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شكر وتقدير

يقوم هذا الدليل على االضافات والتجارب والدروس المستفادة التي قدمها 
مجتمع MSPglobal من خالل جميع األنشطة التي نظمتها أو دعمتها اللجنة 
العامة  والمديرية  لليونسكو  التابعة  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية 
عامي  بين  األوروبية  للمفوضية  التابعة  األسماك  ومصايد  البحرية  للشؤون 
لتسريع عمليات تخطيط  المشتركة  الطريق  إطار خريطة  و2021 في   2017

الحيز البحري على نطاق عالمي. 

لقد تولى أعضاء مجموعة خبراء الدولية MSPglobal )وهم كل من جوزيف 
سميث  وجوانا  سيلفا  كيساد  وميشيل  إيساكسون  وانچيال  أنسونغ  أونونا 
وخوان لويس سواريز دي فيفيرو وريكو فارجوبورو وزيواي زانغ( إلى جانب 
المحررين صياغة مسودة هذا الدليل. في حين لم يبخل أعضاء مجموعة 
خبراء المواضيع المتعلقة بمبادرة MSPglobal )وهم كل من أندريه أبراميتش 
تركمان  وأنت  ماهاديو  وسارة  لوكيتش  وإيفانا  كرينر  وأنيا  خليل  وكريمة 
وسيليا فاسيلوبولو وتوم وولي( بمساهماتهم القيمة وبمراجعة المسودة. وقد 
الدليل  اعداد هذا  رافقت  التي  الردهات  التنسيق طيلة  سهر على عمليات 
لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة  ايچلسياس كامبوس )عن  أليخاندرو  السيد 
العامة  المديرية  )عن  روباك  جوليا  والسيدة  لليونسكو(  التابعة  المحيطات 
بدعم  األوروبية(،  للمفوضية  التابعة  األسماك  ومصائد  البحرية  للشؤون 
اللجنة  )عن  خليل  وآية  بغماتوفا  مادينا  السيدة  قبل  من  النظير  منقطع 
يتعلق  فيما  وبتوجيه  لليونسكو(  التابعة  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية 
للشؤون  العامة  المديرية  )عن  الينمان  فليكس  السيد  قبل  من  بالمؤسسات 
جوليان  والسيد  األوروبية(  للمفوضية  التابعة  األسماك  ومصائد  البحرية 

باربيير ) عن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو(.

لقد كان لمنتديات تخطيط الحيز البحري )MSPforum( الدولية التي نظمتها 
للمفوضية  التابعة  األسماك  ومصائد  البحرية  للشؤون  العامة  المديرية 
األوروبية والثروة السمكية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة 
وكذلك  واإلقليمية  الوطنية  السلطات  من  بدعم  لليونسكو  التابعة  لليونسكو 
الشركاء اإلقليميين في بروكسل )2018( وال ريونيون )2019( وفيغو )2019( 
وريغا )2019( أثر جيد في استخالص العديد من الدروس والخبرات القّيمة. 
المعني  المتحدة  األمم  مؤتمر  غرار  على  أخرى  دولية  فعاليات  جادت  كما 
المياه  ومؤتمر   )2017( األمريكية  نيويورك  بمدينة  انعقد  الذي  بالمحيطات 
االقتصاد  ومؤتمر   )2018( العالمية في مراكش  البيئة  لمرفق  التابع  الدولي 
األزرق المستدام الذي انعقد بمدينة نيروبي )2018( والقمة المشتركة التي 
جمعت االتحاد األوروبي بالصين )2019( أيًضا بإضافة كانت على قدر كبير 
من األهمية. هذا وقد دارت أيًضا لقاءات ومناقشات مهمة في إطار مؤتمرات 
»محيطنا« في كل من مالطا )2017( وأوسلو )2019( ومن خالل ورش العمل 
المخصصة في األيام البحرية األوروبية في بورغاس )2018( ولشبونة )2019(.

إيراسموس  خريجي  من  الشبان  المخططين  من  عدد  قدمه  عما  فضال 
موندوس من إضافات وتوصيات تخص الدليل ومن دعم إلى المديرية العامة 
والثروة  األوروبية  للمفوضية  التابعة  األسماك  ومصائد  البحرية  للشؤون 
لليونسكو من  التابعة  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  واللجنة  السمكية 

خالل تنظيمهم لجميع الفعاليات والمنتديات الدولية المذكورة أعاله.  

لجميع  الخاص  الشكر  عبارات  بأسمى  نتقدم  فإننا  الدليل  هذا  نقدم  وإذ 
والحفظ  الحيوية  والتكنولوجيا  المائية  األحياء  تربية  في مجاالت  العاملين 

والسياحة  والبحوث  والقانون  والتأمين  والطاقة  والدفاع  األسماك  ومصايد 
والخاصة  العامة  والشركات  واإلنقاذ  واألمن  والموانئ  والشرطة  والنقل 
تنوع  وعلى  المستمر  دعمهم  على  ورجاال  نساء  الحكومية  غير  والمنظمات 
المساهمات التي قدموها من أجل النهوض بعمليات تنفيذ تخطيط الحيز 

البحري بصفة عامة.

وقد استفاد الدليل من دعم والتزام جميع البلدان المستفيدة والشريكة في 
برنامج MSPglobal في غرب البحر األبيض المتوسط وهي: إسبانيا وإيطاليا 
وموريتانيا  والمغرب  ومالطا  وليبيا  وفرنسا  والجزائر  وتونس  والبرتغال 
واالتحاد من أجل المتوسط ومركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير 
والبيرو  وبنما  اإلكوادور  الهادئ:  المحيط  شرق  جنوب  وفي  األولوية  ذات 

وكولومبيا واللجنة الدائمة لجنوبي المحيط الهادئ.

لقد كان الدعم الذي قدمته حكومة السويد لفائدة خارطة الطريق المشتركة 
التدريبية  الدورات  للغاية في مضاعفة عدد  2018 و2020 مفيًدا  بين عامي 
البحري  الحيز  لتخطيط  المخصصة  والتقنية  المؤسسية  العمل  وورش 
ولالقتصاد األزرق المستدام وإلدارة المخاطر الساحلية ومحو األمية فيما 
من  وخبراء  ومسؤولين  الوطنية  السلطات  شملت  والتي  بالمحيطات  يتعلق 
الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  إفريقيا  في  دولة   50 من  أكثر 
لعبة  التدريبية  األنشطة  تضمنت  وقد  النامية.  الصغيرة  الجزرية  والدول 
»تحدي تخطيط الحيز البحري« )MSP Challenge( التي تبرعت بها الحكومة 

الهولندية في إطار دعمها لخارطة الطريق المشتركة.

كما أدى التعاون مع المنظمات اإلقليمية التالية إلى إثراء تنوع المساهمات 
من القارات األخرى: إفريقيا )اتفاقيات أبيدجان ونيروبي، WIOMSA(، القطب 
البيئة  )حماية  الشمالي  القطب   ،)CCAMLR أنتاركتيكا،  )معاهدة  الجنوبي 
 ،)HELCOM-VASAB( البلطيق  بحر  الشمالية(،  القطبية  للمنطقة  البحرية 
الكاريبي )البرنامج الكاريبي للبيئة(، بحر قزوين )البرنامج القزويني للبيئة(، 
المتوسط(، شمال  بالبحر  الخاصة  العمل  المتوسط   )خطة  األبيض  البحر 
 ،)NOWPAP( شمال غرب المحيط الهادئ ،)OSPAR( شرق المحيط األطلسي

 .)PERSGA( والبحر األحمر وخليج عدن )SPREP( المحيط الهادئ

تحديد  خالل  من  المنشور  هذا  في  التالية  والمشاريع  المبادرات  ساهمت 
الخبرات والدروس المستفادة في البلدان المستفيدة منها: 

 European MSP Platform, ADRIPLAN, AQUACROSS, Baltic LINes, Baltic Scope,

 BlueMED, Blue Solutions Initiative, BRESEP, Strengthening the Management and

 Protection of Marine Biodiversity, LME:Learn, MamiWata, MarSP, MARSPLAN

 BS, MASPNOSE, MARISMA, MSP-MED, MULTIFRAME, MUSES, MUSICA ,Ocean

 Metiss, PADDLE, Pan Baltic Scope, PANORAMA, PLASMAR+, SEANSE, SIMAtlantic,

SIMCelt, SIMNORAT, SIMWESTMED, SPINCAM, Strong High Seas, SUPREME, 

 .THAL-CHOR, TPEA

حقا ما كان هذا الدليل ممكنا لوال هذا التعاون المشترك الرائع الذي حظي 
مالي  بدعم   MSPglobal مبادرة  نظمتها  التي  األنشطة  جميع  تمويل  تم  به. 
لالتحاد  التابع  األسماك  ومصائد  البحرية  للشؤون  االوروبي  الصندوق  من 
الوكالة  قبل  المؤسسي من  الجانب  الدعم في  تلقت جميعها  وقد  األوروبي 

األوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة.
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8.6 التعديل: استعراض ومراجعة الخطة

9 لخطوات القادمة

الببليوغرافيا
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يوتحملا لودج

تمكينمتنفيذمتخطيطمللحيزمللبحري 7117م

وضع الئحة لتنفيذ تخطيط الحيز البحري  7.1118

إقامة حوار منتظم مع القطاعات والجهات الفاعلة األخرى لمتابعة ودعم عملية التنفيذ  7.2119

تدريب الجهات المختصة والقطاعات البحرية على تنفيذ الخطة  7.3120

االمتثال لتخطيط الحيز البحري  7.4121

إنفاذ تخطيط الحيز البحري  7.5123

للرصومتلل قييممتلل كّيف 8125مم

تقييم عملية التخطيط وإشراك أصحاب المصلحة  8.1126

تقييم الخطة ومدى مالءمتها  8.2127

تقييم التنفيذ  8.3129

تقييم نتائج تخطيط الحيز البحري  8.4130

اإلبالغ عن نتائج التقييم والرصد واستخدامها  8.5130

التعديل: استعراض ومراجعة الخطة  8.6131

للخطللجمللقددمة 9135مم

138الببليوغرافيا
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مسرد المصطلحات

لالتصدح:م
البيئية  النظم  وبين  داخل  االتصاالت  وكثافة  الروابط  من  المباشرة 

واستخدامها. 

إيرلءمأتمتوبيرمإدلري:م
أن  يجب  اإلدارة،  أهداف  من  هدف  لتحقيق  يتخذ  معين  إجراء  هو 
تحدد إجراءات اإلدارة أيًضا جملة التحفيزات )التنظيمية واالقتصادية 
والتعليمية( التي سيتم استخدامها لتنفيذ إجراء اإلدارة والمؤسسة أو 

المصلحة المؤسسية التي لها سلطة تنفيذ اإلجراء اإلداري.

أدلةمدعمملتخدذمللقرلرلج:م
هي عبارة عن مجموعة واسعة من األدوات المعتمدة على الكمبيوتر 
مثل نماذج المحاكاة و/أو التقنيات واألساليب المطورة لدعم تحليل 

القرار والعمليات التشاركية.

لإلدلرةمللقدبلةملل كيف:م
ويقّيم  يرصد  التعلم  من خالل  اإلدارة  تحسين  أجل  من  منتظم  نهج 
نتائج اإلدارة. ببساطة، هو »التعلم بالممارسة« وتكييف ما يفعله المرء 

بناء على ما يتم تعلمه.

لإلدلرةمللقدئمةمعلىمأسدسمللمنطقة:م
هي جملة اللوائح المنظمة للنشاط البشري في منطقة معينة للحفاظ 

عليها أو لتحقيق أهداف اإلدارة المستدامة للموارد.

لإلدلرةمللقدئمةمعلىمللنظدمملإلوكللليي:م
هي مقاربة متكاملة لإلدارة تأخذ بعين االعتبار النظام البيئي بأكمله، 
بما في ذلك العنصر البشري. الهدف من اإلدارة القائمة على النظام 
اإليكولوجي هو الحفاظ على نظام بيئي في حالة جيدة ومنتجة ومرنة 
االنسان  بها  يرغب  التي  والخدمات  البضائع  توفير  من  يتمكن  حتى 

ويحتاج إليها. 

لإلدلرةمللم كدملة:م
نهج يتم من خالله النظر في العديد من القضايا البيئية واالجتماعية 
واالقتصادية المتنافسة مًعا، من أجل إيجاد الحل األمثل بالنظر إلى 
المجتمع بأكمله والنظام البيئي برمته، كالتخطيط الحيز البحري مثال.

إدلرةمللمخدطر:م
هي عملية تقييم إجراءات اإلدارة على ضوء نتيجة تقييم المخاطر.

لإلدلرةمللمش ركة:م
إدارة  عن  المسؤولية  تقاسم  فيه  يتم  اإلدارة  اصناف  من  هو صنف 

الموارد بين الحكومة ومجموعات مستخدمي الموارد.

إدلرةمللمندطقمللسدحلية:م
عن  فضال  وشاملة  متكاملة  مقاربة  يتبع  للموارد  إدارة  نظام  هو 
في  المعقدة  اإلدارة  قضايا  معالجة  في  تفاعلية  تخطيط  عملية 

المنطقة الساحلية.

لإلدلرةممنمأسفلمإلىمأعلى:م
يسمح لجميع مستويات المجتمع أن تصبح جزًءا من العملية ويساعد 
على خلق شعور بالملكية بين أصحاب المصلحة المعنيين نحو تحقيق 

الهدف. 

لإلدلرةممنمأعلىمإلىمأسفل:م
هي إدارة تكون فيها معالجة معلومات اإلدارة والقرارات على المستوى 

المركزية ويتم إبعاد مستخدمي الموارد من عملية صنع القرار.

لالس خولممللم عود:م
مقربة  على  الموجودة  المحيطات  لموارد  المشترك  االستخدام  هو 

جغرافية من قبل مستخدم واحد أو عدة مستخدمين.

لالس خولممللمس ولم:م
هو استخدام الموارد الطبيعية بطريقة وبمستوى ال يؤدي إلى تدهور 
التنوع البيولوجي على المدى الطويل، وبالتالي الحفاظ على قدرتها 

على تلبية احتياجات وتطلعات األجيال الحالية والمقبلة.

أصحدبمللمصلحة:م
هم األفراد أو الجماعات أو المنظمات المتأثرة )أو التي ستتأثر( أو 
المشاركة أو المهتمة )إيجاًبا أو سلًبا( بإجراءات إدارة تخطيط الحيز 

البحري بطرق مختلفة.

لالضطرلب:م
البشري/ النشاط  عن  الناجمة  الطبيعية  الموارد  نوعية  اضطراب 

استخدام أو العمليات الطبيعية.
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إغالقمللمنطقة:م
لمنطقة  معينة  )معدات(  آلة  بواسطة  الصيد  عمليات  أمام  اإلغالق 
صيد بأكملها أو جزء منها لحماية جزء من الكائنات الموجودة فيها 
هذه  من  مجموعات  عدة  أو  جميعها  أو  واليرقات(  البويضات  )مثل 
الكائنات. عادة ما يكون اإلغالق موسمًيا ولكنه قد يكون بشكل دائًما.

لالق صددملألزرق:م
النمو  تحقيق  بقصد  المحيطات  لموارد  المستدام  االستخدام  هو 
على  الحفاظ  مع  العمل  وفرص  العيش  سبل  وتحسين  االقتصادي 

صحة النظم البيئية للمحيطات.

لإلن دييةملألتلية:م
قياس اإلنتاج النباتي الذي هو بداية السلسلة الغذائية. تتكون الكثير 
العوالق  من  المائية  أو  البحرية  األنظمة  في  األولية  اإلنتاجية  من 

النباتية، وهي طحالب أحادية الخلية تطفو بحرية في الماء.

أنثرتبليين:م
التي يسببها اإلنسان.

للبنيةملل ح يةمللزرقدء/للخضرلء:م
لها  مخطط  الطبيعية  وشبه  الطبيعية  المناطق  من  شبكة  هي 
لتقديم  وإدارتها  تصميمها  تم  أخرى  بيئية  ميزات  تضم  استراتيجًيا 

مجموعة واسعة من خدمات النظام البيئي.

بيدندجملألسدس:م
هي المعلومات األساسية التي تم جمعها قبل بدء البرنامج أو النشاط، 

الستخدامها الحًقا لتقديم مقارنة لتقييم التأثيرات.

للبيدندجمللكمية:م
هي بيانات متوفرة في صيغة رقمية ويمكن قياسها.

للبيدندجمللنلعية:م
هي بيانات متوفرة في صيغة غير رقمية تعنى بأوصاف العناصر.

للبيدندجملللصفية:م
والمعلومات  واألنواع  والجودة  المحتوى  توفر  موجزة  بيانات  هي 
المكانية تتعلق بمجموعة من البيانات، تستخدم في رسم خرائط نظم 

المعلومات الجغرافية والتطبيقات األخرى.

لل أثيرملل رلكمي:م
هي جملة التأثيرات )اإليجابية أم السلبية، المباشرة وغير المباشرة، 
قصيرة وطويلة المدى( التي تتسبب فيها مجموعة من األنشطة في 
منطقة أو إقليم ما، حيث قد ال يكون كل تأثير فردي مهما إذا تم تناوله 
بمعزل عن غيره، ولكنه قد يؤثر بشكل جماعي على البيئة ويضر بها.  

لل جزئة:م
هي تقسيم منطقة أو منظر طبيعي بري/بحري أو موطن إلى أجزاء 

منفصلة ومحايدة كنتيجة لتغير استخدام اليابسة/البحر.

تحليلملل كلفةمتللفدئوة:م
تحديد  خالل  من  خطة  أو  مشروع  جدوى  لتحديد  مصممة  تقنية 

تكاليفها وفوائدها.

لل حليلمللمعيدري:م
هي عملية تحليل تفضي إلى توصية أو توجيهات تستند إلى أحكام 

قيمية أو تعكس ما يفضله المجتمع.

تحليالج/خرلئطمللمالءمة:م
هي عملية تحديد أفضل موقع الستخدام معين وذلك وفًقا لعدة معايير.

لل خثث:م
إثراء المغذيات، عادة في شكل نترات وفوسفات، وغالًبا من مصادر 
السطحية  المائية  والمجاري  الصحي  والصرف  الزراعة  مثل  بشرية 
من  التلوث  بسبب  عادة  هذا،  يحدث  عندما  الحضرية.  بالمناطق 

األرض، تتكاثر الحياة النباتية - العوالق النباتية أو الطحالب. 

لل خصيص:م
حصة وتعيين الموارد التي تحصل عليها مجموعة المستخدمين من 

خطة محددة.

لل خطيطملالس رلتيجي:م
هو نوع من التخطيط الذي تقوم به المنظمات أو القطاعات والذي 

يهدف إلى تحسين نجاعة العمليات على المدى الطويل. 

تخطيطمللحيزمللبحريم)أتمللمالحي(:م
هي عملية عامة تهدف لتحليل وتخصيص التوزيع المكاني والزماني 
لألنشطة البشرية في المناطق البحرية لتحقيق األهداف اإليكولوجية، 
واالقتصادية، واالجتماعية التي تم تحديدها من خالل عملية سياسية.

لل خطيطمللحيزي:م
للتنمية  ومستدامة  األجل  طويلة  أطر  إلنشاء  رئيسية  أداة  هي 

االجتماعية واإلقليمية واالقتصادية داخل البلدان وفيما بينها.

لل خطيط:م
هي عملية التفكير في وتنظيم األنشطة الالزمة لبلوغ الهدف المنشود.

لل رخيص:م
يُعرف أيًضا باسم التصريح أو الموافقة، وهي وثيقة تمنح المنتج الحق 

في العمل وفًقا للشروط التي تحددها سلطة التنظيم.
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لل طبيق:م
لتطبيق  الحكومات  تتخذها  التي  اإلدارية  اإلجراءات  مجموعة  هي 
للتصدي  أو  لمعالجة  وذلك  البشرية  األنشطة  تهم  التي  القوانين 

الحاالت التي تعرض البيئة أو العموم للخطر.

تغيرمللمندخ:م
االختبارات  باستخدام  تحديده  يمكن  المناخ  حالة  في  تغير  هو 
تقلب  و/أو  معدل  في  التغيرات  مالحظة  خالل  من  اإلحصائية 
الزمن  من  لعقود  تكون  عادة  طويلة  لفترة  تستمر  والتي  خصائصه 

أو أكثر.

لل قسيممإلىممندطق:م
هو فصل االستخدامات التي يعتقد أنها غير متوافقة.

تقييممللمخدطر:م
هي عملية تحديد أوجه عدم اليقين وشدة اآلثار الضارة التي تحدث 
لإلنسان أو البيئة بعد التعرض لمصدر خطر في ظل ظروف محددة.

لل قييم:م
المحددة  المعايير  بعض  إلى  بالنظر  النتائج  يقيم  إداري  نشاط  هو 

مسبًقا وعادة ما يكون مجموعة من المعايير أو من أهداف اإلدارة.

تكلفةملل خفيفم)أتملالس عددة(:م
تكلفة التخفيف من آثار فقدان خدمات النظام البيئي أو تكلفة استعادة 

تلك الخدمات.

لل للوث:م
ذات  آثار ضارة  إلى  يؤدي  مما  البيئة،  في  الطاقة  أو  المواد  إدخال 
بالموارد الحية والنظم  طبيعة تعرض صحة اإلنسان للخطر، وتضر 
االستخدامات  من  وغيرها  المرافق  مع  تتداخل  أو  وتضعف  البيئة، 

المشروعة للبيئة.

تنظيمملس خولممللبحر:م
هي جملة القواعد التي تم سنها لتنظيم أي جانب من جوانب استخدام 
البحري، بما في ذلك تقسيم المناطق، أو تصاريح االستخدام أو تنظيم 
المنطقة أو أي الئحة أخرى تنص على االستخدام المناسب أو النطاق 

أو الموقع أو كثافة النشاط البشري.

تنظيممللخومدج:م
هي المزايا التي نحصل عليها من تنظيم عمليات النظام البيئي مثل 

تعديل المناخ، المياه وبعض األمراض البشرية.

لل نميةمللمس ولمة:م
هي التنمية التي تلبي احتياجات الوقت الراهن دون المساس بقدرة 

األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة.

لل نلعمللبيللليي:م
ذلك  في  بما  المصادر  جميع  من  الحية  الكائنات  بين  التباين  هو 
مائية  إيكولوجية أخرى  والبحرية ونظم  األرضية  اإليكولوجية  النظم 
داخل  التنوع  يشمل  وهذا  منها؛  جزًءا  تعد  التي  البيئية  والمجمعات 

األنواع وبين األنواع والنظم اإليكولوجية.

لل لقعدج:م
مستقبل محتمل )غالًبا ما يكون مرتبطا »بالتنبؤ«(؛ وهي عملية إسقاط 

متوقعة نسبًيا للحاضر. التوقعات يمكن أن تكون إما كمية أو نوعية.

للحصيلة:م
هي نتيجة متوقعة إلجراء تم اتخاذه يتعلق باإلدارة الحيزية البحرية.

للحقلقملل قليووة:م
التي )حتى اآلن( لم يتم  التقليديين  هي حقوق السكان األصليين أو 
يتم تسجيلها )بعد( والتي  لم  أو  النظر فيها في سياق وطني ودولي 

تستند إلى النظام القانوني لكل ثقافة.

للحلكمة:م
تشمل الحوكمة جملة التقاليد والهيئات والعمليات التي تحدد كيفية 
اتخاذ  وكيفية  صوتا  المواطنين  إعطاء  وكيفية  السلطة،  ممارسة 

القرارات بشأن القضايا ذات االهتمام العام.      

خومدجملل زتوو:م
بما  البيئية،  النظم  تم الحصول عليها من  التي  المنتجات  هي جملة 
واأللياف  واألغذية  الوراثية  الموارد  المثال،  سبيل  على  ذلك،  في 

والمياه العذبة.

خومدجمللنظدمملإلوكللليي/قيمملالس خولممغيرمللمبدشر:م
هي المزايا التي تنطوي عليها النظم البيئية والتي تساهم في جعل 
الفيضانات  مياه  في  التحكم  مثل  ورائقة،  ممكنة  البشرية  الحياة 

وتنقية المياه.

خطملألسدس:م
الممتد على  الخط  البحار هو  لقانون  المتحدة  اتفاقية األمم  حسب 
طول الساحل الذي تقاس منه الحدود البحرية للبحر اإلقليمي لبلد 
ما وبعض المناطق البحرية األخرى الخاضعة لسلطته، مثل المنطقة 
االقتصادية الخالصة للبلد. عادة ما يتبع خط األساس البحري خط 

المياه المنخفضة للبلد الساحلي.
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للخطةمللشدملة:م
هي وثيقة استراتيجية تضبط المبادئ واألهداف والغايات والمبادئ 
لنمو  المتخذة  اإلدارية  واإلجراءات  والمعايير  والسياسات  التوجيهية 
على  المنطقة  هذه  كانت  المستقبل-سواء  في  ما  منطقة  وتنمية 

اليابسة أو في البحر.

رأسمللمدحمللطبيعي:م
هو مخزون الموارد الحية وغير الحية التي توفر المزايا والخدمات 

التي يحتاجها الناس وجميع أشكال الحياة على األرض.

للرسلممللبيئية/رسلمملالس عمدح:م
الرسوم اإللزامية المطلوبة الستخدام سلعة أو خدمة بيئية. هذه تولد 
إيرادات يمكن إعادة تدويرها للحفاظ على التنوع البيولوجي وزيادة 

التكلفة الخاصة الستخدام الموارد.

رصوملألدلء:م
هو الرصد المستمر واإلبالغ عن إنجازات البرنامج، خصوصا التقدم 
المحرز على صعيد األهداف والغايات المحددة مسبًقا. يمكن أن تعالج 
مقاييس أو مؤشرات البرنامج نوع أو مستوى أنشطة البرنامج المنفذة 
البرنامج  يقدمها  التي  المباشرة  والخدمات  والمنتجات  )العملية(، 

)المخرجات( و/أو نتائج تلك المنتجات والخدمات )الحصيلة(.

للرؤوة:م
هي المستقبل المنشود أو المفضل.

للسيندرول:م
األمر  عليه  سيكون  لما  مبسًطا  يكون  ما  وغالًبا  مقنع  وصف  هو 
من  ومتناسقة  متماسكة  مجموعة  إلى  استنادا  وذلك  المستقبل  في 

االفتراضات حول المحفزات الرئيسية.

للصدلحمللعدم:م
سلعة أو خدمة ال تقلل فيها المنفعة التي يتلقاها أي طرف من توفر 

مزاياها لآلخرين وال يمكن تقييد الوصول إليها.

للصيومبدلطرقملل قليووة:م
هو صيد تستخدم فيه معدات وقوارب تقليدية أو صغيرة الحجم.

عدبر)ة(مللحوتد:م
هي القضايا العابرة للحدود التي يمكن أن تمتد اآلثار عبر الحدود، 

وليس بالضرورة البلدان المجاورة المباشرة فقط.

قورةملل حمل:م
هي مستوى االستخدام الذي يمكن لمورد طبيعي أو من صنع إنسان 
وعلى مستوى معين من اإلدارة أن يحافظ فيه على نفسه بعد فترة 

طويلة من الزمن.  

للقورةمعلىمللصملد:م
هي قدرة نظام أو جماعة أو مجتمع معرض للمخاطر على المقاومة 
المناسب  الوقت  الخطر في  آثار  والتعافي من  والتكيف  واالستيعاب 
وبطريقة فعالة، بالحفاظ على مقوماته ووظائفه األساسية واستعادتها.

للقضدودمللعدبرةمللحوتد:م
هي القضايا التي تهم فقط دولتين متجاورتين أو أكثر. وينطبق ذلك 
إحدى  بين  أي  ذاتها  البلدان  تحدث صلب  التي  القضايا  على  أيًضا 

مستوياتها اإلدارية.

قطدعي:م
يتعلق أو تتعلق بقطاع اقتصادي.

للقيلدمللمفرتضةمعلىملللصلح:م
هو إجراء تدبير إداري يهدف للحفاظ على التنوع البيولوجي من خالل 
فرض قيود على عمليات الوصول إلى مناطق جغرافية بعينها أو إلى 
الموارد البيولوجية في حد ذاتها. وهو إجراء متداول بشكل خاص في 
الحاالت التي تكون فيها إما فصائل لكائنات حية أو نظام إيكولوجي، 
بشكل  االستخدام  مستوية  مستويات  من  مستوى  أي  فيه  يطبق  ال 

مستدام، عرضة للخطر وتستوجب حماية.

للمبوأملللقدئي:م
ينطبق عندما تكون هناك تهديدات بأضرار بيئية خطيرة أو ال رجعة 
فيها وينص على أن عدم اليقين العلمي ال يكون سببا لتأجيل اتخاذ 

تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع التدهور البيئي.

للمبوأ:م
الطبيعة  تحدد  أساسية  جودة  هي  البحري  الحيز  تخطيط  في 
االستدامة،  مثل  البحري،  الحيز  تخطيط  لعملية  األساسية 

االحتياطات والشفافية.

للُمخَريدج:م
هي منتج أو خدمة يتم تسليمها بعد عملية أو مجموعة من األنشطة.

مرلقبةمللمطدبقة:م
الذاتي،  الرصد  تقارير  ذلك  في  بما  الرصد،  بيانات  وتقييم  جمع 
والتحقق إلظهار ما إذا كان أداء أي نشاط يتوافق مع الحدود والشروط 

المحددة في تصريحه أو ترخيصه.
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للمرلقبة:م
ونجاح  المحرز  التقدم  تقييم  قصد  التغييرات  وتسجيل  مراقبة 

الخطة الموضوعة.

للمسدءلة:م
البرنامج  أن  على  والرعاة  المصلحة  أدلة ألصحاب  تقديم  مسؤولية 
والمالية.  القانونية  ومتطلباته  وسياسته  نطاقه  مع  ويتماشى  فعال 
هي واجب مد أصحاب المصلحة والجهات الراعية بالمؤيدات التي 
ومتطلباته  وسياسته  نطاقه  مع  ومتوافق  فعال  البرنامج  أن  تثبت 

القانونية والمالية.

مفدضلة:م
هي خيارات اإلدارة التي تغير عن قصد أو غير قصد نوع الخدمات 

التي تقدمها النظم البيئية وحجمها وتوليفتها.

للمقيدس:م
هو المدى المكاني لمنطقة جغرافية قيد الدراسة.

للمندصفة:م
الحالة التي يتميز بها المجتمع بالعدالة والمساواة والنزاهة واإلنصاف، 
بما في ذلك التوزيع العادل والمتساوي للسلطة والموارد االقتصادية 

والفرص والبضائع والخدمات للمجتمع. 

للمندطقمللللقعةمخدرجمنطدقملللالوةملللطنية:م
ال  التي  البحر(  وقاع  الماء  )عمود  المحيط  من  المناطق  تلك  وهي 

تتحمل أي دولة مسؤولية إدارتها وحدها.

للمندظرمبحري:م
هي منطقة بحرية أين أدى التفاعل بين البشر والطبيعة بمرور الوقت 
إلى إنتاج مساحة ذات طابع مميز وذات قيمة بيئية وبيولوجية وثقافية 

وجمالية كبيرة.

منطقةملألمدن:م
هي منطقة محددة تمتد من بنية تحتية بحرية معينة وذلك لحماية 

وتأمين جميع الخدمات التشغيلية.

للمنطقةمللعدزلة:م
هي منطقة توجد بالقرب من حدود منطقة محمية وهي بمثابة منطقة 

عبور بين مناطق تتم إدارتها ألهداف مختلفة.

منطقةمبحروةممحمية:م
هي منطقة بحرية محددة جغرافًيا يتم تخصيصها وإدارتها لتحقيق 
أهداف محددة )التنوع البيولوجي طويل المدى( للحفظ واالستخدام 

المستدام )والتي توفر حماية أقوى من المناطق المحيطة بها(.

منطقةمبيللليية:م
بنباتات  يتميز  طبيعي  إيكولوجي  مجتمع  على  تتوفر  منطقة  هي 
وحيوانات وظروف بيئية مميزة وتحدها حدود طبيعية ال اصطناعية.

منطقةمخطر:م
منطقة يتم تحديدها بشكل دائم أو من فترة وأخرى تستخدم لممارسة 

معينة، عادة ما تكون ممارسة حربية.  

منطقةمسدحلية:م
هي منطقة تقع في واجهة بين البر والبحر، بحيث يؤثر البحر على 

اليابسة والعكس بالعكس.

منطقةممحظلرة:م
هي منطقة محددة لغرض حظر أو تقييد وصول الجمهور إليها. 

منطقةمو عّينمتجّنبهد:م
جميع  قبل  من  تجنبها  يجب  محددة  حدود  ضمن  تقع  منطقة  هي 
المالحة خطرة  فيها  تكون  والتي  السفن  من  معينة  فئات  أو  السفن 
بشكل خاص أو تستوجب بشكل استثنائي تجنب وقوع إصابات فيها.

للمؤشر:م
هو جملة معلومات تستند إلى البيانات المقاسة والتي تستخدم لتمثيل 
سمة أو خاصية أو ميزة معينة لنظام ما. المؤشر هو مقياس، كمي أو 

نوعي، لمدى قربنا من تحقيق ما حددناه، ألهدافنا أو نتائجنا.

نطدقمللمحيط:م
الحيز  تخطيط  غاية  االعتبار  بعين  وأخذنا  االستبعاد  خالل  ومن 
وبالتالي  الساحلية،  المنطقة  خارج  الواقعة  المنطقة  فهي  البحري، 
ال تخضع لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية أو ال تؤطرها مفاهيم 
التخطيط المشابهة. وهي من الناحية القانونية مقسمة إلى مناطق 

خاضعة للسلطة الوطنية ومناطق غير خاضعة للسلطة الوطنية. 
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للنظدممللبيئيمللبحريمللكبير:م
هي مناطق من محيطات العالم تضم المناطق الساحلية من أحواض 
القارية  للضفاف  البحرية  الحدود  إلى  األنهار  ومصبات  األنهار 
وهي  الرئيسية.  المحيطية  التيارات  ألنظمة  الخارجية  والحواف 
مناطق تعد كبيرة نسبًيا إذ تصل إلى حدود 200000 كم² أو أكثر وتتميز 
والسكان  واإلنتاجية  والهيدروغرافيا  المتميزة  األعماق  بقياسات 

المعتمدين على الغذاء.

نظدممللمعللمدجمللجغرلفية:م
وهو تصور إطار القدرة على التقاط وإدارة وتحليل البيانات المكانية 
والجغرافية. كما أنه يربط البيانات بالخريطة ويدمج بيانات الموقع 
)مكان وجود األشياء( مع جميع أنواع المعلومات الوصفية )ما تكون 

عليه األشياء هناك(. 

نظدممأتتلمدتيمل حووومهلوةمللسفن:م
هو نظام تتبع على السواحل قصير المدى يُستخدم في السفن ومن 
تبادل  طريق  عن  مواقعها  وتحديد  السفن  مرور  حركة  خدمات  ِقبَل 
خدمات  ومحطات  المجاورة  األخرى  السفن  مع  إلكترونًيا  البيانات 

حركة مرور السفن.

نظدممإوكللليي:م
قد يكون مجتمعا أو مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش وتتفاعل 

مع بعضها البعض في بيئة محددة.

للنمذية:م
هي محاكاة فيزيائية أو مفاهيمية أو رياضية للعالم الحقيقي.

للنهجمللقدئممعلىمللنظدمملإلوكللليي:م
الحية  والموارد  والمياه  المتكاملة لألراضي  هي استراتيجية لإلدارة 

تعزز الحفظ واالستخدام المستدام بطريقة عادلة.

للهوف:م
في تخطيط الحيز البحري، بيان االتجاه العام أو النية. األهداف هي 
بيانات رفيعة المستوى للنتائج المرجوة التي تأمل في تحقيقها داخل 

منطقة التخطيط البحري.
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تمهيد

لل خطيطملالس ولمةمتللسالمةمضمدندمالزدهدرمللمحيطدج

  https://www.mspglobal2030.org/ar/msp-roadmap/  1

على  وافقت  أو  تقدما  أحرزت  أو  بدأت  التي  البلدان  عدد  انفك  ما 
ملحوظ  بشكل  يزداد  بها  الخاصة  البحري  الحيز  تخطيط  عمليات 
التابعة  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة  أطلقت  أن  منذ 
لليونسكو والمديرية العامة للشؤون البحرية ومصايد األسماك التابعة 
لتسريع  المشتركة  الطريق  خريطة   2017 عام  األوروبية  للمفوضية 

عمليات تخطيط الحيز البحري على نطاق عالمي.1

وممثلي  السياسات  لواضعي  والفعالة  الفاعلة  المشاركة  بفضل 
المصلحة  وأصحاب  والمواطنين  واألكاديميين  البحرية  القطاعات 
اآلخرين في األنشطة التي نظمت في كل مكان يصل إليه المحيط، 
ساهمت مبادرة MSPglobal في تحسين التعاون العابر للحدود وعبر 
قيد  أو  بحرية  حيزية  خطط  بها  توجد  التي  المناطق  في  الحدود 

اإلعداد لها، وفي تعزيز عمليات التخطيط في المناطق التي لم تبدأ 
فيها بعد. 

في مستهل هذا العقد الجديد، ال يزال الهدف الذي حددته خارطة 
الطريق المشتركة قائمة وهو بلوغ ثالثة أضعاف عدد المناطق البحرية 
المستفيدة من تخطيط الحيز البحري بعد الموافقة واالشراف عليها 
من قبل حكوماتها ومواطنيها وتنفيذها بشكل فعال في أكثر من 30% 
 .2030 سنة  بحلول  الوطنية  للوالية  الخاضعة  البحرية  المناطق  من 
ويتوافق هذا النهج مع أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030 كما 
أنه يحظى بدعم المبادرات الوطنية واإلقليمية في إطار عقد األمم 
األمم  وعقد  المستدامة  التنمية  أجل  من  المحيطات  لعلوم  المتحدة 

المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية. 

عممنمعمليدجملل خطيطمعلىممس لىمللعدلم مًعد،مُنسِرّ

اليوم نعد عشرين دولة لديها خطط معتمدة ويتم تنفيذها ضمن واليتها 
القضائية البحرية )والتي تمثل %22 من المناطق االقتصادية الخالصة 
في العالم(. وهناك ست وعشرون دولة أخرى في طور الموافقة على 
االقتصادية  المناطق  من   25% تمثل  )والتي  الوطنية  لمياهها  خطط 
الخالصة في العالم(. تشمل هذه المجموعة الثانية دوال من االتحاد 
األوروبي التي يجب أن يكون لديها خطط تخطيط حيز بحري بحلول 
وناميبيا  وموزمبيق  وموريشيوس  كينيا  مثل  أفريقية  ودوال   2021 عام 
المكسيك  وهي  ممتاًزا  تقدًما  أحرزت  األمريكية  القارة  من  ودوال 
الشيء نفسه وهي كل من  والبيرو وأوروغواي ودوال في آسيا فعلت 
كوريا الجنوبية وإيران واليابان وأخيرا دوال من أوقيانوسيا متمثلة في 

الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل كيريباس وباالو وجزر سليمان.

بالمضي  أيًضا  التزمت  أخرى  دولة  وثمانين  إثنين  أن  الذكر  وجدر 
قدًما في تطوير عمليات تخطيط الحيز البحري في مياهها الوطنية 
)وهي تمثل %47 من المناطق االقتصادية الخالصة في العالم( حيث 
التخطيط في مرحلة مبكرة. في كثير من الحاالت يأتي إطالق هذه 
أو  بهم  الخاصة  الساحلية  اإلدارة  لخطط  طبيعي  كتطور  العمليات 
في إطار دعم تصورها لسياساتها البحرية الوطنية أو استراتيجيات 
االقتصاد األزرق المستدامة الوطنية أو اإلقليمية الجديدة. وتشارك 
أو في  المحلي  المستوى  الحكومات عادة في مشاريع تجريبية على 
على  المجاورة  البلدان  مع  للحدود  عابرة  دولية  حكومية  مشاريع 

المستوى اإلقليمي.

https://www.mspglobal2030.org/ar/msp-roadmap/
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رسممللمالمحمللمس قبليةمل خطيطمللحيزمللبحريمللوتليمتلإلدلرةمللمس ولمةمللمحيطدجم

األسماك  ومصايد  البحرية  للشؤون  العامة  المديرية  من  كل  تشتغل 
التابعة للمفوضية األوروبية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 
التابعة لليونسكو مع بعضهم البعض بروح من التعاون والعمل المتعدد 
بحوكمة  المرتبطة  التحديات  ترفعان  خالله  من  والذي  األطراف 
تخطيط  إطار  البحري  الحيز  تخطيط  باعتبار  وذلك  المحيطات 
عملية  أن  إذ  للمحيطات.  المستدامة  اإلدارة  لتعزيز  مهم  متكامل 
تخطيط الحيز البحري تخرج عن مفهوم اإلدارة القطاعية المعزولة 
واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية  األهداف  طرحها  في  لتراعي 
المتعددة. مما يخول الحد من النزاعات وتعزيز التعايش وروح التآزر 

في المجال البحري.  

كلتا  تسعى  األخرى،  الدولية  والوكاالت  األعضاء  الدول  مع  بالتعاون 
واقع  إلى  المشتركة  الطريق  إلى تحويل أهداف خارطة  المؤسستين 
ملموس في السنوات العشر المقبلة. ومن هنا تأتي أهمية االستمرار 
في التعاون لخلق المزيد من الفرص على الصعيدين المحلي واإلقليمي 
ومشاركة الطرق المبتكرة لتنفيذ تخطيط الحيز البحري في سياقات 
متنوعة وتسهيل التعاون بين البلدان المجاورة. يجب أن نعترف بأن 
الحدود البرية والبحرية هي همزة الوصل بين بلداننا والسبيل لتظافر 

الجهود وللحوار وهي إرث يجب أن نتركه لألجيال القادمة. 

مل زملنمب لفيرمسبلمللنجدحمللقدئمينمعلىمعمليدجملل خطيطمفيمبلولنهممتمندطقهم

الموجودة  المبادرات  من  واسعة  لمجموعة  كتكملة  يأتي  الدليل  هذا 
السياق يجب  القارات. في هذا  تنفيذها في جميع  الجار  أو  مسبقا 
النظر إليه واستخدامه وتفسيره. وبهذه الطريقة، يمكن لكل مستخدم 
الخاصة  الحتياجاته  وفًقا  تكييفه  أو  الدليل  إدراج  كيفية  تحديد 
واستخدامه بما يتماشى وأهدافه وقدراته على تطوير تخطيط عادل 

وأخالقي ومسؤول اجتماعًيا.  

وهو يضم الخبرات والدروس المستفادة فضال عن أمثلة من جميع 
القادة  العالم. هذه األخيرة تهدف إلى المساعدة على إعطاء  أنحاء 
ورجااًل،  نساًء  الوطنيين،  والمخططين  والعاملين  والخبراء  المحليين 

قيادة عمليات  يتمكنوا من  المسؤولية حتى  وكباراً، مزيدا من  شباًبا 
التخطيط في بلدانهم، ومن أفضل منهم ليقوم بذلك. 

وتعزيزها.  للقدرات  المستمر  التطوير  على  تركيزنا  سبب  هو  وهذا 
على  القدرة  والمؤسسات  األفراد  لدى  شك  بال  ستتحسن  وهكذا، 
إدارة الموارد والمهارات والمعرفة التي تخول لهم القيادة والمساهمة 
والمشاركة بفاعلية في عمليات التخطيط. وهذه العملية ستفضي بال 
شك إلى زيادة الوعي بأهمية الدور الذي يلعبه المحيط في حياة كل 

فرد من أفراد هذا العالم الذي نعيش فيه.
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لمحة عن الدليل لمحة عن الدليل   		

للغرضممنمللوليل؟
لمبادرة مشتركة من جانب  ثمرًة   MSPglobal يُعّد دليل 
اإلدارة العامة للشؤون البحرية والثروة السمكية التابعة للمفوضية 
التابعة  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة  و  األوروبية 
تخطيط الحيز  عمليات  وتنفيذ  تطوير  دعم  أجل  من  لليونسكو، 
الدليل  من  الغرض  العالم.1  أنحاء  جميع  في  البحري/المالحي 
والناشطين في مجال تخطيط  والشركاء  الحكومات  هو مساعدة 
البحري،  الحيز  المخططات  تطوير  في  عموما  البحري  الحيز 
وفي التعرف على التطور والدروس المستفادة إجماال فيما يتعلق 
بتخطيط الحيز البحري منذ نشرت اللجنة الحكومية الدولية لعلوم 
المحيطات التابعة لليونسكو أول دليل سنة 2009. إن انتشار مفهوم 
يوم  بعد  يوما  يتطور  انفك  ما  كممارسة  البحري  الحيز  تخطيط 
باإلدارة  المتعلقة  والمستحدثة  الجديدة  القضايا  لمعالجة  وذلك 

القائمة على النظام اإليكولوجي للمحيطات.  

يختلف تطبيق وتنفيذ تخطيط الحيز البحري من الناحية العملية 
باختالف  القضائية  والسلطات  الجغرافية  النطاقات  باختالف 
أن  يمكن  الحدود  وعبر  الوطني  إلى  المحلي  من  التنفيذ  مستوى 
البحري أشكاال عديدة ومختلفة على غرار  الحيز  يتخذ تخطيط 
التي  الشاملة  والخطط  المستوى  عالية  االستراتيجية  الخطط 
يمكن وضع تخطيط  التنفيذ.  إجراءات  تفصيلي  بشكل  تستعرض 
الحيز البحري في صيغته النهائية كوثيقة سياسية أو التوقيع عليه 
ليصبح قانوًنا ويكون قاباًل للتنفيذ قانونًيا – ويهدف هذا الدليل إلى 

المساعدة بنطاق كامل لنُُهج تخطيط الحيز البحري.

منطقة  تستخدمه  قد  الذي  البحري  الحيز  تخطيط  شكل  يتعلق 
تهدف  التي  والمستقبلية  الحالية  باالحتياجات  معينة  جغرافية 

الخطة إلى معالجتها، ونطاق وحجم الجهد المبذول.

ستُستخدم البحرية واملالحة بشكٍل ُمتباَدل.  1

يُنتهى إلى أفضل النتائج عندما تشمل خطط الحيز البحري جميع 
أصحاب المصلحة الرئيسيين ويتم تنسيقها ودمجها مع السياسات 
القطاعية وعملية صنع القرار. في جميع الحاالت، تشير الصفات 
المحددة لتخطيط الحيز البحري إلى أنها عملية عامة وتشاركية 
البشرية  لألنشطة  والزماني  الحيزي  التوزيع  وتخصيص  لتحليل 
في المناطق البحرية لتحقيق األهداف اإليكولوجية، واالقتصادية، 
سياسية عملية  خالل  من  تحديدها  تم  التي   واالجتماعية 
نحو  تطلعية  البحري  الحيز  خطط  تُعتبر   .)IOC-UNESCO, 2009(
لخطة  ضروريان  والغرض  الواضحة  الرؤية  حيث  المستقبل؛ 

متطورة طويلة المدى.

