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على  البيولوجي  التنوع  م�ستودعات  اأهم  من  واحدًا  حمر  الأ يعتربالبحر 

الهامة.   ال�ساحليه  املوائل  يحتوي على جمموعة من  اإذ  العاملي  ال�سعيد 

اأهميه  ذات  �سمكيه  ، مبوارد  اأخرى  ناحية  ، من  يتميز خليج عدن  كما 

قليم ، ول �سيما يف املنطقة ال�ساحليه  دولية .  اإن الرتاث الثقايف الغني لالإ

ثار الهامة ، التاريخية واملقد�سة ، التي  ال�سيقة ، ي�سم عددا كبريا من الآ

يتزايد اخلطر عليها من �سغوط التنمية . 

حمر يعترب من اأقل البحار تاأثرًا بال�سطرابات البيئية ن�سبيًا ، مقارنًة  بامل�سطحات املائيه  ورغم اأن البحر الأ

خرى ، اإل اأن هناك اأخطارًا متزايدة ناجتة عن جمموعة من الن�سطه الب�سريه تهدد بيئة وموارد البحر  املغلقه الأ

الحمر وخليج عدن. فقد اأدى معدل النمو ال�سكانى، والنمو القت�سادى فى املناطق ال�ساحلية اإىل زيادة ال�سغط 

وال�سناعية  املنزلية  ال�سائله  النفايات  من  التخل�ص  وعمليات  والردم،   اجلرف  لعمليات  نتيجة   ، البيئة  على 

املنطقة  فى منو  رئي�سية  ب�سورة  �ساهمت  التى  العوامل  ومن  العذبة.  املياه  ملوارد  امل�ستدام  وال�ستخدام غري   ،

البحرية  املوارد  ا�ستغالل  يتم  اإذ  ال�سياحة؛  ال�سريع يف �سناعة  التو�سع   ، تاأثريات  تبع ذلك  من  وما  ال�ساحليه 

حيان وبطريقة غري م�ستدامه.  ب�سورة غري قانونيه يف كثري من الأ

املحدود  وال�ستخدام   ، ال�ساحليه  املنطقة  التنمية يف  واإدارة  بعدم تخطيط  التهديدات مرتبط  وكثري من هذه 

جراءات التقييم البيئي يف اتخاذ القرارات ال�ستثمارية ، وعدم تنفيذ الت�سريعات ال�سائدة. وبالتايل فاإن من  لإ

قليم ، تعزيز اإدارة املوارد ال�ساحليه والبحرية. وي�سمل ذلك اعتماد وتنفيذ برامج  بني التحديات الرئي�سية يف الإ

متكاملة لدارة املناطق ال�ساحليه ،جمموعة وا�سعة من التدابري لدعم املحافظة على النظم اليكولوجيه واملوائل 

الربية والبحرية ، وو�سع برامج فاعلة لالدارة امل�ستدامة للموارد البحرية احليه. 

اإن تبنى عملية الدارة املتكامله للمناطق ال�ساحلية لدعم تعزيز القرارات ميكن اأن يقلل اإىل حد كبري من تدهور 

لل�سياحة،  والعاملية  املحلية  القيمه  ذات  الجل،  للتنمية طويلة  اأهمية خا�سة  ولهذا  والبحرية.  ال�ساحليه  البيئة 

واملحافظة على الرتاث الثقايف املتنوع يف املنطقة ال�ساحليه. 

اأ. د. زياد حمزة اأبو غرارة

تقـديــــــم
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دارة – التخطيط لدارة البيئة ال�ساحليه ومواردها. ويو�سح  �سرت�سادي  يدور حول التخطيط والإ هذا الدليل الإ

دارة املتكامله للمناطق ال�ساحلية.  طار املوؤ�س�سي لعملية التخطيط لالإ كيفية و�سع وتنفيذ الإ

كما اأن هذا الدليل موجه اأ�سا�سًا لتلك املوؤ�س�سات يف اإقليم البحر الحمر وخليج عدن ، علي م�ستوى احلكومات 

املوؤ�س�سات  ال�ساحليه ومواردها. وقد جتد هذه  البيئة  واإدارة  تتحمل م�سوؤولية حمايه  التي   ، املحلية  اأو  املركزية 

اأوَلً عند ت�سميم وتطوير خطة الدارة املتكامله للمناطق ال�ساحلية ، وثانيًا عند تنفيذ هذه  هذا الدليل مفيدًا 

اخلطة. 

دارة العامة  ومبا اأن قيم املوارد ال�ساحليه تتجاوز البيئة ، فاإن هذا الدليل ي�ستهدف قطاعات اأخرى �سمن اإطار الإ

اأنه موجه  والتنمية. كما  املياه  را�سى وا�ستخدام  الأ ا�ستخدام  ال�سالعه فى  القطاعات  ، وعلى وجه اخل�سو�ص، 

اأو غري مبا�سر على  اأن�سطتها ب�سكل مبا�سر  اأي�سًا اإىل جهات اأخرى مثل املنظمات غري احلكومية التي قد توؤثر 

املناطق ال�ساحليه.

�ستخدامات  دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية تهدف اإىل اإزالة التعار�ص بني الإ �سافة اإىل ذلك فاإن خطط الإ بالإ

م�ستدامة  تنمية  ال�ساحلية  املناطق  يف  التنمية  لتكون  ن�سطة،  والأ اجلهود  وتن�سيق  ال�ساحلية،  للمناطق  املختلفة 

التنمية  تتطلبه  وما  احلالية  حتياجات  الإ لتلبية  والبحرية  ال�ساحلية  املوارد  من  ال�ستفادة  خاللها  من  ميكن 

عادل  نحو  على  املوارد  هذه  من  ال�ستفادة  القادمة  جيال  لالأ يتيح  مبا  واأي�سَا  جتماعية،  الإ والتنمية  ال�سناعية 

يحقق متطباتهم.

�ستثمارات وامل�ساريع التنموية التي تقام على املناطق ال�ساحلية، اأو  كما تهدف هذه اخلطط اإىل املحافظة على الإ

عتبارات البيئية عند  ن�سطة ومراعاة الإ التي تعتمد على املوارد البحرية، وذلك من خالل تن�سيق وتنظيم هذه الأ

التخطيط والتنفيذ واأي�سَا اأثناء مراحل الت�سغيل.

اأ. د. زياد حمزة اأبو غرارة

مني العام الأ

قليمية للمحافظة على بيئة الهيئة الإ

حمر وخليج عدن البحر الأ

تقديـــم
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حمر  الأ البحر  قليم  لإ ال�شاحلية  املناطق  واإدارة  لتخطيط  �شرت�شادي  الإ الدليل  الدليل  هذا 

وخليج عدن

دارة  حمر وخليج عدن مفهوم الإ قليم البحر الأ يناق�ص الدليل ال�سرت�سادي لتخطيط واإدارة املناطق ال�ساحلية لإ

املتكاملة ب�سكل عام ، كما يعر�ص بع�ص الو�سائل والطرق التي تتيح تنفيذ هذا املفهوم. ومامييز هذا الدليل اأنه ، 

حمر وخليج عدن  قليمية للمحافظة على بيئة البحر الأ وىل يف العامل العربي ، يعر�ص جتارب الهيئة الإ وللمرة الأ

قليم فى هذا املجال. دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية، ويقدم اأمثلة من دول الإ ع�ساء يف جمال الإ والدول الأ

كما  ال�ساحلية؛  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ خطط  وتنفيذ  اإعداد  كيفية  عن  مف�ساًل  �سرحًا  الدليل  هذا  يقدم 

�سافة اإىل ذلك يوؤكد هذ  ي�سري اإىل اأهمية توفر املعلومات، وكيفية تبويبها قبل البدء يف عملية التخطيط. وبالإ

وىل للخطة ، ويف  الدليل على اأهمية الت�ساور مع كافة اجلهات ذات العالقة، خا�سة يف مرحلة اإعداد امل�سودة الأ

اإجراء هذة  لكيفية  اآليات خمتلفة  ب�سكل مف�سل  يعر�ص  كما  ر�سمي  ب�سكل  اعتمادها  ت�سبق  التي  املراحل  كافة 

امل�ساورات. 

ملن هذا الدليل ؟ 

قليمية والوطنية واملحلية وامل�سوؤولة ب�سكل مبا�سر عن حماية  اإن هذا الدليل موجه اإىل كافة اجلهات واملنظمات الإ

واإدارة املناطق ال�ساحلية .

طراف، ولتحقيقها ب�سكل اأمثل حتتاج اإىل اإدارة متكاملة فيما  دارة ال�ساحلية هي م�سوؤولية متعددة الأ وحيث اأن الإ

طراف واجلهات، فاإن هذا الدليل موجه اأي�سا: بني كافة هذة الأ

را�سي،  اجلهات امل�سوؤولة عن ا�ستخدامات الأ

ال�سكان املقيمني يف املناطق ال�ساحلية ،

ال�سناعات النفطية ،  

حر�ص احلدود ،

القطاع ال�سياحي بكافة فئاته ، 

�سماك  قطاع الأ

واملن�ساآت ال�سناعية وغريها . 

متهيد



10

يتكون هذا الدليل من خم�سة ف�سول هي :

 

حمـــــــــر وخليـــــــج         ول – مقدمة :  والتي تقدم للقارئ وب�سكل خمت�سر ملحة عن بيئة البحر الأ الف�سل الأ

                          عدن، 

الف�سل الثاين -  اأ�سا�سيات التخطيط واإدارة املناطق ال�ساحلية :  تناق�ص املفاهيم العامـــة والتعاريــف ؛

طــــــــار املوؤ�س�ســــــي             الف�سل الثالث - املتطلبات املوؤ�س�سية للتخطيط واإدارة املناطق ال�ساحلية:  يتطرق اإىل الإ

                            املطلوب ل�سمان جناح تنفيذ هذا املبداأ ؛ 

�سا�سي لهذا الدليل وت�سرح ب�سكــــل مف�ســــل  الف�سل الرابع - عملية التخطيط ال�ساحلي : وهي املحور الأ

دارة ال�ساحلية ؛                            طرق  عملية لكيفية التخطيط لالإ

دارة املتكامـــــــلة  دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية : ي�ستعر�ص اآلية ت�سغيل خطة الإ الف�سل اخلام�ص - الإ

                              للمناطق ال�ساحلية كيفية تنفيذها واملراقبة والتقييم . 

ول مرة – ب�سرف النظر عن تخ�س�سه – اأن يقراأ الوثيقة بالكامل لالطالع على  يجدر مبن يقراأ هذا الدليل لأ

املعلومات العامة املدرجة يف املقدمة من جهة ومن جهة اأخرى لفهم ال�سيا�سة واآلية التخطيط التي يعمل مبوجبها 

هذا الدليل. كما اأنه من املفيد اي�سَا التعرف على الخت�سا�سات والقطاعات املختلفة املعنية بعملية التخطيط 

دارة البيئة ال�ساحلية وم�سادرها. لإ

 

متهيد
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حمر وخليج عدن 1-1 البحر الأ

حمرال�سيء الكثري ملختلف النا�ص ، فهو  يعنى البحر الأ

مواج الزرقاء  بالن�سبة ل�سكان املدن ال�ساحلية ميثل الأ

ال�سواطىء  والن�سيم الذى يلطف حرارة اجلو بجانب 

ال�سيقة التى ل جتود بالرمال وبالتاىل ل تتيح لهم فر�ص 

�سواحل  فى  النا�ص  يفعل  كما  بال�سوطىء  ال�ستمتاع 

خرى . ويراه البع�ص ماءا عدمي  البحار واملحيطات الأ

ع�سارية  بنباتات  فقط  يجود  متاألقا  واأفقا  الفائدة 

خلف  الغرباء  ر�ص  الأ على  كثافة  اأكرث  تبدو  متفرقة 

املحليون م�سدر رزق  ال�سيادون  ويعتربه   . ال�ساطىء 

اأدنى خوف  لهم يجازفون فوقه بقواربهم اله�سة دون 

؛ فالبحر فى هدوئه جواد  باملوارد ال�سمكية لل�سياد 

ال�سبور، ولكنه اأي�سا العط�ص املوؤمل حتت اأ�سعة ال�سم�ص 

القارب  انقالب  هو  اأو  حيان،  الأ بع�ص  فى  املحرقة 

عا�سري العنيفة املفاجئة. والغرق عند الأ

اإن الغطا�سني وال�سباحني الذين ي�ستخدمون النظارات 

املائية هم الذين يقدرون فعال احلياة البحرية . فهم 

وكائناتها  املرجانية  ال�سعاب  مب�ساهدة  ي�ستمتعون 

التى  اخل�سراء  واملروج  اخلالبة  باألوانها  املختلفة 

حمر بالن�سبة لهوؤلء  تتخلل هذه ال�سعاب .  فالبحر الأ

يعنى ال�سعاب املرجانية بكل �سكانها .

حمر يعنى لهم اأكرث من ذلك،  اأما العلميون فالبحر الأ

ت�سم  املرجانية  وال�سعاب  ال�سحلة  ال�ساحلية  فاملياه 

ق�سريات  من  املختلفة  الكائنات  من  نواع   الأ مئات 

ورخويات واأ�سماك ، كل جمموعة لها �ص    لوكها اخلا�ص 

نف�سها  تكيف  التى  اخلا�سة  وبيئتها  اخلا�ص  ولونها 

اإما جامعة لغذاء  عليها وهى متار�ص ن�ساطها اليومى 

ال�سعاب املرجانية  بيئة  اأن  اأو خمتبئة من عدو . غري 

بل  والباحثني  امل�ستك�سفني  تنتظر  التى  وحدها  لي�ست 

اخل�سراء  املروج  منها  متباينة  اأخرى  بيئات  هناك 

 ، الروبيان  �سغار  ت�سم  التى  البحرية  احل�سائ�ص  من 

�سرطانات  ت�سم  التى  )املنغروف(  ال�سورى  ونباتات 

البحر املختلفة وبع�ص الطيور ، واجلزر ال�ساحلية التى 

اليها  وتاأوي  والتبيي�ص،  للتكاثر  ال�سالحف  اليها  تاأوي 

الطيور لتبني اأع�سا�سها ومتالأ اجلو �سياحا ، ثم املياه 

�سماك.  العميقة التى ترتع فيها الدلفني وكبار الأ

مد طويل ممرا لل�سفر والتجارة،  حمر لأ كان البحر الأ

فال�سفن ال�سراعية ذوات ال�سرير كانت جتلب البخور 

من جنوب افريقيا والتوابل من الهند ؛ ثم جاءت ال�سفن 

احلديثة ال�سخمة متخر عبابه جنوبا من ال�سوي�ص اإىل 

اأ�سبح  البرتول  ونقل  اكت�ساف  ومع   . بعدها  وما  اآ�سيا 

تربط  التى  البحرية  املمرات  اأهم  من  حمر  الأ البحر 

و�سط واآ�سيا فازدادت املخاطر على  اأوروبا بال�سرق الأ

موارده الطبيعية.

ويبلغ  كيلومرت    1932 حلوايل  الحمر  البحر  ميتد 

متو�سط عر�سه 280 كيلومرت وميتد على جانبيه �سهل 

 30 اإىل    10 من  عر�سه  فى  يتباين  منب�سط  �ساحلي 

كيلومرتًا . اإل اأن �سل�سلة اجلبال التي توازي هذا ال�سهل 

ال�ساحلي تنحدر مبا�سرة اىل البحر يف بع�ص املناطق 

مثل خليج العقبة .

 

هامًا  دورًا  والكيميائية  الفيزيائية  اخل�سائ�ص  تلعب 

حياء البحرية املختلفة؛ ومن هذه  يف توزيع املوائل والأ

 ، حمر  الأ للبحر  العالية  امللوحة  درجة  اخل�سائ�ص  

ول: مقدمة    الف�سل الأ
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مواج  الأ وحركة   ، للحرارة  ن�سبيًا  العالية  والدرجات 

توزيع  على  توؤثر  التي  البحرية  والتيارات  والرياح 

حمر. النباتات واحليوانات يف البحر الأ

 

وكرثة  طبيعة  على  توؤثر  التي  العوامل  اأهم  ومن 

حياء البحرية هي تركيزات املغذيات مثل النرتات  الأ

والفو�سفات.

درجة  ن  لأ ذلك  قليلة  حمر  الأ البحر  يف  فاملغذيات 

من  دافئة  طبقة  اىل  توؤدي  للهواء  العالية  احلرارة 

الباردة  الطبقة  مع  قلما متتزج  التي  ال�سطحية  املياه 

ال�سطح  يف  اأ�سا�سًا  املوجودة  واملغذيات    . التحتية 

متت�ص ب�سرعة بوا�سطة الهائمات النباتية التي تغط�ص 

اإىل القاع بعد موتها . ولعدم وجود دورات للمياه من 

تركيز  اأن  جند   )Upwelling( على  الأ اإىل  �سفل  الأ

عدن  خليج  حمرعك�ص  الأ البحر  يف  قليل  املغذيات 

الذى ميتاز بهذه الظاهرة حيث جتلب معها املغذيات 

�سماك التى  وبالتاىل الهائمات النباتية واحليوانية والأ

ميتاز  الذى  عدن  خليج  عليها.عك�ص  اأ�سا�سًا  تعتمد 

وبالتاىل  املغذيات  معها  جتلب  حيث  الظاهرة  بهذه 

تعتمد  التى  �سماك  والأ واحليوانية  النباتية  الهائمات 

اأ�سا�سًا عليها.

البيئات البحرية واملناطق احلرجة 

املوارد الطبيعية  اأن  اآنفًا جند  �سباب املذكورة  الأ لكل 

فى   تنح�سر  عدن  وخليج  حمر  الأ البحر  اإقليم  فى 

تنتج  التي   ( ن�سبيا  عالية  اإنتاجية  ذات  هامة  بيئات 

ت�سمى   ) البحرية  حياء  الأ من  كبرية  عداد  لأ الغذاء 

بيئات  وهي   )critical habitats( احلرجة  البيئات 

النباتية  للمواد  بالن�سبة   ( اأولية عالية   اإنتاجية  ذات 

يف  اأو  داخلها  خرى  الأ حياء  الأ حياة  تدعم  والتي   )

املناطق املجاورة ؛ وذات تنوع بيولوجي ؛ وهي بيئات   

نواع  لأ واحل�سانة  وللتوالد  للغذاء  م�سدر  عن  عبارة 

ذات اأهمية اقت�سادية اأو ذات اأهمية علمية .البيئات 

حمر وخليج عدن  تت�سمن  احلرجة يف اإقليم البحر الأ

)املنغروف(  ال�سورى  نباتات   ، املرجانية  ال�سعاب 

وامل�سطحات  البحرية  واجلزر  البحرية  ع�ساب  والأ

الطينية ال�ساحلية .

 :)seagrass( احل�شائ�ش البحرية

وهي من البيئات التي توجد يف املناطق ال�سحلة وتكمن  

�سماك  اأهميتها  يف اأنها  تت�سمن اأنواعا خمتلفة من الأ

همية  الأ ذات  الق�سريات  ذلك  يف  مبا  والالفقاريات 

بها  تنمو  التي  والكثافة   . الروبيان  مثل  القت�سادية 

مبا�سرة  وبطريقة  احلماية  توفر  البحرية  احل�سائ�ص 

احليوانات  هذه  من  لكثري  الغذاء  مبا�سرة  غري  اأو 

لعرائ�ص  الرئي�سي  الغذاء  تعترب  اأنها  اإل   ، �سماك  والأ

)Dugong( وال�سالحف اخل�سراء التي تعتمد  البحر 

اأ�سا�سا عليها يف التغذية.

�سافة للماأوى والغذاء هناك اأهمية اأخرى للح�سائ�ص  بالإ

التيارات  �سرعة  من  تخفف  اأنها  وهي  البحرية 

على  الر�سوبيات  ت�ستقر  وبالتايل  القاع  قرب  البحرية 

هذه  بتثبيت  البحرية  احل�سائ�ص  جذور  وتقوم  القاع 

التحرك  من  متنعها  وبذلك  القاع  على  الر�سوبيات 

بذلك  وتخفف   ، مواج  الأ بفعل  املياه  يف  التعلق  اأو 

مما يتيح فر�سة للنباتات   )turbidity(العكارة درجة 

واحليوانات املختلفة لال�ستقرار والنمو .

نباتات ال�شورى )املنغروف( :

تنمو نباتات ال�سورى يف اخللجان واملرا�سي واخلريان 

�سماك  املحمية  وتكمن اأهميتها يف اأنها تنتج كمية من الأ

والروبيان واملواد النباتية الطبيعية .

ملوحة  مقاومة  على  بقدرتها  ال�سورى  نباتات  ومتتاز 

املياه العالية وقدرتها على النمو يف مناطق طينية حيث 

القاع  وك�سجني دائما وحيث ل جتد  الأ تقل فيها كمية 

ال�سلب الذي ي�سند جذوعها .

ول: مقدمة    الف�سل الأ
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وتكمن اأهمية بيئة نباتات ال�سورى يف اأنها تدعم اأنواعًا 

املناطق  ويف  داخلها  البحرية  حياء  الأ من  خمتلفة 

ن اأوراقها التي ت�سقط اإىل القاع تتفتت  املجاورة . ذلك لأ

وتتحلل بفعل البكترييا وتتحول اإىل نثار اأو حطام وهذه 

خ�ص  تلتهم بوا�سطة اأعداد هائلة من الالفقاريات  وبالأ

الديدان واجلمربي و�سرطانات البحر واملحار وكذلك 

م�سدرًا  بدورها  تكون  الالفقاريات  وهذه   . �سماك  الأ

 ، القت�سادية  همية  الأ ذات  �سماك  الأ من  كثري  لغذاء 

ال�سورى مهمة  نباتات  بيئة  �سا�ص ت�سبح  الأ وعلى هذا 

للغاية بالن�سبة للم�سائد البحرية املحلية . واإذا تاأثرت 

هذه البيئة تاأثرت بدورها امل�سائد البحرية .

بيئة ال�شعاب املرجانية

تعترب ال�سعاب املرجانية من اأهم البيئات البحرية التي 

حمر ، فهي بيئة جميلة جذبت اإليها  ي�ستهر بها البحر الأ

نها تكونت  نظار منذ زمن بعيد ، وهي بيئة فريدة لأ الأ

من  غنية  بيئة  وهي   ، بحتة  بيولوجية  ن�سطة  لأ نتيجة 

العلمية. النواحي  من  وغنية  البيولوجي  التنوع  ناحية 

وال�سعاب املرجانية عبارة عن تر�سبات جريية �سخمة 

الطحالب  من  قليلة  باإ�سافة  نف�سه  املرجان  يفرزها 

خرى  واحليوانات الأ   )calcareous algae( اجلريية 

التي تفرز املواد اجلريية كذلك ، وهى تعي�ص فى �سكل 

م�ستعمرة ي�سمى الفرد فيها البوليب .

تنق�سم ال�سعاب املرجانية اإىل ثالثة اأنواع رئي�سية هي:

 ال�سعاب الهدبية )Fringing reef( وال�سعاب احلاجزة 

)Barrier reef ( وال�سعاب امل�ستديرة )Atoll( معظم 
من  مغمورة  تالل  عن  عبارة  املختلفة  ال�سعاب  هذه 

جيال من املرجان . الهياكل املتحجرة لأ

هي  املرجانية  ال�سعاب  انت�سار  يف  املوؤثرة  والعوامل 

ال�سعاب  تنمو  ل  )حيث  والعمق   ، احلرارة  درجات 

 ، مرت(   100  –  70 من  اأكرث  اأعماق  يف  املرجانية 

ال�سوئي  التمثيل  عملية  يف  ي�ساعد  )حيث  وال�سوء 

املرجانية  ال�سعاب  املوجودة داخل  التكافلية  للطحالب 

وبازدياد معدل هذه العملية يزداد معدل اإنتاج كربونات 

الكال�سيوم بوا�سطة املرجان( ، ودرجات امللوحة )بني 

لف( والر�سوبيات )التي حتد من  32 و 35 درجة يف الأ

التي تت�سبب يف  الر�سوبيات  ال�سعاب املرجانية  انت�سار 

التي  واللوام�ص  بوا�سطتها  تتغذى  التي  الفتحات  قفل 

ت�سطاد بها غذائها( .

حمر ميثل البيئة  �سا�ص جند اأن البحر الأ وعلى هذا الأ

املثلى لنمو ال�سعاب املرجانية فال�سم�ص �ساطعة ودرجات 

حمر بعمقه  احلرارة وامللوحة مالئمة وميتاز البحر الأ

املنحدر وعدم وجود انهار ت�سب فيه .

نظمة البحرية املعقدة  تعترب ال�سعاب املرجانيه من الأ

. وهو نظام حي يزداد نطاقه تو�سعا وانكما�سا ح�سب 

مثل  فيه  املوجودة  حياء  الأ بني  املعقدة  التفاعالت 

 )predation( والفرتا�ص ، )competition( التناف�ص

. )grazing( والرعي

اأهمية ال�شعاب املرجانية :

متثل  كثرية  بحرية  اأحياء  )حتوي  للغذاء  م�سدر   .1

غذاًء للجن�ص الب�سرى من اأ�سماك و�سالحف وق�سريات 

ورخويات وطحالب( .

2. م�سدر للدواء )يوؤدى التناف�ص احلاد بني املرجان 

واأ�سماك  طحالب  من  املرجانية  ال�سعاب  و�ساكني 

الكائنات مادة م�سرة  بع�ص  اأن تطور  اإىل  ولفقريات 

خرين اأو طاردة لهم وذلك حماية لنف�سها  بالن�سبة لالآ

ويعرف هذا التفاعل با�ستخراج امل�ساد  احليوي

. )antibiosis - 

مواج . 3.  حماية املدن ال�ساحلية من الأ

4.  م�سدر للرتفيه .

5.  النواحي العلمية .
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6.  التوازن يف اخل�سائ�ص الكيمائية ملياه البحر: جتلب 

كاربونات  من  كبرية  كميات  مطار   الأ ومياه  اخلريان 

البحار  مياه  يف  املذابة  اجلريية(  )املواد  الكال�سيوم 

ولو بقيت هذه الكميات يف البحر لنقلبت اخل�سائ�ص 

حياء البحرية ؛ غري  الكيميائية ملياه البحر وارتبكت الأ

ال�سعاب  راأ�سها  وعلى  حياء  الأ من  كبرية  كميات  اأن 

املرجانية ت�ستخل�ص هذه املواد اجلريية لبناء هياكلها 

مر الذي يجعل مياه البحر حمافظة على  اخلارجية الأ

خ�سائ�سها الكيميائية يف توازن عجيب .

ال�سعاب  يف  اجلريية  املواد  تتمتع   : البناء  مواد   -  7

من  يعترب  ولذلك  النقاء  من  عالية  بدرجة  املرجانية 

مالحظة  وميكن  البناء  كاأحجار  الهامة  البناء  مواد 

املدن التي مت بناوؤها من هذا النوع مثل مدينة �سواكن 

وينبع وجده القدمية .

وامل�شاكـــــــــل  الدليــــــل  هـــــذا   2-1

دارة  التي تواجـــــه التخطيـــط والإ

ال�شاحلية فـي املنطقة

املتكاملة  دارة  الإ منهج  تطبيق  عند  اأنه  يالحظ 

باإقليم    )ICZMP( ال�ساحلية  للمناطق  والتخطيط 

حتديات  عدة  تظهر  عدن  وخليج  حمر  الأ البحر 

وم�ساكل حمتملة قد حتتاج اإىل معاجلة؛ وقد مت عر�ص 

اجلدول  يف  املحتملة  وامل�ساكل  التحديات  هذه  بع�ص 

رقم 1 اأدناه كما يقدم اجلدول بع�ص احللول املقرتحة 

لهذه التحديات.

ول: مقدمة    الف�سل الأ
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احللول املمكنة ال�سعوبات وامل�ساكل

الدعم  للح�سول على  املبذولة  تت�سمن اجلهود  اأن  يجب 

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية ) مثل ح�سد التاأييد  لالإ

الت�سويقية(  املناق�سة وغريها من اجلهود  اأوراق  واإعداد 

دارة، وتعزيز املنهج  التاأكيد على الفوائد التنموية لهذه الإ

تر�سيد  اإىل  توؤدي  دارة  الإ اأن  حقيقة  وبيان  لها  املتوازن 

ا�ستخدام املوارد وتطويرها ب�سكل منطقي، واأخريا ن�سر 

اأي�سا  اقت�سادية  فوائد  جتلب  البيئية  احلماية  اأن  فكرة 

)ال�ستدامة، ال�سياحة البيئية وغريها(.

الفتقار اإىل القناعة لدى ال�سيا�سيني و�سانعي القرار 

وامل�سوؤولني رفيعي امل�ستوى.

والتخطيط  املتكاملة  دارة  لالإ مبادرة  اأي  تبداأ  اأن  يجب 

للمناطق ال�ساحلية مبراجعة لل�سيا�سات احلالية، وتطوير 

�سيا�سات جديدة تتبناها احلكومة.

�ستخدام الر�سيد للموارد  الفتقار ل�سيا�سة �سليمة لالإ

ال�ساحلية من خالل منهج متكامل.

يجب  املتكامل،  ال�ساحلي  التخطيط  �سيا�سات  تبني  بعد 

املنهج  )يعك�ص  جديد  �ساحلي  لت�سريع  م�سودة  و�سع 

املتكامل( والإعالن عنه يف اأقرب وقت ممكن.

دارة  الفتقار لقاعدة ت�سريعية منا�سبة للتخطيط والإ

ال�ساحلية.

والتخطيط  املتكاملة  دارة  الإ باأن  وا�سحة  ر�سالة  اإي�سال 

للمناطق ال�ساحلية ل تلغي اأي م�سوؤوليات اأو �سلطات من 

القطاعات، واإمنا هي تعمل على دجمها فقط. وبيان اأن 

دارة املتكاملة والتخطيط متنح الفر�سة للتاأثري  عملية الإ

اإيجابية(.  بطريقة  )حبذا  خرى  الأ القطاعات  على 

والتخطيط  املتكاملة  دارة  الإ اأن  على  ب�سدة  والتاأكيد 

�سراكة  �سراكة:  عن  عبارة  هي  ال�ساحلية  للمناطق 

بالقرارات، �سراكة بالتكاليف، و�سراكة بالفوائد.

معار�سة بع�ص املديرين التخلي عن بع�ص �سلطاتهم 

الرقابية على �سوؤون القطاعات اخلا�سة بهم.

اإثبات اأن عدم امل�ساركة الوا�سعة يعني اأن �سانعي القرار 

واملديرين وم�سوؤويل التخطيط لن يحظوا باحل�سول على 

�سارة اإىل اأن امل�ساركة توؤدي اإىل  املعرفة واخلربات، مع الإ

تر�سيخ ال�سعور بامللكية واأن ذلك لن ي�سر مبواردهم.  

الت�سكيك باملنهج الت�ساركي ال�سامل

للمناطق  والتخطيط  املتكاملة  الدارة  عملية  تو�سح 

املجاورة ل يجب  البلدان  اأن عمليات تخطيط  ال�ساحلية 

بال�سرورة اأن تكون متطابقة متامَا ولكن يجب األ تتعار�ص 

توافق  اأن  املجاورة  البلدان  على  يتعني  ول  بع�سها.  مع 

على كل �سيء قبل اأن تبداأ مب�ساركة م�ساكلها وجناحاتها 

مواردها  اإدارة  يف  بها  مرت  التي  التجارب  من  وغريها 

ال�ساحلية بطريقة متكاملة و�ساملة.

الختالفات ال�سيا�سية بني البلدان املجاورة فيما يتعلق 

دارة املوارد ال�ساحلية. باملنهج الذي �سيتم تبنيه لإ
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دارة املتكاملة  يف الو�سع املثايل، يجب اأن ترتاأ�ص عملية الإ

عن  امل�سئولة  ال�سلطة  ال�ساحلية  للمناطق  والتخطيط 

قد  املوؤقتة  التن�سيق  هيئات  اأن  اإل  ال�ساحلي،  التخطيط 

توؤدي نف�ص الفعالية على املدى الق�سري، طاملا اأن هناك 

التزام حقيقي من احلكومة املركزية بتبني منهج متكامل 

و�سيا�سة اإر�سادية وا�سحة.

الفتقار اإىل املوؤ�س�سات ال�سرورية مثل �سلطة التخطيط 

دارة املتكاملة والتخطيط  �سراف على عملية الإ لالإ

للمناطق ال�ساحلية.

مرفق  اإىل  املماثلة  الهيئة  اأو  التخطيط  �سلطة  حتتاج 

ت�سغيلي، الذي عادة ما يكون على �سكل مكتب التخطيط 

ذوي  واملهنيني  اخلرباء  من  جمموعة  مع  ال�ساحلي 

الخت�سا�سات املختلفة.

القادرين  اخلرباء  من  اأ�سا�سية  جمموعة  اإىل  االفتقار 

نظام  اإدارة  وميكنهم  للتخطيط  كمكتب  العمل  على 

دارة املتكاملة والتخطيط. الإ

ال�ساحلية  للمناطق  والتخطيط  املتكاملة  دارة  الإ اأن  مبا 

م�سوؤويل  وجود  على  تعتمد  فهي  تخطيطية،  عملية 

بفعالية.  العملية  لتنفيذ  متحالفني  وخمت�سني  تخطيط 

وقد ت�ستغرق مثل هذه القدرات بع�ص الوقت لبنائها من 

كادميي وتعزيز اخلربات. خالل التدريب الأ

حمدودية القدرة على التخطيط البيئي والتخطيط 

للموارد.

توفر  على  اأي�سا  والتخطيط  املتكاملة  دارة  الإ تعتمد 

�سكل  تكون عادة على  ب�سكل جيد،  ُتدار  كافية  معلومات 

�سراء  وميكن  جغرافية.  معلومات  لنظام  بيانات  قاعدة 

الو�سع  يف  اأنه  اإل  عقد،  مبوجب  اخلربات  هذه  بع�ص 

ي�ستغرق  وقد  داخلية  خربات  تكون  اأن  يجب  املثايل 

تطويرها بع�ص الوقت.

حمدودية القدرة على جمع البيانات وحتليلها وحفظها 

وا�سرتدادها.

اأدوات  التخطيط وجود  ومكتب  التخطيط  �سلطة  تتطلب 

متخ�س�سة لكي تعمل بفاعلية وكفاءة.

دوات، املواد  املوارد الطبيعية غري الكافية للتخطيط )الأ

وغريها(

للمناطق  والتخطيط  املتكاملة  دارة  الإ عملية  ت�ستدعي 

والدقيقة  املوثوقة  البيانات  من  وافية  كمية  ال�ساحلية 

واملرتابطة. ولكن ما دامت البيانات مرتبطة باإحداثيات   

منا�سبة  تقنية  فهناك  الطول(،  خط  العر�ص/  )خط 

للتغلب على م�سكلة التعار�ص.

البيانات غري املوثوقة واملتعار�سة

جميع  والتخطيط  املتكاملة  دارة  الإ عملية  تالئم 

�سافة اإىل اللتزامات  قليمية، بالإ التفاقيات الثنائية اأو الإ

والتفاقيات الدولية.

اأنواع  )مثل  امل�سرتكة  املوارد  اإدارة  اأهمية  اإدراك  عدم 

�سماك املهاجرة ونوعية املياه( من خالل منهج تعاوين  الأ

م�سرتك.
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على الرغم من حتمية ح�سول بع�ص التغيريات على البيئة 

ال�ساحلية )كتلك التي تتم من خالل عمليات التجريف، 

املرتفعة  املمرات  البحرية،  �سوار  الأ ال�ست�سالح، 

دارة املتكاملة والتخطيط متنح  وغريها(، اإل اأن عملية الإ

وبالتايل  ككل،  ال�ساحلية  البيئة  لدرا�سة  فر�سة  اأف�سل 

ال�ستثمارية. وحتتوي  الفر�ص  وزيادة  ثار  الآ من  التقليل 

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية على اإر�سادات  خطة الإ

للتخطيط البيئي من اأجل التنمية ال�ساحلية.

التغيري ال�ساحلي من خالل التنمية

جتنب  على  والتخطيط  املتكاملة  دارة  الإ عملية  ت�ساعد 

حتديد  الرئي�سية  مهامها  بني  ومن  التلوث،  من  املزيد 

دارة املتكاملة للمناطق  اأولويات العمل. وتتعامل خطة الإ

خيارات  وتقييم  املياه  ا�ستهالك  تنظيم  مع  ال�ساحلية 

التخل�ص من النفط وا�ستعادته وعالوة على ذلك، تقدم 

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية اإر�سادات حول  خطط الإ

اأحوا�ص تنقية مياه ال�سرف ال�سحي وت�سجع على اإعادة 

نظمة  الأ اأما  املعاجله.  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ا�ستعمال 

ال�سلبة  النفايات  من  التخل�ص  باإدارة  فرتتبط  خرى  الأ

والت�سريعات والتنفيذ والتوعية. 

تلوث الياب�سة واملياه

ال�ساحلية  للمناطق  والتخطيط  املتكاملة  دارة  الإ حتدد 

يوؤدي  ب�سكل  واملياه،  الياب�سة  ملوارد  مثل  الأ �ستخدام  الإ

اإىل جتنب ال�ستخدامات التي توؤدي اإىل الت�سحر، ويعد 

على  لل�سيطرة  فعالة  و�سيلة  مناطق  اإىل  الياب�سة  تق�سيم 

ال�ستفادة من الياب�سة وجتنب التدهور والتاآكل.

الت�سحر

عملية  خالل  من  مناطق  اإىل  الياب�سة  تق�سيم  �ساأن  من 

دارة املتكاملة والتخطيط التاأكيد على تقلي�ص املخاطر  الإ

ال�سناعية  ن�سطة  لالأ نتيجة  ن�سان  الإ �سحة  تواجه  التي 

خرى اإىل حدودها الدنيا. ن�سطة الأ والأ

ال�سحة العامة ونوعية احلياة

للمناطق  والتخطيط  املتكاملة  دارة  الإ اأهداف  من 

وبالتايل  الطبيعية،  املوارد  ا�ستدامة  �سمان  ال�ساحلية 

حماية جدواها القت�سادية على املدى الطويل.

ا�ستنزاف املارد الطبيعية

ال�ساحلية  للم�ساحة  رئي�سي  ا�ستخدام  اأي  حتديد  ميكن 

والتخطيط،  املتكاملة  دارة  الإ خالل  من  ومواردها 

دارة املتكاملة  وت�سمينه يف اخلطط. كما �ستقدم عملية الإ

والتخطيط فر�سة حقيقية للم�ساركة يف �سنع القرارات 

موا�سفات  ومراقبة  املوارد،  ا�ستخدام  حول  امل�سرتكة 

امل�ساعدات  اإىل  �سافة  بالإ النفط  ناقالت  يف  ال�سالمة 

املالحية.