ومكنهملالس فددةممنمهذلمللوليل؟
الحكومات وأصحاب  الدليل لمساعدة  تم تطوير هذا 
ممارسة  في  المعنية  األطراف  وجميع  والمجتمعات  المصلحة 
األشخاص  الدليل  من  البحري. سيستفيد  الحيز  وتصميم خطط 
بينهم واضعي  القرار ومن  الذين يشغلون خططا في مراكز صنع 
والمسؤولين  المحلية  والسلطات  والمخططين  السياسات 
والعالمي.  واإلقليمي  والوطني  المحلي  الصعيد  على  الحكوميين 
المتخصصين  والطالب  الناشطين  اهتمام  موضع  أيًضا  وسيكون 
في مجال تخطيط الحيز البحري. كما أنه يمكن أن يكون مفيدا 
للقطاعات البحرية ولألكاديميين وللشركات الخاصة ولالستشاريين 
ولمنظمات المجتمع المدني حتى يفهموا بشكل أفضل أهمية خطة 
عملية  في  المساهمة  يمكنهم  ومتى  كيف  ذلك  في  بما  منهم  كل 

تخطيط الحيز البحري.

الدليل لتطوير دورات تدريبية على تخطيط  يمكن استخدام هذا 
الممارسات  وتطوير  والتعلم  التدريس  وتفاعالت  البحري  الحيز 
السابقة  المعرفة  ذوي  الجمهور  وإلشراك  تحسينها  أو  الجيدة 

بتخطيط الحيزي.

للغرضممنمهذلمللوليلم	
لجلمدهيرمللس هوفةمللرئيسيةم	
كيفمُأنشئمللوليلم	
كيفيةملس خولممهذلمللوليلم	
أدلةمأخرىممليلدةممسبقدم	

يستعرض هذا الفصل 

مدمهل

من
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الدليل الدولي MSPglobal لتخطيط احليز البحري/املالحة

تممتطلورمللوليل؟
نُشر أول دليل للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 
النظام  على  قائم  بنهج  للنهوض   2009 عام  في  لليونسكو  التابعة 
نفذت  أو  شرعت  قد  المحيطات.  وإدارة  لتخطيط  اإليكولوجي 
الحيز  العالم عمليات تخطيط  أنحاء  البلدان واألقاليم في جميع 
البحري  الحيز  تخطيط  معنى  تُشكل  التي  بها،  الخاصة  البحري 
بالنظر إلى األهداف والغايات الجديدة التي يجب معالجتها، مثل 
المحمية  البحرية  المناطق  من   10% وتحقيق  المتجددة،  الطاقة 
بالتنوع  الخاص  أيشي  هدف  تحقيق  بعد   2020 عام  بحلول 
المتزايدة  والحاجة  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  من  البيولوجي2 
للنظر في مواضيع إضافية مثل االقتصاد األزرق، وتخطيط الحيز 
المستدامة  التنمية  وأهداف  المناخ،  وتغير  الحدود،  البحري عبر 

لخطة األمم المتحدة لعام 2030 )للشكل 1.1(.

في هذا السياق، كانت الخطوة المنطقية التالية للمديرية العامة 
األوروبية  للمفوضية  التابعة  األسماك  ومصايد  البحرية  للشؤون 
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو هي 
تشجيع وتعزيز تخطيط الحيز البحري عبر الحدود عالمًيا كإجراء 
ذي أولوية في خريطة الطريق المشتركة لتسريع عمليات تخطيط 
أيًضا مع جهود  ويتوافق هذا  البحري على نطاق عالمي.3  الحيز 
المجتمع الدولي لتعزيز تطوير خطط عمل استراتيجية على نطاق 
عابر للحدود لتحقيق االستخدام المستدام الطويل األجل لموارد 

المحيطات )للشكل 1.2(.

https://www.cbd.int/sp/targets/  2
https://www.mspglobal2030.org/ar/msp-roadmap/  3

https://www.mspglobal2030.org/ar/resources/msp-global-documents/  4

خالل السنوات العشر الماضية، تم تطبيق عملية تخطيط الحيز 
البحري في العديد من السياقات والثقافات واللغات المختلفة في 
جميع أنحاء العالم، مما جعل من الممكن تقديم أمثلة من مناطق 
للجنة  دليل  أول  تطبيق  من  الدروس  واستخالص  وقارات جديدة 

الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو.

الحيز  تخطيط  تنظم  أن  يمكن  البلدان  أن  التجربة  هذه  تظهر 
البحري بطرق مختلفة وال تزال ناجحة. وبالتالي، مع األخذ بعين 
يقدم   ،2009 عام  نسخة  الستخدام  والتحديات  الدروس  االعتبار 
مواضيع  شكل  في  البحري  الحيز  لتخطيط  الجديد  الدليل  هذا 
حسب  الحالة  ودراسات  المستفادة  بالدروس  موضحة  مختلفة 

الموضوع، وليس كسلسلة واضحة من الخطوات.

تممتطلورمللوليل؟
تم تطوير هذا الدليل استنادا إلى الخبرات والتجارب 
على  يعملون  الماضي،  العقد  خالل  مختصون،  حصلها  التي 
البحري  الحيز  لتخطيط  والمفاهيمية  والعملية  الفنية  الجوانب 
في جميع أنحاء العالم. دعت مبادرة MSPglobal المتخصصين من 
على  قام،  دولي  خبراء  فريق  إلى  لالنضمام  العالم  مناطق  جميع 
والمقاربات  المستفادة  الدروس  ومناقشة  بتجميع  عامين،  مدى 
والتحديات والفرص لهذه اإلرشادات الجديدة، بما في ذلك سلسلة 

من ملخصات السياسات المخصصة.4

عقدت المشاورات اإلقليمية والمنتديات الدولية لتخطيط الحيز 
البحري المكثف بين عامي 2018 و2021 في البحر األبيض المتوسط، 

مللشكلم1.1م
أهولفملل نميةمللمس ولمةملخطةملألمممللم حوةملعدمم2030

لدذل

كيف

https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.mspglobal2030.org/ar/msp-roadmap/
https://www.mspglobal2030.org/ar/resources/msp-global-documents/
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اةمعنمللوليلم

كيفيةم

وجنوب شرق المحيط الهادئ والمحيط األطلسي والبحر الكاريبي 
وبحر  الهندي  والمحيط  عدن  وخليج  األحمر  والبحر  غينيا  وخليج 
الصين الجنوبي وبحر البلطيق وقد ضّمت كذلك خبراء من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية.

تخطيط  تنفيذ  حول  الوطنية  العمل  ورش  من  سلسلة  ُعقدت  كما 
الحيز البحري باالشتراك مع السلطات الوطنية لكل من إندونيسيا 
تبادل  قصد  والموزمبيق  وهولندا  والصين  وفنلندا  وألمانيا 
أخرى  فعاليات  ونُظمت  المستفادة.  والدروس  الوطنية  الممارسات 
بالتعاون مع السلطات الوطنية لتحديد الروابط بين تخطيط الحيز 
البحري واالقتصاد األزرق المستدام في إفريقيا وأمريكا الالتينية 

وشرق البحر األبيض المتوسط والدول الجزرية الصغيرة النامية.

عامي  في  مخصصة  موضوعية   ومقابالت  عمل  ورشات  أُجريت 
2020 و2021 بالتعاون مع European MSP Platform،5 واالتفاق العالمي 

 7.LME:LEARN لألمم المتحدة،6 و

كان أحد المبادئ التوجيهية في تطوير الدليل هو عرض أمثلة ملهمة 
من تخطيط الحيز البحري للمستخدمين للنظر والتفكير فيها والتي 

قد يطبقونها في سياقاتهم الخاصة وفًقا للموارد المتاحة لديهم.

لس خولممللوليل؟
ُصّمم هذا الدليل ليُستخَدم في أي مرحلة من مراحل 
عملية تخطيط الحيز البحري، من المرحلة المبدئية أو مرحلة ما 
قبل التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، بحيث يمكن فتحه في أي فصل 
والعثور على المعلومات المتعلقة بمواضيع تخطيط الحيز البحري 
وأنشطته ودراسات الحالة الخاصة به وإجراءاته. كيفية استخدام 
الدليل تعود إلى المستخدم وقد تم تطوير نُُسق للوصول السريع إلى 
يهدف  األخيرة.  السنوات  في  التي ظهرت  الرئيسية  الموضوعات 
من  متنوعة  مجموعة  تطوير  على  المساعدة  إلى  الدليل  محتوى 
عمليات وخطط تخطيط الحيز البحري، وليس المقصود منه أن 

يكون توجيهًيا أو أن يُّتَخذ كمقاربة “تتماشى واحتياجات الجميع”.

ممرتلبطمألدلةمأخرى
يَنضُمّ دليل MSPglobal لعام 2021 إلى قائمة واسعة من 
القرار في  الهدف والغرض منها توجيه عملية صنع  التي  الوثائق 
مجال حوكمة المحيطات.8 في أعقاب المبادرة الرائدة لنهج “خطوة 
المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة  تتبعه  الذي  بخطوة” 
التابعة لليونسكو، قامت العديد من المنظمات الدولية، الحكومية 
بإصدار  الخاص  والقطاع  األكاديمية  واألوساط  الحكومية  وغير 
وثائق من أنواع مختلفة على المستوى الوطني أو دون الوطني تقدم 
بالحيز  بتخطيط  لالرتقاء  مباشر  أو غير  مباشر  بشكل  معلومات 
البحري. باإلضافة إلى ذلك، توجد المزيد من الوثائق للتطبيق على 

.)UNESCO-IOC, 2021a( النطاقين اإلقليمي والعالمي

  https://www.msp-platform.eu  5
  https://www.unglobalcompact.org/take-action/ocean  6

  https://iwlearn.net/marine  7
  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375502  8

مللشكلم1.2
تطلرممفهلممتخطيطمللحيزمللبحريممنذمعدمم2009مإلىمحوملليلم

Smith, 2021 :املصدر

لإلدلرةمللقدئمةمعلىم
للنظدمملإلوكللليي

للندطق
للبحروة
لامية

حتوووممللقع
للطدقةملل جودة

%10مبحللحم
عدمم2020مهوفم

أوشيمالتفدقيةملل نلعم
للبيللليي

إدلرةممصدووملألسمدكم
للقدئمةمعلىمللنظدمم

لإلوكللليي

لآلثدر
لل رلكمية

مللقعمتربية
لألحيدءمللدئية

خومدج
للنظدممللبيئي

ترأسمللدحمللطبيعي

%10مبحللح
عدمم2020 للهوفم14م
لل نميةمللس ولمة

لل غير
للندخي

لالق صددملألزرقعبرملحلوتد

حتلوالجمللوولنم
للحفدظ

علىملايطدج

أعدليمللبحدر
تللندطقمللللقعة

خدرجمنطدق
لللالوةملللطنية

أهولفم2030لألمنمللغذلئي

https://www.msp-platform.eu
https://www.unglobalcompact.org/take-action/ocean
https://iwlearn.net/marine
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375502
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 أساسيات تخطيط الحيز  أساسيات تخطيط الحيز   		
البحري وإدارة المحيطات البحري وإدارة المحيطات 

مرتبطة  أنها  البحري  الحيز  لتخطيط  المتكاملة  الطبيعة  تعني 
وإدارة  بالمحيطات  المرتبطة  األخرى  المفاهيم  من  بالعديد 
المحيطات. يقدم هذا الفصل المفاهيم األساسية لتخطيط الحيز 
التخطيط.  عملية  في  للبدء  كأساس  المحيطات  وإدارة  البحري 

يمكن العثور على مصطلحات إضافية في مسرد المصطلحات.

للفدهيممتللبددئمتللصطلحدجمللرئيسية 2.1 م
للنطقةمللسدحلية

تربط  جغرافية  منطقة  إلى  الساحلية”  “المنطقة  مصطلح  يشير 
األنظمة البيئية البرية والبحرية. قد تشمل المنطقة الساحلية أو 
مثل  والجزر  للمد  اإليكولوجية  النظم  أو  العذبة  المياه  تشمل  ال 
يتم  لم  المالحة.  المياه  ومستنقعات  الساحلية  الرطبة  األراضي 
في  عالمًيا  الساحلية  للمنطقة  الدقيقة  المكانية  الحدود  تحديد 
آالف  إلى  مئات  بضع  من  تتراوح  أن  ويمكن  العالم  أنحاء  جميع 
السياسة  منظور  من  المرتفع.  المد  عالمة  جانبّي  على  األمتار 
العامة، ال يوجد تعريف موحد “للمنطقة الساحلية”، ألنها منطقة 
البيئة و/أو  إلى  التي تستند  الوطنية  محددة في أدوات السياسة 

الوحدات اإلدارية لبلد ما.

إدارة  الساحلية هو  للمناطق  المتكاملة  الغرض من خطط اإلدارة 
أو غير مباشر  تمتد بشكل مباشر  التي  األنشطة واالستخدامات 
في المسافة بين البر والبحر. ترتبط التفاعالت باألنظمة البيئية 
)الطبيعة( أو النظم االجتماعية واالقتصادية )األنشطة البشرية( 

التي تؤثر على كل من األراضي البرية والبحرية لبلد ما.

Borgese, 2001  1

حلكمةملايطدج

ميكنمتعروفمحلكمةملايطدجمعلىمأنهد:
فقط ليس  المحيطات،  شؤون  حوكمة  بها  يتم  التي   الطريقة 

المجتمعات جانب  من  أيًضا  ولكن  الحكومات،  جانب   من 
والتي اآلخرين،  المصلحة  وأصحاب  والصناعات،   المحلية، 

والخاص، العام  والقانون  والدولي  الوطني  القانون   تشمل 
والعمليات  والمؤسسات  والثقافة  والتقاليد  العادات  عن  فضاًل 

أنشأوها.1 التي 

نطدقملايط

أنها  على  تعريفها  يتم  التي  المادية  المساحة  هو  المحيط  نطاق 
“محيط” في ثالثة أبعاد من سطح البحر إلى قاع البحر. يختلف هذا 
عن التعريفات القانونية والموثوقة “للمياه السيادية” )انظر للحوتدم
للبحروة(. يوسع ظهور تخطيط الحيز البحري التخطيط من حافة 
المنطقة الساحلية ليشمل كامل الفضاء البحري – المحيط – حيث 

تمارس الدول السيادة وحقوقها السيادية أو القضائية.

الساحل  من  والعميقة  السطحية  المياه  المحيط  نطاق  يشمل 
الواقعة وراء الجرف القاري األوقيانوغرافي والتي تصل إلى أعماق 
والسمات  واألعماق  الموائل  من  العديد  تحدث  السحيقة.  البحر 
والعمليات الفيزيائية المختلفة في المحيطات ومعرفة هذه األمور 
الحالية  واالستخدامات  البيولوجي  التنوع  وفهم  لتخطيط  مهمة 
والمستقبلية واآلثار الناجمة عن تغير المناخ. أثناء عملية تخطيط 
الحيز البحري، يمكن الرجوع بأنظمة التصنيف الهرمي المنشورة 
وغير المنشورة من أجل تقسيم مساحة المحيط والمساعدة في 

تطوير الخطة.

للمفدهيممتللمبددئمتللمصطلحدجملألسدسيةم	
مفهممعمليدجمتخطيطمللحيزمللبحريم	
ملل حوودجمفيمعدلممم غيرم	
مآفدقملل خطيطمعبرمللحوتدم	

يستعرض هذا الفصل 
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يمكن عادًة تحديد الحدود الخارجية لخطة الحيز البحري بدقة 
الداخلية  الحدود  تكون  أن  يمكن  ذلك  ومع  البحرية،  الحدود  من 
المادية  األبعاد  ألن  وذلك  للتغير.  وتخضع  دقيقة  غير  البرية  أو 
)انظر  عالمًيا  تحديدها  يتم  لم  الساحلية  للمنطقة  المنفصلة 
الحواف.  على  الموجودة  تلك  خاصًة   – للسدحلية(  للمنطقةم
المانغروف  اإليكولوجية ألشجار  النظم  تحتل  المثال،  سبيل  على 
يصعب  وقد  والبحرية  البرية  والمناطق  العذبة  المياه  الساحلية 
تحديد المكان الذي تبدأ فيه الحدود البحرية. في هذه الحاالت، 
تقييم  البحري  الحيز  تخطيط  عملية  أثناء  المناقشة  شأن  من 
أن  يمكن  بحيث  الُمتَخذ،  والقرار  المتوفرة  والمعلومات  البيانات 
الخرائط  رسم  عملية  من  جوانب  عدة  مستوى  على  تقّدم  يُحَرز 

المكانية لتخطيط الحيز البحري.

يصبح التمييز بين الساحل والمحيط أكثر تعقيًدا عند النظر في 
إمكانية تضمين “التفاعالت بين اليابسة والبحر” في تخطيط الحيز 
البحري. يشار إلى اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على أنها 
عملية تصميم متوازية ومتميزة، والتي يجب أن تضمن “االتساق”. 
البحري  الحيز  تخطيط  يراعي  أن  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
التفاعالت بين البر والبحر، كما تم تحديدها من خالل إجراءات 

.)Lainas, 2018( )كل حالة على حدى )الرسمية وغير الرسمية

في حين أن تعريف مناطق التخطيط يجب أن يسترشد بالمنطق 
النظام  على  القائم  النهج  ومبادئ  اإليكولوجية  للنظم  المكاني 
اإليكولوجي، فإن التيقن القانوني وقابلية التشغيل المعنية للخطة 

القانوني  للتنظيم  الخاضعة  المناطق  حدود  ضمن  فقط  ممكنة 
.)Maes, 2008(

لحلوتدمللبحروة

الحدود البحرية في هذه الحالة هي التعريفات القانونية للمياه بموجب 
القانون الوطني والدولي. تنص اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 
وتنظيم  إدارة  في  بالحق  المتعلقة  العامة  القضائية  الترتيبات  على 
المناطق البحرية. يمتد الحق في وضع خطة مكانية بحرية وإنفاذها 
إلى كامل المنطقة البحرية للوالية القضائية الوطنية المعترف بها 
والوالية  الوطنية  السيادية  الحقوق  اإلقليمي، فضاًل عن  البحر  في 
الخالصة  االقتصادية  المنطقة  في  المسائل  بعض  على  القضائية 
الحالي، ال توجد سلطة  الوقت  2.1(. في  )للشكلم القاري  والجرف 
لديها تفويض لتطوير وإنفاذ الخطط الحيز البحري للمناطق الواقعة 

خارج نطاق الوالية الوطنية، والتي تغطي ما يقارب ثُلثّي المحيط.

يُنظر أيًضا إلى تخطيط الحيز البحري كجزء من المفهوم األوسع 
للتخطيط القائم على أساس المنطقة المحدد في مشروع النص 
الذي  قانوًنا  الملزم  الجديد  الدولي  للصك   )1.3 المادة  )مشروع، 
البحار لقانون  المتحدة  األمم  اتفاقية  بموجب  عليه  التفاوض   تم 
الحدود  فهم  يُعّد   .)2019 مايو   17 بتاريخ   ،A/CONF.232/2019/6(
البحرية وتطبيقها في تطوير تخطيط الحيز البحري أمًرا ضرورًيا، 
المرور  حق  مثل  والدولية،  الوطنية  الحقوق  إدراك  ذلك  في  بما 

البريء واآلمن.  

مللشكلم2.1
للحوتدمللقدنلنيةمللمحيطدجمتللمجدحمللجلي

International Institute for Law of the Sea Studies المصدر: مق بس من

المجال الجوي الدوليالمجال الجوي الوطني

المياه الداخلية

البحر اإلقليمي

 12 ميل بحري12 ميل بحري

أعالي البحارمنطقة متجاورة

المنطقة االقتصادية الخالصة

دس
ألس

طمل
خ

 200 ميل بحري

الجرف القاري

المنطقة

م.ب - ميل بحري

اليابسة
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تخطيطملحليزمللبحري/للالحي

لتحليل  البحري عملية شاملة واستراتيجية  الحيز  يُعتبر تخطيط 
بين  النزاعات  لتقليل  البحرية  المناطق  استخدام  وتخصيص 
مع  الفوائد،  من  يمكن  ما  أقصى  وتحقيق  البشرية  األنشطة 
ضمان مرونة النظم البيئية البحرية. وعادًة ما يتناول العديد من 
تدابير  ويوفر  التراكمية،  وآثارها  المتبادلة  وعالقاتها  القطاعات، 
البحرية  للمناطق  المختلفة  االستخدامات  لتوجيه  وزمنية  مكانية 
أو الموارد. يمكن أن تكون المقاييس المكانية، على سبيل المثال، 
االستخدامات(  )واستبعاد  معينة  تخصيص مساحة الستخدامات 
أو ظروف خاصة بالمكان أو ظروف عامة الستخدام المناطق أو 
أيًضا  البحري  الحيز  تخطيط  وثائق  تُبرز  قد  البحرية.  الموارد 
مكانية  أبعاد  بدون  المجتمعية  والتفضيالت  المهمة  المناطق 
عملية  البحري  تخطيط الحيز  يُعدّ  التنمية،  منظور  من  واضحة. 
شاملة تحاول تلبية احتياجات المجتمع ككل ضمن الحدود البيئية.

يُقصد، في العديد من البلدان، بتخطيط الحيز البحري أن يكون 
يضيف  وهو  الحالية  البحرية  اإلدارة  لهياكل  مكماًل  األخير  هذا 
البيئية،  األهداف  إلى  للوصول  مهمة  جديدة  ومقاييس  عناصر 
تخطيط  عملية  تراعي  عليها.  المتفق  واالقتصادية  واالجتماعية، 
إدارة القطاعات وقد تستخدمها كأساس لشروط  الحيز البحري 
مقاييس  محل  البحري  الحيز  تخطيط  يحل  ال  ولكن  التخطيط، 

إدارة قطاع واحد.

في البلدان التي تكون فيها اإلدارة البحرية في بدايتها أو ال تغطي 
عملية  استخدام  يمكن  المهمة،  البحرية  االستخدامات  جميع 
تخطيط الحيز البحري كفرصة لتحسين اإلدارة البحرية الشاملة. 
في مثل هذه الحاالت، ال يقتصر تخطيط الحيز البحري والحلول 
المقاييس  من  غيرها  أو  المساحة  تخصيص  على  يقدمها  التي 
البحري  الحيز  تخطيط  عملية  تكون  أن  يمكن  المميزة.  المكانية 

فرصة لتطوير نظام شامل لإلدارة البحرية.

 Commonwealth( حددت أستراليا في سياستها الخاصة بالمحيطات
على  القائم  المحيطات  وإدارة  تخطيط  مفهوم   )of Australia, 1998

النظام اإليكولوجي بهدف ضمان الحفاظ على العمليات البيئية في 
جميع مناطق المحيطات، بما في ذلك، على سبيل المثال، تدفقات 
المياه والمغذيات، والهياكل المجتمعية والشبكات الغذائية، وروابط 
النظام اإليكولوجي؛ التنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك القدرة 
على التغيير التطوري؛ والتجمعات القابلة للبقاء من جميع األنواع 

البحرية المحلية في المجتمعات البيولوجية العاملة.

لالق صددملألزرقم)تللفدهيممذلجمللصلة(

األنشطة  جملة  هو  البحري”  “االقتصاد  أو  المحيطات”  “اقتصاد 
االقتصادية واألصول والسلع والخدمات القائمة على المحيطات. 
وهو يغطي مجموعة واسعة من القطاعات المنشأة، مثل مصايد 
األسماك والنقل البحري والسياحة، فضاًل عن عدد من القطاعات 
المائية  األحياء  وتربية  البحرية  المتجددة  الطاقة  مثل  الناشئة 

والتكنولوجيا الحيوية البحرية.

تذكیر

مُتعّرفملللجنةمللوتليةمللحكلميةملعللممللمحيطدجملل دبعةملليلنسكل
)IOC-UNESCO, 2009(متخطيطمللحيزمللبحريمعلىمللنحلملل دلي:
عملية عامة لتحليل وتخصيص التوزيع المكاني والزماني لألنشطة 

البشرية في المناطق البحرية لتحقيق األهداف اإليكولوجية، واالقتصادية، 
واالجتماعية التي تم تحديدها من خالل عملية سياسية.

مُوعّرفمللمجلسملللطنيمللمحيطدجمفيملللالودجمللم حوةملألمروكية
)National Ocean Council of the United States of America, 2013( تخطيطم

مللحيزمللبحريمفيمدليلهمعلىمللنحلملل دلي:
التخطيط البحري هو أداة قائمة على العلم والمعلومات يمكن أن تساعد 
في تعزيز المصالح المحلية واإلقليمية، مثل التحديات اإلدارية المرتبطة 

باالستخدامات المتعددة للمحيطات، وأولويات التنمية االقتصادية والطاقة، 
وأهداف الحفظ.  

تعّرفمللمبددئملل لييهيةملالتحددملألترتبيمEU/2014/89ملل يمتضعتمإطدرم
عملمتخطيطمللحيزمللبحريم)EULEX, 2014(متخطيطمللحيزمللبحريمعلىم

مللنحلملل دلي:
عملية تقوم من خاللها سلطات الدولة العضو المعنية بتحليل وتنظيم 

األنشطة البشرية في المناطق البحرية لتحقيق األهداف البيئية، 
واالقتصادية، واالجتماعية. تهدف الدول األعضاء، من خالل خططها الحيز 
البحري، إلى المساهمة في التنمية المستدامة لقطاعات الطاقة في البحر، 
والنقل البحري، وقطاعّي مصايد األسماك وتربية األحياء المائية، والحفاظ 

على البيئة وحمايتها وتحسينها، بما في ذلك القدرة على التكيف مع آثار تغير 
المناخ. باإلضافة إلى ذلك، قد تسعى الدول األعضاء إلى تحقيق أهداف 

أخرى مثل تعزيز السياحة المستدامة واالستخراج المستدام للمواد الخام. 

مللجوتحم2.1
لل حوودجملل يمتلليهمتحقيقملق صددمأزرقم

ملل هووولجملل يمت عرضملهدمخومدجمللنظمملإلوكللليية

التلوث 	
القمامة البحرية 	
تغير المناخ 	
التشبع الغذائي 	

تدمير الموائل 	
اإلفراط في استغالل الموارد  	

الحية
األنواع الغازية 	

قضدودمللحلكمة

نقص الموارد 	
عدم وجود تكامل إداري 	

عدم وجود تعاون قطاعي 	
عدم وجود تعاون عبر الحدود 	

للمشدكلمللقطدعية

مصدووملألسمدك: اإلفراط في استغالل الموارد والصيد غير م	
المشروع، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم

للطدقةمللم جودةمللبحروة:ماآلثار البيئية، وتضارب االستخدام  	
المكاني، والقبول االجتماعي

لل عوونمفيمقدعمللبحدر: اآلثار البيئية ونزاعات االستخدام المكاني 	
للسيدحة: اآلثار البيئية واالجتماعية للسياحة الجماعية واألنشطة  	

الترفيهية غير المنظمة
للنقلمللبحري:ماآلثار البيئية مثل تلوث الهواء، وإطالق مياه الصابورة  	

التي تحتوي على األنواع الغازية المائية، واالستخدام التاريخي 
لعوامل مكافحة النفايات، وتسرب النفط والمواد الكيميائية، والتلوث 

الضوضائي تحت الماء، واالصطدام بالحيوانات البحرية الضخمة

UNESCO-IOC, 2021b :المصدر
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ويمكن تحديد اقتصاد المحيطات بأنه إما “بني” أو “أزرق”، حيث 
يشير مصطلح “األزرق” إلى النمو المستدام ويشير مصطلح “البني” 
الدولي  للبنك  )Patil et al., 2018(. ووفًقا  المستدام  النمو غير  إلى 
عندما  للمس ولمم للمحيطدجم لق صددم »وظهرم  ،)World Bank, 2016(

اإليكولوجية  النظم  قدرة  مع  متوازًنا  االقتصادي  النشاط  يكون 
للمحيطات على المدى الطويل على دعم هذا النشاط والبقاء مرًنا 
لالق صددملألزرق هو عدسة يمكن  وسليًما«، وبالتالي فإن »مفهوم 
من خاللها عرض جداول أعمال السياسات وتطويرها والتي تعزز 
بطريقة  االقتصادي،  والنمو  المحيطات  صحة  نفسه  الوقت  في 

تتفق مع مبادئ العدالة االجتماعية واإلدماج«.

وبالمثل، ولكن تحديًدا لقطاعي مصايد األسماك وتربية األحياء 
المائية، وضعت منظمة األغذية والزراعة )FAO, 2018( مبادرة النمو 
وتربية  األسماك  مصايد  قطاعات  دعم  إلى  »تهدف  التي  األزرق 
خالل  من  واستدامة  ومسؤولية  إنتاجية  األكثر  المائية  األحياء 
خالل  من  المائية،  اإليكولوجية  النظم  وإدارة  حوكمة  تحسين 

الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل، وتمكين المجتمعات«.

 European( األوروبية  المفوضية  اعتمدت  األخيرة  اآلونة  في 
Commission, 2021a( على المستوى اإلقليمي، نهًجا جديًدا القتصاد 

أزرق مستدام من أجل مالئمة مفهوم االقتصاد األزرق مع االتفاق 
إلى  النهج  ويهدف هذا  اإلنعاش.  واستراتيجية  األوروبي  األخضر 
دائري  واقتصاد  االبتكار  على  قائم  مرن  اقتصادي  نموذج  »بناء 
واالتسام باالحترام تجاه المحيطات«، مما يعني أنه »سيتم تحفيز 
على  وتحافظ  متجددة،  موارد  تولد  أو  تستخدم  التي  الشركات 
القدرة  من  وتزيد  التلوث  من  وتقلل  البحرية،  اإليكولوجية  النظم 

المناخ في حين ستحتاج الشركات األخرى  التكيف مع تغير  على 
إلى الحد من تأثيرهم البيئي«.

ويعمل تخطيط الحيز البحري كعملية لصنع القرار لتحديد تنظيم 
التحول  أو  مستدامة  مسارات  تحقيق  وتيسير  البشرية  األنشطة 
واالجتماعية  والبيئية،  االقتصادية،  االحتياجات  تلبية  في  نحوها 
البحري  الحيز  يعتبر تخطيط  العملية،  الناحية  للمجتمعات. ومن 

عاماًل مساعًدا لالقتصاد األزرق ألنه:

يحدد المواقع لالستخدامات الجديدة والناشئة باتباع نهج قائم  	
على النظام اإليكولوجي

يخفف الصراع 	
يعزز المساحات متعددة االستخدامات للتعايش والتعاون  	
يزيد من ثقة المستثمرين من خالل إدخال الشفافية وإمكانية  	

التنبؤ
يسهل سد الثغرات المعرفية بالغة األهمية في المحيطات  	

والقطاعات الرئيسية
يمكن أن يُعّزز التعاون عبر الحدود من أجل التنمية اإلقليمية 	
يُعّزز بناء القدرات من خالل التقنيات المبتكرة والتحويلية 	

لالس خولمملل عودمللمحيطدج

المشترك  االستخدام  إلى  المتعدد«  »االستخدام  مصطلح  يشير 
من  القريبة  الموارد  و/أو  المحيطات  مساحة  لنفس  المتعمد 
الموقع الجغرافي عن طريق نشاطين أو أكثر. وفي الواقع، يغطي 
المصطلح حاالت مختلفة تجمع )أو ربما تجمع( بين االستخدامات 
البحرية في واحد على األقل من األبعاد األربعة التالية: المكاني 

والزماني والتزويدي والوظيفي.

ويمكن أن يسهم تطبيق مفهوم االستخدام المتعدد للمحيطات في 
زيادة كفاءة المساحات واستدامة استخدام المحيطات، مما يحقق 
في  النظر  تم  وقد  إضافية.  واقتصادية  واجتماعية،  بيئية،  فوائد 
مصطلح »االستخدام المتعدد« واستخدامه في العديد من عمليات 
أجل  من  وخاصة  األوروبي،  االتحاد  في  البحري  الحيز  تخطيط 
تكامل أكثر استدامة وتكافاًل من االستخدامات القادمة الجديدة 

في المساحات المزدحمة بالفعل.

والمسافة  االستخدامات  بين  التفاعل  نوع  على  اعتماًدا  لذلك، 
المادية، يمكن تصنيف االستخدامات المتعددة على النحو التالي: 
التكافلي؛ االستخدام   )2( الوظائف؛  األغراض/متعدد  متعدد   )1( 

)3( التعايش/الموقع المشترك؛ أو )4( االستخدام/إعادة االستخدام 

الالحق )للجوتحمSchupp et al., 2019( )2.2(. تشمل االستخدامات 
المتعددة الجمع بين المحطة البحرية لتوليد طاقة الريح، والثروة 
السمكية، والسياحة، وتربية األحياء المائية أو المنصات البحرية 

متعددة األغراض.

لإلدلرةمللبحروة

يشير مصطلح »اإلدارة البحرية« إلى التنظيم القطاعي لألنشطة 
البشرية في البحار، على سبيل المثال حصص الصيد، أو اللوائح 

 
مللشكلم2.2

عللملمتعزوزملالق صددملألزرق
UNESCO-IOC, 2021b :المصدر

محلكمةمم كدملة
متم عودة

للشرلكدجمللمس لودج
معمأصحدب
للمصلحة

للمللرد
تللقورلج

للعللم
تللبحلث
تتطلور

لل كنلللييد

للرصوم
تلل حكمم
تللمرلقبة

لل ملول
تلالس ثمدر

لل كيفم
معمآثدرم
تغيرمللمندخ

تخطيط
للحيز
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لالق صددم
لألزرقمللمس ولم
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مللجوتحم2.2
تلصيدجممنمخططمللعملمم عودةملالس خولمدجم

مللنلعم4
لالس خولممللالحق/لعددةم

تلزوعمللمللرد

مللنلعم3
لل عدوش/للملقعم

للمش رك
مللنلع 2

لالس خولمملل كدفلي
مللنلعم1

م عودملألغرلض/
م عودملللظدئف

تلصيدجملـ

تكييف أطر قانونية واضحة وتوضيح 
قواعد المسؤولية بين مستخدمي 

المنصة الحاليين والمستقبليين 
مما يسمح بإدارة أفضل للتوقعات 

والقدرة على التنبؤ

توضيح حقوق واجبات 
مختلف األطراف 

المستخدمة للمحيط

تعميم وإدراج مفهوم 
االستخدام المتعدد على 

جميع مستويات السياسات 
ذات الصلة

تقديم الحوافز والضمانات 
المالية لتطوير تقنيات 

وتركيبات جديدة

مللسيدسة
)لألقدليممللكبرى/لألمم/لألقدليم(

وضع معايير مالءمة عامة للمواقع 
وأنواع التركيبات المناسبة ألي نوع 

من إعادة االستخدام

ضمان وجود آليات تعاون 
ووساطة فعالة بين ممثلي 

جميع القطاعات )أي 
مجموعات العمل(

تحديد وتطبيق معايير 
اختيار الموقع إلنشاء مواقع 
متعددة االستخدامات قابلة 

للنمو في المياه المدارة

تطوير ونشر إجراءات 
الترخيص المشتركة للتطوير 

متعدد االستخدامات على 
طوال دورة حياة المشروع

لللللئحم)لألمم/لألقدليم(

إجراء بحث متسلسل زمنًيا حول 
اآلثار المحلية طويلة المدى للبنية 

التحتية البحرية والمنشآت على 
النظم البيئية

جمع ونشر البيانات المتعلقة 
بتوافق االستخدامات 

تحديد المتراكبات التشغيلية 
المحتملة التي تسمح 

بمشاركة الساحل فيما يتعلق 
بخدمات الدعم والبنية 

التحتية

تحديد ومعالجة الثغرات 
في المعرفة الحالية حول 

السالمة والفوائد والعيوب 
وإنشاء نظام دعم القرار

للبحثم)لألكددومي/للصندعي(

اقتراح آليات استثمار مناسبة 
لتسهيل إعادة استخدام المنشآت 

بعد انتهاء عمرها االفتراضي األولي

تسهيل بناء القدرات في 
المجال الصناعي فيما يتعلق 

بالفرص والعمليات

صياغة اتفاقات نموذجية 
لتقاسم المنافع والتكاليف 

بين الجهات الفاعلة المعنية

تطوير مواقع تجريبية 
لعرض التكنولوجيا الجديدة 

المتقدمة في هذا المجال

للصندعةم)للشركدج/للجمعيدج(

Schupp et al., 2019 :المصدر

مللجوتحم2.3
أمثلةمعنممخططدجمللحيزمللبحريمتلإلدلرةمللم كدملةمللمندطقمللسدحليةمتمولهدمللجغرلفيم

لسممللخطة/للسيدسة
للموىمللجغرلفي

بعيولمعنمللشدطئميدهمسدحليةللسدحلبدتجدهمللبر

مخطةمإدلرةمللمندطقمللسدحليةمللم كدملةم
فيمبيليز )2016(

3 كم من الداخل حتى 
المياه المرتفعة

 المياه المرتفعة حتى
12 مياًل بحرًيا

مياه منخفضة؛ الشعاب 
المرجانية؛ ثالث جزر 
مرجانية محددة حتى 

12 مياًل بحرًيا أو 
3 أميال بحرية

غير متوفر

مشرتعمإطدرمسيدسةمإدلرةمللمندطقمللسدحليةم
للم كدملةمفيمترونيولدمتتلبدغلم)2020(

 90 ميل محيطي 
حتى 5 م محيطي

5 ميل محيطي حتى 
المياه المنخفضة

المياه المنخفضة حتى 
12 مياًل بحرًيا

12 مياًل بحرًيا حتى 200 مياًل 
بحرًيا )أو الحدود الدولية(

لل خطيطمللحيزمللبحريمللف رةممنم2020مإلىم
2026مفيممندطقمللبحرمللبلجيكيم)2019(

المياه المنخفضة حتى غير متوفرغير متوفر
12 مياًل بحرًيا

 12 مياًل بحرًيا حتى الحدود
الدولية

ملورلنولم–مإطدرملل خطيطمللبحري
لللطنيم)2021(

 المياه المرتفعة حتىغير متوفر
خط األساس البحري

خط األساس البحري 
حتى 12 مياًل بحرًيا

12 مياًل بحرًيا حتى 200 مياًل 
بحرًيا )أو الحدود الدولية(

UNESCO-IOC, 2021c :المصدر
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للسفن.  المالحة  سالمة  قواعد  أو  األسماك  لمصائد  الفنية 
المفروضة  القيود  مثل  البحرية،  البيئة  حماية  تدابير  تغطي  كما 
اللوائح  تتضمن  قد  بيئًيا.  الضارة  الممارسات  أو  االنبعاثات  على 
القطاعية أيًضا تدابير حيزية، قد تشمل اللوائح القطاعية أيًضا 
هذه  التوجيه  وثيقة  سياق  في  المفيد  من  ولكن  مكانية،  تدابير 

التمييز بين »اإلدارة البحرية« و »تخطيط الحيز«

فهممتخطيطملحليزمللبحري 2.2
تكدململل خطيطمللبريمتللسدحليمتللبحري،مبمدمفيم 2.2.1

ذلكملل فدعالجمبينمللبرمتللبحر
في كثير من الحاالت، يكون للمناطق الساحلية والبحرية حدود غير 
واضحة، مما يفسر الحاجة إلى ربط كل من إجراءات التخطيط 
“أنظمة  إنشاء  يمكن  الطريقة،  وبهذه  والبحرية.  الساحلية 
لإلجراءات  االتساق  وتوفير  السياسات  تنسيق  بهدف  التخطيط” 
اإلقليمية، خاصة بالنسبة للمناطق الساحلية )المكونة نفسها من 

واجهات أرضية-بحرية(.

قياسًيا  عنصًرا  والساحلي  البحري  التخطيط  تكامل  يُعتبر  بينما 
في العديد من السياسات الساحلية والبحرية )للجوتحم2.3(، فإن 
تكاملها مع التخطيط األرضي، ذو التاريخ الذي يطول شرحه، يظل 
أقل من ذلك بكثير. رغم أن النطق الساحلية البحرية واضحة، فإن 
بناء األنظمة التي تربط هذه المجاالت الثالثة يظل أقل شيوًعا. 
في  اإلدارية  الكفاءات  تركيز  وصعوبة  تعقيدها،  إلى  ذلك  ويرجع 
عدد محدود من المؤسسات، والطبيعة غير المسبوقة للتخطيط 
من  يقابلها  ما  مع  البحرية  السياسات  توحيد  أن  يبدو  البحري. 
هو  والمحلية  اإلقليمية  اإلدارية  المستويات  نحو  النزوح  ظاهرة 
األسهل  من  سيكون  السياق،  هذا  وفي  مستمر،  تطور  في  نزعة 
للسياسة والتخطيط اإلقليمي بناء أنظمة معقدة لإلدارة المتكاملة 

للمساحات األرضية والبحرية.

للنهجمللقدئممعلىمللنظدمملإلوكللليي 2.2.2
على  قائًما  نهًجا  البحري  تخطيط الحيز  يطبق  أن  المتوقع  من 
النظام اإليكولوجي من خالل ضمان مراعاة التوزيع المكاني واتخاذ 
القرارات ذات الصلة مع الوضع في االعتبار مبادئ وعناصر النهج 

القائم على النظام اإليكولوجي.

تُعّرف اتفاقية التنوع البيولوجي )CBD, 2000( نهج النظام اإليكولوجي 
على أنه استراتيجية لإلدارة المتكاملة لألراضي، والمياه، والموارد 
عادلة.  بطريقة  المستدام  واالستخدام  الحفظ  تعزز  التي  الحية 
سيساعد تطبيق نهج النظام اإليكولوجي في الوصول إلى توازن بين 
األهداف الثالثة لالتفاقية ويقوم على تطبيق المنهجيات العلمية 
المناسبة التي تركز على مستويات التنظيم البيولوجي التي تشمل 
الحية  الكائنات  بين  والتفاعالت  والوظائف،  األساسية،  العمليات 
وبيئتها. ويعترف بأن البشر، بتنوعهم الثقافي، هم جزء ال يتجزأ 

من النظم البيئية.

يضمن اقتران تخطيط الحيز البحري والنهج القائم على النظام 
اإليكولوجي أن التخطيط يتجاوز حدود الوالية القضائية، وأن يتم 
النظر في اآلثار التراكمية، وأن يتم تطبيق نهج وقائي، وأن يكون 
تطبيق  ويكتسي   .)Ansong et al., 2017( للتكيف  قاباًل  التخطيط 
النهج القائم على النظام اإليكولوجي في سياق عابر للحدود أهمية 
حاسمة، ألن النظم اإليكولوجية البحرية قد تمتد عبر حدود الوالية 
القضائية. وفي هذه الحالة، من المفيد النظر في أدوات وآليات 
النهج القائم على النظام اإليكولوجي التي يمكن أن تدعم تطبيقها 
في تخطيط الحيز البحري الوطني والعابرة للحدود، مع االعتراف 
البيئي  فالتقييم  واالختصاصية.  الجزائية  واالختالفات  بالحقائق 
القائم  النهج  لتنفيذ  مهمة  أداة  المثال،  على سبيل  االستراتيجي، 
)تخطيط  البحري  الحيز  تخطيط  في  اإليكولوجي  النظام  على 
الحيز البحري القائم على النظام اإليكولوجي(. يمكن إجراء هذا 
التقييم، الذي يقيم التأثيرات المحتملة للخطة، بالتوازي مع عملية 
تخطيط الحيز البحري أو يمكن إجراؤه كتقييم لمرة واحدة خالل 
مرحلة تخطيط معينة. ومع ذلك، أظهرت الخبرة المكتسبة على 
مدى السنوات الماضية أنه نظًرا ألهمية كاًل من األهداف البيئية 
واالجتماعية واالقتصادية لتحقيقها في إطار نهج تخطيط الحيز 
واإلرادة  القدرات  فإن  اإليكولوجي،  النظام  على  القائم  البحري 

.)Ehler, 2020( السياسية بحاجة أيًضا إلى مزيد من التطوير

للُنُهجمم عودةمللقطدعدج 2.2.3
كان تخطيط المنطقة البحرية يتم بشكل تقليدي من خالل سياسات 
القطاعات  وتأثير  وجود  األحيان  من  كثير  في  تراعي  ال  قطاعية 
األخرى، مما أدى إلى سلسلة من النزاعات بين المستخدمين. ال 
تراعي السياسات القطاعية دائًما الجوانب المكانية، مما قد يؤدي 
إلى صراعات حول استخدام المناطق البحرية. من ناحية أخرى، 
منظور  ذي  القطاعات  متعدد  كنهج  البحري  الحيز  تخطيط  برز 
مكاني واضح، يهدف إلى تنسيق وتسهيل التفاوض بين القطاعات 
الحالية،  النزاعات  حل  أجل  من  المجتمع  في  الفاعلة  والجهات 

.)Ehler et al., 2019( وكذلك تجنب النزاعات المستقبلية المحتملة

في الواقع، يشير مصطلح تخطيط الحيز البحري الناجح إلى جمع 
لتبادل  العمل  وساحات  القطاعات  مختلف  من  الفاعلة  الجهات 
الرؤى، واالهتمامات والمخاوف والعمل مًعا بطريقة متكاملة نحو 
تطوير خطة شاملة ومقبولة على نطاق واسع. نادًرا ما يحل إدخال 
الخطط  أو  السياسات  محل  البحري  الحيز  تخطيط  عمل  إطار 
القطاعية الحالية، ولكنه يضيف عنصر تنسيق أقوى إلى اإلدارة 
في  تغييرات  إلى  هذا  يؤدي  أن  يمكن   .)2.3 )للشكلم البحرية 
ذلك،  إلى  باإلضافة  الحًقا.  مراجعتها  عند  القطاعية  السياسات 
أخرى  سياسات  تعزز  أن  الوطنية  البحرية  الحيز  لخطط  يمكن 

متعددة القطاعات، مثل استراتيجيات االقتصاد األزرق.