اإنتاج النفط والغاز واأن�سطة النقل
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دارة املتكاملة والتخطيط للمناطق ال�ساحلية  لن تقلل الإ

من فر�ص العمل ويف الواقع تتيح العديد من الفر�ص من 

خالل �سمان ا�ستدامة املوارد الطبيعية.

البطالة وانخفا�ص معدل دخل الفرد

دارة املتكاملة والتخطيط على امل�ساركة العامة  تعتمد الإ

الكرتاث  عدم  حاجز  ك�سر  من  بد  ول  كامل،  ب�سكل 

املخت�سني  بني  عالقة  بناء  يجب  لذا  الثقة،  وانعدام 

والعامة تقود اإىل تدفق املعلومات بني الطرفني. 

عدم اكرتاث العامة بالو�سع املتدهور

دارة املتكاملة التخطيط البيئي، ال�ستفادة  تعزز عملية الإ

ثر البيئي، زيادة الوعي لدى النا�ص، وتطبيق  من تقييم الأ

للحيلولة  وذلك  �ساحلية  تنمية  ي  لأ ال�سائدة  الت�سريعات 

دون تدمري املوائل البحرية.

التنمية  عمليات  جراء  ال�سورى  واأ�سجار  املرجان  تدمري 

ال�ساحلية

نظمة  الأ يف  التحكم  والتخطيط  املتكاملة  دارة  الإ ت�سجع 

املالحية والطرق البديلة لر�سو القوارب. 
تدمري املوائل نتيجة للمالحة

ال�سائدة    الت�سريعات  وتطبيق  املخزون  تقييم  ي�سكل 

البحري جزءا  البيئي  النظام  التوعية بح�سا�سية  وزيادة 

التي  ال�ساحلية،  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ عملية  من 

توؤدي اإىل ال�ستخدام امل�ستدام للموارد.

ال�سيد املفرط للموارد البحرية وال�سيد ال�سياحي

اإىل  دارة-  الإ وتقنيات  النقل  و�سائل  من  ال�ستفادة  اإن 

اأ�سا�سية من  اأجزاء  الطوارئ- هي جميعا  جانب خطط 

دارة املتكاملة والتخطيط للمناطق ال�ساحلية. وعالوة   الإ

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية  على ذلك فاإن خطط الإ

�ستعزز عملية معاجلة امللوثات على ظهر ال�سفن ومرافق 

ال�ستقبال يف املواين.

خماطر املالحة والتلوث البحري

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية تفعيل  تت�سمن خطة الإ

و�سيانة  احلراري،  التلوث  يف  التحكم  معايري  ومراقبة 

مرافق التحلية. 

مياه التربيد والت�سريفات الناجتة عن التحلية

دارة الكافية للرعي ال�ساحلي جزءا من  يجب اأن تكون الإ

دارة املتكاملة والتخطيط. الإ
الرت�سبات الناجتة عن الزراعة والرعي

دارة املتكاملة والتخطيط يف مثل هذه احلالت  ت�ستعمل الإ

طرقا اأكرث فاعلية للتخطيط وزيادة الوعي.
ا�ستخدام مبيدات احل�سرات يف املناطق ال�ساحلية
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الف�سل الثاين:

إدارة املناطق ال�ساحلية اأ�سا�سيات التخطيط وا

دارة املتكاملة  �شا�شـي للإ 2-1 املبداأ الأ

.)ICZM(للمناطق ال�شاحلية

للتنمية  جذب  منطقة  دائما  ال�ساحلية  املنطقة  تعترب 

 ، ال�سكنية  ال�ستخدامات  تتناف�ص  حيث  ال�ساحلية، 

ال�سناعية والتجارية يف احل�سول على مكان بالقرب 

التنمية  �سغوط  تفاقمت  وقد  ال�ساحلي.  اخلط  من 

املناطق  املنتقلني من  ال�سكان  بازدياد عدد  ال�ساحلية 

ال�سرر  ولتجنب  ؛  ال�ساحلية  املناطق  اإىل  الداخلية 

الطبيعية،  نظمة  الأ على  اإ�سالحه  ميكن  ل  الذي 

بني  ما  تن�سق  اأن  املدين  النمو  �سيا�سة  على  يتوجب 

دارة املوارد ال�ساحلية  ال�سيا�سات والتخطيط املتكامل لإ

والبحرية.

املتكاملة  دارة  الإ ما هو مفهوم   2-2

للمناطق ال�شاحلية )ICZM(؟

ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ مفهوم  ظهر 

من  وغريها  النقا�ص  اأوراق  يف  مرة  ول  لأ  )ICZM(

مم املتحدة  ن�سطة التمهيدية التي �سبقت موؤمتر الأ الأ

للتنمية والبيئة )UNCED( الذي انعقد عام 1992، 

عمال  وبالتحديد يف الف�سل ال�سابع ع�سرمن جدول الأ

نهج  اإعداد  الف�سل  تو�سيات هذا  وكان من   ،21 رقم 

وال�ساحلية  البحرية  املناطق  دارة  لإ جديد  متكامل 

والعاملي،  قليمي  والإ الوطني  امل�ستوى  على  وتنميتها، 

وجاءت هذه التو�سيات بعد التيقن من اأن ال�سيا�سات 

املناطق  تدهور  من  للتقليل  املتخذة  جراءات  والإ

ال�ساحلية قد باءت بالف�سل واأن تلك ال�سيا�سات كانت 

مبنية على اأ�س�ص قطاعية يف حني اأن املطلوب هو عملية 

ومواردها  املعقدة  ال�ساحلية  البيئة  دارة  لإ تكاملية 

القيمة على اأ�سا�ص م�ستدام.

للبيئة  املتحدة  مم  الأ موؤمتر  تلت  التي  ال�سنوات  وعرب 

دارة  والتنمية، اأدخلت بع�ص التح�سينات على منهج الإ

اإل  عدة،  بلدان  وتبنته  ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة 

باأنه  تفيد  ثابتة  بقيت  للمنهج  �سا�سية  الأ الفل�سفة  اأن 

ال�ساحلية بحر�ص  دارة املناطق  التخطيط لإ ل بد من 

للتغلب  ومتكامل  �سامل  باأ�سلوب  وتنفيذها  وعقالنية، 

امل�سوؤوليات بني  ويوزع  القطاعي  التق�سيم  على م�سكلة 

ر�ص  الأ وال�سلطات املختلفة على  املوؤ�س�سات احلكومية 

واملياه.

  

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية  وعلى الرغم من اأن الإ

تهدف اإىل الدمج ما بني القطاعات اخلا�سة واجلهات 

اأيا من املهام وامل�سوؤوليات  اأنها ل تلغي  اإل  احلكومية، 

مر اأنها تنتج  املنوطة مبنظمات اأي قطاع، كل ما يف الأ

قطاع  كل  مهام  متابعة  خالله  من  يتم  موحدا  نهجا 

ولكن بطريقة مرتابطة ومتجان�سة، لتحقيق ال�ستفادة 

املثلى من املوارد ال�ساحلية ب�سكل عام.

ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ عملية  تعترب 

احلماية  وتوفري  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  و�سيلة 

الالزمة للبيئة، وذلك من خالل فهم طبيعة ال�سواحل 
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الف�سل الثاين:

إدارة املناطق ال�ساحلية اأ�سا�سيات التخطيط وا
والق�سايا ال�ساحلية. كما تعمل على اإزالة التعار�ص من 

العمليات  مع  والتعامل  املختلفة  اجلهات  تعاون  خالل 

الطبيعية فى ال�سواحل.

للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ تتيح  اأخرى،  جهة  ومن 

طر  الأ وتطوير  ال�سيا�سات،  لر�سم  فر�سا  ال�ساحلية 

اأنها  كما  املوؤ�س�سية.  القدرات  واكت�ساب  الت�سريعية، 

عليها  يعتمد  كاأداة  تعمل  �ساملة  بيانات  قاعدة  توفر 

وامل�سئولني  املديرين  قبل  من  القرارات  �سياغة  يف 

دارة  الإ جتنب  مع  ال�ساحلية،  املوارد  تنمية  عن 

دارة  الإ وتعمل  املتوقعة.  بامل�ساكل  والتنبوؤ  ال�سلبية 

اأعمال  اأي�سًا على تن�سيق  ال�ساحلية  املتكاملة للمناطق 

القطاعات واملوؤ�س�سات وغريها من اجلهات امل�ستفيدة 

جتنب  وبالتايل  عليها،  املتفق  هداف  الأ لتحقيق 

املجزاأ،  اجلغرايف  والتخطيط  ال�سلبية،  ثار  الآ تراكم 

وحتويل امل�ساكل من قطاع اإىل اآخر. كما تتيح اإمكانية 

اأن  والتي يجب  املنهجي وحتليل اخليارات،  التخطيط 

القت�سادية ق�سرية  للفوائد  �سبقية  الأ اإعطاء  تتجنب 

جل،  قت�سادية طويلة الأ جل على ح�ساب الفوائد الإ الأ

والتكامل البيئى والتنمية امل�ستدامة.

دارة  والإ التخطيـط   « مفهوم    3-2

املتكاملـــة للمناطـــــــق ال�شاحليـــــة« 

)ICZMP(

عملية  ال�ساحلية  للموارد  الفاعلة  دارة  الإ تتطلب 

تطوير  يتم  التخطيط  مرحلة  خالل  ففى  تخطيط؛ 

هداف والغايات وتبنيها؛ كما يتم خالل  ال�سيا�سات والأ

هذه املرحلة تقييم املوارد وحتليل الو�سع القائم والتبنوؤ 

�سافة ملا �سبق متنح مرحلة  بالجتاهات امل�ستقبلية. وبالإ

التخطيط الفر�سة لتحديد املطالب املرتتبة اأو املحتمل 

ترتبها على البيئة ال�ساحلية ومواردها، ور�سد اأي تعار�ص 

الالزمة  وال�سرتاتيجيات  املطالب،  ين�ساأ بني هذه  قد 

لتحقيق ال�ستخدامات املتعددة ب�سكل م�ستدام. لذلك 

ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة  دارة  والإ التخطيط  فاإن 

دارة الفاعلة للح�سول على  هى الو�سيلة للتاأكيد على الإ

على  ومواردها  ال�ساحلية  البيئة  من  الق�سوى  املنفعة 

ثار ال�سلبية.  اأ�س�ص م�ستدامة، وباأقل قدر ممكن من الآ

ت�سمل  ت�ساركية  عملية  باأنها  التخطيط  عملية  تتميز 

املجموعات  جانب  اإىل  العالقة  ذات  اجلهات  جميع 

عن  وينتج  ال�سعب.  وعامة  اخلا�سة  امل�سلحة  ذات 

دارة  عملية التخطيط ما ي�سمى بـاخلطة الت�سغيلية لالإ

هداف  الأ حتدد  والتى  ال�ساحلية،  للمناطق  املتكاملة 

املتاحة  والفر�ص  جل،  الأ وطويلة  واملتو�سطة  نية  الآ

للموارد  مثل  الأ وال�ستخدام  املتعددة،   املطالب  لتلبية 

ال�ساحلية على اأ�س�ص م�ستدامة، وذلك لتحقيق اأق�سى 

ثار ال�سلبية  حدود التنمية القت�سادية باأقل قدر من الآ

عمال  على البيئة. و�ستعمل اخلطة على قيادة كافة الأ

بها كل اجلهات بطريقة متنا�سقة  تقوم  التي  دارية  الإ

ومن�سجمة.

2-4 تعريفات ومفاهيم

 Cicin-Sain &( نيخت  و  �سني  �سي�سني-  يقدم 

املتكاملة  دارة  »الإ كتابهما  يف   )1998  –Knecht

مناق�سة  وممار�سات«  مفاهيم   – واملحيط  لل�ساحل 

دارة  لالإ �سا�سية  الأ واملفاهيم  التعريفات  حول  ممتازة 

من  تناولها  مت  والتى  ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة 

�سئلة التي يتكرر طرحها. فيما يلي  خالل �سل�سلة من الأ

قائمة خمت�سرة من التعريفات واملفاهيم ال�سائعة، مع 

الرتكيز على مرحلة التخطيط يف العملية.

إدارة املناطق ال�ساحلية الف�سل الثاين: اأ�سا�سيات التخطيط وا



�سرت�سادي  2006   21الدليل الإ

املنطقة ال�شاحلية :

 هي م�ساحة جغرافية دون حدود معينة، ترتكز حول 

نقطة اإلتقاء املاء بالياب�سة، ومتتد يف الياب�سة اإىل اأبعد 

نقطة متاأثرة بالبحر، ومتتد نحو البحر اإىل اأبعد نقطة 

بالعتبارات  املنطقة عادة  وتتاأثر هذه  اإدراتها؛  ميكن 

دارية والبيئية. ال�سيا�سية والإ

خط ال�شاحل:

هو احلد بني الياب�سة واملاء، ويتغري خط ال�ساحل ح�سب 

تاأثري املد واجلزر اأو تقلب م�ستوى البحر.

 

مطالب متعار�شة:

مينع  بحيث  ما  طرف  قبل  من  معني  مورد  ا�ستخدام 

طرفًا اآخر من ا�ستخدامه اأو التمتع به.

عرب القطاعات:

انظر »متكامل«.

ثر البيئي: تقييم الأ

البيئية  النتائج  وتقييم  حتديد  فيها  يتم  عملية  هي 

النظر  وجهة  من  التنموية  للمقرتحات  املحتملة  

والجتماعية/القت�سادية  والبيولوجية  الفيزيائية 

والو�سائل  الطرق  تطوير  عربها  ميكن  والتى  للبيئة، 

اأو تقلي�سها  التى من �ساأنها جتنب التاأثريات ال�سلبية 

اإىل م�ستويات مقبولة. 

ال�ساحلية املعايري التى ميكن من  دارة  وت�سع خطة الإ

تقوم عملية  بينما  وتنميتها،  املوارد  ا�ستخدام  خاللها 

ثر البيئي بفح�ص النتائج البيئية ملقرتح معني  تقييم الأ

�سمن �سياق اخلطة.

القدرة البيئية :

اإحدى  وهي  ال�ستيعابية«،  القدرة   « بـ  اأي�سا  وتعرف   

خا�سيات البيئة ومقيا�ص لقدرتها على ا�ستيعاب ن�ساط 

ما كالتخل�ص من امللوثات دون حدوث تاأثري غري مقبول. 

هداف املتعلقة باأولوية  ويعتمد امل�ستوى املقبول على الأ

املوارد ال�ساحلية ودرجة حتملها. وميكن تق�سيم القدرة 

البيئية ملناطق الياب�سة واملاء ل�ستخدامات متعددة، اإل 

اأن اإجمايل التاأثري ل يجب اأن يتجاوز احلد املحتمل.

متكامل:

عك�ص  على  وكلية-  �ساملة  �سورة  يعتمد  منهج  وهو   

على  املوارد  ببع�ص  ي�سحي  ول  القطاعي-،  املنهج 

دارة املتكاملة  ح�ساب موارد اأخرى، ويتم التكامل يف الإ

عدة  على  ال�ساحلي  والتخطيط  ال�ساحلية  للمناطق 

م�ستويات؛ بني احلكومة املركزية واملحلية، بني الوزارات 

احلكومية املتخ�س�سة يف قطاعات معينة، بني القطاع 

التخطيط،  م�سوؤويل  بني  اخلا�ص،  والقطاع  العام 

الياب�سة  وعرب  العلمية  نظمة  الأ عرب  والعلماء،  املدراء 

للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ مبادرات  غرا�ص  ولأ واملاء. 

قليمية للمحافظة على  ال�ساحلية التي تنفذها الهيئة الإ

ما  اإىل  التكامل  حمر وخليج عدن ميتد  الأ البحر  بيئة 

هو اأبعد من احلدود الوطنية الفا�سلة من خالل الدعم 

امل�سرتك وتبادل اخلربات والدرو�ص امل�ستفادة بني دول 

قليم.  الإ

ال�شتخدام املتعدد : 

طرف  من  كرث  لأ ميكن  املتعار�سة«-  »املطالب  عك�ص 

واحد ا�ستخدام املوارد نف�سها، وبالتايل تلبية املطالب 

املتعددة، وذلك من خالل التخطيط الدقيق، وامل�ساركة 

احلكيمة، وتدارك النتائج املوؤقتة.
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التخطيط: 

اخليارات  كافة  العتبار  بعني  ياأخذ  حتليلي  اأ�سلوب 

على  القائم  �سلوب  الأ –على عك�ص  املحتملة  ونتائجها 

ال�ستجابة لفعل اأو م�سكلة ما-، ويختار تلك التي حتقق 

اأق�سى منفعة واأقل تاأثري؛ وهو اأ�سلوب تنبوؤي وقائي.

�شلطة التخطيط:

الت�سريع( عن  امل�سوؤولة )يف�سل مبوجب  املوؤ�س�سة  هي 

اإىل  �سافة  بالإ ال�ساحلية،  دارة  الإ خطة  وتبني  اإعداد 

واملوافقات  الرخ�ص  اإ�سدار  خالل  من  اخلطة  تنفيذ 

ل�ستخدام املوارد وتنميتها.

العامة :

 اأي �سخ�ص يتاأثر ب ، اأو يظهر اهتماما حقيقيا - باأي 

طريقة كانت - بخطة مقرتحة اأو منطقة ما اأو تنمية 

معينة اأو اأي ن�ساط اآخر يف البيئة ال�ساحلية؛ ويدخل يف 

فراد املحتمل تاأثرهم ب�سكل مبا�سر؛ بالتعطيل  ذلك: الأ

اأو العزل اأو ال�سو�ساء اأو الروائح اأو حركة النقل اأو اأي 

فراد الذين ل يحتمل  اأثر اآخر؛ ويت�سمن ذلك اأي�سًا الأ

حقيقي  اهتمام  لديهم  اإمنا  مبا�سر  ب�سكل  تاأثرهم 

�سافة  بالإ احلوار،  يف  امل�ساهمة  يف  برغبة  وي�سعرون 

غري  واملنظمات  واملجموعات  املجتمع  موؤ�س�سات  اإىل 

احلكومية ذات الهتمام اخلا�ص.

اجلهات املعنية:

فراد واملجموعات املهتمة يف خطة ما ب�سبب   جميع الأ

تاأثرهم اأو م�ساركتهم فيها كم�ستفيدين اأو �سحايا.

ال�شتخدام امل�شتدام:

خذ   ا�ستتخدام املوارد ال�ساحلية وتنميتها، فقط بعد الأ

التاأكد من  جل،  وبعد  الأ النتائج طويلة  بعني العتبار 

احتواوؤها �سمن حدود مقدرة وميكن  ثار ميكن  الآ اأن 

من  باأقل عدد ممكن  ال�ستئثار  اإىل جانب  احتمالها، 

اخليارات والركون اإىل قدرة الطبيعة يف �سد النق�ص 

ال�ستخدام  على  للتاأكيد  طريقة  واأف�سل  والتجديد. 

مقبولة  معي�سة  م�ستويات  توفري  هي  للموارد  امل�ستدام 

اجتماعيا وماديا ل�سكان املناطق ال�ساحلية.

املنطقة:

اأنها  على  �سنفت  املاء،  اأو  الياب�سة  يف  معينة  م�ساحة 

وعادة  لال�ستخدام،  مالءمة  اأو  قيمة  كرث  الأ املنطقة 

تقييمها. وطاملا  التي مت  ما تكون �سمن قدرة حتملها 

وم�سانة  حممية  قيمته  اأو  املورد  ا�ستخدام  اأولوية  اأن 

اأخرى  اأن�سطة  ا�ستيعاب  املمكن  فمن  املنطقة  تلك  يف 

فيها.

2-5 مبادئ اأ�شا�شية

والظروف  املزايا  من  بالعديد  ال�ساحلية  البيئة  تتمتع 

فهي  البيئات؛  من  غريها  عن  متيزها  التي  اخلا�سة 

اإدارة  اأ�ساليب  تتطلب  نادرة  طبيعية  مبوارد  تتمتع 

وتخطيط ا�ستثنائية؛ ويجب اأن تعك�ص عملية التخطيط 

مر  الأ وكذلك  املزايا.  هذه  ال�ساحلية  البيئة  دارة  لإ

بالن�سبة للمبادئ التي حتكم هذه العملية. ففي حني اأن 

معظم املبادئ التالية – وحدها – ميكن تطبيقها على 

دارة البيئية �سمن ظروف خمتلفة، اإل اأن اجتماعها  الإ

على  جابة  الإ مينح  ما  هو  »حزمة«  �سكل  على  جميعا 

الق�سايا املتعلقة بندرة البيئة ال�ساحلية.

مبداأ �شنع القرار بدقة

املوارد  با�ستخدام  املتعلقة  القرارات  تكون  اأن  يجب 

اأ�سا�ص علمي مو�سوعي منطقي  قائمة على  ال�ساحلية 

إدارة املناطق ال�ساحلية الف�سل الثاين: اأ�سا�سيات التخطيط وا
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وموثوق؛ وعلى فهم �سامل للظروف اخلا�سة يف املنطقة 

ذات العالقة،؛ كما يجب اأن تتخذ القرارات بناء على 

اأف�سل املعلومات املتوفرة، ووفقا خلطط معدة بحر�ص 

ودقة. وعند التخطيط ل�ستخدام املوارد ال�ساحلية ل بد 

من اعتماد مقايي�ص �سليمة اقت�ساديًا واجتماعيًا لتكون 

وا�ستخدامها  ال�ساحلية  املوترد  حلماية  حوافز  مبثابة 

التغيري  لقبول  حاجة  هناك  وبينما  م�ستدام.  ب�سكل 

اإل  واملتغرية،  الديناميكية  ال�ساحل  بيئة  تفر�سه  مبا 

اأنه يجب توخي احلذر ل�سمان عدم تعار�ص القرارات 

املتخذة اليوم مع خيارات امل�ستقبل.

مبداأ امل�شاواة والعدالة

عملية  باعتبارها  ال�ساحلية-  املوارد  اإدارة  متنح 

�سنع  يف  للم�ساركة  للجميع  متكافئة  فر�سا  �ساملة- 

القرار حول ا�ستخدام هذه ا املوارد ، ويركز التخطيط 

امللكية  املوارد  حماية  على  ال�ساحلية  للموارد  دارة  والإ

امل�سرتكة ب�سكل م�ستمر ول�سالح اجلميع.

للتكاليف  عادل  توزيع  مع  هذا  يرتافق  اأن  ويجب 

وم�ساركة من�سفة يف الفوائد.

منهج �شامل ومتكامل 

ومواردهماهما  واملاء  الياب�سة  واإدارة  تخطيط  يجب 

– اأي مبنهج  وا�ستخدامهما بطريقة �ساملة ومتكاملة 

وا�سع النطاق و�سامل؛ ول بد من تطبيق مبداأ التكامل 

على كافة امل�ستويات، بني احلكومة املركزية واملحلية، 

القطاع  بني  معينة،  بقطاعات  املعنية  الوزارات 

املدراء  التخطيط،  م�سوؤويل  اخلا�ص،  والقطاع  العام 

نظمة العلمية. كما يجب اأن حتظى  والعلماء، وعرب الأ

احلكومية  القطاعات  كافة  وم�ساركة  بدعم  العملية 

املجموعات  اإىل جانب  املحلية،  واملجتمعات  واخلا�سة 

احلكومية  غري  واملنظمات  اخلا�سة  امل�سلحة  ذات 

دارة  لإ التقليدي  النهج  ال�سعب. ويجب احرتام  وعامة 

املوارد ودجمه مع نهج اأكرث حداثة، وبطريقة مماثلة. 

دارة املتكاملة للمناطق  كما يجب اأن ت�ستمل برامج الإ

ال�ساحلية واخلطط املتعلقة با�ستخدام املوارد واإدارتها 

على اإجراءات احرتازية للحيلولة دون التاأثر باملخاطر 

الطبيعية واملحافظة على املوارد الطبيعية.

اأبعاد التكامل التي يجب مناق�شتها كجزء من 

دارة املتكاملة للمناطق ال�شاحلية عملية الإ

التكامل بني القطاعات:

التكامل  املختلفة  القطاعات  بني  التكامل  يت�سمن 

والبحرية  ال�ساحلية  القطاعات  خمتلف  بني  فقي«  »الأ

�سماك،  الأ م�سائد  والغاز،  النفط  تطوير  )مثل 

ال�سياحة ال�ساحلية، حماية الثدييات البحرية، وتطوير 

امليناء(، والتكامل بني القطاعات ال�ساحلية والبحرية 

جهة  من  الياب�سة  على  القائمة  والقطاعات  جهة  من 

واملحيطة،  ال�ساحلية  البيئة  على  توؤثر  والتي  اأخرى 

كالزراعة والغابات والتعدين. كما يتناول التكامل بني 

القطاعات م�ساألة التعار�ص بني اجلهات احلكومية يف 

القطاعات املختلفة.

التكامل احلكومي :

 وهو التكامل بني خمتلف امل�ستويات احلكومية )الوطني 

احلكومية  املوؤ�س�سات  تلعب  حيث  واملحلي(،  داري  والإ

وتتعامل  خمتلفة  اأدوارا  واملحلية  دارية  والإ الوطنية 

منها  كل  منظور  ويختلف  للعامة  متعددة  حاجات  مع 

من  الهائل  الكم  هذا  يفر�ص  ما  وغالبًا  خرى.  الأ عن 

الختالفات م�ساكل يف تطوير وتنفيذ �سيا�سة متنا�سقة 

�سا�سية والثانوية. ومن�سجمة بني امل�ستويات الوطنية الأ

التكامل املكاين:

للمنطقة  البحرى   الياب�سة واجلانب  التكامل بني   هو 

ن�سطة الربية وما  ال�ساحلية. هناك عالقة وثيقة بني الأ
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واإنتاجية  املياه  نوعية  ذلك  فى  مبا  البحر  يف  يحدث 

ن�سطة البحرية  �سماك وغريها؛ وباملثل فاإن جميع الأ الأ

نظمة  فالأ ال�ساحلية.  را�سى  الأ على   تعتمد  اأو  مبنية 

على  ت�سيطر  احلكومية  دارة  والإ للتملك  املختلفة 

الياب�سة واجلانب البحرى للمنطقة ال�ساحلية، وغالبا 

هداف  الأ لتحقيق  ال�سعي  تعقيد  اإىل  ذلك  يوؤدي  ما 

وال�سيا�سات املتنا�سقة.

دارة العلمية: تكامل الإ

 اإن التكامل بني التخ�س�سات العلمية املختلفة )العلوم 

مهم  والهند�سة(  الجتماعية  والعلوم  الطبيعية، 

بالن�سبة  واأي�سا  والبحرية،  ال�ساحلية  دارة  لالإ بالن�سبة 

يف  العلوم  اأهمية  من  الرغم  وعلى  دارية.  الإ للجهات 

تزويد املدراء يف املجال ال�ساحلي والبحري مبعلومات 

اأ�سا�سية، فاإنه غالبا ما يكون هناك مقدار �سئيل من 

التوا�سل امل�ستمر بني فئتي العلماء واملدراء.

التكامل الدويل:

 لتكامل بني ال�سعوب �سروري عند ن�سوء نزاعات دولية 

احلدود  عرب  التلوث  وانتقال  ال�سيد  اأن�سطة  ب�ساأن 

من  وغريها  ال�سفن  ومرور  بحرية  حدود  واإن�ساء 

الق�سايا امل�سرتكة.

مبـــــادئ م�شـــــاركة العامــــــة وح�شولهـــم على 

املعلومات

اإن من �ساأن التعاون وامل�ساركة بني اجلهات امل�ستفيدة 

الوا�سع  الت�ساركي  بالتخطيط  ال�ستعانة  خالل  من 

فعال وحتقيق  وتوفري دعم  بامللكية  فراد ح�سًا  الأ منح 

حر�ص على العمل. ومع ذلك فاإنه ل ميكن الو�سول اإىل 

امل�ساركة الهادفة للعامة دون توفري املعلومات الكافية؛ 

التخطيط  وم�سوؤويل  العلمي  املجتمع  على  يتعني  لذا 

ويبقوهم  العامة  مع  بفاعلية  يتوا�سلوا  اأن  وغريهم 

على اإطالع طوال العملية. كما يجب اإدراك حقيقة اأن 

املعرفة  من  �سي�ستفيدون  واملدراء  التخطيط  م�سوؤويل 

املنهج  عرب  عليها  احل�سول  ميكنهم  التي  املحلية 

الت�ساركي ال�سامل.

مبداأ التكامل البيئي

نظمة البيئية ال�ساحلية،  املياه من اأهم قوى الدمج يف الأ

ومع ذلك فهناك عمليات طبيعية اأخرى مهمة وفاعلة يف 

ال�ساحل ل بد من التعرف عليها وحمايتها وتعزيزها من 

خالل عملية التخطيط ال�ساحلي. وعلى وجه اخل�سو�ص 

نواع احلية  فاإن العمليات البيئية امل�سوؤولة عن بقاء الأ

على  املحافظة  مع  جنب  اإىل  جنبًا  حتمى  اأن  يجب 

املوائل التى  تعتمد عليها حياة هذه الكائنات. وبدل من 

معار�سة تلك العمليات التي ل تتما�سى مع الطموحات 

اأن  التخطيط  م�سوؤويل  فعلى  والقت�سادية  الب�سرية 

يتعلموا كيفية العمل �سمن حدود هذه العمليات و�سمن 

املعنية  اجلهات  تتعلم  لكي  الطبيعة،  حتمل  نطاقات 

كيفية التعاي�ص �سمن هذه العمليات. لذا فمن احلكمة 

عمليات  لإمتام  الطبيعة«  مع  منهج»التعامل  تبني 

مع  خا�ص  ب�سكل  يتنا�سب  هذا  واأن  �سيما  ل  التنمية، 

البيئة ال�ساحلية الديناميكية.

دنى ثر اإىل احلد الأ مبداأ التقليل من الأ

ثر  جراءات املالئمة التي ت�ستدعي تقييم الأ اإن تبني الإ

البيئي ملقرتحات التنمية والتي يحتمل اأن يكون لها اآثارا 

�سلبية كبرية على البيئة ال�ساحلية هو عن�سر اأ�سا�سي 

مقرتحات  ويت�سمن  احلكيمة.  ال�ساحلية  دارة  لالإ

على  تعديالت  واإدخال  الطبيعية  املوارد  ل�ستخدام 

الطبيعية  البيئة  على  غريبة  اأنواع  واإدخال  البيئة 

واإطالق كائنات معدلة جينيا وغريها.

إدارة املناطق ال�ساحلية الف�سل الثاين: اأ�سا�سيات التخطيط وا
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مبداأ احليطة واحلذر

تقليل  اأو  لتجنب  اإجراءات منا�سبة  اأي  تاأجيل  ل يجب 

وا�ستخدام  التنمية  ن�سطة  لأ املحتمل  ال�سلبي  ثر  الأ

املوارد، حتى لو مل يتم التاأكد متامَا من وجود عالقة 

ثر ال�سلبي. ن�سطة والأ بني هذه الأ

فقط  ال�شاحل  على  املعتمدة  ن�شطة  الأ تنفيذ 

يف البيئة ال�شاحلية

ن�سطة التي تتم يف البيئة ال�ساحلية  يجب اأن تتالءم الأ

والفيزيائية  والثقافية  الطبيعية  اخل�سائ�ص  مع 

ن�سطة  للمنطقة املحيطة، كما يجب اأن ت�سمن تلك الأ

نظمة البيئية والرتاث الثقايف لتلك املنطقة.  حماية الأ

تعتمد  ل  التي  اجلديدة  التنمية  ن�سطة  لأ وبالن�سبة 

والثقافية  )الفيزيائية  ال�ساحلية  البيئة  مطلقاعلى 

املنطقة  خارج  جتري  اأن  فيجب  والجتماعية( 

ال�ساحلية؛ واأن تاأخذ اخلطط ال�ساحلية بعني العتبار 

املوائل  يف  املوجودة  ن�سطة  الأ اأما  ال�ستثناءات.  هذه 

نظمة البيئية ال�ساحلية  ال�ساحلية احل�سا�سة وت�سر بالأ

فمن ال�سروري اإلغاوؤها.

مناطق  اإىل  واملياه  را�سي  الأ تق�سيم  عملية  تبنى   اإن   

لال�ستخدامات  دقيق  تقييم  اإجراء  بعد  )متنطق( 

املحتملة �سي�ساعد ب�سكل وا�سح فى حتديد ال�ستخدام 

مثل ملوارد معينة. الأ

مبداأ التعوي�ش البيئي )ل خ�شائر(

بني   توازن  بتحقيق  امل�ستخدم  يقوم  اأن  ال�سروري  من 

التاأثريات ال�سارة للتنمية وا�ستخدام املوارد يف املناطق 

املميزة،  البيئية  والقيمة  العايل  احليوي  التنوع  ذات 

اإجراءات  خالل  من  وذلك  جتنبها،   ميكن  ل  والتي 

حماية تعوي�سية. وعند حتديد مواقع اأقل قيمة بغر�ص 

اإن�ساء مواقع اأخرى  اأو ال�ستخدام فال بد من  التنمية 

وعليه  لها.  احلماية  توفري  مع  اأكرب  اأو  نف�سه  باحلجم 

فاإن م�ستويات املوائل ال�ساحلية القائمة يجب حفظها 

مكان. وزيادة رقعتها بقدر الإ

مبداأ اأف�شل املمار�شات البيئية

يلتزم جميع امل�ستثمرين وم�ستخدمي املوارد يف البيئة 

ل�سمان  البيئية  املمار�سات  اأف�سل  بتبني  ال�ساحلية 

ا�ستدامة املوارد ال�ساحلية. وينطبق هذا ب�سكل خا�ص 

على نوعية املواد امل�ستخدمة للبنية التحتية لل�ساحل مثل 

والرمال  البحرية  واجلدران  البحر  واأر�سفة  ال�سدود 

اأو  را�سي  الأ ا�ست�سالح  غرا�ص  لأ امل�ستخدم  والرتاب 

اإن  ال�ساطئ.  عن  بعد  الأ املنطقة  اأو  ال�ساطئ  اإنعا�ص 

هذه املواد يجب اأن ل حتتوي على اأية ملوثات قد تدخل 

نظمة البيئة البحرية اأو ال�ساحلية. الأ

 كما يرتبط هذا اأي�سا بكمية املياه، فعلى �سبيل املثال 

ل  واأن  اجلوفية،  املياه  ا�ستنزاف  من  التقليل  يجب 

الرطبة،  را�سي  )الأ ال�ساحلية  البيئات  مياه  تكون 

الدلتا، البحرييات ال�سحلة( حمال للمناف�سة من قبل 

وال�سناعية.  وال�سياحية  واملدنية  الزراعية  القطاعات 

هذا  �سوء  من  املناخي  التغري  يزيد  اأن  املتوقع  ومن 

املياه  على  املحافظة  ت�سبح  اأن  يجب  لذلك  الو�سع، 

وذلك  املختلفة  التنمية  اأن�سطة  يف  رئي�سية  ق�سية 

باإدخال تقنيات توفري املياه يف كافة الت�سميمات. ومن 

هذه  ال�ساحلية  دارة  الإ خطط  تاأخذ  اأن  يجب  جهتها 

الق�سية بعني العتبار.

مبداأ امل�شتخدم يدفع

مكان وعلى  اأن تتكبد اجلهة امل�سوؤولة - بقدر الإ يجب 

نحو مالئم- تكاليف اإجراءات منع ال�سرر الواقع على 

نطمة البيئية ال�ساحلية وال�سيطرة عليه وتقليله اإىل  الأ

دنى. فعلى اأي �سخ�ص يحقق اأرباحا �سخ�سية  احلد الأ
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المتياز.  هذا  مقابل  الدفع  للعامة  م�ساع  مورد  من 

�سعار املفرو�سة مقابل  اأن تعك�ص الأ وبناء عليه، يجب 

ال�ساحلية  املوارد  ا�ستخدام  ت�سريح  على  احل�سول 

ق�سرية  والجتماعية  والبيئية  القت�سادية  التكاليف 

تعذر  واإذا  ا�ستخدامها.  على  املرتتبة  جل  الأ وطويلة 

العتبار  بعني  خذ  الأ فيجب  التكاليف  هذه  قيا�ص 

وجودها واأهميتها.

املناطق  يف  امل�ستثمرة  اجلهة  تتحمل  اأن  ويجب  هذا 

دارة  التحتية والإ البنية  اإن�ساء  ال�ساحلية كافة تكاليف 

والرقابة البيئية وتكاليف اإدارة املخاطر الطبيعية.

إدارة املناطق ال�ساحلية الف�سل الثاين: اأ�سا�سيات التخطيط وا
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الف�سل الثالث:

دارة ال�ساحلية املتطلبات املوؤ�س�سية للتخطيط والإ

3-1 ال�شيا�شة

باتخاذ  ايذانا  احلكومة  ت�سدره  اإعالن  هي  ال�سيا�سة 

اإجراءات ما، ا�ستجابة مل�ساكل معينة اأو �سعيا لتحقيق 

تعدها  ال�سيا�سات  معظم  ن  لأ ونظرا  اأهداف حمددة. 

تتبناها احلكومة،  ثم  ومن  معينة  وتقرتحها قطاعات 

لكي  اأنه  اإل  قطاعية.  اأهداف  تعك�ص  ما  عادة  فاإنها 

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية،  ينجح التخطيط والإ

و�ساملة  متكاملة  �سيا�سات  على  قائما  يكون  اأن  يجب 

بغ�ص النظر عن امل�سالح القطاعية.

ولذلك، تتميز ال�سيا�سات ال�ساحلية الفاعلة باأنها:

جل. تت�سمن منظورا زمنيا طويل الأ

ترتجم  بحيث  واملياه،  الياب�سة  عرب  مكانيا  تطبق 

التعريف املعتمد للمنطقة ال�ساحلية.

 جت�سد منهج تعدد القطاعات، ويتم تطبيقها عرب 

خمتلف القطاعات.

�ساملة وت�ساركية.