للنهجملل شدركي 2.2.4
أحد المبادئ التوجيهية لتخطيط الحيز البحري هو نهج قائم على 
المشاركة  الشامل  المشاركة  على  القائم  النهج  يعني  المشاركة. 
سياسة  وتنفيذ  تطوير  عملية  في  المصلحة  ألصحاب  النشطة 
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مللشكلم2.3
مندهجمم عودةمللقطدعدجمل خطيطمللحيزمللبحريمفيمإنوتنيسيدم

Ministry of Marine Resources and Fisheries of Indonesia :المصدر
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عامة تعالج االحتياجات المجتمعية. كما أنه يحسن شرعية وجودة 
إليه على نطاق واسع  ويُنظر  الثقة،  ويبني  القرار،  اتخاذ  عمليات 
كونه يؤدي إلى قرارات أكثر ديمومة من تلك التي غير التشاركية 

.)Fox et al., 2013; Sayce et al., 2013(

في  أساسي  أمر  والمصالح  االهتمامات  تكامل  ألن  نظًرا 
تتسم  تشاركية  مناهج  اعتماد  فإن  البحري،  الحيز  تخطيط 
ذات  الوزارات  )مثل  الحكومية  الهيئات  عبر  والشفافية  بالكفاءة 
االختصاصات المختلفة(، والقطاعات ومجموعات العمل )التكامل 
األفقي(، وكذلك بين المستويات الحكومية )أي الوطنية واإلقليمية، 

التكامل األفقي المحلي( ذات أهمية حاسمة.
ليس لمصطلح »أصحاب المصلحة« تعريف عالمي أو نفس المعنى 
في جميع اللغات، على الرغم من أنه يشير إلى هؤالء األفراد، أو 
المنخرطين  أو  أو ممثلي مجموعات محددة معنية،  المجموعات، 

بشكل مباشر في تطوير السياسة أو نتائجها المباشرة. 
في سياق تخطيط الحيز البحري، يشمل مصطلح أصحاب المصلحة 
الممثلين، أو العاملين، أو المتضررين من جميع القطاعات البحرية 
بالبحرية،  الصلة  ذات  الحكومية  وغير  الحكومية  والمنظمات 
واألوساط األكاديمية، والمنظمات غير الربحية، والمجتمع المدني 
من بين آخرين. اعتماًدا على الدولة ومدى خططها الحيز البحري، 

يمكن أيًضا اعتبار الهيئات الحكومية أصحاب المصلحة العامة.
من المهم تحديد »أصحاب المصلحة« في السياق المحدد لتخطيط 
الحيز البحري، والتعرف على هذه الكيانات وتشريكها في عملية 
صنع القرار. ستستوعب أطر مشاركة أصحاب المصلحة التمثيل 

الكامل للقيم والخبرات.
ملل عدتنمعبرمللحوتدمتللعدبرمللحوتد 2.2.5

يشير مصطلح تخطيط الحيز البحري عبر الحدود إلى المشاركة 
عليها  )متفق  مشتركة  سياسية  حدود  في  يشتركان  كيانين  بين 
أو  المقاطعات،  أو  المناطق،  أو  البلدان،  )مثل  عليها(  متنازع  أو 

البلديات المجاورة( بشأن قضايا التخطيط البحري.
يشير مصطلح تخطيط الحيز البحري العابر للحدود إلى مشاركة 
كيانات متعددة )مثل البلدان والواليات والمقاطعات( عبر منطقة 
بحرية واحدة، والتي ال تشترك بالضرورة في حدود مشتركة بشأن 
قضايا التخطيط البحري. يتوّسع مصطلح »العابر للحدود« إلى ما 
وراء »عبر الحدود الوطنية«، حيث قد يشمل »دون الحدود الوطنية« 
الحيز  تخطيط  غرار  على  البحار.  أعالي  وكذلك   )2.4 )للشكلم
البحري عبر الحدود الوطنية، لكل كيان سلطة قضائية فردية على 
مساحات المحيطات المختلفة، واالعتبارات االقتصادية المختلفة، 

والدوافع لتخطيط الحيز البحري، وما إلى ذلك.
»محاولة  من  أيًضا  للحدود  العابر  التعاون  أهداف  تتراوح  قد 
تجنب عدم التطابق الواضح على الحدود« إلى التعاون التقني بين 
البلدان لضمان اتساق الخطط وتعزيز التآزر عبر الحدود. يمكن 
على  يركز  والذي  الوظيفي«،  »التماسك  حيث  من  اعتباره  أيًضا 
الرغم من  المختلفة على  البشرية  الخطة لألنشطة  توجيه  كيفية 

االختالفات في عروض رسم الخرائط.

عند تطوير تخطيط الحيز البحري، من المهم االعتراف باآلليات 
المحددة.  المحيطات  بشؤون  يتعلق  فيما  للحدود  العابرة  القائمة 
في الواقع، توجد بالفعل أمثلة على هذه اآلليات التي تعزز بوضوح 
الجوانب  أو   )2.2 تللمربعم 2.1م )للمربعم البحري  الحيز  تخطيط 

المتعلقة باألنشطة البحرية )للمربعم2.3(.

سيدسةم»لإللزلم«ممقدبلمسيدسةم»تلييه«مل خطيطم 2.2.6
للحيزمللبحري

سياسة  من  البحري  الحيز  للخطط  القانونية  القوة  تتفاوت 
استشارية إلى تنظيمية. وفي بعض الحاالت، تكون الخطط قابلة 
للتنفيذ قانوًنا والتوجيهات إلزامية؛ وخطط أخرى تهدف أن تكون 
السياسات  في  عليها  المنصوص  العناصر  وتتضمن  »توجيهية«، 

القائمة والملزمة بشدة.
سؤال  طرح  إلى  المصطلحات  في  الدقيقة  الفروق  هذه  تؤدي 
درجة  ضمان  على  المختلفة  الوثائق  هذه  بقدرة  يتعلق  رئيسي 
وضع  في  المشاركة  األطراف  مختلف  وإلزام  االمتثال  من  معينة 
القول  المستحسن  من  يبدو  وال  التنظيمية.  والعمليات  الصكوك 
بأن تخطيطات الحيز البحري القائمة بذاتها ينبغي أن تستجيب 
كبير  إلى حٍد  القرار سيتوقف  اإللزامية اإلرشادية، ألن  للمعضلة 

على نظام التخطيط القائم في كل بلد.
التوجيهية  المبادئ  أحكام  تلزم  األوروبي،  االتحاد  سياق  وفي 
EU/89/2014 بشأن تخطيط الحيز البحري الدول األعضاء بوضع 

سلطتها  على  يؤثر  ال  االلتزام  هذا  أن  من  الرغم  على  الخطط، 
مثل هذه  في  األهداف  تحديد  بها  يتم  التي  الطريقة  تحديد  في 
الخطط. في الواقع، قد ال تنص قواعد التحويل إلى التشريعات 
أو  قانونية  الخطط  هذه  كانت  إذا  ما  على  الصلة  ذات  الوطنية 
توجيهية )مثل إيطاليا وإسبانيا( أو تحتوي على نص صريح بشأن 

طبيعتها الملزمة )مثل البرتغال(.
تخطيط  توجيه  وثائق  في  مشترك  بين  عنصر  يوجد  ذلك،  ومع 
المحتمل(، أو  )الحالي  واإلنفاذ  بالتنفيذ  يتعلق  البحري   الحيز 

بما في ذلك المتثال والعقوبات المنجرة عنه.

مصدر قراءة إضافي

 للحصول على معالجة مفصلة للتطبيق واالمتثال فيما يتعلق بتخطيط
 Environmental Law Institute, 2020 :الحيز البحري، انظر 

 Designing Marine Spatial Planning. Legislation for Implementation. 
A Guide for Legal Drafters. Blue Prosperity Coalition, pp. 46-51. 

https://www.eli.org/sites/default/files/eli-pubs/msp-law-workshop-report-
11may20-final.pdf

https://www.eli.org/sites/default/files/eli-pubs/msp-law-workshop-report-11may20-final.pdf
https://www.eli.org/sites/default/files/eli-pubs/msp-law-workshop-report-11may20-final.pdf
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مللشكلم2.4
تخطيطمللحيزمللبحريمعبرمللحوتدمتللعدبرمللحوتد

Katsanevakis et al, 2020 المصدر: مقتبس من
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ممللمربعم2.1 
إطدرمعملمتخطيطمللحيزمللبحريمم عودمللقطدعدجمتللحكلميمللوتليممنمأيلملالس ولمةم)تيدرمبنغيالمتتخطيطمللحيزمللبحريمفيم

ينلبمأفروقيدمتندميبيدمتأنغلال(

النظام اإليكولوجي البحري الكبير لتيار بنغيال غني بالموارد الحية وغير 
الحية – من احتياطيات النفط والغاز الكبيرة إلى مصائد األسماك الوفيرة 
والجمال الطبيعي الذي ال مثيل له. إن لجنة تيار بنغيال هي مبادرة متعددة 

القطاعات وحكومية دولية أنشأتها أنغوال وناميبيا وجنوب إفريقيا في 
عام 2007 لتعزيز رؤية النظام اإليكولوجي البحري الكبير لتيار بنغيال للحفاظ 
على ازدهار اإلنسان والنظام البيئي لألجيال القادمة. توفر لجنة تيار بنغيال 
إطار العمل القانوني لإلدارة البحرية العابرة للحدود بتمثيل من المستويات 
العليا والوزارية التي تنصح بها اللجان الدائمة العمل بقيادة الخبراء: اللجنة 

االستشارية للنظام اإليكولوجي، ولجنة الشؤون المالية واإلدارية، ولجنة 
االمتثال. في إطار لجنة تيار بنغيال، تم إنشاء مجموعة عمل إقليمية حول 

تخطيط الحيز البحري في عام 2016 والتي تضم خمسة مسؤولين حكوميين 
من كل دولة، بما في ذلك الوزارات واإلدارات القطاعية الرئيسية والمسؤولين 

المعنيين من مكاتب التخطيط التنموي باإلضافة إلى خبراء تقنيين 
والمجتمع المدني.    

يشجع برنامج اإلدارة والحوكمة الحيز البحري التابع للنظام اإليكولوجي 
البحري الكبير لتيار بنغيال االستخدام المستدام للمحيطات في تيار بنغيال، 
مع التركيز على تنفيذ تخطيط الحيز البحري، وبالتالي كانت البلدان الثالثة 

هي األولى في إفريقيا التي بدأت في تطوير تخطيط الحيز البحري.  تم 
استخدام تخطيط الحيز البحري كعملية تكاملية والتي تشارك فيها مجموعة 

واسعة من أصحاب المصلحة وعبر الحدود. تتعاون اإلدارات الحكومية، 
والصناعية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات في العمل نحو خطة 
بحرية متفق عليها يدعمها أصحاب المصلحة وتنفذها السلطات العامة. 
قّسمت دول لجنة تيار بنغيال الوالية القضائية البحرية الخاصة بها إلى 

وحدات تخطيط دون الوطنية من أجل تنفيذ التخطيط الحيز البحري 
بطريقة أكثر قابلية لإلدارة ومجديةم)للشكلم2.5(. يضمن إطار عمل لجنة 

تيار بنغيال نُهج متماسكة لتخطيط الحيز البحري بين البلدان الثالثة فيما 
يتعلق بتصميم العملية، وحوكمة البيانات واإلدارة المكانية )مثل المناطق ذات 

األولوية وتقسيم المناطق(.

مللشكلم2.5
مندطقمتخطيطمللحيزمللبحريمفيمللميدهملللطنيةملألطرلفم

للم عدقوةمفيملجنةمتيدرمبنغيال

Finke et al., 2020 :المصدر
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ممللمربعم2.2 
مندطقملل نميةمعبرمللحوتدمفيمخليجمغينيد

أصبحت مناطق التنمية المشتركة واحدة من االتجاهات الرئيسية للقانون 
الدولي منذ التسعينيات. كجزء من ممارسة الدول بشأن اإلجراءات 

المؤقتة، تخضع مناطق التنمية المشتركة للمادتين 74 )3( و83 )3( من 
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ 12 ديسمبر 1982. وتنصح 

هذه األحكام الدول أو تلزمها بالتفكير في »الترتيبات المؤقتة« ذات 
»طبيعة عملية« عندما تواجه عقبات في المفاوضات حول ترسيم الحدود 

البحرية. ويعني هذا أنه في حالة عدم تمّكن الدول من االتفاق على 
حدودها البحرية، فيمكنها أو ينبغي عليها بدالً من ذلك النظر في التعاون 

بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها، لفترة انتقالية، بينما تظل ضمن 
إطار مواصلة المفاوضات.

هذا بالضبط ما حدث في خليج غينيا عام 2000 بين نيجيريا، سان 
تومي وبرينسيبي. إذ سرعان ما واجهتا مأزقا بينما كانتا تحاوالن رسم 

منطقتيهما االقتصاديتين الخالصتين. وفي نهاية المطاف، قررت الدولتان، 
في إشارة صريحة إلى األحكام ذات الصلة من اتفاقية األمم المتحدة 
لقانون البحار، إنشاء منطقة تنمية مشتركة قبالة سواحلهما، تغطي 

كامل مساحة مطالباتهما المتداخلة، وهذا جزء من المنطقة االقتصادية 
الخالصة المحتملة لكل منهما. وقد وقعت المعاهدة في 21 فبراير 2001 

ودخلت حيز التنفيذ في عام 2003.

تنطوي المخاوف العامة الحالية بشأن االحترار العالمي وإدارة المحيطات 
على تحليل مستقبلي للقضايا التي تتناولها تلك المعاهدة، حيث تتناول 

االستغالل المحتمل لكل من الهيدروكربونات وموارد مصائد األسماك التي 
تتطلب تخطيًطا عبر الحدود. المبادئ القانونية التي يتعين تطبيقها 

في مسألة حفظ وإدارة موارد المحيطات تجعل التخطيط ضرورة لكال 
البلدين لتوسيع آفاقهما بشأن التعاون والنظر في إطار إقليمي، بدال من 

اإلطار الثنائي، من أجل تحقيق األهداف االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية 
التفاقهما بكفاءة في سياقهما العابر للحدود في خليج غينيا.

مللشكلم2.6
منطقةملل نميةمللمش ركة

© Nigeria – Sao Tome and Principe Joint Development Authority, 2020

 Tanga Biang, J, 2010 المصدر: مقتبس من

ممللمربع 2.3 
مآليةمعدبرةمللحوتدملل عدملممعمللمندطقمللبحروة

تللمللردملل يمت قدسمهدمأترتغلليمتلألرين ين

في عام 1973، وقعت األرجنتين وأوروغواي معاهدة حدود نهر ريو دي 
ال بالتا وجبهته البحرية، التي وضعتها اللجنة اإلدارية لريو دي ال بالتا 

واللجنة التقنية المشتركة للجبهة البحرية. تتولى اللجنة التقنية المشتركة 
للجبهة البحرية مسؤولية إجراء الدراسات واعتماد وتنسيق الخطط 

والتدابير المتعلقة بحفظ الموارد الحية واستغاللها منطقًيا، فضاًل عن 
حفظ البيئة البحرية في منطقة ذات اهتمام مشترك )للشكلم2.7(.

وتعتبر هذه المعاهدة رائدة في تحديد المناطق المكانية وحقوق 
االستغالل وتدابير اإلدارة المتعلقة بالقضايا البحرية العابرة للحدود. 

وتركز المعاهدة على المالحة، ومصادر التلوث، ومصائد األسماك، وموارد 
قاع البحار، والبحث العلمي. وأنشأت المعاهدة منطقة صيد مشتركة )أو 
منطقة ذات اهتمام مشتركة( تتجاوز البحر اإلقليمي لكال البلدين. كما 

أن اللجنة التقنية المشتركة للجبهة البحرية مسؤولة عن تشجيع ورعاية 
حمالت البحوث المشتركة في هذه المنطقة، وقد شاركت بالفعل في 

تقييم الكابالت وخطوط األنابيب المغمورة التي يمكن أن تؤثر على حفظ 
واستغالل الموارد الحية. استغالل موارد الصيد وقاع البحار الممتدة إلى 
جانبّي الحدود البحرية بصورة متناسبة ومنصفة حسب المقدار الموجود 

على كل جانب. 

مللشكلم2.7
معدهوةمحوتدمنهرمرولمديمالمبالتدمتيبه همللبحروةم

© CARP, 2021

CARP, 2021; CTMFM, 2021 :المصدر
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لالخ الفدجمتأتيهملل شدبهمبينمتخطيطمللحيزم 2.2.7
للبحريمتُنُهجملإلدلرةملألخرىمم

تخطيط الحيز البحري هي عملية عامة تتخذ نهًجا شاماًل ومكانًيا 
على  عادًة  األخرى  واإلدارة  الحماية  تدابير  تركز  بينما  وزمانًيا، 

مكان أو نشاط واحد في كل مرة.

في الواقع، يمكن أن يكون تخطيط الحيز البحري عملية مناقشة 
الضيق.  الحيز  تخطيط  منظور  تتجاوز  نطاًقا  أوسع  مجتمعية 
الحالي  االستخدام  عادًة  البحري  الحيز  تخطيط  عمليات  تحلل 
للبحار وتناقش التطورات المستقبلية المفضلة. وبالتالي فإن هذه 
العملية هي فرصة لتحديد األهداف المجتمعية الستخدام البحار 
وحمايتها. وينبغي أن تراعي هذه العمليات أيًضا االتفاقات الدولية 
التي تم االتفاق عليها  القائمة، وأن تتأكد من األهداف  والوطنية 
بالفعل. وينبغي لعملية تخطيط الحيز البحري أن تحدد بعد ذلك 
تخطيط  يوفرها  التي  بالوسائل  تحقيقها  يمكن  األهداف  من  أي 
الحيز البحري، والوسائل التي توفرها السياسات البحرية األخرى، 

مثل السياسات القطاعية أو البيئية.

وفي السياقات التي ال تكون فيها هياكل اإلدارة البحرية القائمة 
متطورة بشكل جيد، يمكن أن يكون تخطيط الحيز البحري عملية 
والمواثيق  االتفاقيات  من  العديد  أهداف  وتنفيذ  لتعزيز  فعالة 
الدولية. ويمكن أن يشمل تخطيط الحيز البحري عناصر اإلدارة 
مراعًيا   – ذلك  له  ينبغي  وربما   – الحيزي  وتخطيط  البحرية 
محدودية معنى تخصيص الحيز وإعطاء تعليمات/تنظيمات محددة 
مكانًيا الستخدام المناطق البحرية. ومن ناحية أخرى، عندما تكون 
لتخطيط  المضافة  القيمة  تركز  بالفعل،  راسخة  البحرية  اإلدارة 
توزيع االستخدامات  البحرية األوسع على  البحري لإلدارة  الحيز 

البحرية وإدماجها.  

محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وواقعية، ومحددة زمنًيا  2

خالل  من  والحاالت  المشاكل  جميع  حل  محاولة  تكون  أن  يمكن 
أن  وينبغي  للغاية.  ومرهقة  شاقة  عملية  البحري  الحيز  تخطيط 
يكون تخطيط الحيز البحري اإلطار الشامل الذي يتم فيه صياغة 
جميع السياسات األخرى، وبالتالي توجيه التغييرات أو التنقيحات 

للخطط القائمة.

لس خولممتخطيطملحليزمللبحريمل مهيوم 2.3
للطروقمنحلملق صددمأزرقممس ولم

لالس خولمدجمللبحروة 2.3.1
ينبغي القائمين على تخطيط مراعاة مختلف احتياجات المستخدمين 
)للجوتحم2.4متللجوتحم2.5( لضمان العدالة والمساواة في تمثيل 
القطاع. ويشمل هذا تحديد مصالح القطاعات القائمة والناشئة، 

فضاًل عن اآلثار المترتبة على االقتصاد األزرق المستدام

يتمثل أحد التحديات الخاصة التي تواجه تخطيط الحيز البحري 
في تحديد أهداف خطة SMART 2 لتنفيذ خطط اإلدارة القطاعية. 
يمكن تطوير سيناريوهات تخطيط بمجرد تخصيص مناطق محددة 
الستخدامات مختلفة بالنظر إلى متطلباتها المحتملة، باستخدام 
البيئي  األثر  تقييمات  أيًضا إجراء  ينبغي  المفاضلة.  أوجه  تحليل 
لإلشارة إلى أي آثار ضارة محتملة على النظام البيئي. بناًء على 
هذه النتائج، يجب أن تركز مناقشات تخطيط الحيز البحري التي 
تشير إلى الخطة النهائية على الحل األكثر كفاءة والذي له أقل تأثير 

بيئي، مع تحقيق أقصى فوائد القطاعات/االستخدامات المعنية.

عادًة ما تكون لألنشطة الساحلية والبحرية روابط ومكونات أرضية 
يجب أخذها بعين االعتبار. في هذه الحالة تكتسي الروابط بين 

نظم التخطيط البري والبحري أهمية بالغة.

مللجوتح 2.4
أنللع لالس خولمدج للبحروة للمعملح بهد تللجوووة

أخرىثدب ةمم حركةلالس خولمدج

السياحة الساحلية والبحرية  	للمعملحمبهد
واالستجمام

مصائد األسماك 	
النقل البحري 	

تربية األحياء المائية الساحلية 	
المناطق البحرية المحمية  	
النفط والغاز 	
خطوط األنابيب والكابالت 	
الموانئ 	
تعدين الرمال والحصى 	

المجتمعات الساحلية 	
الدفاع واألمن العسكري 	
التراث الثقافي البحري والمغمور  	

بالمياه
البحث العلمي 	

عزل الكربون من خالل احتجاز الكربون وتخزينه 	المحميات البحرية الديناميكية  	للجوووة
التعدين في أعماق البحار 	
محطات تحلية المياه 	
تربية األحياء المائية البحرية 	
الطاقة المتجددة البحرية )طاقة الرياح والمد والجزر  	

والطاقة الشمسية وطاقة األمواج(
تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة  	

التنقيب البيولوجي البحري 	

المصادر: وضعت من قبل MSPglobal مع مدخالت من العديد من الخبراء والمراجع الببليوغرافية
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مللجوتحم2.5
لح يديدجمللقطدعمتلل حوودجمللم علقةمب خطيطمللحيزمللبحري

للقطدعمتمجدحملاله مدممل خطيطمللحيزمللبحريللقطدع/للفدئوة

مللنقلمللبحري
تللللنئ

تتخذ الخطط البحرية من الجيل األول عادًة طرق النقل البحري الحالية "كأمر ُمسلم به"، نظًرا لخضوع القطاع لتنظيم دولي من خالل المنظمة 
البحرية الدولية، مما يحد أيًضا من مهمة تخطيط الحيز البحري الوطني في التخطيط. يُعّد تخطيط الحيز البحري أمًرا بالغ األهمية هنا لضمان 

الحفاظ على الطرق المهمة خالية من جميع المنشآت الثابتة.
وينبغي أن تتوقع عمليات تخطيط الحيز البحري طرق النقل البحري في المستقبل واآلثار المكانية للسفن المستقلة. وبذلك، يجب أن يكون لدى 
المخططين معلومات عن التطورات المستقبلية في الموانئ وحركة المرور. يجب أخذ ثالثة أبعاد في االعتبار لتقييم المطالبات المكانية الحالية 

 وتقدير المطالبات المستقبلية:
 )1( المسار، مثل إحداثيات تحركات السفن؛ )2( عرض المساحة المطلوبة )حسب كثافة حركة المرور وحجم السفينة(؛ 

)3( عمق المياه بالنسبة لغاطس السفن.

مخطلطملألندبيب
تللكدبالج

عادة ال تكون هيئات تخطيط الحيز البحري مسؤولة عن التخطيط التفصيلي للطرق ذات الصلة، ولكن الخطط الحيز البحري لبعض البلدان توفر 
خطوط األنابيب وممرات الكابالت. يؤثر هذا على توافر البيانات العامة والوصول إلى خطوط األنابيب والكابالت في بعض الحاالت.

التنسيق والتعاون بين السلطات الوطنية مطلوبان لتحسين تنسيق اللوائح ومتطلبات الترخيص وتبادل البيانات عبر البلدان.

ال تخصص معظم الخطط مناطق محددة لصيد األسماك، حيث أن كل مكان في البحار هو منطقة صيد أسماك محتملة والتدخل في أي مكان مصدئوملألسمدك
يؤثر على أنشطة الصيد. يتم تنظيم العديد من جوانب الصيد من خالل االتفاقيات أو السياسات الدولية مثل سياسة مصائد األسماك المشتركة 

لالتحاد األوروبي أو منظمات إدارة مصائد األسماك اإلقليمية.   
وتُعّد مصائد األسماك بشكٍل واضح إحدى القطاعات. غير أنه نظًرا لتعقيدها، ينبغي أن توجد أحكام تشير إلى مختلف القطاعات الفرعية 

)مصائد األسماك الصغيرة الحجم، والقاع، وشباك الجر، ومصائد األسماك البحرية(.
وينبغي أن تشمل مجاالت الصيد القطاع الفرعي )مثل مصائد األسماك في شباك الجرافة( واألنواع المستهدفة )مثل األنشوجة/السردين(، وأن توفر 

أيًضا مرجًعا زمنًيا، ألن النشاط قد يحدث خالل مواسم محددة.
وينبغي أيًضا مراعاة المجاالت المهمة لمختلف مراحل الحياة وموائل األسماك األساسية )المناطق التي تتكاثر فيها األسماك أو تعيش أو تنمو فيها(.

وقد تكون قضايا النزوح والتعويض من بين القضايا ذات الصلة التي ستناقش مع الصيادين في إطار العمليات التشاركية لتخطيط الحيز البحري.

مللسيدحةمللسدحلية
متللبحروة

تلالس جمدم

ويمكن أن يؤدي تنويع العروض واألنشطة السياحية الساحلية والبحرية إلى نشوب صراعات بين مختلف القطاعات السياحية. وقد يتيح التخطيط 
السليم للسياحة فرًصا لتحسين التنمية المستدامة للمجتمعات الساحلية )مثل حالة سياحة صيد األسماك(.

يمكن لقطاع السياحة والترفيه االستفادة من التنويع الذي يدفعه تخطيط الحيز البحري من خالل:
الوقت )ضمان توافر وإمكانية الوصول إلى االتصاالت متعددة الوسائط على مدار العام(؛  	
والمساحة )ضمان عدد مستدام من الزيارات والتأثيرات المستدامة على النظام البيئي للبنية التحتية الجديدة والقائمة؛ تنظيم/تثبيط زيارات الذروة(؛ 	
واألنشطة الجديدة )توفير نموذج لزيادة التآزر وإدارة التوترات الناشئة عبر األنشطة بين السياحة والقطاعات األخرى(. 	

وينبغي إدراج موقع البنية التحتية البحرية ومناطق السالمة واالستبعاد ونشاط سفن الصيانة/اإلمداد في تخطيط الحيز البحري.للنفطمتللغدز
ويمكن مناقشة النظر في المواقع الحالية والمواقع التي تم إخراجها من الخدمة لالستخدامات المتعددة وخلق التعاون مع االستخدامات األخرى 

خالل عملية تخطيط الحيز البحري.
عند إنشائها، ال تتطلب مناطق السالمة واالستبعاد عادًة مساحات واسعة. غير أن الكتل البحرية هي مناطق شاسعة بموجب اتفاقات االمتياز التي 

تحدث فيها أنشطة استكشاف مؤقتة. ومن المهم أيًضا النظر في أنشطة النفط والغاز والضغوط على الموانئ والمرافئ، فضاًل عن اآلثار المحتملة 
على القطاعات والبيئات األخرى.

متعوونمللرمدح
تلحلصى

تعتبر الموارد البحرية اإلجمالية خاصة بمنطقة معينة، وهذا يجعلها حساسة للتغيرات بالنظر إلى استثماراتها الطويلة األجل، وأذوناتها التنظيمية 
وامتيازاتها لمدة تتراوح بين 30 و50 عاًما. وينبغي بذل جهد لضمان اتساق دورات التخطيط لتخطيط الحيز البحري مع النطاق الزمني للقطاع.

وال يتطلب التجريف الفعلي سوى مناطق محدودة، ولكن من المهم أال يتأثر قاع البحر في هذه المواقع سلًبا بقطاعات أخرى )تعرف باسم حماية 
المعادن(. يجب أن يراعي التخطيط ليس فقط المواقع الفعلية ولكن أيًضا المناطق المحيطة بها.

متربيةملألحيدءمللدئية
للبحروةمتللسدحلية

يمكن أن يحفز تخطيط الحيز البحري إنشاء مجموعات من المزارع بتخصيص مناطق إلدارة تربية األحياء المائية في مناطق ساحلية أو بحرية 
محددة لتجنب المنافسة مع االستخدامات األخرى.

ويمكن أن يدعم تخطيط الحيز البحري قطاع تربية األحياء المائية من خالل تحسين قبوله االجتماعي ومن خالل المناظر البحرية وتقييم المناظر 
الطبيعية إلثراء المناطق المحتملة.

للطدقةملل جودةم
للبحروةم)طدقةم

للرودحمتللومتلجلزرم
تلألمللجمتللطدقةم

للشمسية(

عند تحديد موقع المحطة البحرية لتوليد طاقة الريح، يجب النظر ليس فقط إلى التوربينات نفسها، ولكن أيًضا االتصاالت بين التوربينات 
والمحطات الفرعية واالتصال الفّعال بالشبكة على األرض.

بالنسبة لمحطات المد والجزر واألمواج، يجب على تخطيط الحيز البحري النظر في تعيين الموارد وتحديد مجاالت االهتمام وأوجه التعاون 
المحتملة مع استخدامات الطاقة المتجددة البحرية األخرى.

من حيث التفاعل مع القطاعات األخرى، يمكن تخطيط الطاقة المتجددة البحرية مع األنشطة الترفيهية، والنفط والغاز، والكابالت، وصيد 
األسماك أو تربية األحياء المائية وغيرها.
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للقطدعمتمجدحملاله مدممل خطيطمللحيزمللبحريللقطدع/للفدئوة

ملل كنلللييدملحليلوة
مللبحروةمأتملل نقيب
للبيلللييمللبحري

 تُنفذ معظم عمليات التنقيب البيولوجي حالًيا على نطاق صغير من جانب مجموعات بحثية عديدة.
يمكن أن يساعد تخطيط الحيز البحري في تنسيق الموارد والمشاركة مع هذه المجموعات من أجل إيجاد مناطق معتمدة لمرّكبات الرصاص التي 

يُحتمل أن تكون مناسبة لتطوير األدوية.

معزحمللكربلنممن
مخالحملح جدز

للكربلنمتتخزونه

 وقد تم تصعيد احتجاز الكربون وتخزينه في جدول األعمال السياسي، ويعتبر اآلن عنصًرا رئيسًيا محتماًل في استراتيجيات الحد من 
 انبعاثات الكربون، حيث تشير مشاريع البحوث والعروض التوضيحية في المراحل المبكرة إلى أنه من المجدي تقنًيا وتجارًيا تنفيذه

.)Sustainable Energy Ireland et al., 2008(
تُقّيم شبكتا Ervia & Gas Networks of Ireland الدور الذي يمكن أن يلعبه احتجاز الكربون وتخزينه في مساعدة إيرلندا على تحقيق أهدافها الطموحة 

.)Ervia, 2021( في مجال المناخ. ويمكن أن يعمل تخطيط الحيز البحري على تحديد مناطق لتخزين الكربون في مياهها اإلقليمية

يمكن أن يعزز تخطيط الحيز البحري أداء شبكة المنطقة البحرية المحمية من خالل تقسيم المناطق إلى مناطق تآزرية لالستخدام البحري بالقرب لاميدجمللبحروة
من المناطق البحرية المحمية أو المناطق العازلة المحيطة بالمناطق البحرية المحمية المعرضة للخطر.

ويمكن أن يوفر تخطيط الحيز البحري منظوًرا أوسع لكيفية تداخل المناطق البحرية المحمية ضمن خطة مكانية بحرية، وأن يزيد من التمثيل 
اإليكولوجي من خالل حماية المناطق المهمة، بما في ذلك المناطق التي لم يتم اختيارها كمواقع للمناطق البحرية المحمية، حيث يمكن اقتراح 

تدابير الحفظ وتنفيذها.

ملل رلثمللثقديفم
مللبحريمتللغملر

ممبدليده

يشمل التراث الثقافي البحري والمغمور بالمياه آثاًرا ملموسة وغير ملموسة للوجود البشري. والجوانب الثقافية غير الملموسة ذات صلة بالهوية 
االجتماعية والثقافية، وهي مهمة عند التعامل مع الجهات الفاعلة المحلية.

يُعّد تحديد االستخدامات المتوافقة وغير المتوافقة مع التراث الثقافي البحري والمغمور بالمياه أمًرا ذا أهمية قصوى عند التخطيط ويمكن أن 
يضمن تخطيط الحيز البحري صوًنا أفضل للتراث الملموس من خالل استخدام المناطق العازلة أو تدابير محددة مع تشجيع التعاون من خالل 

األنشطة السياحية.

يمكن أن تكون مواقع البحث مؤقتة )مثل مناطق المراقبة خالل مواسم معينة( أو دائمة )مثل العوامات ومراكب اإلنزال(.للبحثمللعلمي
ال تتطلب المواقع عادًة مساحات كبيرة على الرغم من أهمية أخذها في االعتبار في عمليات تخطيط الحيز البحري لضمان التوافق والخيارات 

لالستخدامات المتعددة.

مللوفدعمتلألمن
للعسكري

من الناحية السياسية، عادًة ما تكون لقضايا الدفاع الوطني األسبقية على جميع األنشطة البحرية األخرى. وال يعني هذا أن التسوية أمر مستحيل. 
ومع ذلك، ال يمكن التفاوض على االحتياجات العسكرية بالدرجة نفسها التي يتم بها التفاوض على االستخدامات البحرية األخرى.

فالمناطق العسكرية محددة تحديًدا جيًدا ألسباب وقيود أمنية. ويجوز لوزارات الدفاع أن تصدر مناطق استبعاد مؤقتة لألنشطة العسكرية أو 
التدريبات أو حاالت الطوارئ الوطنية. وقد ال يكون العديد من هذه المجاالت معروًفا للعامة.

وينبغي تطوير أنشطة بحرية أخرى حتى ال تتداخل مع األنشطة المتصلة باألمن والدفاع الوطني.

ملل أثيرلجمعلىملالق صددمللمحلي/لللطني 2.3.2
تللسيدقدجمللعدبرةمللحوتد

البحري  الحيز  للتخطيط  المباشر  االقتصادي  التأثير  قياس  إن 
ليس بالمهمة السهلة ألن كل قطاع بحري يتأثر أيًضا بالسياسات 
غير  بالسوق.  وكذلك  األخرى،  الخارجية  والعوامل  األخرى 
المضافة  والقيمة  اإلنتاج  قيمة  حلل  مؤخًرا  أُجري  تقييًما  أن 
هذه  أن  وكشف  المتقدمة،  البحري  الحيز  بعض خطط  وتوظيف 
السياسات قادرة على تعزيز نمو االقتصاد األزرق، ال سيما بالنسبة 
الخطة تنفيذ  من  األولى  السنوات  وخالل  الناشئة   للقطاعات 
)European Commission, 2020(. ومع ذلك، فإن التقييمات االقتصادية 

توزيع  إلى  أيًضا  اهتماًما  تولي  أن  يجب  البحري  الحيز  لتخطيط 
الفوائد. وقد تتجاهل التحليالت االقتصادية التي تجمع على مستوى 
المجتمعات  مستوى  على  االقتصادية  العواقب  الوطني  االقتصاد 
في  الجديدة  البحرية  االقتصادية  األنشطة  تسهم  وقد  الساحلية. 
العيش  أيًضا دون سبل  الناتج المحلي اإلجمالي، ولكنها قد تحول 

الساحلية التقليدية.    

فهمملح يديدجمللج مع 2.4
لل نميةمللمحليةمتلإلقليمية 2.4.1

رغم أن عملية تخطيط الحيز البحري ترتبط عادًة بأهداف إنمائية 
وطنية محددة، إال أنها يجب أن تراعي أيًضا السياقات الساحلية 
المحلي  المجتمع  احتياجات  مراعاة  مع  والمحلية،  اإلقليمية  دون 
وإمكاناته. يجب أن يتم ذلك بهدف اكتساب فهم منهجي للمكونات 
دون  المستويات  تتفاعل على  التي  المتكاملة  والبيئية  االجتماعية 
اإلقليمية/المحلية. وبالفعل، توجد أدلة متزايدة على أن العديد من 
االحتياجات يتم تناولها على المستوى المحلي ومن خالل عملية 
تلبي  التي  الحلول  تعزيز  أيًضا  ويمكن  البحري،  الحيز  تخطيط 
االحتياجات والفرص المتنوعة لألراضي المحلية، والتي تتماشى 

مع مفاهيم التنمية المستدامة.
وقد يكون للمجتمعات الساحلية بعض الصراعات عندما تتنافس 
البحرية  المنطقة  نفس  على  والجديدة  القائمة  االستخدامات 
والساحلية  البحرية  التطورات  آثار  تؤدي  أن  ويمكن  ومواردها. 
الجديدة، مثل الرياح البحرية أو وتربية األحياء المائية أو البنيات 
التحتية المرتبطة بها في األراضي، إلى تضارب في المصالح بين 

المجتمعات الساحلية والمستخدمين الترفيهيين.

المصادر: وضعت من قبل MSPglobal مع مدخالت من العديد من الخبراء والمراجع الببليوغرافية
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مللشكلم2.9
قدئمةممريعيةملالس ولمةملالي مدعية

Swedish Agency for Marine and Water Management, 2021a :المصدر

ممللربعم2.4 
للفقرمتلالع بدرلجمللجنسدنيةمفيمتخطيطمللحيزمللبحري:ملإلطدرم

للمفدهيميمتلل حليليملللكدلةمللسلوووةمللشؤتنمللبحروةمتللمحيطدجمم

تُبّين األطر النظرية والتحليلية التي وضعت في السنوات األخيرة كيف يمكن 
تخطيط الحيز البحري المساهمة في مجتمعات أكثر مساواة بين الجنسين 

وفي تنميتها االجتماعية واالقتصادية.   
ويمكن لهذه األطر أيًضا مساعدة القائمين على ضمان أن عملية تخطيط 

الحيز البحري تحترم مبدأ المساواة بين الجنسين عند العمل في سياق يكون 
فيه فصٌل وتمييز بين الجنسين في الوصول إلى المعلومات والموارد وسوق 

العمل والمشاركة في العمليات العامة والسياسية.
يمكن أن يؤثر تخطيط الحيز البحري على جميع أبعاد الفقر:

الحصول على الموارد: مصائد األسماك الصغيرة واستخراج المعادن وتربية  	
األحياء المائية والمشاركة في مجال السياحة والعمالة في القطاعات 

البحرية، من منظور جنساني سيما في المناطق الساحلية القريبة، ألن 
المرأة قد تكون مقيدة بالتزامات عائلية

الفرص واالختيارات: الوصول إلى األسواق والتعليم والخدمات الحكومية  	
األخرى الممولة من الضرائب

القوة والصوت: يمكن تحسينهما من خالل وضع عملية أكثر شموالً وكذلك  	
من خالل التواصل وبناء القدرات

األمن اإلنساني: الحد من النزاعات على الموارد وتحسين الوصول إليها  	
والوئام المنزلي. يؤثر العنف وانعدام األمن بشكٍل أكبر على المرأة

يعتمد تأثير تخطيط الحيز البحري المتعلق باألبعاد المذكورة أعاله على 
السياق )انظر الحلقة الخارجية فيمللشكلم2.8(.

يشتمل اإلطار التحليلي على بطاقة أداء تخطيط الحيز البحري وعلى مكون 
اجتماعي يستخدمان لتوجيه واعتماد االستدامة االجتماعية لعملية تخطيط 

الحيز البحري )للشكلمم2.9(.

 

سسي            
صراع/السياق السلمي            السياق السياسي واملؤ

 سياق ال

صادي واالجتماعي          
السياق البيئي                     السياق االقت

ف وملاذا                                    كيف وملاذا
                 كي

ف وملاذا
كيف وملاذا                                   كي

الفرص
واالختيارات

األمن
اإلنساني

القوةموارد
والصوت

َمن

مللشكلم2.8
صنوتقمأدتلجمللفقر

Sida, 2017 :المصدر

قدئمةممريعيةملالس ولمةملالي مدعيةمرحلة لل خطيط لحليز للبحري
تحضير

الجوانب القانونية والتمويل، والتخطيط المسبق،  	
وتنظيم مشاركة أصحاب المصلحة

تجميع وتحليل البيانات الموجودة، والمشاورات  	
األولية وسد فجوات البيانات، ومسودة تقييم 

الوضع
مدخالت من أصحاب المصلحة حول الفرص  	

التي يرغبون فيها، والتهديدات التي يهتمون بها
تحديد غير القابلة للتفاوض واإلمكانيات 	
 مجموعة من السيناريوهات الممكنة، ملخصة 	

من حيث المعايير المناسبة

للسيندرول تحليلم

 تحليل مجموعة من السيناريوهات 	
الممكنة مع التكرارات حسب الحاجة

للن يجة

 الخطة النهائية التي تقررها السلطة 	
القيادية، باستخدام مرٍض خاضع غير قابل 

للتفاوض وعتبات أخرى متفق عليها

لالع رلف
رسم الخرائط األساسية وخدمات وأنشطة النظم اإليكولوجية، والنزاعات المحتملة؛ تشمل المشاركة والمنافع المالية  	

وغير المالية للفئات المهمشة وأي معايير أخرى ذات صلة بتحليل المقايضات
يتم الحصول على معلومات عن خط األساس والرغبات واالهتمامات من/التحقق من صحة جميع مجموعات أصحاب  	

المصلحة
لخدمة مصالح األجيال الحالية والمستقبلية، تضع الحكومة مجموعات غير قابلة للتفاوض تلتزم بمبادئ مالوي  	

وأهداف التنمية المستدامة وااللتزامات الدولية األخرى
جميع أصحاب المصلحة راضون عن تلك المعلومات، التي يتم توفيرها من حيث جميع المعايير التي يهتمون بها )ضمن  	

الحدود الممكنة(، وبطريقة يمكنهم فهمها

لل مثيل
تشمل مجموعات أصحاب المصلحة التي تم النظر فيها المجتمعات الفقيرة والنساء والمجموعات العرقية المهمشة  	

التي تم تحديدها على نطاق مكاني مناسب
يتم تمثيل كل مجموعة من أصحاب المصلحة في عملية التحليل متعدد المعايير وتشارك في ترجيح وتسجيل المعايير  	

التي تم قياسها بطريقة واضحة وعلى نطاق مكاني مناسب

لل لزوع
الخطط النهائية ال تنتهك أياً من الحدود غير القابلة للتفاوض 	
ال تعمق أًيا من أبعاد الفقر ألي مجموعة من أصحاب المصلحة 	
ال يضرون برفاهية المرأة 	
ال تعرض رأس المال االجتماعي أو الهوية الثقافية للخطر 	
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وممارسة  المعلومات،  وتبادل  المناسبة،  التشاركية  األنشطة  ومع 
تقسيم المناطق، قد تفهم المجتمعات المحلية الساحلية والمقيمون 
وتيسر  وآثارها،  الجديدة  االستخدامات  مزايا  أفضل  نحو  على 

اختيار خيار التخطيط مع قبول اجتماعي أعلى.

للعوللةملالي مدعية 2.4.2
والبيئية  االقتصادية  باألبعاد  البعد االجتماعي لالستدامة  يرتبط 
من خالل اعتماد الشعوب المتعدد على موارد المحيطات ومساحة 
التنمية  أهداف  عملية  أعادت  وقد  عيشهم.  وسبل  غذائهم 
االستدامة  وعادت  االستدامة؛  حول  النقاش  تنشيط  المستدامة 
المفردات  للمناقشات، ووفرت  العمل بوصفها إطاًرا مشترًكا  إلى 
.)Saunders et al., 2020( لمعالجة منظور العدالة في إدارة المحيطات

 كما أن تدهور صحة المحيطات له عواقب وخيمة على المجتمعات 
الساحلية ورفاه اإلنسان، مما يؤكد أهمية إدراج اعتبارات العدالة 
تناول منظوري  وينبغي  البحري.   الحيز  االجتماعية في تخطيط 

العدالة االجتماعية والمساواة في جميع مراحل التخطيط.

والتمثيل،  االعتراف،  هي  االجتماعية  للعدالة  الرئيسية  العناصر 
:)Bennett et al., 2019; Saunders et al., 2020( والتوزيع

لالع رلف: االعتراف بترتيبات الحوكمة القائمة من قبل والتاريخ  	
واحترامهما، فضاًل عن الحقوق المتميزة وتنوع االحتياجات 

ووجهات النظر العالمية وسبل العيش وأنماط الحياة والمعرفة.
لل مثيل: مستوى المشاركة والشمولية في صنع القرار؛ توقيت  	

وجودة اإلدماج في صنع القرار.
لل لزوع: العدالة في توزيع المنافع والمخاطر واألضرار الناجمة  	

عن القرارات، فضاًل عن الحصول على الموارد، مع التركيز 
بشكل خاص على الفئات الضعيفة.

من  أصياًل  جزًءا  باعتباره  االجتماعي  اإلدماج  إلى  النظر  ينبغي 
أجندة االستدامة الخاصة بتخطيط الحيز البحري للمساهمة في 
 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المناطق البحرية والساحلية
البحري  الحيز  تخطيط  أيًضا  يطمح  وقد  )Gilek et al., 2021(؛ 

لالهتمامات  الديناميكية  الطبيعة  دمج  على  والقادر  التكيفي، 

 يسرد للجوتحم2.6ممعايير تقييم اآلثار على الفئات المهمشة المحتملة
)مثل المجتمع المحروم أو النساء في مجتمع محروم( واألسئلة التوجيهية 

والمقاييس الالزمة لتسجيل خط األساس والمقاييس ذات الصلة التي سيتم 
أيًضا قياسها الستخدامها في تقدير اآلثار.

مللجوتحم2.6
معدويرمتقييمملل أثيرلجمعلىمللفئدجمللمهمشةمللمح ملة

أسئلةمتلييهيةملل سجيلللمعدوير
مللمقدويسمللالزمةم
ل سجيلمرفدهيةم

للمج مع
للمقدويسمللالزمةمل سجيلم

رفدهيةمللمرأة
للمقدويسمذلجمللصلةم

للالزمةملنمذيةمتأثيرلجم
تخطيطمللحيزمللبحري

إلى أي مدى يستطيع األفراد التعبير للقلةمتللصلج
عن مخاوفهم واحتياجاتهم وحقوقهم 
بطريقة مستنيرة والتأثير على صنع 

القرار الذي يؤثر على هذه المخاوف 
دون تمييز؟

نسبة التمثيل في منظمات 
المجتمع المحلي والحكومة 
المحلية على مستوى صنع 

القرار؛
النسبة المئوية للتمثيل في 

المنظمات الوطنية والحكومة 
على مستوى صنع القرارات

النسبة المئوية لتمثيل المرأة 
في منظمات المجتمع المحلي 

والحكومة المحلية على مستوى 
صنع القرارات؛

النسبة المئوية للتمثيل في 
المنظمات الوطنية والحكومة 

على مستوى صنع القرارات

ال ينطبق – يستخدم هذا 
المقياس لتأكيد حالة التهميش 
المحتملة لمجموعات أصحاب 

المصلحة )بداًل من زيادة 
أصواتهم كنتيجة للتضمين في 
عملية تخطيط الحيز البحري(

إلى أي مدى يكون الدخل و/أو المنافع للمصددر
األخرى كافية للحفاظ على مستوى 

معيشي الئق، وفي هذا الصدد، كيف 
نَُعِرّف مستوى المعيشة الالئق/خط 

الفقر من حيث الدوالر األمريكي/
للفرد/في السنة؟

متوسط الدخل السنوي، بما 
في ذلك القيمة السوقية 

لإلنتاج المعيشي واإلعانات 
االجتماعية والتحويالت 

المالية والفوائد غير النقدية

متوسط الدخل السنوي، بما 
في ذلك القيمة السوقية لإلنتاج 
المعيشي واإلعانات االجتماعية 

والتحويالت المالية والفوائد 
غير النقدية

مساهمة الموارد أو األنشطة 
البحرية والساحلية في هذا 

الدخل، حسب الموارد/
األنشطة

للفرصم
تلالخ يدرلج

إلى أي مدى تكفي إمكانية الحصول 
على التعليم والرعاية الصحية 

والبنية التحتية والطاقة واألسواق 
والمعلومات للسماح لألسر بالخروج 

من دائرة الفقر؟

اإلنفاق المحلي للفرد على 
الخدمات × جودة التدقيق 

المالي

اإلنفاق المحلي للفرد على 
الخدمات × جودة التدقيق 

المالي

مساهمة أنشطة تخطيط 
الحيز البحري في اإليرادات 

الضريبية، ومدى وصول 
اإليرادات الضريبية إلى هذا 

المجتمع
إلى أي مدى تتقيد حقوق األشخاص لألمن

وإمكانية كسب العيش باالضطرابات 
الحاصلة في المجتمع؟

إلى أي مدى تتمكن األسر من أداء 
أدوارها األسرية وضمان عالقات 

صحية بين الجنسين؟

التقدير النوعي بناًء على 
البيانات/رأي الخبراء

النتيجة من 1 = االضطرابات 
تعطل بشدة سبل العيش إلى 

5 = المجتمع سلمي

التقدير النوعي بناًء على 
البيانات/رأي الخبراء

النتيجة من 1 = يناضل أفراد 
األسرة في كثير من األحيان 

من أجل تحقيق ذلك، إلى 5 = 
آمنون من هذه الناحية

حساسية نتائج المجتمع تجاه 
التغيير في الوصول/الدخل 

المتعلق بالبحرية
حساسية نتائج األمن المحلي 

تجاه التغيير في الوصول/
الدخل المتعلق بالبحرية

Swedish Agency for Marine and Water Management, 2021a :المصدر
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االجتماعية التي تعزز التماسك االجتماعي والعدالة، إلى إحداث 
المجتمع  مستوى  على  المجتمعية  المرونة  نحو  تحويلي  تغيير 
المحلي، وهو أمر بالغ األهمية للنهوض بمفاهيم وأهداف التنمية 

.)IPBES, 2019( 2030 المستدامة لعام

لس رلتيجيدجمللمج معدجمتللقورلجمللمج معية 2.4.3
كجزء من الخطاب االفتتاحي لعملية تخطيط الحيز البحري، من 
المهم استضافة مناقشات على مستوى المجتمع لوصف تخطيط 
التخطيط.  قبل  ما  مرحلة  بعد  التفاهم  وزيادة  البحري  الحيز 
تستفيد  أن  للمجتمعات  يمكن  كيف  مناقشة  النافع  من  وسيكون 
عملية  في  إشراكها  يمكن  وكيف  البحري  الحيز  الخطة  من 

التخطيط.  