ولوية للق�سايا املتفق عليها.  تعطي الأ

تن�سجم مع ال�سيا�سات ال�ساحلية اخلا�سة بالبلدان 

خرى التي ت�سارك املنطقة نف�سها. الأ

دارة املتكاملة والتخطيط للمناطق ال�ساحلية  وكما اأن الإ

واإمنا  القطاعية،  دارة  والإ التخطيط  حمل  حتل  ل 

تعمل على تكميلها وتن�سيقها فح�سب، فاإن ال�سيا�سات 

املتكاملة للمناطق ال�ساحلية ل تلغي احلاجة لل�سيا�سات 

�سرورية  ال�سيا�سات  هذه  زالت  فال  لذا  القطاعية؛ 

للقطاعات املختلفة. ومع ذلك  املوكلة  لتنفيذ املهمات 

يجب اأن تكون ال�سيا�سات القطاعية املتعلقة باملو�سوع 

املتكاملة  ال�سيا�سات  مع  ومتوافقة  من�سجمة  ال�ساحلي 

تطوير  يتم  املثايل  الو�سع  ويف  ال�ساحلية.  للمناطق 

ال�سيا�سات ال�ساحلية بال�ستعانة مبنهج قطاعي داخلي، 

ول تعتمدها احلكومة اإل بعد اإجراء مناق�سات ت�ساركية 

من  جماع  بالإ املعتمد  الراأي  عن  بو�سوح  تعرب  مكثفة 

قبل كافة اجلهات املعنية.

احلقيقي  الو�سع  املوؤقتة  ال�سيا�سات  تعك�ص  اأن  يجب 

ما  ا�ستباق  دون  ولوية  الأ ذات  الق�سايا  على  وتركز 

�ست�سفر عنها امل�ساورات الالحقة.

وعلى �سبيل املثال، ميكن �سياغة ال�سيا�سات ال�ساحلية 

حول املوا�سيع الرئي�سية التالية:

املتكاملة  دارة  الإ عملية  من  �سا�سي  الأ الهدف 

اأق�سى  ال�ساحلية هو حتقيق  للمناطق  والتخطيط 

املوارد  من  امل�ستدامة  ال�ستفادة  من  ممكن  قدر 

ثارال�سلبية. ال�ساحلية، وباأقل قدر ممكن من الآ

عملية التخطيط ال�ساحلي عملية �ساملة وت�ساركية، 

تدمج مدخالت كافة القطاعات واأ�سحاب امل�سالح 

يف املنطقة ال�ساحلية.

من  البحر-  مياه  اأو  العذبة  املياه-  جودة  تعترب 

ولويات. �سمن الأ

ثر البيئي اإجبارية لكافة امل�ساريع  عملية تقييم الأ

تابعة  العرو�ص  هذه  كانت  واإن  حتى   ، املقرتحة 

للمناطق  املتكاملة  دارة  لالإ الت�سغيلية  للخطة 

ال�ساحلية.

للعامة،  الهادفة  للم�ساركة  الفر�ص  توفري  يتم  اأن 

والتي �سوف يجري العمل على ت�سهيلها من خالل 

تبني اأ�ساليب ل ت�سر باأي فئة من عامة ال�سعب.
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3-2 الت�شريعات

اأو  ت�سريعا  احلكومة  تعتمدها  التي  ال�سيا�سات  تتطلب 

تنفذ  التي  ن�سطة  الأ وتعزيز  لدعم  اأخرى  قانونية  اآليًة 

هذه ال�سيا�سات؛ فبدون الت�سريع تن�ساأ حالة من ال�سك 

عدم  اإىل  يوؤدي  بدوره  وهذا  والتف�سري  لل�سرح  وحاجة 

اإن  لل�سفافية.  والفتقار  والتناق�ص  التنبوؤ  القدرة على 

الو�سع املعقد للبيئة ال�ساحلية يتطلب اإيجاد ت�سريعات 

منا�سبة اأكرث من اأي نظام بيئي اآخر. وكما هو احلال 

ال�ساحلية  دارة  والإ واخلطط  لل�سيا�سات  بالن�سبة 

الت�سريعات  فاإن  ومتكاملة  �ساملة  تكون  اأن  يجب  التي 

ال�ساحلية يجب اأي�سَا اأن تكون �ساملة ومتكاملة.

اأو  ت�سريعا  احلكومة  تعتمدها  التي  ال�سيا�سات  تتطلب 

تنفذ  التي  ن�سطة  الأ وتعزيز  لدعم  اأخرى  قانونية  اآليًة 

هذه ال�سيا�سات؛ فبدون الت�سريع تن�ساأ حالة من ال�سك 

عدم  اإىل  يوؤدي  بدوره  وهذا  والتف�سري  لل�سرح  وحاجة 

اإن  لل�سفافية.  والفتقار  والتناق�ص  التنبوؤ  القدرة على 

الو�سع املعقد للبيئة ال�ساحلية يتطلب اإيجاد ت�سريعات 

منا�سبة اأكرث من اأي نظام بيئي اآخر. وكما هو احلال 

ال�ساحلية  دارة  والإ واخلطط  لل�سيا�سات  بالن�سبة 

الت�سريعات  فاإن  ومتكاملة  �ساملة  تكون  اأن  يجب  التي 

ال�ساحلية يجب اأي�سَا اأن تكون �ساملة ومتكاملة.

يوجد لدى معظم الدول جمموعة كبرية من القوانني 

قطاعي؛  اأ�سا�ص  على  ال�ساحلية  البيئة  يف  بها  املعمول 

مب�سايد  املتعلقة  القوانني  املثال  �سبيل  على  فهناك 

البيئي  النظام  وحماية  املياه  ونوعية  �سماك  الآ

ر�ص وتطويرها،  )املحميات الطبيعية(  وا�ستخدام الأ

�سافة اإىل قوانني ال�سحن الربي والتعدين وغريها.  بالإ

تخطيط  قوانني  اأي�سا  البلدان  بع�ص  لدى  يكون  وقد 

تعمل على دمج قطاعات خمتلفة. اإل اأنه- وحتى فرتة 

قريبة ن�سبيا- كان الت�سريع املتعلق بالياب�سة واملياه معَا 

يف البيئة ال�ساحلية نادرَا جدَا وبدونه ل ميكن اأن يكون 

دارة ال�ساحلية عملية متكاملة بالفعل. التخطيط والإ

التخطيط  بعملية  اخلا�ص  ال�ساحلي  الت�سريع  يحتاج 

اإعداده  ليتم  الوقت  بع�ص  اإىل  ال�ساحلية  دارة  والإ

واعتماده ب�سكل ر�سمي. وقد يكون من املفيد بالن�سبة 

دارية اأن ت�سع ت�سريعات �ساحلية  للحكومة املحلية والإ

املعتمدة  ال�ساحلية  ال�سيا�سات  مع  يتوافق  مبا  موؤقتة 

املطلوب  اأن  البداية يف مواقع حمددة، ومبا  تطبق يف 

فح�سب،  بالعملية  البدء  املوؤقتة  الت�سريعات  هذه  من 

ف�سرتكز على مرحلة التخطيط فقط.

نظمة املوؤقتة ال�ساحلية،  يجب اأن تكون الت�سريعات / الأ

وعادلة  ب�سيطة غري غام�سة  الت�سريعات،   مثل جميع 

دوار  الأ حتدد  اأن  يجب  كما  للتطبيق،  وقابلة  و�ساملة 

ذوي  طراف  الأ لكافة  كدليل  وتعمل  وامل�سوؤوليات 

العالقة. 

نظمة املوؤقتة ال�ساحلية  يجب اأن تغطي الت�سريعات / الأ

املوا�سيع التالية:

اأو هيئة مماثلة، وحتديد  �سلطة تخطيط  تاأ�سي�ص 

مهامها ودورها وم�سوؤولياتها و�سالحياتها.

مهامه  وحتديد  تخطيط  مكتب  وحدة  تاأ�سي�ص 

ودوره وم�سوؤولياته.

تقدمي معلومات للعامة وتقبل م�ساركتهم.

فراد. حقوق الأ

دارية جراءات الإ الإ

اإجراءات اإعداد م�سودة اخلطة ال�ساحلية ويت�سمن 

اأية  ويف  دوره  وما  عداد  باإلإ �سي�سارك  من  ذلك 

مرحلة 

را�ســـــي واملناطــــــق  تخطيـــــــط ا�ستخدامـــــات الأ

ال�ساحلية.

عتماد اخلطة  جراءات الر�سمية لإ الإ

عداد اخلطة الت�سغيلية  جراءت املطلوبة لإ الإ

يف  مبا  اخلطة  يف  املطلوب  الرتخي�ص  اإجراءات 

ذلك قيمة الر�سوم املطلوبة 

العقوبات 

قت�سادية  احلوافز الإ

امل�ساريع  لكافة  ثراإجباريًا  الأ تقييم  يكون  اأن 

التنموية 

اإجراءات حل النزاعات واخلالفات
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قليم: اأمثلة من الإ

اأوًل اجلمهوريــــة اليمنيـــــة :

دارة املتكاملــــــــــة  خطــــــــــــــة الإ

للمناطــــــــــــــق ال�ساحليــــــــة يف 

حمافظــــــة عـــــدن– مر�سوم 

رئي�ش الوزراء

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية  اأعدت خطة الإ

مبوجب  واعتمدت  عنها  واأعلن  عدن  ملحافظة 

قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء رقم )99( يف مايو 

2005، كت�سريع ملزم لتطوير املناطق ال�ساحلية. 

نظمة املوؤقتة امل�سنونة مبوجب  وهي من اأمثلة الأ

ال�ساحلية.  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ ت�سريع 

وفيما يلي مقتطفات من املوا�سيع التي غطتها 

هذه اخلطة اإدارة اخلطة :

اإدارة  فريق  ت�سكيل  يتم  فاإنه  للخطة  وفقَا 

يتوىل  والتي  عدن  ملحافظة  ال�ساحلية  املناطق 

للمهام  وفقَا  وذلك  عام  ب�سكل  اخلطة  اإدارة 

كما  الثاين.  الف�سل  يف  واملف�سلة  له  املخولة 

�سراف  يقوم املكتب التنفيذي ملحافظة عدن بالإ

على ت�سغيل وتنفيذ اخلطة.

ثر البيئي اإجبارية عملية تقييم الأ

اإجبارية  البيئي  ثر  الأ تقييم  عملية  تكون 

لقانون  وفقا  التنموية  امل�سروعات  لكافة 

البيئة رقم 26 لعام 1995 يف اليمن.

تكون الهيئة العامة حلماية البيئة يف عدن 

امل�سوؤولة عن مراجعة  الوحيدة  هي اجلهة 

ثر البيئي. درا�سات تقييم الأ

قبل  من  اجلدوى  درا�سات  اعتماد  يجب 

الهيئة العامة حلماية البيئة.  

لها  التي  العالقة  ذات  اجلهات  كافة  تلتزم 

املناطق  علي  بيئي  اأثر  ذات  تنموية  م�ساريع 

ت�سرف  اأو  للمحافظة  ال�ساحلية  اأو  البحرية 

ال�سوابط  وتطبيق  مبراعاة  تنفيذها  علي 

املحددة �سمن هذه اخلطة واإر�ساداتها

فراد حقوق الأ

مادة 6-15  : 

ال�سيادين  مرا�سي  علي  التعدي  يحظر 

حرفهم  وقف  اإيل  يوؤدي  قد  الذي  التقليديني 

احلرف  ا�ستمرار  ت�سجيع  علي  العمل  ويجب 

التقليدية باملناطق ال�ساحلية للمحافظة .  

 

 اجلريدة الر�سميــة- اليمــــن
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مادة :   6-9 

التنمية  م�سروعات  لتنفيذ  التخطيط  عند 

يراعي  للمحافظة  ال�ساحلية  املناطق  علي 

بانحدار  للمباين  الن�سيابي  التخطيط 

قدره )1:1( مع اجتاه ال�ساطيء.

مادة :  6-11  

يجب عند اإن�ساء وتنفيذ املرا�سي واجل�سور 

عدم  مراعاة  معلقة  اأو  عائمة  بطريقة 

عملية  اإبطاء  اأو  املياه  جلريان  اإعاقتها 

تدفقها الطبيعي لتجنب التدمري اأو اإحلاق 

�سرار باملوارد البحرية بجميع اأ�سكالها الأ

املادة :  7

م�سوؤًل  معنوي  اأو  طبيعي  �سخ�ص  اأي  يعد 

جميع  عن  الغري  مع  مت�سامنًا  اأو  مبفرده 

ال�ساحلية  باملناطق  تلحق  التي  �سرار  الأ

جميع  ويتحمل  للمحافظة  البحرية  و 

اإزالة  اأو  معاجلة  عن  الناجتة  التكاليف 

واأية  اأو بالغري  التي قد تلحق بها  �سرار  الأ

حكام  لأ طبقا  عنها  ترتتب  قد  تعوي�سات 

الت�سريعات النافذة.

ثانيًا: اململكـــــــــة العربيــــــــــة 

دارة  الإ خطــــــة  ال�شعوديــــة- 

املتكاملـة للمناطــق ال�شاحليــــة 

مبنطقة جازان

البيئة  و حماية  لالر�ساد  العامة  الرئا�سة  قامت 

باإعداد اخلطة املذكورة اعاله و التي تتكون من 

الجزاء التالية:

جـــراءات اجلزء الول:  الو�سع الراهن نظمــــــة والإ اجلزء الثاين: الأ

ر�ســـــادات التنفيذية  والإ

اجلزء الثالث: اأطلـــــــــــــــــ�ش اخلرائـــــــــــــــط واملعلومــــــــات اجلغرافية 

اجلزء الرابع: كرا�سة امل�ساريع 

 

و فيما يلي نقدم مقتطفات من اجلزء الثاين

دارة ال�ساحلية الف�سل الثالث: املتطلبات املوؤ�س�سية للتخطيط والإ
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امل�شاحـات  لتملـك  املطلوبــــة  امل�شتنــــدات 

التنميـة  اأعمال  وتنفيـــــــذ  املردومــــــة 

علـــــى  ال�شاحلــــي  النطــــاق  �شمــن 

اجلهـــــات احلكوميـــــــــــــــة اأو اخلا�شــــــــــة 

اأي  تنفـــــــــيذ  يف  الراغبيـــن  فــــراد  الأ اأو 

ن�شاطـــــــــات على املنطقــــــــــــــة ال�شاحليـــة 

واملحـــــددة باحلالت التالية :-

اأعمال ردم للملكيات القائمة على امل�سطحات 

املائية .

املنطقة  �سمن  التجريف  اأو  الردم  اأعمال 

ال�ساحلية .

على  املردومة  بامل�ساحات  النتفاع  اأو  التملك 

امل�سطحات املائية .

اأعمال التنمية للملكيات القائمة على املنطقة 

ومل  البحرية  للواجهات  وخا�سة  ال�ساحلية 

امل�سكلة  اللجنة  قبل  من  و�سعها  ي�سحح 

وتاريخ  982/م  رقم  ال�سامي  مر  الأ مبوجب 

1419/9/15هـ .

التقدم بطلب اإىل البلدية املعنية باأعمال 

ملفات  اأربع  به  مرفقا  املطلوبة  التنمية 

اخلا�شة  الطلبات  على  منها  كل  يحتوي 

واملحددة  تنفيذه  املراد  الن�شاط  بنوعية 

على النحو التايل : -

طلبات الردم :

على  القائمة  امللكيات  اأ�سحاب  رغبة  حالة  يف 

امل�سطحات املائية تنفيذ اأعمال ردم اأو جتريف 

مللكيتهم اإما دخول على البحر اأو انح�سارا عنه 

الباب  يف  اإليها  �سارة  الإ متت  التي  احلالت  اأو 

التي  املواقع  اأو  جراءات  الإ هذه  من  اخلام�ص 

به  مرفق  بطلب  التقدم  بيئية  ل�سغوط  تتعر�ص 

امل�ستندات التالية :-

ر�ص . 1( �سور من �سك ملكية الأ

2( مربرات اأعمال الردم اأو التجريف .

3( كروكي للموقع مو�سحا التايل :-

�سا�سية . امل�ساحة الأ

امل�ساحة املطلوب ردمها اأو جتريفها .

حدود اجلوار .

املرجانية  ال�سعاب  حرم  حدود 

واملنطقة العميقة .

خطوط ت�سريف املواد ال�سائلة .

تنفيذها  املقرتح  البحرية  املنافذ 

)اجلزء الثاين(  �سفحة ) 68(.

4.  حتديد نوعية املواد املقرتح ا�ستخدامها 

يف اأعمال الردم وكيفية التخل�ص من مواد 

التجريف.

5.  تقدمي درا�سة تقييم  للتاأثريات البيئية 

املحيطة  للبيئة  الراهن  الو�سع  تو�سح 

املحيطة  البيئية  على  املتوقعة  والتاأثريات 

اإي�ساح  مع  املطلوب  العمل  تنفيذ  نتيجة 

البدائل املقرتحة اإن وجدت بغر�ص تخفيف 

مكان  الإ قدر  املنطقة  على  البيئي  ال�سرر 

والتوجيهات  وامر  والأ نظمة  بالأ التقيد  مع 

والدولية   قليمية  الإ والتفاقيات  ال�سامية 
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دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية �سفحة )18-23( مع حتديد  امل�سار اإليها يف اجلزء الثاين من خطة الإ

ن�ساءات واملحدد يف ) اجلزء  حرم ال�ساطئ  والذي ل ميكن تنفيذ اأي اأعمال ردم اأو جتريف تتجاوز خط  الإ

الثاين( �سفحة )69(  املقرتح ح�سب املعايري التي مت و�سعها بهذا ال�ساأن مع تو�سيح كيفية حتقيق نظام 

تغليف للموقع ملنع عمليات التاآكل والرت�سيب وطرق التخل�ص من نواجت التجريف واعتماد هذا التقييم من 

ر�ساد وحماية البيئة. قبل الرئا�سة العامة لالأ

العامة  التلوث البحري يف احلالت الطارئة واعتمادها من قبل الرئا�سة  6. تقدمي خطة حملية ملكافحة 

ر�ساد وحماية البيئة. لأ

7.  التوقيع على التعهد املتعلق بـطلب متلك اأو النتفاع بامل�ساحة املردومة .  

ر�ص . 8. �سورة من �سك ملكية الأ

عمال الردم اأو ما يثبت تنفيذ الدفن قبل توجيه �ساحب ال�سمو امللكي  9. �سورة موافقة اجلهة املانحة لأ

النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص الوزراء ووزير الدفاع والطريان رقـــــــــــــم 2830/1/5/4/1/1 وتاريـــــــــــخ 

1422/9/23هـ 

 

دارة 3-3 الإ

داري يف عملية التخطيط ال�ساحلي  طار الإ يت�سمن الإ

ثالثة م�ستويات اأ�سا�سية: 

مثل  متحيزة  م�ستقلة غري  هيئة  وجود  �سرورة   : اأوَل   

التخطيط  جمل�ص  اأو  ال�ساحلي  التخطيط  �سلطة 

ال�ساحلي لتنفيذ �سيا�سة احلكومة والت�سريع املعتمد،

الالزم  الدعم  توفري  اإىل  ال�سلطة  : حتتاج هذه  ثانياَ   

من  الفنية  اخلدمات  فيها  مبا  املطلوبة  واخلدمات 

خالل تاأ�سي�ص ق�سم خا�ص بذلك،

بالتخطيط  خا�سة  حمكمة  لوجود  احلاجة   : ثالثَا 

بامل�ساواة  املتعلقة  امل�ساكل  وحل  النزاعات  لت�سوية 

والعدل والعدالة.

3-3-1 �شلطة التخطيط ال�شاحلي / جمل�ش 

التخطيط ال�شاحلي

ال�ساحلي  للتخطيط  ر�سمية  �سلطة  تاأ�سي�ص  ي�ستغرق 

فرتة زمنية معينة حتى تتمكن احلكومة من ت�سكيل 

جلنة التن�سيق ال�ساحلي املوؤقتة التي �ستعمل ك�سلطة 

ولية. التخطيط ال�ساحلي خالل الفرتة الأ

وتت�سمن مهام جلنة التن�سيق هذه ما يلي:

ل�سيا�سة  وفقا  ال�ساحلي  التخطيط  قيادة عملية 

احلكومة واملبادئ التي اعتمدت لهذا الن�ساط.

بني  والتعاون  التكامل  مبداأ  وتقوية  تعزيز 

القطاعات، والتقليل من التناف�ص والنزاع فيما 

بينها.

دارة ال�ساحلية الف�سل الثالث: املتطلبات املوؤ�س�سية للتخطيط والإ
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التقليل من ازدواجية مهام اجلهات الر�سمية اإىل 

اأدنى حد ممكن وحتقيق اإجنازات اقت�سادية باأقل 

التكاليف.

�سمان توفر فر�ص كافية وهادفة مل�ساركة العامة.

بني  تن�ساأ  التي  النزاعات  لت�سوية  منتدى  توفري 

ا�ستخدامات  بخ�سو�ص  احلكومية  القطاعات 

تكامل  وتعزيز  والبحرية،  ال�ساحلية  املواردر 

ال�سيا�سات.

اإحرازه يف تنفيذ  التقدم الذي مت  مراقبة وتقييم 

اخلطة ال�ساحلية.

التن�سيق  جمل�ص   / ال�ساحلي  التخطيط  �سلطة  جتتمع 

احلكم  موؤ�س�سة  تراأ�سها  ما  عادة  والذي  ال�ساحلي 

املحلي / املحافظة وت�سم كبار املوظفني من اجلهات 

اجلهات  وتختلف  ال�ساحلية.  البيئة  يف  العالقة  ذات 

رجح  الر�سمية ذات العالقة من مكان اإىل اآخر اإل اأن الأ

واملوانئ  �سماك  الأ اإدارة  عن  ممثلني  تت�سمن  اأن  هو 

النفط  ذلك  يف  )مبا  التعدين  و�سركات  وال�سحن 

املائية واملحافظة  والغاز( والزراعة والغابات واملوارد 

على البيئة وحمايتها وال�سياحة والرتفيه وا�ستخدامات 

واملجتمعات  الكربى  وال�سناعات  والبلديات  را�سى  الأ

املحلية.

ال�ساحلي/  التخطيط  �سلطة  اأع�ساء  يقوم  األ  ويف�سل 

موؤ�س�ساتهم  متثيل  مبجرد  ال�ساحلي  التن�سيق  جمل�ص 

واإمنا يقدموا مهارات وخربات �سخ�سية. كما يجب اأن 

يحظوا باحرتام ومكانة عالية واأن يتمتعوا بامل�سداقية 

بني نظرائهم وبني �سانعي القرار وعامة ال�سعب. ومن 

ع�ساء اأن يعملوا بنظام عادل  جهة اأخرى يجب على الأ

و�سفاف واأن يتحملوا م�سوؤولية اأدائهم.

و�سع �سلطات التخطيط 

ردن وم�سر ال�ساحـــي يف الأ

بو�سع  ردن  الأ يف  ال�ساحلي  التخطيط  �سلطة  تتمتع 

ال�سلطــــة  فتتمتـــع  م�ســـر  يف  اأمـــا  وت�سغيلي،  قانوين 

بو�سع قانوين ولكن لي�ص ت�سغيلي بالكامل.

دارة  اللجنة الوطنية للإ

املتكاملة للمناطق ال�ساحلية 

يف م�سر

نظمة  والأ  1994 للعام   4 رقم  البيئة  قانون  مبوجب 

 1994/173 رقم  الوزاري  املر�سوم  �سدر  التنفيذية، 

للمناطق  املتكاملة  دارة  لالإ وطنية  جلنة  اأول  لت�سكيل 

جهات  من  ع�سوا   14 من  اللجنة  وتاألفت  ال�ساحلية، 

رقم  الوزاري  املر�سوم  �سدر   1996 عام  ويف  خمتلفة. 

�سافة ممثل من وزارة التخطيط وتغيري  1996/200 لإ

ع�ساء. واأخريا ويف عام 1998، �سدر املر�سوم  بع�ص الأ

دارة  الوزاري رقم 1998/59 لت�سكيل اللجنة الوطنية لالإ

املتكاملة للمناطق ال�ساحلية مبمثلني عن منظمات غري 

اخلا�سة  ال�سركات  وقطاع  اخلا�ص  والقطاع  حكومية 

اإ�سافة اإىل اجلهات ذات العالقة.

�سيا�سة  �سياغة  على  اللجنة  مهمة  تقت�سر  ول 

وا�سرتاتيجية متوافقة للتنمية يف امل�ستقبل فح�سب، واإمنا 

تعنى اأي�سا بت�سوية النزاعات النا�سئة بني امل�ستخدمني.

قليم: اأمثلة من الإ
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إدارة املناطـــــــــق ال�ساحليـــــــــة ملحافظــــــــة عــــــدن  فــــــــريق ا

مادة )8( اأ

إدارة املناطق ال�ساحلية للمحافظة على النحو التايل :  ي�سكل فريق ا

املحافظ رئي�سَا للفريق

اأمني عام املجل�ص املحلي للمحافظة                                                            

مدير املديرية املعنية باملحافظة                                                                  

مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدويل باملحافظة                                     

�سغال العامة والطرق باملحافظة                                            مكتب وزارة الأ

مكتب وزارة ال�سناعة والتجارة باملحافظة                                                 

مكتب وزارة الرثوة ال�سمكية باملحافظة                                                        

فرع الهيئة العامة للمناطق احلرة باملحافظة                                               

فرع الهيئة العامة حلماية البيئة باملحافظة                                               

فرع الهيئة العامة لل�سوؤون البحرية باملحافظة           

�ستثمار باملحافظة                     فرع الهيئة العامة لالإ

فرع الهيئة العامة لتنمية وتطوير اجلززر اليمنية      

فرع الهيئة العامة للتنمية ال�سياحية باملحافظة         

فرع الهيئة العامة للموارد املائية باملحافظة               

فرع م�سلحة خفر ال�سواحل باملحافظة                       

قيادة اأمن املحافظة                                                  

ع�سوا

ع�سوا

ع�سوا 

ع�سوا 

ع�سوا 

ع�سوا 

ع�سوا 

ع�سوا 

ع�سوا 

ع�سوا 

ع�سوا 

ع�سوا 

ع�سوا 

ع�سوا 

ع�سوا

3-3-2 مكتب التخطيط ال�شاحلي

حتى لو كان اأع�ساء �سلطة التخطيط ال�ساحلي/ جمل�ص 

لعملية  الفنية  باخلربة  يتمتعون  ال�ساحلي  التن�سيق 

وجود  ال�سروري  من  يزال  فال  ال�ساحلي،  التخطيط 

جمموعة �سغرية من م�سوؤويل التخطيط املتخ�س�سني 

مكتب  لت�سكيل  الرئي�سية  الخت�سا�سات  لتغطية 

التخطيط ال�ساحلي. 

يقود مكتب التخطيط ال�ساحلي رئي�ص التخطيط الذي 

بحيث  ال�ساحلية،  بالبيئة  خربة  لديه  يكون  اأن  يف�سل 

والرتكيز  الكلية  التخطيط  اإر�سادات  بتقدمي  يقوم 

والرتتيبات  واملياه،  الياب�سة  ا�ستخدامات  ق�سايا  على 

تن�سيطية  اأن�سطة  اإىل  �سافة  بالإ والتنظيمية  املوؤ�س�سية 

للمنطقة ال�ساحلية.

ال�ساحلي  التخطيط  مكتب  موظفوا  يغطي  اأن  يجب 

وعلى  لذلك،  والتخ�س�سات،  القطاعات  من  عددًا 

الرغم من اأنه قد ل يكون ممكنا اأن يحتوي املكتب على 

جميع التخ�س�سات التالية، اإل اأن جميع التخ�س�سات 

التالية يجب تغطيتها:

اقت�ساديات املوارد: م�سوؤول عن حتديد ال�سيا�سات 

املطالب  تقدير  اجلارية،  �سعار  الأ فى  والف�سل 

مالية  موازنات  تخ�سي�ص  وامل�ستقبلية،  احلالية 

ثار البيئية، واإجراء حتليالت  للموارد الطبيعية والآ

مقارنة للتكلفة/ املنفعة للخيارات املوجودة.

البيئية،  املوارد  م�سح  عن  م�سوؤول  البيئة:  علم 

وتعيني حدود التحمل والقدرة البيئية وديناميكية 

قليم: اأمثلة من الإ

دارة ال�ساحلية الف�سل الثالث: املتطلبات املوؤ�س�سية للتخطيط والإ
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ال�سل�سلة الغذائية.

الجتماعية  الق�سايا  عن  م�سوؤول  الجتماع:  علم 

واإعداد  العامة،  م�ساركة  وت�سهيل  والثقافية، 

توقعات لعدد ال�سكان والتوظيف.

هند�سة البيئة: م�سوؤول عن قيا�ص وت�سجيل املقايي�ص 

الفيزيائية، وحتديد قدرة البيئة.

القيم  حماية  عن  م�سوؤول  الرتفيه:  ال�سياحة/ 

قدرة  وحتديد  وتعزيزها،  واجلمالية  الرتفيهية 

البيئة.

ال�سلبة  النفايات  تقدمي  عن  م�سوؤول  التلوث: 

اأنواعها  وال�سائلة والغازية )من حيث م�سادرها، 

النفايات  خ�سائ�ص  وحتديد  واأحجامها(، 

واإعادة  منها  التقليل  على  والعمل  الرئي�سية 

ا�ستعمالها وتدويرها.

املخزون  تقييم  عن  م�سوؤول  �سماك:  الأ م�سايد 

والتخطيط  �سماك  الأ م�سايد  واقت�ساديات 

مع  امل�ستدامة  نتاجية  الإ من  حد  اأق�سى  لتحقيق 

مراعاة العتبارات املو�سمية.

وزراعة  الزراعة  ذلك  يف  مبا  الياب�سة:  ا�ستخدام 

وعوامل  والري  را�سي  الأ وا�ستعمال  الغابات 

التعرية

وتت�سمن م�سوؤوليات مكتب التخطيط ما يلي:

�سلطة  اأو  ال�ساحلي  التن�سيق  جمل�ص  ودعم  خدمة 

التخطيط ال�ساحلي.

تن�سيق اإجراء امل�سوحات وبيانات املخزون وغريها 

البيئية  القت�سادية،  )الجتماعية  البيانات  من 

والفيزيائية(.

والبحرية  ال�ساحلية  املوارد  بيانات  قاعدة  اإدارة 

واأنظمة املعلومات اجلغرافية.

التخطيط  اأن�سطة  حول  الن�سح  وتقدمي  التن�سيق 

ملختلف اجلهات الر�سمية والقطاعات.

دارة  الإ خطة  م�سودة  اإعداد  على  �سراف  الإ

ال�ساحلية، مبا يف ذلك املناطق املقرتحة ومعايري 

ر�سادات املماثلة. اجلودة البيئية واملقايي�ص والإ

املتعلقة  واملعرفة  باملعلومات  ال�سعب  عامة  تزويد 

با�ستخدام املوارد.

م�ساركة  وت�سهيل  وت�ساركية  �ساملة  عملية  تطبيق 

كل من يرغب بامل�ساركة.

التخطيط  �سلطة  اإىل  ر�ساد  والإ الن�سح  تقدمي 

اأجل  من  ال�ساحلي  التن�سيق  جمل�ص  ال�ساحلي/ 

دارة ال�ساحلية. تبني اخلطة الت�سغيلية لالإ

ذونات والرخ�ص  التعامل مع طلبات احل�سول على الأ

للقيام باأن�سطة تنموية �ساحلية وبحرية.

البيئي  ثر  الأ تقييم  عملية  تطبيق  على  �سراف  الإ

لكافة امل�ساريع التنموية ال�ساحلية. 

اجلهات  مع  وثيقة  عالقات  على  املحافظة 

حمر  الأ البحر  اإقليم  يف  العالقة  ذات  واملنظمات 

وخليج عدن ، وال�سعي للتن�سيق وتوحيد اإجراءات 

التخطيط.
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قليم:  اأمثلة من الإ

�شراف على ت�شغيــل خطـــــة  الإ

حمافظة عدن 

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية  تن�ص خطة الإ

يف حمافظة عدن على ما يلي:

مادة ) 14 ( يقوم املكتب التنفيذي للمحافظة 

خالل  من  اخلطة  ت�سغيل  على  �سراف  بالإ

واملجل�ص  الفريق  رئي�ص  مع  املبا�سر  التن�سيق 

حلماية  العامة  الهيئة  فرع  ويقوم  املحلي 

مع  دورية  اجتماعات  بعقد  باملحافظة  البيئة 

ذات  واجلهات  ال�ساحلية  املناطق  اإدارة  فريق 

على  اخلطة  ت�سغيل  كيفية  يف  للنظر  العالقة 

متتد  التي  اجلهات  كافة  وتلتزم  الوجه.  اأكمل 

املناطق  على  التنفيذية  اأو�سلطاتها  �سالحيتها 

ت�سغيلية  خطط  بتقدمي  للمحافظة  ال�ساحلية 

للمحافظة  التنفيذي  للمكتب  مناطقها  دارة  لإ

اعتماد  تاريخ  من  ال�سنتني  تتجاوز  ل  مدة  يف 

هذه اخلطة. 

على اأن تت�سمن اخلطط الت�سغيلية ما يلي :

للمحافظة  ال�ساحلية  املناطق  حتديد   .1

�سراف هذه اجلهات وو�سفها  التي تخ�سع لإ

�ستخدامات  الإ ذات  واملناطق   ، اجلغرايف 

املحددة. 

للمحافظة  ال�ساحلية  للمناطق  2-خريطة 

1: 2500 مو�سحَا عليها ما  مبقيا�ص ر�سم 

يلي : 

خط   ( مل�ســــــــار  حــــــــد  اأق�ســـى   – اأ 

يحدد  جتاوزه  ميكن  ل  الذي  ن�ساءات(  الإ

واحلدود  ال�ساحلي  اخلط  بني  امل�سافة 

ن�ساءات. مامية لالإ الأ

بني  للبحر  املوؤدية  املنافذ  مواقع  ب- 

ل�ستخدامهــا  املتجـــــاورة،  املن�سـاآت 

ا�ستخدامات  اأي  اأو  الطوارئ  حالت  يف 

اأخرى.

املرجانية  ال�سعاب  حماية  مناطق  ج-   

من  معينــــة  مب�سافة  متتد  والتي 

 ، ال�سعــــــــــاب  هــــــذه  ت�سكيالت  حافو 

وميـــــنع فيها القيام باأي ن�ساطات توؤدي 

اإىل  مبا�سرة  غري  اأو  ب�سورةمبا�سرة 

�سرار بها. الإ

را�سي الرطبة على  د- حتديد مناطق الأ

امتداد املناطق ال�ساحلية للمحافظة .

اإىل  املوؤدية  واملنافذ  العامة  ال�سواطئ   .3

البحر.

ثر البيئي للم�ساريع بهدف  4. اأ�س�ص تقييم الأ

مبنح  املخت�سة  اجلهات  قبل  من  تطبيقها 

املناطق  تقام يف  التي  للم�ساريع  الرتاخي�ص 

ال�ساحلية وفقَا للت�سريعات النافذة

املناطــق  اإدارة  دائــرة  مكتب/ 

جهاز  والبحـــرية،  ال�شاحليـــــة 

�شوؤون البيئة- م�شر

البيئة  اإدارة  قطاع  مظلة  وحتت   1995 عام  يف 

اإن�ساء  مت  م�سر،  يف  البيئة  �سوؤون  جلهاز  التابع 

مكتب/ دائرة اإدارة املناطق ال�ساحلية والبحرية، 

بي�ص املتو�سط  الذي يت�سمن ق�سم �ساحل البحر الأ

حمر. وق�سم �سواحل البحر الأ

دارة ال�ساحلية الف�سل الثالث: املتطلبات املوؤ�س�سية للتخطيط والإ
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3-3-3 حمكمة التحكيم اخلا�شة بالتخطيط

عملية  عن  النا�سئة  النزاعات  بت�سوية  تعنى  �سرعية 

من  العملية  بهذه  يرتبط  ما  مع  والتعامل  التخطيط، 

ق�ساة  تعيني  اأمور  وتختلف  والعدالة.  امل�ساواة  ق�سايا 

اجلوانب  من  وغريها  املحكمة  واإجراءات  التخطيط 

نها مبنية على  خر نظرًا لأ املتعلقة باملحكمة من بلد لآ

النظام القانوين لذلك البلد.

3-4 البيانات واملعلومات

جــــراء  3-4-1 احلاجـــــــــة اإىل املعلومـــــــات لإ

التخطيط ال�شاحلي 

يجب اأن يعتمد التخطيط لال�ستخدام احلكيم للبيئات 

وموثوقة  دقيقة  معلومات  على  ومواردها  ال�ساحلية 

و�ساملة.

هناك اأربع قواعد بيانات ذات اأهمية جوهرية لعملية 

الذي  �سا�ص  الأ توفر  وىل  الأ ال�ساحلي؛  التخطيط 

البيئة  ت�سف  حيث  خرى،  الأ البيانات  عليه  تقوم 

ال�ساحلية مو�سوع الدرا�سة من حيث حدودها الفعلية 

اخل�سائ�ص.  من  وغريها  اجلغرافية  وخ�سائ�سها 

خريطة  من  عادة  هذه  البيانات  قاعدة  وتتاألف 

مثل  للمنطقة  �سا�سية  الأ ال�سفات  تت�سمن  فيزيائية 

ر�ص وعمقها يف املنطقة البعيدة عن  ارتفاعها عن الأ

املائية  والتجمعات  والبحريات  نهار  الأ ويف  ال�ساطئ 

خرى وخط ال�ساحل واأنواع الروا�سب املوجودة فيها  الأ

اأكرث من  وغريها. كما يجب حتديد املناطق املعر�سة 

غريها للمخاطر الطبيعية مثل ال�سواطئ املتاآكلة على 

للفي�سان  القابلة  املنخف�سة  را�سي  والأ خطري  نحو 

واملنحدرات املعر�سة لنهيار ال�سخور... الخ.

من  معلومات  فتت�سمن  الثانية  البيانات  قاعدة  اأما 

ر�ص  املنظور البيئي، ت�سف اأنواع احلياة النباتية على الأ

واحليوانات  النباتات  اأنواع  اإىل  �سافة  بالإ املاء،  ويف 

على  هذه  املعلومات  قاعدة  حتتوي  كما  ومواطنها، 

�سماك  الأ كم�سايد  للتجديد  القابلة  البيئية  املوارد 

ح�سب  امل�سنفة  واملنتجات  املائية  الفالحة  واأن�سطة 

النوع واملو�سم اإىل جانب النباتات واملنتجات ال�ساحلية 

والطحالب البحرية. ومن ال�سروري اأي�سا تدوين املواقع 

الرطبة )وخ�سو�سا  را�سي  كالأ الكبرية  همية  الأ ذات 

طراف ال�ساحلية  التي تنمو فيها اأ�سجار ال�سورى( والأ

املد  وم�سطحات  الرملية  والكثبان  وال�سواطئ  املنتجة 

اإىل  ال�سحلة  والبحريات  نهار  الأ وم�سبات  واجلزر 

البحرية  ع�ساب  الأ ومروج  املحارية  امل�سطحات  جانب 

وال�سعاب املرجانية ومناطق التوليد والتغذية اخلا�سة 

هذا  البحرية،  والثدييات  �سماك  والأ الطيور  باأنواع 

نواع ال�ساحلية ذات القيمة القت�سادية  �سافة اإىل الأ بالإ

مع  املحمية  للمناطق  و�سف  تقدمي  كما يجب  العالية، 

�سارة اإىل فئة حمايتها. الإ

وبالن�سبة لقاعدة البيانات الثالثة فتحتوي على معلومات 

وتوفر  ال�ساحلية،  املناطق  الب�سري يف  ال�ستثمار  حول 

اقت�سادية  اجتماعية  ومعلومات  بيانات  القاعدة  هذه 

ترتاوح من التمدن والزراعة وغريها من ا�ستخدامات 

واإح�سائيات  ال�سكان  عن  معلومات  اإىل   ، را�سي  الأ

اقت�سادية للمجتمعات ال�ساحلية واأن�سطة تطوير البنية 

واملوانئ(،  والت�سالت  والنقل  )كالطاقة  التحتية 

�سافة اإىل اأن�سطة التطوير ال�سناعية )مبا يف ذلك  بالإ

واملعاجلة  والت�سنيع  النفط  عن  والتنقيب  التعدين 

خرى  الأ القت�سادية  ن�سطة  والأ �سا�سي(  الأ نتاج  والإ

)كال�سياحة والتجارة املالحية وال�سترياد وال�ستثمار 

عن  معلومات  على  حتتوي  كما  ال�سرائب(.  ومردود 

ن�سطة على املوارد ال�ساحلية. مدى اعتماد هذه الأ

للم�ساكل  حتديدا  الرابعة  البيانات  قاعدة  وتت�سمن 

اأن  القرار  و�سانعي  للمديرين  بد  ل  التي  والق�سايا 

البيئية  نظمة  والأ املوارد  اإتالف  كم�ساكل  يعاجلوها، 

ال�ساحلية، والتلوث وفقدان البيئة الطبيعية للحيوانات 
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�سافة  نواع والرت�سيب والتاآكل املرئي، بالإ وانقرا�ص الأ

م�سبات  وتلوث  املوارد،  ا�ستخدام  فى  التعار�ص  اإىل 

الوا�سعة  ال�ست�سالح  واأن�سطة  كبري،  ب�سكل  نهار  الأ

التي  املعلومات  ومن  ال�ساحلية.  احلدود  وتدمري 

كاإتالف  النجدية  ثار  الآ اأي�سا  القاعدة  تت�سمنها هذه 

نهار والتحويالت،  املوارد ال�ساحلية الناجت عن �سدود الأ

تدفق  معدل  وانخفا�ص  للروا�سب  املت�سارع  والنتقال 

املائية  الفرتة  ا�سطراب  جانب  اإىل  العذبة  املياه 

عن  ينتج  وما  ال�سواطئ  اإنعا�ص  موارد  وقلة  الطبيعية 

ذلك من تعرية وتلوث.

ربع للمعلومات  �سا�سية الأ �سافة اإىل هذه الطبقات الأ بالإ

طبقات  عدة  هناك  ال�ساحلي،  بالتخطيط  املتعلقة 

للو�سع،  واأ�سمل  اأعمق  �سورة  منح  على  تعمل  اأخرى 

وحتديد اأدق للم�ساكل والتعار�ص وغريها من الق�سايا 

التخطيط  عملية  خالل  من  معاجلة  اإىل  حتتاج  التي 

املعلوماتية  الطبقات  هذه  اأمثلة  ومن  ال�ساحلي. 

املنطقة  يف  الفيزيائية  العمليات  معلومات  التقليدية: 

والندماج،  التعرية  وعمليات  املناخية  كاملعلومات 

�سافة  والتيارات املائية ونوعية املياه ونوعية الهواء، بالإ

الغذائية  وال�سال�سل  البيئية  والروابط  العالقات  اإىل 

واأ�سناف الكائنات املعر�سة للخطر )�سواء امل�ستوطنة 

للخطر(. كما  واملعر�سة  املهددة  النادرة،  الغريبة،  اأو 

الجتاهات  حول  معلومات  الطبقات  هذه  تت�سمن 

دارة  نظمة والإ ال�سكانية الب�سرية وال�سيا�سة العامة والأ

واإدارة  املوارد  وا�ستنزاف  الدخل  وم�سادر  والتوظيف 

النفايات ومدى م�ساركة العامة.

ُجتّمع الكثري من هذه املعلومات عادة للملفات ال�ساحلية 

املتكاملة  دارة  الإ لعملية  كاأ�سا�ص  املُعدة  الوطنية 

خطة  اأي  يف  التف�سيل  ويتطلب  ال�ساحلية.  للمناطق 

ل�سد  امل�سوحات  من  باملزيد  القيام  ما  ملوقع  �ساحلية 

اأي نق�ص قد يظهر يف البيانات/ املعلومات املوجودة.  

اأن تكون البيانات واملعلومات  ويف ال�سياق نف�سه يتوقع 

نظام  بيانات  قاعدة  عداد  لإ الالزمة  �سافية  الإ

عند  وبالتاىل،  البداية،  يف  قليلة  اجلغرايف  املعلومات 

ا�سرتاتيجية  و�سع  من  بد  ل  املبدئية،  املرحلة  انتهاء 

مراقبة ل�سمان حتديث قاعدة البيانات ب�سكل م�ستمر، 

لتكون موؤ�سرا للتقدم الذي مت اإحرازه يف حتقيق هدف 

ال�ستعمال الر�سيد للموارد بطريقة م�ستدامة.

3-4-2 اإ�شهامـــــــات علميــــــــة يف التخطيــــط 

ال�شاحلي

اأثبت  وكما  ال�ساحلية-  دارة  الإ خطة  اإعداد  يتطلب 

احل�سول  ميكن  ل  وموثوقة  دقيقة  معلومات  اأعاله- 

�سلوب  عليها اإل من خالل املنهج العلمي. وبدوره فاإن الأ

العلمي يتناول حتليل املعلومات وفهم امل�ساكل و�سياغة 

اإ�سهامات  فاإن  الواقع  ويف  وجه.  اأف�سل  على  احللول 

الكيميائية،  البيئية،  الفيزيائية،  العلمية  بحاث  الأ

عملية  يف  التخ�س�سات  من  وغريها  الجتماعية 

على  ويجب  ومتنوعة،  عديدة  ال�ساحلي  التخطيط 

دارة  والإ التخطيط  عملية  عن  امل�سوؤولني  �سخا�ص  الأ

املجتمع  اإ�سهامات  على  للح�سول  ي�سعوا  اأن  ال�ساحلية 

دارة  الإ خطة  جدارة  ل�سمان  وم�ساعدته  العلمي 

ال�ساحلية.

حلماية  العلمية  باجلوانب  معني  خرباء  فريق  قام 

�سهامات العلمية  البيئة البحرية )1996( مبراجعة الإ

حتديد  ومت  ال�ساحلية،  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ يف 

عدد من املناطق التي ميكن للعلماء العمل فيها �سمن 

التي تو�سل  للنتائج  ال�ساحلي. ووفقا  عملية التخطيط 

كمية  وتقييم  ت�سنيف  عملية  اأن  تبني  الفريق  اإليها 

واملو�سوع  النوع  فى  املختلفة  املعلومات  من  كبرية 

من  �سيكون  وعليه  احلكم.  على  وقدرة  مهارة  تتطلب 

الفيزياء  علماء  م�ساعدة  على  احل�سول  ال�سروري 

اأولئك الذين على علم بالظروف  والجتماع، ل �سيما 

املحلية والوطنية، وذلك للو�سول اإىل املعلومات وتقييم 

مدى مالءمتها وجودتها، ولتحديد الق�سايا التي �سيتم 

التطرق اإليها وو�سعها �سمن اأولويات.

بني  القائمة  العالقات  طبيعة  حتديد  يجب  كما 

دارة ال�ساحلية الف�سل الثالث: املتطلبات املوؤ�س�سية للتخطيط والإ
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الق�سايا، ور�سد اأية فجوات ظاهرة يف املعرفة العلمية 

�سافة اإىل  وم�سامينها املحتملة لعملية التخطيط، بالإ

الحتمالت العملية حلفظها �سمن اإطار زمني منطقي، 

كل هذا بحاجة اإىل حتديد خالل املراحل املبكرة من 

علماء  من  فريق  ي�سارك  اأن  ال�سروري  ومن  العملية. 

التخ�س�سات  من  لعدد  املنتمني  والجتماع  الفيزياء 

ذات العالقة بامللف ال�ساحلي.

يجب اأن تقدم اأبحاث علماء الطبيعة والجتماع للفريق 

دارة  الإ خطة  من  وىل  الأ امل�سودة  اإعداد  عن  امل�سوؤول 

يتناول  اأن  خا�ص  ب�سكل  ال�سروري  ومن  ال�ساحلية. 

مور التالية: البحث الأ

التي  وظروفها  ال�ساحلية  نظمة  الأ خ�سائ�ص 

ت�ستدعي القلق اأو ت�ستلزم الهتمام بها.

عملية احلكم بحد ذاتها، اأي عملية �سنع القرار، 

التنظيمية  اأو  التطوعية  للتوجيهات  والمتثال 

املتعلقة باملمار�سات و/ اأو ال�سلوكيات املختلفة.

تنظم هذه اخل�سائ�ص  التي  والعمليات  العنا�سر 

والظروف.

والعنا�سر  الب�سرية  العوامل  ت�سبب  مدى  تقدير 

نظمة اأو  الطبيعية يف اإحداث تغيريات معينة يف الأ

املوارد ال�ساحلية.

املتوقعة  جل  الأ وق�سرية  طويلة  النتائج  و�سف 

للمجتمع ال�ساحلي واأمناطه املختلفة على ا�ستخدام 

البيئة ال�ساحلية وظروفها

تقييم املنافع والتكاليف الجتماعية والقت�سادية 

ل�ستخدام  املتنوعة  اخليارات  على  املرتتبة 

وا�ستغالل املوارد وو�سائل الراحة ال�ساحلية.

تبني اأ�ساليب لتخفيف التاآكل البيئي اأو اإنهائه.

والبيئية  الجتماعية  واملنافع  التكاليف  تقدير 

والقت�سادية للخيارات البديلة.

عالوة على ذلك، فخالل اإعداد اخلطة، واأثناء عملية 

الن�سيحة  على  احل�سول  يكون  ال�ساملة،  ال�ست�سارة 

حيان اأ�سا�سيا. ولفهم  العلمية اأمرا مفيدا ويف بع�ص الأ

فمن  ال�ساحلية  املوارد  اأنظمة  يف  املختلفة  التفاعالت 

�سمن  وو�سعها  دارية  الإ الق�سايا  حتديد  ال�سروري 

القرارات  وحتليل  املنفعة  التكلفة/  وحتليل  اأولويات، 

نظمة  والنتائج املرتتبة ل�ستخدام موارد معينة على الأ

البيئية.

اإعداد اخلطة،  العلمية عند حدود  ل تتوقف امل�ساركة 

دارة  اإمنا هي مطلب م�ستمر لتنفيذ اخلطة والبدء بالإ

الت�سغيلية للمنطقة ال�ساحلية التي تتبع اعتماد اخلطة، 

مراقبة  يف  مفيدة  �ستكون  العلمية  امل�ساركة  اأن  كما 

دارية  الإ عمال  والأ ال�سرتاتيجيات  وتقييم  داء  الأ

ومراجعة اخلطة.

3-4-3  حتليل البيانات واإدارة املعلومات

تنتج  فالبيانات  واملعلومات؛  البيانات  بني  فرق  هناك 

�سكل  على  تكون  ما  وغالبا  واملراقبة  امل�سوحات  عن 

الكثريين  تفيد  ل  اأولية  ومالحظات  اأرقام  قوائم 

بحالتها العتيادية، ول بد من حتويل هذه البيانات اإىل 

وا�سرتجاعها  اإليها  الو�سول  باإمكانية  تتميز  معلومات 

اإىل  البيانات  حتويل  ويت�سمن  ا�ستعمالها.  و�سهولة 

معلومات مراحل عدة هي: املعاجلة والتحليل والتف�سري 

بعملية  العملية  هذه  ت�سمية  وميكن  التطبيق،  واأخريا 

اإدارة البيانات اأو املعلومات.

ويعتمد نوع املعلومات و�سكلها على حاجات امل�ستخدم 

وىل  الأ بالدرجة  هذا  ويرتبط  لها،  امل�ستخدمني  اأو 

اأ�سكال  ت�سنيف  وميكن  واملراقبة.  امل�سح  باأهداف 

فئات هي:  �ست  اإىل  البيانات وطريقة عر�سها  حتليل 

وال�سور،  الر�سوم  امل�سفوفات،  الب�سيطة،  اجلداول 

نظام  واأخريا  واخلطط  اخلرائط  البيانات،  قواعد 

الفئات  اأن  من  الرغم  وعلى  اجلغرايف.  املعلومات 

خرية تتنا�سب مع التخطيط ال�ساحلي ب�سكل  القليلة الأ

اأكرب، اإل اأن طبيعة اخلطة كوثيقة ميكن اأن ت�ستفيد من 

�سكال.  كافة هذه الأ
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اجلداول الب�شيطة

لعر�ص  �سيوعا  �سكال  الأ اأكرث  من  ال�سكل  هذا  يعد 

عمدة  والأ ال�سفوف  فبا�ستخدام  الرقمية،  البيانات 

عالقات  اإي�ساح  ميكن  اجلدول  يف  منطقية  بطريقة 

وروابط مرئية حتول البيانات ال�سماء اإىل معلومات، 

وهذا الدليل ي�ستخدم اجلداول لبيان املعلومات.

امل�شفوفات

كما  الب�سيطة  اجلداول  من  تعقيدا  اأكرث  امل�سفوفة 

بني  التحليلية  العالقات  تبني  فهي  ا�سمها،  يوحي 

ملخ�ص  عنها  وينتج  مرئية  عر�ص  بطريقة  البيانات 

تراكمي مرئي للمعلومات.

الر�شوم وال�شور

املراقبة  اأو  امل�سح  لنتائج  ال�سوري  التمثيل  يرتاوح 

ي�ساحية  الإ ال�سور  اإىل  ال�سائعة  البيانية  الر�سوم  من 

باليد على �سكل �سور  التي قد تكون مر�سومة  املعقدة 

فوتوغرافية، وعلى الرغم من اأنه ل يتوقع من ال�سور 

توؤهلها  الدقة  من  عالية  بدرجة  تتمتع  اأن  ي�ساحية  الإ

يفرت�ص  اأنه  اإل  اأو مطابقة،  كاأدلة حتديد  لال�ستعمال 

متثله  الذي  ال�سيء  ت�سف  اأن  ال�سور  هذه  جميع  من 

باأكرب قدر ممكن من الدقة. ومن ال�سروري اأن تكون 

الع�سوائية،  من  وخالية  ب�سيطة  ال�سورية  التمثيالت 

بحيث ل حتتاج اإىل ال�سرح اأو التف�سري، فاإن مل ينجح 

فقد  تف�سريي،  ن�ص  اإىل  اللجوء  دون  املعلومات  نقل 

ف�سل اعتماد الن�ص وحده. يكون من الأ

قواعد البيانات

من  جمموعة  باأنها  البيانات  قاعدة  تعريف  ميكن 

لغر�ص  جمموعة  اأو  معني  مبو�سوع  املتعلقة  البيانات 

معني، ويعمل نظام اإدارة قواعد البيانات على تخزين 

تكون  وقد  معلومات  �سكل  على  وا�سرتجاعها  البيانات 

قواعد البيانات الب�سيطة على �سكل مفكرة ميدانية اأو 

وراق اأو بطاقات مفهر�سة اأو جمموعة  خزانة حلفظ الأ

قواعد  اأما  غريها.  اأو  للمراجع  قائمة   اأو  ال�سور  من 

جهزة  اأ على  متوفرة  فتكون  لكرتونية  الإ البيانات 

املعلومات،  اأو  البيانات  وا�سرتجاع  لتخزين  احلا�سوب 

كرث اإفادة  خري من قواعد البيانات هو الأ وهذا النوع الأ

يف الوقت احلايل.

 وما يجدر ذكره اأن قاعدة البيانات موؤلفة مما ي�سعه 

امل�ستخدم فيها، ويقت�سر دور احلا�سوب فيها على توفري 

وا�سرتجاعها  البيانات  بتخزين  يقوم  الذي  النظام 

فقط. وهناك قاعدة البيانات ال�ستنتاجية التي تتميز 

للتغريات  النظام وفقا  اإدارة  تتمثل يف  اإ�سافية  بقدرة 

بحيث  معينة،  بيانات  يف  تتم  التي  التحديثات  اأو 

اأخرى  بيانات  على  التحديث  اأو  التغيري  هذا  ينعك�ص 

وخ�سو�سا  بيانات،  قاعدة  اإعداد  وعند  عالقة.  ذات 

ال�سروري  من  معقدة،  اإلكرتونية  قاعدة  كانت  اإذا 

ومن  ا�ستخدامها،  من  الغر�ص  حتديد  البداية  يف 

وما  امل�ستخدمة،  امل�ستخدم/  وحاجات  �سي�ستخدمها 

البيانات،  جمموعات  اأو  احلقول  اأو  املقايي�ص  اأهم  هو 

وما العالقة فيما بينها.

هي   )metadata base( ال�ساملة  البيانات  قاعدة 

عن  معلومات  تقدم  البيانات،  لقواعد  بيانات  قاعدة 

اخل�سائ�ص املميزة ملجموعة من قواعد البيانات.

نظام املعلومات اجلغرافية

قاعدة  عن  عبارة  هو  اجلغرافية  املعلومات  نظام 

املعلومات اجلغرافية  بيانات ميكن من خاللها حفظ 

وا�سرتجاعها وحتليلها وعر�سها.

 وهناك عدد من الفوائد التي يقدمها نظام املعلومات 

اجلغرافية يف جمال تخطيط واإدارة املوارد ال�ساحلية:

الر�سوم  املختلفة:  البيانات  اأنواع  بني  يدمج 

البيانات  الرقمية،  البيانات  الن�سو�ص،  وال�سور، 

املتناظرة.

بني  البيانات  تبادل  على  معززة  بقدرة  يتميز 

التخ�س�سات اأو الدوائر املختلفة.

بفاعلية وكفاءة  البيانات وحتليلها  ميكنه معاجلة 

عالية.

دارة ال�ساحلية الف�سل الثالث: املتطلبات املوؤ�س�سية للتخطيط والإ
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للفح�ص  بديلة  واآليات  مناذج  تطبيق  ميكنه 

واملقارنة.

يتمتع بخدمة لتحديث البيانات بفاعلية )مبا فيها 

البيانات املر�سومة(.

 ميكنه التعامل مع اأحجام كبرية من البيانات.

دارة املتكاملة للمنطقة ال�ساحلية  اإن اأبعاد التخطيط والإ

وا�سعة للغاية، ت�سم التاأثري البحري على الياب�سة من 

اأخرى، كما  ر�سي على املاء من جهة  جهة والتاأثري الأ

تت�سمن اأي�سًا بعدًا ثالثًا يف العمق وهو حجم املياه مع 

الرتفاع. وللمناطق ال�ساحلية حدود غام�سة فيزيائية 

اإدارية  واأخرى  باملاء،  الياب�سة  التقاء  نقطة  يف  تتمثل 

دارية. واأخريا  هي حدود املنطقة ال�ساحلية للغايات الإ

عديدة  وعملياتها  وا�سع  ال�ساحلية  املنطقة  فنطاق 

اإىل  املجهرية  احليوية  العمليات  من  ابتداء  وكبرية، 

العمليات الكيميائية، ومن امتداد املناطق القت�سادية 

اخلا�سة اإىل ارتفاع م�ستوى البحر بامليلليمرتات. 

النظام  ذلك  هو  املثايل  اجلغرافية  املعلومات  ونظام 

والتعقيدات،  املتطلبات  هذه  مع  التعامل  على  القادر 

ولكي يتمكن اأي نظام من حتقيق هذا املطلب حاليا- 

اأنظمة  برامج  فمعظم  قل-  الأ على  كامل  ب�سكل  لي�ص 

مع  التعامل  على  قادرة  اجليدة  اجلغرافية  املعلومات 

البعد الثالث )العمق(، ولكن البعد الرابع )الوقت( ما 

زال بعيدًا عن متناول الربامج املتوفرة. 

نظمة املعلومات اجلغرافية حدودًا، ولكن  وعليه، فاإن لأ

ممتازة  و�سيلة  فهي  احلدود،  هذه  من  الرغم  على 

فعالة  واآلية  ال�ساحلية،  املناطق  واإدارة  للتخطيط 

للتعامل مع البيانات وحتويلها اإىل معلومات.

اخلرائط واخلطط

تطور  مبثابة  ال�ساحلية  املوارد  وخطط  خرائط  تعد 

كبري على اجلداول وامل�سفوفات والتمثيالت بالر�سوم 

وال�سور، فهي تعمل على حتويل البيانات اإىل معلومات 

بدقة متناهية؛ حيث تقدم النتائج �سمن �سياق مكاين 

اخلرائط  وتتيح  اإ�سافيًا.  بعدًا  مينحها  مما  وجغرايف 

واخلطط للم�ستخدم فر�سة مقارنة جمموعة كبرية من 

املعلومات وحتليلها وتركيبها وتطبيقها من خالل متثيل 

ب�سيط ومرئي، كما ي�ستطيع امل�ستخدم و�سع البيانات 

مع  املوارد،  هذه  حاجات  جانب  اإىل  باملوارد  املتعلقة 

ثار املحتملة قبل وقوعها.  بيان املطالب املتعار�سة والآ

وتتميز اخلرائط واخلطط باأنها متعددة ال�ستخدامات 

ومعتمدة على اأ�سا�ص �سليم لتخاذ القرارات اخلا�سة 

با�ستخدام املوارد، وهي اأي�سا و�سيلة ممتازة للمديرين 

املحرتفني يف جمال املوارد ال�ساحلية.

 

قاعدة  ال�سعف يف  نقاط  وتك�سف اخلرائط واخلطط 

البحث  جهود  تركيز  على  وت�ساعد  املتوفرة  املعلومات 

العامة  لتثقيف  و�سيلة  اأنها  كما  حمددة،  نقاط  على 

الق�سايا  جتاه  ح�سا�سية  اأكرث  يكونوا  اأن  على  وحثهم 

احل�سول  وميكن  حل.  اإىل  حتتاج  التي  املطروحة 

مبدئي جيد  دليل  على  واخلطط  اخلرائط  من خالل 

ثار  الآ لتقييم  منا�سبة  انطالق  ونقطة  للمطورين 

اإىل  �سافة  بالإ مقرتح.  تطويري  ن�ساط  ي  لأ املحتملة 

ذلك فهي متثل م�سدرا جيدا للمواد التعليمية الر�سمية 

على امل�ستوى الثانوي واملتقدم.

واأداة  �سجل ممتاز  الو�سيلة مبثابة  تعد هذه  واأخريا،   

باإدارة  اخلا�سة  هداف  والأ لل�سيا�سات  لحقة  قيا�ص 

لكم  واخلطط  اخلرائط  وتت�سع  ال�ساحلية.  املنطقة 

اإعداداها من قبل  اأنه يجب  اإل  �سخم من املعلومات، 

ر�سام خرائط متخ�س�ص للح�سول على خريطة جيدة 

ومفيدة.

 

ويحتوي الق�سم 5.6 اأدناه على �سرح تف�سيلي للخرائط 

واخلطط.

قليم: اأمثلة من الإ

جمـــــع املعلومـــــــات يف منطقــــــة 

العقبـــة القت�شاديــــة اخلا�شـــة 

ردن – الأ
جمع  م�سوؤولية  واملراقبة  البيئية  الدرا�سات  ق�سم  يتوىل 

العقبة  منطقة  فو�ست  وقد  البيانات،  واإعداد  املعلومات 

بهذه  لتقوم  البحرية  العلوم  حمطة  اخلا�سة  القت�سادية 

املهمة، واأوكلت مهمة تطوير برنامج مراقبة املياه اجلوفية 

اإىل هيئة البيئة والرقابة ال�سحية.
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قليميــــة للمحافظة  نظام اإدارة املعلومــــات املتكاملـــــــة التابــــع للهيئـــــــة الإ

حمر وخليج عدن على بيئة البحر الأ

قليمية.  دارة املعلومات املتكاملة، يعد مبثابة نواة لربنامج املراقبة البيئية الإ اأن�ساأت الهيئة نظاما اإقليميا لإ

ومت ت�سنيف البيانات الواردة يف هذا النظام وفقا للر�سم البياين التايل:

دارة ال�ساحلية الف�سل الثالث: املتطلبات املوؤ�س�سية للتخطيط والإ
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الفهــــــــــر�ش

مقدمــــــــــة

ول: خرائط عــــــامة ملنطقة جازان الباب الأ

املوقع اجلغرايف ملنطقة جازان             حدود منطقة جازان

املحافظات            املراكز

ودية خريطة الت�ساري�ص                                                        خريطة الأ

مواقع الغابات

ن�سطة العامة واخلدمات الباب الثاين: الأ

التعداد ال�سكاين                                                            خريطة الطرق

املرافئ واملوانئ                                                             حمطات التحلية

اأهم املواقع التعدينية مبنطقة جازان                            مواقع المتيازات  واملجمعات 

واملناجم                                                                                                  التعدينية

ال�ستثمارات ال�سمكية والزراعية         املواقع القابلة للتطوير ال�سياحي

اأن�سطة الغو�ص           اأهم امل�ساريع على �ساحل منطقة 

جازان

املخطط العام لبلدية منطقة جازان

الباب الثالث: خرائط املواطن البيئية والطبيعية

مهات  املحميات الفطرية          حممية راأ�ص الطرفة لأ

الروبيان

مناطق ال�سبخات           اأماكن تواجد نباتات ال�سورى

ت�سنيف نباتات ال�سورى على طول خط ال�ساحل           اأماكن تواجد احل�سائ�ص البحرية

مناطق تواجد ال�سعاب املرجانية         اأماكن تواجد الطحالب

�سماك  اأمكان تواجد الطيور          مناطق جتمعات الأ

وتكاثرها

مناطق جتمع الدلفني          مناطق تواجد عرائ�ص البحر

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية بجازان اجلزء الثالث م�سودة اأطل�ش  الإ

اخلرائط واملعلومات اجلغرافية

 خطة الدارة املتكاملة ال�شاحلية بجازان - ال�شعودية

م�شودة اطل�ش اخلرائط و املعلومات اجلغرافية

قليم:  اأمثلة من الإ
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دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية بجازان اجلزء الثالث م�سودة اأطل�ش  الإ

اخلرائط واملعلومات اجلغرافية

الباب الرابع: اخلرائط البيئية والتحليلة

خريطة الت�ساري�ص                                                  

ودية خريطة الأ

تق�سيمات خرائط حرم ال�ساطئ                              

حدود حرم ال�ساطئ وحرم ال�سبخات ومناطق ال�سورى 1

حدود حرم ال�ساطئ وحرم ال�سبخات ومناطق ال�سورى 2  

حدود حرم ال�ساطئ وحرم ال�سبخات ومناطق ال�سورى 3

حدود حرم ال�ساطئ وحرم ال�سبخات ومناطق ال�سورى 4

دارة ال�ساحلية الف�سل الثالث: املتطلبات املوؤ�س�سية للتخطيط والإ

قليم:  اأمثلة من الإ
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خريطة اأهم املواقع التعدينية مبنطق جازان 

خرائط اأن�سطة الغو�ص مبنطقة جازان 

وفيما يلي امثلة على بع�ص حمتويات هذا الطل�ص
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 خريطة مواقع اأهم امل�ساريع على �ساحل منطقة جازان

 خريطة بع�ش امل�ساكل البيئة يف مدينة جيزان 

تابع امثلة على بع�ص حمتويات الطل�ص

دارة ال�ساحلية الف�سل الثالث: املتطلبات املوؤ�س�سية للتخطيط والإ
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دوار وامل�شوؤوليات 3-5 الأ

وعلى  �ساملة،  عملية  ال�ساحلي  التخطيط  عملية  اإن 

بع�سهم  وعلى  به،  يقومون  دور  واملجموعات  فراد  الأ

دوار  لالأ ملخ�ص  يلي  حمددة.فيما  م�سوؤوليــــــــــات 

وامل�سوؤوليات املختلفة للم�ساركني يف العملية:

ال�شيا�شيون و�شانعو القرارات

يقع على عاتق ال�سيا�سيني و�سانعي القرار مهمة توفري 

واإدارية  وطنية  اأهداف  و�سع  خالل  من  ر�ساد،  الإ

دارة ال�ساحلية، وم�سوؤوليتهم هي اللجوء اإىل اأف�سل  لالإ

�سافة  اخلربات يف تقدمي امل�سورة الفنية والعلمية بالإ

العامة ورغباتهم ل �سيما  التعرف على طموحات  اإىل 

وعلى  ناخبيهم.  عن  بالنيابة  القرارات  يتخذون  وهم 

الذين  فراد  الأ اإر�ساء  يحاولون  اأنهم  من  الرغم 

يعي�سون ويعملون بجانب ال�ساحل، فعلى �سانعي القرار 

وعدم  العتبار  بعني  العامة  الوطنية  امل�سلحة  اأخذ 

اأف�سل  على  دورهم  ولإجناز  امل�ستقبل.  اأجيال  اإغفال 

ما  اإىل  النظر  القرار  و�سانعي  ال�سيا�سيني  على  وجه 

عواقب  اأن  خ�سو�سا  واملتو�سط  الق�سري  فق  الأ بعد 

قراراتهم قد ل ميكن ت�سحيحها اأو اإلغاوؤها، كما يجب 

عليهم النظر اإىل ما هو اأبعد من املكا�سب القت�سادية 

مد. ق�سرية الأ

العلماء، املهند�شون واملخت�شون الفنيون

عملية  يف  امل�ساركني  من  العديد  املجموعة  هذه  ت�سم 

يعي�سون  ممن  اأفراد-  �سكل  على  ال�ساحلي  التخطيط 

حكومية  ودوائر  وزارات  وموظفي  ال�ساحل-  على 

وموؤازرين للن�ساط العلمي وموظفني يف القطاع اخلا�ص 

اأو اأي من هوؤلء. ودور هذه املجموعة هو تقدمي اأف�سل 

وموثوقية،  ومبو�سوعية  حتيز   بدون  ممكنة  م�سورة 

وموثوقة،  معقولة  بحث  مناهج  على  بالعتماد  وذلك 

املخططني  حلاجات  ال�ستجابة  عليهم  يجب  كما 

واملديرين )البحث املوجه نحو امل�سكلة(.

وتتوىل هذه املجموعة م�سوؤولية اإعالم العامة وتثقيفهم، 

التقييم.  اأو  داء  الأ قيا�ص  عملية  يف  امل�ساركة  واأخريا 

واملخت�سني  العلماء  على  م�سوؤولياتهم،  تاأدية  واأثناء 

واأل  منهجهم  يف  املحدودية  جتنب  خرين  الآ العلميني 

خرى غري العلمية.  يكونوا غافلني عن العتبارات الأ

واملحلي(  الوطني  ال�شعيد  )على  املخططون 

)القطاعي وال�شامل(

 ميكن وجود م�سوؤويل تخطيط على امل�ستويني الوطني 

نظام  �سمن  يكونون  فقد  املحافظات،  م�ستوى  وعلى 

احلالتني،  كلتا  ويف  اخلا�ص.  القطاع  يف  اأو  احلكومة 

قطاع  جتاه  م�سوؤولية  التخطيط  م�سوؤولو  معظم  يتوىل 

الوا�سع  املنهج  يف  بالعمل  بع�سهم  يقوم  بينما  معني، 

املتكامل،  ال�ساحلي  للتخطيط  املطلوب  وال�سامل 

امل�سوؤولني  من  املخت�سني  خرية  الأ املجموعة  وتت�سمن 

جت�سد  التي  ال�ساحلية  اخلطط  م�سودة  اإعداد  عن 

احلكومية  ال�سيا�سات  وتعك�ص  متنوعة  مدخالت 

هداف الوطنية. ويتمثل دورهم يف تطوير  املركزية والأ

الوطنية  والغايات  هداف  الأ حتقيق  ميكنها  خطة 

اخلطط  مراجعة  اأي�سا  منهم  يطلب  كما  دارية،  والإ

وتنقيحها على �سوء ال�ست�سارة العلمية

دارة العليا والو�شطى م�شتويات الإ

دور هذه املجموعة من املخت�سني هو تنفيذ ال�سيا�سات 

دارية( وت�سهيل عمل م�سوؤويل  احلكومية )الوطنية والإ

يقومون  كما  ال�ساحلية،  املوارد  ومدراء  التخطيط 

الت�سغيليلة.  ال�ساحلية  دارة  الإ خطط  تنفيذ  بتي�سري 

القوانني  تطبيق  داريني  الإ على  يجب  عملهم  واأثناء 

على  وقدرة  وعدالة  ب�سفافية  املعتمدة  جراءات  والإ

العمل  يف  النغما�ص  جتنب  عليهم  يجب  كما  التنبوؤ، 

ون�سيان النتائج.

املديرون

املناطق  اإدارة  خطط  ترجمة  يف  املديرين  دور  يتمثل 

�سنوية،  ت�سغيلية  خطط  اإىل  املعتمدة  ال�ساحلية 

وتنفيذها لتحقيق اأق�سى حد ممكن من املنفعة باأقل 
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ثار وب�سكل م�ستدام. ويتوىل املديرون  قدر ممكن من الآ

م�سوؤولية البحث عن امل�سورة الفنية والعلمية املنا�سبة 

عند احلاجة لها، كما يجب عليهم اأن يكونوا �سادقني 

امتثالهم من خالل  ت�سهيل   العامة مع  و�سريحني مع 

هداف  توفري املعلومات. وي�ساأل املديرون عن حتقيق الأ

املو�سوعة كما هي يف اخلطط ال�ساحلية.

العامة

يتوىل العامة م�سوؤولية م�ساعدة �سناع القرار من خالل 

ال�سلبية  ولي�ص   ، واملفيدة  يجابية  والإ العادلة  امل�ساركة 

اليجابية،  امل�ساركة  املواطن  واجبات  فمن  والهدامة، 

ت�سكيل  جتنب  العامة  على  لدورهم  تاأديتهم  ولدى 

منظور وراأي فردي �سيق، بل ال�سعي لتحقيق اأكرب قدر 

ممكن من امل�سلحة العامة بدل من النظر للمكا�سب 

الفردية.

القطاع اخلا�ش )على ال�شعيد الوطني واملحلي( 

)القطاعي(

عملية  يف  للغاية  مهم  بدور  اخلا�ص  القطاع  يطلع 

التوظيف  م�سدر  غالبا  فهو  ال�ساحلي،  التخطيط 

وتوليد الدخل، ومن م�سوؤوليتهم الت�سرف كـ »مواطنني 

م�سوؤولني« وحماية املوارد وحت�سني نوعية احلياة ل�سكان 

ال�سواحل و�سمان ا�ستدامة البيئة ال�ساحلية. كما يتعني 

الن�سائح  بتقدمي  القرار  �سانعي  م�ساعدة  عليهم 

راء  لآ وال�ستماع  املختلفة،  وامل�سورات حول قطاعاتهم 

مور. ولدى توليهم م�سوؤولياتهم ،  العامة ونظرتهم لالأ

فيتحتم على العاملني يف القطاع اخلا�ص النظر اإىل ما 

وراء م�ساحلهم القطاعية ال�سيقة واملكا�سب ق�سرية 

مد. الأ

دارة ال�ساحلية 3-6 تقنيات الإ

لتنفيذ  املتاحة  والتقنيات  الو�سائل  من  عدد  هناك 

للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ اإطار  �سمن  اخلطة 

ال�ساحلية.

دارة ا�ستخدامًا ما يلي:  واأكرث تقنيات الإ

اإن�شاء املناطق:

جغرافية  مناطق  اإىل  ال�ساحلية  املنطقة  تق�سم  حيث 

على  بناًء  املنطقة  حتديد  وميكن  دارة،  الإ غرا�ص  لأ

تعر�سها  ودرجة  البحر  �سطح  عن  وارتفاعها  بعدها 

مواج العا�سفة. لالأ

املناطق  وهي  ال�ستثنائية:  واملناطق  التوقف  خطوط 

اإن�ساء  مينع  والتي  ال�ساطئ  خط  جانب  اإىل  الواقعة 

بقاء  هذه املناطق خارج نطاق  املباين بعدها، وذلك لإ

توؤدي  اأن  ميكن  التي  املناطق  اإىل  �سافة  بالإ العمل، 

و�ساع  تعرية ال�ساحل فيها اإىل �سرر، اأو عندما تكون الأ

امل�ساحبة خطرة اأو ح�سا�سة.

املناطق املحمية:

هي مناطق على الياب�سة اأو يف املاء خم�س�سة حلماية 

اأو  النباتات  جمموعة  حياة  مظاهر  من  معني  مظهر 

احليوانات، اأو املوائل اأو النظام البيئي ، ويحدث هذا 

نواع النادرة واملعر�سة للخطر. عادة حلماية الأ

تخطيط املناطق اخلا�شة:

واإدارة  تخطيط  ال�سروري  من  يكون  عندما  وذلك 

منطقة معينة باعتبارها وحدة كاملة بحد ذاتها.

حقوق المتالك والرتفاق والتنمية: وهي و�سيلة ي�سمح 

اأن ت�سيطر على ا�ستخدام اأجزء  للحكومة من خاللها 

را�ص ال�ساحلية بوا�سطة �سرائها. معينة من الأ

ذونات ال�ساحلية: وهي متطلبات ن�ص عليها القانون  الأ

يف  ما  ن�ساط  بتنفيذ  يرغب  �سخ�ص  اأي  من  ت�ستدعي 

املنطقة ال�ساحلية اأن يح�سل على اأذن اأو ت�سريح من 

الوكالة املخت�سة.

دارة ال�ساحلية الف�سل الثالث: املتطلبات املوؤ�س�سية للتخطيط والإ
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الف�سل الرابع:

عملية التخطيط ال�ساحلي

املتو�سطة  ال�ساحلي هي تلك املرحلة  التخطيط  عملية 

كما  ال�ساحلية،  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ من  املهمة 

هو مبني يف اجلدول اأدناه. تاأتي مرحلة التخطيط هذه 

بعد كل من املرحلة التمهيدية ومرحلة حتديد امل�ساكل. 