وعلى الرغم من أن األهداف الرئيسية لتخطيط الحيز البحري 
نطاقات  على  يجب وضع خطط  قومية،  نطاقات  على  محددة 
اإليكولوجية  االجتماعية  النظم  تمثل خصائص  إقليمية/محلية 
لفسيفساء المجتمعات الساحلية والنظم اإليكولوجية داخل كل 

كيان من الكيانات اإلقليمية )للمربعم2.5(.   

يمكن  حيث  وشرحها،  النطاق  مسألة  معالجة  أيًضا  المهم  ومن 
لخطط الحيز البحري أن تمتد إلى ما هو أبعد من المياه الساحلية 

وتغطي مساحات بحرية واسعة.

أجزاء فقط  تكون  المحلية(، قد  )للمواضيع  المجتمع  من منظور 
التخطيط  عملية  تنظيم  وينبغي  صلة.  ذات  النهائية  الخطة  من 
المحلية  االهتمامات  مناقشة  يتسنى  متعددة، حتى  نطاقات  على 
وأخذها في االعتبار بشكل هادف، مع االعتراف في الوقت نفسه 
بالقضايا األوسع نطاًقا وتفاعلها مع القضايا األكثر محلية. ويمكن 
تحرير هذه االستراتيجيات أو إضافة المزيد منها، اعتماًدا على 
ما هو مهم لمناقشة مشاركة المجتمع المحلي في جميع مراحل 

عملية التخطيط، بما في ذلك مراجعة:

دعوة المجتمعات للتعرف على تخطيط الحيز البحري ومشاركة  	
وجهات نظرها حول سبب أهمية المحيط وما يهمها اآلن وفي 

المستقبل من حيث إدارة الموارد البحرية وحمايتها

تقديم مجتمعات مع سيناريوهات تخطيطية للحث على مناقشات  	
تفاعلية وملموسة تركز على قضايا التخطيط البحري

إشراك المجتمع في إجراء رسم الخرائط القائم على المشاركة 	

دعوة بعض أفراد المجتمع وقادته للمشاركة في مناقشات اللجنة  	
و/أو المائدة المستديرة

تقديم وثائق التخطيط في إصدارات مختصرة بلغة “متداولة في  	
الحياة اليومية” وتضمين الرسوم البيانية

إشراك أفراد المجتمع من خالل وسائل التواصل االجتماعي  	
والمجموعات المجتمعية

ضمان نشر المعلومات عن عملية التخطيط في الصحف  	
والمحطات اإلذاعية المحلية.

تعتمد رفاهية المجتمعات الساحلية وسبل عيشها المستدامة على 
الظروف  ظل  في  سيما  الصلة،  ذات  والمنافع  الوصول  إمكانية 
 .)Bennett et al., 2018( الموارد  توافر  ومستويات  المتغيرة  البيئية 
أساسيين  البيئي  االجتماعي  واالبتكار  االجتماعي  التعلم  يُعّد 
لدمج التغيرات والديناميات المتعددة في تخطيط الحيز البحري 
البحرية للموارد  المستدام  االستخدام  نحو  قدًما   وللمضي 
والفوائد  التغيير  في  المشاركة  أن  والواقع   .)Gissi et al., 2019(

معرفة  تتطلب  البحري  الحيز  تخطيط  يجلبها  أن  يمكن  التي 
السياسة. على  عامة  نظرة  ذلك  في  بما  المجتمع،  من   ومهارات 

نصيحة

ابن الثقة، والمسؤولية المشتركة، والملكية، واضمن 
االمتثال ألحكام الخطة، إذ أن المجتمعات ستكون  جزًءا 

من العملية.

ممللمربعم2.5 
لس رلتيجيةملالق صددملألزرقملرفعممس لىمتخطيطمللحيزم

للبحريمفيمأمروكدملللسطى

قامت منظمة مصايد األسماك وقطاع تربية األحياء المائية في برزخ 
أمريكا الوسطى - بدعم من االتحاد األوروبي، وكذلك بتعاون السلطات 

اإلقليمية والوطنية وممثلي قطاعات الصيد وتربية األحياء المائية 
والسياحة واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني - بوضع »االستراتيجية 

اإلقليمية للنمو األزرق« فيما يعرف بنظام تكامل أمريكا الوسطى 
)OSPESCA, 2020(. ووافق مجلس وزراء نظام تكامل أمريكا الوسطى 

ألنشطة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية على هذه االستراتيجية 
والتزم بالتنمية المستدامة للقطاعات البحرية وفًقا لألهداف المرسومة 

لتصبح خضراء وتنافسية ومبتكرة وشاملة.

ُطِوّرَت االستراتيجية بناًء على أربع ركائز:

)1( المنطقة الزرقاء الذكية القائمة على المعرفة

)2( النمو المدعوم بآليات الحوكمة المتكاملة

)3( االستثمار في تطوير اقتصاد أزرق جديد، وتنافسي، ومبتكر

)4( النمو الُمَعزز من تكافؤ الفرص

وتحدد االستراتيجية الحاجة إلى تبني تطوير الخطط الحيز البحري 
م توجيهات إقليمية لدعم البلدان. ُونظرم الوطنية وتنفيذها، بينما ستُقدَّ

إلىمتخطيطمللحيزمللبحريمعلىمأنهمأدلةمضرتروةمل يسيرملل عدوشم
بينممخ لفملالس خولمدجملالي مدعيةملالق صددوة. تتوقع هذه المبادرة 
أن تكمل تطوير ست خطط حيز بحري وطنية بحلول عام 2025. عالوة 
على ذلك، تُبرز هذه الركائز األربعة أيًضا الحاجة إلى التكيف القطاعي 

وخطط التخفيف بهدف تعزيز صمود القطاعات البحرية.

OSPESCA, 2020 :المصدر
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وهذا يتضمن بناء قدرات المجتمع وزيادة الوعي العام خالل مرحلة 
ونتيجة  التنفيذ.  مرحلة  وكذلك  والتخطيط،  التخطيط  قبل  ما 
لذلك، سيتمكن الناس من متابعة العروض والفرص )للمربعم2.6(.

للُبعومللعدبرمللحوتدمل خطيطملحليزم 2.5
للبحري

تنفيذمخطةملألمممللم حوةملعدمم2030 2.5.1
2030 وأهدافها  لعام  المستدامة  للتنمية  المتحدة  تُعّد خطة األمم 
 ،2015 عام  الُمتبناة  المستدامة،  للتنمية  المترابطة  عشر  السبعة 
يمكن  التي  والمحلية  والوطنية  الدولية،  للمبادرات  عالمًيا  إطاًرا 
بشكل  ولكن   – المصلحة  أصحاب  من  مجموعة  أي  تقودها  أن 
وعداًل.  استدامة  أكثر  عالم  نحو   – الشراكات  خالل  من  خاص 
الطريق  تمهد  األجل  فهي خارطة طريق طويلة  ذلك،  على  عالوة 

للسياسات العامة.

أهداف  جميع  البحري  الحيز  تخطيط  يتبنى  أن  يجب  لذلك، 
التنمية المستدامة ويساهم في تحقيقها. وحيث أن خطة عام 2030 
إلى  العالمية  التطلعات  »تحويل  من خالل  إال  تتحقق  أن  ال يمكن 
وسيلة  البحري  الحيز  تخطيط  يصبح  أن  يمكن  محلية«،  حقائق 
تساهم في تحقيق هذا الهدف وتتضمن نطاقات مكانية مختلفة من 
التدخل. يوجد بالفعل مجال لمثل هذه العملية لمواجهة تحديات 
العقد الحالي، كما هو موضح في للشكلم2.5. من المهم التأكيد 
على أن تحقيق هدف معين من أهداف التنمية المستدامة ال ينبغي 

أن يعرض اآلخرين للخطر، بل عليه أن يسندهم كلما أمكن ذلك.

لل خطيطمل غيرمللمندخ 2.5.2
يمتص المحيط كاًل من الحرارة وثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن 
تغير المناخ وزيادة االنبعاثات تجعل المحيط أكثر دفًئا وحموضة. 
التنوع  على  السيناريو  لهذا  والمتنوعة  العديدة  العواقب  بين  من 
الجغرافي  التوزيع  في  تحوالت  حدوث  المتوقع  من  البيولوجي، 
األنواع  أن  حين  في  المتنقلة،  البحرية  األنواع  لبعض  والموسمي 
غير المتنقلة ستكون تحت ضغط أكبر. تؤثر التغيرات في الحاصلة 
تقديم  على  أيًضا  المحيطات  كيمياء  وفي  المحيطية  الدورات 
خدمات النظم البيئية البحرية، في حين أن ارتفاع مستوى سطح 
المجتمعات  تجعل  القاسية  الجوية  الظروف  تواتر  وزيادة  البحر 
للخطر  أكثر عرضة  البحرية  واألنشطة  التحتية  والبنية  الساحلية 

.)IPCC, 2019(

يرتبط  المناخ،  تغير  اإلطارية بشأن  المتحدة  األمم  وفًقا التفاقية 
غازات  انبعاثات  لتقليل  المبذولة  بالجهود  “التخفيف”  مفهوم 
االحتباس الحراري وزيادة عزل الكربون؛ ويشير مصطلح “التكّيف” 
إلى التعديالت في النظم البيئية أو االجتماعية أو االقتصادية التي 
أو  حاليا  الحاصلة  المناخ  تغير  تأثيرات  جّراء  تحدث  أن  يمكن 
المتوقعة. ينص التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية 
مناخ  ظل  في  الجليدي  والغالف  المحيطات  بشأن  المناخ  بتغير 

ممللمربعم2.6م
لل ك الجمتللشرلكدجمللبحروةمفيمسيدقمتخطيطمللحيزم

للبحريمفيمتلنس

التعاون الدولي في سياق تخطيط الحيز البحري واالقتصاد األزرق في   1
 غرب البحر األبيض المتوسط.

https://www.mspglobal2030.org/events/online-seminar-on-intl-coop-in-
the-context-of-msp-and-blue-economy-in-the-westmed-en/

https://www.facebook.com/Cluster-Maritime-Tunisien-103671181076257/  

تم اعتماد االستراتيجية التونسية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية 
)بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض 

المتوسط( في عام 2008 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2011. يجري 
تطوير خطة إدارة وطنية وتدعمها العديد من الشراكات والمبادرات 

المتعلقة بتخطيط الحيز البحري.

إحدى هذه المبادرات هي الكتلة البحرية التونسية، التي أنشأها رئيس 
الجمهورية التونسية في 25 أكتوبر 2019. وتسعى إلى الجمع بين جميع 
الجهات الفاعلة في النظام اإليكولوجي البحري، بما في ذلك الصناعة 

والخدمات واألنشطة البحرية )القطاعين العام والخاص( مثل تربية 
األحياء المائية والطاقة المتجددة والبحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية 

البحرية ومصايد األسماك والسالمة البحرية والنفط، والغاز من بين 
أمور أخرى.

وقد تمخضت عن هذه المبادرة تكتالت إقليمية أخرى مثل الكتلة 
البحرية المغاربية. ولتعزيز أوجه التعاون بين التكتل وعملية تخطيط 

الحيز البحري، يشارك العديد من أعضاء الكتلة في تطوير وتنفيذ 
استراتيجية تخطيط الحيز البحري واستراتيجية اإلدارة المتكاملة 

للمناطق الساحلية. تسعى التكتالت البحرية إلى تحقيق األهداف التالية 
التي تتماشى مع أهداف تخطيط الحيز البحري:1

مشاركة الخبرات والممارسات الجيدة لدعم تنمية اإلمكانات البحرية  	
من خالل تطوير اقتصاد أزرق مستدام

 إلنشاء مشاريع في مجموعة متنوعة من المجاالت: التخطيط  	
واالستخدام المستدام للبيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي 

وحماية السواحل والطرق التكنولوجية القتصاد دائري في مصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية

لتنمية التعاون بين مختلف قطاعات النشاط المرتبطة بالبحر  	
والنهوض بها في تونس وخارجها

ولدعم االبتكار والبحث والتدريب التونسي لحماية البيئة واالستغالل  	
المستدام للموارد البحرية

ولدعم االبتكارات الرقمية، أو التكنولوجية أو البيئية )المتعلقة بجميع  	
القطاعات واألنشطة البحرية.

ولرفع مستوى الوعي العام بالفرص التي يوفرها البحر وتشجيع  	
مشاركة الشباب

Tunisian Maritime Cluster, 2020 :المصدر

https://www.mspglobal2030.org/events/online-seminar-on-intl-coop-in-the-context-of-msp-and-blue-economy-in-the-westmed-en/
https://www.mspglobal2030.org/events/online-seminar-on-intl-coop-in-the-context-of-msp-and-blue-economy-in-the-westmed-en/
https://www.facebook.com/Cluster-Maritime-Tunisien-103671181076257/
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مللشكلم2.10
للعالقةمبينمتخطيطمللحيزمللبحريمتأهولفملل نميةمللمس ولمة

UNESCO-IOC, 2020 :المصدر
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ُوسدهممَتخِطيطمللحّيزمللَبحريم
فيمللّ نِميةمللُمس ولَمةمِللِقطدَعدجم

للَبحرَوةملّلِ يمُتقّوممَمندفعمِلقِ َصددَوةمُمبدِشَرةم
تحم دِحلية،متاَلِسَيمدمفيمللوُّ ِللُمج َمعدجمللسَّ

للجزِرّوةمللّصغيرةمللّندميةمتأَقلمللُبلولنمُنملًل.

عمَتخِطيطمللَحّيزمللَبحِريم ُوَشجِّ
لسِ خَولممللَمللِردمللَبحِرَوةممِفيمللَبحثم

ُنمَذلكم ي،متَوَ ضمَّ حِّ تللّ طِلورمللصِّ
رمتللَحّومِمنمللَمخدِطرمتإَدلَرةم لإِلنَذلرمللُمَبكِّ

َية. حِّ للَمخدِطرمللصِّ

ُزمَتخِطيطمللَحّيزمللَبحِريم ُوعزِّ
عدُتنم للَبحثمللِعلِميمتللّ كُنلللِييدمتلل َّ

َدةمفيمللَبحرم دَقدجمللُمَ جوِّ ِبشأِنمَتطِلوِرمللطَّ
ُظمملإِلوُكلُللِييةم َمعمللِحَفدظمَعلىمللنُّ

دِحِلية. للَبحِروةمتللسَّ

عمَتخِطيطمللَحّيزمللَبحريمَتطِلورم ُوشجِّ
حِ َيةمللَبحِرَوةم ندَعدجمتللُبَنىملل َّ تَتنِلوعمللصِّ
كُنلللِييدمللَبحِروةمِمنمأيِلم تَكذلكمَنقلملل ِّ

مَتعِزوِزملاِلبِ َكدر.

َووَمُجمَتخِطيطمللَحّيزمللَبحِريم
رمللُمَندخم خِفيِفمِمنمآثدِرمَتَغيُّ َتَولِبيَرملل َّ

ةم ِلِهمِلِبَندءمُنُظممإوُكلُللِييَّ تللُقورةمَعلىمَتَحمُّ
مِمنم لمآَثدِره،متِللَحوِّ َبحِرَوةمَقدِدرةمَعلىمَتَحمُّ

ِرَهدمِبه. ِضَهدمَلهمتَتأثُّ َتَعرُّ

ُوعَ َبُرمَتخِطيطمللَحّيزمللَبحِريم
َعمِليًةمُم عّوَدةمللُمسَ لَودجمِلُصنعم

دِيَحةمَعلى مللَقَرلرتَتعَ ِمُومَنَ دِئُجُهمللنَّ
دلةمتللقدِئمًةمَعلىم للَحْلَكَمةمللَفعَّ

فدِفَية. للُمشدَرَكةمتللشَّ

ُزمإدَمدجمإَدلَرةمللَمندِطقمللّسدِحليةم ُوَعزِّ
اًلمُمسَ ولمًدم تَتخِطيطمللَحّيزمللَبحِريمَتَحلُّ

لم ِللُمونمللّسدِحِليةمتَتعِزوزمُقوَرِتَهدمَعلىمَتَحمُّ
رُسُبلمآمنةملُلُصلحمللُمللِطِنينم دمُولفِّ رللُمَندخمِممَّ َتغُيّ
إلىمللَبحرمتلاِلسِ مَ دعمِبثَرتلِتهمللّثقدِفيةمتللّطِبيِعية.

ُوِ يحمَتخِطيطمللَحّيزمللَبحِريم
ُفَرصًدمِلَ حِسينمللُمسدتلةمَبينم

للِجنَسينمفيمُمَزلتلةملألنِشطةمللُم َعّلقةم
بدلُمحيَطدجمتُصنعمللَقرلرمِمنمِخالحمللُعللمم

كُنلللييدمتلاِلبِ َكدر. تلل ِّ

لمَتخِطيطمللحّيزمللَبحِريم ُوسهِّ
لإلَدلرةمللُمسَ ولَمةمِلمَصدِئوملألسَمدكم
متَترِبيةملألحَيدءمللَمدِئية،متَوسَ ِنو
كُنلللِييدمللَجِووَوَتينم َعلىمللُبُحلثمتلل ِّ
ِلَ حِسينملأَلمنمللغَذلِئي.

عِليممللَمَهدَرلجمتلألَدَتلجم رلل َّ ُوَلفِّ
ِزَمةمِلَ عِزوزمللُقُورلجمتللُمشدَركةمِفيم للالَّ
خِطيطم لألنِشطةملاِلقِ َصددوةمللَبحِرَوةمتلل َّ
لِعيةمِبدحِ َيدَيدجم كُنلللييدمتلل َّ تللُعللممتلل ِّ
للِحفدظمَعلىمللبيَئة.

دجمَتخِطيطمللَحّيزم لمَعمِليَّ ُتَسهِّ
للَبحريم-للُمرَتبَطةمِبدس َرلِتيجَيدجم
لاِلقِ َصددملألزَرقمللُمس َولم-مَتلِفيَرمُفَرصم
ُملمِلسِ َنددًلمِإلىمأَهَولٍفمإوُكلُللِيّيةم غلمتللنُّ للشُّ
تلقِ َصدِدّوةمتليِ َمدِعّية.

ُوسدهممَتخِطيطمللَحّيزمللَبحِريم
ِفيمإدلرةمللُلُصلحمإلىملألسَللقمتللَمللِردم
ِبطِروقةمُتِفيومتَتِزوُومِمنملاِلزِدَهدرملاِلقِ َصدِديم
تحم ِلَجِميِعمللِجَهدِجمللَفدِعَلةماَلِسَيمدمفيمللوُّ
للجزِرّوةمللّصغيرةمللّندميةمتأَقلمللُبلولنمُنملًل.

ُقمَتخِطيطمللحّيزمللَبحِريم ُوَطبِّ
دٍجمإَدلِروةمُم َكدِملةمَتأخذمِبَعينم ِلس رلتيجيَّ
فدُعاَلجمَبينمللَبّرمتللَبحرمِفيمِسَيدقم لاِلعِ بدرملل َّ
ُظمملإلوُكلُللِيَية. هٍجمللَقدِئممَعلىمللنُّ مللنَّ

ُوَعّززمَتخِطيطمللَحّيزمللَبحِريم
للّشَرلَكدجملإلقِليِميةمَعلىمللُمسَ لىم
للَعدِبرمللُحوتدمِمنمِخالحمللّ َعدتنمِفيمللُعللمم
كُنلللِيَيدمتِبَندءمللُقُوَرلجمِمنمأيِلمَتحِقيقم تلل ِّ
نِمَيةمللُمسَ ولَمة. أهَولِفملل َّ

َوهِوُفمَتخِطيطمللَحّيزمللَبحِريمإَلىم
إنَشدِءمِلق َصدٍدمأزَرقمَوسَ خِوُممللَمللِردم
ُظمملإِلوُكلُللِيّيةمللَبحِرَوةمِبشكٍلمُمسَ َولٍمم تللنُّ
متِمنمِخاَلحمِلقِ َصدٍدمَدلِئِريمتِإنَ دٍجمُمعَ َمو.
م

آُزرمَبينملإِلدلرةمللُم َكدِملةم َتعَمُلمأتُيهملل َّ
ِللَمندِطقمللّسدِحليةمتمَتخِطيطمللحّيزمللَبحريم
َعلىمَتحِسينمُفَرصمللُحُصلحمَعلىمللِميدهم
ي،م حِّ رفمللصِّ ربمتَتحِسينمللصَّ دِلحةمِللشُّ للصَّ
لبةم فدَودجمللصَّ دِيممَعنمللنِّ ثمللنَّ للُّ تللَحّومِمنملل َّ
يمتللُقَمدَمةمللَبحِروة. حِّ رفمللصِّ تِمَيدهمللصَّ
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متغير )2019( بوضوح على أن قد يمّكن تكثيف التعاون والتنسيق بين 
السلطات اإلدارية عبر النطاقات والسلطات القضائية والقطاعات 
فعالة  تدابير  اتخاذ  من  التخطيط،  وآفاق  السياسات  والمجاالت 

لالستجابة للتغيرات ]الناجمة عن تغير المناخ[ في المحيط”.

البحرية  األنشطة  بل ستتأثر  البيئية فحسب،  المكونات  تتأثر  لن 
أيًضا بالتغيرات في المحيطات )النقصان أو الزيادة أو االنتقال(. 
وفًقا  ستختلف  النتائج  هذه  أن  على  التأكيد  المهم  من  وبالتالي، 
التأكد  عدم  حاالت  من  الرغم  وعلى  الجغرافية.  للخصائص 
البحري  الحيز  تخطيط  يحتاج  بالموارد،  المتعلقة  والتحديات 
أن  يمكن  وكيف  ومقترحاته،  تحليالته  في  المناخ  تغير  دمج  إلى 
يؤثر على مختلف خطوات التخطيط، بهدف وضع خطة دينامية 
آثار  تجاه  المحيطات  لمرونة  الداعمة  التخطيط  ستوازن أهداف 
تغير المناخ كما ينبغي وستحافظ عليها )انظر للجوتحم2.8(. ومع 
إلى  المسألة  تهمل هذه  التخطيط  مبادرات  معظم  تزال  ال  ذلك، 
اآلن )Frazão Santos et al., 2020(. ومن ثم، من المهم ضمان أن يكون 
المناخ،  لتغير  بالتصدي  تفويض  البحري  الحيز  لعمليات تخطيط 
ألنها قد تعمل بمثابة »ُمَقّسم« للتخفيف والتكيف وأهداف التنمية 
 Biesbrock et( المستدامة، وبالتالي تعزيز الخيارات بطريقة متكاملة
al., 2009(. والواقع أن تحديد الحلول التي ستفي بالغرض والقائمة 

التشغيلي،  والنضج  الحيز  بالوضوح  تتسم  والتي  الطبيعة،  على 
قد  مناخًيا’،  الذكية  البحري  الحيز  ‘تخطيط  طرق  باستخدام 
مجاالت  مختلف  في  والصمود  االستدامة  كبير  حد  إلى  يعزز 
عام 2030 خطة  وغايات  أهداف  في  بفعالية  ويساهم   التخطيط 

.)V. C. Vassilopoulou, personal communication, 2021(

بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، اعتُمَدت 
اتفاقية باريس الدولية للمناخ في عام 2015 ودخلت حيز التنفيذ في 
العام التالي. وتهدف إلى الحّد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية 

الصناعية؛  الثورة  قبل  ما  مستويات  فوق  مئوية  درجة   2–1.5 إلى 
تغير  مع  التكيف  على  والقدرة  المناخ،  تغير  مع  التكيف  وتعزيز 
المناخ وانخفاض تكون انبعاثات غازات االحتباس الحراري؛ وتعزيز 
التدفقات المالية لتحقيق انبعاثات منخفضة من غازات االحتباس 

الحراري وتنمية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.

من  للحد  المبذولة  الجهود  عن  سنوات  كل خمس  التقارير  وتُعد 
تأثيرات تغير المناخ بوصفها مساهمات محددة وطنًيا في اتفاقية 

باريس للمناخ.

قد تتضمن األمثلة على أهداف تخطيط الحيز البحري المتعلقة 
باالستجابات لتغير المناخ ما يلي:

تعزيز الطاقة المتجددة البحرية 	
تعزيز البنية التحتية الزرقاء والحلول القائمة على الطبيعة لعزل  	

الكربون أو الحّد من الضعف الساحلي
الحفاظ على المناطق المحتملة لتكون مالجئ مناخية 	

البحري  الحيز  تخطيط  يقترح  أن  يمكن  ذلك،  على  وعالوة 
المحمية  البحرية  للمناطق  الناشئ  المفهوم  أيًضا  مناخًيا  الذكي 
الديناميكية، مما يعني أن المناطق البحرية المحمية المخطط لها 
أن تنتقل عبر التدرجات العرضية حيث من المتوقع أن يتغير توزيع 

األنواع وفًقا لنماذج تغير المناخ.

النظم  على  القائمة  البحر  إدارة  إلى  المناخ  تغير  وإلدخال 
اإليكولوجية، ُوِضع مفهوم مالجئ المناخ كجزء من عملية تخطيط 
 .)Wåhlström et al., 2020( )2.11الحيز البحري في السويد )للشكلم
المنطقة ملجأ المناخ هي منطقة لن يؤثر فيها تغير المناخ بشدة 
على نوع ما أو بيئته. ثم توسع نطاق هذا المفهوم ليشمل منطقة 
بحر البلطيق بأكملها )Törnqvist et al., 2019(. وقد تمت دراسة ستة 
أنواع )الرنجة، وسمك القد، وبلح البحر األزرق، والفقمة الحلقية، 

مللجوتحم2.7
دمجمتأثيرلجمتغيرمللمندخمفيملل خطيطمللحيزمللبحري:ملل حوودجمتللفرص

للعللململلمسدعوةمتللفرصلل حوودج

تأثيرلجمم بدونةمعلىممس لىمللقطدعدج،مفيممندطقميغرلفيةممخ لفةمتعلىم 	
نطدقدجممخ لفة:مال يُتوقع أن تؤثر تأثيرات المناخ المتغير على جميع األماكن 

بشكل موحد، وبالتالي يجب تحديد أماكن االختالفات في نقاط الضعف 
االجتماعية اإليكولوجية ومراعاتها في سيناريوهات التخطيط

معرفةممحوتدةمبدلعمليدجمتلل أثيرلج:مال تزال المعرفة محدودة بشأن تعقيد  	
العمليات الكامنة وراء تأثيرات تغير المناخ

لس جدبدجمم بدونةمعلىممس لىمللبلولن: يوجد فرق هائل في القدرات التقنية  	
والمؤسسية والمالية للتكيف مع تغير المناخ بين الدول المتقدمة والدول 

النامية

تخطيطمللحيزمللبحريمللذكيممندخًيد: مبادرات التخطيط التي تستخدم  	
البيانات والمعرفة حول تأثيرات تغير المناخ على النظم البيئية البحرية 

واالستخدامات البشرية على نطاقات مكانية مناسبة لتطوير سيناريوهات 
المرونة

للمحميدجمللبحروةمتللحللحمللقدئمةمعلىمللطبيعة:ميمكن استخدامها لتعزيز  	
فوائد التكيف مثل االتجاه للحفاظ على النظم البيئية التي تقدم خدمات مثل 
حماية السواحل، والمناطق المتكيفة مع المناخ ومناطق الملجأ وعزل الكربون

لش رلكمأصحدبمللمصلحة:مقد يقدم أصحاب المصلحة معرفة قّيمة حول  	
كيفية عمل النظام بشكٍل عام وكيف يتطور بمرور الوقت

لل ثقيفمبشأنمللمحيطدجمتللمندخ: زيادة الوعي بقضايا تغير المناخ والحلول  	
المحتملة القائمة على الطبيعة

UNESCO-IOC, 2021d :المصدر
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ممللجوتحم2.8
سبلمدعممتضمينمتغيرمللمندخمفيمتخطيطمللحيزمللبحريم

لإليرلءلجللمقدربدج

دمجمآثدرمتغيرمللمندخمفيمسيدسدجمتخطيطم
للحيزمللبحري

االعتراف بتغير المناخ كتهديد أو تحٍد

تضمين أهداف محددة تتعلق باالستجابات لتغير المناخ

 تطوير أدوات تصميم النماذج ورسم الخرائط المتعلقة بالمناخ في التقييمات المتعلقة بالظروف المستقبلية للنظم
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، باإلضافة إلى األنشطة البحرية

تطوير تحليالت الضعف والمخاطر المرتبطة بالمناخ

تضمين تغير المناخ في سيناريوهات االستخدام المكاني وعمليات التصور

 اعتماد إدارة ديناميكية للمحيطات، بمعنى تحديد مناطق معينة مرنة ذات حدود تتغير في المكان والزمان استجابًةتعزوزملل كّيفممعملل غّيرمللمرتبطمبدلمندخ
لتغير المناخ

 تطوير التحديد االستباقي للمناطق، على سبيل المثال تحديد مناطق محددة مسبًقا أو مناطق استبعاد تحسًبا
للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ

  اعتماد نهج تخطيطي تكيفي يتضمن فرص المراجعة لدمج المعارف الجديدة المتعلقة بالمناخ

Frazão Santos et al., 2020; Cashion et al., 2020 المصدر: مقتبس من

مللشكلم2.11
تطبيقمنظدمممندطقمماليئمللمندخمفيمتخطيطمللحيزمللبحري

Törnqvist et al., 2019; Wählström et al., 2020 :المصادر
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ممللمربعم2.7م
لتفدقيدجمللبحدرملإلقليمية

توفر األمم المتحدة، من خالل برنامجها للبيئة، ما يعتبر أهم آلية للتعاون 
المتعدد األطراف )االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف( لحفظ البيئة البحرية 

والساحلية: برنامج البحار اإلقليمية )1974(، وهو عالمة فارقة لما يسمى 
.)Mead, 2021( »بـ »الدبلوماسية البيئية

وينعكس الطابع المتعدد األطراف لهذا البرنامج ذات التوجه العملي بشكٍل 
جيد في مستوى المشاركة: حيث يتكون أكثر من الثلث من اتفاقيات تجمع 

أكثر من 15 بلًدا موقًعا في كل حوض إقليمي )للشكلم2.12(.

يوجد حالًيا 18 برنامًجا للبحار اإلقليمية، تبنى 14 منها وثيقة ملزمة قانوًنا: 
اتفاقيات البحار اإلقليمية. ومن بين هذه االتفاقيات الـ 14، ترتبط 11 اتفاقية 
بالبرامج التي يرعاها برنامج األمم المتحدة للبيئة، واالتفاقيات الـ 3 المتبقية 

فهي مستقلة )بحر البلطيق، وشمال شرق المحيط األطلسي وأنتاركتيكا(.

تضع االتفاقيات القواعد لتنفيذ خطط العمل المناسبة، حيث توجد 
لدى معظم االتفاقيات بروتوكوالت إضافية لمعالجة مسائل محددة مثل: 

المحميات، أو التلوث البري، أو اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية أو 
البحرية. الصناعات 

ولدى برنامج البحار اإلقليمية بُعد مؤسسي وتنظيمي )الوحدات اإلقليمية 
المنسقة، ومراكز األنشطة اإلقليمية، ومؤتمر األطراف، واالجتماعات الحكومية 
الدولية، وما إلى ذلك( يعزز الوجود االستراتيجي لألمم المتحدة على الصعيد 

اإلقليمي، وتوافق اآلراء العالمي واتساق السياسات فيما يتعلق بالقضايا 
المستدامة. للتنمية  البيئية 

Mead et al., 2021; Ban et al., 2014 :المصادر

مللشكلم2.12
لل لزوعمللجغرلفيمالتفدقيدجمللبحدرملإلقليمية

© Ban et al., 2014
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ممللمربعم2.8م
لتفدقيةمحفظمللمللردمللبحروةمللحيةمفيمأن درك يكد

تُشّكل اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا جزًءا ال يتجزأ من 
نظام معاهدة أنتاركتيكا. 

ومن بين السمات الرئيسية التي تميز لجنة الحفاظ على الموارد البحرية 
الحية في أنتاركتيكا عن المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك العالقة 
بين اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا، ومعاهدة أنتاركتيكا 

وبروتوكول المعاهدة بشأن حماية البيئة، باإلضافة إلى مبادئ الحفظ 
المتأصلة في االتفاقية نفسها.

أُنشئت لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا بموجب اتفاقية 
دولية في عام 1982 بهدف الحفاظ على الحياة البحرية بأنتاركتيكا 

)للشكلم2.13(. وكان ذلك استجابة لالهتمام التجاري المتزايد بموارد الكريل 
في أنتاركتيكا، والذي يُعّد عنصرًا أساسًيا في النظام اإليكولوجي ألنتاركتيكا 

وتاريًخا من االستغالل المفرط للعديد من الموارد البحرية األخرى في 
الجنوبي. المحيط 

وبصفتها المسؤولة عن الحفاظ على النظم اإليكولوجية البحرية في 
أنتاركتيكا، فإن لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا تتبع نهًجا 

لإلدارة القائمة على النظم اإليكولوجية. وال يستبعد هذا الحصاد، ما دام يتم 
ذلك بطريقة مستدامة ويأخذ في االعتبار آثار الصيد على المكونات األخرى 

اإليكولوجي. للنظام 
إن لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا هي لجنة دولية تضم 
26 عضوًا، وقد انضمت إلى االتفاقية 10 دول أخرى. واستنادًا إلى أفضل 

المعلومات العلمية المتاحة، تتفق اللجنة على مجموعة من تدابير الحفظ 
التي تحدد استخدام الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا.

والمكونات المؤسسية الرئيسية في لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في 
أنتاركتيكا هي:

اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا التي دخلت حيز  	
التنفيذ في 7 أبريل 1982

هيئة صنع القرار، اللجنة 	
لجنة علمية تقدم المشورة للجنة باستخدام أفضل العلوم المتاحة 	
تدابير حفظ الموارد والقرارات 	
عضوية لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا وأحكام التعاون  	

الدوليين والتضافر 
األمانة العامة الكائنة في هوبارت )تسمانيا(، في أستراليا، والتي تدعم  	

عمل اللجنة.

تسهم برامج لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا للبحث، 
والرصد وتطبيق تدابير الحفظ في منطقة االتفاقية إسهاًما قيًما في 

الحفاظ على أنتاركتيكا.

CCAMLR, 2021; European Commission, 2021b :المصادر

مللشكلم2.13
مجدحمتخطيطمللمندطقمللبحروةمللمحميةمللجنةمحفظمللمللردمللبحروةمللحيةمفيمأن درك يكدم

CCAMLR, 2021 :المصدر

https://www.ccamlr.org/en/organisation/convention
https://www.ccamlr.org/en/organisation/convention
https://www.ccamlr.org/en/organisation/commission
https://www.ccamlr.org/en/science/scientific-committee-0
https://www.ccamlr.org/en/conservation-and-management/conservation-and-managment
https://www.ccamlr.org/en/organisation/who-involved-ccamlr
https://www.ccamlr.org/en/organisation/secretariat
https://www.ccamlr.org/en/organisation/convention-area
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التخطيط  عملية  وفي  الحويصلي(.  والفوقس  األنقليس،  وعشبة 
114 منطقة. ومن بين هذه  إلى  البحر  السويدية، تنقسم أحواض 
المناطق، اختيرت 16 منطقة على أنها تحتاج إلى حماية خاصة من 
أجل بقاء النباتات والحيوانات الهامة على قيد الحياة عندما يتغير 
المناخ. وقد أُخذت هذه المناطق في االعتبار عند تخصيص أنسب 

استخدام لمساحة معينة.

تعودوةملألطرلف:مللحللحملل قنيةملل يمتقومهدم 2.5.3
معدهولجمللحوتدمللبحروةمللوتليةمتتطبيقهدمعلىم

للخططمللحيزمللبحري
األمم  لتأسيس  والسبعين  الخامسة  بالذكرى  االحتفال  خالل 
المتحدة، ذكر رؤساء الدول والحكومات أن تعزيز التعاون الدولي 

يُعتبر في مصلحة كل من األمم والشعوب.

وتمثل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة خارطة الطريق لتنشيط 
تعددية األطراف، وأصبح تنفيذ الخطة ضرورة للبقاء.

وتماشًيا مع مبادئ تخطيط الحيز البحري، فإن تعددية األطراف 
عن  أحد  يتخلف  أن  دون  قدًما  للمضي  محددة  الُمحّدثة  الكائنة 
الركب، والعمل مًعا لحماية كوكبنا، وبشكل أكثر تحديًدا، محيطنا.

بها االتفاقات  التي تعزز  الطريقة  وتعزز تعددية األطراف، بنفس 
من خالل  الصراعات  وتمنع  والسالم  التماسك،  للحدود،  العابرة 
مع  الوقائية،  والدبلوماسية  الوساطة  إجراءات  من  طويلة  قائمة 
أكثر  لعالم  عنه  غنى  ال  أساًسا  والعدالة  الدولي  القانون  اعتبار 

ازدهاًرا وعداًل.

ويمكن لآلليات العالمية واإلقليمية السارية أن تؤدي هذه المهمة 
وستساعدنا  الحدود.  عبر  والتعاون  الشراكات  تعزيز  خالل  من 
المشتركة  تحدياتنا  فهم  على  واإلقليمية  العالمية  اإلجراءات 
الحوكمة  خالل  من  الحلول  لتشكيل  أفضل  بشكل  والمحددة 

الشاملة، وخلق الفرص واالزدهار للجميع )للمربعم2.7متم2.8(.

للوتحمللضعيفةمتللم ضررة 2.5.4
معظم القضايا التي نوِقَشت حتى اآلن لها تأثير مباشر على جزء 
كبير من المجتمع الدولي أو ترتبط به ارتباًطا وثيًقا، والذي بدون 
حلول  عن  البحث  في  تقدم  إحراز  الصعب  من  سيكون  مشاركته 
للصراعات ذات الطابع العالمي. ومن المؤكد وجود توافق تام في 
اآلراء على أن تغير المناخ هو أحد أكثر التغيرات تمثياًل من حيث 
االقتصادي  تطورها  لمستوى  وفًقا  المختلفة  الدول  على  تأثيره 
بصورة  نشأته  في  األزرق  االقتصاد  مفهوم  ويرتبط  والبشري. 
التنمية  أهداف  مثل  مبادرات  وتستهدف  النامي،  بالعالم  خاصة 

المستدامة في المقام األول هذا الجزء من المجتمع الدولي.

الخصائص  أُِخَذت  البحار،  لقانون  المتحدة  األمم  اتفاقية  منذ 
الجغرافية واالقتصادية للدول في االعتبار في مختلف المعاهدات 
الدولية فيما يتعلق بوضع أحكامها. وتتراوح هذه بين ذكر الدول 
البحار  لقانون  المتحدة  األمم  اتفاقية  في  جغرافًيا  المتضررة 
األمم  اتفاقية  بموجب  التفاق  الُمنّقح  المسودة  ونص   )70 )المادة 
البحري  البيولوجي  التنوع  حفظ  بشأن  البحار  لقانون  المتحدة 
الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  المناطق  في  المستدام  واستخدامه 
التي  الدول  من  تحدد ست مجموعات  7(، حيث  )المادة  الوطنية 
تعاني من حاالت الضعف على أنها دول نامية. وهذه الدول هي: 
أقل البلدان نمًوا، والدول النامية غير الساحلية، والدول المتضررة 
جغرافًيا، والدول الجزرية الصغيرة النامية )للشكلم2.14(، والدول 

األفريقية الساحلية، والبلدان النامية متوسطة الدخل.

الواقع أن هذه الفئات من الدول تشكل أغلبية مجتمع األمم، حيث 
النامية متوسطة  نمًوا والبلدان  البلدان  – أقل  تشكل فئتان فقط 

الدخل – %77 من الدول األعضاء في األمم المتحدة.

تنطوي تحديات تنفيذ تخطيط الحيز البحري في الدول الجزرية 
بوضع  شديدة  وقيود  صعوبة   )1( يلي:  ما  على  النامية  الصغيرة 
الذي  األمر   – تكلفتها  الرتفاع  نظًرا  التخطيط،  صكوك  وإدارة 
يؤثر بشكٍل خاص على أقل البلدان نمًوا والبلدان النامية متوسطة 
الدخل؛ )2( االعتماد على تخطيط الحيز البحري لتعزيز التنمية 
في حالة الدول ذات القاعدة اإلقليمية البحرية في الغالب – األمر 

الذي يتفاقم إذا كان مستواها االقتصادي منخفضاً أيضاً.
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مللشكلم2.14
للوتحمللجزروةمللصغيرةمللندميةم

R. Zitoun et al., 2020 :المصدر
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كيفية تهيئة الطريقكيفية تهيئة الطريق  		

إنشدءمفروقمعملمتخطيطمللحيزمللبحري 3.1
بقيادة  البحري  الحيز  تخطيط  عملية  تنظيم  في  البدء  بهدف 
الحكومة، تتمثل المهمة األولى في تحديد ما إذا كانت توجد إمكانات 
تخطيط بحرية وساحلية قائمة، أي المؤسسات أو الوكاالت التي 
تتمتع بالسلطة القانونية إلدارة الموارد البحرية وتطبيق األنشطة 
في المنطقة البحرية. في معظم البلدان، تتمتع مؤسسات متعددة 
واليتها  تتداخل  وقد  تخطيطية،  و/أو  بحرية  و/أو  بيئية،  بسلطة 

المكانية، أو تكون غير مترابطة أو غير موجودة.

البحري،  الحيز  تخطيط  عملية  بدء  من  األولى  المراحل  وفي 
يُستحسن إنشاء وإعداد فريق عمل متعدد المؤسسات أو الوكاالت 
العمل  فريق  يضم  وقد  التوجيه.  كلجنة  المختصة  السلطات  من 
من  ذلك  في  بما   – والخبراء  الرئيسيين  المصلحة  أصحاب  هذا 
ذوي   – المدني  المجتمع  من  أعضاء  و/أو  األكاديمية  األوساط 
الخبرة في التخطيط البحري. وقد يشمل أيًضا أعضاًء ذوي خبرة 
األولى  المرة  هي  هذه  كانت  إذا  األراضي  استخدام  تخطيط  في 

لتخطيط الحيز البحري.  

وتقديم  العملية  تنظيم  في  البدء  هو  العمل  فريق  من  والغرض 
تخطيط  بدء  لتنسيق  متعددة  قطاعات  من  وخبرات  نظر  وجهات 
الحيز البحري. ويمكن لفريق العمل أيًضا أن يضمن إبقاء ممثلي 
السلطات القطاعية وأصحاب المصلحة على علم بعملية تخطيط 
الزمنية  المخططات  حيث  من  توقعه  يمكن  وما  البحري  الحيز 

ومسارات العمل.  

وسيطور فريق العمل وثيقة الشروط المرجعية، أو ما شابه ذلك، 
والمخطط  االجتماعات،  وجدول  ومسؤولياته،  أدواره  محدًدا 
الزمني، وما إلى ذلك. ويمكن أن تكون إحدى مهام هذا الفريق هي 
تقييم اإلطار القانوني والمؤسسي، ضمن مهام أخرى على النحو 

الوارد أدناه.

المستوى،  رفيعي  المسؤولين  أن  افتراض  عدم  المهم  من 
في  المشاركين  أو  المصلحة  أصحاب  من  وغيرهم  واألكاديميين 
البحري.  الحيز  يعرفون ماهية تخطيط  بعدها  وما  المرحلة  هذه 
وتتم مشاركة المعرفة والتعلّم طوال عملية تخطيط الحيز البحري.   

تحووومُأطرمللعململلقدنلنيةمتللمؤسسيةم 3.2
لللطنيةمللقدئمة

في هذه المرحلة، لم يتم تحديد رؤية، وأهداف وغايات تخطيط 
الحيز البحري )انظر للفصلم4(. ومع ذلك، فمن الضروري وجود 
يرتكز  التي  القائمة  والمؤسسية  القانونية  العمل  ألُُطر  جيد  فهم 
عليها تخطيط الحيز البحري. وستحدد هذه المهمة أيًضا نقاط 

الضعف أو الثغرات في هذه األطر.

نقطة انطالق مفيدة هي وضع القوانين واللوائح البحرية والقطاعية 
أواًل ثم وضع الخطط واألولويات والبرامج واالستراتيجيات.   

تتعلق  راسخة  وطنية  سياسات  أي  تحديد  يبدأ  أن  ويمكن 
باستعراض  المستدام  األزرق  واالقتصاد  البحري  الحيز  بتخطيط 

المصادر التالية:
السياسة/االستراتيجية الوطنية للمحيطات 	
االستراتيجية الزرقاء/المحيطية/البحرية 	
السياسات القطاعية 	
 خطط اإلدارة القطاعية 	
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية 	
أهداف الطاقة المتجددة 	
برامج التنمية اإلقليمية و/أو المحلية )وخاصًة بالنسبة للمناطق  	

الساحلية(
لم  	 إن  المثال:  المناخ )على سبيل  تغير  التكيف مع  استراتيجيات 

تكن متضمنة في اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية(
الخطط والسياسات البيئية 	

الحكومات  اختصاصات  مع  البحرية  السياسات  تتوافق  ما  كثيًرا 
الوطنية. إن رؤية »الشؤون البحرية« )استخدامات الحيز البحري، 
دولة«.  »قضية  في  االستراتيجي(  بالمعنى  واستخدامه  وأنشطته، 
لقد تطورت الرؤية »المحيطية« للدول على مدى العقد الماضي، 
ما أدى إلى تصريحات رسمية على مختلف المستويات السياسية 

المؤسسية، والقانونية.