دارة الفاعلة من  �سا�ص لالإ ويتم يف هذه املرحلة و�سع الأ

خالل تنفيذ اخلطة؛ فبدون خطة �ساحلية جيدة ت�سبح 

دارة ال�ساحلية كال�سفينة التي تبحر دون بو�سلة، ول  الإ

عملية  بدون  اجليدة  ال�ساحلية  اخلطة  حتقيق  ميكن 

تخطيط �ساحلية �ساملة. 

جدول رقم 2: ي�سف الر�سم البياين اأدناه  عملية التخطيط ال�ساحلي.

  اعتماد ال�سيا�سات ال�ساحلية املوؤقتة.

  اإعالن الت�سريع ال�ساحلي.

  اإطالق العملية بالدعاية والإعالن.

 اإن�ساء �سلطة التخطيط ال�ساحلي.

 اإن�ساء مكتب التخطيط ال�ساحلي.

تعيني احلدود.

 مراجعة امللف ال�ساحلي.

بدء احلوار مع كافة القطاعات ومع العامة.

هداف والغايات.  تبني الأ

داء.   تبني موؤ�سرات الأ

مراجعة البيانات املوجودة.

اإجراء امل�سوحات وجتميع البيانات.

اإن�ساء قاعدة بيانات لنظام املعلومات اجلغرايف.

ولوية. حتديد الق�سايا وامل�ساكل ذات الأ

�سا�سية. حتديد امل�سببات الأ

حتديد املطالب املتعار�سة.

تعيني حدود التحمل.

حتليل العوائق واحلواجز.

 اإعداد خيارات للعمل.

ت�سميم �سيناريوهات خمتلفة.

اقرتاح ا�سرتاتيجيات بديلة.

حتديد العواقب املرتتبة على القطاعات.

عر�ص التخفيف والتعوي�ص.
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اإعداد م�سودة خطة مع الن�ص واخلرائط وغريها من و�سائل 

ي�ساح. الإ

 اإطالق م�سودة اخلطة.

 عملية ال�ست�سارة ال�ساملة مع الدعاية والإعالن، 

املعلومات،

احلوار، النقا�ص والجتماعات..  الخ.

راء والرغبات وت�سجيلها.   اإظهار الآ

مراجعة اخلطة واإعادة كتابتها. 

هداف والغايات. تاأكيد الأ

بيان امل�ساكل وامل�سببات الرئي�سية مرة اأخرى.

اإن�ساء مناطق ا�ستخدام الياب�سة واملاء.

قدرات اإ�سافية مو�سى بها.

اعتماد برنامج العمل.

اإعداد نظام املراقبة والتقييم.

اإعتماد اخلطة الت�سغيلية. 

4-1 مرحلـة التحديـــــــد واختيـــار 

املوقع

ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة  دارة  والإ التخطيط  يبداأ 

قرار بوجود امل�ساكل يف املنطقة ال�ساحلية،  عادة من الإ

حل  على  قادرة  غري  املوجودة  دارية  الإ نظمة  الأ واأن 

واأكرث  اأف�سل  دارة  لإ اإدراك احلاجة  ثم  امل�ساكل،  هذه 

مع  والتاأقلم  ال�ساحلية  زمات  الأ حل  اأجل  من  فاعلية 

�سافة  املخاطر الطبيعية وحماية ا�ستدامة املوارد، بالإ

اإىل حتقيق التنمية القت�سادية وتعزيز نوعية احلياة 

ولئك الذين يعي�سون ويعملون يف البيئة ال�ساحلية. لأ

الجتماعات  خالل  من  وامل�ساكل  الق�سايا  وتتحدد 

ال�ست�سارية مع اجلهات احلكومية الرئي�سية العاملة يف 

�سا�سية  البيئة ال�ساحلية، و�سناعات القطاع اخلا�ص الأ

واملجموعات املجتمعية وممثلني عن املجموعات املقيمة 

�سافة اإىل  يف ال�ساحل وغريهم من اجلهات املعنية. بالإ

ذلك يتم فح�ص البيئة ال�ساحلية بحد ذاتها والبيانات 

واملعلومات املتوفرة حولها وت�سمى الوثيقة الناجتة عن 

ذلك بامللف ال�ساحلي.

املتعلقة  للقرارات  بد  ل  الوطني  امل�ستوى  وعلى 

ال�ساحلية،  البيئة  القلق حول  تعك�ص  اأن  بال�سيا�سة من 

واأن تعالج امل�ساكل التي مت حتديدها، ل �سيما واأن هذه 

واإطار  جديد  ت�سريع  اإىل  بالنهاية  �ستوؤدي  القرارات 

واإقرار  ال�ساحلية،  دارة  والإ للتخطيط  جديد  موؤ�س�سي 

الفاعلة  دارة  لالإ كاأ�سا�ص  التخطيط  عملية  اعتماد 

للبيئة ال�ساحلية ب�سكل م�ستدام

 تابع جدول رقم 2: ي�سف الر�سم البياين اأدناه  عملية التخطيط ال�ساحلي.

الف�سل الرابع: عملية التخطيط ال�ساحلي
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قليم:  اأمثلة من الإ

مرحلـة التحديد – خطـــــــــــة 

دارة املتكاملــة للمناطــــــــــق  الإ

ال�شاحلية يف عدن – اليمــــــن

املتكاملة  دارة  الإ عملية  تبداأ  باأن  تقرر 

منوذجي  بن�ساط  ال�ساحلية  للمناطق 

حمافظة  اأكرب  نها  لأ عدن؛  حمافظة  يف 

�ساحلية من حيث التطوير، كما اأنها ت�سهد 

املنطقة  يف  �سيما  ل  �سريعة  تطوير  حركة 

ال�ساحلية منها.

البيــئة  حلمايـــــة  العامــــــة  الهيئـــــة  قامت 

وطنية  جمموعة  باإن�ساء  عدن  مبحافظة 

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية، متثل  لالإ

اأ�سحاب امل�سالح كافة من ذوي العالقة يف 

عدن. ومت عقد اجتماع متهيدي مع الفريق 

عدن  حمافظة  يف   2001 عام  اأيلول  يف 

املوقع  واختيار  الن�ساط  اأهداف  ملناق�سة 

وخطة العمل. 

اتفقت املجموعــــــة على اختيـــــــار اخلـــــط 

كمنطقة  عدن  حمافظة  لكل  ال�ساحلي 

اأن  النموذجي،حيث  الن�ساط  لتنفيذ 

حتليل  جراء  لإ جدَا  منا�سبة  املنطقة  هذه 

املتكاملة  دارة  لالإ املتعددة  للق�سايا  �سامل 

املدين  التطوير  مثل  ال�ساحلية  للمناطق 

وتطوير  وال�سياحة  البيئية  نظمة  والأ

اأنها  كما  احلرة،  واملنطقة  ال�سناعات 

بيئية  مناطق  وفيها  احليوي  بالتنوع  غنية 

ح�سا�سة اأي�سا.  

تقع حمافظة عدن بني اخلطوط: 5 12 – 7 

12  �سمال و 32 45 – 45 �سرقا، وتبلغ م�ساحة 

املنطقة الكلية 35846 هكتارا.

وجمل�ص  مقاطعات،  ثمان  املحافظة  ت�سم   

ميثلون  ع�سوا   16 ي�سم  حمليا  منتخب 

البيئة  حماية  ولوكالة  الثمانية،  املقاطعات 

فرع يف عدن.

املحلية عن احلاجة  ال�سحف  الإعالن يف  مت 

جمال  يف  للعمل  موؤهلني  وطنيني  خلرباء 

ومت  ال�ساحلية.  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ

مقابالت  واأجريت  وظيفة  طلب   12 ا�ستالم 

خبريين  من  فريق  تعيني  مت  ثم  اجلميع،  مع 

دارة  وطنيني للقيام مب�سح ما قبل التقييم لالإ

املتكاملة للمناطق ال�ساحلية )امللف ال�ساحلي( 

للموقع. 
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4-2 املراحــل التمهيديـة ومراحــــل 

هداف و�شـــع الأ

للمناطق  املتكاملة  دارة  لالإ التخطيط  مرحلة  تبداأ 

حيث  التخطيط،  منطقة  حدود  و�سع  لدى  ال�ساحلية 

اأن  يجب اختيار حدود طبيعية وفيزيائية، مع مراعاة 

احلدود  هذه  عك�ست  اإذا  اأ�سهل  �ستكون  العملية  اإدارة 

مناطق اإدارية.

امللف  اإعداد  هي  احلدود  و�سع  بعد  التالية  واملهمة 

بعد،  اإعداده  يتم  اإن مل    )1 امللحق  اأنظر   ( ال�ساحلي 

واأثناء اإعداد امللف ال�ساحلي وفور اإ�سداره ي�ستهل مكتب 

القطاع  من  رئي�سيني  م�سوؤولني  مع  احلوار  التخطيط 

ُتقرتح  ثم  ال�سعب،  عامة  من  واأفراد  واخلا�ص  العام 

ال�ساحلي مع  التخطيط  والغايات من عملية  هداف  الأ

داء وتتم مناق�ستها واعتمادها، بحيث تعك�ص  موؤ�سرات الأ

الهرم(   راأ�ص  من   ( الوطنية   ال�ساحلية  ال�سيا�سات 

والرغبات املحلية )من قاعدة الهرم (.

ويتم تقييم مدى توفر البيانات واإمكانية الو�سول اإليها 

وموثوقيتها و�سحتها )وفقا للخريطة(، وقد يكون من 

وجدت  حال  يف  البيانات  جلمع  برنامج  وجود  الالزم 

بيانات مفقودة. ثم تبداأ عملية جمع البيانات وت�سميم 

قاعدة للبيانات اخلا�سة باملوارد ال�ساحلية واعتمادها، 

البيانات  الفجوات يف  ل�سد  �ساحلية  وجتري م�سوحات 

واملعلومات املذكورة يف امللف ال�ساحلي ويجب اأن تغطي 

واحليوية  والكيميائية  الفيزيائية  البيانات  امل�سوحات 

وامل�ساكل  الق�سايا  لتحديد  القت�سادية  والجتماعية 

ولوية التي ل بد من معاجلتها.  ذات الأ

فيما يلي اأ�سئة قد ت�ساعد يف حتديد الق�سايا وامل�ساكل 

واحلواجز التي حتول دون حل امل�ساكل:

ما املوارد ال�ساحلية املعر�سة للنفاد ب�سكل خطري، 

واإىل اأي م�ستوى انخف�ست اإنتاجيتها، وما العواقب 

فعال التي يجب القيام  القت�سادية لذلك، وما الأ

بها لت�سحيح الو�سع؟

التطوير  اإجراءات  ما  املوارد،  نفاد  م�سببات  ما 

ما  عليها،  رقابة  فر�ص  من  بد  ل  التي  ن�سطة  والأ

يتعلق  وفيما  الرقابة؟  لهذه  القت�سادية  ثار  الآ

جراءات  الإ واآثارها؛ ما  البديلة املمكنة  ن�سطة  بالأ

املو�سى بها؟

من امل�ستخدمــــــــون الرئي�سيــــون للمواردوالبيانات 

لفقدان  املعر�سني  املوظفني  عدد  ما  ال�ساحلية؟ 

ال�سرف  واأرباح  الدخل  يبلغ  كم  وظائفهم؟ 

ينفذ  مل  اإن  املتوقعة  اخل�سائر  ما  جنبي؟  الأ

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية؟ التخطيط والإ

ولوية؟ ما هى املوائل احلرجة  ما الق�سايا ذات الأ

منهج:  هواأف�سل  ما  للحماية؟  املحتاجة  نواع  والأ

التنظيم اأم املناطق املحمية؟

دارة املتكاملة  ما الذي ميكن لربنامج التخطيط والإ

يف  اخل�سائر  ملنع  يفعله  اأن  ال�ساحلية  للمناطق 

رواح واملمتلكات الناجتة عن املخاطر الطبيعية  الأ

يف ال�ساحل كالفي�سانات والعوا�سف والتعرية؟ ما 

وحماية  املخاطر  من  احلماية  بني  اجلمع  فوائد 

املواردر يف برنامج �ساحلي منفرد ومتكامل؟

املوارد  حلماية  املوجودة  احلكومية  الربامج  ما 

ما  واملحلي؟  الوطني  ال�سعيدين  على  ال�ساحلية 

عجزها،  مواطن  ما  الربامج؟  هذه  فعالية  مدى 

وما التغريات املو�سى بها يف احلكم؟

ليات املوجودة للتكامل والتن�سيق  ما مدى فعالية الآ

ما  ال�ساحلية؟  امل�سائل  بخ�سو�ص  القطاعات  بني 

جراءات  الذي ميكن فعله لتح�سني الو�سع، وما الإ

املو�سى بها؟

الفوائد  من اجلانب القت�سادي والجتماعي، ما 

املتكامل  الوطني  املنهج  من  املتوقعة  النهائية 

ال�ساحلية؟   للمناطق  املتكاملة  دارة  والإ للتخطيط 

دارة  والإ التخطيط  برنامج  متويل  ميكن  كيف 

املتكاملة للمناطق ال�ساحلية؟

الف�سل الرابع: عملية التخطيط ال�ساحلي
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املوؤيدين واملعار�سني لربنامج التخطيط  اأهم  من 

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية املقرتح؟ والإ

املوظفني  لتدريب  بالن�سبة  احلايل  الو�سع  هو  ما 

للمناطق  املتكاملة  دارة  والإ التخطيط  على 

الذي  ما  كافية،  خربات  هناك  هل  ال�ساحلية؟ 

ميكن عمله لتح�سني الو�سع؟

امللف ال�ساحلي لكل من حمافظة عدن وال�سودان 

وجيبوتي ومنطقة جازان

مت اإعداد امللفات ال�ساحلية لكل من عدن وال�سودان وجيبوتي 

امللحق  )انظر  املرفقة  لل�سيغة  ووفقا  وطنية  فرق  قبل  من 

)1

اخل�سائ�ص  عن  وا�سحة  ملحة  ال�ساحلي  امللف  يت�سمن 

والبيئية  وال�سيا�سية  والثقافية  والقت�سادية  الجتماعية 

للموقع، اإذ ل بد من وجود مثل هذه املعلومات لتحديد اأنواع 

اإعداد  خالل  ومن  دارة.  والإ ال�سيا�سة  تدخالت  وم�ستويات 

امللفات ال�ساحلية والت�ساور مع اأ�سحاب امل�سالح ميكن  و�سع 

ولوية نظرا حلاجتها اإىل  الق�سايا ال�ساحلية مرتبة ح�سب الأ

العناية الفورية.

4-3 مرحلة التحليل والتنبوؤ

البيانات  ومراجعات  ال�ساحلي  امللف  ين�ساأ عن جتميع 

امل�سوحات كّم  نتائج  املوجودة، ومن خالل  واملعلومات 

للمعاجلة  حتتاج  والتي  املتوفرة  البيانات  من  كبري 

دارة املنا�سبة. ويف هذه املرحلة يتم اإعداد قاعدة  والإ

البيانات  وُتدخل  اجلغرافية  املعلومات  نظام  بيانات 

بطريقة منظمة ومنطقية وفقا للمعايري والربوتوكولت 

املحددة م�سبقا.

املعلومات  لنظام  بيانات  قاعدة  وجود  �ساأن  من  اإن 

للجهات  خالله  من  ميكن  اإطارا  توفر  اأن  اجلغرافية 

ن  لأ اإ�سافية،  ببيانات  امل�ساهمة  املختلفة  القطاعية 

اأكرث  وال�ساملة  والرتاكمية  املتكاملة  البيانات  قاعدة 

قيمة للم�ساهمني وامل�ستخدمني من �سل�سلة من البيانات 

وقواعد البيانات القطاعية غري املرتبطة ببع�سها. وقد 

خططا  القطاعات  بها  ت�سهم  التي  البيانات  تت�سمن 

كما  قطاع،  من  باأكرث  ترتبط  واأخرى  نف�سه  للقطاع 

هداف والطلب على املوارد املتاحة وق�سايا  تت�سمن الأ

اأخرى معروفة للجميع.

اجلغرافية  املعلومات  نظام  بيانات  قاعدة  �ستبني 

املوارد  3-4(  حجم  الق�سم  بالتف�سيل يف  )املو�سحة 

وتلك  املوجودة  واملطالب  ال�ساحلية  البيئة  يف  املتوفرة 

وبتحليل  املوارد.  بها على هذه  الت�سريح  يحتمل  التي 

ب�سيط لهذه البيانات ميكن حتديد املطالب املتعار�سة 

املراد حتميلها على املوارد ال�ساحلية ومتكني م�سوؤويل 

ولويات، ومن ثم ت�ساف حدود  التخطيط من ترتيب الأ

ولوية اإىل قاعدة البيانات مما  التحمل للموارد ذات الأ

يوفر معلومات عن الوقت الذي ميكن فيه جتاوز هذه 

احلدود )وت�سبح فيه املوارد م�ستنفدة( اإذا ا�ستمرت 

معدلت ا�ستخدام  املوارد على ما هي عليه.

وحتديد  وغريها  امل�سائل  هذه  حتليل  يتم  ذلك  وبعد   

اأو  البيئية  التاأثريات  منها  التي  واحلواجز-  العوائق 

قليم:  اأمثلة من الإ
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اأو  القانونية  اأو  املوؤ�س�سية  اأو  الثقافية  اأو  القت�سادية 

م�سوؤولوا  وي�ستعني  حلها،  دون  حتول  التي  غريها- 

الفنيني  واخلرباء  العلماء  مع  بالت�ساور  التخطيط 

املجمعة  واملعلومات  امل�ساكل  لدرا�سة  بب�سريتهم 

�سيناريوهات  وابتكار  للعمل  خيارات  تقدمي  بهدف 

املعلومات  نظام  بيانات  قاعدة  با�ستخدام  خمتلفة 

ا�سرتتيجيات بديلة  اإىل اقرتاح  �سافة  بالإ اجلغرافية، 

ا�ستخدامات ومطالب متعددة وبذلك ت�سمن  تت�سمن 

ال�ستدامة.

قائمة  عادة  تكون  التي  ال�سرتتيجيات  هذه  و�ستعمل 

حتديد  على  ال�سليمة  العلمية  امل�سورة  اأ�سا�ص  على 

تنفيذ  ميكن  وكيف  معني،  ملورد  املثلى  ال�ستخدامات 

ثار وب�سكل  هذه ال�ستخدامات باأقل قدر ممكن من الآ

مطالب  ال�سرتاتيجيات  �سرتاعي  كما  م�ستدام. 

تلبية  وحتاول  نف�سه،  املورد  على  املختلفة  القطاعات 

من  ال�ستخدامات  املطالب/  من  ممكن  عدد  اأكرب 

خالل التخطيط الدقيق. ولتحقيق ذلك، ل بد اأن تاأخذ 

املرتتبة  النتائج  العتبار  بعني  ال�سرتاتيجيات  هذه 

القطاعات  جميع  لدى  معني  �سيناريو  اعتماد  على 

وكافة اجلهات املعنية، كما يجب اأن ت�ستعني باإجراءات 

�سخا�ص  لالأ تعوي�ص عادل  واقرتاح  و�ساع،  الأ ت�سويب 

لدى  القطاعية  توقعاتهم  حتقيق  على  القادرين  غري 

حتقيق ال�سالح العام.

والقيود  ال�سرتاتيجيات  معظم  مالحظة  ميكن 

اخلرائط  يف  بياين  ب�سكل  والغايات  هداف  والأ

اإىل مناطق مع  واملاء  الياب�سة  تق�سيم  ويتم  واخلطط. 

يتم  ذلك  اإىل  �سافة  بالإ املثلى،  ا�ستخداماتها  حتديد 

دنى من املتطلبات التي يجب مراعاتها  حتديد احلد الأ

باأي  وي�سمح  مثل.  الأ ال�ستخدام  ذلك  حلماية  كليا 

ا�ستخدامات اأخرى للياب�سة اأو املاء اأو املورد نف�سه يف 

حالة واحدة فقط؛ وهي اأن ل توؤثر هذه ال�ستخدامات 

وىل تنفيذه. �سلبيا على ال�ستخدام الأ

احلايل  ا�ستخدامها  يعد  التي  للمناطق  بالن�سبة  اأما   

غري م�ستدام، فمن الطبيعي العمل على اإحداث حتويل 

غري  ال�ستخدام  لذلك  مراحل  اإىل  ومق�سم  خمطط 

امل�ستدام لي�سبح اأطول اأمدا ويف هذه احلالة ل بد من 

طار الزمني الذي يجب اأن  التو�سل اإىل اتفاق حول الإ

يحدث فيه هذا التحويل.

يعد مــــا مت تنفيذه يف عــــــــــــدن 

)اليمن( مثال جيدا ملرحلـــــــــــة 
التحليل والتنبوؤ

دارة املتكاملة للمناطق  تلقت املجموعة الوطنية العاملة لالإ

ال�ساحلية دعوة حل�سور اأربع ور�ص عمل، ملناق�سة امل�ساكل 

والتدرب  ال�ساحلي،  امللف  اإعداد  اأثناء  حتديدها  مت  التي 

للمناطق  املتكاملة  دارة  لالإ �سا�سية  الأ املبادئ  على 

قليم  الإ من  اأخرى  حلالت  درا�سات  وتقدمي  ال�ساحلية، 

وحتديد الق�سايا البيئية الرئي�سية يف حمافظة عدن.

انق�سمت املجموعة  28 ق�سية  اأن مت حتديد حوايل  وبعد   

لتحليل  وذلك  البيئية  الق�سايا  هذه  بح�سب  فريقني  اإىل 

�سا�سية  الأ والقوانني  نظمة  الأ وجود  حيث  من  ق�سية  كل 

مع  للتعامل  املنا�سبة  لية  الآ واقرتاح  التنظيمي،  والهيكل 

الق�سايا ذات ال�سلة. 

4-4 �شياغة اخلطة

4-4-1  م�شودة اخلطة

البديلة  واخليارات  املقارنة  ال�سرتاتيجيات  تو�سف 

املاأخوذة من قاعدة بيانات نظام املعلومات اجلغرافية 

حتتوي  التي  ال�ساحلية  اخلطة  م�سودة  يف  بالتف�سيل 

لال�ست�سارات  كاأ�سا�ص  وتعمل  وخرائط  ن�سو�ص  على 

واملناق�سات وا�سعة النطاق.

قليم:  اأمثلة من الإ
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وت�سف م�سودة اخلطة البيئة ال�ساحلية باخت�سار؛ حيث 

ومواردها  املميزة  خ�سائ�سها  عن  معلومات  تت�سمن 

الطبيعية والب�سرية وقيمتها احلالية واملحتملة بالن�سبة 

اإىل مطالبها/  �سافة  بالإ ككل،  وللبلد  املعنية  للجهات 

التايل  الق�سم  ويف  واملتوقعة.  املوجودة  ا�ستخداماتها 

طويلة  والتكاليف  بالعواقب  اخلطة  م�سودة  تتنباأ 

املرتتبة  والجتماعية-  والقت�سادية  البيئية  مد-  الأ

يوؤدي  وهذا  عليه،  هي  ما  على  مور  الأ ا�ستمرار  على 

املديرين  تواجه  التي  والق�سايا  امل�ساكل  حتديد  اإىل 

�سا�سية  الأ امل�سببات  اإىل  �سافة  بالإ القرار،  و�سانعي 

ال�سيا�سات  ت�ستذكر اخلطة  ذلك  وبعد  امل�ساكل.  لهذه 

ميكن  والتي  املعتمدة  وال�سرتاتيجيات  هداف  والأ

بني  مقارنة  تعقد  ثم  هداف،  الأ حتقيق  خاللها  من 

هذه  من  ا�سرتاتيجية  كل  يف  والتكاليف  الفوائد 

ال�سرتاتيجيات.

والر�سوم  كال�سور  اجليدة-  ي�ساحات  الإ �ساأن  من  اإن 

م�ساكل  خطورة  مدى  فهم  على  ت�ساعد  اأن  البيانية- 

التوزيعات  لبيان  فت�ستخدم  اخلرائط  اأما  معينة، 

املقرتحة للقيام باأن�سطة معينة على الياب�سة واملاء )ما 

على  املفرو�سة  والقيود  املناطق(،  تق�سيم  بـ:  ي�سمى 

ال�ستخدامات املقرتحة للياب�سة واملاء.

حتى  العملية  حيثيات  اخلطة  م�سودة  �ست�سف  كما 

ن مع بيان اخلطوات القادمة بو�سوح، و�ستدعو كل  الآ

ليات املتنوعة  من يرغب للم�ساركة، ثم تتطرق اإىل الآ

ل�سمان  ا�ستخدامها  �سيتم  التي   )4.6 الق�سم  )انظر 

ال�سروري  ومن  اجلميع.  مل�ساركة  كافية  فر�ص  توفر 

التخطيط  مكتب  التزام  اإىل  اخلطة  ت�سري  اأن  اأي�سا 

بدرا�سة جميع املدخالت الناجتة عن عملية ال�ست�سارة 

طار الزمني الذي �سيعمل  بجدية و�سمولية، ومراعاة الإ

املكتب خالله.

ُتن�سر م�سودة اخلطة على نطاق وا�سع مع تغطية مكثفة 

م�سودة  اإعالن  يحتوي  اأن  ويجب  الإعالم،  و�سائل  من 

اخلطة املوجه لعامة النا�ص على معلومات حول كيفية 

احل�سول على ن�سخ ومكان توافرها. يجب على مكتب 

التخطيط التاأكد من اإ�سدار اأعداد كافية من م�سودة 

غرا�ص  لأ منها  بن�سخ  املهمة  املواقع  وتزويد  اخلطة، 

البحث واملرجعية )انظر الق�سم 6-4(. 

حول  اتفاق  اإىل  التو�سل  فهي  التالية  اخلطوة  اأما 

اخلطة  و�سياغة  تبنيها  يجب  التي  ال�سرتاتيجية 

تنفيذ  من  بد  ل  بذلك  وللقيام  النهائية،  الت�سغيلية 

عملية ا�ست�سارة �ساملة ووا�سعة النطاق.

دارة املتكاملة  �شياغة خطة الإ

للمناطق ال�شاحلية يف عدن

�سيغت اخلطة يف عدن باتباع املراحل التالية:

وىل: املرحلة التمهيدية. املرحلة الأ

ت�سكيل فريق خرباء وطني.

اختيار املوقع ال�ساحلي.

�سياغة امللف ال�ساحلي.

دارة املتكاملة للمناطق  ت�سكيل الفريق الوطني لالإ

ال�ساحلية.

املرحلة  هذه  وتظهر  امل�ستقبلي  التحليل  الثانية:  املرحلة 

العالقة التفاعلية بني اأن�سطة التطوير والبيئة.

متت مناق�سة امللف ال�ساحلي خالل ور�سة عمل 

ح�سرها ممثلون من كافة اجلهات ذات اأ�سحاب 

العالقة.

اأعدت �سيناريوهات بيئية.

يف نهاية الور�سة، متكن اأ�سحاب امل�سالح من 

ولوية وهيكل اخلطة. حتديد امل�سائل ذات الأ

تبعا لذلك، مت تعيني فريق من امل�ست�سارين ل�سياغة 

اخلطة. 

قليم:  اأمثلة من الإ
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قليم: اأمثلة من الإ

دارة  �شياغــــــــة خطـــــــــــة الإ

املتكاملــة للمناطق ال�شاحليــة 

يف جيبوتي

�سيغت اخلطة على مرحلتني رئي�سيتني :

ال�ساحلي  امللف  باإ�سدار  وىل  الأ املرحلة  متثلت 

للمناطق  املتكاملة  دارة  لالإ اخلطة  م�سودة  ثم 

الفرتة  يف  وىل  الأ املرحلة  نفذت  ال�ساحلية. 

 2003 عام  الثاين  وت�سرين  حزيران  بني  ما 

يف  الوطني  ال�ساحلي  امللف  باإ�سدار  واختتمت 

كانون الثاين عام 2004. وكان الهدف الرئي�سي 

من هذه املرحلة اإعداد امللف ال�ساحلي  كاأ�سا�ص 

واجلهات  الرئي�سية  ال�ساحلية  الق�سايا  لتحديد 

واملوؤ�س�سات املعنية. 

اأما املرحلة الثانية فتم تنفيذها يف الفرتة ما بني 

ول 2004. وبداأت  ت�سرين الثاين 2003 وكانون الأ

املرحلة بور�سة عمل تدريبية مت تنظيمها لفريق 

الوثائق  الوطني، وحددت بعدها خطة  اخلرباء 

التفاق  ومت  خبري  كل  وم�سوؤولية  ال�سرتاتيجية 

وطنيتني  عمل  ور�ستى  تنظيم  مت  ثم  عليها. 

ولويات  الأ ال�ساحلي وحتديد  امللف  نفاذ  لإعالن 

الرئي�سية التي يجب معاجلتها من خالل اخلطة 

اتخاذها.  املفرو�ص  جراءات  والإ ال�سرتاتيجية 

دارة املتكاملة للمناطق  اأ�سبحت م�سودة خطة الإ

ال�ساحلية جاهزة يف ت�سرين الثاين عام 2004، 

وقدمت خالل ور�سة العمل الوطنية التي عقدت 

يف 17 ت�سرين الثاين 2004 ودعي اإليها ممثلون 

عن كافة املقاطعات.

الو�سع الراهن للمناطق ال�ساحلية بجيبوتي

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية بجيبوتي خطة الإ

الف�سل الرابع: عملية التخطيط ال�ساحلي
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 4-4-2 عملية ال�شت�شارة

�سمولية  عملية  هي  ال�ساحلي  التخطيط  عملية 

والعلماء  التخطيط  م�سوؤويل  مهمة  وتتمثل  وت�ساركية، 

يف  العالقة  ذوي  املخت�سني  من  وغريهم  والباحثني 

واإبداء  ال�ساحلية  املناطق  يف  املعنية  اجلهات  ت�سجيل 

التي  املقايي�ص  �سمن  والعمل  وتوقعاتهم،  اآرائهم 

الوطني.  ال�سعيد  على  احلكومية  ال�سيا�سات  و�سعتها 

وعليه، فاإن عملية ال�ست�سارة التي ت�ستغرق عادة �ستة 

همية  اأ�سابيع اإىل ثمانية هي مرحلة اأ�سا�سية وبالغة الأ

لعملية التخطيط ال�ساحلي.

م�سوؤويل  فاإن  اأعاله،  مناق�سته  متت  ما  على  بناء 

ال�ساحلية  اخلطة  م�سودة  باإعداد  املعنيني  التخطيط 

�سيكونوا قد �ساركوا م�سبقا يف �سل�سلة من ال�ست�سارات 

مع خمتلف اجلهات املعنية. وعلى الرغم من ذلك، فاإن 

املرحلة  بداية  يعني  ال�ساحلية  اخلطة  م�سودة  اإطالق 

ال�ست�سارية الرئي�سية التي ل بد اأن تكون منا�سبة هامة 

وي�سارك فيها �سانعو  عالم  الإ و�سائل  تغطيها خمتلف 

قرار رفيعو امل�ستوى وممثلون عن اجلهات املعنية.

منظم  بربنامج  ُي�سرع  اخلطة،  م�سودة  اإطالق  ولدى 

بعناية للدعاية واملعلومات العامة واحلوار العام وتنظيم 

جمموعات املناق�سة والجتماعات والت�سالت املماثلة. 

وبينما ت�ستهدف وزارات حكومية معينة وموؤيدون من 

وممثلون  املخت�سة  املنظمات  وبع�ص  اخلا�ص  القطاع 

على  للح�سول  طراف  الأ من  وغريهم  املجتمع  عن 

يجب  القيمة،  ومداخالتهم  وم�سورتهم  مالحظاتهم 

بذل عناية ق�سوى ل�سمان توفر فر�ص متكافئة لكل من 

احلواجز  حتديد  ذلك  يتطلب  وقد  بامل�ساركة.  يرغب 

اأخرى،  جهة  ومن  واإزالتها.  الكاملة  للم�ساركة  املانعة 

خرى- على  يجب توفري ن�سخ من اخلطط والوثائق الأ

مواقع  يف  العامة-  قبل  من  الفح�ص  غرا�ص  لأ قل  الأ

املقاطعات  ومكاتب  للدوائر  الرئي�سي  كاملقر  منا�سبة 

ومكاتب احلكومات املحلية واملدار�ص املحلية واملكاتب 

املحلية ومراكز املجتمع وغريها.  

ال�ست�سارات  اأ�سكال  من  عددا  التايل  الق�سم  يناق�ص 

�سكال  �سارة اإىل اأن هذه الأ وم�ساركة العامة، ويجدر الإ

م�سوؤويل  وعلى  و�سع،  لكل  منا�سبة  جميعها  تكون  لن 

�سكال  الأ تلك  بتبني  الختيار  يح�سنوا  اأن  التخطيط 

وظروفها.  ال�ساحلية  املنطقة  ثقافة  مع  تتنا�سب  التي 

املعتمدة،  الطرق  عن  النظر  وب�سرف  ذلك،  ومع 

مكان؛  اأن تكون عملية ال�ست�سارة وا�سعة قدر الإ يجب 

بدءا من اأدنى الفئات على م�ستوى القرية �سعودا اإىل 

ال�سيا�سيني و�سانعي القرار رفيعي امل�ستوى اإىل جانب 

املوؤيدين الرئي�سيني من القطاع اخلا�ص.

اأن  املخت�سني  من  وغريهم  التخطيط  مل�سوؤويل  بد  ل 

يتذكروا اأن عملية ال�ست�سارة هي عملية ذات اجتاهني؛ 

اإعالمهم  يجب  بل  للم�ساركة  العامة  دعوة  تكفي  فال 

اإلزام  يجب  كما  العتبار،  بعني  مقرتحاتهم  واأخذ 

املختلفة  املداخالت  مراعاة  كيفية  ببيان  املخت�سني 

جميع  ت�سجيل  يجب  كما  ذلك،  مت  مدى  اأي  واإىل 

دلء  الإ يتم  التي  كالقرتاحات  خرى  الأ املداخالت 

بها �سفهيا يف الجتماعات العامة ب�سرف النظر عن 

كيفية احل�سول عليها.

مقارنة  املجال  هذا  يف  املعهودة  املمار�سات  ومن   

حتليل  مع  امل�ستلمة  خرى  الأ واملداخالت  الطلبات 

اإح�سائي للق�سايا املثارة ومثريوها- رمبا مع رد �سلطة 

التخطيط- ون�سرها يف وثيقة �ساملة.
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دارة املتكاملة للمناطق ال�شاحلية يف جيبوتي – عملية  خطة الإ

ال�شت�شارة

وىل،  دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية يف جيبوتي. وخالل املرحلة الأ اأجريت ا�ست�سارات مكثفة خالل اإعداد خطة الإ

قام امل�ست�سار الدويل واملن�سق الوطني للفريق بزيارة اجلهات املعنية الرئي�سية. ومت اللتقاء مبا جمموعه 21 م�سوؤول 

اإقليمية،  وجمال�ص  املقاطعة  من  مندوبني   3 امل�ستوى،  رفيع  م�سوؤول   12( امل�ستوى  رفيع  م�سلحة  و�ساحب  حكوميا 

�ساحب م�سلحة واحد من القطاع اخلا�ص، و 5 جمعيات(. ثم اأجري لقاء مع 6 جهات معنية اأخرى خالل املرحلة 

الثانية )2 من قطاع ال�سياحة، 2 من قطاع البحث والتعليم، ومدير م�سروع واحد وامل�سوؤول عن مرفاأ دوراله اجلديد(. 

والتخطيط  والبيئة  احل�سري  والتطوير  �سكان  الإ وزارة  من  امل�سوؤولني  من  عدد  مع  اجتماعات  اإىل  �سافة  بالإ هذا 

قليمي. قليمي، وب�سكل خا�ص اأمني عام الوزارة ومدير البيئة والتخطيط الإ الإ

دارة  لالإ ال�سرتاتيجية  اخلطة  ثم  من  ال�ساحلي  امللف  نفاذ  لإعالن  عمل  ور�ص  اإىل  املعنية  اجلهات  معظم  دعيت 

املتكاملة للمناطق ال�ساحلية(. وح�سر هذه الور�ص اجلهات املعنية الرئي�سية، مما �سمن م�ساهمة جيدة يف العملية 

عداد اخلطة ال�سرتاتيجية لالدارة  جراءات الالزمة لإ �سافة اإىل حتديد الإ ولويات، بالإ لتعديل الوثائق وحتديد الأ

املتكاملة للمناطق ال�ساحلية.

4-4-3  م�شاركة العامة

اأي �سخ�ص يتاأثر باأي �سكل  يدل مفهوم »العامة« على 

بها اهتماما  يهتم  اأو  ال�ساحلية،  �سكال باخلطة  الأ من 

يتاأثروا ب�سكل  فراد الذين قد  حقيقيا، وي�سمل هذا الأ

فراد الذين قد  �سافة اإىل الأ مبا�سر بتنفيذ اخلطة بالإ

تلك  يف  �سكنهم  لعدم  نظرا  مبا�سر  ب�سكل  يتاأثروا  ل 

اأي�سا موؤ�س�سات  اأو عدم عملهم فيها. وي�سمل  املنطقة 

املجتمع املدين واملجموعات واملنظمات غري احلكومية 

و�سركات  اإىل جانب م�سانع  امل�سلحة اخلا�سة،  ذات 

ب�سكل  املعنية  احلكومية  واملنظمات  اخلا�ص  القطاع 

مبا�سر اأو غري مبا�سر باخلطة وتنفيذها.

جراءات  لإ واأ�سا�سي  متمم  جزء  العامة  م�ساركة 

التخطيط املتكاملة للمناطق ال�ساحلية؛ فبدونها تنق�ص 

ال�ستفادة  من  القرار  �سناع  يتمكن  ولن  مهمة،  روؤية 

اأن  وما  القيمة.  وذات  املهمة  راء  الآ من  جمموعة  من 

يعتاد العامة على النظام، يتوقع اأن ينتج عن دعوتهم 

بداء مالحظاتهم �سل�سلة وا�سعة من املدخالت التي  لإ

ولكن غري مو�سوعية،  تتفاوت بني مالحظات �سادقة 

حيان واقعية  اإىل اأخرى اأكرث مو�سوعية، ويف بع�ص الأ

جدا. 