يُعّد دمج مختلف السياسات والمستويات اإلدارية جانًبا هاًما من 
جوانب تطوير تخطيط الحيز البحري وتأسيسهم)للمربع 3.1(.

إنشدءمفروقمعملمتخطيطمللحيزمللبحريم	
ل طلورمم	 للقدئمةم تللمؤسسيةم للقدنلنيةم للعملم ُأطرم تحوووم

تخطيطمللحيزمللبحري
تحووومأصحدبمللمصلحةمتلح يديدتهمملل خطيطيةم	
للحيزمم	 تخطيطم لعمليةم للم دحدنم تلل ملولم للميزلنيةم

للبحري

يستعرض هذا الفصل 
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ممللمربعم3.1 
للعملمبدإلدلرةمللسدحليةمتللمحميدجمللبحروةمتتخطيطمللحيزمللبحريمفيمسدتمبدتلل،مللبرلزول

وافقت البرازيل على خطتها الوطنية إلدارة السواحل في عام 1988. وحددت 
لوائحها حدود التخطيط ضمن 12 مياًل بحرًيا من الساحل، وشملت، من بين 
صكوك أخرى، تقسيم المناطق الساحلية اإليكولوجي االقتصادي – وهي أداة 

إقليمية تمكن كل والية ساحلية اتحادية بتطوير اإلدارة، والترخيص والرصد 
بطريقة قائمة على المشاركة. يهدف تقسيم المناطق الساحلية اإليكولوجي 
االقتصادي إلى وضع توجيهات حول االستخدامات المسموح بها، والمحظورة 
والمحتملة. إن وزارة البيئة مسؤولة عن رصد وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية، 

باإلضافة إلى متابعة اتساق خطط واليات اإلتحاد إلدارة السواحل.

أُنشئت خطة الوالية إلدارة السواحل في ساو باولو في عام 1998 )قبل الالئحة 
الوطنية( وحددت خط تساوي األعماق عند 23.6 مترًا كحدود تخطيطها. 

طّورت ساو باولو أربع مناطق لتقسيم المناطق الساحلية اإليكولوجي 
االقتصادي، تتمتع ثالث منها بجبهة بحرية: الساحل الشمالي، وبايكسادا 

.)SMA, 2013( سانتيستا، ومجمع مصب كانانيا-إيغوابي

وفي وقت الحق، أُنشئت ثالث محميات بحرية من أجل الحفاظ على الموارد 
الطبيعية واالستخدام المستدام لها في مناطق تشمل هذه األقسام: الساحل 

الشمالي، واألوسط والجنوبي. فعلى سبيل المثال: حددت خطة إدارة 

المحميات البحرية في الساحل األوسط لساو باولو، بمزيد من التفصيل، 
مناطق اإلدارة الساحلية التي أُنشئت سابًقا لمناطق تقسيم المناطق الساحلية 
اإليكولوجي االقتصادي بايكسادا سانتيستا، باإلضافة إلى مناطق إضافية أبعد 

عن الساحل )ما يعني أن خطة إدارة تقسيم المناطق الساحلية اإليكولوجي 
االقتصادي والمحميات البحرية تكميلية(. وقد وضعت هذه الخطة من خالل 

عملية قائمة على المشاركة شارك فيها ممثلون عن الحكومة المحلية، 
وأصحاب المصلحة القطاعيون، والباحثون، والمجتمع المدني. فئات مناطق 

المحميات البحرية كالتالي: 1( منطقة محظورة؛ 2( منطقة حماية التنوع 
البيولوجي الجغرافي؛ 3( منطقة استخدام على نطاق صغير؛ 4( منطقة 

.)ALESP, 2021( منطقة االستخدام المكثف )االستخدام الواسع؛ و5

وعلى غرار عمليات اإلدارة الساحلية والمحميات البحرية في بلدان أخرى، 
تصنف مناطق التقسيم البرازيلية المناطق المختلفة وفًقا لكثافة مجموعة 

االستخدامات المسموح بها، بمعنى كونها ليست منطقة لكل استخدام 
قطاعي. وهذه هي القيمة المضافة التي يمكن أن تجلبها عمليات تخطيط 

الحيز البحري التكميلية لهذه الدول بناًء على رؤية واضحة طويلة األمد، 
وأهداف محددة، وتخصيص مكاني لالستخدامات.

 دليل التقسيم:
 أخضر = منطقة محظورة؛    أزرق = منطقة حماية التنوع البيولوجي الجغرافي؛

أصفر = منطقة استخدام على نطاق صغير؛    برتقالي = منطقة استخدام واسع؛    أحمر = منطقة استخدام مكثف.
مللشكلم3.1

خطةمإدلرةمللمحميدجمللبحروةمتللسدحلملألتسطملسدتمبدتلل

© Secretariat of Infrastructure and Environment of the State of São Paulo, 2021.
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تحووومللقللنين،متلللللئحمتلالتفدقدجم 3.3
للوتليةمللقدئمةمللمعملحمبهدمت/أتم
للمع موةممنمِقَبلمللوتلةمأتمللوتح

البلدان  قرارات  عن  النظر  وبصرف  العالمي،  الصعيد  على 
بالتوقيع/التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 
النظم  البحري كنموذج لنهج قائم على  اُعتُِمد تخطيط الحيز 
اإليكولوجية في تخطيط وإدارة البيئة البحرية، وكذلك للنسبة 
التنمية  أهداف  من   2 الهدف  تحقيق  نحو  العامة  للعملية 
»إدارة   –  2030 لعام  المتحدة  األمم  خطة  من   14 المستدامة 
مستدام  نحو  على  والساحلية  البحرية  اإليكولوجية  النظم 
في  بما  كبيرة،  سلبية  آثار  حدوث  تجنب  أجل  من  وحمايتها، 
ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات«.

وإلى جانب االقتصاد األزرق، بالتالي يمكن أن يسهم تخطيط 
واالجتماعية،  االقتصادية  الفوائد  زيادة  في  البحري  الحيز 
االقتصادية،  األهداف  بين  المحتملة  المفاضالت  ودراسة 
واالجتماعية، والبيئية من أجل إيجاد توازن بينها. وفي الوقت 
من  العديد  إنجاز  دفع  البحري  الحيز  لتخطيط  يمكن  نفسه، 
البيولوجي  التنوع  اتفاقية  مثل  األخرى،  الدولية  االتفاقات 

واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

  

   
 

 
  

مثاال يحتذى به

قيادة املفاوضات
الدولية

تطوير القدرات
والتمويل

دعم االبتكار
وإنتاج املعرفة

تعزيز/بناء
الشراكات والتحالفات

بدء ودعم
احلوكمــة املبتكرة

نظيف
وصحي إنتاجي

صامد مفهوم

يهدف إلى محيط 

مللشكلم3.2
تحوووممسدرمللكلكبملألزرقمللمس ولم

International Ocean Governance Forum, 2021 :المصدر

الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة

اتفدقيةملألمممللم حوةملقدنلنمللبحدرم	
أسسمإعالنمللسلطدجمللبحروةمللمخ لفةم–
تنصمعلىمللمبددئمللوتليةملل حكممفيمللشحنمتحقمللمرترمللبريءم–
تبينمموىمللمسؤتليدجمعنمحمدوةمللمللردمللبحروةمللبيلللييةم–
للسلطةمإلدلرةمتحظرمأنشطةملالس خرلجمدلخلملللالوةملللطنيةم–
ت ندتحمللقرصنةمتمقدضدةملألنشطةمغيرمللمشرتعةمفيمإطدرملللالوةمم–

لللطنيةمتلل عدتنمفيمللميدهمللوتلية/لإلقليمية
خطةملألمممللم حوةملل نميةمللمس ولمةملعدمم2030م	
لتفدقيةملألمممللم حوةملإلطدروةمبشأنمتغيرمللمندخمتلالتفدقدجمم	

تللبرتتلكلالجمذلجمللصلة
لتفدقيةملألمممللم حوةملألرصوةمللسمكيةم	
لتفدقيةملالم ثدحملمنظمةملألغذوةمتللزرلعةم	
خطةمللعململلوتليةملمنظمةملألغذوةمتللزرلعةملمنعمللصيومغيرمللقدنلنيمم	

دتنمإبالغمتدتنمتنظيممتردعهمتللقضدءمعليه
لالتفدقيةمللوتليةملسالمةملألرتلحمفيمللبحدرم)سلالس(م	
للبيلللييمم	 لل نلعم لتفدقيةم
لالتفدقيةمللوتليةملمنعملل للثممنمللسفنم)مدربلح(م	
لالتفدقمبشأنملل ولبيرملل يمت خذهدمدتلةمللميندءم	
لتفدقيةملألرلضيمللرطبةم)رلمسدر(م	
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مدمهيملالتفدقيدجمتلالتفدقدجمللوتليةمللم علقةم 3.3.1
ب خطيطمللحيزمللبحري؟

القضائية  الوالية  والبحرية  الساحلية  المناطق  حماية  تشمل 
المتعددة الجنسيات وتثير مسألة التعاون الدولي من جانب كل من 
الدولي من  التعاون  وينشأ  الحكومية.  الحكومية وغير  المنظمات 

خالل عدة اتفاقيات واتفاقات وبرامج عالمية وإقليمية.

البحري  الحيز  تخطيط  عمل  إطار  إلدخال  الخاصة  الفوائد  من 
إن  البحرية.  الحوكمة  بشأن  شاماًل  مكانًيا  منظوًرا  يضيف  أنه 
المتنوع  الهيكل  في  مدمجة  عملية  هو  البحري  الحيز  تخطيط 
والمعقد للحوكمة واإلدارة البحرية، دون أي بناء هرمي أو منظم 
لترابط واضح أو مسبق بين مكونات ذلك الهيكل. ويتضمن هذا أن 
هذه المكونات – المبادئ، والمدونات، والتوجيهات، والمعاهدات 
الدولية، واالتفاقات ضمن الهيئات الدولية، والقواعد الوطنية وما 
بعضها  تجاوز  أو  استبعاد  دون  تتواجد   –  )3.2 )للشكلم ذلك  إلى 
القانونية/السياسية  لآلثار  وفًقا  وتنفيذها  تفعيلها  ويتم  البعض، 
المتأصلة في طبيعتها القانونية/السياسية. ويترتب على ذلك أن 
في  تستمر  أن  يمكن  القائمة  العديدة  واإلدارة  الحوكمة  إجراءات 
نشأتها في إطار عمل الصكوك المتاحة دون الحاجة بالضرورة إلى 
إدماجها في تخطيط الحيز البحري )مثل إنشاء محميات بحرية 
جديدة(. ونتيجًة لذلك، تُْدَعم مجموعة أدوات الحوكمة واإلدارة، 

وتصبح الحوكمة أكثر تعقيًدا.

كيفمومكنملل خطيطمللحيزمللبحريمتعزوزملألهولفم 3.3.2
تلالع بدرلجمللوتليةمخدرجمللحوتدملللطنية؟

مع تزايد تعقيد االستخدامات في الحيز الساحلي والبحري، وبحث 
االقتصادية  للتنمية  مجاالت  عن  الناشئة  أو  الجديدة  القطاعات 
األهداف  البحري  الحيز  تخطيط  يعزز  أن  يمكن  المستدامة، 
الحيز  إن تخطيط  العالمي.   والتنسيق  اإلقليمية  لإلدارة  الدولية 
البحري هو عملية، وبالتالي يمكن أن يوفر نهج »الممارسة الجيدة« 
أطر  تكييف  ويمكن  الوطنية.  الحدود  خارج  متعددة  أهداف  لحل 
الوطنية بحيث  الواليات  تم اختبارها وتطبيقها داخل  التي  العمل 

تالئم االستعماالت األخرى.

ويمكن وضع أهداف دولية أو أهداف تعاونية كي يعالج تخطيط 
أو  التي ال تحددها  المعقدة  البحري أهداف تلك القضايا  الحيز 
 Santos et al.,( المناخ  تغير  مثل  الفردية،  البلدان  حدود  تقيدها 
2019( والصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم. ويمكن أيًضا 

استخدام تخطيط الحيز البحري لتعزيز األهداف الدولية القتصاد 
التي  األخرى  والتطلعات  األزرق  واالقتصاد  للمحيطات،  مستدام 

تشمل بلداًنا متعددة أو أحواض محيطات بأكملها.

خطة  الدولية  والغايات  األهداف  لدى  يكون  أن  سيتعين  وعليه 
ومؤشرات للرصد والتقييم لتتبع التقّدم.

ممدمهيملآلليدجملإلقليميةمللم علقةمب خطيطمللحيزم 3.3.3
للبحريمتلالق صددملألزرقمللمس ولم؟

يمكن لآلليات وأطر العمل اإلقليمية أن تدعم جهود تخطيط الحيز 
البحري وتعززها.  ويمكن أن تكون هذه اآلليات اتفاقات قانونية 

بين الدول أو اتفاقات واتفاقيات تعاونية.

التعاون على المستوى اإلقليمي )قانوني( 	
االتحاد األوروبي –
االتحاد األفريقي –
واليات ميكرونيزيا الموحدة –

واالتفاقات  	 )االتفاقيات  اإلقليمي  المستوى  على  التعاون 
والسياسات(

االستراتيجية البحرية المتكاملة ألفريقيا –
السياسة البحرية المتكاملة لالتحاد األوروبي –
سياسة المحيط اإلقليمي لشرق البحر الكاريبي –
 اتفاقيات البحار اإلقليمية –

التعاون على المستوى القطاعي 	
المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك –
أهداف الطاقة المتجددة واستراتيجية المناخ – استراتيجيات  –

سوق وشبكة الكهرباء )الخطة العشرية لتطوير الشبكات(
السياسة المشتركة لمصايد األسماك األوروبية –
مبادرة الحزام والطريق )شبكة النقل والبنية التحتية( –
البحرية  – الحيز  )خطة  الحدود  عبر  البحري  الحيز  تخطيط 

البحري عبر  الحيز  استراتيجية تخطيط  مقابل  الحدود  عبر 
الحدود( لضمان خطط وطنية متسقة

المشتركة،  – والمشاريع  البحري،  الحيز  تخطيط  مشاورات 
واألحداث المشتركة بين الجيران كوسيلة لتناول االستراتيجيات 

اإلقليمية بشكل مشترك
التحقق أثناء متابعة تنفيذ تخطيط الحيز البحري الوطني من  –

الدولية  تحقيق األهداف اإلقليمية. يمكن استخدام األهداف 
األكثر أهمية كأساس لصياغة المؤشر  

المستوى  – على  أخرى  مرة  واالنعكاس  المعلومات  مشاركة 
اإلقليمي

 نصيحة:
كيف يمكن دمج العمليات الدولية 

والوطنية وتحسينها؟ واإلقليمية 

خالل مرحلة التقييم، أجر تحليال كامال لالتفاقات على مختلف م	
المستويات

شارك المعلومات بين المستويات )إعداد التقارير؛ الفعاليات لجمع م	
الجهات الفاعلة من مختلف المستويات لمشاركة المعلومات والخبرات(
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ممللمربعم3.2م
مج معمتلحو،ملننملممًعد

تُصّنف منطقة البحر الكاريبي ضمن أكثر المناطق المتنوعة بيولوجًيا في 
العالم.  في منظمة دول شرق البحر الكاريبي، يجري زيادة الوعي بالمناطق 

البحرية التي لديها وفرة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك التنوع البيولوجي 
الغني، والموارد الحية )كل من البحرية والبرية( والموارد غير الحية في شكل 

منتجات معدنية وطبيعية. وبالمقارنة مع مساحة األرض، فإن منظمة دول 
شرق البحر الكاريبي لديها مساحة بحرية تزيد بمرات عديدة عما هو مقرر 

بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.

وفي حين مارست منظمة دول شرق البحر الكاريبي الوالية القضائية من 
التشريعات المتعلقة بعمود المياه وما يصاحبه من موارد حية وغير حية، فإن 

الفوائد التي ستُجنى ال تزيد إلى أقصى حد ولكن مع ذلك تستخدم موارد 
كثيرة. رغم ذلك، فإن عقودًا عديدة من استخدام واستغالل البيئة البحرية 

مع عدم كفاية برامج إدارة الموارد قد تركت أدلة متزايدة على تدهور نظمها 
اإليكولوجية األساسية والضعيفة. ومن بين العوامل المحركة لهذا التدهور تلك 

األنشطة المرتبطة بسوء التخطيط للتنمية الساحلية والحضرية والسياحة 
غير المستدامة ومصادر التلوث البرية والبحرية، واالستغالل المفرط للموارد 

الحية وإزالة األنواع الرئيسية وانتشار األنواع االجتياحية. وعلى الرغم من ذلك، 
فإن اإلمكانات االقتصادية لبعض الموارد البحرية ال تزال غير مَقّيمة أو قليلة 
االستعمال. وتشمل هذه الموارد األخيرة، على سبيل المثال ال الحصر، الموارد 

غير الحية مثل المنتجات النفطية، ومصادر الطاقة المتجددة البحرية، 
والموارد القابلة للتنقيب.

توجد أربعة مجاالت برامجية واسعة النطاق في إطار وحدة حوكمة المحيطات 
ومصايد األسماك:

1 -مدعمملألطرمللمؤسسيةمللقلوة: تمكين لجنة منظمة دول شرق البحر 
الكاريبي من إنشاء إطار مؤسسي للتعاون اإلقليمي في مجال إدارة المحيطات 

عبر الحدود.

2 - تعزوزمللقورلج: تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية على وضع وتنفيذ قانون 
المحيطات وسياساتها في إطار التعاون دون اإلقليمي.

3 - تقووممللمسدعوةمللفنية: تيسير تقديم الخدمات التقنية في مجال اإلدارة 
البيئية لموارد المحيطات المستدامة والبيئة البحرية.

4 - تعزوزملللعي: يسترشد برنامج حوكمة المحيطات ومصايد األسماك 
بسياسة المحيط اإلقليمي لشرق البحر الكاريبي وخطة العمل االستراتيجية.

ويهدف برنامج حوكمة المحيطات ومصايد األسماك عموًما إلى ما يلي:
الوصول اآلمن إلى المواردم	
الحفاظ على سالمة النظام اإليكولوجي وتحسينهم	
تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصاديةم	
اعتماد تخطيط متعدد االستخدامات للمحيطات واإلدارة المتكاملةم	
رفع الوعي العام والمشاركة والمساءلةم	
دعم البحث وبناء القدراتم	
بناء القدرة على الصمود وإدارة حاالت عدم اليقينم	
الحفاظ على السالمة البحرية وأمنهام	

©JaySi/Shutterstock.com
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تحووومأصحدبمللمصلحةمللرئيسيين 3.4
المصلحة  أصحاب  تحديد  المشاركة  على  القائم  النهج  يتطلب 
الرئيسيين في القطاعين العام والخاص وتنظيمهم، من أجل ضمان 
المشاركة والتواصل الشاملين، والشفافين، والمنصفين. وفي بعض 
الحاالت، ستراعي عملية تحديد الهوية أيًضا أصحاب المصلحة 

الذين قد يكونون خارج البلد أو يقيمون في واليات أخرى.

بعين  الرئيسيين  المصلحة  أصحاب  تحديد  يأخذ  أن  وينبغي 
أو  القانونية  االعتبار قوانين الخصوصية وغيرها من االعتبارات 
االعتبارات السياسية على الصعيدين الوطني والدولي. وينبغي في 
هذه المرحلة مراجعة أدلة ألفضل الممارسات المتعلقة بالمشاركة، 
بما في ذلك كيفية ضمان السرية عند الحاجة – على سبيل المثال: 
عندما تقدم الشعوب األصلية معلومات حساسة ثقافًيا أو معلومات 

خاصة في مجال بحثي جديد.

المهم إشراك  بلد معين، من  الفعلية في  القدرات  بناء  ومن أجل 
بعد  فيما  تشارك  قد  التي  القطاعية،  والوكاالت  المؤسسات 
جانب  من  مماثل  باحترام  أيًضا  وتحظى  خبراء  كمستشارين 
المنظمات،  هذه  تشمل  وقد  المصلحة.  وأصحاب  الحكومات 
الجامعات  مثل:  العلمية،  المنظمات  المحدد،  السياق  حسب 
غير  المنظمات  أو  االستشارية  والشركات  البحوث؛  معاهد  أو 
وأصحاب  والمشاريع،  العمليات،  في  المتخصصة  الحكومية 
المعلومات  نظم  في  خبراء  أو  التغيير؛  إدارة  وعمليات  المصلحة 

الجغرافية والتطبيقات.

المصلحة  أصحاب  من  قائمة  وإدارة  لتنظيم  الطرق  إحدى 
باستخدام  رئيسية«  »قائمة  إنشاء  هي  البحري  الحيز  لتخطيط 
تصنف  أن  ويمكن  البيانات.  قاعدة  أو  البيانات  جداول  تطبيقات 
القائمة أصحاب المصلحة حسب القطاع، واالنتماء )مثل: القطاع 
والمنظمات  األكاديمية،  واألوساط  الخاص،  والقطاع  الحكومي، 
غير الحكومية، وما إلى ذلك(، والمسمى الوظيفي ومتغيرات أخرى 

مثل: نوع الجنس والديموغرافيا.  

ممللمربعم3.3 
للطروقةمللالتفية

تصف الطريقة الالتفية المنهجية المستخدمة في صياغة خطة مكانية 
بحرية لجمهورية التفيا. وقد بُذلت جهود خاصة لضمان اتباع نهج قائم 

على النظام اإليكولوجي، وإشراك أصحاب المصلحة، والتشاور عبر الحدود.  
وعقدت حلقات عمل إقليمية خالل عملية تخطيط الحيز البحري كاملًة في 

أعقاب التنظيم الحكومي المعمول به، لضمان مشاركة أصحاب المصلحة في 
عمليات التنمية المكانية الوطنية.

وقد وضعت استراتيجية للمشاركة العامة في المراحل المبكرة لتحديد 
الخطوط العريضة لالتصاالت، بما في ذلك المعلومات، والمشاورات وأنشطة 

المشاركة – ويضمن هذا جودة أفضل من تخطيط الحيز البحري والمالئمة 
مع احتياجات المجتمع ومصالحه. وتضمنت االستراتيجية ثالثة أشكال 

رئيسية من المشاركة العامة: )1( تزويد الجمهور بالمعلومات عن الجوانب 
الهامة تخطيط الحيز البحري وفرص المشاركة؛ )2( إجراء مشاورات مع 

أصحاب المصلحة بشأن مختلف جوانب تخطيط الحيز البحري ووجهات 
نظرهم وترتيبات المعلومات العامة؛ )3( المشاركة النشطة ألصحاب المصلحة 

في مشاركة البيانات، والمعلومات والمعرفة؛ واالشتراك في التقييمات 
والتقديرات لمختلف القضايا )Veidemane et al., 2017(. وأجريت مشاورات عامة 
بشأن مشروع خطة الحيز البحري ومشروع التقييم البيئي االستراتيجي بصورة 
مشتركة، مما أتاح للمخططين والخبراء البحريين إجراء تفاعالت متزامنة مع 

أصحاب المصلحة.

حتديد أصحاب 
املصلحة وحتليل 

األدوار واملسؤوليات

وسائل االعالم
اإلنترنت

االستبياناتاملنتجات املطبوعة

مجموعات عمل 
تخطيط احليز 

البحري

الفعاليات الفردية وعبر 
القطاعات التي ينظمها 

أصحاب املصلحة

العموم

أصحاب املصلحة

املشاركةاالستشارةاالبالغ

شبكات التواصل
االجتماعي

جلسات االستماع 
العلنية

التعليقات
املكتوبة

مللشكلم3.3
أشكدحمتأسدليبمللمشدركةمللعدمةمللمس خومةمفيمتطلورمتخطيطمللحيزمللبحريمفيمالتفيد
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ويتغير أصحاب المصلحة الرئيسيون بمرور الوقت وستتغير قائمة 
األعضاء في اللجان. ومن أجل تحديث قائمة أصحاب المصلحة، 
يلزم إجراء اتصاالت منتظمة مع أصحاب المصلحة األفراد لضمان 

مشاركتهم ومدخالتهم.

متحوووممصددرمتملولمتخطيط 3.5
للحيزمللبحري

على  البحري  الحيز  تخطيط  تتولى  التي  الحكومات  معظم  تعتمد 
أن  ويمكن  العامة.  اإليرادات  من  لميزانياتها  مباشرة  مخصصات 
دون  البحري  الحيز  تخطيط  أنشطة  مسؤولية  الوكاالت  إلى  تسند 
تلقي أموال إضافية – تُسمى أحياًنا ‘التفويضات غير الممولة‘. وفي 
أحيان أخرى، ستتلقى الوكاالت أموااًل جزئية وموارد من الموظفين 
إلنشاء فريق أو إدارة تابعة لتخطيط الحيز البحري، ولكن قد توجد 
الكامل  الزمني  الجدول  طوال  ذلك  على  الحفاظ  في  صعوبات 
للتخطيط. وفي بعض األحيان، ستكون هناك حاجة إلى إعادة برمجة 
الموارد داخل الوكاالت أو الوكاالت المشتركة بين الحكومات، ولكن 
هذه عملية صعبة في أحسن األحوال. أُبلغ في العقد الماضي عن 
تمويل عملية تخطيط الحيز البحري وتنفيذها باعتبارها أحد أهم 

التحديات التي تواجه تطوير الخطط الحيز البحري واستكمالها.

جهود  لتمويل  الخيارات  أحد  هو  والتمويل  العامة  الميزانيات  إن 
تخطيط الحيز البحري. ويوجد أيًضا شراكات بين القطاعين العام 

الحكومية  الميزانيات  من  التمويل  تأمين  بموجبها  يتم  والخاص 
تخطيط  لتمويل  جديدة  خيارات  تظهر  بدأت  الخاصة.   والمنح 
سيشل  جمهورية  أعلنت   2016 عام  وفي  وتنفيذه،  البحري  الحيز 
 )Smith et al., 2019( للمحيطات  العالم  للديون في  تحويل  أول  عن 
)للمربعم3.5(. وسيشهد العقد القادم زيادة في التركيز على تمويل 

.)Sumaila et al., 2021( اقتصاد مستدام للمحيطات

الحال مع أي مهمة حكومية جديدة أخرى، ال يمكن أن  وكما هو 
يكون تخطيط الحيز البحري ممكًنا بدون موارد مالية كافية. على 
مسؤولية  جوهره  في  هو  البحري  الحيز  تخطيط  أن  من  الرغم 
حكومية، يوجد مشكلة شائعة تحدث عندما ال يتوفر التمويل، الذي 
التجريبي، خالل عملية  البحري  الحيز  لتخطيط  متاًحا  يكون  قد 
تخطيط  ينجح  أن  يمكن  وال   .)IOC-UNESCO, 2009( كاملًة  تخطيط 
الحيز البحري ما لم يتوفر التمويل. ويمكن أن يضمن إدراج الموارد 
المالية في تشريعات تخطيط الحيز البحري عدم تعريض العملية 

للخطر من البداية بسبب نقص التمويل.

تعتمد تكلفة عملية تخطيط الحيز البحري على عوامل كثيرة، مثل:
ما إذا كانت توجد حاجة إلى موارد بشرية إضافية إلنشاء فريق  	

تخطيط
ما إذا كان يمكن إجراء التقييمات المطلوبة لتمييز مجال التخطيط  	

داخلًيا أو ما إذا كان يتعين القيام بها من خالل الخبرة الخارجية

©evenfh/Shutterstock.com

ممللمربعم3.4م
تحووومأصحدبمللمصلحةمللرئيسيينمفيمسدنتمكي سمتنيفيس

يبلغ إجمالي عدد سكان اتحاد سانت كيتس ونيفيس 54 ألف نسمة )2014( 
وتغطي المنطقة االقتصادية الخالصة مساحة 11,234 كم2. إن مصايد 
األسماك القريبة من الشاطئ مهمة لالقتصاد والثقافة المحليين وقد 

تراجعت في السنوات األخيرة. وتضمنت التهديدات التي يتعرض لها النظام 
اإليكولوجي البحري تزايد العواصف والتنمية الساحلية وممارسات الصيد 

غير المستدامة ومصادر التلوث البرية.
وشملت عملية تخطيط سانت كيتس ونيفيس مشاورات مستفيضة مع 

أصحاب المصلحة لوضع مقترحات وتكوين تصميم مشروع تقسيم المناطق. 
وكان تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين جزًءا هاًما من عملية التخطيط، 

ونُّفذ عدد من األنشطة لضمان المشاركة الفعالة للشركاء المحليين.  وكان 
أفراد من اإلدارات الحكومية الرئيسية مثل: مصايد األسماك، والتخطيط، 

والشؤون السياحية والبحرية، والمنظمات المحلية غير الربحية وقطاع 
األعمال مكملين لعملية إشراك أصحاب المصلحة.

وقد أوضحت حكومة سانت كيتس ونيفيس بوضوح الغرض من إشراك أصحاب 
المصلحة في عملية التخطيط هذه عندما حددت فوائد التخطيط وأبلغت عنها، 

والغرض هو إدارة االستخدامات الجديدة والمتضاربة في كثير من األحيان لمياه 
البحر اإلقليمي على نحو أكثر استدامة.  وكان التعامل مع أصحاب المصلحة 
أمرًا أساسًيا لهذا الهدف وسيضع األساس لخطة تقسيم شاملة للمناطق في 

المستقبل والتي دعمت وضع نهج أكثر استدامة إلدارة الموارد البحرية.

Agostini et al., 2014 :المصدر©evenfh/Shutterstock.com
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ممللمربعم3.5م
تحلولمدولنمسيشيلمتللخطةمللحيزمللبحري

بدأت مبادرة الخطة الحيز البحري للسيشيل في عام 2014 وهي عملية 
تركز على التخطيط لالستخدام المستدام والطويل األجل وصحة محيط 

السيشيل  وإدارتهما. تشمل المياه البحرية لسيشل 1,374,000 كم2 و115 جزيرة 
في 4 أرخبيالت. إن مبادرة خطة الحيز البحري لسيشيل هي عملية تقودها 

الحكومة، مع التخطيط والتسيير بقيادة منظمة الحفاظ على الطبيعة 
بالشراكة مع وحدة تنسيق البرامج التابعة لحكومة السيشيل، وبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي وصندوق البيئة العالمي. وتقدم منظمة الحفاظ على 
الطبيعة التمويل لمبادرة الخطة الحيز البحري لسيشيل عن طريق المنح 

الخاصة وحكومة سيشيل.

وتُعتبر مبادرة الخطة الحيز البحري للسيشل نهًجا متكاماًل ومتعدد القطاعات 
لتناول التكيف مع تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي البحري ودعم االقتصاد 
األزرق واالستراتيجيات الوطنية األخرى. وتتمتع هذه العملية بإطار قوي إلشراك 
أصحاب المصلحة، وتشمل جميع القطاعات الرئيسية في السيشيل، بما في 

ذلك الصيد التجاري والسياحة والمواثيق البحرية وحفظ التنوع البيولوجي 
والطاقة المتجددة وسلطة الموانئ والسالمة البحرية والموارد غير المتجددة، 

من أجل وضع خطة بحرية شاملة بمساهمة أصحاب المصلحة.

وتُعد مبادرة الخطة الحيز البحري للسيشيل من المخرجات الضرورية لعملية 
تحويل ديون السيشيل، الذي أنشأ صندوق حفظ الطبيعة والتكيف مع 

تغير المناخ في السيشيل، وهو صندوق استئماني مستقل للقطاعين العام 
والخاص تم تشغيله في عام 2016. ويُعتبر الصندوق االستئماني مسؤواًل 

عن إدارة عائدات تحويل الديون، بما في ذلك صرف المنح الزرقاء واألصول 

االستثمارية الممولة من صفقة تحويل الديون. وبموجب هذه الصفقة، زاد 
التمويل الخيري الخاص ورأس المال المخصص لإلقراض، ثم مّد صندوق 
حفظ الطبيعة والتكيف مع تغير المناخ في السيشيل فترة سداد القروض 

لحكومة السيشيل لتمكين شراء 21.6 مليون دوالر أمريكي من الديون السيادية 
بسعر ُمخّفض. وتسدد حكومة السيشيل اآلن لصندوق حفظ الطبيعة 
والتكيف مع تغير المناخ في السيشل بشروط أكثر مالءمة، مما يسمح 

لصندوق حفظ الطبيعة والتكيف مع تغير المناخ في السيشيل بتوجيه جزء 
من المبالغ المسددة لتمويل مشاريع حفظ البيئة البحرية والتكيف مع تغير 
المناخ، وعلى المدى الطويل، لتنفيذ مبادرة الخطة الحيز البحري للسيشيل. 

ويقدم تمويل إضافي من خالل منح مقدمة إلى حكومة السيشيل ومنحة 
المحيطات 5 الممنوحة إلى منظمة الحفاظ على الطبيعة، وبعض الممولين 
من القطاع الخاص. وينفق نحو 250 ألف دوالر أمريكي لدعم عملية الخطة 

الحيز البحري للسيشيل في السنة، ويوزع صندوق المنح الزرقاء التابع 
لصندوق حفظ الطبيعة والتكيف مع تغير المناخ في السيشيل 700 ألف دوالر 

سنوًيا على مشاريع حفظ الطبيعة وتغير المناخ.

تُعّد الحماية البحرية الجديدة، التي أُعلن عنها رسمًيا في مارس 2020، جزًءا 
رئيسًيا من الخطة الحيز البحري لسيشيل التي سيتم االنتهاء منها في عام 
2022. ستتناول الخطة الحيز البحري للسيشيل أيًضا االستخدام المستدام 

للموارد البحرية في الـ %70 المتبقية من المحيط، وتدعم االقتصاد األزرق 
وتتناول التكيف مع تغير المناخ. وس تنسق الخطة الحيز البحري للسيشل 

االمتثال التنظيمي المناسب والرقابة الحكومية المتكاملة على جميع 
األنشطة، حتى تكون هناك إدارة فعالة للمناطق البحرية أثناء التنفيذ.

مللشكلم3.4
للخطةمللحيزمللبحريمللسيشيل

 https://www.seymsp.com :المصدر

https://www.seymsp.com/
https://www.seymsp.com/
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الموجودة،  	 واألدوات  البيانات  استخدام  الممكن  من  كان  إذا  ما 
مثل بوابات البيانات، أو إذا كانت توجد حاجة إلى تطوير بيانات 

وأدوات جديدة

عدد أنشطة المشاركة التي سيتم تنفيذها ونوعها 	

وفي حالة وجود نظام تخطيطي ذي خطط حيزية بحرية مختلفة 
الخطة  مقابل  المركزية  الحكومة  تدفع  قد  لكل مستوى حكومي، 
الحيز البحري الوطنية، في حين تدفع الحكومات المحلية مقابل 
الخطط دون الوطنية. وإذا كانت كل الخطط مرتبطة من خالل نهج 
متداخل، فمن المهم أن تضمن الحكومة المركزية أن الحكومات 
المحلية، واإلقليمية أيًضا إذا كانت ذات صلة، لديها كل من الموارد 

المالية والبشرية المؤهلة إلنشاء الخطط. 
وحيث إن تخطيط الحيز البحري هو بالنسبة للعديد من البلدان 
بالتكاليف  المعرفة  فإن   – محدود  تجريبي  أساس  ذو  موضوع 
قد  البحري  التخطيط  تمويل  وكيفية  التخطيط  بعملية  المرتبطة 
تكون غير كافية، وبالتالي فإن القرارات المتعلقة بحجم الخطط 
يُستهان  األحيان،  أغلب  وفي  موثوقة.  غير  الخطط  هذه  وجدوى 
بحجم العمل وطول عملية التخطيط. وقد يُْستَنْتَج أنه يمكن تجنب 
التكاليف اإلضافية المرتبطة بأعباء العمل و/أو التجاوزات التي 
تفوق التقديرات من حيث الوقت )أو على األقل الحد من المخاطر( 
باالستثمار في التخطيط الجيد للمشروع في بداية عملية تخطيط 

الحيز البحري وطوال العملية.
ومن المهم أيًضا ضمان التوزيع العادل لألعباء والمنافع، بما في 
ذلك نظام للتعويض عن تلك األنشطة التي قد تتأثر بالمستخدمين 

الجدد أو الناشئين أو إعادتها.
الحيز  لتخطيط  مستدامة  تمويل  استراتيجية  تصميم  وينبغي 
البحري وفًقا للظروف المالية، والقانونية، واإلدارية، واالجتماعية، 
والسياسية المحددة في مكان أو بلد معين. وتتطلب بعض آليات 
التمويل دفع مبالغ مقابل الموارد البحرية، سواء كانت تُْستَْهلَك أم 
ال. ويتحدى هذا األفكار التقليدية بأن الموارد البحرية سلع عامة 
والخدمات  السلع  مستخدمي  من  ذلك  من  بداًل  ويتطلب  مجانية 
النظام  فإن  حال،  أية  وعلى  المنافع.  تلك  مقابل  دفع  البحرية 
القانوني للمجال البحري العام عادًة ما يتضمن أنظمة اقتصادية-
تسهم  أن  يمكن  التي  والمصاريف(  )الرسوم  الستخدامه  مالية 
البيولوجي  التنوع  اتفاقية  في تغطية تكاليف التخطيط.  وتوصي 
)CBD, 2012a( بمبالغ زهيدة، لكن ثابتة من الدعم المالي مثل رسوم 

المستخدمين، بداًل من المنح الكبيرة التي يمكن أن تخلق تبعيات 
ثم تعرض السياسة للخطر في حالة عدم توّفر التمويل.

وعندما ال تكون اإليرادات الحكومية كافية لتطوير تخطيط الحيز 
الضرائب  مثل  التمويل،  لجذب  أخرى  طرق  عدة  توجد  البحري، 

 .)IOC-UNESCO, 2009( النوعية، أو المشاريع أو المنح أو التبرعات
إن استدامة الخطط في بعض البلدان مضمونة من خالل فرض 
ضرائب على من يستخدمون البحر )مثل الصين وأستراليا(. وفي 
وجود  مع  ساحلية  بلدان  عدة  تتقاسمها  التي  اإلقليمية  المناطق 
صراعات أو مشاكل ذات طبيعة متعددة الواليات القضائية تتعلق 

بالحيز/االستخدام البحري، يمكن أن يكون إنشاء صندوق إقليمي 
محدد لتمويل الخطط حافًزا لتطويرها من خالل ضمان معالجة 
على  ُمرٍض.  نحٍو  وعلى  عادلة  بطريقة  للحدود  العابرة  المسائل 
سبيل المثال: وضع مذكرة تفاهم بين البلدان لتقاسم التكاليف أو 

الموارد المالية.  

ويمكن للهيئات الحكومية أن تمول الهيئات العابرة للحدود لتتولى 
األنشطة المتعلقة بتخطيط الحيز البحري. وفي البحار اإلقليمية 
الموحدة، يمكن االستفادة من أوجه التعاون اإلقليمي القائمة. ومن 
الممكن االستفادة من أوجه التعاون القائمة لضمان بقاء التمويل 

في حدود الميزانية اإلقليمية.

والتي  المناخ  لتغير  للتصدي  متاحة  تمويل  آليات  أيًضا  توجد 
يمكن الوصول إليها لتمويل بعض المهام المحددة لعملية تخطيط 
الحيز البحري أو أهداف خطة الحيز البحري. على سبيل المثال: 
األموال المخصصة للحفاظ على مناطق مالجئ المناخ أو األموال 
التخفيف  إلى  تهدف  التي  األزرق  الكربون  لمبادرات  المخصصة 
اإليكولوجية  النظم  واستعادة  حفظ  خالل  من  المناخ  تغير  من 
المانغروف  أشجار  مثل  وتخزينه،  الكربون  احتجاز  يمكنها  التي 

واألعشاب البحرية، عندما تكون موجودة في منطقة التخطيط. 

المهم  فمن  المالية،  الفرص  من  األنواع  هذه  عن  البحث  وعند 
تقدير التكاليف المرتبطة باآلثار المحتملة لتغير المناخ في منطقة 
تخطيط واحتياجات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته 

في منطقة التخطيط.
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مللجوتحم3.1
أمثلةمإقليميةمتتطنيةملالح يديدجمللمحودةمكعدملممحركملعمليةمتخطيطمللحيزمللبحريم

للعدململلمحركم)للعللململلمحركة(مل خطيطمللحيزمللبحريمللبلو/للحدالج

مساحة بحرية صغيرة، صراع في مجال استخدام البحر، المحطات البحرية الناشئة لتوليد طاقة الريحمبلجيكد

 أهداف المحطة البحرية لتوليد طاقة الريح بالواليةلللالودجمللم حوةملألمروكيةم)رتدمآوالنو،ممدسدتشلس س(

الصراعات في مجال استخدام البحر، وتدهور البيئة البحرية، وانعدام التنسيق المؤسسيللصينم)لل قسيمملللظيفيمللبحريملشيدمن(

تدهور الشعاب المرجانية وإدارة تأثير األنشطة البشرية على النظام اإليكولوجيأس رلليدم)للحديزمللمريدنيمللعظيم(

الحاجة إلى نهج أكثر تكاماًل لإلدارة البحرية، والصراع المتوقع بين االستخداماتمينلبمأفروقيد

النمو األزرق، والسياحة الساحلية والبحرية، والصراعات في مجال استخدام البحرغرونددل

 الهدف الوطني لحماية التنوع البيولوجي البحري )%30 من المنطقة االقتصادية الخالصة والبحر للسيشل
اإلقليمي(

االلتزام القانوني بموجب توجيه تخطيط الحيز البحري لالتحاد األوروبيللوتحمللسدحليةملألعضدءمفيملالتحددملألترتبي

مبددرةمللمثلثمللمريدنيمللم علقةمبدلشعدبمللمريدنيةم
تمصدووملألسمدكمتلألمنمللغذلئيم)إنوتنيسيد،ممدليزود،مبدبللم

غينيدمللجوووة،مللفلبين،ميزرمسليمدن،متيملرم-مليش ي(

عكس تدهور الشعاب المرجانية، وضمان األمن الغذائي من خالل تحسين إدارة مصايد األسماك، والتصدي 
لتغير المناخ

European Commission, 2017; 2019 :المصادر

القدرة
والوعي جتزئة

مشاكل
متعلقة
بالنطاق

عدم يقني
وتغيير

•   احليز 
•   زمني

•   التمثيل  

•   قلة الوعي
•   نقص القدرة

•   قضايا ناشئة 
•   مشاكل خطيرة

•   السياسة والقطاعات
•   أصحاب املصلحة

•   املعرفة
•   إقليمية ومؤسسية

مللشكلم3.5
نظرةمعدمةملل حوودجمللمش ركةمإلدلرةمللمحيطدجم

UNESCO-IOC, 2021e :المصدر
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تحوووملالح يديدجمللحدليةمل خطيطم 3.6
مللردمللمحيطدجمعلىمللصعيومللمحليمأتم

دتنملللطنيمأتملللطنيمأتملإلقليمي،مبمدم
فيمذلكمللجللنبمللعدبرةمللحوتد

وإطار  القانوني  لإلطار  أعاله  الوارد  التقييم  يوضح  أن  ينبغي 
الحوكمة المتعلق بالمسائل الساحلية والبحرية ما إذا كانت توجد 
حاجة إلى عملية تخطيط متكاملة مثل تخطيط الحيز البحري من 

منظور الحوكمة )للشكلم3.5(.

تقييم ثان، أو مواز، يتعلق بما إذا كان تخطيط الحيز البحري ضرورًيا 
عندما يتضمن السياق ما يلي سواء كان حالًيا، أو ناشًئا، أو محتماًل:

النزاعات المكانية بين االستخدامات وطبيعة االستخدام 	
التعاون بين المستخدمين )االستخدامات المتعددة( 	
استراتيجيات لتعزيز قطاعات بحرية محددة أو اقتصاد المحيطات  	

بأكمله )مثل استراتيجية االقتصاد األزرق(
استراتيجيات لتعزيز الحفاظ على الطبيعة على أساس المناطق  	

)مثل شبكة المحميات البحرية(

من المهم تحديد مجموعة محددة من الدوافع والعوامل المحركة 
هذه  تكون  أن  وينبغي  المحددة.  البحري  الحيز  تخطيط  لعملية 
الخطوات واضحة بما فيه الكفاية، نظًرا ألن هذا جزء من عملية 
تخطيط الحيز البحري نفسها. يقدم للجوتحم3.1منظرة عامة وأمثلة 
حاالت  لبعض  الشاملة  واألهداف  والقضايا  المحركة،  للعوامل 
المحددة  فاالحتياجات   – العالم  حول  البحري  الحيز  تخطيط 
هي العوامل المحركة وينبغي أن تكون في صميم أهداف تخطيط 
الحيز البحري. ويمكن تحديدها من خالل تحليل اإلطار القانوني 
خالل  من  ذلك  يحدث  أن  األرجح  من  كان  وإن  الحوكمة،  وإطار 
مشاورات رسمية وغير رسمية مع مختلف مستويات اإلدارة العامة 
وأصحاب  البحرية،  والقطاعات  اإلقليمية،  والهيئات  البلد،  داخل 
تحديد  أن  مالحظة  المهم  ومن  والمواطنين.  المعنيين  المصلحة 
العوامل المحركة والحاجة إلى تخطيط الحيز البحري ينبغي أن 
يأخذ في االعتبار السياق الجغرافي، والموارد الساحلية والبحرية 
السياسية  المحركة  والعوامل  المتوقعة  والصراعات  الموجودة 

والتشريعات وااللتزامات الوطنية والدولية.

تحووومكيفيةمإنشدءمتخطيطمللحيزم 3.7
للبحريمفيمأطرمللحلكمةمتلألطرم

للقدنلنيةمللقدئمةمللمرتبطةمبدلسللحلم
تللمحيط

مدمهيملألسسمللقدنلنية؟ 3.7.1
بمجرد االتفاق على أن تخطيط الحيز البحري هو سياسة ضرورية، 
الحوكمة  أطر  في  إنشائه  كيفية  تحديد  هي  التالية  الخطوة  فإن 

واألطر القانونية القائمة.

ما هي المكونات الرئيسية 
لتشريعات تخطيط الحيز البحري؟

تمهيووةم	 عندصرم
التعاريف/التفاسير )مثل المصطلحات القانونية والتقنية والعلمية( –
الجغرافي/القضائي – النطاق 
 األهداف –
التوجيهية/التفسيرية – المبادئ 
للعندصرمللحكلميةمتلإلدلروةم	

هيئة التخطيط )الحالية أو الجديدة( –
الهيئة االستشارية متعددة القطاعات )الحالية أو الجديدة( –
عندصرمتإيرلءلجملل خطيطم	

عناصر الخطة )مثل الخرائط واألوصاف القصصية( –
المعايير )على سبيل المثال لحل النزاعات( –
أنواع المناطق )إن وجدت( –
اعتماد الخطة وتكيفها وإلغائها –
القطاعات البحرية المتضمنة في الخطة –
مدة الخطة والمراجعة الدورية –
األثر الملزم –
عالقة الخطة بالقوانين األخرى )بما في ذلك الحقوق التقليدية،  –

إن وجدت(
مشدركةمللعملممتلللصلحمإلىمللمعللمدجم	

ما المعلومات التي ستكون متاحة علًنا، وكيف ستتاح –
كيف يمكن للجمهور المشاركة وكيف سيتم النظر إلى مساهماتهم  –

)مثل المشاورات(
للمس ولمم	 لل ملولم

مصادر وآليات التمويل –
 لإلنفدذمتلالم ثدح 	

والعقوبات – المخالفات 
سلطة اإلنفاذ –
أحكام أساسية ال زالت سارية في بعض الحاالت )أي فترة سماح  –

لألنشطة الموجودة ُمسبًقا لالمتثال(
مكلندجمأخرىم	

الالئحة الالحقة )على سبيل المثال: لتفصيل الصكوك( –
المراقبة وما إلى ذلك. –

Environmental Law Institute, 2020 :المصدر

أحد األسئلة األولى حول نوع الوثيقة السياسية التي ينبغي أن يكون 
أو  قانوًنا  ملزًما  يكون  أن  بمعنى  البحري،  الحيز  تخطيط  عليها 
نهًجا توجيهًيا طوعًيا؟ تنصح أفضل الممارسات )مثل أفضل أدوات 
عند  التناسب«  »مبدأ  باتباع  األوروبي(1  لالتحاد  التابعة  التنظيم 
اتخاذ قرار بشأن نوع صك السياسة. ويعني هذا )1( أن التدخل 
في السياسة ال ينبغي أن يتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الهدف،  
)2( وأنه ينبغي أن يستند اختيار الوثيقة إلى الخبرة المكتسبة من 

السياسات السابقة.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox.pdf  1

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox.pdf
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ممللمربعم3.6م
مقدنلنمتخطيطمللحيزمللبحريمتإطدرمعملهمفيمينلبمأفروقيد

تمثل عملية فاكيسا في جنوب أفريقيا المبادرة الرئيسية الستكشاف 
اإلمكانات الكاملة لثروة المحيط لدفع عجلة النمو االقتصادي. في ذلك 

الوقت، كان تخطيط الحيز لإلدارة البيئية الوطنية للوثيقة البيضاء بخصوص 
المحيطات، الذي نُشر في الجريدة الرسمية عام 2014، أحد األهداف 

االستراتيجية. غير أنه تمت التوصية بضرورة سن تشريع جديد لتخطيط 
الحيز البحري ال يستند إلى تشريع خاص بقطاع معين.  

وجرى تمرير قانون تخطيط الحيز البحري في عام 2019، والذي يجعل 
تخطيط الحيز البحري ملزًما وقاباًل للتنفيذ، وتم إقراره على المستوى 

السياسي الوطني في جنوب أفريقيا. كما مهد الطريق لتطوير إطار عمل 
تخطيط الحيز البحري.

لإللزلمية
ينطبق القانون على تخطيط الحيز البحري في أو داخل مياه جنوب أفريقيا، 

ويعد ملزًما لجميع هيئات الدولة ))1(3 §(.

ملألهولفمتللمبددئمللمحودةمل خطيطمللحيزمللبحري
تتمّثل أهداف القانون في:

وضع وتنفيذ نظام تخطيط حيز بحري مشترك إلدارة بيئة متغيرة يمكن  أ. 
لجميع قطاعات المحيطات ومستخدميها الوصول إليه؛

تعزيز الفرص االقتصادية المستدامة التي تسهم في تنمية اقتصاد  ب. 
المحيطات في جنوب أفريقيا من خالل التخطيط المنسق والمتكامل؛

الحفاظ على المحيطات لألجيال الحالية والمستقبلية؛ ج. 
تسهيل االستخدام المسؤول للمحيطات؛ د. 

توفير التوثيق، والخرائط، وفهم  هـ 
الفيزيائية،  المحيطات  عمليات 

والفرص  والبيولوجية  والكيميائية، 
المتاحة في المحيطات والتهديدات 

التي تتعرض لها؛
إنفاذ التزامات جنوب أفريقيا الدولية  ت. 

في المياه التابعة لها )2 §(.
للعالقةمتلألتللوةمعلىملل شروعدجملألخرى
ينص القانون على أنه في حالة وجود أي 

تعارض بين أحكام هذا القانون والتشريعات األخرى المتعلقة تحديًدا بتخطيط 
الحيز البحري، تسود أحكام القانون.

للسلطةمللقدئمةملل خطيطمللحيزمللبحريمتمجملعةمللعململللطنية
ينص القانون على أن الوزير مسؤول عن تخطيط الحيز البحري. كما يحدد دور 

الفريق االستشاري الفني بوصفه فريق عمل مشترك بين القطاعات )13 §(.

لل نسيقمللوتليمتلإلقليمي
تنطبق مبادئ التزامات جنوب أفريقيا الدولية والتعاون عبر الحدود على 

تخطيط الحيز البحري )5 §(.

لل كرلر
يجب مراجعة خطط المناطق البحرية كل خمس سنوات على األقل، وتعديلها 

إذا لزم األمر )14 §(.

 South African Government, 2019 :المصدر

مللجوتحم3.2
مزلودمتعيلبملل شروعمللجووومل خطيطمللحيزمللبحري

مللمزلودمللمح ملةمل شروع
تخطيطمللحيزمللبحريمللجووو

مللعيلبمللمح ملةمل شروع
تخطيطمللحيزمللبحريمللجووو

سلطةمتلضحة:  •م
يمكن أن توفر صياغة تشريع جديد سلطة/اختصاًصا واضًحا 
وغير مشروٍط لتنفيذ تخطيط الحيز البحري. ويدل هذا على 
اإلرادة السياسية والقيادة الواضحة نحو هدف/رؤية مشتركة 

من شأنها أن تسفر عن نتيجة متعددة األهداف
تطبيقمغيرممشرتط:  •م

تمكين "بداية جديدة" من خالل تجنب التداخل مع التشريعات 
السارية والترتيبات الحكومية المصاحبة لها التي يمكن أن 

تعرض نتائج تخطيط الحيز البحري المثمرة للخطر
لالس مرلروة:  •م

تمكن السلطة الواضحة والقيادة لتخطيط الحيز البحري 
المؤسسات من تولي األدوار والمسؤوليات المناسبة، وبالتالي 
ضمان كفاءة األداء عندما يصبح دعم المؤيدين البارزين أقل 

وضوًحا في وقت الحق

لس غرلقمتقتمطلول: •م
يتطلب وضع تشريع جديد اختصاصات قانونية محددة لصياغة نص قانوني ووقًتا للموافقة عليه على   

مختلف مستويات الحكومة
عوممللمرتنة:  •م

إذا لم تتم صياغة تشريع جديد بطريقة تعزز التوصل إلى نتيجة متعددة األهداف )أًيا كان ما قد يعنيه 
ذلك بالنسبة لمنطقتك(، فقد يصبح أداة غير مرنة. في كثير من الحاالت، سيكون من الصعب للغاية 

إعادة التفاوض بشأن العناصر الرئيسية للتشريع الجديد، ال سيما إذا كان قد تم تطويره مؤخًرا
ن دئجمغيرممرغلبمفيهد: •م

ال يوفر التشريع بالضرورة النتيجة المرغوبة. حتى أفضل التشريعات الُمعتَزم إصدارها يمكن أن ينتهي   
بها المطاف بعيدًة للغاية عما خططت أصاًل لتحقيقه

لنخفدضمللوعممللسيدسي: •م
نظًرا ألن معظم المبادرات الرامية إلى صياغة تشريع جديد تستغرق وقًتا طوياًل، فقد ال تكون ممكنة   
في غضون فترة والية أو إدارة سياسية واحدة )ال تتجاوز في كثير من األحيان أربع أو خمس سنوات(. 

بالتالي، سيتردد معظم السياسيين والمسؤولين رفيعي المستوى في تقديم الدعم لتخطيط الحيز 
البحري دون دليل على بعض النتائج على األقل خالل فترة واليتهم/إدارتهم السياسية. غالًبا ما يشعر 

السياسي، الذي يحكم عليه الناخب، بالحاجة إلى التوصل إلى حل وسط تجاه الرؤية طويلة األجل 
لصالح إنجازات أكثر وضوًحا على المدى القصير

IOC-UNESCO, 2009; UNESCO-IOC, 2021e :المصادر  

© South African Government, 2019.
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بحرية  مكانية  خطة  باختيار  بشدة  يوصى  أنه  تعني   )2( النقطة 
ملزمة أو توجيهية، وفًقا للسياق. ولذلك، ينبغي أن يبين التشخيص 
صكوك  من  نوع  أنسب  التوجيهات  من  الجزء  لهذا  أُجري  الذي 
مجموعة  )أو  جديدة  قاعدة  توضع  قد  أنه  حين  وفي  السياسة. 
من القواعد(، يوجد خيار آخر يمكن أن يتمثل في تعديل القواعد 

القائمة الستيعاب تخطيط الحيز البحري.
وتعتمد معظم تشريعات تخطيط الحيز البحري على تقسيم المناطق 
الخطة  في  متضمنة  منطقة  وكل  البحري.  الحيز  الخطة  لتنفيذ 
مجموعة  أو  للمحيطات  معين  الستخدام  األولوية  بإعطاء  معنية 
التشريعات  البلدان، فإن  للعديد من  من االستخدامات. وبالنسبة 
الخاصة بتخطيط الحيز البحري هي السبيل الوحيد لضمان تنفيذ 
يكون  الحالة، قد  لها. وفي هذه  البحري واالمتثال  الحيز  الخطة 
للعديد من مكونات تخطيط الحيز البحري الموصوفة في األجزاء 
تشريعات  في  بالفعل  محدد  أولي  تعريف  الدليل  هذا  من  التالية 
تخطيط الحيز البحري )القانون واللوائح ذات الصلة(، مثل هيئة 

التخطيط، والنطاق الجغرافي للخطة والمبادئ التوجيهية.
ينبغي أن يتضمن نوع فلسفة التخطيط )»ما وراء الحوكمة«( أيًضا 

تعاريف تتعلق بجوانب أخرى من الخطة:
متعدد القطاعات أو يقتصر على بضع قطاعات 	
أو االجتماعية  	 القطاعات االقتصادية  التركيز على  )المزيد( من 

أو البيئية
الحوكمة الشاملة أو تخطيط الحيزي 	
خطة واحدة واسعة النطاق أو نهج متداخل 	

البحري  الحيز  تخطيط  ربط  كيفية  تحديد  أيًضا  الضروري  من 
ذلك  في  بما  األفقي،  التكامل  )مثل  األخرى  الوطنية  بالسياسات 
التكامل بين القطاعات( والمستويات اإلدارية )مثل التكامل الرأسي 
من التخطيط واإلدارة الوطنيين إلى التخطيط واإلدارة المحليين، 

مثل النهج المتداخل(.

َمنمس كلنمهيئةملل خطيط؟ 3.7.2
الداعمة  والهيئات  السلطات  مثل  التخطيط،  بنظام  يتعلق  فيما 
المسؤولة عن التخطيط، توجد أربعة طرق مختلفة على األقل للمضي 
لقيادة  لها  عرض  تقديم  أو  قائمة  وزارة  تعيين  يمكن  أوالً،  قدًما. 
وزارة  )مثل  البحري  الحيز  تخطيط  كهيئة  البحري  الحيز  تخطيط 
التخطيط، وزارة البيئة، وزارة الثروة السمكية، وزارة البنية التحتية، 
وزارة إدارة المياه، ما إلى ذلك(. وقد تنشأ صعوبات إذا كانت الوزارة 
المختارة ذات سلطة بحرية محدودة أو إذا لم تكن لديها اختصاصات 
أو والية مشتركة بين القطاعات؛ وقد تشير وزارات أخرى إلى وجود 
شواغل إزاء التحيز بسبب الوالية الخاصة التي تُسند إلى الوزارة. 
بين  مشتركة  لجنة  إلنشاء  الثاني  الخيار  استُخِدم  السبب،  لهذا 
في  صعوبات  تنشأ  وقد  البحري.  الحيز  تخطيط  لقيادة  الوزارات 
اتخاذ القرارات من جانب اللجنة، وبالتالي في هذه الحاالت، يمكن 
والقواعد  والمسؤوليات  األدوار  لتحديد  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع 
وكالة  أو  مؤسسة  البلدان  بعض  أنشأت  ثالًثا،  بوضوح.   اإلجرائية 
جديدة لتطوير وتنفيذ تخطيط الحيز البحري. يتمثل الخيار الرابع 
في الشراكة المشتركة بين كيانين، وعلى أية حال، ينبغي أن يستند 

ممللمربعم3.7م
تنظيممللحلكمةمللبحروةمفيمكلس دروكد

في عام 2019، أنشأت حكومة كوستاريكا لجنةمللحلكمةمللبحروة 
بموجب مرسوم يغطي المساحات البحرية الخاضعة الختصاص دولة 

.)Gobierno Ejecutivo de Costa Rica, 2019( كوستاريكا

تُمّثل لجنة الحوكمة البحرية هيئة مشتركة بين الوزارات تنسق وتعبر عن 
مختلف المؤسسات الحكومية المتصلة بالبيئة البحرية. تتحّمل اللجنة 

مسؤولية وضع سياسات بحرية متكاملة، بما في ذلك تعزيز تخطيط 
الحيز البحري واالقتصاد األزرق. ويجري تنسيق الهيئة سنوًيا بالتناوب 

بين وزارات البيئة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية واألمن العام 
واألشغال العامة والنقل والسياحة.

كما حدد المرسوم تحولجمللحلكمةمللبحروة التي تُعنى بالتخطيط 
واإلدارة والحوكمة البحرية لتحقيق استخدامها المستدام وحفظها 

وترميمها من خالل تنسيق جميع اإلجراءات التي تضطلع بها الحكومة 
والمستخدمون. يتعين إنشاء لجنةمبحروة مؤلفة من الحكومة ومراكز 
البحوث وممثلي مصائد األسماك والمنظمات غير الحكومية في كل 

وحدة لوضع وتنفيذ خطةمرئيسيةمبحروة، والتي تُعتبر وثيقة التخطيط 
واإلدارة الرسمية التي يتعين وضعها استنادًا إلى العمليات التشاركية 

والمعايير التقنية والعلمية. ويجب أن توافق لجنة اإلدارة البحرية على 
الخطط الرئيسية البحرية.

وتعمل لألمدنةملل نفيذوةمللجنةملإلدلرةمللبحروة أيًضا كأمينة للجان 
البحرية، وتتحّمل مسؤولية تنسيق إعداد الخطط الرئيسية البحرية 
وتنمية قدرات المسؤولين عن تنفيذ كاًل من عمليات تخطيط الحيز 

البحري واالقتصاد األزرق.

© INCOPESCA

المالية  الموارد  توافر  إلى  األربعة  الخيارات  هذه  بين  االختيار 
والبشرية، فضاًل عن مصداقية الهيئة المختارة لقيادة العملية. وعادًة 
ما تنشئ هيئة التخطيط هيئات استشارية متعددة القطاعات، مثل 

اللجان وفرق العمل، من أجل هيكلة إدارة تشاركية.
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التقييم  مثل  البحري،  الحيز  تخطيط  من  األولى  المراحل  خالل 
القانوني واإلداري لبناء أطر عمل صنع القرار، يتم تحديد الهيئات 
المختصة، وكذلك اإلدارة المسؤولة عن األنشطة القطاعية. تشير 
التي  الوكالة أو اإلدارة  أو  »الهيئة المختصة«، هنا، إلى المؤسسة 
البحري.  الحيز  تخطيط  عملية  قيادة  سلطة  أو  مسؤولية  تتحمل 
ويمكن تحديد ذلك في وثيقة سياسة أو مرسوم حكومي أو لوائح. 
في بعض الحاالت، قد توجد أكثر من وكالة أو مؤسسة مسؤولة عن 

إدارة الموارد البحرية، ويجب معالجة ذلك في إطار عمل اإلدارة.

للقدرات من أجل االسترشاد به في  ينبغي إجراء تحليل تمهيدي 
الالزمة  والتخصصات  المهارات/الكفاءات  من  األولية  المجموعة 
لالضطالع بتخطيط الحيز البحري بصورة فعالة وتوجيه التوظيف 

.)UNESCO-IOC, 2021f(

لتنمية  فرص  تتاح  ما  قليال  البحري،  الحيز  تخطيط  مجال  في 
القدرات. يتمثل أحد الخيارات في تدريب المخططين ذوي الخبرة 
ذلك،  إلى  باإلضافة  البحرية.  المسائل  البري على  التخطيط  في 
يمكن تدريب خبراء في المسائل البحرية القطاعية على التخطيط.

واحًدا.  جزأً  سوى  ليست  البحري  للحيز  المخططين  قدرة  إن 
تضطلع السلطات القطاعية، وكذلك المستويات اإلدارية المختلفة 
داخل البلدان، بدوٍر كبير في تنفيذ الخطط الحيز البحرية. وينبغي 
تعزيز قدرتها على إدراج تعيينات تخطيط الحيز البحري في عملية 

صنع القرار والتخطيط القطاعي، وكذلك في عمليات الترخيص 
)وليس القطاعات(.

باإلضافة إلى الهيئات الحكومية، يلزم أيًضا تعزيز قدرة المنظمات 
المتخصصة وأصحاب المصلحة )للشكلم3.6(. تضطلع المنظمات 
المتخصصة والجامعات واالستشاريين بدور هام، على سبيل المثال 
في توفير البيانات. يجب تطوير معرفة تخطيط الحيز البحري من 
خالل الحوار مع مقدمي البيانات: يجب على المخططين توضيح 
ما يحتاجون إليه ويجب على مقدمي البيانات شرح ما لديهم أو ما 

يمكنهم توفيره. من المهم سد الفجوة بين العلم والسياسة.

عند وضع مبادرات عابرة للحدود لضمان وجود خطط حيز بحرية 
قد  البلدان  أن  مراعاة  المهم  من  المجاورة،  البلدان  بين  متسقة 
تكون في مراحل مختلفة من عملية تخطيط الحيز البحري. لذلك، 
والتعاون  المشاركة  لضمان  القدرات  تنمية  الضروري  من  سيكون 
ودورهم  العملية  المصلحة  أصحاب  جميع  يفهم  ولكي  الفعالين، 
البحري  الحيز  تخطيط  إطار  تحديد  عند  والجماعي  الفردي 

العابر للحدود:

استراتيجيات ومبادئ التخطيط 	
ترتيبات إدارة الشؤون البحرية والساحلية 	
المصطلحات واللغة 	
ثقافات إشراك أصحاب المصلحة 	

الوعــي ا�تمعــي بتخطيــط احليــز البحري
توفير التثقيف الالزم بقضايا احمليطات مبا فـي ذلك نشر التخطيط احليز البحري من خالل وسائل اإلعالم املطبوعة ووسائل التواصل االجتماعي وعبر اإلنترنت وغيرها من الوسائل

تطوير قوانني
تخطيط احليز

البحري

املهارات واملعرفة الفردية لتخطيط احليز البحري

 

الهياكل التنظيمية املؤسسية والسياسات واإلجراءات اخلاصة بتخطيط احليز البحري
تقييم االحتياجات املؤسسية ورصد وتقييم وتعديل استراتيجية تنمية القدرات

تطوير
آليات لتعزيز
التعاون مع
أصحاب
املصلحة

ومشاركتهم 

تطوير مؤسسات
جديدة أو الترفيع

من واليات
املؤسسات القائمة

تطوير آليات
التنسيق املتداخلة

بني األجهزة
واملؤسسات
والقطاعات

تطوير آليات
ملشاركة البيانات
وتبادل املعرفة
واخلبرة عبر

احلدود

التطوير
املهني املستمر

للموظفني

تطوير املوارد
الفنية املادية

جلمع البيانات
وإدارتها

تطوير
استراتيجيات

التمويل
طويلة املدى

التدريب املهني
من خالل التدريب

الداخلي وورش العمل
وبدء الدروس 

واملشاركة فـي املشاريع

التعليم الرسمي
برامج الشهادات

اجلامعية والدراسات
العليا 

موارد التعليم
الذاتي عبراإلنترنت

من خالل املؤمترات
والندوات عبر اإلنترنت

وأدلة التدريب والفيديوهات
والدورات التدريبية واأللعاب

ربط العالقات
من خالل املشاريع

العابرة للحدود وتبادل
اخلبرات إقليميا ودوليا

ومن خالل منتديات النظراء

مللشكلم3.6
تعزوزملللعيمب خطيطمللحيزمللبحريم

UNESCO-IOC, 2021f :المصدر
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كيفيةمتهيئةمللطروق

ممللمربعم3.8م
ملس خولممهيئةمقدئمةمتتشروعدجمسدروةمل خطيطمللحيزمللبحريمفيمغدند

يتم تطبيق اإلطار القانوني لتخطيط الحيز البحري في غانا من خالل تشريع 
ساٍر، وهو قانون استخدام األراضي وتخطيط الحيز لعام 2016، القانون رقم 
925. تنص المادتين 45 و46 )1( من القانون على أن هيئة استخدام األراضي 

وتخطيط الحيز هي الهيئة المسؤولة عن تخطيط الحيز البحري، وتدرج 
»المساحات البحرية« في نطاق إطار عمل تخطيط الحيز في غانا.

وفقا للقانون، وتُعّرف منطقة تخطيط بموجب القانون بأنها “تشمل الكتلة 
األرضية والمجال الجوي واألراضي الجوفية والمساحات البحرية واألراضي 

المستصلحة وتخضع لنظام تخطيط المنصوص عليه بموجب هذا القانون 
وغيره من القوانين ذات الصلة”. يتبع التسلسل الهرمي للخطط البحرية 

 نظاًما من ثالثة مستويات يشتمل على خطط وطنية، إقليمية وخطط على

صعيد المقاطعات. ويسعى تطوير تخطيط الحيز البحري من جانب هيئات 
تخطيط استخدام األراضي إلى تعزيز التفاعالت بين البر والبحر. يقوم النهج 
القائم على النظم اإليكولوجية إزاء اإلدارة المتكاملة للبيئة البحرية والساحلية 

في غانا بموجب إطار مشروع مامي واتا بتجربة تخطيط الحيز البحري.

اتخذ المشروع التجريبي نهًجا دون إقليمي لتنفيذ تخطيط الحيز البحري في 
أربع مقاطعات ساحلية في المنطقة الغربية، بما في ذلك إيلمبيلي وجومورو 

وأهانتا ويست ونزيما إيست.

MAMI WATA Project, 2021 :المصدر
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تصميم عملية التخطيطتصميم عملية التخطيط  		

الحيز  تخطيط  لعملية  الرئيسية  الخطوات  الفصل  هذا  يحدد 
البحري ويحدد كيفية تصميم وهيكلة عمل تخطيط الحيز البحري 
على نحٍو أكثر فعالية، بما في ذلك التخطيط. قد يبدو تخطيط 
من  العديد  ستوجد  حيث  البداية،  في  منظم  غير  البحري  الحيز 
بعض  ومع  ذلك،  ومع  المتزامنة.   والتحديات  والفرص،  األسئلة 
المستفادة  الدروس  استعراض  ذلك  في  بما  المتأني،  العمل 
أخرى،  مصادر  من  المجمعة  البحري  الحيز  تخطيط  ومعلومات 
من  سلسلة  خالل  من  البحري  الحيز  تخطيط  عملية  ستظهر 
المدرجة  الخطوات  اختبار  تم  وقد  المعالم.  واضحة  الخطوات 
لعلوم  الدولية  الحكومية  للهيئة  البحري  الحيز  تخطيط  دليل  في 
المحيطات-اليونسكو لعام 2009 في العديد من عمليات التخطيط 
على مدى السنوات الـ 12 الماضية وال تزال سليمة بشكل أساسي، 
على الرغم من تطّور تخطيط الحيز البحري لمعالجة العديد من 
القضايا المعقدة، بما في ذلك تغير المناخ واالقتصاد األزرق. في 
جميع الحاالت، يظل طابع تخطيط الحيز البحري كما هو – عملية 
في  وتتعلق،  واستشرافية؛  تطلعية  عملية  البحري  الحيز  تخطيط 
جوهرها، بالتخطيط واإلدارة طويلة األجل لألنشطة البشرية، بما 
في ذلك االستخدامات المستدامة للمحيطات، واستخراج الموارد 

وحفظها. تتمّثل الخطوات في:

1 - إنشاء فريق التخطيط وتحديد خطة العمل واإلطار الزمني
2 - صياغة الرؤية واألهداف والغايات للخطة الحيز البحري

3 - تعيين الحدود الجغرافية والمستويات ووضع استراتيجية بيانات 
ومعلومات لدعم التخطيط

4 - وضع استراتيجية إلشراك أصحاب المصلحة لتصميم العملية 
الشمولية،  أساس  على  مشترك  بشكل  التوجيهية  ومبادئها 

والشفافية، والمساواة

5 - إنشاء أُطر عمل إدارية التخاذ القرارات على المستوى الحكومي
6 - تصميم خطة لالتصال والنشر  

7 - إعداد خطة أولية للرصد والتقييم والتكيف، بما في ذلك اختيار 
المؤشرات الرئيسية األولية

شكل  في  الفصل  هذا  في  المعروضة  الخطوات  تمضي  ال  قد 
تسلسلي وقد تستلزم المعلومات الُمجّمعة في خطوة واحدة تنقيح 
الخطوات السابقة أو تكييفها. على سبيل المثال، قد يحدث تحديد 
الحدود المكانية للخطة قبل أو بعد تحديد الرؤية واألهداف، وقد 

يؤدي أي تغيير في الحدود المكانية إلى تغّير األهداف والغايات.

ستسعى هيئات تخطيط الحيز البحري إلى التواصل مع أصحاب 
المصلحة على نحو يتسم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، 
واالتصاالت  المشاركة  بشأن  المصلحة  أصحاب  مع  العمل  مثل 

ومبادئ اإلدارة وما إلى ذلك في نفس الوقت.

والتكيف مهمة صعبة وطويلة،  والتقييم  للرصد  يُعتبر وضع خطة 
لألهداف  البحري  الحيز  تخطيط  تحقيق  لضمان  ولكن ضرورية 

المنشودة دعماً للرؤية. كما يغطي قسم منفصل الرصد والتقييم.

فروقملل خطيط 4.1

إنشدءمللهيئةمللمخ صةمل خطيطمللحيزمللبحريم 4.1.1
للمخ صة

عملية  عادًة  تحددها  عامة  عملية  البحري  الحيز  تخطيط  يمثل 
سياسية. وقد ال تكون الهيئة المسؤولة عن تخطيط الحيز البحري 
هي التي تنفذ الخطة. من الناحية المثالية، تتمتع الهيئة المختصة 
بها  وتعترف  البحري،  للمجال  القضائية  والوالية  بالصالحيات 
الهيئات والوكاالت األخرى. ويُمّكن هذا الهيئة المختصة من قيادة 
البحري متعددة األهداف بطريقة شفافة وشاملة  تخطيط الحيز 
البحري  الحيز  تخطيط  تقود  قد  الحاالت،  بعض  في  وتشاركية. 
البحري، وفي  الحيز  ذات والية محددة في مجال تخطيط  وكالة 
حاالت أخرى قد تتطلب هيئات متعددة أو شراكة بقيادة مشتركة. 
إضافيين  ووقتاً  اعتبارات  المشتركة  القيادة  نموذج  يتطلب  وقد 
الرغم  على  فإنه  لوحظ،  كما  واضحة.  ومسؤوليات  أدوار  لوضع 
من انطواء تخطيط الحيز البحري على تخطيط متعدد األهداف، 
فإنه ال يحل محل التخطيط أو اإلدارة في قطاع واحد؛ وقد تحدث 
إلى جنب مع عملية  عمليات تخطيط أخرى في وقت واحد جنباً 
تخطيط الحيز البحري ومتكاملة معها. على سبيل المثال، قد تكون 
خطط تنمية طاقة الرياح أو تربية األحياء المائية جارية قبل بدء 

فروقملل خطيطم	
مخطةمللعملمتلإلطدرمللزمنيملفروقمتخطيطمللحيزمللبحريم	
محوتدممنطقةملل خطيطممم	
تلألهولفمم	 )للمش ركة(م لألتليةم تللرؤوةم للمبددئم تعروفم

تللغدودج
تلل ولبيرمم	 للبوولةم تللزمنيةم للمكدنيةم لإلدلرةم تولبيرم تحوووم

لل حفيزوةمتلل رتيبدجمللحكلمية
لل حضيرملرصومتتقييممللخطةم	
تقييممللمخدطرمتتطلورمخططمللطللرئم	

يستعرض هذا الفصل 
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عملية تخطيط الحيز البحري، وفي جداول زمنية مختلفة. ستكون 
للتعاون  الرئيسية  النقاط  تحديد  عن  مسؤولة  التخطيط  هيئة 
والتكامل. تهدف خطة الحيز البحري إلى تقديم اإلرشادات لصناع 
نحو  القرارات  جميع  مجموع  يوّجه  بحيث  القطاع  في  القرارات 
للمحيطات  اإليكولوجي  النظام  على  القائمة  المتكاملة  اإلدارة 
ذ تخطيط الحيز البحري من خالل  )انظر للفصل 7(. عادًة ما يُنفَّ

خطط وسياسات خاصة بقطاع معين توفر إجراءات السماح.

في العديد من البلدان، ينطوي تنفيذ التخطيط الحيز البحري على 
التنسيق بين مختلف الوزارات، والوكاالت، والقطاعات، بما في ذلك 
في الحاالت التي توجد فيها هيئة واحدة ُمعّينة للتخطيط الحيز 
البحري. ال تملك هيئة التخطيط الحيز البحري بالضرورة سلطة 
على قطاعات أخرى أو والية لتنفيذ جميع جوانب الخطة، ولذلك 
يجب تنسيق التنفيذ مع القطاعات األخرى. في البلدان التي توجد 
الحيز  التخطيط  وأحياناً   – راسخة  إدارات قطاعية  بالفعل  فيها 
القرارات  ببساطة  البحري  الحيز  التخطيط  يضع   – القطاعي 
القائمة في سياق أوسع، ويعمل على توليف المصالح المتضاربة 

وتحديد كيفية ارتباطها باألهداف العامة.

فروقملل خطيطمللفني 4.1.2
يتكون فريق التخطيط الفني بشكٍل عام من أعضاء المنظمات التي 
تقود عمليات تخطيط الحيز البحري والمسؤولين عن صياغة و/أو 
تطوير و/أو مراجعة و/أو إكمال نتائج تخطيط الحيز البحري. عادًة 
ما يتم تشكيل الفريق الفني ضمن أو تحت إشراف هيئة تخطيط 
مع  األساسي«.  »الفريق  باسم  أحياناً  إليه  ويشار  البحري  الحيز 
ذلك، قد توجد حاالت حيث ال يمكن لهيئة تخطيط الحيز البحري 

توفير الفريق.

البحري وحدة  الحيز  التي تكون فيها هيئة تخطيط  في الحاالت 
الكافية على قيادة فريق فني، قد  القدرة  إدارية صغيرة ال تملك 
يكون من الخيارات المتاحة استكشاف خيار وجود هيئة أخرى أو 
وحدة إدارية أخرى لديها القدرة الفنية على أداء هذا الدور، مع 
قيام القيادة بتقديم التقارير إلى هيئة تخطيط الحيز البحري أو 
من  فني  فريق  تشكيل  أيضاً  يمكن  مباشر.  بشكٍل  معها  التنسيق 
الهيئة  إشراف  تحت  والعمل  البحري  الحيز  تخطيط  هيئة  خارج 
لتطوير نتائج تخطيط الحيز البحري.  ولم يكن من غير المألوف 
في العقد الماضي أن تأتي خبرة تخطيط الحيز البحري من خارج 
هيئة تخطيط الحيز البحري. ويمكن إسناد مهمة الخبرة هذه إلى 

جامعة أو معهد أبحاث أو استشارات خارجية.

عمل  فرق  أو  خبراء  كمجموعة  الفنية  الفرق  تنظيم  يتم  ما  عادًة 
أو مجالس استشارية أو ما إلى ذلك، وتجميع خبراء من وكاالت 
الجامعات والمؤسسات األخرى. ينطبق ذلك  مختلفة، فضاًل عن 
على المثال الكندي في للمربعم4.2، واستخدمت نُهج مماثلة في 
خطة إدارة المناطق المحيطية في رود آيالند والدول األعضاء في 

االتحاد األوروبي.

ستشمل إمكانات الفريق الفني مجموعة من الخبرات في مجاالت 
والبحرية،  الساحلية  والعلوم  والسياسات،  والقانون  التخطيط، 
والمسائل البيئية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية. ومن شأن 
المجموعة الخاصة من المهارات، والخبرات، والمعارف أن تعكس 
عموماً أهداف ومقاصد خطة الحيز البحري وأن تكون قادرة على 
إكمال مهام التخطيط بنجاح، بما في ذلك التفاعل مع القطاعات 

المتأثرة بتخطيط الحيز البحري.

الحيز  الفني خبرة هائلة خالل عملية تخطيط  الفريق  سيكتسب 
وتنفيذ  إلنجاز  المؤسسية  للمعرفة  مصدراً  وسيكون  البحري، 
الخطة الحيز البحري. في الحاالت التي ال يوجد فيها الفريق الفني 
داخل الحكومة، من المنطقي إيجاد عملية واضحة لنقل المعرفة 
لكي  الحكوميين  الممثلين  إلى  المستفادة  والدروس  والمعلومات 
يتحملوا المسؤولية والملكية بمجرد االنتهاء من الدعم الخارجي. 
تأتي أهمية ذلك بصفة خاصة في سياق المشاريع التجريبية ورصد 
الخطة أثناء التنفيذ. بالنسبة لألعضاء الحكوميين في الفريق، من 
المهم دمج عمل تخطيط الحيز البحري في توصيف وظائفهم و/
أو اتفاقيات األداء لتجنب أن يصبح تخطيط الحيز البحري مهمة 

إضافية يُنظر إليها فقط »عندما يسمح الوقت بذلك«.

للوعممللحكلمي 4.1.3
يشير مفهوم الدعم الحكومي إلى السلطات والمؤسسات التي تؤدي 
والموافقة على  واألنظمة  القوانين  بشأن وضع  وقيادتها  قراراتها 
المالية إلى إحداث تغييرات في تصميم  المالية وغير  المساعدة 

وتنفيذ تخطيط الحيز البحري.

للتمويل  إداري  دعم  إلى  األساسي  الحكومي  الدور  يُترَجم 
والميزانيات والتوظيف وإدارة القدرات وغير ذلك من األدوار. إذا 
لم تقدم الكيانات األخرى هذه األدوار، فسيساعد الدعم الحكومي 
في  بما  المصلحة،  أصحاب  مع  المشاورات  تخطيط  في  أيضاً 
المصلحة،  أصحاب  ودعوات  والجدولة،  األماكن،  انتقاء  ذلك 
والمواد الالزمة لعقد ورش العمل. يُمّثل الدعم الحكومي المتسق 
البحري  الحيز  تخطيط  عملية  لكفاءة  رئيسياً  عاماًل  والمضمون 
والتفاعالت بين الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين.  

على  المؤسسات  بين  مشترك  عمل  فريق  إنشاء  الُمستحسن  من 
الصعيد الوطني بوصفه فريق توجيهي أو فريق مرجعي أثناء عملية 
تخطيط الحيز البحري. بذلك، تجلب اللجنة التوجيهية أو الفريق 
المرجعي وجهات نظر قطاعية وخبرات للعملية، ويمكن االستعانة 
بمساعدتهم في تحديد خبراء إضافيين، إذا لزم األمر. ويمكن انتقاء 
المعني  العمل المشترك بين المؤسسات  األعضاء من نفس فريق 

بتخطيط الحيز البحري المذكور في للفصلم3 من هذا الدليل.

الدولية  الشراكة  تعريف  يؤدي  أن  يمكن  للحدود،  في سياق عابر 
البحرية  االتفاقيات  )مثل  وخارجها  البحرية  األحواض  داخل 
في  الحال  عليه  هو  كما  مماثاًل  داعماً  دوراً  القائمة(  اإلقليمية 
لجنة هلسنكي أو الشراكات من أجل إدارة البيئة في بحار شرق 
آسيا. تساعد الشراكات الدولية والشراكات الحكومية الدولية على 
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مللجوتحم4.1
مصفلفةمللمهدرلجملل خطيطمللحيزمللبحريم–مللمهدرلجمتللكفدءلجمللملصىمبهد

لالح يديدجمللفنيةمتللعلميةلالح يديدجملإلدلروةمللخطلة

لل خطيطمللُمسبقم
)كيفيةمتحووومإطدرم

عمليةملل خطيطم
تتصميمهد(

الخبرة القانونية  	
والسياسية

جمع األموال وإدارة  	
الميزانية

تحليل السياسات 	
أساليب جمع البيانات 	
إدارة قاعدة البيانات المكانية 	
نظام اإلدارة القائم 	
تحليل إطار العمل المنطقي 	
تحديد أصحاب المصلحة 	

 قائد الفريق 	لل خطيط
مهارات إدارة المشاريع 	
جمع األموال وإدارة  	

الميزانية

قائد الفريق 	
إدارة المحيطات والعالقات الحكومية 	
 إشراك أصحاب المصلحة )بما في ذلك توخي االعتدال والتسهيل والتفاوض وحل النزاعات وبناء  	

التوافق في اآلراء ومهارات التواصل(
إدارة البيانات وتحليلها )بما في ذلك إعداد النماذج والسيناريوهات( 	
التحليل االجتماعي واالقتصادي والمالي 	
تحليل أوجه المبادلة 	
المهارات التحليلية ومهارات حل المشكالت 	
مهارات نظم المعلومات الجغرافية 	
أداء النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية 	
تغير المناخ 	
العمليات القطاعية 	
اآلثار البيئية 	
األثر التراكمي 	
تقييم المناظر البحرية 	

إدارة المشروع/اإلدارة  	لل نفيذ
المؤسسية

 معرفة السياسات والتشريعات الساحلية والبحرية القائمة 	
إشراك أصحاب المصلحة )بما في ذلك التدريب والتسهيل وبناء التوافق في اآلراء ومهارات التواصل( 	
التواصل العلمي )بما في ذلك إنشاء التدريب والمراجع لتمكين استخدام بيانات وأدلة تخطيط الحيز  	

البحري في صنع القرار(

مللرصومتلل قييم
تلل كيف

إدارة المشروع/اإلدارة  	
المؤسسية

فهم نموذج منطقي ومؤشرات ومعرفة ببرامج الرصد القائمة 	
نموذج/تحليل إطار العمل المنطقي 	
إدارة البيانات وتحليلها )بما في ذلك إعداد النماذج والسيناريوهات( 	
نظم التفكير والتحليل 	
تغيير المهارات اإلدارية، بما في ذلك المعرفة بتعديل سياسات التخطيط البحري والمناطق والتشريعات 	

IOC-UNESCO, 2009; Ansong et al., 2019 المصادر: مقتبس من
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ضمان التمثيل العادل لجميع الدول األعضاء. في هذه السياقات 
المهم  من  للحدود،  العابر  التخطيط  في  التقدم  عند  اإلقليمية، 
المتبادلة،  القدرات  وبناء  والبيانات،  المعارف  تبادل  في  النظر 
لضمان  البداية  منذ  الحدود  عبر  والخبرات  المهارات  وتجميع 

االستخدام الفعال للموارد.

التنفيذ.  وتتحّمل الحكومات مسؤولية االنتقال من التخطيط إلى 
بشكٍل خاص، تتولى الهيئات العامة، خالل مراحل التنفيذ، مسؤولية 
إنفاذ المناطق البحرية وتنسيق اإلدارة وضمان بدء رصد تخطيط 

الحيز البحري.

متحووومخطةمعملمفروقمتخطيط 4.2
للحيزمللبحري

ثمة خطوة أخرى في تصميم عملية تخطيط الحيز البحري وهي 
الموارد  تكون  ما  عادًة  زمنية.  جداول  ووضع  عمل  خطة  إنشاء 
المخصصة إلدارة عمليات تخطيط الحيز البحري، بما في ذلك 
األشخاص والوقت، محدودة، ومن المهم تحديد أولويات األنشطة 
العملية وتحديدها.  يتعين االضطالع بها في هذه  التي  الرئيسية 
تحديد  من  )تمكن  عملية  عمل  وضع خطة  الضروري  من  لذلك، 

وقابلة  ومرنة،  والتوقعات(،  بالمطالب  يتعلق  فيما  العمل  أولويات 
.)IOC-UNESCO, 2009( للتكيف ويمكن اإلبقاء عليها مع مرور الوقت

عملية  وغايات  أهداف  مع  مباشرًة  الجيدة  العمل  خطة  سترتبط 
العناصر  التحديد  وجه  على  وستتناول  البحري،  الحيز  تخطيط 
للتخطيط؛ الالزمة  المعلومات واألدوات  إنتاج  يلي: )1(  بما   المتعلقة 
)2( إشراك أصحاب المصلحة واالتصاالت؛ )3( وضع الخطة المكانية؛ 

)4( تنفيذ الخطة المكانية؛ )5( رصد وتقييم عملية تخطيط والتحقق 

مما إذا كانت الخطة تؤدي إلى النتائج المنشودة.

العمل عناوين رئيسية لعمليات تخطيط  بصفة عامة، تتضمن خطة 
الحيز البحري وتحدد المهام ذات الصلة، مع تحديد الجهة المسؤولة، 

التجريبي التخطيط  مبادرات 

كدنمللمبددرلجملل جروبيةمدترمهدممفيمللعوووممنمللبلولنمفيمتحووومنطدقم
للمعللمدجملألتليةمتبندءمللقورلج.مإنملس غالحمللمشدروعملل جروبيةمللسدبقةم
تلالس فددةممنهدمومكنمأنمولفرممصورًلمفعداًلمللبيدندجممنمحيثملل كلفة،مأيم
أنمللنظرمفيمللبيدندجمتللمعرفةمبهذهمللمبددرلجمغيرمللرسميةمفيمتخطيطم

للحيزمللبحريمللرسميمومكنمأنمولفرمبعضمتكدليفميمعمللبيدندج.

سرد النتائج 
الرئيسية 

لتخطيط احليز 
البحري

إسناد المسؤوليات القيادية والمسؤوليات 
الداعمة للمهام والنتائج إلى أعضاء فريق 
تخطيط الحيز البحري وتحديد المجاالت 

التي قد تحتاج إلى مساعدة إضافية

رصد خطة العمل 
وتكييفها 

مناقشة ودراسة نظام موحد لإلبالغ عن 
جميع األنشطة المفصلة في خطة العمل، 
حيث قد يكون لكل منظمة عملية تسجيل 

وتتبع مختلفة. من المستحسن تكليف أحد 
أعضاء الفريق بمهمة ضمان تنفيذ األنشطة 

وفقاً لنظام اإلبالغ وحدود الميزانية

تقسيم كل نشاط إلى عدد محدود 
من املهام الرئيسية املعقولة، مثل 

املهام التي ميكن أن يديرها فرد أو 
مجموعة ويسهل تصورها، سواًء 

من حيث املوارد املطلوبة أو الوقت 
الذي سيستغرقه إكمالها

اختيار فترات زمنية 
مناسبة وواقعية )مبا 

يف ذلك وقت البدء 
واملدة( لكل مهمة 

)أسبوعياً، أو شهرياً، 
أو بشكل ربع سنوي(

توضيح التسلسل 
والعالقات بني املهام

سرد األنشطة الرئيسية التي ستجري 
خالل دورة التخطيط بأكملها. مراعاة 
اتباع هذه األنشطة للمراحل الرئيسية 

لعملية تخطيط الحيز البحري، بما 
في ذلك اإلعداد والتقدير والتخطيط 
والتقييم والتنفيذ )انظر للجوتحم4.2(

إيرلءلجمللضعمخطةمعململ خطيطملحليزمللبحري

تحديد األحداث الرئيسية 
)الجداول الزمنية واإلنجازات( 

للمساعدة في رصد التقّدم. هذه 
تُمّثل التواريخ التي سيتم خاللها 

إكمال المهمة. سيساعد هذا 
جميع المشاركين في العملية 

والمشاريع على تنظيم جداولهم 
وفقاً لذلك وإدارة التوقعات

مللشكلم4.1
إيرلءلجمللضعمخطةمعململ خطيطمللحيزمللبحري

IOC-UNESCO, 2009 المصدر: مقتبس من
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تكاليف  وأي  النهائي،  والموعد  مهمة،  كل  ستستغرقها  التي  والمدة 
أو  )التبعيات  أخرى  بمهمة  ارتباطها  وكيفية  بها،  مرتبطة  موارد  أو 
بعض  في   .)IOC-UNESCO, 2009( عليها  االعتماد  أو  المشروطات( 
الالزمة  اإلجراءات  الوطنية  السياسات  أو  اللوائح  تحدد  الحاالت، 
لتطوير خطة الحيز البحري ويمكن أن تشمل متطلبات مثل المواعيد 

النهائية واإلجراءات القانونية واإلدارية )انظر للجوتحم4.2(.

عند تحديد خطة عمل تخطيط الحيز البحري، سيكون وضع نهج لكل 
البحري ضرورياً.  الحيز  لعملية تخطيط  المختلفة  المهام  مهمة من 
تُفّصل األقسام التالية النُهج المتبعة في مختلف أجزاء عملية تخطيط 
أن  وينبغي  والمشاركة.  بالبيانات  المتعلقة  تلك  مثل  البحري،  الحيز 
تستند النُهج المستخدمة، كلما أمكن ذلك، إلى أُطر العمل القائمة، 
الحيز  تخطيط  ولربط  الحالية  المعارف  من  االستفادة  أجل  من 

البحري بالنظم القائمة بالفعل، مما يوفر الوقت والموارد.

في الحاالت التي تكون فيها قدرة الفريق الفني محدودة، قد يكون 
من الضروري وضع خطط عمل عالية المستوى لكل عام، وتحديد 
والرصد  النتائج  تطوير  بين  التوازن  وتحقيق  الرئيسية،  التواريخ 

واإلبالغ عن التقدم المحرز. رهناً بنطاق النتائج والجداول الزمنية، 
ربما يتطلب ذلك األمر تقريباً منصباً بدوام كامل إلدارة خطة عمل 

مفصلة، وصيانتها، وتتبعها.  

لالع بدرلجملألتليةمبشأنمللبيدندجمتللمعللمدجم 4.2.1
للمطللبة

تخطيط الحيز البحري يُفَهم على نطاق واسع على أنه يُمثل عملية 
قائمة على األدلة، ويعني هذا أن قرارات التخطيط البد وأن تستند 
تقييمات  ستتطلب   .)European Commission, 2017( قوية  أدلة  إلى 
ذات صلة  محددة  ومعلومات  بيانات  للفصل 5(  )انظر  التخطيط 
والمستقبل  الراهنة  بالحالة  يتعلق  فيما  البحري  الحيز  بتخطيط 
المكاني  التأثير  بشأن  الالزمة  المسبقة  والرؤية  ننشده  الذي 

المحتمل لقرارات التخطيط.