على  القائمة  ال�ساحلي  التخطيط  لعملية  بد  ل  لذلك، 

اأ�س�ص جيدة و�سليمة اأن تعرتف بقيمة مدخالت العامة 

وذلك  الهادفة،  العامة  م�ساركة  عن  احلواجز  وتزيل 

ثقافة  وتر�سيخ  العامة،  مل�ساركة  ملزمة  فر�ص  بتوفري 

اإدارة  عن  امل�سوؤولني  املخت�سني  بني  و�سفافة  مفتوحة 

عملية التخطيط.

4-4-3-1  فر�ش م�شاركة العامة

من  نقاط  عدة  عند  العامة  م�ساركة  حتدث  اأن  ميكن 

عملية التخطيط، منها:

قليم: اأمثلة من الإ
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فريق  به  يقوم  العامة  لراأي  مبدئي  م�سح  اإجراء 

التخطيط للتحقق من الق�سايا وامل�ساكل التي متت 

ولويات ذات العالقة، وملعرفة درجة  مالحظتها والأ

دعم العامة لعملية التخطيط ب�سكل عام.

الرئي�سية  العامة  اإ�سرتاك ممثلني عن جمموعات 

يف مراحل ال�سياغة التمهيدية للخطة.

طرح  بعد  العامة  مع  النطاق  وا�سع  حوار  اإجراء 

ن�سطة  الأ ذلك  يف  مبا  للمناق�سة،  اخلطة  م�سودة 

املختلفة املبينة اأدناه.

مقارنة املداخالت العامة والنظر يف كافة الق�سايا 

التي متت اإثارتها يف حوار العامة بجدية ودقة.

ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ خطة  ن�سر 

من قبل �سلطة التخطيط، والتي تبني للعامة مدى 

ال�ستجابة ملدخالتهم.

يف  امل�ساركة  فر�ص  من  املزيد  العامة  اإعطاء 

العملية الر�سمية والقانونية ملنح اأذونات التخطيط 

وموافقات �سلطة التخطيط اأو اأي هيئة مماثلة.

العامة  م�ساركة  يف  مراعاته  يجب  والذي  العام  املبداأ 

هو ت�سهيل م�ساركة عامة ال�سعب كلما �سنحت الفر�سة 

لذلك.

4-4-3-2 اأ�شكال م�شاركة العامة

تاأتي م�ساركة العامة يف عدة اأ�سكال ترتاوح بني امل�ساركة 

الر�سمية،  وغري  والر�سمية  املبا�سرة  وغري  املبا�سرة 

�سكال �سيوعا اإر�سال ر�سالة اأو طلب  ومن اأكرث هذه الأ

عري�سة  �سكل  على  امل�ساركة  تاأتي  قد  ولكن  خطي. 

جماعي،  خطاب  اأو  �سخا�ص  الأ من  عدد  من  موقعة 

اأو  اأو على �سكل راأي يعرب عنه �سفهيا يف اجتماع عام 

امل�ساركة  تت�سمن  وقد  الخ.  ا�ستبيان...  على  اإجابة 

اأي�سًا حوارات مع جمهور معني ببث حي ومبا�سر على 

التلفاز، وجل�سات حوارية على الهاتف مع هيئة خرباء. 

مل�ساركة  املبتكرة  �سكال  الأ تكون  احلالت،  بع�ص  ويف 

العامة �سرورية، فقد تاأتي امل�ساركة بني العامة، ومن 

حقهم اأن يكون �سوتهم م�سموعًا، متامًا كاأولئك الذين 

كرث تقليدية. �سلوب الطلبات اخلطية الأ يلجاأون لأ

مثلة على الطرق التي ميكن للعامة  فيما يلي بع�ص الأ

امل�ساركة من خاللها يف عملية التخطيط ال�ساحلي:

يف  تتم  التي  وامل�سوحات  املنزلية،  امل�سوحات 

ال�سارع.

بعملية  قرب  عن  للم�ساركة  ممثلني  اختيار 

ال�سياغة.

اآراء  لتن�سيق  املواطنني  من  عمل  فريق  ت�سكيل 

العامة.

الجتماعات العامة املفتوحة التي تناق�ص الق�سايا 

واملقرتحات.

الطلبات اخلطية اأو الرد على ال�ستبيانات.

للمناطق  املتخ�س�سة  العامة  اجتماعات  عقد 

ا�ستجابة  حيان  الأ اأغلب  يف  تعقد  )والتي  املتاأثرة 

لق�سية كربى(.

الربامج احلوارية عرب املذياع.

واملجموعات  للمجتمعات  خا�سة  ا�ستماع  جل�سات 

الثقافية.

امل�ساركة يف الزيارات والتحقيقات امليدانية. 

م�سوؤويل  مع  امل�سرتكة  املجموعات  يف  امل�ساركة 

التخطيط لتويل مهمات معينة.

4-4-3-3  معلومات العامة

توفر  دون  للعامة  الهادفة  امل�ساركة  حتقيق  ميكن  ل 

قدرة  عدم  اأحيانا  ويفرت�ص  لهم،  جيدة  معلومات 

العامة على فهم الوثائق الفنية، وبالتايل يجب تب�سيط 

فبني  ما،  نوعا  افرتا�ص خاطىء  وهذا  لهم  املعلومات 

�سخا�ص املدربني واملوؤهلني  عامة ال�سعب العديد من الأ

تكون  اأن  يجب  لذلك،  وا�سعة.  بخربة  يتمتعون  ممن 

مب�سطة  بلغة  التخطيط  عملية  حول  العامة  املعلومات 

وخالية من ال�سطالحات الفنية املفرطة ليتمكن من 

�سخا�ص العاديون غري املتخ�س�سني، اإل اأنها  فهمها الأ

يجب اأن تكون دقيقة وكاملة وغري م�سللة.
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املعلومات  ن�سر  يكون  األ  على  التاأكيد  ال�سروري  من 

ل  قد  نه  لأ مطلوب،  هنا  جبار  الإ بل  اختياريًا  العامة 

مبوافقة  فقط  املعلومات  على  العامة  ح�سول  يكفي 

العامة بحرية احل�سول  يتمتع  اأن  بد  بل ل  داريني،  الإ

على  باحل�سول  لهم  ي�سمح  واأن  املعلومات،  على 

املعلومات التي يريدونها عند احلاجة. وميكن اأن تكون 

املوقع  عرب  ويف�سل  الهاتف،  عرب  متوفرة  املعلومات 

ي�سمح  اأن  ويجب  نرتنت.  الإ �سبكة  على  لكرتوين  الإ

حمدد  مكتب  اإىل  معني  �سخ�ص  دعوة  اأي�سا  للعامة 

اإن�ساء  �سرورة  يعني  وهذا  املعلومات،  على  للح�سول 

التوا�سل  ج�سر  مبثابة  لتكون  للعامة  خم�س�سة  زاوية 

بني املنظمة والعامة.

واملن�سورات  عالنات  الإ من  العامة؛  معلومات  تتنوع 

اإىل  الت�سريع،  يفر�سها  ما  غالبا  التي  الر�سمية، 

لو�سائل  واملقدمة  ر�سمية  قل  الأ ال�سحفية  الن�سرات 

غرا�ص التوزيع والن�سر. اأما و�سائل معلومات  الإعالم لأ

العامة، فهي اأي�سا ذات نطاق وا�سع تتباين من »تقرير 

اأو  اأو »اأطل�ص املوارد ال�ساحلية«  البيئة اخلا�ص بالبلد« 

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية« اإىل كتيبات  »خطة الإ

كرث �سيوعا. املعلومات والن�سرات املب�سطة والأ

خبارية دورا متميزا يف اإي�سال  تلعب و�سائل الإعالم الإ

املعلومات للعامة، �سواء كان ذلك عرب و�سائل الإعالم 

ثري  املطبوعة كال�سحف واملجالت وال�سحف، اأو عرب الأ

لكرتونية  الإ الو�سائل  عرب  اأو  التلفاز(،  اأو  )كاملذياع 

هذه  وتعد  نرتنت(.  الإ �سبكة  على  املوجودة  )كاملواقع 

املعلومات  ي�سال  لإ ممتازة  اآليات  مبثابة  الو�سائل 

ال�سحفيني  املرا�سلني  تزويد  يتم  فحني  للعامة، 

لقرائهم  بنجاح  ينقلونها  وحقيقية  وا�سحة  مبعلومات 

جمهور  قراء/  قاعدة  يكونوا  وبالتايل  جمهورهم  اأو 

اأو�سع من تلك التي ي�ستطيع م�سوؤولو التخطيط الو�سول 

اإليها باأدواتهم اخلا�سة. وعلى نحو خمالف، قد يكون 

للت�سريحات اأو البيانات ال�سحفية املعدة ب�سكل �سيئ 

اإي�سال  اإىل  يوؤدي  للر�سالة  ت�سويهي  اأثر  والناق�سة 

معلومات خاطئة يف النهاية.

القرار  �سناع  على  امل�ساركة  فر�سة  العامة  منح  عند 

اإجراء  اأنها جمرد  على  امل�ساركة  مع هذه  يتعاملوا  األ 

م�ساركة  تكون  فلكي  خداعهم.  اأو  لت�سليلهم  �سطحي 

العامة  مدخالت  اأخذ  يجب  وحقيقية،  هادفة  العامة 

بعني العتبار وذلك من خالل ا�ستعرا�سها ب�سمولية، 

والتن�سيق ما بني الق�سايا املثارة وامل�ساكل والتحفظات 

التي قد يتم التعبري عنها والن�سائح املقدمة، ومن ثم 

خذها  تقييم كل هذا مبو�سوعية مع بذل جهد حقيقي لأ

بعني العتبار عند حتديد اخلطة الت�سغيلية النهائية.

يجب على �سناع القرار النظر باإيجابية اإىل مدخالت 

الذين  للعامة  ملمو�سة  راجعة  تغذية  وتقدمي  العامة، 

بذلوا جهدا يف امل�ساركة، وميكن البدء بذلك باإر�سال 

اإ�سعار خطي ر�سمي با�ستالم اأي طلب، وتوزيع ن�سخ من 

اإن  �سارك،  لكل من  ن�سخة خمت�سرة عنها  اأو  اخلطة 

اأمكن.

ويف اخلتام، ل بد من التاأكيد على اأن »عامة ال�سعب« 

يتمتعون مبوؤهالت  الذين  �سخا�ص  الأ ت�سمل كثريا من 

وهناك  القرارات،  اتخاذ  امل�سوؤولني عن  اأولئك  توازي 

على  املحلية  و�ساع  بالأ كبرية  معرفة  لهم  من  اأي�سا 

كادميي  الأ باملعنى  خرباء  لي�سوا  اأنهم  من  الرغم 

من  لي�ست  فئة  هناك  ذلك،  اإىل  �سافة  بالإ للكلمة. 

اأ�سخا�سا  ت�سم  ولكنها  املعرفة،  اخلرباء ول من ذوي 

وعلى  عليهم  املوارد  ا�ستخدام  باآثار  ب�سدق  مهتمني 

حياتهم وحياة عائالتهم.

الف�سل الرابع: عملية التخطيط ال�ساحلي
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م�شاركـــــــة العامــــة يف اليمن - م�شروع حماية خمزون ال�شروخ  يف 

ال�شحري

قامت بتنفيذ هذا امل�سروع جمعية ا�سدقاء البيئة بالتعاون مع جمعية ال�سيادين اأفرز هذا امل�سروع عددَا 

من نتائج ملمو�سة نذكر منها :

 

توعية ال�سيادين واإقناعهم يف قبول فكرة امل�سروع ؛

تدريب ال�سيادين يف عملية ت�سميم و�سناعة اأقفا�ص �سيد ال�سديقة للبيئة ؛  

توفري املواد ال�سا�سية لل�سياديني ل�سناعة اأقفا�ص �سيد ؛

ت�سميم برنامج توعوي ومتابعة دورية ولقاءات بني ال�سيادين والفنيني ؛  

القرو�ص  ويتم �سرف هذه  م�ستدام.  ب�سكل  �ستخدامه  لإ املال  راأ�ص  يرد  بحيث  قرو�ص  نظام  و�سع 

لل�سيادين ل�سراء اقفا�ص �سديقة للبيئة ؛  

توعية اجلهات ذات العالقة يف جمال �سيد ال�سروخ ؛ 

تدريب اأ�سحاب القرار وقطاع اخلا�ص وموؤ�س�سات ال�سياحة ؛ 

�ساتذة والطلبة.  اإن�ساء اأندية بيئية مدر�سية يف القرى لتوعية الأ

 برامج توعوية لل�سيادين

قليم: اأمثلة من الإ
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اأقفا�ش �سديقة للبيئة

م�شاركـــة العامــة يف اليمن - م�شروع وحدة مراقبة الطيور يف عدن 

 

قامت بتنفيذ هذا امل�سروع جمعية مربة – عدن  اأهم اإجنازات هذا امل�سروع : 

واملخلفات  النفايات  رمي  حمل  كان  الذي  امل�سروع  موقع  من  اجلنوبي  اجلزء  وتنظيف  ت�سوية 

املنزلية؛  

دوات الالزمة لهم لتتم عملية مراقبة الطيور؛  ت�سييد بناية مركز الزوار وتوفري الأ

بناء �ساحة خارجية مظللة للزوار بجانب مبنى مراقبة الطيورللجلو�ص فيها ؛ 

ت�سوير اأهم اأنواع الطيور ونق�سها على جدران املبنى ؛  

و�سع نظام تنظيف املوقع وزراعة احل�سائ�ص حول املبنى ؛ 

يقاف تخويف الطيور. اإقناع اأهايل و�سكان املناطق املجاورة مغادرة املكان لإ

قليم: اأمثلة من الإ

الف�سل الرابع: عملية التخطيط ال�ساحلي
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قليم: اأمثلة على اأن�سطة م�ساركة العامة من الإ

املوقع قبل امل�سروع - عدن

عمليات تنظيف املوقع  - عدن
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قليم: اأمثلة على اأن�سطة م�ساركة العامة من الإ

خرية من حت�سري املوقع - عدن املراحل الأ

 وحدة مراقبة الطيور- عدن

الف�سل الرابع: عملية التخطيط ال�ساحلي
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قليم: اأمثلة على اأن�سطة م�ساركة العامة من الإ

دارة  م�شاركـــــــة العامــــة يف اليمن - مركز معلومات العامة للإ

املتكاملــــــــــة للمناطــــق ال�شاحلية يف عدن

حمر وخليج عدن مركزا ملعلومات العامة يف عدن  قليمية للمحافظة على بيئة البحر الأ اأن�ساأت الهيئة الإ

يف مكتب الهيئة العامة حلماية البيئة، التي خ�س�ست مكانا لهذا الغر�ص وقامت بتاأثيثه. ويعمل املركز 

لكرتوين  كمحطة مل�سادر جمع املعلومات ذات العالقة. املعلومات متوفرة عرب الهاتف وعلى املوقع الإ

نرتنت، كما ي�ستطيع العامة الزيارة �سخ�سيا للح�سول على معلومات. ويت�سمن املركز  عرب �سبكة الإ

كذلك زاوية للعامة ميكنهم فيها طرح ا�ستف�ساراتهم املختلفة.

م�شاركـــــــة العامــــة يف جيبوتــي - م�شــروع توعيــة علماء الدين
 

�ستعانتهم  قامت جمعية الرباخلريية بتنظيم �سل�سلة من الدورات وبرامج توعوية للعلماء واخلطباء لإ

يف ن�سر الوعي يف املجتمع وعرب امل�ساجد. ا�ستمر هذا الربنامج مدة �سنة وا�ستطاع علماء الّدين 

ا�ستخدام املعلومات التي تلقوها اأثناء الدورات يف توعية العامة يف خطب اجلمعة. 

وكانت  الدورات حول املوا�سيع التالية : 

�سالم. 1. مفهوم البيئة يف الإ

�سالم يف احلفا ظ علي البيئة. 2. دور الإ

�سالم. 3. الرتبية البيئية يف الإ
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ور�سة عمل يف جيبوتي لعلماء الدين

قليم: اأمثلة على اأن�سطة م�ساركة العامة من الإ

الف�سل الرابع: عملية التخطيط ال�ساحلي
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4-4-3-4 مراجعة م�شودة اخلطة و�شول اإىل 

اخلطة التنفيذية

نهاية  عند  التخطيط  م�سوؤويل  لدى  تتكون  اأن  بد  ل 

ال�سرتاتيجيات  عن  وافية  فكرة  ال�ست�سارة  عملية 

وميكنهم  املقبولة،  غري  اأو  مقبولة  �ستكون  التي 

حتديد  احلثيثة  والدرا�سة  الدقيق  التفكري  بعد  اأي�سا 

الكبري  بالنفع  �ستعود  التي  املقبولة  ال�سرتاتيجيات 

البيئة  على  املطالب  من  ممكن  عدد  اأكرب  وتلبي 

ال�ساحلية ب�سكل م�ستمر.

خ�سعت  قد  اخلطة  م�سودة  تكون  املرحلة  هذه  يف 

العتبار  بعني  لتاأخذ  كتابتها  واأعيدت  للمراجعة 

هداف والغايات  املدخالت امل�ستلمة، ومت التاأكيد على الأ

واأعيد بيان امل�ساكل وامل�سببات الرئي�سية بح�سب اأولوية 

فقد  واملاء  الياب�سة  ا�ستخدام  خطط  اأما  منها.  كل 

على  املناطق  حتديد  مع  نهائي  ب�سكل  �سياغتها  متت 

اخلرائط بو�سوح. من جهة اأخرى، قدمت التو�سيات 

ن اإ�سافة اأي قدرات موؤ�س�سية لزمة وبرامج بحث 
ب�ساأ

واأعد برنامج عمل يت�سمن  جديدة وقوانني تنظيمية، 

تبني  ومت  وامل�سوؤوليات.  الزمنية  طر  والأ هداف  الأ

املالئمة  نظمة  الأ وو�سع  والنجاح  التقدم  موؤ�سرات 

م�سودة  حتولت  الطريقة،  وبهذه  والتقييم.  للمراقبة 

اخلطة اإىل خطة ت�سغيلية.

تخ�سع اخلطة الت�سغيلية اإىل مراجعة ومناق�سة من قبل 

بعدئذ  اأخريا،  تعتمد  حتى  ال�ساحلي  التخطيط  �سلطة 

دارة وتطوير  وب�سكل متوا�سل يجب اأن تتم عمليات الإ

احلكومية  القطاعات  جميع  يف  املوارد  ا�ستخدام 

التي  باجلوانب  العالقة  ذات  اخلا�سة  والقطاعات 

تغطيها اخلطة الت�سغيلية وفقا لهذه اخلطة وبعد اتباع 

جراءات التي تن�ص عليها احلكومة.  الإ

من ال�سروري مراجعة اخلطة عرب الإطالع على عملية 

لتفقد  ذلك،  نحو  اأو  �سنوات،  خم�ص  كل  التخطيط 

امل�ساكل  مع  والتعامل  املتغرية،  ولويات  والأ الظروف 

الفر�سة  ومنح  املكت�سبة  اخلربات  وتطبيق  اجلديدة 

مل�ساركة جهات معنية جديدة.
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دارة املتكاملة للمناطق ال�شاحلية يف عدن عملية مراجعة خطة الإ

ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ يف  الرئي�سي  الخت�سا�سي  قام   ،2002 عام  الثاين  كانون  يف 

وامل�ست�سارين الوطنيني بتقدمي م�سودة اخلطة- يف ندوة ا�ستغرقت يوما واحدا- لكافة اأع�ساء املجل�ش 

املحلي يف عدن، ويف اجتماعات اأخرى متفرقة مع امل�سوؤولني احلكوميني. ونتيجة لهذه الجتماعات، 

وىل للخطة واعتمدت مع تغيريات وملحظات ب�سيطة. وبعد ذلك، عمل  متت املوافقة على امل�سودة الأ

قليمية  الإ الهيئة  عينته  الذي  التنظيم  التقييم وخبري  قبل  ما  اأجرى م�سح  الذي  الوطني  الفريق 

النقاط  با�ستكمال  الرئي�سي  الخت�سا�سي  مع  عدن  وخليج  حمر  الأ البحر  بيئة  على  للمحافظة 

ول من ني�سان عام  املفقودة واإ�سدار امل�سودة  الثانية للخطة.  ومت اإ�سدار امل�سودة الثانية يف الن�سف الأ

2002. ثم اأر�سلت اخلطة جلميع اجلهات املعنية لتقدمي ملحظاتهم، ثم عقدت ور�سة العمل الوطنية 

تى: الثانية يف اأواخر ني�سان عام 2002 لت�سنح الفر�سة للجهات املعنية بالآ

تقدمي اخلطة ومناق�سة امللحظات الواردة.

اعتماد اخلطة.

حتديد اأولويات التنفيذ.

�سارك م�سوؤولون رفيعو امل�ستوى يف ور�سة العمل هذه، ونتج عن عملية املراجعة اإعلن اخلطة بحلول 

اأيار عام 2005.

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية يف   عملية مراجعة خطة الإ

جيبوتي

يف  عقدت  وطنية  عمل  ور�سة  خلل  ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ خطة  م�سودة  فح�ش  مت 

وفد  )واجه  القطاعات  جميع  عن  ممثلون  إليها  ا ودعي   ،2004 عام  الثاين  ت�سرين   17 يف  جيبوتي 

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية �سعوبة يف ح�سور الور�سة،  »اأوبوك« اأثناء عملية مراجعة خطة الإ

الرئي�سية،  املعنية  اجلهات  اإىل  �سافة  بالإ البيئة(  مدير  قبل  من  ملخ�ش  على  احل�سول  مت  اأنه  اإل 

نوق�ست الوثيقة عن كثب واأدخلت عليها بع�ش التعديلت ل �سيما فيما يتعلق بالرتتيبات املوؤ�س�سية. 

وح�سر هذا الجتماع 39 م�ساركا عن وفود من مقاطعتي »تاجورا« و »اأرتا«، اإىل جانب 7 ممثلني عن 

اجلميعات وممثل واحد عن القطاع اخلا�ش )ال�سياحة(. وبعد ذلك اعتمدت وزراة البيئة اخلطة.

قليم: اأمثلة من الإ

الف�سل الرابع: عملية التخطيط ال�ساحلي
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الف�سل اخلام�ش:

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية الإ

5-1  تنفيذ اخلطة

مكانات والقدرات ال�شرورية 5-1-1 الإ

 

على  مكانيات  الإ من  خمتلفة  اأنواع  توفر  من  بد  ل 

قليمية واملحلية لتنفيذ برنامج  امل�ستويات الوطنية والإ

)�سي�سن  بنجاح.  ال�ساحلية  للمناطق  متكاملة  اإدارة 

.)1998 نيخت،  و  – �ساين 

دارية: مكانيات القانونية والإ الإ

املنطقة  حتديد  على  القدرة  املثال:  �سبيل  على  منها 

ال�ساحلية، اإعداد اخلطط ال�ساحلية وتنفيذها، تنظيم 

التطوير يف املناطق املعر�سة للخطر وحتديد املناطق 

التي تعاين من م�ساكل معينة.

مكانيات املالية: الإ

التخطيط  باأعمال  للقيام  الكافية  املالية  املوارد  توفر 

دارة ال�ساحلية.  وتنفيذ جهود الإ

مكانيات الفنية:  الإ

نظمة والعمليات  القدرة على جمع املعلومات ومراقبة الأ

ال�ستخدام  واأمناط  والبحرية،  ال�ساحلية  البيئية 

دارة ال�ساحلية،  الب�سري وفعالية الربامج احلكومية لالإ

�ساحلية  بيانات  قاعدة  و�سيانة  اإن�ساء  على  والقدرة 

ونظام معلومات.

مكانيات الب�شرية:  الإ

خمتلف  يف  تدريب  على  حا�سلني  موظفني  وجود 

التخ�س�سات مبا يف ذلك العلوم الجتماعية- القانون 

�سافة  بالإ والهند�سة،  الطبيعية   والعلوم  والتخطيط- 

اإىل وعيهم العام ببيئة املحيط ال�ساحلي وامل�ساكل التي 

تواجها والفر�ص التي متنحها. وت�سم اأن�سطة التدريب 

املتكاملة  دارة  الإ لربامج  بالغة  اأهمية  ذات  تعد  التي 

ل�سناع  توجيه  دورات  يلي:  ما  ال�ساحلية  للمناطق 

القرار وموظفي الوكالة يف خمتلف الوزارات اأو الدوائر 

ال�ساحلية،  للمناطق  املتكاملة  دارة  بالإ العالقة  ذات 

�سافة اإىل الندوات واملوؤمترات والزيارات امليدانية  بالإ

هذه  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  من  التي  خرى  الأ واحلوارات 

للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ برنامج  الوكالت على فهم 

ال�ساحلية وت�سمن تعاونهم. ل يجب النظر اإىل نق�ص 

دارة  الإ جمال  يف  املدربني  املوظفني  اأو  و/  البيانات 

املتكاملة للمناطق ال�ساحلية على اأنه عائق اأمام البدء 

اإذ  ال�ساحلية،  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ بربنامج 

�سخا�ص املدربني يف جمال  يجب األ يعد النق�ص يف الأ

التف�سيلية  املعرفة  ذوي  اأو  ال�ساحلية  املناطق  اإدارة 

البيئية يف ال�ساحل �سببا لعدم البدء بعملية  نظمة  بالأ

يف  يحدث  كما  ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ

كاف  عدد  وجود  الطبيعي  من  عمليا،  حيان.  الأ بع�ص 

اأ�سا�سيات  يف  باملهارة  تتمتع  التي  العاملة  القوى  من 

مبادرة  لدعم  دارة  والإ والتخطيط  والقت�ساد  البيئة 

�سا�سي  دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية. املطلب الأ الإ

ذوي  من  �سخ�ص    20 اإىل   10 من  فريق  ت�سكيل  هو 

املتكاملة  دارة  الإ يف  للعمل  املختلفة  التخ�س�سات 

من  موظفني  تعيني  املمكن  ومن  ال�ساحلية،  للمناطق 

كامل  بدوام  للعمل  الفريق  هذا  يف  القائمة  الوكالت 

الطبيعي  العمل  �سري  على  �سلبا  التاأثري  دون  اأو جزئي 

القوى  من  املزيد  توفري  وميكن  الوكالت.  هذه  يف 

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية  العاملة يف برامج الإ

التدريب الداخلي، وتعيني املتدربني الذين  عن طريق 

ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ يح�سرون دورات 

قبل اأخذ فر�ستهم يف احلكومة.
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قليم: اأمثلة من الإ

جهود بناء القدرات يف اليمن

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية يف عدن – اليمن ن�ساط خا�ص بعنوان »  ت�سمن امل�سروع النموذجي لالإ

رفع قدرات اجلهات ذات العالقة مبحافظة عدن وامل�سئولة عن ادارة وتخطيط املناطق ال�ساحلية » .

ا�ستهدف هذا  اليمنية.  البيئة باجلمهورية  العامة حلماية  الهيئة  بالتن�سيق مع  الن�ساط  تنفيذ هذا  ومت 

الفئات  هذه  املحافظة.  يف  ال�ساحلية  املنطقة  باإدارة  العالقة  ذات  اجلهات  من  فئات  ثالث  الن�ساط  

ت�سمل متخذي القرار والفنيني وال�سكرتارية. ويف �سبيل ذلك مت التفاق على تنفيذ الدورات على النحو 

التايل:- 

اأول:-  اجلزء اخلا�ش  مبتخذي القرار

 

كما  ال�ساحلية ملحافظة عدن.  باملناطق  لها عالقة  التي  الفئة جميع م�سئويل اجلهات  وت�سمل هذه 

�ست�سمل هذه الفئة اأمني عام املجل�ص املحلي لكل املحافظات ال�ساحلية باجلمهورية اليمنية. وذلك 

لرفع الوعي لديهم باأهمية تنفيذ خطط التكامل يف اإدارة املناطق ال�ساحلية مبحافظاتهم. 

وتت�سمن الدورات النواحي التالية:

1.تعريف البيئة ال�ساحلية واأهميتها.

2.الو�سع الراهن – امل�ساكل.

دارة املتكاملة. 3.مفهوم الإ

 – التنفيذ  – اآلية  – القانوين  الفني  )اجلانب  ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ 4.خطة 

اإر�سادات(.

5.التوعية البيئية .

و�ستكون هذه الدورات بواقع حما�سرتني )�ساعة ون�سف( يف اليوم اآخذين يف العتبار امل�ساغل 

العديدة ملتخذي القرار و�سعوبة بقائهم لفرتة طويلة خارج مقار عملهم.

ثانيا:- اجلزء اخلا�ش بالفريق الفني املخت�ش

 

املوا�سيع  اأعاله  اأول  يف  املذكورة  املوا�سيع  جانب  اإىل  الفني  بالفريق  اخلا�سة  الدورات  ت�سمل 

التالية:-

1.مفهوم جمع العينات.

2.مفهوم حتليل العينات.

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية الف�سل اخلام�ش: الإ
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ثر البيئي. 3.تقييم الأ

4.اأعمال التفتي�ص البيئي.

5.جمع واإدخال املعلومات وحتليلها.

را�سي. 6.ا�ستخدامات الأ

7.اإر�سادات تنفيذ اخلطة.

8.موا�سيع اخرى �سيتم ادراجها لحقا . 

ثالثا:- اجلزء اخلا�ش بفريق ال�سكرتارية

 

ل�سمان تناغم العمل وتن�سيق اجلهود بني اجلهات كافة وكذلك ت�سهيل اأداء الفريق الفني املخت�ص 

�سا�سية التالية:- ويت�سمن تاأهيل ال�سكرتارية املوا�سيع الأ لبد من وجود �سكرتارية تقوم بذلك. 

1.اإدخال املعلومات.

2.التوا�سل والتخاطب مع اجلمهور.

3.تن�سيق الجتماعات.

4.اأعمال ال�سكرتارية. 

جهود بناء القدرات يف ال�سودان

اأن تتوفر لدى �سناع القرار العاملني يف جمال  مكانات التي يجب   تعترب املهارات القيادية من اأهم الإ

دارة ال�ساحلية وعليه فقد قامت جمعية حماية البيئة ال�سودانية –  فرع بورت�سودان وبالتعاون مع الهيئة  الإ

حمر وخليج عدن بتنظيم �سل�سلة من الدورات التدريبية :  قليمية للمحافظة على بيئة البحر الأ الإ

  دورة تدريبة حول الت�سال الفاعل تهدف هذه الدورة اإىل : 

بناء فريق عمل يتمتع مبهارات الت�سال البيئي؛  

التدريب على بناء اإ�سرتاتيجيات ات�سال فاعل؛ 

تبادل اخلربات حول اآليات الت�سال البيئي الفاعل؛  

حتديد و�سائل فعالة وحمددة تنا�سب بيئة بورت�سودان لتحقيق ات�سال بيئي ناجح.  

قليم: اأمثلة من الإ
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دورة تدريبية حول املمفاو�سات وحل النزاعات تهدف هذه الدورة اإىل :

  

تقدمي مفهوم املفاو�سات و اإزالة الت�سارب؛  

جراءات املختلفة يف عملبة املفاو�سات و اإزالة الت�سارب ؛  الإ

تعميق فهم ومعرفة اآلية اإزالة الت�سارب يف اإدارة املناطق ال�ساحلية ؛ 

اإجراءات تفادي الت�سارب يف املناطق ال�ساحلية 

5-1-2 التعاون ما بني القطاعات

بني  للتعاون  منتدى  ال�ساحلية  التخطيط  �سلطة  توفر 

القطاعات واإزالة الت�سارب النا�سئ بينها؛ وعلى الرغم 

من اأن هذا يتم على م�ستوى عال، اإل اأنه قد يكون من 

ال�ساحلي  الفني  للتعاون  جلنة  ت�سكيل  للغاية  املجدي 

لتن�سيق اأمور التعاون بني القطاعات وحتقيق امل�ساركة 

الهادفة وامل�سوؤولية اجلماعية والتوافق والن�سجام بني 

خطط القطاعات.

التحليلية  للمناهج  دوات  الأ بع�ش   3-1-5

والتكميلية

املفيدة  دوات  والأ النهج  الق�سم عددا من  يناق�ص هذا 

باتخاذ  قيامهم  عند  واملدراء  التخطيط  مل�سوؤويل 

قرارات متعلقة باملوارد ال�ساحلية، وتطبق هذه املناهج 

تقييم  اأو  املقارن  التقييم  عملية  يف  عادة  دوات  والأ

اخليارات املتوفرة �سواء يف مرحلة التخطيط اأو مرحلة 

دارة الالحقة، ومعظمها يحتاج اإىل اأ�سا�ص معني من  الإ

البيانات واملعلومات املوثوقة التي قد ل تتوفر يف كافة 

فقد  ولذلك  عدن.  وخليج  حمر  الأ البحر  اإقليم  بلدان 

احلايل  الوقت  يف  ا�ستخدامها  املمكن  غري  من  يكون 

هنا  دوات  والأ النهج  هذه  تقدمي  وجاء  قل.  الأ على 

مرور  مع  الالزمة  املعلومات  توفر  توقع  من  انطالقا 

دوات. الوقت وبالتايل اإمكانية ا�ستخدام هذه الأ

ثر  الأ تقييم  عملية  اإجراءات   1-3-1-5

البيئي

متكاملة  مظلة  ال�ساحلي  التخطيط  عملية  توفر  بينما 

تقييم  عملية  تطبق  ال�ساحلية،  املوارد  دارة  لإ و�ساملة 

ثر البيئي على عرو�ص تنموية معينة، لت�ساعد على  الأ

ثار البيئية والتقليل من اخل�سائر  جتنب العديد من الآ

يف  البلدان  بع�ص  وقامت  مد.  الأ طويلة  القت�سادية 

تقييم  عملية  بتبني  عدن  وخليج  حمر  الأ البحر  اإقليم 

مفيدا  �سيكون  التايل  والو�سف  بالفعل،  البيئي  ثر  الأ

منها  كل  تطبيق  مدى  على  اعتمادا  البلدان  لهذه 

للعملية. 

ثر البيئي عددا من املتطلبات  ت�ستدعي عملية تقييم الأ

�سا�سية اأهمها: الأ

اإعالن ر�سمي من احلكومة باإتخاذها �سيا�سة قوية 

عملية  باأن  لل�سك  جمال  يرتك  ل  مبا  ووا�سحة 

قليم: اأمثلة من الإ

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية الف�سل اخلام�ش: الإ
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ثر البيئي �ستطبق على القطاعات العامة  تقييم الأ

واخلا�سة بالكامل.

دارة وتوفري  الإ �سيا�سة احلكومة/  بتنفيذ  ت�سريع   

اأ�سا�ص قانوين للعملية.

كيفية  حول  الوا�سحة  جراءات  الإ من  جمموعة 

جانب  اإىل  العملية،  وتطبيق  الت�سريع  مراقبة 

دوار وامل�سوؤوليات ذات العالقة. حتديد دقيق لالأ

اأكفاء  موظفني  ي�سم  ومهني،  فعال  اإداري  نظام 

وحا�سلني على التدريب املالئم وباأعداد كافية.

كما يف عملية التخطيط ال�ساحلي، م�ساركة العامة 

ثر  الأ تقييم  عملية  عنا�سر  اأهم  من  واحدة  هي 

اأي �سخ�ص ميكنه امل�ساركة ما  اأن  البيئي، واملبداأ 

دام لديه اهتمام حقيقي بالعرو�ص.

ثر البيئي عر�سا  مبدئيا يت�سمن تطبيق عملية تقييم الأ

الب�سيط  للتحقق  بقائمة  يتمثل  مبنهج  لال�ستعانة  ما 

بيان  واإ�سدار  التمهيدية  النتائج  واإعالن  وا�ست�سارة، 

امل�ساألة  درا�سة  كيفية  حول  بيئية(  جهة  قبل  )من 

ب�سيط  تقييم  من  هذا  يرتاوح  وقد  اأكرب.  با�ستفا�سة 

حاجة  من  ما  وبالتايل  اآثاره  وقلة  العر�ص،  بثانوية 

لتخاذ اأي اإجراءات اإ�سافية، اإىل اتخاذ قرار ب�سرورة 

ثر البيئي بالكامل، ومن املمكن  تطبيق عملية تقييم الأ

وجود خيارات متو�سطة اأخرى.

جباري  واإذا لزم متابعة العملية اإىل ما بعد التقييم الإ

املبدئي، ل بد من عقد اجتماع فح�ص وحتديد نطاق من 

قبل اجلهة امل�سئولة عن البيئة يح�سره مقدم العر�ص، 

اإىل جانب اأي خرباء اآخرين، ويجب اأن يتمخ�ص هذا 

الجتماع عن التفاق على نطاق التحقيق. اأما بالن�سبة 

من  �سل  الأ يف  حمددا  فيكون  العام،  ال�سالح  لنطاق 

قبل اجلهة البيئية قبل عقد اجتماع الفح�ص وحتديد 

النطاق.

وعندها يجب على مقدم العر�ص وم�ست�ساريه وغريهم 

وثيقة  اإ�سدار  اإىل  املوؤدية  التحقيق  عملية  يتابعوا  اأن 

بالقيام  العر�ص  مقدم  وين�سح  البيئي،  ثر  الأ تقييم 

اأي�سا.  املرحلة  هذه  العامة يف  ال�ست�سارة  من  باملزيد 

ر�سميا  تر�سل  البيئي  ثر  الأ تقييم  وثيقة  اكتمال  وعند 

بدورها  تقوم  والتي  البيئة  عن  امل�سئولة  اجلهة  اإىل 

بالتحقق من اأن النطاق هو ح�سب املتفق عليه وتن�سرها 

مل�ساركة العامة الر�سمية وا�ستقبال الطلبات. وتتيح هذه 

املرحلة عادة الفر�سة ل�ستقبال اأكرب م�ساركة مبا�سرة 

اأو  اأن تكون الطلبات خطية  ال�سعب، وميكن  من عامة 

�سفهية ي�ستمع اإليها يف جل�سات ا�ستماع خا�سة.

ويتم ا�ستالم الطلبات اأو ال�ستماع اإليها من قبل فريق 

املراجعة امل�سكل لهذا الغر�ص من قبل اجلهة امل�سئولة 

عن البيئة ، وقد يتاألف فريق املراجعة هذا من اأي عدد 

�سخا�ص بحيث يكون كل منهم خبريا يف تخ�س�ص  من الأ

البيئية  املراجعة  يف  امل�ساعدة  منه  يتوقع  اأو  معني، 

بطرق اأخرى. وتتمثل مهمة فريق املراجعة يف مراجعة 

ثر البيئي وتقييمه  العر�ص املو�سوف يف وثيقة تقييم الأ

بالبحوث  ال�ستعانة  مع  العامة،  طلبات  �سوء  على 

والتحقيقات التي قام بها الفريق، واأي�سا باملقارنة مع 

دارة ال�ساحلية.  ثم يجب على فريق  حيثيات خطة الإ

املراجعة اإر�سال ا�ستنتاجاته وتو�سياته من خالل وكالة 

�سنع  وكالة  ي  لأ اأو  ال�ساحلي  التخطيط  ل�سلطة  البيئة 

قرار اأخرى على �سكل وثيقة من�سورة عامة. 

تاأخذ اجلهة امل�سئولة عن �سنع القرار قراراتها اآخذة 

بعني العتبار عوامل اأخرى غري تلك املتعلقة بالبيئة، 

بالتزامن  القرارات  تلك  اتخاذ  عدم  يف  احلرية  ولها 

 ، البيئة  عن  امل�سئولة  اجلهة  تو�سيات  مع  بالتوافق  اأو 

اأنها ملزمة بعقد جل�سات اجتماع للعامة، والتو�سع  اإل 

�سباب التي جعلتها تتخذ مثل  يف �سرح قرارها وبيان الأ

هذا القرار، والتي قد ترتاوح من اعتبارات اقت�سادية 

العام«  »ال�سالح  اإىل  الوطني  من  الأ اعتبارات  اإىل 

وامل�سلحة الوطنية.

خرى  ذونات واملوافقات الأ وعادة ما يتم منح معظم الأ

ولكن �سمن �سروط، تهدف بطبيعة احلال اإىل التقليل 
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دارة ال�ساحلية على �سبيل املثال(. وبناء  ثار واإبقائها �سمن احلدود املحتملة املقررة م�سبقا )وفقا خلطة الإ من الآ

ال�سروط  مراقبة  ل�سمان  م�ستمر  مراقبة  لربنامج  املوافقات  جميع  تخ�سع  اأن  جدا  ال�سروري  فمن  ذلك،  على 

ذن، واأن احلدود املقررة م�سبقا لي�ست معر�سة خلطر جتاوزها، ولذلك يعد برنامج املراقبة جزءا من  املرفقة بالإ

ثر البيئي وهو عادة من م�سوؤولية وكالة البيئة.  عملية تقييم الأ

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية مبنطقــــة جازان -    كرا�ســــــة  الإ

امل�ساريع

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية بجازان – اململكة العربية ال�سعودية وثيقة »  لقد ت�سمنت خطة الإ

امل�ساريع املختلفة  اإىل تو�سيح  مواقع  الرابع من اخلطة وتهدف  امل�ساريع« وهي متثل اجلزء  كرا�سة 

وتاأثرياتها املتوقعة على املوارد الطبيعية ومتطلبات تنفيذها، كما انه ميكن ال�ستعانة بها يف التخطيط 

التخطيط  القرار يف  لتوجيه متخذي  منية والجتماعية  الأ املتطلبات  لتحديد بع�ص  بها  وال�سرت�ساد 

ال�سليم وحتديد متطلبات تنفيذ هذه امل�ساريع والن�ساطات ب�سكل م�ستدام .

وامل�سروع اأدناه مثال على ذلك 

 متطلبات تنفيذ م�سروع الكورني�ص ال�سمايل

اأول:- متطلب رئي�سي

   

1419/9/15هـ  وتاريخ  982/م/  رقم  ال�سامي  مر  بالأ امل�سكلة  الرباعية  اللجنة  امل�سروع على  عر�ص 

واأخذ املوافقة املبدئية للتنفيذ  .

ثانيا : اجلانب البيئي

  

ثار البيئية للم�سروع على اأن تت�سمن درا�سة النقاط التالية : 1.عمل درا�سات تقييم الآ

 

عدم التعدي على حرم ال�ساطئ املو�سحة يف اجلزء الثاين �سفحة 69.

عدم التعدي على حرم ال�سعاب املرجانية املو�سحة يف اجلزء الثاين �ص 70.

مداد املياه ملناطق تكاثر اأ�سجار ال�سورى. اإيجاد معابر لإ

مداد املياه ملناطق ال�سبخات. اإيجاد معابر لإ

حياء البحرية. عدم التعدي على بيئات الإ

قليم: اأمثلة من الإ

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية الف�سل اخلام�ش: الإ
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ثر البيئي للم�سروع .  اأخذ موافقة الرئا�سة العامة على درا�سة تقييم الأ

 تقدمي طريقة التنفيذ واجلدول الزمني للم�سروع .

 التوقيع على التعهدات املطلوبة من قبل اجلهات ذات العالقة.

ثالثا:-  اجلانب الجتماعي 

مياه  – دورات  – جل�سات  – تر�سيف  اإنارة   - �سفلته   ( للمنطقة  �سا�سية  الأ اخلدمات  تو�سيل 

 .  ) ا�ستهالكية  مواد  بيع  – نقاط 

مني  رابعا:-  اجلانب الأ

منية والوقائية مع الرتكيز على املناطق التي متتاز بالكثافة  تخ�سي�ص اأماكن لتغطية اجلوانب الأ

العالية من م�ستخدمي املنطقة . 

  

دوات القت�شادية 5-1-3-2 الأ

واحلوافز  دوات  لالأ ال�سليم  التطبيق  يكون  قد 

اقت�ساديا  واملجدية  الفعالة  الو�سائل  من  القت�سادية 

املنطقة  يف  بيئيا  امل�ستدام  التطوير  اأن�سطة  لتعزيز 

بدل  ال�سلوك  يف  التغيريات  ت�سجع  فهي  ال�ساحلية؛ 

عرب  م�ستمرا  �سغطا  وتبذل  التغيري  على  جبار  الإ من 

من  العديد  هناك  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الزمن. 

والتي  املنهج  هذا  على  والعملية  النظرية  احلدود 

يتعني على �سانعي ال�سيا�سة اأخذها بعني العتبار قبل 

دوات التي �سيتم  اتخاذ القرار ب�ساأن هذا املنهج اأو الأ

تطبيقها. ومن بني اأهم ال�سعوبات التي يجب التغلب 

عليها: كيفية تقييم فوائد الطبيعة والفوائد غري املالية 

خرى املاأخوذة من املناطق ال�ساحلية، كيفية جتنب  الأ

الدخل  ذات  املجموعات  على  املتجان�ص  غري  ثر  الأ

املنخف�ص، كيفية جتنب ت�سويهات ال�سوق غري املرغوب 

وكيفية  التناف�سية،  القدرة  على  ال�سلبية  ثار  والآ بها 

جيال امل�ستقبل. جت�سيد  قيمة املوارد ال�ساحلية لأ

واحلوافز  دوات  الأ ا�ستخدام  ي�ساعد  قد  ذلك،  ومع 

اخلارجية  التكاليف  ا�ستخدام  على  القت�سادية 

على  فراد  الأ اأو  ال�سركات  وحث  البيئة،  كتعوي�سات 

حيث  من  جمدية  بطريقة  البيئية  هداف  الأ حتقيق 

دوات  التكلفة، وهي ذات اأهمية خا�سة عندما تكون الأ

التنظيمية غري قابلة للتطبيق اأو ينظر اإليها على اأنها 

مزعجة و�سارمة، كما ميكن اأن حتث على اللجوء اإىل 

�ساليب املبتكرة ملعاجلة امل�ساكل البيئية. واأخريا، ل  الأ

دوات  ميكن اإغفال الدور الذي يحتمل اأن تلعبه هذه الأ

قليم: اأمثلة من الإ
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من  املزيد  عرب  ال�ستثمار  عادة  لإ يرادات  الإ رفع  يف 

ثار البيئية والتخفيف من فقدان  جراءات لتقليل الآ الإ

التنوع احليوي.

املرتبط  القت�سادي  بالتحليل  يقوم  من  اأف�سل  اإن 

ذوو  القت�ساد  علماء  هم  ال�ساحلي  التخطيط  بعملية 

اخلربة يف جمال املوارد ال�ساحلية وقيمها. 

لبع�ص  كمقدمة  يعمل  خمت�سر  بحث  يلي  وفيما 

دوات  الأ من  وغريها  املنفعة  التكلفة/  حتليل  عنا�سر 

القت�سادية لغري املخت�سني.

حتليل التكلفة/ املنفعة الجتماعية

بعد النتهاء من حتديد ال�ستخدامات املمكنة للموارد 

ال�سروري  من  للتنمية،  املتاحة  والفر�ص  ال�ساحلية 

ما  فهناك  لها.  امل�ساحبة  والتكاليف  املنافع  تقييم 

وهي  الجتماعية«  – املنفعة  »التكلفة  بـ حتليل  ي�سمى 

التخطيط  عملية  يف  ا�ستخدامها  ميكن  تقييم  طريقة 

ال�ساحلي، ت�سمن التنا�سق يف التقييم. ولهذه الطريقة 

العتبار  بعني  تاأخذ  اأنها  اأولهما:  فائدتان مميزتان؛ 

التي  املقرتحة  التنمية  اأن�سطة  ثار  لآ و�سع  الأ النطاق 

ا�ستثنيت يف التحليل املايل النموذجي، وثانيهما: اأنها 

قيمتها  ل�سايف  وفقا  التنمية  اأن�سطة  بت�سنيف  ت�سمح 

التي  العرو�ص  اختيار  ميكن  ثم  ومن  القت�سادية، 

حتقق اأق�سى حد ممكن من الربح ال�سايف للمجتمع.

على  التعرف  هي  التحليل  عملية  يف  وىل  الأ اخلطوة 

الو�سع الراهن وامل�ساكل والق�سايا، واأثر تلك امل�ساكل 

احليوي  والتنوع  الطبيعية  واملوارد  املجتمع  على 

والن�ساط القت�سادي ... الخ.

�سرار  الأ اأو  تقدير اخل�سائر  تت�سمن  التالية  واخلطوة 

دون  عليه  هو  ما  على  الو�سع  ا�ستمر  املتوقعة يف حال 

�سرار الناجتة عن  اأي تطوير اأو حت�سني، ومثال ذلك الأ

البطالة  م�ستوى  وارتفاع  والتلوث  والرت�سيب  التعرية 

اأنها  على  ت�سنيفها  ميكن  التي  �سرار  الأ من  وغريها 

اأ�سرار �سنوية متوقعة، ويف العديد من احلالت، تكون 

ويف  ثار،  الآ توقع  لت�سهيل  متوفرة  التاريخية  البيانات 

املعلومات  نظام  بيانات  قاعدة  تقدم  املثايل،  الو�سع 

اجلغرافية القوية تنبوؤات موثوقة.

�سرار مبا�سرة اأو غري مبا�سرة،  قد تكون اخل�سائر اأو الأ

ويف كال احلالتني يجب اأخذها بعني العتبار. وتت�سمن 

�سرار التي تلم باملمتكالت وال�سلع  اخل�سائر املبا�سرة الأ

خرى مبا يف ذلك البنية التحتية، ويتم اإجراء تقييم  الأ

ال�ستبدال.  تكاليف  اأو  ال�سوقية  القيمة  اأ�سا�ص  على 

اأما اخل�سائر غري املبا�سرة فتت�سمن تكاليف خدمات 

رباح التجارية  الطوارئ وتكاليف التنظيف وخ�سائر الأ

واأي�سا خالل  الطوارئ  العامة خالل فرتة  واخلدمات 

�سالح واإعادة البناء، وتت�سمن اخل�سائر غري  فرتة الإ

باملواطن  ال�سرر  واإحلاق  الب�سرية  اخل�سائر  امللمو�سة 

الطبيعية.

مرتبط  �سرر  اأو  خل�سارة  املتوقعة  ال�سنوية  اخل�سارة 

هذه  وقوع  احتمالية  بب�ساطة  هي  معينة  مب�سكلة 

�سيتم  التي  التكاليف  ال�سرر م�سروبة يف  اأو  اخل�سارة 

تكبدها.

اإذا مت اإجراء اأعمال اإ�سالحية اأو اأعمال تطوير اأخرى، 

�سرار، ويعتمد مدى هذا  من املتوقع انخفا�ص تكلفة الأ

املعاجلة.  اأو  �سالح  الإ اأعمال  حجم  على  النخفا�ص 

عمال  لأ نتيجة  املتحققة  ال�سنوية  املنفعة  عن  ويعرب 

مع  املتوقع  ال�سرر  اأو  اخل�سارة  بني  بالفرق  �سالح  الإ

عمال وبدونها. هذه الأ

جتب  للعمل،  القت�سادية  القيمة  اإجمايل  لتحديد 

مراعاة تكاليف امل�سروع واأية منافع اإ�سافية، وتت�سمن 

وامل�سروفات  املال  راأ�ص  من  كال  امل�سروع  تكلفة 

كتلوث  املوقع  عن  البعيدة  والتكاليف  الت�سغيلية 

جماري املياه وا�سطراب املرور ودمار املوائل والتلوث 

البناء،  فرتة  خالل  جميعها  تقع  التي  بال�سو�ساء 

بعد  ما  اإىل  املوؤثرات  هذه  ت�ستمر  احلالت  بع�ص  ويف 

ية منافع اإ�سافية مثل حماية املوائل  البناء. وبالن�سبة لأ

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية الف�سل اخلام�ش: الإ
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نتيجة  يحدث  الذي  ر�ص-  الأ وتعزيز  الرت�سبات  من 

التعرية  عن  الناجتة  ر�ص  الأ ا�ستخدام  اأمناط  لتغيري 

اإىل  اأي�سا  اإ�سافتها  تتم  اأن  فيجب  الخ-،  املنخف�سة.. 

املنافع ال�سنوية.

مع  والتكاليف  املنافع  تيارات  على  التعرف  ومبجرد 

القيمة القت�سادية،  اإجراءات  ا�ستنتاج  الوقت، ميكن 

ومبا اأن امليزانيات املخ�س�سة للتنمية حمدودة، يجب 

عائد  اأعلى  ينجم عنه  الذي  التح�سني  م�ستوى  اختيار 

لكل دولر مت �سرفه على اأف�سل وجه.

ن قرار البدء بالعمل من عدمه ثم التكلفة املخ�س�سة  ولأ

�سناع  تزويد  يجب  احلكومة،  عاتق  على  يقع  لذلك 

ل�سرتاتيجيات  القت�سادي  داء  الأ باإجراءات  القرار 

معينة لكي يتم اختيار ال�سيا�سات التي تولد اأكرب قدر 

ممكن من املنافع ب�سكل م�ستدام. فعلى �سبيل املثال، 

فاإن املكا�سب التي ميكن حتقيقها يف املنطقة ال�ساحلية 

من خالل اأعمال حت�سني الطرق اأكرب من تلك املتحققة 

من اأعمال ال�سيطرة على التعرية. ومع ذلك، فالقرار 

املنطقي والعقالين ل ميكن اتخاذه اإل اإذا كانت القيمة 

القت�سادية )بناء على التكاليف واملنافع امل�ساحبة( 

لكل خيار معروفة. 

�سالح املقرتحة يف  الإ اأعمال  ان  بالذكر  ومن اجلدير 

متثل  ل  قد  عائد  اأكرب  تولد  والتي  ال�ساحلية  املنطقة 

من  بد  ل  كان  اإذا  املثلى  ال�سرتاتيجية  بال�سرورة 

قد  اآخر،  ومبعنى  العلوي،  امل�ستوى  على  الو�سع  تغيري 

يكون من احلكمة معاجلة امل�سببات اجلذرية للم�سكلة 

على  مت،  فاإذا  نية.  الآ العر�سية  امل�سببات  من  بدل 

�سيانة  لتقنيات  اأكرب  ا�ستخدام  تبني  املثال،  �سبيل 

اأعمال  من  املزيد  فاإن  العلوي،  امل�ستوى  يف  الزراعة 

قنوات  على  للمحافظة  مطلوبة  �ست�سبح  الوحل  رفع 

بكثري  اأكرب  ال�سافية  البلد  مكا�سب  وت�سبح  ال�سفن، 

من تلك التي يحققها عند قيامه مبمار�سات ا�ستخدام 

هذه  مثل  على  احل�سول  وميكن  احلالية.   را�سى  الأ

املتكامل  املنهج  وال�ساملة من خالل  الوا�سعة  ال�سورة 

للتخطيط ال�ساحلي.

وامل�ساواة  خالق  بالأ املتعلقة  اجلوانب  فاإن  واأخريا، 

للتكوين  اأخرى  خ�سائ�ص  هي  والثقافة  واجلمال 

حتليل  يف  عنها  التغا�سي  عادة  ويتم  الجتماعي، 

الربامج  وبا�ستخدام  الجتماعية(.  )املنفعة  التكلفة 

املعايري، ميكن  التقنيات متعددة  اأو  هداف  الأ متعددة 

التقييم.  و�سع يف عملية  الأ الجتماعية  هداف  الأ دمج 

وبعك�ص النهج الذي ي�سعى لزيادة العوائد القت�سادية 

القرار  اإطار  فاإن  اقت�سادية،  غري  بعوائق  املتاأثرة 

البديل قائم على نظام ت�سجيل نقاط؛ ت�سجل فيه نقاط 

كل م�سروع مقابل خ�سائ�سه غري القت�سادية. وعند 

حتديد  املمكن  من  ي�سبح  م�سروع،  كل  وزن  حتديد 

ت�سنيف  ثم  ومن  تطوير  عر�ص  لكل  النقاط  جمموع 

برجمة  مناذج  بناء  ميكن  كما  لذلك،  وفقا  العرو�ص 

فقد  خمتلفة،  ملعايري  وزان  الأ با�ستخدام  هداف  الأ

ت�ساعد هذه النماذج �سناع القرار يف اختيار امل�ساريع 

غري  املعايري  العتبار  بعني  خذ  الأ اإىل  نحتاج  عندما 

القت�سادية. وتتخذ القرارات من هذا النوع عادة على 

م�ستوى حكومي اأو�سع. ويعد نظام املعلومات اجلغرافية 

مبثابة و�سيلة ممتازة لهذا النوع من التحليل.

طرق التقييم

اجلوانب  اأهم  كان  اأعاله،  املذكور  التقييم  اإطار  يف 

بدونها  ميكن  ل  التي  والتكاليف  املنافع  تقدير  هي 

اآثار  �سمن  ومن  البدائل.  بني  �سحيحة  مقارنة  عمل 

ال�سلع  اإنتاج  يف  تغيريات  حدوث  ال�سرر  اأو  اخل�سارة 

واخلدمات التي يتم ت�سويقها بفاعلية وهي تلك ال�سلع 

اأفراد �سمن اقت�ساد  واخلدمات التي يجلبها ويبيعها 

ثار املرتتبة على اإنتاج هذه ال�سلع  ما، وميكن حتديد الآ

واحل�سول  مدخالتها  وتكلفة  واأ�سعارها  واخلدمات 

العديد  فاإن  ذلك،  من  وبالرغم  ب�سهولة.  القيم  على 

ل  وبالتايل  بفاعلية،  ت�سوق  ل  واخلدمات  ال�سلع  من 

الق�سم نبحث  يتوفر مقيا�ص وا�سح لقيمتها. ويف هذا 

واخلدمات  ال�سلع  على  عمال  الأ اأثر  تقييم  طرق  يف 

ن  ال�سوقية وغري ال�سوقية ب�سيء من التف�سيل؛ نظرا لأ

اأعظم ال�سعوبات التي تواجه عملية التقييم هي غالبا 

التنمية؛  باأن�سطة  املتاأثرة  واخلدمات  ال�سلع  حتديد 
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يحتوي اجلدول رقم 3 على اأمثلة على ال�سلع واخلدمات التي ميكن ت�سويقها وتلك التي ل ميكن ت�سويقها املرتبطة 

مب�ساريع التنمية ال�ساحلية م�سنفة ح�سب مكان حدوثها؛ يف املوقع اأو بعيد عنه.

اأمثلة على ال�سلع واخلدمات التي ميكن ت�سويقها وتلك التي ل ميكن ت�سويقها املنتجة يف   :3 اجلدول رقم 

مناطق �ساحلية، م�سنفة ح�سب مكان حدوثها يف املوقع اأو بعيداً عنه.

يف املوقع بعيد عن املوقع

املحا�سيل الغذائية، اأعالف الدواجن واملوا�سي، املنتجات 

�سجار،  اللب، خ�سب الأ الوقود، خ�سب  احليوانية، خ�سب 

منتجات خ�سبية اأخرى، املعادن، املاء، ال�سيد، خدمات 

امليناء وال�سحن، النفط والغاز.

خ�سب الوقود، املنتجات احليوانية، املحا�سيل الغذائية، 

معاجلة  ال�سرب،  مياه  واملوا�سي،  الدواجن  اأعالف 

املائية،  الكهربائية  الطاقة  توليد  الري،  مياه  �سماك،  الأ

املوؤن املحلية وال�سناعية، النفط والغاز

القيم اجلمالية، مواطن احلياة الربية، الفوائد ال�سحية 

نظمة البيئية املائية، املالحة،  من املياه عالية اجلودة، الأ

ال�سيطرة على التعرية، ال�سحة البيئية والتنوع احليوي.

اجلودة  عالية  املياه  البعيدة،  املائية  البيئية  نظمة  الأ

ال�سيطرة  فوائد  اجلمالية،  الرتفيه  ل�ستخدمات 

الرت�سبات. على  ال�سيطرة  الفي�سانات،  على 
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و�سريح  مبا�سر  عليها  �سالح  الإ اأعمال  اأو  التنمية  اأثر  تقييم  يكون  للت�سويق،  القابلة  و اخلدمات  لل�سلع  بالن�سبة 

نتاج  عمال على م�ستوى الإ ن�سبيا، وكخطوة اأوىل يف عملية تقييم هذه ال�سلع واخلدمات، ل بد من حتديد اأثر الأ

ن�سطة التنمية، لنقل مثال نتيجة لرتفاع املحا�سيل  �سعار. فاإذا مت اإنتاج �سلع وخدمات اإ�سافية نتيجة لأ وم�ستوى الأ

�سايف املحقق، اأما اإذا انخف�ص معدل اإنتاج ال�سلع  يراد الإ اأو انخفا�ص اخل�سائر املتكررة، فاملنفعة هي بب�ساطة الإ

جمايل. ويف بع�ص احلالت ميكن اأن يتغري �سعر ال�سلع  يراد الإ واخلدمات، فاإن التكلفة هي ن�سبة النخفا�ص يف الإ

يراد  للتنمية واإن حدث ذلك فيجب ا�ستعمال ال�سعر اجلديد حل�ساب التغريات يف الإ واخلدمات املتاأثرة نتيجة 

الإجمايل.

نتاج واأ�سعار ال�سلع فقط، ولكن يف حالت اأخرى من ال�سروري  يف العديد من احلالت، يكفي تقييم التغريات يف الإ

مراعاة اأي تغري يف ا�ستعمال املدخالت وبالتايل تكلفة اإنتاج ال�سلعة. على �سبيل املثال، اإذا مت فقدان حم�سول 

زراعي ثابت نتيجة لوقوع في�سان، �سيتم اإلغاء التكاليف املرتبطة باحل�ساد، ويجب طرح ما مت ادخاره من تكاليف 

من قيمة املخرجات املفقودة للح�سول على اخل�سارة احلقيقة التي مت تكبدها.

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية الف�سل اخلام�ش: الإ
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خري الذي يجب اأخذه بعني العتبار يف تقييم  مر الأ الأ

ال�سلع واخلدمات القابلة للت�سويق هو تعديل �سعر ال�سلع 

واخلدمات واملدخالت ليعك�ص قيمها اجلديدة للمجتمع، 

�سعار احلقيقة، ويعزى  وقد تختلف اأ�سعار ال�سوق عن الأ

ذلك لوجود حتريف يف اأ�سواق ال�سلع ناجت عن التعرفة 

والقيود  املثبتة  اأو  الثابتة  ال�سرف  واأ�سعار  واملعونات 

الت�سويقية والو�سول اإىل امل�سادر القابلة وغري القابلة 

للتجديد على �سبيل املثال. عالوة على ذلك، ففي حال 

�سعار، فاإن معدل اإنتاج  العمل على اإزالة التحريف يف الأ

ال�سلع واخلدمات يف القت�ساد عامة �سيتغري.

النا�سئ )والقيمة  نتاج  الإ يوؤخذ معدل  اأن   هذا ويجب 

اأن�سطة  لتقييم  كقاعدة  للمجتمع(  بالن�سبة  احلقيقية 

نتاج  ن تقدير معدلت الإ خرى، ولأ التطوير والعرو�ص الأ

من  كبريا  كما  يتطلب  احلقيقة  ال�سوق  اأ�سعار  مبوجب 

البيانات والو�سول اإىل مناذج اقت�ساد عامة متوازنة، 

فاإن تعديالت الكميات الناجتة عن التقييمات الفردية 

يتم التغا�سي عنها عموما.

لي�ص  احلقيقة  ال�سوق  اأ�سعار  تقدير  فاإن  ذلك،  ومثال 

ن�ساطا عاديا، ول يتم تنفيذه اإل اإذا كفله حجم ال�ستثمار 

حتريفات  جتاهل  ميكن  عامة،  وكقاعدة  املقرتح. 

اأن تتاأثر دقة التقييم  اأقل دون  اأو   %10 �سعار بن�سبة  الأ

�سعار عن  ب�سكل كبري. ولكن اإذا زادات ن�سبة حتريف الأ

وت�سمينه  ال�سعر احلقيقي  تقدير  يجب  فعندها   ،%10

يف التقييم. وهذا ن�ساط مبا�سر و�سريح ن�سبيا يف حالة 

لكن  ال�سوق،  اأ�سعار  على  القائمة  واملعونات  ال�سرائب 

املوؤ�سرات  على  احل�سول  يتم  �سعب  الأ احلالت  يف 

غرا�ص الو�سول اإىل  العامة من البنك الدويل غالبا. ولأ

�سماك، ميكن اإن�ساء مناذج  املوارد امل�سرتكة كمزارع الأ

م�ستوى  تقدير  للم�ساعدة يف  والتكلفة  يراد  لالإ ب�سيطة 

ال�ستغالل واملح�سول املرغوب اجتماعيا.

للت�سويق،  القابلة  غري  واخلدمات  لل�سلع  بالن�سبة  اأما 

فهناك عدد من تقنيات التقييم املتاحة وامللخ�سة يف 

اأن قائمة التقنيات يف  اأدناه. ويف حني   4 اجلدول رقم 

اجلدول رقم �ساملة، اإل اأنها غري مكثفة ومتعمقة، وهي 

معدة كدليل للنهج املتاحة للمحلل، وقد ا�ستعملت بنجاح 

يف تقييم ال�سلع واخلدمات غري القابلة للت�سويق. 

يف  املدرجة  التقييم  طرق  من  وىل  الأ املجموعة  تعتمد 

بني  واأثر  م�سبب  عالقة  اإن�ساء  على   4 رقم  اجلدول 

ن�سطة  ثار الفعلية لن�ساط ما على م�ستوى اإنتاجية الأ الآ

ذات العالقة، والتي ميكن باملقابل تقييمها على اأ�سا�ص 

ال�سوق. اأما املجموعة الثانية من التقنيات فتعتمد على 

للت�سويق والتي ميكن  القابلة  ال�سلع واخلدمات  حتديد 

اأن تعمل كبدائل لل�سلع واخلدمات غري القابلة للت�سويق، 

اأو تلك التي تتاأثر ب�سكل مبا�سر نتيجة ل�ستهالك )اأو 

تدمري( ال�سلع واخلدمات غري القابلة للت�سويق، اأو التي 

القابلة  واخلدمات غري  ال�سلع  قيمة  قيمها  تت�سمن يف 

للت�سويق.

التقييم  طريقة  هي  �سا�سية  الأ التجريبية  التقنية  اإن 

ظهار  املحتملة، التي يتم فيها ا�ستخدام منهج عينات لإ

ا�ستعداد النا�ص ل�سراء �سلع وخدمات غري م�سعرة.

ويعد منهج راأ�ص املال الب�سري الذي تقا�ص فيه خ�سارة 

من  املفقود  الدخل  خالل  من  نتاجية  الإ فراد  الأ قدرة 

كرث �سيوعا لتقييم احلياة الب�سرية. كما ميكن  الطرق الأ

ثار املر�سية من خالل امل�سروفات ال�سحية  تقدير الآ

عن  التعبري  امل�ستعملة  احلديثة  النهج  ومن  املتزايدة، 

لتعديل  خ�سعت  التي  احلياة  �سنوات  يف  النخفا�ص 

نوعيتها. ومن خالل هذا املنهج ميكن ا�ستنباط موؤ�سر 

من  ال�سحة  حت�سني  تكاليف  وتقدير  ال�سحية  للحالة 

حداث  حالة اإىل اأخرى عرب مراقبة النفقات املطلوبة لإ

احلياة  تقييم  مو�سوع  �سيبقى  التح�سني.  هذا  مثل 

الب�سرية مو�سوعا �سائكا، وقد اقرتح يف درا�سات تقييم 

بني  للف�سل  اأن�سب  طريقة  وجود  احلديثة  الفي�سانات 

ثار. 4 هذه الآ
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الطريقة مثال التطبيق التقنية

رباح نتاجية اأو الأ قيا�ص التغري يف م�ستوى الإ
انخفا�ص املح�سول نتيجة 

لتعرية الرتبة
تكاليف ال�سرر

قيا�ص تكاليف ا�ستبدال ال�سلع اأو اخلدمات 

املفقودة

انخفا�ص ت�سكيلة خ�سب 

الوقود نتيجة لتدمري 

اأ�سجار ال�سورى

تكلفة ال�ستبدال

قيا�ص �سايف املنفعة من ال�ستعمال البديل 

للم�سادر

انخفا�ص معدل جودة 

املياه نتيجة لزيادة معدل 

تعكريها

تكلفة الفر�سة

قيا�ص قيمة ال�سلع واخلدمات غري القابلة 

�سعار املدفوعة لتلك القابلة  للت�سويق يف الأ

للت�سويق

ر�ص نتيجة   زيادة قيمة الأ

تعر�سها  خطر  لنخفا�ص 

لفي�سانات

ت�سعري املتعة والرتفيه

قيا�ص تكلفة ا�ستهالك ال�سلع واخلدمات غري 

القابلة للت�سويق

البيئات  على  بقاء  الإ قيمة 

و�سعها  على  البحرية 

الطبيعي

تكلفة ال�سفر

ثار ال�سلبية قيا�ص تكلفة جتنب الآ اإعاقة املالحة والو�سول النفقات الوقائية

قيا�ص املنفعة اأو التكلفة يف القرارات ال�سابقة
ت�سرب  عن  الناجت  ال�سرر 

امللوثات
تف�سري القرارات ال�سابقة

غذية البديلة قيا�ص قيم الأ Kai انخفا�ص يف وفرة ا�ست�سعار عن بعد

قيا�ص جاهزية النا�ص للدفع
القيمة اجلمالية والثقافية 

ل�سجر ال�سورى
�سواق الفرتا�سية الأ

قيا�ص الدخل املفقود نتيجة للحالة ال�سحية 

واملر�ص

حتمل  احتمالية  انخفا�ص 

�سابات الدائمة الإ
راأ�ص املال الب�سري

قيا�ص التغري يف التكاليف ال�سحية
زيادة اخلطر على ال�سحة 

نظرا لتلوث املياه
التكاليف ال�سحية التي يتم جتنبها 

قيا�ص النفقات املطلوبة لتح�سني الو�سع 

ال�سحي
اخل�سائر  عدد  انخفا�ص 

الب�سرية

�سنوات احلياة اخلا�سعة لتعديل 

النوعية
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اجلدول رقم 4: تقنيات التقييم لل�سلع واخلدمات غري القابلة للت�سويق
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معاجلة ال�شك

عندما  باملخاطر  حمفوف  قرار  اإنه  القرار  عن  يقال 

ينتج عنه خمرجات خمتلفة، وعندما تكون احتماليات 

ال�سك  وتن�ساأ حالة  ظهور خمرجات خمتلفة معروفة، 

عندما تكون توزيعات هذه الحتماليات غري معروفة، 

ويف هذه املواقف ميكن ا�ستخدام طرق حتليل املخاطر 

القت�سادية. 

توزيعات  تقدير  على  عموما  الطرق  هذه  تعتمد 

الحتمالية ملتغريات معينة، ومن التقنيات التي ميكن 

القت�سادية  القيمة  تقييم  يف  ب�سهولة  ا�ستخدامها 

ل�سرتاتيجيات تخفيف اخل�سارة املختلفة تقنية عينات 

مونتي  عينات  برامج  ا�ستعمال  وميكن  كارلو.  مونتي 

مثل  تطبيقية  لربامج  بب�ساطة  »ت�ساف«  التي  كارلو 

»الك�سل« وغريها مبا�سرة اأو بناءها �سمن اأي منوذج 

م�ستخدم.

تعتمد الطريقة على تقدير توزيع الحتمالية املرتبطة 

اختيار  ثم  ومن  للتحليل،  بالن�سبة  مهمة  مبخرجات 

ومبجرد  ع�سوائي.  ب�سكل  التوزيعات  هذه  من  نقاط 

ي�سبح  املقدرة،  التوزيعات  جميع  من  النقاط  اختيار 

منافع  ك�سايف  التابعة  املتغريات  حتديد  املمكن  من 

امل�سروع على �سبيل املثال. وتعاد عملية اختيار النقاط 

يتم  املقدرة مرات عدة حتى  الحتمالية  توزيعات  من 

ن النا�ص  التو�سل اإىل توزيع منطقي لكل متغري تابع. ولأ

بني  فمن  املخاطر،  عن  البتعاد  اإىل  عموما  مييلوا 

نف�سه،  املتوقعة  املنفعة  �سايف  تولدان  ا�سرتاتيجيتني 

من  قدر  اأقل  على  تنطوي  التي  ال�سرتاتيجية  �ستكون 

تناثر القيم هي ال�سرتاتيجية املف�سلة.

ويكمن م�سدر اآخر من م�سادر ال�سك يف تقييم احلياة 

الب�سرية والقرارات التي ل ميكن اإلغاوؤها؛ فعندما توؤثر 

ا�سرتاتيجية معينة على اجلن�ص الب�سري، يف�سل ف�سل 

الجتماعية؛  التكلفة-املنفعة  حتليل  عن  ثار  الآ هذه 

ن تقنيات التقييم قد تخطئ اإجمال يف بيان القيمة  لأ

على  املرتتبة  ثار  الآ دمج  وميكن  للحياة.  احلقيقية 

ميكن  اأول:  اثنتني؛  من  بطريقة  الوفيات  معدلت 

حتديد تبادل مقبول بني خطر الوفاة والعائد النقدي 

اأخفقت يف توفري  اإذا  املتوقع، وتعديل ال�سرتاتيجيات 

هذا املعدل من العائد. ثانيا: ولعل هذه الطريقة اأكرث 

من  املجدي  التحليل  ا�ستخدام  وهي  وب�ساطة،  فعالية 

حيث التكلفة. ويف هذه احلالة يتم و�سع ن�سبة انخفا�ص 

م�ستهدفة ملعدل الوفيات )على �سبيل املثال(، واختيار 

قدر  باأكرب  الهدف  هذا  حتقق  التي  ال�سرتاتيجية 

الن�سب  هذه  مثل  وتكون  للمجتمع.  املنفعة  من  ممكن 

امل�ستهدفة جاهزة يف مناذج التقييم متعددة املعايري.

ل  �سرر  وقوع  احتمالية  فيها  تكون  التي  احلالت  ويف 

خيارات  اآثار  فهم  لعدم  نظرا  كبرية،  اإ�سالحه  ميكن 

جدر تعريف  التطوير بال�سكل ال�سحيح، ي�سبح من الأ

منة لل�سرر وم�ستويات ا�ستغالل  اأقل حد من املعايري الآ

املوارد. وميكن اإ�سافة امتداد لهذا املنهج وهو القيام 

ثر البيئي التكيفي، حيث تظل خيارات  بتقييم واإدارة الأ

دارة  مكان. وتكون الإ ا�ستخدام املوارد مفتوحة قدر الإ

حثيثة  ملراقبة  تخ�سع  امل�ساريع  اآثار  اأن  مبعنى  تكيفية 

ذلك  يف  مبا  الواقعة  التغريات  مع  متوافقة  وتعديالت 

هداف الجتماعية الكلية. تغريات الأ

اأدوات اقت�شادية اأخرى

تطبقها  التي  القت�سادية  دوات  الأ من  �سل�سلة  هناك 

العديد من احلكومات يف اإدارة املوارد البيئية، وميكن 

اإدارة  يف  بعناية  دوات  الأ هذه  من  الكثري  ا�ستعمال 

مراعاة  التخطيط  م�سوؤويل  وعلى  ال�ساحلية،  املوارد 

دوات يف خطط اإدارة املناطق ال�ساحلية. دمج هذه الأ

دوات القت�سادية املعروفة يذكر:  ومن الأ

املت�سببون  �سخا�ص  الأ يلزم  البيئية:  ال�سرائب 

يتم  تلوث  وحدة  كل  عن  �سريبة  بدفع  بالثلوث 

اإطالقها، وذلك لزيادة تكلفة التلوث اإىل م�ستوى 

املواد  لهذه  نتيجة  املتكبدة  الجتماعية  التكاليف 

املنبعثة.

اخلدمات  م�ستخدمو  يلزم  امل�ستخدم:  ر�سوم 
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ر�سوم  بدفع  الطبيعية(  املناطق  )اأو  واملنتجات 

اأو  الكاملة ل�ستخدام تلك اخلدمة  التكلفة  تغطي 

املنتج.

نقدية  منحا  فراد  الأ اأو  ال�سركات  املعونات: متنح 

التي  اخلدمات  اأو  املنتجات  ا�ستخدام  اأو  نتاج  لإ

قل على البيئة. تعود بالنفع، اأو ال�سرر الأ

املتاجرة  )مثل  احلقوق  على  القائمة  دوات  الأ

اأو  البيئية  املوارد  ا�ستخدام  ميكن  بامللوثات(: 

م�سبقا،  يحدد  معني  حد  حتى  تلوثها  يف  الت�سبب 

غرامات  عليها  يرتتب  احلد  لهذا  جتاوزات  واأي 

يتم تقا�سيها.

تكون  اخل�سراء:  احلوافز  ال�سريبية/  احلوافز 

اأموال  زيادة  نحو  موجهة  اخل�سراء  احلوافز 

ال�ستثمار يف امل�ساريع التي حتددها احلكومة على 

اأنها �سديقة للبيئة، وميكن للحكومات ت�سجيع مثل 

هذه ال�ستثمارات عرب اإعفائها من ال�سريبة.