ويلزم أن توضح خطة العمل النهج الواجب اتباعه لتيسير تجميعها. 
وقد يشمل ذلك ما يلي:

تحديد نوع البيانات والمعلومات األكثر احتياجاً لها 	

مللجوتحم4.2
نملذجمخطةمعملمتخطيطمللحيزمللبحريم

لإلطدرمللزمنيلإلنجدزمللمرحلة

لل خطيطمللُمسبقم)كيفيةم
تحووومإطدرمعمليةملل خطيطم

تتصميمهد(

إنشاء وظيفة تخطيط الحيز البحري والموارد من خالل إنشاء هيئة 
تخطيط بحري وفريق

 فوراً 	
 إخطار الهيئات اإلقليمية والبلدان المجاورة ببدء  	

عملية تخطيط الحيز البحري

نهاية العام األول 	تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين والشروع في التواصل معهم

مرحلةملل خطيط
مم

 العام األول 	إنشاء فريق عمل تخطيط الحيز البحري

النشر قبل نهاية العام األول 	وضع الرؤية األولية واألهداف لخطة الحيز البحري

الشروع في التواصل مع مجموعات أصحاب المصلحة )مثل ممثلي 
صناعة الطاقة، ومصائد األسماك، والمجتمعات الساحلية، وما إلى 

ذلك(

في شكل كتابي قبل نهاية العام األول 	
ورشة عمل إقليمية/منتديات أصحاب المصلحة  	

للربع األول من العام الثاني

إعداد التحليل الظرفي والسيناريوهات المستقبلية )تتضمن هذه 
المرحلة جمع، وتخطيط، وتحليل البيانات عن الظروف الحالية 

والمستقبلية(

النشر نهاية العام الثاني 	
استشارة لمدة شهرين 	

إلى وزير/حكومة الربع الثاني من العام الثالث 	إعداد مشروع خطة الحيز البحري )بما في ذلك التقييمات البيئية(
استشارة لمدة ثالثة أشهر 	

 إلى وزير/حكومة الربع الثاني من العام الرابع 	إعداد خطة الحيز البحري النهائية )بما في ذلك التقييمات البيئية(للخطة
نشر وإخطار الهيئات اإلقليمية والبلدان المجاورة في  	

الربع الثالث من العام الرابع

مممرحلة
لل نفيذ

 من العام الرابع وما يليه 	التنفيذ

 من العام الرابع وما يليه 	الرصد، والتقييم، والتكيفللرصومتلل قييممتلل كيف

Department of Housing, Planning and Local Government of Ireland, 2017 :المصدر



66
الدليل الدولي MSPglobal لتخطيط احليز البحري/املالحة

تخطيط البنية التحتية للبيانات المكانية )على سبيل المثال  	
مجموعات األطلس الموجودة( ومقدمي البيانات في بلدكم 

ومنطقتكم
تحديد متطلبات البيانات ونوعيتها 	
تحديد كيفية الوصول إلى البيانات وتخزينها وإدارتها 	
في  	 الغموض  وجوانب  الثغرات  مع  التعامل  كيفية  تحديد 

البيانات

عند تحديد الخطوات األولى المتعلقة بتجميع البيانات، تذكر 
أن تخطيط الحيز البحري يحتاج إلى بيانات موثوقة وحديثة. 
ومع ذلك، من المهم جمع جميع البيانات الموجودة من جميع 
لبدء  كأساس  قديمة،  كانت  وإن  حتى  البحرية،  القطاعات 
تخطيط الحيزي – وليس ألن البيانات تبدو »قديمة للغاية«. 
أثناء  كبيرة  بسهولة  تحديثها  يمكن  األحيان،  من  كثير  في 
البيانات منظمة ومتاحة  ما تكون مجموعات  نادراً  العملية. 
في الشكل الالزم، لذلك سيتعين وضع بروتوكوالت وتدفقات 
عمل للوصول إلى البيانات ومالءمتها. لقد أظهرت التجربة 
أن الحل الجيد يتلخص في تطوير أداة تعمل كقاعدة بيانات 
المركزية متصلة في الوقت الحقيقي بالبنية التحتية للبيانات 

  .)Baltic LINes, 2017( المكانية القائمة

خطةملل للصل 4.2.2
ستشمل خطة التواصل لتخطيط الحيز البحري بشكل عام 

ما يلي:

المعالم  	 تحديد  ذلك  في  بما  االتصاالت،  استراتيجية 
الرئيسية لتخطيط الحيز البحري واالتصاالت التي ستجري 

قبل كل نشاط، وأثناءه، وبعده

تقاسم المسؤوليات 	

تعريف الرسائل العامة والمحددة لكل مجموعة من أصحاب  	
المصلحة )قد تتضمن المنتجات أسئلة شائعة(

التواصل  	 وسائل  ذلك  في  بما  والنشر،  التواصل  قنوات 
االجتماعي

مجموعة مواد صحفية تتضمن المعلومات األساسية الالزمة  	
بالرسالة  نفسه  الوقت  في  االحتفاظ  مع  القرار  لصانعي 
األساسية لتخطيط الحيز البحري بوصفها العنوان الرئيسي

 أنواع مختلفة من مواد التواصل لجمهور متعدد 	

جمع  	 كيفية  المصلحة:  أصحاب  إشراك  استراتيجية 
االستجابة  إيصال  وكيفية  المصلحة  أصحاب  مالحظات 

لهذه المالحظات

سيتم  	 متى  تحديد  ذلك  في  بما  والتقييم،  الرصد  مراعاة 
رصد االتصاالت في عملية تخطيط الحيز البحري وكيفية 
بها  ستسترشد  التي  المؤشرات  تحديد  عن  فضاًل  ذلك، 

عملية رصد خطة التواصل

الجوانب الرئيسية للتواصل بشكٍل فّعال 
في إطار تخطيط الحيز البحري

لل فدعل لل للصل/خطةم لس رلتيجيةم
من األفضل أن يضعها خبير ولكن يمكن تقسيم مهام التنفيذ بين فريق  	

تخطيط الحيز البحري أو االضطالع بها بالشراكة مع السلطات المحلية أو 
القطاعات البحرية أو المنظمات غير الحكومية ألنشطة معينة. مالحظة: 

يجب أن تدرك أن اسناد المهام إلى مهني غير متخصص قد يكون أكثر 
فعالية من حيث التكلفة، لكن ذلك يعني أيضاً استهالكاً أكثر للوقت

ينبغي أن تشمل إجراءات تواصل محددة وفقاً للمجموعات المستهدفة وأهداف  	
التواصل استراتيجية 

ينبغي أن تشمل إيصال معلومات مستكملة بصفة متكررة حول التقّدم المحرز 	
ينبغي تحديد اإلجراءات الرامية إلى إقامة شراكات مع: 	

أصحاب المصلحة للمساهمة في مواد االتصاالت )مثل المحتوى والصور   )1(
الفيديو( ومقاطع 

الباحثين لتشجيعهم على تبادل النتائج التي يمكن استخدامها لتخطيط   )2(
الحيز البحري في شكل متاح للجمهور، مع الخلو من اللغة االصطالحية، 

وتضمين فقط الرسائل الرئيسية وتوضيح مدى أهمية تخطيط الحيز 
البحري

المؤثرين/المدونين على وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل   )3(
االجتماعي، لنشر المعلومات عن عملية تخطيط الحيز البحري، فضاًل 

عن األنشطة المقبلة المتاحة لجمهور أوسع نطاقاً
طرقملل للصل

موقع إلكتروني مخصص وتفاعلي يعمل أيضاً كمستودع للمواد بلغة )لغات(  	
منطقة التخطيط لديك

يمكن أن تشكل وسائل التواصل االجتماعي وسيلة ممتازة لتبادل الرسائل  	
الحكومية مع جمهور أوسع؛ قد يكون لدى األشخاص في منطقة التخطيط 

تفضيالت لوسائل تواصل اجتماعي محددة – استخدامها.  كما تعمل شبكات 
التواصل االجتماعي مع المجتمع التقليدي “وجهاً لوجه” وينبغي تعزيزها في 

المناطق ذات الوصول المحدود إلى اإلنترنت. على سبيل المثال، كان لدى خطة 
إدارة المناطق المحيطية في رود آيالند “منزل مفتوح”، حيث يمكن لألشخاص 

في أيام معينة القدوم إليه تلقائياً لطرح األسئلة والتعّرف على العملية.
تنظيم فعاليات للتواصل مع الممارسين في تخطيط الحيز البحري و/أو  	

ممثلي القطاعات )الحكوميين و/أو غير الحكوميين( من أجل تحسين تنمية 
القدرات في تخطيط الحيز البحري

دورات تدريبية بشأن مواضيع محددة )مثل المدارس الصيفية للمهنيين الشباب( 	
وثائق قصيرة وجذابة بصرياً )مثل الموجزات السياسية والرسوم البيانية والنشرات( 	
مقاطع فيديو قصيرة )مثل، مفاهيم تخطيط الحيز البحري الرئيسية أو أهمية  	

القطاعات البحرية في منطقة التخطيط أو تلخيص األحداث الرئيسية(
عرض لوحات إعالمية في أماكن رئيسية )مثل مجالس المدن والمدارس  	

والمناطق السياحية وما إلى ذلك(.
ألعاب ُمصممة إلشراك أصحاب المصلحة وعامة الجمهور وإعالمهم )مثل  	

ألعاب الطاولة والمحاكاة الرقمية والواقع االفتراضي(
في المناطق العابرة للحدود، يمكن أن يكون تقديم لمحة عامة موجزة عن 

عملية تخطيط الحيز البحري على شكل جدول زمني مفيداً للغاية، ليس فقط 
للمواطنين عموماً، ولكن أيضاً لمساعدة البلدان على فهم حالة عملية تخطيط 

الحيز البحري في بلدان أخرى داخل حوض البحر نفسه.
 المصدر: مقتبس عن دليل االتحاد األوروبي التفاعلي:

 Communicating MSP: An Inspiring Era of Cooperation between Institutions

https://ec.europa.eu/easme/en/news/communicating-msp-inspiring-era-cooperation-  1
between-institutions

https://ec.europa.eu/easme/en/news/communicating-msp-inspiring-era-cooperation-between-institutions
https://ec.europa.eu/easme/en/news/communicating-msp-inspiring-era-cooperation-between-institutions
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تضعملس رلتيجيةمللعمليةملل شدركية 4.2.3
أهداف  لتحقيق  عامة  بأنه عملية  البحري  الحيز  تخطيط  يُعّرف 
المصلحة  أصحاب  مشاركة  الممارسات  أفضل  وتشمل  متعددة، 
وعملية شفافة. من الضروري العمل مع أصحاب المصلحة وإيالء 
االهتمام للمتغيرات العديدة المتصلة بمشاركة أصحاب المصلحة. 
وتُعّد المشاركة الفّعالة والنشطة أمراً حاسماً في عملية تخطيط 

الحيز البحري ونتائجه.

وتركز استراتيجية المشاركة على الرغبة في وضع خطة للمستقبل 
المبدأ  باستخدام  المصلحة.  وأصحاب  الحكومة  احتياجات  تلبي 
استراتيجية  وظيفة  فإن  الوظيفة«،  يتبع  »الشكل  بأن  القائل 
المشاركة هي استخالص المعلومات والبيانات واآلراء والتوصيات 

من األشخاص المعنيين.

يتمّثل أصحاب المصلحة في أفراد، أو جماعات، أو منظمات تتأثر 
بها  تهتم  أو  بها  تشارك  أو  البحري  الحيز  بالخطة  ستتأثر(  )أو 
)إيجاباً أو سلباً( )IOC-UNESCO, 2009(. يلزم وضع استراتيجية وأُطر 
عمل للتعامل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وينبغي اتباع 
باستخدام  النتائج  وتطوير  العمليات  لتصميم  الممارسات  أفضل 

نهج شامل وتشاركي.

يبدأ وضع استراتيجية للمشاركة في إطار تخطيط الحيز البحري 
باألسئلة التالية:

ما هي األهداف والرؤى والمخرجات؟ 	

ما هي االلتزامات القانونية للتعامل مع أصحاب المصلحة؟ 	

القطاعات  	 هي  ما  المشاركة؟  يريد  و/أو  يشارك  أن  ينبغي  من 
غرار  على  المنظمات  أو  المحلية  المجتمعات  أو  الجمعيات  أو 
الخاصة  والكيانات  األكاديمية  واألوساط  والصناعيين  الحكومة 
الحكومية  غير  والمنظمات  التجارية  غير  والجمعيات  والكيانات 
التي  التحديات  أو  العوائق  هي  ما  والشباب؟  المدني  والمجتمع 
والمساواة  التنوع  مسائل  معالجة  يمكن  كيف  مشاركتهم؟  تواجه 

والشمولية والعدالة؟

كيف سيشارك أصحاب المصلحة في مهمة أو مرحلة من مراحل  	
عملية التخطيط؟

من سيكون مسؤوالً عن قيادة نشاط المشاركة؟ 	

متى سيشارك أصحاب المصلحة؟ 	

ما هي أفضل الطرق إلشراك أصحاب المصلحة؟ 	

إلى متى سيشارك أصحاب المصلحة؟ 	

أصحاب  	 لدعم  المتاح  التمويل  مقدار  ما  التكلفة؟  ستبلغ  كم 
المصلحة؟

كيف يمكن االحتفاظ بقاعدة بيانات ألصحاب المصلحة؟ 	

ممللمربعم4.1م
بيدنمللمشدركةمللعدمةمفيملسك لنول

ينص التشريع على شرط وضع بيان المشاركة العامة في تخطيط الحيز 
البحري. حصل قانون البحرية في )اسكتلندا( على الموافقة الملكية 
في 10 مارس 2010. ويوفر القانون إطاراً يساعد على تحقيق التوازن 

بين المطالب المتنافسة في بحار اسكتلندا، ويُقّدم واجب حماية البيئة 
البحرية وتعزيزها، ويتضمن تدابير للمساعدة في تعزيز االستثمار 

االقتصادي والنمو في مجاالت مثل مصادر الطاقة المتجددة البحرية. 
ويتضمن بيان المشاركة العامة مبادئ المشاركة والجدول الزمني لتطوير 
الخطة البحرية وتفاصيل عن موعد المشاركة، فضاًل عن كيفية القيام 

بذلك.

بدلمشدركة لالل زلمم
تلتزم إدارة »مارين اسكتلندا« والحكومة االسكتلندية ككل بضمان ما يلي:

يشارك جميع أصحاب المصلحة المعنيين وأفراد المجتمع في وضع  	
السياسات التي من شأنها التأثير عليهم

ترتيبات المشاركة يجب أن تكون شاملة وواضحة وشفافة 	
يكون التواصل من خالل مجموعة متنوعة من الصيغ والتي تكون  	

خالية من اللغة االصطالحية
مراعاة جميع التمثيالت بشكل كامل 	

يُعّد تحقيق مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين منذ بداية هذه العملية 
أمراً حيوياً في وضع خطة بحرية وطنية لن يستفيد منها األشخاص من 
القطاعات الفردية المعنية بالبيئة البحرية فحسب، بل أيضاً األشخاص 

الذين يعيشون في اسكتلندا أو يزورونها.  

ستعرف عملية االلتزام هذه مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب 
المصلحة من بينها الوكاالت الرئيسية وهيئات التخطيط والقطاع 
الخاص، بما في ذلك ممثلي مصائد األسماك ومنظمات السياحة 

والترفيه والشحن البحري والموانئ والمرافئ وقطاع الطاقة المتجددة 
البحرية والقطاعات الطوعية وأفراد المجتمع.

 The Scottish Government – Riaghaltas na h-Alba, 2020  :المصدر 
https://www.gov.scot/publications/national-marine-plan-key-documents/

©AlanMorris/Shutterstock.com

https://www.gov.scot/publications/national-marine-plan-key-documents/
http://Shutterstock.com


68
الدليل الدولي MSPglobal لتخطيط احليز البحري/املالحة

ممللمربعم4.2م
لنخرلطمأصحدبمللمصلحةمفيمشرلكةممش ركةملل سيير،مشرلكةمللخطةمللبحروة،مكنول

 تُمّثل مبادرة شراكة الخطة البحرية شراكة بين مقاطعة كولومبيا البريطانية
و17 منظمة من منظمات األمم األولى، وضع وتنفبذ خطط لالستخدام البحري 

لسواحل شمال المحيط الهادئ في كولومبيا البريطانية.
تنقسم منطقة شراكة الخطة البحرية إلى أربع مناطق فرعية:

الساحل الشمالي 		 هيدا غوايي       	
شمال جزيرة فانكوفر  	 الساحل األوسط	  	

وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على مبادرة شراكة الخطة البحرية في 
نوفمبر 2011 من خالل خطاب نوايا بين حكومة المقاطعة ومنظمات األمم 

األولى. واستخدمت المبادرة أفضل ما هو متاح من العلوم والمعارف المحلية 
والتقليدية لوضع أربع خطط دون إقليمية وإطار عمل إقليمي.

وقدم أصحاب المصلحة البحريون الذين يمثلون قطاعات متعددة مدخالت 
ونصائح لعملية التخطيط من خالل اللجان االستشارية: أربع لجان دون 

إقليمية وواحدة إقليمية. باإلضافة إلى ذلك، قدمت لجنة استشارية علمية 
معارف ونصائح تقنية وعلمية متخصصة. ويجري التشاور مع أصحاب 

المصلحة خالل تنفيذ الخطط البحرية.

وتقدم خطط شراكة الخطة البحرية توصيات بشأن المجاالت الرئيسية 
لإلدارة البحرية، بما في ذلك االستخدامات، واألنشطة، والحماية. وتسترشد 
الخطط بالقرارات المتعلقة بالتنمية االقتصادية المستدامة واإلشراف على 

البيئة البحرية الساحلية في كولومبيا البريطانية. تم التوقيع على أربع خطط 
بحرية في أبريل 2015، وتم إنجاز إطار عمل إقليمي في مايو 2016، وتم 

اإلعالن عن اتفاقيات تنفيذ الخطة في أغسطس 2016.

مللشكل 4.2
شرلكةمللخطةمللبحروةملسدحلمشمدحمللمحيطمللهددئ

http://mappocean.org/ :المصدر

http://mappocean.org/about-mapp/partners/
http://mappocean.org/about-mapp/partners/
http://mappocean.org/about-mapp/partners/
http://mappocean.org/about-mapp/partners/
http://mappocean.org/north-coast/
http://mappocean.org/haida-gwaii/
http://mappocean.org/north-vancouver-island/
http://mappocean.org/north-vancouver-island/
http://mappocean.org/central-coast/
http://mappocean.org/wp-content/uploads/2013/10/LOI_Completed_Nov_28_2011-signatures-removed.pdf
http://mappocean.org/
http://mappocean.org/
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عند تصميم استراتيجية وأُطر عمل مشاركة أصحاب المصلحة، 
من المهم الوعي بمسائل التمثيل والسلطة والعديد من الديناميات 
قد  بالحضور،  المتصلة  المسائل  لمعالجة  األخرى.  االجتماعية 
يكون من الضروري التكفل ال فقط بتكاليف النشاط )مثل استئجار 
يتحملها  التي  النفقات  بتغطية  أيضاً  بل  االجتماعات(،  قاعات 
بعض أصحاب المصلحة )مثل النقل واإلقامة(، وال سيما أصحاب 
بعض  أنشأت  وقد  المتدنية.  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع 
أصحاب  مشاركة  لتمويل  آليات  البحري  الحيز  تخطيط  عمليات 
والمجدية  المتسقة  المشاركة  دعم  على  القدرة  لتعزيز  المصلحة 

.)Diggon et al., 2020(

وستراعي استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة أنواع التنسيقات 
وأساليب لجمع المعلومات والحصول على مدخالت ومناقشة نتائج 
تخطيط الحيز البحري. من الضروري استخدام تنسيقات مختلفة، 
بما في ذلك ورش العمل الثنائية والشخصية واالجتماعات عن بُعد، 
وما إلى ذلك، لضمان إتاحة الفرصة العادلة ألصحاب المصلحة 
للمشاركة، بغض النظر عن المسافة وإمكانية الوصول إلى اإلنترنت 
ومدى اإللمام بالقراءة والكتابة وغير ذلك من العوامل. وينبغي أن 
المصلحة  اجتماعات أصحاب  إعداد  أن  إلى  تشير االستراتيجية 

يشمل الوثائق الالزمة ومتى سيتم مشاركة الوثائق قبل االجتماع.

كما أن التوقيت مهم للغاية، حيث أن عملية المشاركة يجب أن تتم 
على مختلف المستويات اإلدارية وبين مختلف مجموعات أصحاب 
إشراك  األفضل  من  يكون  قد  المثال،  سبيل  على  المصلحة. 
خالل  المحلية  ومجتمعاتهم  الصيادين  مثل  المصلحة  أصحاب 

الساعات واأليام التي ال يعملون فيها، مثل ورش العمل المسائية.

الثقة  بناء  أن  األخرى  البحري  الحيز  تخطيط  عمليات  تفترض 
المعلومات  على  للحصول  األهمية  بالغ  أمر  ولكنه  وقتاً  يستغرق 
والقبول والمشاركة. وفي هذا السياق، يستغرق التفكير في األمور 
احتياجات  نفهم  أن  بمكان  األهمية  من  وقتاً.  الناس  وإشراك 
أصحاب المصلحة، وأن نكفل الشفافية منذ البداية وذلك بالتفّهم 
واألمانة من أجل إدارة جميع التوقعات والمساهمات إدارة واقعية.

يكون  واسعة،  منطقة جغرافية  على  أنه  المتداخل«  »النهج  ويعني 
فيها االلتزام أكثر كثافة من غيرها. في الحاالت التي يتعّذر فيها 
مجيء الجميع إلى العاصمة أو التي يكون اهتمام أصحاب المصلحة 
منحصرا في منطقتهم فحسب، ستكون هناك حاجة إلى اتباع نهج 
مترابط واالنخراط محلياً بوضع أنشطة مشاركة محلية أصغر في 
إشراك  مسألة  إن  للخطة.  الشاملة  المشاركة  استراتيجية  إطار 
أصحاب المصلحة مسألة أساسية من منظور العدالة االجتماعية. 
والمبادرات  الخطط  إطار  في  عادًة  الجمهور  مشاركة  وتنظم 
البحري  حيز  التخطيط  على  يجب  ولذلك  واإلدارية،  السياسية 
اتباع اإلجراءات القائمة لكل بلد. في الحاالت التي تشارك فيها 
الشعوب األصلية، يلزم وجود اعتبارات إضافية للعدالة القانونية 
البحري  الحيز  تخطيط  تطوير  كيفية  ذلك  في  بما  واالجتماعية، 

باستخدام نهج قائم على الحقوق.

التوزيع،  نتائج  تقييم  في  أساسياً  دوراً  المصلحة  أصحاب  يؤدي 
وكذلك في أداء العملية العامة في حد ذاتها، بما في ذلك تقييم 
أن مشاركتهم  8(. كما  للفصلم )انظر  العملية  المشاركة في  مدى 
أصحاب  إلى  النظر  ينبغي  ديمقراطي.  منظور  من  أساسية 
المصلحة نظرة أوسع نطاقاً، تشمل المواطنين – ففي نهاية األمر، 
يُعتبر تخطيط الحيز البحري سياسة عامة. كما يعزز وجود عملية 

تشاركية جيدة الشعور بالملكية والمسؤولية.

من المهم، أثناء تصميم عملية تخطيط الحيز البحري، أن نناقش 
مع أصحاب المصلحة ما يمكن أن يحققه التخطيط الحيز البحري 
ومن  األخرى.  البحرية  اإلدارة  وعمليات  ألدوات  المحتمل  والدور 
حقيقية  توقعات  المشاركة  الجهات  جميع  لدى  تكون  أن  المهم 
ذلك  يُعّد  كما  البحري.  الحيز  تخطيط  لعملية  المحتملة  بالنتائج 

جزًء من مرحلة الرؤية لعملية تخطيط الحيز البحري.

مللجوتحم4.3
قدئمةممريعيةمإلشرلكمأصحدبمللمصلحة

َمن
يتأثر/سيتأثر بقرارات تخطيط الحيز البحري 	
يعتمد على موارد منطقة التخطيط 	
لديه/يقدم مطالبات قانونية أو التزامات على مناطق  	

أو موارد ضمن منطقة التخطيط
يقوم باألنشطة التي تؤثر على مناطق أو موارد منطقة  	

التخطيط
لديه مصالح موسمية أو جغرافية خاصة في منطقة  	

التخطيط
لديه اهتمام أو ارتباط خاص بمنطقة التخطيط 	

م ى
تصميم عملية التخطيط 	
إجراء تقييمات التخطيط )بما في ذلك جمع البيانات،  	

والتي يمكن جمعها من أصحاب المصلحة(
تطوير خطة الحيز البحري 	
تنفيذ خطة الحيز البحري 	
رصد وتقييم خطة وعمليات الحيز البحري 	

كيف
المشاورات )جلسات استماع عامة و/أو تعليقات عامة  	

مكتوبة(
االستبيانات/المقابالت 	
الندوات 	
االجتماعات 	
ورش عمل عملية )مثل التخطيط التشاركي( 	
المنتديات 	
المجموعات العاملة/االستشارية 	
اللجان التداولية 	
رسائل إلكترونية )منتظمة( تقدم تعليقات بشأن حالة  	

التقدم المحرز في تخطيط الحيز البحري

Bouamrame, 2006; IOC-UNESCO, 2009; Quesada-Silva et al., 2019 :المصادر
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وثمة منظور هام آخر يتمثل في أن المناقشات والمداوالت تُجري 
البحري،  الحيز  تخطيط  من  األولى  التخطيط  مراحل  في  عادًة، 
مختلف  وترغب  تريد  التي  البحرية  أو  الساحلية  التطورات  حول 
القطاعات والمجتمعات الساحلية في تجنبها. وكثيراً ما يمكن أن 
تكون عمليات تخطيط الحيز البحري اآللية الوحيدة التي تجري 
النطاق. وقد تحدد هذه  الواسعة  البحرية  اإلدارة  فيها مناقشات 
أفضل  نحٍو  على  مراعاتها  يمكن  هامة  مواضيع  عدة  المناقشات 
من خالل تدابير السياسة العامة أو الحلول غير المكانية بخالف 
الخطة المكانية. ومن المهم تسجيل هذه المواضيع وإبالغها إلى 
الهيئات والمحافل المعنية. وأنسب طريقة هي إشراك ممثلي هذه 
على  البحري،  الحيز  تخطيط  عمليات  في  والمنتديات  الهيئات 

األقل كأصحاب مصلحة.    

الخطة  آثار  بشأن  المصلحة  أصحاب  خبرات  تشكل  أن  ويمكن 
مجتمعاتهم  أو  قطاعاتهم  على  لألثر  وفهمهم  البحري  الحيز 
المحلية رصيداً قيماً في الحد من جوانب الغموض المتصلة بتقييم 

تخطيط الحيز البحري.

كثيراً ما توجد فجوات معرفية في فهم الفوائد واآلثار المحتملة 
البيئة  التي يمكن أن تعود على تخطيط الحيز البحري من حيث 

قبل  ينبغي،  لذلك،  والثقافية.  االجتماعية  والقضايا  واالقتصاد 
وضع  ضمان  منها،  التحقق  أو  اآلثار  لقياس  أساليب  تصميم 
آليات لتعزيز فهم اآلثار المحتملة. ينبغي جمع مدخالت الخبراء 
وينبغي  بالتعددية.  تُقر  تداولية  عملية  في  المصلحة  وأصحاب 
معرفية  قاعدة  لضمان  ومنظمة  منهجية  بطريقة  العملية  تنظيم 

واسعة للرصد والتقييم.

تعروفمحوتدملل خطيطمتلإلطدرمللزمني 4.3

تعروفمحوتدملل خطيطمتلالع بدرلجملألتليةمبشأنم 4.3.1
نطدقمللخطة

لكي تكون خطة الحيز البحري قابلة للتنفيذ قانوناً أو وثيقة سياسة 
فعالة، يجب أن تكون حدودها متسقة مع الحيز البحري الذي تتمتع 
سلطة التخطيط بالسيادة عليه أو بحقوق الوالية القضائية وفقاً 
للقوانين الوطنية و/أو الدولية. في إطار هذا النطاق، يمكن وضع 
بيولوجية  معايير جغرافية  إلى  تستند  دون وطنية مختلفة  خطط 

وعلم تشكل األرض ووظيفية، وما إلى ذلك.
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مسؤولية العملية )رسمية وغير رسمية، قائمة على 
القانون أو مكملة، متكررة(.

تفويض قيادة العملية جزئياً أو كلياً 
للمشاركين مع االحتفاظ بالمسؤولية 

العامة.

تفويض قيادة العملية إلى حد ما ألصحاب 
المصلحة )الرئيسيين(، ضمن نوع من التفويض 

العام/التشريع )مثل االشراف على العملية المحلية 
والمسؤولية داخل القطاع الخاص(.

صنع القرار )رسمي أو قانوني أو مكمل أو متكرر 
أو في مراحل محددة مسبقاً(.

العملية في يد السلطة/السياسية أو 
في طور اتخاذ القرار/حق االنقطاع

يجب متابعة القرارات.

حق النقض/حق التصويت/نقطة انقطاع فيما 
يتعلق ببنود محددة تحددها السلطة/التشريع.

التعاون )في عملية التخطيط والمهام الملموسة، 
غير الرسمية جزئياً والمتكررة، اعتماداً على 

األنشطة(.

لعملية واتخاذ القرار من حيث المبدأ 
في يد السلطة.

التوافق والتعاون القائم على 
االحتياجات.

التعاون في المهام المحددة معاً، بناًء على توافق 
اآلراء والموارد المتاحة أو الطوعية مساهمات بناء 

على دعوة من الهيئة المسؤولة.
الحق في المساهمة في تعريف األنشطة.

المداولة: الحوار والتعلم )غير رسمي جزئياً، 
يتطلب االنفتاح والتفاعل المتكرر والتوافق 

المتبادل(.

التبادل والتعلم المتبادل، متكرر. 
تحتفظ السلطة بالقدرة على تكييف 
العملية والمحتوى دون التزام رسمي 

بضرورة فهم وتطبيق الرؤى.

التبادل والتعلم المتبادل، دون التزام رسمي من 
جانب أي من األطراف بضرورة فهم وتطبيق 

الدروس المستفادة.
الحق في إبداء رأي ما وأن يستمع إليه.

وجوب االستماع. يحتفظ بجميع االستشارات )ذات أساس قانوني، ثنائية االتجاه(.
الحقوق األخرى المتعلقة بهيكل 

ومحتوى عملية التخطيط.

المشاركة النشطة.
الحق في إبداء الرأي وأن يستمع إليه.

وجوب اإلبالغ. يحتفظ بجميع الحقوق المعلومات )ذات أساس قانوني، ذات اتجاه واحد(.
المتعلقة بعملية ومحتوى التخطيط.

المشاركة السلبية.
الحق في االطالع على القضايا والعملية 

والقرارات.

مللشكلم4.3
إدمدجمأصحدبمللمصلحةمفيمعمليدجمتخطيطمللحيزمللبحري

Morf et al., 2019المصدر:م
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الحياة في المحيط ليس لها حدود. بشكل عام، ال تتطابق حدود 
منطقة التخطيط البحري مع حدود نظام بيئي واحد، حيث يوجد 
في كثير من األحيان عدد من النظم البيئية ذات األحجام المختلفة 

.)IOC-UNESCO, 2009( داخل المنطقة الواحدة وحتى خارجها

عند تحديد حدود منطقة )مناطق( التخطيط، يمكن أيضاً مراعاة 
العوامل التالية:

ودون  	 الوطنية  الوزارية/اإلدارية  والكفاءات  االختصاص  مجاالت 
الوطنية

المناطق محل الخالف أو غير المستقرة أو المتنازع عليها التي لم  	
يتم االتفاق بعد على حدود واليتها القضائية

مثل  	 القائمة،  والساحلية  البحرية  اإلدارة  مبادرات  وشمول  نطاق 
أحواض  إدارة  وخطط  الساحلية،  للمناطق  المتكاملة  اإلدارة 

األنهار، والخطط األرضية
التراخيص/األنشطة القائمة 	

المناطق  في  واضح،  غير  أو  صارم  غير  حدودي  نهج  استُخِدم 
البحرية المتنازع عليها العابرة للحدود، في مشاريع تخطيط الحيز 
وشمل  التخطيط.  إمكانيات  الستكشاف  للحدود  العابر  البحري 
الوالية  إلى حدود  بالضرورة  تستند  ال  التي  الحدود  تحديد  ذلك 
التخطيط  منطقة  تُستخدم  عليها.  المتفق  والحدود  القضائية 
فقط،  المفاهيمية  لألغراض  الواضحة”  “غير  أو  الصارمة  غير 
ومراعاتها  التخطيط  خيارات  مناقشة  المصلحة  وتتيح ألصحاب 
النظام  على  القائمة  البيولوجي”  بالتنوع  الحافلة  “المناطق  في 

اإليكولوجي واالتصال عبر الحدود.

باإلضافة إلى ذلك، من غير المرجح أن تحدد الحدود التأثيرات 
الخارجية على المنطقة المعينة، مثل التفاعالت بين البر والبحر 
تحليل  حدود  باعتبار  يوصى  لذلك،  األوقيانوغرافية.  والعمليات 
بيانات تخطيط الحيز البحري على أنها أوسع من حدود منطقة 
التخطيط، مع توسيع حدودها لتشمل كل من المنطقة الساحلية 

األرضية والمحيط.

تحوووملإلطدرمللزمنيمل نفيذمللخطة 4.3.2
حيث  العمل  خطة  في  العناصر  أهم  أحد  الزمني  الجدول  يُعتبر 
من  خطوة  كل  في  استغراقه  تريد  الذي  الوقت  مقدار  يحدد 
التجربة أن وجود  البحري. وتبين  الحيز  خطوات عملية تخطيط 
 موعد نهائي يُعّد من الممارسات الجيدة لـ )1( وضع مشروع خطة،
)2( واعتماد خطة حيزية بحرية نهائية )3( ولتحقيق أهداف الخطة، 

أي تنفيذها.

الضروري  من  السواء،  على حد  وتنفيذها  الخطة  أجل وضع  من 
تحديد سنة ما أو فترة ما كخط أساس لتجميع البيانات وتقييم 

كفاءة الخطة.

يُعّد تنفيذ تخطيط الحيز البحري جهداً مستمراً ومتكرراً. التنفيذ 
متواصل وقد تنطبق بعض الجوانب بمرور الوقت والبعض اآلخر 
في مراحل معينة، مثل فترة التقييم. خالل عملية تخطيط الحيز 
وأفضل  المتغيرة.  الظروف  مع  الخطط  تكييف  يمكن  البحري، 
طريقة للتأكد من تكييف تخطيط الحيز البحري بمرور الوقت هي 

النص على ذلك في التشريع.

التفاعالت بين البر والبحر

رغم أن الحدود الخارجية )البحرية( للخطط تتطابق 
عموماً مع حدود المنطقة االقتصادية الخالصة، أو، 

حسب االقتضاء، واليات الجرف القاري، التي ال تشكل 
أي مشاكل غير تلك المرتبطة بتعيين حدودها، فإن 
الحدود الداخلية أو األرضية تخضع لتعقيدات أكبر.

ويرتبط هذا بتحديد حدود كل من التخطيط الساحلي 
)أو األرضي( وتخطيط الحيز البحري الناشئ، فضاًل عن 
النظر إلى التفاعالت بين البر والبحر كجزء من تخطيط 

الحيز البحري، والحاجة إلى دمج التخطيط األرضي 
والساحلي مع تخطيط الحيز البحري.

 يمكن أن يؤدي هذا االجتماع أو التقارب بين الخطط إلى 
عدم اتساق األهداف واألغراض، فضاًل عن الصراعات 
على مستوى القواعد والمؤسسات خالل مرحلة تنميتها.

ويمكن تفسير التفاعالت بين البر والبحر في كل من 
األطر البيئية )األنظمة البيئية والعمليات الطبيعية( 

واالقتصادية )االستخدامات واألنشطة(، على النحو الذي 
وصفه برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر 

المتوسط )UNEP/MAP, 2018(، أو فيما يتصل

بفئات مختلفة من التفاعالت: البيئية، واالجتماعية 
االقتصادية، والتقنية، كما أعربت المفوضية األوروبية 

.)European Commission, 2018(

ومن منظور أضيق لتطوير الخطة الرسمية، يوجد بُعد 
إضافي هو التفاعل المؤسسي: بين التسلسالت الهرمية 

اإلدارية واالختصاصات وأنواع الخطط.
كل من التقارب بين التخطيط البحري والبري والنظر 

في التفاعالت البرية والبحرية في تطوير تخطيط الحيز 
البحري يجعالن من المستحسن العمل في إطار نظام 
متكامل لتخطيط الحيز السياسي )البر والبحر( كما 

ييسران نقل المعرفة من تخطيط األرضي الموحد إلى 
.)Kidd and Ellis, 2012( تخطيط البحري

عند تطبيقه على الجزر الصغيرة، يفرض علينا 
مفهوم التفاعالت بين البر والبحر، اعتبار حدوث هذه 

التفاعالت بصورة كاملة وتامة على األرض الجزرية 
وأن لخططها اإلقليمية، بحكم طبيعتها، لها بُعد بحري 

ملحوظ.

بتمويل مش�ك من قبل
الصندوق ا�ورو�
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منظمة األمم المتحدة
للتربیة والعلم والثقافة
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الّتفاُعالت بين الَبر والَبحر

�ر�فاع ُمسَتوى َسطح الَبحر↳

↳
(

 الظوا�ر اُتطرفة (كالَعوا�ف، وأمَواج اَدّ والَجزر اُرَت�عة، وأمَواج
تُسوَنا�ي

ا�لي↳ التآكل الس
ا�َمة َعن األن�طَة الَبح�ية↳ ثات الن َُلوالُقَمامة الَبح�ية وا

ناً �شَبَكة الطاَقة↳ ي َتر�ط َنشاطاً َبحرياً ُمعي الَكابَالت الَبح�ية الت 
الَكهَرَباِئية اَوُجوَدة َعلى اَألرض

>
ة؟ يَّ ر على الَمناِطق الَبرِّ أن ُتؤثِّ
َكيف ُيمكن ِللُمِحيطات والِبحار

أن�طَة اََوا�ئ↳
ه�ية↳ وا�ب الن َنقل الر

ي↳ ح رف الص َراعة و�َياه الص ا�مة َعن �طاع الز ُلّوثات النن �الل ا� 
ا�ي �ي ال�َحار ُلَقاة �ي األنَهار، وبالتا

>
؟األرض أن ُتؤّثر على الُمِحيطات والِبَحار

َكيف ُيمكن ِلعَمِليات الّتفاُعل َعلى َسطح

.⁴األنِشطة االجِتماِعية واالقِتَصاِدية↳

،الَعملَيات الِبُيولوِجية والِجُيولوِجية والِكيمَياِئية↳

 ُيمكن َتق�يم التّفاُعالت ب الَبر والَبحر إلى �َئَت َترَت�طان ار�باطاً
:وثيقاًَ فيما بينها، وهي

أمِثلة ِللّتفاُعالت بين الَبر والَبحر

والَمعِرفة واألَساِليب الالّ�مة ُعالَج�هم (4³“.

َعملّيات الَحْوَكمة اَعنية؛ (3

ُأُطر الَحْوَكمة اَعنية؛ (2

الّتفاُعالت اِالجِتَماعية-اِاليكولوِجية؛“ (1

:وَيشَمُل َتع�يٌف رَُبا�ي األبَعاد للتّفاُعَالت ب الَبر والَبحر↳

 َتشَمُل التّفاُعالت ب الَبر والَبحر َتَراُبطاٍت ُمعّقدة وُمسَتمّرة“↳
ر ب األن�طة ال�جتَماعية وال�قتَصادية في الَبر والَبحر مع   الّتغيُّ

ة والَبح�ية ُمَتدّة عبر الَوا�هة الَبري² الَعوا�ل الطّ�يعية ا“.

فاُعالت الُممِكنة َبين الَبر والَبحر↳ .¹ُكل التَّ

فاُعالت ب الَبر والَبحر،  قد تم َتق�يم َعدد َحيُث ال ُيوجد َتعريٌف َو�يٌد للت 
من التّف�يرات كاآل�ي

¹
:

َما هي الّتفاُعالت بين الَبر والَبحر؟

مددةملل للصلممنمMSPglobalمعنم
للّ فدُعالجمبنيمللَبرمتللَبحر )2020(

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374779_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374779_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374779_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374779_ara
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متحووومللمبددئمتللرؤوةملألتلية 4.4
تلألهولفمتللغدودج

عند التفكير في كيفية إعداد الخطة يُعّد تحديد الرؤى والمبادئ 
من  البحري  الحيز  للخطة  الشاملة  األولية  والغايات  واألهداف 
تكرارات  أحد  يعالج  أن  المتوقع  غير  من  الرئيسية.  المراحل 
عملية تخطيط الحيز البحري جميع المسائل والتحديات المتعلقة 
واألهداف  والمبادئ  الرؤى  تعريف  يحدد  البحري.  بتخطيط 
الخطة  مسار  البحري  الحيز  تخطيط  تطوير  خالل  والغايات 

واالتفاق حول المستقبل المنشود.

مبددئمتخطيطمللحيزمللبحري 4.4.1
تخطيط الحيز البحري هو عبارة عملية عامة تم تطويرها في بلدان 
مختلفة وفقاً لعدد من المبادئ التوجيهية التي يمكن استخالصها 
من  أو  موجودة(  كانت  )إن  البحري  الحيز  تخطيط  تشريعات  من 
الدولية  واالتفاقات  المعاهدات  ذلك  في  بما  المصادر،  من  عدد 
الممارسات  على  أمثلة  أو  الوطنية  والتشريعات  والسياسات 
 الجيدة الُمتفق عليها عادًة من قبل الفريق ومع أصحاب المصلحة

.)IOC-UNESCO, 2009(

وتعكس هذه المبادئ عادًة جملة من األفكار األساسية المتعلقة بـ:

)المشاركة  	 المصلحة  ألصحاب  بالنسبة  العملية  إتمام  كيفية 
والشمولية والشفافية(

كيفية تطوير الخطة )نهج قائم على النظم اإليكولوجية؛ ذو مبدأ  	
احترازي؛ قائم على المعرفة؛ قابل للتكيف؛ مراعي للمناخ(

والعدالة  	 المستدامة  )التنمية  تحقيقه  إلى  الخطة  تحتاج  ما 
االجتماعية(

تُعّد المبادئ القابلة للتنفيذ حاسمة لنجاح عملية تخطيط الحيز 
لصناع  تتيح  أنها  ذلك  من  واألهم  أسباب.  لعدة  وذلك  البحري 
وتوفر  قرارات صعبة.  التخاذ  عنها  ومبررة  شفافة  وسيلة  القرار 
أيضاً مفهوماً ملموساً ألهداف الخطة للكيانات الخاضعة للتنظيم 
بصورة  المهتمين  واألفراد  الجماعات  مشاركة  يُمكن  وأساساً 
إيجابية. ويوفر للمربعدنم4.3مت4.4 أمثلة على المبادئ التي يمكن 

تطبيقها على تخطيط الحيز البحري في سياقات مختلفة.

للرؤوةمللمش ركةملألتلية 4.4.2
مثلما نوقش في للفصلم3، تتمثل إحدى المهام األولى عند إنشاء 
الدوافع  تحديد  هو  البحري  الحيز  تخطيط  عملية  إطالق  أو 
الرئيسية للخطة وتحديد رؤيتها. ويمكن ترجمة العوامل المحركة 
إلى مشروع أو رؤية أولية يتم تقاسمها مع أصحاب المصلحة من 
أجل توجيه العملية وتحديد المستقبل المتوقع لمنطقة التخطيط. 
في بعض الحاالت، تساعد عملية وضع السيناريوهات في توضيح 
عليه  يبدو  قد  لما  متعددة  سيناريوهات  خلق  حيث  من  الرؤية 
دون  البحرية  غوايي  هيدا  خطة  المثال،  سبيل  )على  المستقبل 
عن  النظر  بغض  المهم،  من  البحرية(.  الخطة  شراكة  اإلقليمية، 

ممللمربعم4.4م
س ةممبددئمأصليةمتقلممعليهدمخطةمهيولمغللويمللبحروة،مكنول1

https://coastalfirstnations.ca/wp-content/uploads/2017/06/HGMP-  1
WEB-2015-07-08.pdf

1 - ياهودانغ أو ياكودانغ – االحترام
2 - ال جو جا كانهلنس – المسؤولية

3 -  وادوكسان أد كواغييدا جينا – الترابط: كل شيء يعتمد على كل 
شيء آخر

4 - جييد تلجوس – التوازن: العالم حاد كحافة سكين
5 - ك ادنج.نجا جي أو تل ك نغودانغ جينا – التماس المشورة الحكيمة

6 - إيسدا ديجي أد إيسدا – المعاملة بالمثل

Council of The Haida Nation, 2017 :المصدر

ممللمربعم4.3م
مبددئمتخطيطمللحيزمللبحريمتلسعةمللنطدقملبحرمللبلطيق1

https://helcom.fi/media/documents/HELCOM-VASAB-MSP-Principles.pdf  1

1 - اإلدارة المستدامة
2 - النهج اإليكولوجي

3 - المنظور واألهداف طويلة األجل
4 - المبدأ الوقائي

5 - المشاركة والشفافية
6 - قواعد البيانات والمعلومات عالية الجودة

7 - التنسيق والتشاور عبر الحدود الوطنية
8 - تخطيط الحيز األرضي والبحري المتسق

9 - التخطيط المتكيف مع الخصائص والظروف الخاصة في مناطق مختلفة
10 - التخطيط المستمر

HELCOM-VASAB, 2010 :المصدر

©Patryk Kosmider/Shutterstock.com

https://coastalfirstnations.ca/wp-content/uploads/2017/06/HGMP-WEB-2015-07-08.pdf
https://coastalfirstnations.ca/wp-content/uploads/2017/06/HGMP-WEB-2015-07-08.pdf
https://helcom.fi/media/documents/HELCOM-VASAB-MSP-Principles.pdf
http://Shutterstock.com
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ممللمربعم4.5م
رؤوةمللخطةمللبحروةملإلسرلئيلية

 ستكون المنطقة البحرية اإلسرائيلية جزءاً ال يتجزأ من المنطقة المكانية 
للبلد وعنصراً أساسياً من عناصر رفاهه االقتصادي في المستقبل ومرونته 

البيئية وتنميته االجتماعية والثقافية لصالح قاطنيها والجيل المقبل.

لقد ُحّددت هذه الرؤية في ظل مراعاة الخصائص الفريدة للحيز البحري 
 اإلسرائيلي وقيمه الطبيعية واالقتصادية والثقافية. وتحدد هذه الرؤية اإلطار

العام الذي تم بموجبه وضع أهداف الخطة وتدابير السياسة العامة وتوصيات 
سياسة اإلدارة.