دارة  والإ التخطيط  جوانب  اأهم  اأن  هي  اخلال�سة 

اإىل  تتطلع  اأنها  تكمن يف  ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة 

مام، حيث تركز الكثري من القطاعات القت�سادية  الأ

بدل  مد  الأ متو�سط  اأو  ق�سري  القت�سادي  الربح  على 

دارة  مد الذي يجب اتباعه يف الإ من املنظور طويل الأ

دارة  امل�ستدامة للموارد ال�ساحلية. ولكي تكون خطة الإ

املتكاملة للمناطق ال�ساحلية خطة جيدة وفعالة، يجب 

عمال التنمية على املدى  اأن تدر�ص العواقب املحتملة لأ

الطويل، اأي على اأ�سا�ص نطاق زمني اأطول مما يعتمد 

خرى. يف معظم التقييمات القت�سادية الأ

5-1-3-3 حتليل اخلطر واملجازفة

»اخلطر« هو مدى التعر�ص اأو قابلية التاأثر بال�سرر اأو 

ذى اأو غريها من النتائج املوؤذية النا�سئة  اخل�سارة اأو الأ

عن حدث معني، اأما املجازفة فتعرب عن احتمالية وقوع 

على  املرتتبة  العواقب  حجم  جانب  اإىل  خطري  حدث 

وقوع ذلك احلدث. و »تقييم املخاطر« عملية تت�سمن 

مدى  وتقييم  املحتملة  ثار  الآ وتقييم  املخاطر  حتديد 

التعر�ص لهذه ملخاطر وخ�سائ�سها، فبعد هذا التقييم 

اأف�سل ميكنهم من حتديد  بو�سع  القرار  �سناع  يتمتع 

بذلها  الواجب  والنفقات  املنا�سب من اجلهد  امل�ستوى 

للتعامل مع املخاطر املحفوفة باأكرب قدر من املجازفة 

ولوية. ح�سب الأ

ميكن تق�سيم اإدارة املخاطر والتخطيط لها اإىل ثالث 

مراحل هي:

التي  التمهيدية  ن�سطة  والأ التخطيط  الدرا�سات، 

تنفذ قبل وقوع احلدث.

الواقعة  اأو  الو�سيكة  حداث  بالأ املرتبطة  فعال  الأ

غاثة(. بالفعل )مثل الإخالء والإ

)ا�ستعادة  احلدث  وقوع  بعد  املتخذة  جراءات  الإ

اخلدمات وغريها(.

جراءات الوقائية الواجب  فيما يلي اإر�سادات تتناول الإ

اتخاذها يف مرحلة ما قبل وقوع احلدث فقط باتخاذ 

الفي�سانات مثال.

ا�سرتاتيجيات  باإعداد  املرتبطة  العامة  التحليالت 

فعالة للتخفيف من نتائج احلدث قبل وقوعه هي:

مدى  لتقييم  درا�سات  اإجراء  املخاطر:  حتديد 

واملنطقة  و�سدتها  معينة  في�سانات  حدوث  تكرار 

املنغمرة.

لتقييم  درا�سات  اإجراء  للتاأثر:  القابلية  حتليل 

لوقوع  نتيجة  تكبدها  املحتمل  والتكاليف  ال�سرر 

في�سان بحجم معني يف امل�ستقبل.

با�ستخدام  م�ستق  حتليل  وهو  املجازفة:  حتليل 

حدوث  تكرار  حول  ال�سابق  يف  املُعدة  املعلومات 

التكاليف  اإىل جانب  املغمورة،  الفي�سان واملنطقة 

املقدر تكبدها جراء فقدان البنية التحتية ومرافق 

نتاج واخل�سائر الب�سرية وذلك حل�ساب اخل�سائر  الإ

املتوقعة لفي�سان معني.

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية الف�سل اخلام�ش: الإ
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كمال  لإ �سا�سية  الأ املكونات  على  احل�سول  ميكن 

اأدناه.   4 رقم  اجلدول  يف  معني  ملوقع  التقييمات  هذه 

وللح�سول على نظرة دقيقة للم�ساكل املحتملة وحجم 

بد  ل  حدوثها،  اإمكانية  اإىل  �سافة  بالإ امل�ساكل،  هذه 

حتديد املخاطر

يوفر هذا معلومات خا�سة حول احلالت التي يحتمل اأن تت�سبب باإحلاق اأذى باحلياة اأو �سرر باملمتلكات والبيئة. ت�سعى هذه 

اخلطوة لتحديد املخاطر املحتملة من خالل توفري معلومات حول ما يلي:

ماهية املخاطر �سا�سية، والعوامل  ما اأنواع املخاطر، خ�سائ�سها الأ

خرى؟ املوؤثرة الأ

موقع املخاطر اأين تكون املخاطر املختلفة م�سيطرة و�سديدة؟

املوقع والنطاق
ما حجم املنطقة التي تتاأثر اأو �ستتاأثر باملخاطر، كم 

�ستدوم املخاطر؟

الطبيعة اخلطرة
من  اأكرث  املخاطر  ترافق  اأن  يحتمل  التي  ثار  الآ ما 

انهيار  الفي�سانات،  مطار،  الأ العاتية،  )كالرياح  غريها 

ال�سخور(؟

حتليل القابلية للتاأثر

ذى اأو املوت، واملرافق اأو  يحدد هذا مناطق املجتمع التي ميكن اأن تتاأثر اأو تتعر�ص، اأفراد املجتمع الذين ميكن اأن يتعر�سوا لالأ

املمتلكات اأو البيئة �سريعة التاأثر بال�سرر. ويقدم التحليل ال�سامل لقابلية التاأثر معلومات حول:

نطاق املناطق القابلة للتاأثر تقدير املنطقة التي ميكن اأن تتاأثر بطريقة معينة نتيجة 

للمخاطر املعروفة وحتت ظروف حمددة.

ال�سكان

عددهم،  حيث:  من  املتاأثرين  فراد  الأ حول  معلومات 

كثافتهم، واأنواعهم: عمال، مواطنون، مر�سى وكوادر يف 

املكاتب،  يف  موظفون  املدار�ص،  يف  طالب  امل�ست�سفيات، 

الرعاية  مراكز  كوادر  ال�سجون،  يف  وكوادر  م�ساجني 

النهارية، .. الخ( املوجودين �سمن منطقة قابلة للتاأثر.

املرافق الهامة

املمتلكات اخلا�سة والعامة مثل: املدار�ص، امل�ست�سفيات، 

ال�سركات التجارية، املكاتب واملنازل التي ميكن اأن تتدمر 

والكهرباء  كاملياه  الرئي�سية  الدعم  اأنظمة  ذلك  يف  مبا 

غذية. نظمة الطبية والأ والنقل والربيد والت�سالت والأ

من تناول جميع اخلطوات املدرجة اأدناه. يجب متابعة 

اإذا مل تتوفر معلومات  كل من املكونات الثالثة بت�ساو 

مكثفة. تفرت�ص هذه العملية اأن احلكم املحلي اأ�سا�سي 

و�سروري.

اجلدول رقم 5: املقايي�ش التي حتتاج اإىل تقييم عند القيام بتحليل املخاطر واملجازفة
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البيئة

خطر  واأثر  تتاأثر،  اأن  ميكن  التي  الفيزيائية  املنطقة 

نواع  والأ واملوائل  الطبيعية احل�سا�سة  املناطق  على  معني 

املعر�سة للخطر.

حتليل املجازفة

يقوم اأفراد املجتمع و�سناع القرار هنا بتقييم اإمكانية اأو احتمالية وقوع خطر معني والعواقب الفعلية التي ميكن اأن حتدث. 

وبالتايل فاإن حتليل املجازفة هو مبثابة حكم على احتمالية و�سدة العواقب بالعتماد على تاريخ احلوادث ال�سابقة والتجربة 

املحلية واملعلومات الفنية املتوفرة حاليا. ويقدم حتليل املجازفة تقديرا ملا يلي:

مكانية والحتمالية الإ

اإمكانية وقوع خطر معني بالعتماد على تاريخ الظروف 

احلالية واأجهزة ال�سيطرة املتوفرة يف املنطقة، مع 

مراعاة اأي ظروف بيئية ا�ستثنائية اأو اإمكانية وقوع 

اأحداث متزامنة.

خطورة العواقب على الب�سر

ذى  الب�سر نتيجة لأ العواقب على  اأثر  ق�سى من  احلد الأ

ج�سدي اأو �سرر ممكن �سواء كان �سررا حادا اأو متاأخرا 

�سابات والوفيات املتوقعة واملجموعات  اأو مزمنا، وعدد الإ

املعر�سة ملجازفة كبرية يف املنطقة.

خطورة العواقب على البنية التحتية

الرئي�سية(  )املرافق  العواقب  تاأثري  من  ق�سى  الأ احلد 

املطافئ  وخدمات  كامل�ست�سفيات  الرئي�سية  املناطق  على 

وال�سرطة والت�سالت والنقل .. الخ.

خطورة العواقب على البيئة

ق�سى من تاأثري العواقب البيئية نتيجة لت�سرر  احلد الأ

�سرار قابلة لال�ستعادة اأو  البيئة، وما اإذا كانت هذه الأ

�سالح اأو دائمة. الإ

اأكرث  رمبا  الفي�سان-  خطر  تقييم  يف  الدقة  ترتبط 

خرى- بطول املدة التي تغطيها  من تقييم املخاطر الأ

ال�سجالت و�سحتها، ومن م�سادر املعلومات املحتملة:

البيانات املتعلقة بخ�سائ�ص املياه: جهات الدولة 

واملجال�ص  املحلية  احلكومات  الهيدرولوجية، 

القروية، �سلطات الري، امل�ستخدمني ال�سناعيني 

على م�ستوى الدولة وامل�ستوى اخلا�ص.

متعلقة  خرائط  طوبوغرافية،  خرائط  اخلرائط: 

النباتية، خرائط  باحلياة  متعلقة  باملياه، خرائط 

الياب�سة،  ا�ستخدام  خرائط  بالرتبة،  متعلقة 

دارية، خرائط فيزيوغرافية. خرائط احلدود الإ

ال�سجالت  ال�سحف،  اأر�سيف  التاريخي:  التوثيق 

الر�سمية، املالحظات ال�سخ�سية، ال�سور.

املنازل،  جرد  الهوائية،  ال�سور  اأخرى: 

الإح�ساءات الر�سمية املتعلقة بال�سكان واملمتلكات 

احلالية، امل�سوحات التف�سيلية/ ال�سجالت الربية 

واملعلومات الدميوغرافية.

 تابع اجلدول رقم 5: املقايي�ش التي حتتاج اإىل تقييم عند القيام بتحليل املخاطر واملجازفة

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية الف�سل اخلام�ش: الإ
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5-1-3-4 خرائط املوارد ال�شاحلية

مرئيا  ملخ�سا  ال�ساحلية  املوارد  خرائط  تقدم 

وم�سوؤويل  القرار  ل�سناع  ال�ساحلية  املعلومات  حول 

والباحثني  واملعلمني  واملطورين  واملديرين  التخطيط 

وعامة ال�سعب. كما اأنها تقدم قاعدة اأ�سا�سية مبدئية 

لتخطيط  ممتازا  واأ�سا�سا  البيئي،  ثر  الأ تقييم  لعملية 

التعامل مع حالت ت�سرب النفط، وهي مفيدة بالذات 

عمال التخطيط ال�ساحلي وجمموعة اخلطط  كقاعدة لأ

ال�ساحلية خ�سو�سا اإذا كانت متوفرة ب�سيغة رقمية اأو 

من خالل نظام امللعومات اجلغرافية.

من  ت�ستفيد  اأن  ميكن  التي  اجلهات  بع�ص  يلي  فيما 

خرائط املوارد ال�ساحلية النهائية:

ال�سيا�سيون يف احلكومات املركزية واملحلية و�سناع 

القرار الذين يحتاجون اإىل قاعدة معلومات �ساملة 

و�سورة كاملة عن الو�سع ال�ساحلي.

م�سوؤولو التخطيط القت�سادي واملتعلق با�ستخدام 

ويف  املحلي  اأو  الوطني  ال�سعيد  على  املوارد 

قطاعات خمتلفة مثل اأولئك امل�سوؤولني عن تطوير 

ال�سياحة،  �سماك،  الأ مزارع  الغابات،  الزراعة، 

الطاقة .. الخ.

كافة  على  املوارد  وم�ستخدموا  البيئة  مديرو 

التي  واملجازفات  التهديدات  لتحديد  �سعدة،  الأ

ولويات ذات العالقة واإر�سادهم  تواجههم وتعيني الأ

يف عملياتهم اليومية.

يف  اخلا�ص  والقطاع  الدولة  يف  التطوير  موظفو 

عدد من القطاعات مثل قطاع الطاقة وال�سناعات 

وغريها،  والنقل  والتعدين  واخلفيفة  الثقيلة 

�سافة اإىل عدد من املرافق العامة. بالإ

وتن�سيق  تخطيط  عن  امل�سوؤولون  �سخا�ص  الأ

و�ساع الطبيعية والكوارث التي تقع  ال�ستجابة لالأ

والفي�سانات  العاتية  مواج  الأ مثل  ال�ساحل  على 

وانهيار ال�سخور والزلزل.

ي�ستعملونها  حيث  واإدارتها،  البيئة  حماية  وكالت 

املقارنة  ثار  الآ لتقييم  كاأ�سا�ص  خا�ص  ب�سكل 

التطوير وغريها من  لل�سيا�سة اجلديدة وعرو�ص 

ينتج عنها عواقب على  اأن  التي يحتمل  املبادرات 

امل�سادر ال�ساحلية.

ال�سناعات النفطية، وخ�سو�سا كاأ�سا�ص للتخطيط 

الطارئ.

اجلمعيات العلمية والبحوث التي تزودهم مبلخ�ص 

اأو امل�سادر التي حتتاج  للبيانات املتوفرة واملواقع 

اإىل جهود مركزة. 

طالب  من  والتعليمية  كادميية  الأ اجلمعيات 

حيث  الثالثة،  املرحلة  اإىل  البتدائية  املرحلة 

و�سهل  وملخ�ص  بياين  معلومات  مب�سدر  يزودون 

ال�ستعمال حول البيئة ال�ساحلية.

املجتمع  وجمموعات  احلكومية  غري  املنظمات 

وغريهم  الفنية  غري  املهنية  واملجموعات  املدين 

اأخرى للح�سول على مثل  ممن ل ميلكون و�سائل 

هذا النطاق الوا�سع من املعلومات.

عامة ال�سعب الذين ميكنهم احل�سول على �سورة 

ليكون  ال�ساحلية،  للبيئة  و�ساملة  الفهم  �سهلة 

اأ�سا�سا مل�ساركتهم يف اإدارة املوارد البيئية.

من  الوا�سعة  املجموعة  هذه  اإر�ساء  اأجل  ومن 

امل�ستخدمني، يجب اأن تكون خرائط املوارد ال�ساحلية 

م�سممة وجممعة ومعدة باحرتاف.

�سا�سية التي يجب اأن تتوفر   فيما يلي قائمة باملتطبات الأ

يف اخلريطة لكي تكون مفهومة و�سهلة ال�ستعمال:

يجب اأن تو�سل اخلرائط ر�سالة فورية دون احلاجة 

اإىل معرفة متخ�س�سة لفهم هذه الر�سالة.

ذات  كافية  معلومات  اخلرائط  تت�سمن  اأن  يجب 

قيمة منظمة دون فو�سى ملنع حدوث ارتباك.

يجب اأن ل تف�سل اخلرائط بني املعامل الطبيعية، 
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يجب  املثال  �سبيل  على  النهر  م�سب  اأو  فاخلليج 

بدل  اأمكن ذلك  اإن  واحدة  اإظهارهما يف خريطة 

من تق�سيمهما على خريطتني.

ل  منا�سبة  رموزا  اخلرائط  ت�ستخدم  اأن  يجب 

ر�سالة  تنقل  ول  البع�ص  بع�سها  مع  تتعار�ص 

خاطئة.

يجب اأن تو�سع اخلرائط يف نطاق منا�سب �سمن 

املعلومات الدقيقة املتعارف عليها.

وقائمة  والتوجه  النطاق  اخلرائط  تبني  اأن  يجب 

والعنوان  عداد  الإ وتاريخ  املفتاح  التف�سري/ 

بو�سوح.

لبيان  موقع  خريطة  اخلرائط  تت�سمن  اأن  يجب 

العامة  واملنطقة  الفرعية  املنطقة  بني  العالقة 

ككل.

�سكل  على  ال�ساحلية  املوارد  خرائط  تكون  اأن  ميكن 

جميع  على  حتتوي  �ساملة  م�ستقلة  واحدة  خريطة 

�سل�سلة  �سكل  على  اأو  معني،  مبوقع  املتعلقة  املعلومات 

�سمن  خمتلفة  موا�سيع  تظهر  التي  اخلرائط  من 

خرائط خمتلفة لنف�ص املوقع. ويف�سل ا�ستخدام النوع 

مبا  دارة  والإ التخطيط  غرا�ص  لأ اخلرائط  من  ول  الأ

ي�ستخدم  القرار.  ل�سناع  �سامال  »هيكال«  تقدم  اأنها 

للموارد  نيوزيلندة  اأطل�ص  من   4 رقم  ال�سكل  املثال يف 

ال�ساحلية )تورتيل، 1981( منهج اخلريطة الواحدة.

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية الف�سل اخلام�ش: الإ
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قليم: اأمثلة من الإ

خطــــة اأ�شا�شيـــــــة تبنتهـــــــا 

منطقة العقبة القت�شاديــة 

ردن، 2003 اخلا�شة، الأ

العقبة  منطقة  تبنت   ،2003 عام  يف 

اأ�سا�سية جديدة  القت�سادية اخلا�سة خطة 

ا�سرتاتيجيات  حتدد  �ساملة  روؤية  مبثابة 

وت�سع  املنطقة،  لنمو  مد  الأ طويلة  التطور 

الكفيلة  وال�سيا�سات  هداف  الأ اخلطة  هذه 

املنطقة  املن�سق يف  التطوير  باملحافظة على 

واإن�ساء  ر�ص  الأ با�ستخدام  يتعلق  فيما 

املناطق والكثافة والتداول واملرافق وحماية 

البيئة واإر�سادات الت�سميم، لتب�سيط عملية 

اعتماد التخطيط وجعلها ان�سيابية.

�سا�سية اجلديدة على اإزالة  وتعمل اخلطة الأ

يف  ال�ستثمار  على  وت�سجع  التنمية،  حواجز 

وال�سياحة  واملرافئ  ال�سناعية  ن�سطة  الأ

وامل�ساريع  ال�سكني  والتطوير  املدنية 

كادميي  التجارية وبيع التجزئة والتطوير الأ

ال�ساحلية  املجتمعات  اإىل جانب  واملوؤ�س�سي، 

املفتوحة.  وامل�ساحات  الرتفيهية  واملرافق 

يف  مف�سل  تخطيط  اإعداد  مت  ن،  الآ وحتى 

العقبة،  مدينة  هي:  خا�سة  مناطق  خم�ص 

ال�ساحلية،  املرجان  منطقة  امليناء،  مناطق 

املنطقة ال�سناعية اجلنوبية ومنطقة املطار 

ال�سناعية. 

قت�سادية اخلا�سة ، اعتمدت عام 2003 م  �سا�سية ملنطقة العقبة الإ  اخلطة الأ
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5-1-3-5 التحليل الت�شل�شلي العر�شي

اإن التحليل الت�سل�سلي العر�سي هو ن�ساط ت�ساركي يتم تنفيذه للو�سول اإىل اإجماع على م�سببات وتاأثريات امل�ساكل 

حيان، ولكن ميكن للمجموعة اختيار مر�سدها اخلا�ص بها  ولوية، حيث يتم تعيني مر�سد فريق يف اأغلب الأ ذات الأ

ال�سروري  اجلل�سة، من  �سري  تقدم  ومع  جماع.  الإ اإىل  للو�سول  الالزمة  الذهني  الع�سف  ر�سادها يف جل�سات  لإ

راء ووجهات النظر الرئي�سية ب�سكل بياين على لوح اأبي�ص اأو �سا�سة مماثلة، بحيث يعرف كل م�سارك  ت�سجيل الآ

يف  اخلو�ص  وجتنب  اجلل�سة  زخم  على  املحافظة  يف  املر�سد  هذا  ي�ساعد  كما  اإحرازه،  مت  الذي  التقدم  مدى 

التفا�سيل.

التغيريات  وتاأثريات  يبحث يف م�سببات  ول  الأ املثال  العر�سي،  الت�سل�سلي  التحليل  لنتائج  نقدم مثالني  يلي  فيما 

ال�ساحلية، بينما يبني الثاين نتيجة حتليل م�سببات وتاأثريات عدم حتمل العامة للم�سوؤولية وافتقارهم للوعي.

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية الف�سل اخلام�ش: الإ

á°†Øîæe ∑Éª°SG OQGƒe

…ƒ«◊G ´ƒæàdG ¿Gó≤a

áMÎ≤ŸGh IOƒLƒŸG á«∏MÉ°ùdG äGÒ¨àdG

 á«ªæàdG äGQÉªãà°SG

IOó¡ŸG

á«FÉ¡ædG QÉK B’G

ájQƒØdG QÉK B’G

ájQƒa äÉÑÑ°ùe

á«∏MÉ°ùdG áÄ«ÑdG

IOôéŸG 

´Gƒf C’G Ö«cGôJ Ò¨J

»YÉæ°üdG ôjƒ£àdG

á°SÉ«°S OƒLh ΩóY

áë°VGh 

 äÉeƒ∏©ŸG ¢ü≤f

»Yƒ∏d QÉ≤àa’Gh

§«£îà∏d QÉ≤àa’G

óe C’G πjƒW πeÉµàŸG 

º««≤J ájÉØc ΩóY

á©HÉàŸGh »Ä«ÑdG ôK’G 

äÉÑÑ°ùe

ájQòL

 ,øØ°ùdG áØ°UQCG

IóÑ©ŸG ¥ô£dG

iôN C’G AÉæÑdG ∫ÉªYCGh 

ÒéëàdGh øjó©àdG

 QÉ¡f C’G ∞«¶æJ

πMƒdG øe QÉëÑdGh
¿Éµ°S E’G ôjƒ£J

ádó©e øWGƒe

»FÉŸG ΩÉ¶ædG Ò¨J

»µ«eÉæjódG 

OÉjOR’Gh ájô©àdG

 املثال الول: التحليل الت�سل�سلي العر�سي للتغريات ال�ساحلية املوجودة واملهددة
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املثال الثاين: التحليل الت�سل�سلي العر�سي لعدم حتمل العامة للم�سوؤولية وافتقارهم للوعي

πNódG ¢VÉØîfG

…ƒ«◊G ´ƒæàdG ¿Gó≤a

 á«dhDƒ°ùª∏d áeÉ©dG πª– ΩóY

»Yƒ∏d ºgQÉ≤àaGh

OÉ«£°UG ∫ó©e ¢VÉØîfG

∂ª°ùdG

ÊÉf C’G /óª©àŸG ∫Éãàe’G ΩóY

äÉµÑ°T ájÉØc ΩóY

π°UGƒàdG 

 IÈî∏d QÉ≤àa’G

IQó≤dGh

Ú«Øë°üdG QÉ≤àaG

 ÖjQóà∏d 

 ‘ ácQÉ°ûŸG ΩóY

QGô≤dG ™æ°U

õaÉM OƒLh ΩóY

±QÉ©ŸG ∫OÉÑàd 

ácQÉ°ûŸG ¤EG ô¶ædG

ájôî°ùH

∫ƒ°ü◊G á«fÉµeEG ΩóY

äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y 

πFÉ°Sh á¶MÓe ΩóY

á∏µ°ûª∏d ÚØë°üdG h ΩÓYE’G 

óª©àŸG ÒZ ∫Éãàe’G ΩóY

á«µ∏ŸÉH Qƒ©°ûdG ΩóYäÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ájÉØc ΩóY

áeÉ©dG ácQÉ°ûeh »eGõd E’G 

ìÉ«°ùdG ÜòL ¢VÉØîfGá«FÉ¡ædG QÉKBG

ájQƒØdG QÉKBG

ájQƒa äÉÑÑ°ùe
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5-2 املراقبة

داء  املراقبة هي الو�سيلة التي يتم من خاللها تقييم الأ

عملية  حتققه  الذي    - خالفه  اأو   - النجاح  وت�سجيل 

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية، كما تعمل املراقبة  الإ

النتائج غري املتوقعة وغري املخطط  على احلماية من 

على  ي�ساعد  مما  والجتاهات  امليول  تبني  كونها  لها، 

وي�ستعان  وان،  الأ فوات  قبل  �سالح  الإ اأعمال  تعجيل 

بعملية املراقبة اأي�سا لت�سجيل الظروف البيئية وقيا�ص 

وحتديد  �سا�سية  الأ بالقواعد  مقارنة  الفاعلية  مدى 

يف  ال�سرورية  التعديالت  وتعيني  والجتاهات  امليول 

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية. عملية الإ

ولكي تكون املراقبة هادفة وفعالة ومنطقية، ل بد من 

توافر عدد من العوامل منها: اأن تكون متفقة مع اأهداف 

وا�سحة ملا جتب مراقبته، وملاذا؛ واأن ل ت�سم اأكرث من 

القليلة؛ كما  القيا�سات/ املالحظات  دنى من  احلد الأ

هادفة  ملعاجلة  )البيانات(  نتائجها  تخ�سع  اأن  يجب 

على  املراقبة  تعمل  اأن  يجب  واأخريا  وتف�سري،  وحتليل 

عمال املحددة م�سبقا من قبل اأفراد حمددين  البدء بالأ

يف ال�سابق وفقا خلطط الطوارئ املتفق عليها.

ل بد من اختيار املقايي�ص التي يجب مراقبتها بعناية 

اإىل  املحتاجة  �سياء  لالأ حقيقة  متثيلها  ل�سمان  كبرية 

يكون  اأن  ميكن  العينات  اأخذ  منهج  اأن  ومبا  مراقبة، 

مكلفا وحمرجا؛ يجب التاأكد من قيا�ص ما يلزم قيا�سه 

ذلك  عن  وينتج  حتليله  ميكن  مما  اأكرث  ولي�ص  فقط، 

من  جمموعة  اختيار  ي�ستدعي  الذي  مر  الأ فائدة، 

التي  الجتماعية(  الفيزيائية،  )البيئية،  املوؤ�سرات 

�ستوؤخذ كعينات بانتظام.

بعني  خذ  الأ يجب  عينات،  اأخذ  برنامج  اإعداد  عند 

اأي  قبل  التي يحتمل مواجهتها من  ال�سعوبة  العتبار 

كانت  كلما  باأنه  التذكر  ويجب  املهمة،  يتوىل  �سخ�ص 

عملية جمع املعلومات �سهلة زادت احتمالية احل�سول 

على معلومات موثوقة ومن�سجمة وقابلة للتطبيق، ومن 

على  التكال  من  الحرتا�ص  اأي�سا  للغاية  ال�سروري 

املراقبة  برامج  اأن  اأو ذاتية. ومبا  تف�سريات �سخ�سية 

ت�ستغرق عادة فرتات طويلة، وقد تتعر�ص اأي�سا لتغيري 

الكادر الوظيفي، يجب اأن تكون التف�سريات مو�سوعية 

ومتفقة مع مقايي�ص ميكن قيا�سها بحيث ل تعتمد على 

ن اأعمال التحليل التي تتم يدويا تكون  املحلل؛ نظرا لأ

اأخطاء،  ظهور  احتمالية  من  وتزيد  ومملة  روتينية 

اإن  اأوتوماتيكية  التحليل  مهمات  تكون  باأن  ين�سح  لذا 

اأمكن ذلك، فهذا ي�سمن التنا�سق ويقلل فر�ص وجود 

اأخطاء.

تلبية  املراقبة هو �سمان  اأهداف عملية  اأحد  كان  اإذا 

معايري معينة، اأو تاأييد ظروف اأخرى، فمن ال�سروري 

عندما  اتخاذها  الواجب  جراءات  لالإ التخطيط 

اإىل  احلدود  هذه  تعر�ص  على  املراقبة  موؤ�سرات  تدل 

خطر جتاوزها. ل يكفي توثيق وت�سجيل تدهور البيئة 

جراءات  الإ هم من ذلك هو معرفة  الأ بل   ال�ساحلية، 

يقاف هذا التدهور قبل اأن يتجاوز  الواجب اتخاذها لإ

هذه  مبثل  لاللتزام  حاجة  هناك  املقبولة.  احلدود  

�سالحية مع م�سوؤوليات حمددة بو�سوح  جراءات الإ الإ

اجلهود  ت�سويغ  ميكن  ول  املراقبة،  نتائج  تطلقها 

وامل�ساريف املبذولة يف عمليات املراقبة دون اتباع مثل 

هذا التطبيق للنتائج.

اإدارة  »قانون  املراقبة  عملية  على  اجليدة  مثلة  الأ من 

الربامج«  تقييم   –  312 الق�سم  ال�ساحلية  املناطق 

التابعة  املحيط  خلدمات  الوطنية  بالدائرة  اخلا�ص 

يف  اجلوى  والغالف  للمحيطات  الوطنية  دارة  لالإ

الوليات املتحدة.

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية الف�سل اخلام�ش: الإ
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قليم: اأمثلة من الإ

 – عدن  يف  ال�شاحلية  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ خطة  مراقبة   

اليمن

مبوجب  ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة  دارة  الإ خطة  مراقبة  م�سوؤولية  املحلي  واملجل�ص  احلاكم  يتوىل 

امل�سوؤولة عن  واللجنة  الوطني  الفريق  بني  التن�سيق  املراقبة  اأعمال  وتت�سمن  املحلية.  ال�سلطة  قانون 

التعامل مع امل�ساكل ال�ساحلية يف عدن والقيام باأعمال مثل:

مراجعة �سيا�سة اإدارة اخلطة لتحقيق معايري التنظيم اخلا�سة بها.

مراجعة اأذونات تطوير ال�ساحل.

منع اأي ن�ساط تطويري غري حا�سل على ترخي�ص من قبل الفريق الوطني.

مراقبة التطوير غري الر�سمي على ال�ساحل.

اإيقاف اأعمال كب النفايات والتقاط املحار.

ن�سطة املنفذة على ال�ساحل. ت�سكيل فريق ملراقبة الأ
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 تابع/ املراجع
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ملحق: امللف ال�شاحلي

إر�سادات لختيار وت�سمية موقع للم�سروع التجريبي املحتمل يف تخطيط املنطقة  اأ. ا

ال�ساحلية.

الهدف

ر�سادات لتخطيط املنطقة ال�ساحلية، وذلك بتطبيق  �سيكون الهدف من الن�ساط النموذجي هو فح�ص م�سودة الإ

العملية وتقييم نقاط القوة وال�سعف، وال�سعوبات ومدى مالءمته للواقع.. الخ، واأي�سا من خالل اقرتاح حت�سينات 

ر�سادات. على العملية ومراجعة الإ

معايري الختيار

مور التالية بعني العتبار: عند اختيار املوقع الذي �ستتم ت�سميته للم�سروع التجريبي، يجب اأخذ الأ

يجب اأن يكون املوقع قد خ�سع لدرا�سة وم�سح و/ اأو اأي اأعمال بحث وا�ستق�ساء اأخرى يف املا�سي.

اأن يت�سمن م�ساكل معقدة  العملية بال�سكل املالئم، ولكن ل يجوز  اأن يقدم املوقع حتد كاف لختبار  يجب 

تتطلب عملية اأكرث �سمولية وتعمق.

مكان، بحدود طبيعية مثل اخلليج الطبيعي، اأنظمة الوديان، �سفاف  يجب اأن يكون املوقع حمددا، قدر الإ

نهار..الخ، و/ اأو اأن يكون �سمن منطقة اإدارية واحدة م�ستقلة. الأ

املن�ساأة،  املدينة/  مناطق  وجود  اأخرى،  اأمور  بني  من  ي�سم،  وقد  متعددة  اأن�سطة  املوقع  يت�سمن  اأن  يجب 

�سماك، اأن�سطة املوانئ اأو املرافئ، املحميات الطبيعية اأو غريها من  ال�ستخدامات الزراعية، اأن�سطة �سيد الأ

ماكن املحمية واحلياة النباتية ال�ساحلية )ال�سحراء اأو الغابات( الخ. الأ

دارية )احلكومة املحلية( م�ستعدة للم�ساركة بفاعلية يف امل�سروع التجريبي، من  اأن تكون ال�سلطة الإ يجب 

خالل امل�ساهمة العينية، اإن مل تكن مالية، يف امل�سروع.

يجب اأن يكون القطاع اخلا�ص- حيثما وجد معنيا بامل�ساركة يف امل�سروع ودعمه ماليا اأو نوعيا.

يجب اأن تعرب املنظمات غري احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع عن اهتمامها بامل�ساركة بفاعلية يف امل�سروع.

ت�شمية موقع معني

وبالن�سبة لعملية اختيار املوقع فيجب اأن:

يتم و�سف املوقع املر�سح مع بيان اأي خ�سائ�ص مميزة فيه.

يتم ت�سمني خريطة وا�سحة للموقع ومزاياه وحدوده.

يتم ت�سمني �سورا جلوانب املوقع، اإن وجدت.



97 �سرت�سادي  2006   الدليل الإ

يتم حتديد احلكومة املحلية املعنية.

كادميية وجمموعات املجتمع املدين. ترفق بر�سائل دعم من احلكومة املحلية والقطاع اخلا�ص واجلهات الأ

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية يف هذا املوقع. يتم حتديد اأهداف عملية الإ

يتم حتديد املنافع املتوقع حتقيقها يف املوقع من خالل العملية. 

إر�سادات حول اإعداد امللفات ال�ساحلية ب( ا

معلومات عامة

دارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية، ل بد من توفر ملف وا�سح للخ�سائ�ص  عند البدء باإعداد ن�ساط منوذجي لالإ

امللف  باإعداد  الوطنيني  اخلرباء  فريق  و�سيقوم  للموقع.  والبيئية  وال�سيا�سية  والثقافية  القت�سادية  الجتماعية 

جراءات والتو�سيات، واأي�سا يف تنفيذ امل�ساريع التجريبية  ر�سادات والإ البيئي الوطني الذي �سي�ستخدم يف اإعداد الإ

ر�سادات. لفح�ص م�سودة الإ

اأهداف امللف ال�شاحلي الوطني:

حتديد املنطقة ال�ساحلية املختارة وتخ�سي�سها.

موجودة  تكون  قد  التي  جراءات  الإ اإىل  �سافة  بالإ ال�ساحلية،  دارة  والإ للتخطيط  املوجود  الت�سريع  حتديد 

لتخطيط املوارد ال�ساحلية.

حتديد وت�سجيل املطالب والت�سارب املوجود واملحتمل  جراء ا�ستخدام املوارد ال�ساحلية والق�سايا الهامة التي 

يجب مراعاتها يف عملية التخطيط ال�ساحلي.

النطاق اجلغرايف للملف ال�شاحلي الوطني

كل  املنطقة،  من  اأكرب حجم ممكن  تغطية  الفريق حماولة  على  ال�ساحلية«،  »املنطقة  ومدى  نطاق  عند حتديد 

الياب�سة واملاء التي توثر على بع�سها البع�ص والتي ميكن التخطيط لها واإدارتها.

نطاق العمل يف اإعداد امللف ال�شاحلي الوطني

يتوىل فريق اخلرباء الوطني م�سوؤولية اإعداد امللف ال�ساحلي الوطني للمنطقة املختارة.

وتاأكيد  واخلرائط  واملعلومات  املوجودة  البيانات  فح�ص  كدليل،  )املرفقة(  املقرتحة  املحتويات  ا�ستخدام 

مر، القيام باأقل حد ممكن من اأعمال امل�سح اجلديد  موثوقيتها ومالحظة الفجوات يف البيانات. واإن لزم الأ



هداف املرجوة من امللف ال�ساحلي الوطني. مللء اأي فجوات هامة اأو اأ�سا�سية بهدف حتقيق الأ

اإىل  �سافة  بالإ ال�ساحلية،  دارة  والإ التخطيط  على  الرتكيز  مع  ومناق�سته  املوجود  الوطني  الت�سريع   حتديد 

جراءات التي ميكن اأن تكون موجودة لتخطيط املوارد. الإ

الذي قد  الت�سارب  اإىل جانب  ال�ساحلية،  املوارد  ا�ستخدام  واملحتملة يف  املوجودة  املطالب   حتديد وو�سف 

ين�ساأ يف هذا اخل�سو�ص، وغريها من الق�سايا الجتماعية القت�سادية التي ل بد من اأخذها بعني العتبار 

يف عملية التخطيط ال�ساحلي.

 حتديد الق�سايا الهامة وو�سعها �سمن اأولويات بحيث توؤخذ بعني العتبار يف عملية التخطيط ال�ساحلي. 

الفنية  ر�سادات  لالإ وفقا  الوطني  ال�ساحلي  امللف  وجتميع  الفريق  اإليها  يخل�ص  التي  النتائج  كافة  جمع 

داريني  )املرفقة(. ويجب اأن تكون اللغة امل�ستخدمة �سهلة الفهم من قبل نطاق وا�سع من اخلرباء الفنيني والإ

وعامة ال�سعب مبا يف ذلك طالب املدار�ص الثانوية، وميكن اأن يكتب الن�ص باللغة الإجنليزية اأو العربية.

حمر وخليج عدن  قليمية للمحافظة على بيئة البحر الأ �سيعمل الفريق الوطني يف بلده ويتوا�سل مع الهيئة الإ

عرب الربيد اللكرتوين، اأو الفاك�ص اأو باأي ب�سكل اآخر من املرا�سالت.

جـ( حمتويات مقرتحة للملف ال�ساحلي الوطني

البيئة الفيزيائية

النطاق اجلغرايف واحلدود: تعيني احلدود، متييز القطاعات الفرعية، احل�سول على خرائط.
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نظمة النهرية  نظمة البيئية: ال�سحراء ال�ساحلية، الغابة ال�ساحلية، البحر ال�ساحلي )القاعي والبحري(، الأ الأ

الرطبة،  را�سي  والأ نهار  الأ م�سبات  والربك(،  )البحريات  البحريات  اأنظمة  �سا�سية(  الأ والتيارات  نهار  )الأ

الطيور البحرية، اأ�سجار ال�سورى الخ.
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البيئة الجتماعية القت�شادية
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الريا�سة، املرافق الرتفيهية، �سواطئ ال�سباحة، املنتجعات، القوارب الرتفيهية.
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