»سيتحقق ذلك من خالل تنفيذ إدارة تكاملية متوازنة بيئياً وتشاركية، 
واالستخدام المستدام للموارد البحرية، وتعزيز المناظر الطبيعية والتراث 

البحريين وتعزيز البحوث والمعارف البحرية ومن خالل إعمال المسؤوليات 
الدوليين.« والتعاون 

لل عدتنمللوتليلل رلثمتللثقدفةللمنفعةمللعدمةتغيرمللمندخ

طدقةللحفدظمعلىمللبيئةللمعرفةمتللمعللمدجللحكم

صيوملألسمدكمتتربيةمللنقلمللبحري
لألحيدءمللبحروة

حمدوةللمنشآجمللبحروة

9

5

1
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3
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4

مللشكلم4.4
أهولفمللخطةمللبحروةملإلسرلئيلية

Planning Administration, State of Israel :المصدر
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كيفية اإلنشاء، مشاركة الرؤية بين المشاركين بحيث يتجه الجميع 
في نفس االتجاه. ينبغي مراعاة العوامل التالية عند تحديد الرؤية 

المشتركة األولية:

المصلحة،  	 أصحاب  بين  قوي  اتفاق  أساس  على  يقوم  أن  ينبغي 
واإلدارات الحكومية، وما إلى ذلك، مما يعكس اإللهام المشترك 

والمستقبل المنشود المحدد زمنياً
ينبغي أن تكون الرؤية واسعة النطاق ولكن تسترشد ببعض الواقعية  	

فيما يتعلق بإنجازها، وبالتالي تُشكل في الوقت نفسه تحدياً وليس 
شيئاً يمكن تلبيته واالستغناء عنه بسهولة

وأن  	 البحري  الحيز  تخطيط  تركيز  الرؤية محط  تكون  أن  ينبغي 
توضح األهداف والغايات المحددة

البحري طويل  	 الحيز  على تخطيط  تركيزاً  توفر  أن  للرؤية  يمكن 
األجل يتجاوز الدورات السياسية

لألهولفمتللغدودج 4.4.3
األهداف  )أو  البحري  الحيز  تخطيط  أهداف  تحديد  يُعّد 
االستراتيجية، أي التطلعات الواسعة النطاق( واألهداف المحددة 
على  البحري  الحيز  تخطيط  جهود  لتركيز  أساسياً  أمراً  بوضوح 
تحقيق النتائج المنشودة )IOC-UNESCO, 2009(. من المناسب أيضاً 
العامة،  واألهداف  المبادئ،  بين  المراسالت  أو  الروابط  إنشاء 
عما  تعبيراً  تشكل  واألهداف  الغايات  من  كل  أن  ورغم  والغايات. 
وأن  البد  فإنها  البحري،  الحيز  تخطيط  من خالل  تحقيقه  نريد 
تعكس أيضاً واقع الظروف الحالية والمستقبلية )انظر للفصلم5( 
وأن تحدد العوامل المحركة لتخطيط الحيز البحري. تُعتبر مناقشة 
األهداف والغايات إنجازاً مهماً في العملية السياسية – فهي فرصة 
للتوصل إلى تفاهم مشترك بين جهات فاعلة متعددة. بالتالي فإن 
للجميع  شاملة  تكون  وأن  البد  والغايات  األهداف  وضع  عملية 
وأن تعمل على تعزيز المساواة، مع التركيز في الوقت نفسه على 
المطالب االجتماعية؛ وال ينبغي أن تكون مدفوعة بمصالح قصيرة 
والتمثيل  االعتراف   – االجتماعية  للعدالة  أوجه  ثالث  األجل. 
والتوزيع )انظر للفصلم2( – يمكن أن تساعد في تحديد كاًل من 

عملية الصياغة ومحتوى األهداف والغايات.  

من  والغرض  العام  التوجه  لرسم  ضرورية  العامة  األهداف  إن 
تخطيط الحيز البحري، ولكنها قد تكون عامة جداً بحيث يصعب 
تقسيم  يستحسن  لذلك  التخطيط.  لعملية  كأساس  استخدمها 
األهداف العامة إلى أهداف تفصيلية يمكن تحويلها بسهولة أكبر 
إلى قرارات تخطيط. أو بدالً من ذلك، يمكن استخدام األهداف 
العامة لتحديد أقسام بعينها من المخطط البحري يمكن من خاللها 
وضع سياسات أكثر تفصياًل. فضال عن كون األهداف التفصيلية 
من  المتابعة  في  أسهل  ألنها  الناجحة  المراقبة  مفتاح  أيضاً  هي 
الواقعية  التفصيلية  األهداف  ربط  يمكن  جداً.  العامة  األهداف 
النوعية  بالمؤشرات  منها  التحقق  يمكن  والتي  بوضوح  والمحددة 
والكمية. ترتبط األهداف العامة بمعظم التطورات التي تحصل في 

القطاعات والبيئة البحرية وفي المجتمع.

ممللمربعم4.6 
مللرؤوةمتلألهولفملألتليةمل خطيطمللحيزمللبحريمفي

للكلجمدوفللر

مشروع اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية في أبيدجان إلى   1
 آسيني متاح عبر اإلنترنت على

https://twitter.com/gestion_aa ًانظر أيضا https://giamaa-ci.net
 2  مشروع مامي واتا متاح عبر اإلنترنت على الرابط 

https://mamiwataproject.org/pilot-projects/pilot-projects-cotedivoire-context/

يقوم مشروع اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية في أبيدجان 
إلى آسيني1 في إطار مشروع مامي واتا2 بتجربة تخطيط الحيز 

البحري في الكوت ديفوار. بدأ المشروع في يناير 2016 وسيستمر حتى 
ديسمبر 2021. ويقود عملية تخطيط الحيز البحري مركز مكافحة 

التلوث اإليفواري. واختيرت باسام الكبرى كموقع تجريبي للمشروع، حيث 
أنها من ممتلكات اليونسكو للتراث العالمي ومنطقة اقتصادية هامة 

للموانئ المستقلة والمنتجعات الشاطئية والفنادق وصيد األسماك 
والكابالت البحرية واستخراج الرمال.

وقد ُحددت رؤية مشتركة لتخطيط الحيز البحري في باسام الكبرى 
بعد التشاور بين القطاعات، والمناقشة مع أصحاب المصلحة واللجنة 

التوجيهية الوطنية لتخطيط الحيز البحري. تسعى الرؤية إلى كفالة 
»بيئة بحرية وساحلية صحية في باسام الكبرى كقوة دافعة للتنمية 
المستدامة بحلول عام 2030«. تسعى األهداف األولية المحددة إلى 

الحد من الصراعات بين االستخدامات البحرية والساحلية حول منطقة 
أبيدجان - آسيني، بما في ذلك باسام الكبرى، عن طريق تخصيص 
أنشطة حرفية وناشئة لمناطق بحرية محددة. يسعى تخطيط الحيز 

البحري أيضاً إلى حماية التنوع البيولوجي وتحديد المناطق ذات 
األهمية اإليكولوجية أو البيولوجية، وكذلك ضمان توفير خدمات النظم 

اإليكولوجية على المدى الطويل لدعم التنمية االقتصادية والرفاهية بين 
الساحلية. المجتمعات 

©Boulenger Xavier/Shutterstock.com

MAMI WATA Project, 2021 :المصدر

https://twitter.com/gestion_aa
https://giamaa-ci.net
https://mamiwataproject.org/pilot-projects/pilot-projects-cotedivoire-context/
http://Shutterstock.com
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ممللمربعم4.7م
مأهولفمتخطيطمللحيزمللبحريمتللمؤشرلجمذلجمللصلةمفيملإلكللدتر

في عام 2017، نشرت هيئة تخطيط اإلكوادورية خطة الحيز الساحلية 
والبحرية لعام 2017-2030 والتي تتضمن العناصر التالية:

تعريف حدود التخطيط 	
تقييم البيئة البحرية واألنشطة البحرية 	
أهداف تتماشى مع أهداف السياسات الوطنية للمحيطات والسواحل 	

األهداف المتعلقة بكل من تدابير التخطيط واإلدارة 	
المؤشرات 	

تغطي الخطة المنطقة الساحلية بأكملها واألراضي البحرية لإلكوادور وتشمل 
أهدافاً مثل تعزيز الحفاظ على النظم البيئية البحرية والتراث الثقافي، 

فضاًل عن تعزيز االستخدام المستدام للموارد الحية وغير الحية.

مللجوتحم4.4
أمثلةمعنملألهولفمتلألغرلضمتللمؤشرلج

للمؤشرلجلألغرلضملألهولف

تعزيز حفظ واستدامة النظم البيئية 
البحرية الساحلية والتراث الثقافي 

من خالل العمل العام

إدراج مناطق الحفظ ذات األولوية المصنفة على أنها "عالية" 
و "عالية جداً" حسب االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 

2015-2030 ضمن النظام الوطني للمناطق المحمية

عدد ومساحات المناطق المحمية الجديدة
 مساحات األراضي البحرية والساحلية الخاضعة للحفظ

تعزيز االستكشاف والتنقيب في 
الفضاء البحري المحيطي والساحلي 
من أجل االستخدام المستدام للموارد 

الحية وغير الحية

التخطيط الستكشاف خصائص الموارد الهيدروكربونية 
والتعدينية على الجرف القاري ومناطق االمتداد المحتملة

قيد التقدم

تنفيذ اللوائح الوطنية لمصائد األسماك وتربية األحياء 
المائية لتجنب االستغالل المفرط للموارد والتعارض مع 

االستخدامات أو األنشطة األخرى

النسبة المئوية لتنفيذ الخطة الوطنية للرقابة على مصائد 
األسماك وتربية األحياء المائية

تعزيز البحوث في مجال الموارد الجيولوجية، وموارد 
الصيد، والموارد المائية من أجل ضمان التحول اإلنتاجي 

واالكتفاء الغذائي

عدد مجاالت االهتمام ذات األولوية المحددة لالستخدام 
الفعال والمستدام لألنواع البحرية والموارد الجيولوجية

عدد المشاريع أو التحقيقات المتعلقة بالموارد الجيولوجية 
والهيدروكربونية

SENPLADES, 2017 :المصدر

ممللمربعم4.8م
أمثلةمعلىمأهولفمتخطيطمللحيزمللبحريمفيمألمدنيد

يمثل قانون التخطيط اإلقليمي الفيدرالي األساس القانوني إلنشاء خطط 
الحيز البحري في المنطقة االقتصادية الخالصة األلمانية وقد توسيع مجال 

العمل به ليشمل المنطقة االقتصادية الخالصة في عام 2004 وتم تعديله آخر 
مرة في عام 2017 لتنفيذ المبادئ التوجيهية لالتحاد األوروبي بشأن تخطيط 
الحيز البحري. ال تنتمي المنطقة االقتصادية الخالصة إلى أراضي جمهورية 
ألمانيا االتحادية على عكس البحر اإلقليمي، لذلك يجب أن يحترم تخطيط 
الحيز البحري الحريات المنصوص عليها في اتفاقية األمم المتحدة لقانون 
البحار، مثل حريات التنقل بحرا وجوا ومد الكابالت وخطوط األنابيب. يتعلق 

األمر هنا »بتخطيط حيزي محدود«.

تنطبق اللوائح القانونية للتخطيط الحيز في المنطقة االقتصادية الخالصة 
 األلمانية على:

 • االستخدام االقتصادي والعلمي،
 • ضمان سالمة التنقل البحري وسهولته،

• حماية البيئة البحرية.

مللشكلم4.5

خططملل نميةمللحيزمللمنطقةملالق صددوةمللخدلصةملأللمدنية

Federal Maritime and Hydrographic Agency )BSH(, Germany :المصدر

https://www.gesetze-im-internet.de/rog_2008/
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يوازن تخطيط الحيز البحري بين المطالب التنموية والحاجة إلى 
االستدامة  ضمان  مع  عليها،  الحفاظ  أو  البحرية  البيئة  حماية 
االجتماعية والعدالة. وبالتالي ال يتعلق األمر فقط بحماية البيئة 
إدراج  البحري في  الحيز  التنمية االقتصادية وجوهر تخطيط  أو 

مختلف القطاعات واالهتمامات.

إن أهداف فكرة SMART ومؤشراتها معترف بها على نطاق واسع 
فقد  ذلك،  ومع  العامة.  السياسة  فعالية  لتقييم  مناسب  كأساس 
بالمهمة  ليس  البحري  الحيز  تخطيط  تقييم  أن  التجربة  أظهرت 
السهلة، بسبب صعوبة معرفة وإثبات أن النتائج المرصودة مرتبطة 
البحري وليس بعوامل أخرى محتملة  بشكل مباشر بخطة الحيز 
أهداف  أن  هو  الناشئة  المخاوف  بين  من   .)8 للفصلم )انظر 
تخطيط الحيز البحري تحتاج أيضاً إلى أن تكون منصفة وشاملة، 

لذلك يُقترح هنا اعتماد أهداف SMARTIE )للمربعم4.9(.  

تطلعات  تحقيق  من  التمكن  هو  األهداف  من  األساسي  الغرض 
لكون التخطيط البحري عملية جديدة  المخطط البحري. ونظراً 
مرة  ألول  المشكالت  تعالج  أهداف  ذلك وضع  يعني  فقد  نسبياً، 
لمثل  الجديدة  الطبيعة  أن تخلق  المرجح  أو بطريقة جديدة. من 
هذه األهداف تحديات من حيث الرصد والتقييم، ولكن ال ينبغي 

استخدام هذه التحديات كسبب للحد من نطاق األهداف.

يجب أن يكون النهج القائم على الهدف منسجماً مع نوع تخطيط 
البحري  الحيز  تخطيط  كان  إن  تطويره.  يتم  الذي  البحري  الحيز 
سيصبح استراتيجياً وأكثر إرشادية من المبادئ التوجيهية نفسها، 
يجب أن تكون األهداف والمقاييس والمؤشرات مناسبة لهذا النهج.  
ينبغي النظر فيما يمكن أن يكون إنجازاً واقعياً لهذا النوع من تخطيط 

الحيز البحري، والطرق التي يمكن من خاللها تحقيق األهداف.

قد يستغرق تحقيق بعض أهداف وغايات تخطيط الحيز البحري 
وقتاً طوياًل. باإلضافة إلى األهداف طويلة المدى، من المستحسن 
المسارات  مع  تتوافق  المدى  ومتوسطة  قصيرة  أهداف  وضع 
الواقعية المتوقعة، حيث ستوفر نقاط تحقق ملموسة للتقدم. يجب 
عليك أيضاً التفكير في كيفية تأثير خطة الحيز البحري والوثائق 
ذات الصلة على اتخاذ القرار في عمليات صنع القرار القطاعية 
أو غيرها. يُنصح بالتخطيط لتقييم تخطيط الحيز البحري أثناء 
تحديد األهداف، من أجل التأكد من كيفية معرفة متى يتم تحقيق 
أهداف معينة وتحديد تحديات التقييم التي ستحتاج إلى معالجتها 
)على سبيل المثال، الحاجة إلى التكليف بالبحث أو جمع البيانات 
لدعم رصد األهداف الجديدة في حالة عدم توفر البيانات(. يمكن 

أن يكون هذا مفيداً أيضاً أثناء الصياغة النهائية لألهداف.

تقييم  في  حاسماً  دوراً  للقياس/التحقق  القابلة  األهداف  تلعب 
األداء وخفض عدم اليقين وتحسين تخطيط الحيز البحري بمرور 

ممللمربعم4.9م
لنكنمSMARTIEمأثندءمتحوووملألهولف

التفاصيل مهمة! هل يفهم جميع المعنيين أهدافك؟ هل هذه األهداف خالية 
من المفردات التخصصية؟ هل حددت شروطك؟ هل استخدمت لغة بسيطة؟

يجب كتابة األهداف بصيغة نشطة واستخدام أفعال قوية مثل »سلّم« و»قاد« 
و»أنتج«، بدالً من »تعلم« أو »فهم« أو »شّجع«. يمكن أن تساعد األهداف في 

تركيز الخطة على األمور المهمة – النتائج أو المخرجات الحقيقية.

تأكد من تصنيف االختالفات بين لألهولفمتللغدودج؛ حدد العديد من 
األهداف حسب الحاجة لتحقيق كل هدف. 

تلعب أهداف SMARTIE دوراً مهماً في تقييم أداء خطة اإلدارة، والحد من عدم 
اليقين وتحسين التخطيط واإلدارة بمرور الوقت. نظراً الستخدام  األهداف 

لتوجيه القرارات في إدارة األنشطة البشرية في المناطق البحرية، يجب أن 
تكون أكثر تحديداً من بيانات »عامة وغير محددة« أو أهداف اإلدارة الشاملة. 

على سبيل المثال، العبارات العامة مثل »الحفاظ على التنوع البيولوجي 
البحري« أو »تحسين جودة المياه للسكان المحليين« هي بيانات عامة 

)أهداف( حول سبب تنفيذ اإلدارة، وليست أهدافاً قابلة للقياس يمكن أن 
تساعد في توجيه عملية صنع القرار.

المصدر: مقتبس من مجموعة أدوات التنظيم األفضل في االتحاد األوروبي.1

S M A R T I E
SPECIFIC
)محود(

MEASURABLE
)قدبلمللقيدس(

ACHIEVABLE
)قدبلملل حقيق(

RELEVANT
)ذتمصلة(

TIME-BOUND
)مقيومزمنيًد(

INCLUSIVE
)شدمل(

EQUITABLE
)منصف(

عندما يكون الهدف 
دقيقاً وملموساً بما 
يكفي لعدم االنفتاح 

على تفسيرات 
مختلفة من قبل 

أشخاص مختلفين.

عندما يسمح 
الهدف بالتحقق 

من إنجازه من 
خالل المؤشرات. 

يتم تحديد هذه 
األهداف إما 

كمياً أو بناًء على 
مجموعة من 

مقاييس الوصف 
والتسجيل.

عندما يتم تحديد 
الهدف على مستوى 

طموح ولكن في 
نفس الوقت يمكن 

تحقيقه بشكل 
واقعي ضمن 

السياق والمعرفة 
والموارد المتاحة.

عندما يكون الهدف 
مرتبطاً بشكل 

مباشر بالدوافع 
والرؤية.

عندما يتعلق الهدف 
بتاريخ محدد أو 

فترة زمنية محددة 
للسماح بتقييم 

إنجازه.

عندما يتم الترحيب 
بالجميع - وخاصة 
أولئك األكثر تأثراً 

- في العمليات 
واألنشطة وصنع 

القرار/السياسات 
بطريقة تشارك 

السلطة.

عند إدراج عناصر 
العدالة سعياً إلى 

معالجة الظلم 
وعدم اإلنصاف 

النظاميين. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and- :متاح على  1
proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-

and-toolbox_en

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
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الحيز  تخطيط  نوع  على  اعتماداً   .)IOC-UNESCO, 2009( الوقت
البحري، يجب أن تفكر في مدى موثوقية ومصداقية قياس األهداف. 
على وجه التحديد، في حالة تخطيط الحيز البحري األكثر إرشادية، 
قد يكون من الصعب جداً قياس النتائج كمياً. هذا ألن النتائج، إذا 
)أو عدم  البحر  المفضل الستخدام  التغيير  تعني  أنها  على  ُفهمت 
التغيير إذا كان الهدف هو الحفاظ على شيء ما(، غالباً ما تتأثر 
أن  يمكن  والتكنولوجية.  االقتصادية  التنمية  مثل  متعددة،  بعوامل 
يكون عزل تأثيرات تخطيط الحيز البحري عن العوامل المساهمة 
األخرى أمراً صعباً للغاية. بينما قد ال يكون القياس الكمي ممكناً، 
قد يوفر النهج النوعي بعض التحقق. قد تتضمن األساليب النوعية 
استبيانات  بإكمال  المشغلين  أو  القطاعيين  القرار  مطالبة صانعي 
حول تأثير خطة الحيز البحري على اختياراتهم. يمكن أن يساعد 

بناء مسارات واضحة نحو النتائج في تحديد وسائل التحقق. 

تخطيطملرصومتتقييممللخطة 4.5
يركز هذا القسم على الجوانب الرئيسية للتخطيط لتقييم ورصد 

تخطيط الحيز البحري وصياغة المؤشرات.

يشرح للفصلم8 بمزيد من التفصيل ممارسة تقييم تخطيط الحيز 
أصحاب  وإدراج  التخطيط  عملية  لتقييم  نُهج  ويعرض  البحري، 
المصلحة؛ الخطة وأهميتها؛ تنفيذ تخطيط الحيز البحري؛ ونتائج 
ومخرجات تخطيط الحيز البحري. ويغطي أيضاً اإلبالغ عن نتائج 
التقييم والرصد، فضاًل عن الهدف النهائي للتقييم: اعتماد الخطة 

وعملية تخطيط الحيز البحري.

الهدف من هذا الفصل هو تسليط الضوء على أن الرصد والتقييم 
يتم خالل عملية التخطيط )ليس فقط بعد تنفيذ الخطة(، لذلك 
عملية  تصميم  عند  المهمة  هذه  في  أولي  بشكل  التفكير  يجب 

تخطيط الحيز البحري.

مأهولف،متنطدق،متغرضمبرندمجمللمرلقبةملل قييم 4.5.1
السلطات، مساءلة   )1( هو  والتقييم  المراقبة  من   الغرض 
معرفة  تعد  وتحسينه.  البحري  الحيز  تخطيط  على  والتعرف   )2(

ضرورياً  أمراً  البحري  الحيز  للتخطيط  الجانبية  واآلثار  النتائج 
لمراجعتها وتحديثها. كيف تُحدث الخطة فرقاً في المساهمة في 
استخدام محيطنا بشكل أكثر استدامة؟ ماذا تقدم الخطة للمجتمع؟ 
هل تحقق ذلك أم أن هناك حاجة إلى تعديالت؟ من المهم أيضاً 
مراعاة العوامل السياقية التي تؤثر على ما يمكن تحقيقه من خالل 
هذه الخطة الحيزي البحرية المحددة. ثم إنه من المهم فهم والية 

الخطة وما يجب االهتمام به في العمليات األخرى.

نحتاج أيضاً إلى تقييم عملية وضع الخطة، على سبيل المثال من 
حيث اإلنصاف والتمثيل، لتحسين العملية في جوالت التخطيط 
المستقبلية. تؤثر جودة العملية على جودة الخطة وفعالية التنفيذ.

أظهرت  لكن  والتقييم،  للرصد  الموارد  بعض  حفظ  األفضل  من 
 – مفهوم  بشكل   – بكثير  أكثر  موارد  تخصيص  يتم  أنه  التجربة 

ً من الرصد والتقييم. لوضع الخطط بدال

بشكل عام، يجب أن يشرح التقييم ما الذي يصلح، ولمن، ولماذا. 
قياس  وكذلك  للتقييم،  المنهجية  االختيارات  تهدف  أن  يجب 
التأثيرات أو استخدام المؤشرات، إلى اإلجابة على هذه األسئلة. 
بديلة،  تطبيق طرق  من خالل  العامة  األسئلة  على  اإلجابة  يمكن 
الرصد  يعتمد  أن  يمكن  الموارد.  بتوافر  أيضاً  اختيارها  يتأثر 
والتقييم على الموارد والعلم، أو يمكن أن يكونا أكثر اعتماداً على 
كالهما  يتمتع  حيث  ذلك،  من  بمزيج  يوصى  الواقع،  في  الحوار. 
والتقييم  الرصد  جهود  تركز  أن  األفضل  من  قوتهما.  بنقاط 
تخطيط  في  أهمية(  األكثر  )أي  الرئيسية  الجوانب  على  المكلفة 
أن  الحوار  أساس  على  والتقييم  للرصد  يمكن  البحري.  الحيز 
البحري في سياق  الحيز  الصورة من خالل وضع تخطيط  يكمل 
اجتماعي واقتصادي أوسع. عالوة على ذلك، يعد الحوار المستمر 
تنفيذ  لدعم  رائعة  طريقة  البحري  الحيز  تخطيط  تأثيرات  حول 
الخطة، حيث يتم إبقاء الجهات الفاعلة الرئيسية على علم بذلك.    
جزء  هو  المراقبة،  من  المكتسبة  بالمعلومات  المدعوم  التقييم، 
األدلة  يوفر قاعدة  التكيفي.  البحري  الحيز  أساسي من تخطيط 
مدى  يقتصر  التخطيط.  عملية  وظيفة  ولتقييم  الخطة  لمراجعة 
التقييم على توافر الموارد. لذلك، من المستحسن التمييز بين ما 
هو ضروري وما هو مفيد. عادًة ما يكون لبرامج تخطيط الحيز 
بالضرورة  ليست  ولكنها  تحقيقها،  يجب  أهداف  عدة  البحري 
متساوية في األهمية بالنسبة للمجتمع. يجب أن تركز جهود التقييم 
والرصد، على التوالي، أوالً وقبل كل شيء على أهم األهداف وعلى 
أهم جوانب عملية التخطيط. يمكن بعد ذلك توسيع نطاق التقييم 
بقدر ما تسمح به الموارد. يمكن أيضاً توسيع نطاق تقييم تخطيط 
الحيز البحري من خالل تنظيم حوارات متكررة مع الجهات الفاعلة 
الرئيسية وأصحاب المصلحة الذين يمكنهم طرح وجهات نظرهم 
الخاصة الستكمال نتائج التقييم الرسمي للتخطيط الحيز البحري. 
عملية  عن  تُسفر  التي  اآلثار  لتحديد  التحديات  من  عدد  هناك 
تخطيط الحيز البحري فعلياً، وأهمها صعوبة عزل التأثيرات عن 
المخطط الحيز البحري عن العوامل األخرى التي قد تؤثر أيضاً 
على التنمية في استخدام المناطق البحرية. وهذا بدوره يحد من 

قدرتنا على القياس الكمي للتقدم في تخطيط الحيز البحري.
البحري  الحيز  الكمي أسهل عندما تكون خطتك  القياس  قد يكون 
التخطيط  هذا  يتضمن  البحار.  استخدامات  بقوة  وتوجه  مفصلة 
العديد من عناصر اإلدارة القطاعية. في هذه الحاالت، من الممكن 
تحديد أهداف كمية وقياس إلى أي مدى تم تحقيقها. يعتبر دليل 
تقييم خطط الحيز البحري )IOC-UNESCO, 2014( الصادر عن اللجنة 
مفيداً  لليونسكو أساساً  التابعة  الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 
لرصد وتقييم مثل هذا تخطيط الحيز البحري اإللزامي والتفصيلي. 
استراتيجياً  البحري  الحيز  تخطيط  نظام  يكون  عندما  ذلك،  ومع 
ومّوِجهاً، وليس تسييراً، يجب تصميم التقييم والرصد بشكل مختلف. 
البحري من  الحيز  إلى تخطيط  ينظر  الذي  التقييم  لنهج  يمكن  ثم 

وجهات نظر مختلفة وفي سياق أوسع أن يخرج بمعلومات مفيدة.
يتمتع  التقييم.  وأساليب  بعملية  األخرى  الرئيسية  النقطة  تتعلق 
خبراء القطاع البحري وأصحاب المصلحة اآلخرون برؤى وخبرات 
قّيمة يمكن استخدامها لتقييم كيفية تأثير خطة الحيز البحري على 
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بطريقة  التقييم  إجراء  يتم  عندما  مجتمعاتهم.  أو  نشاطهم  مجال 
منهجية ومنظمة، يمكن أن يسلط التقييم الضوء على اآلثار المحتملة 
واآلليات التي يتم من خاللها توليد التأثيرات. تمثل نتائج المراقبة 
والتقييم جزءاً أساسياً من األدلة التي يقوم عليها أي قرار بالمراجعة 
والتخطيط وللمساعدة في توجيه المراجعات التي يتعين إجراؤها.

متحووومللمؤشرلجمللرئيسيةملرصومتخطيط 4.5.2
للحيزمللبحريمم

تعدُّ المؤشرات عنصرا هاما لرصد تأثيرات تخطيط الحيز البحري 
أو تحقيق أهدافه. يمكن أن تساعد المعلومات التي تقدمها أيضاً 
من  ذلك،  ومع  المصلحة.  وأصحاب  الخبراء  مع  المناقشات  في 
إطار  وليست  داعمة،  أداة  المؤشرات هي  أن  على  التأكيد  المهم 

عمل للرصد والتقييم بحد ذاته، وأنه ينبغي استخدامها باعتدال.1

سياسية  مبادرة  تأثير  تحديد  وتعقيدات  تحديات  تكون  ما  غالباً 
معينة من بين العديد من المبادرات األخرى مألوفة للعاملين في 
إذا  السياسة  بتقييم  المتعلقة  المراجع  استخدام  يجب  الحكومة. 
 »The Magenta Book« كانت متوفرة )على سبيل المثال كتاب ماجنتا

 Botero et al., 2016; Buhl-Mortensen et al., 2016; Böhnke-Henrichs et al., 2013;  :توجد عدة مصادر للمؤشرات ذات الصلة بتخطيط الحيز البحري، ومن بينها  1
Carneiro, 2013; Day,2008 ; IOC-UNESCO, 2014; European MSP Platform, 2018 and Ferreira et al., 2018

https://www.gov.uk/government/publications/the-magenta-book اطلع على  2
https://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/8_2-Intro-to-IndicatorsFMEF.pdf  3

 »HM Treasury« البريطانية  للحكومة  التنفيذية  دائرة  نشرته  الذي 
في المملكة المتحدة(2 واستشارة الخبراء المعنيين للمساعدة في 

تخطيط التقييم.

نتائج  إلى  والكمية  النوعية  المؤشرات  بين  الجمع  أن يؤدي  يمكن 
جيدة. على سبيل المثال، يمكن أن تتبع مؤشرات العملية الكمية 
الذين  المصلحة  المصلحة وعدد أصحاب  أحداث أصحاب  عدد 
تمت استشارتهم، ولكن يتم اكتساب المزيد من القوة التوضيحية 
عند إضافة هذه المعلومات مع ردود الفعل النوعية من أصحاب 
لتحسين  التخطيط  لسلطات  قوياً  أساساً  ذلك  يوفر  المصلحة. 

عملية التخطيط.

مثال آخر على الجمع بين المؤشرات النوعية والكمية هو مسألة 
تأثير تخطيط الحيز البحري على التنمية االقتصادية للقطاعات 
واتجاهات  الكمية عن حالة  المعلومات  استخدام  يمكن  البحرية. 
المحلي  الناتج  التوظيف، والحصة من  المختلفة )مثل  القطاعات 
لتوفير   )4.5 )للجوتحم السياق  أو  للنتائج  كمؤشرات  اإلجمالي( 
أساس للمناقشة مع الخبراء وأصحاب المصلحة بشأن اإلسهامات 
تطوير قطاعات تخطيط  في  المحتملة  المستقبلية  أو  الملحوظة 

الحيز البحري. يقدم هذا األخير أدلة نوعية.

للغرضممنمللمؤشرلج

تخطيط  لتحسين  عديدة  وإمكانيات  استخدامات  للمؤشرات 
الحيز البحري من حيث التبسيط، والتحقق، واالتصال. إذ يمكنها 
المساعدة في مراقبة وتقييم الظروف، والتنبؤ بالتغييرات والتوجهات 
)مثل توفير معلومات اإلنذار المبكر(، وكذلك تقييم فعالية قرارات 
التخطيط. واألنسب، أن يكون هناك مؤشر أداء لكل نوع من قرارات 
التخطيط والتي ستنطبق على المخطط البحري الذي تم تحديده 
التخطيط  المؤشرات معلومات حول عملية  أخيراً، تجمع  مسبقاً. 

وتساعد على جمع ردود الفعل من أصحاب المصلحة.

صيدغةمللمؤشرلج

للمساعدة  المفيدة  القوائم  من  عدد  هناك  أعاله،  مبين  هو  كما 
في صياغة مؤشرات تخطيط الحيز البحري. نظراً ألن كل سياق 
البحري  الحيز  للخطط  يكون  أن  يمكن  وألنه  مختلف  تخطيط 
أهداف وغايات مختلفة، فمن غير المرجح أن تجد قائمة جاهزة 
وتناسب  بسياقك  الصلة  ذو  البحري  الحيز  تخطيط  لمؤشرات 
يقدم  المؤشرات.  هذه  وتعديل  صياغة  إلى  ستحتاج   - غرضك 
منشور األمم المتحدة “مقدمة إلى المؤشرات3” المعايير التالية 

لوضع المؤشرات:
ذتمصلة: بالنسبة إلى هدف أو تأثيرات الخطة الحيز البحري التي م	

تسعى إلى قياسها

مللجوتحم4.5
أنللعمللمؤشرلجملرصومتخطيطمللحيزمللبحري

ممؤشرلج
للسيدق

جمع المعلومات عن التطورات العامة في القطاعات  	
البحرية والبيئة البحرية

تساعد المعلومات في تقييم أهمية خطة التخطيط  	
االستراتيجي: هل تركز على أهم القضايا؟

ممؤشرلج
لإلدخدح

جمع المعلومات عن اإلجراءات والموارد لتطوير  	
الخطط والمسؤوليات

تساعد المعلومات في تقييم الشروط المسبقة  	
للتخطيط الناجح

ممؤشرلج
للعملية

جمع المعلومات عن عملية التخطيط، ومن أصحاب  	
المصلحة

تساعد المعلومات في تقييم جودة عملية التخطيط،  	
بما في ذلك اإلنصاف والتمثيل، ووضع المعيار لعملية 

الجودة الجيدة

ممؤشرلج
للمخريدج

جمع المعلومات عن قرارات التخطيط والدراسات 	

ممؤشرلج
للن دئج

جمع المعلومات حول النتائج الفورية، والمتوسطة،  	
وطويلة األجل، مثل إجراءات طلب الترخيص 

والمشاريع الناتجة عن الخطة )معلومات التأثير(
ستساعد المعلومات في تقييم التقدم المحرز في  	

تنفيذ الخطة )اإلنجازات( ونتائج الخطة
مالحظة: قّيم مدى تأثير الخطة على التطورات التي  	

جرت في المنطقة البحرية

Varjopuro et al., 2019 :المصدر

https://www.gov.uk/government/publications/the-magenta-book
https://www.gov.uk/government/publications/the-magenta-book
https://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/8_2-Intro-to-IndicatorsFMEF.pdf
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قدبلمللقيدس/ومكنملل حققممنه: يمكن مالحظته وقياسه بسهولة م	
باستخدام األدوات والبرامج الموجودة في الوقت المناسب

للمؤشر غالباً  البيانات  يجب مراعاته ألن جمع  مهماً  يعد ذلك معياراً 
ما يكون مكلفاً. من األفضل صياغة المؤشرات التي يمكن أن تستخدم 
البيانات التي يتم جمعها ألغراض أخرى مثل إدارة مصايد األسماك، أو 

المراقبة البيئية، أو مراقبة الشحن.  

محود: للجوانب التي يجب مراقبتها وفصلها عن العوامل األخرى م	
التي تؤثر على استخدام المناطق البحرية وحالة البيئة البحرية

عزل  فيها  يصعب  التي  الحاالت  في  خبير  تقييم  إلى  ذلك  يحتاج  قد 
تأثيرات تخطيط الحيز البحري )انظرمللفصلم8(.

علمي: مبني على شواهد علمية وال يخضع للتحيزم	

تلضح: يمكن تفسيره بسهولة من قبل الجمهور المستهدف، خاصة م	
فيما يتعلق بالجوانب ذات األهمية للجمهور المستهدف

عزل  فيها  يصعب  التي  الحاالت  في  خبير  تقييم  إلى  ذلك  يحتاج  قد 
تأثيرات تخطيط الحيز البحري )انظر للفصلم8(.

قدبلمللمقدرنة: بمرور الوقت، أي يتم قياسه باستمرار وفقاً لنفس م	
المبادئ والتعريف

موثوقة م	 مالحظات  ويقدم  التخطيط  لقرارات  حساس  م جدتب: 
وفي الوقت المناسب عن التأثيرات

قد يحتاج ذلك إلى تقييم خبير في الحاالت التي يصعب فيها عزل 
تأثيرات تخطيط الحيز البحري )انظر للفصلم8(.

https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Cooperative%20Research%20Report%20)CRR(/CRR327.pdf  4

جمع م	 أو  المؤشرات  مراقبة  تكاليف  تفوق  أال  يجب  مكلف:  غيرم
البيانات قيمة الغاية المرجوة من عملية المراقبة

تقييممللمخدطرمتتطلورمخططمللطللرئ 4.6
أيضاً  الضروري  من  البحري،  الحيز  تخطيط  عملية  تنظيم  عند 
العملية،  أثناء  أن يحدث خطأ  يمكن  ولما  للمخاطر  تقييم  تطوير 
لمعالجة  المتاحة  الصلة  ذات  الطوارئ  تدابير  إلى  باإلضافة 

.)IOC-UNESCO, 2009( المخاطر المحددة

خالل  المواضيع  بعض  استبعاد  يتعين  قد  المثال،  سبيل  على 
ألسباب  البحري  الحيز  تخطيط  عملية  من  الالحقة  المراحل 
)توفر  أو ألسباب فنية  )التفويض(  قانونية  أو  )السلطة(  سياسية 
أو  الرؤية  مراحل  بعد  ذلك  حدث  إذا  البيانات/المعلومات(. 
تحديد األهداف/األغراض التي تم إجراؤها مع مختلف أصحاب 
المراحل صياغة مشتركة لألهداف،  تلك  وإذا حققت  المصلحة، 
فسيكون من المفيد االستمرار في اإلبالغ عن هذه النتائج، حيث 

يمكن تناولها، على سبيل المثال في عمليات السياسة القطاعية.

يتضمن تقرير البحث التعاوني رقم 327 لنظام إدارة جودة تخطيط 
 4)ICES( البحار  الدولي الستكشاف  للمجلس  التابع  البحري  الحيز 
مناقشة األساليب الفنية التي يمكن اتخاذها إلدارة المخاطر في 

تخطيط الحيز البحري )للشكلم4.6(.

مناطق عازلة 
للسالمة حول 

األنشطة

مخاطر الصحة 
والسالمة من األنشطة 

الغير متوافقة

مطلب بشأن استخدام 
فضاء بحري

الصحة والسالمة والبيئة
 النمو املستدام 

لالقتصاديات البحرية

 التنمية املستدامة 
للمنطقة البحرية

 االستخدام املستدام 
للموارد البحرية

الوضع البيئي
اجليد

تخطيط احليز البحري 
املكاني والزماني لألنشطة 

احلالية واملستقبلية

الضغوط البيئية 
اجلماعية

اليقني واالتساق فـي 
السياسات واللوائح 
التنظيمية

تخطيط األنشطة 
التنموية

التخصيص املكاني 
والزماني

 منطقة محمية 

تخصيص مساحة 
بحرية ألنشطة 

محددة

تدابير احلماية 
املكانية والزمانية

تخطيط احليز
البحري: املبادئ 

التوجيهية 

مللشكلم4.6
نظممإدلرةمللجلدةمل خطيطمللحيزمللبحري

ICES/CIEM, 2015 :المصدر

https://www.ices.dk/sites/pub/Publication Reports/Cooperative Research Report (CRR)/CRR327.pdf
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication Reports/Cooperative Research Report (CRR)/CRR327.pdf
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تقييمات للتخطيطتقييمات للتخطيط  		

الهدف من هذا الفصل هو تحليل منطقة التخطيط من المنظورات 
البيئية، واالجتماعية، والثقافية، واالقتصادية. يتم تعيين المعرفة 
بروتوكوالت  وتحديد  الحالية،  والظروف  األنشطة  حول  والبيانات 
معالجة  أيضاً  المهم  من  البيانات.  فجوات  وتحديد  البيانات 

الظروف واالتجاهات المستقبلية أثناء عملية التقييم.

تحوووممخ لفممقدويسملل خطيط 5.1
أم  اقتصادياً  اجتماعياً  أم  بيئياً  النهج  كان  إذا  ما  على  اعتماداً 
»النطاق«  حكومياً، توجد عوامل مهمة يجب مراعاتها في تعريف 
تحديد  بها  سيتم  التي  الطريقة  على  الحقاً  تؤثر  أن  يمكن  والتي 
هذه  كل  لمراعاة   .)5.1 )للشكلم البحري  الحيز  تخطيط  مقياس 
االعتبارات، يمكننا تعريف المقياس على أنه مستوى قضائي وبيئي 
ومكوناتها  البحري  الحيز  تخطيط  لعملية  واجتماعي-اقتصادي 

)العمليات الفرعية واألنشطة والميزات(، في المكان والزمان.
قبل البدء في أي عملية تجميع للبيانات وإجراء مزيد من التقييمات 
لتخطيط الحيز البحري، يجب تحديد مقياس التخطيط ألنه جانب 

يؤثر بشكل مباشر على نوع البيانات المطلوبة، فضاًل عن حلها.
هناك أربعة عوامل يجب مراعاتها عند تحديد مقياس الخطة:

النظام القانوني الدولي للمياه البحرية  )1(

النظم البيئية البحرية وتوزيع األنواع وديناميكيتها  )2(

مجموعة من األنشطة البشرية في البحر  )3(

التنظيم السياسي اإلداري للمناطق المجاورة  )4(

القانوني أساسياً، ألنه يحدد  النظام  يعتبر  العوامل،  بين هذه  من 
منطقة  في  القرار  لصنع  التشريعي  والمصدر  المعياري  اإلطار 
التخطيط. باإلضافة إلى النظام القانوني السائد، يمكن استخدام 

عدد من العوامل الموضحة هنا مجتمعة لتحديد حجم الخطة. 

تُمارس  بمنطقة  الخطط(  مجموعة  )أو  الدولة  خطة  ربط  يجب 
والية  عليها  تنطبق  والتي   - القضائية  الحقوق  أو  السيادة  عليها 

التخطيط الممنوحة.
السياسي-اإلداري،  والتنظيم  الطبيعية  الجغرافيا  على  اعتماداً 
تكون  والتي  إقليمية،  أقسام  إلى  القانوني  النطاق  تقسيم  يمكن 

العوامل المكونة لها واحداً أو مجموعة من:
النظام القانوني نفسه لمياهها وقاعها وتربتها  )1(

التنظيم السياسي اإلداري )أقاليم، مقاطعات، كيانات محلية،   )2(

إلخ.( 
ضمن  الموجودة  البيئية  النظم  من  أجزاء  أو  البيئية  النظم   )3(

النطاق القانوني

ضمن حدود النطاق القانوني، واعتماداً على الوضع العام الجغرافي 
والجيوسياسي، يمكن إنشاء تسلسل هرمي للخطط )للجوتحم5.1( 
و/أو تصنيف الخطط لتوضيح التطور الزمني، أو اإلجراء اإلداري، 
أو ترتيب األولويات، أو مستوى التفاصيل، بدءاً من صياغة الخطوط 

االستراتيجية إلى التدخالت المحددة.

 ما هي المخرجات المتوقعة؟

حلم)دلئم(ملللصلحمإلىمللبيدندجمللمطللبة،مأيمتحووومرتتينمم فقمم	
عليهمإلدلرةمللبيدندجمعلىمللموىمللطلول.

تشخيص،مبمدمفيمذلكمللجردمتللخرلئط،مللمندطقمللحسدسةمبيئيًدمأتمم	
بيلللييًدمتلألنشطةمللبشروةمللحدليةمفيممنطقةملل خطيط.

تقييمملألهميةم)للنسبية(ملالس خولمدجمللبحروةمللمخ لفةمتخومدجمم	
للنظدممللبيئيممنمللندحيةملالي مدعيةمتللثقدفيةمتلالق صددوة،مبمدمفيم
ذلكمللبعومللمكدنيم)مثلمرسممخرلئطملالع مددملالي مدعيمتللثقدفيم

تلالق صدديمعلىمللمللردمللبحروة/للفضدء،مبدإلضدفةمإلىممنظلرم
لل فدعلمبينملألرضمتللبحر(.

تقييمملل ضدربمتلل للفقمللمح ملمبينملالس خولمدجمللبشروةمم	
للحدليةمتبينملالس خولمدجمللبشروةمللحدليةمتللبيئة.

تقييممللمللردمللطبيعيةمتللقورةمعلىمتحململلبيئةملل أكومممدمإذلمكدنمم	
ومكنملس خولممللمنطقةممنمأيلملل نمية.

تقييممموىممالءمةمتطلورمللفضدءمللبحريمالس كشدفمأيمنلعممنمم	
لألنشطةمومكنمأنموكلنممندسبًدملل طلور.

تعروفممقدويسملل خطيطمللمخ لفةم	

تتشخيصمم	 خروطةم لرسمم للحدليةم للظرتفم تحوووم
للمعدويرمللبيئية،متلالي مدعية،متلالق صددوة،متللثقدفية

تقييممم	 تكذلكم للمس قبليةم تلالتجدهدجم للظرتفم تحليلم
أتيهملل آزرمتللمفدضلةمبينمللمصدلحمللبشروةمتللبيئية

تطلورمنظممللمعللمدجمللعدمةم	

يستعرض هذا الفصل 
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النطاق الجغرافي للخطة بشكل عام من خالل نطاق  يتم تحديد 
رسم  لوثائق  متغيرة  مقاييس  هناك  سيكون  وبالتالي،  العمل. 

الخرائط لخطة النطاق الوطني، تتكيف مع امتداد اإلقليم:
محلي 	
دون الوطنية 	
وطني 	
العابرة للحدود وعبر الحدود )انظر للقسمم2.2.5( 	
برنامج المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية 	

يتم إجراء تخطيط الحيز البحري بشكل عام على نطاقات جغرافية 
واسعة تأخذ بعين االعتبار التفاعالت اإلقليمية والبرية والبحرية. 
للوصول إلى تحقيق نهٍج عابر للحدود، البد من تخطي صعوبات 
جمة تكمن بين اإلدارة العلمية واإلدارة الفعلية للموارد التي ترجع 
التخطيط  في  للحدود  العابر  النهج  أهمية  إظهار  صعوبة  إلى 
البحري. فبالكاد يوجد أساس قانوني لشرح هذه التوترات وبالتالي 
تختار السلطات الوطنية ودون الوطنية الوالية القضائية لتخطيط 

عقبات  هناك  تكون  قد  مياهها.  على  بها  م  لتُحكِّ البحري  الحيز 
إجرائية للسلطات التي تسعى إلى العمل معاً عبر الحدود، بما في 
ذلك الهياكل والعمليات اإلدارية غير المتوازنة، والصعوبات التقنية 
في مشاركة المعلومات، والحواجز اللغوية وغيرها من العوائق التي 

.)Jay et al., 2016( تحول دون التواصل الجيد

اعتماداً على النظام القانوني للفضاء البحري، قد يكون لمختلف 
يكون  الخالصة،  االقتصادية  المناطق  في  دولية؛  أبعاد  المقاييس 
الدول  بها  تتمتع  التي  للحقوق  نتيجة  أكبر،  وزن  الدولية  للقضايا 
البحرية  المساحات  على  تركز  التي  بالخطط  يتعلق  فيما  الثالثة 
التي يكون نظامها القانوني هو البحر اإلقليمي. يوفر تحديد نوع 
اإلدارة المرتبطة بالمنطقة البحرية المحددة أيضاً دقة في حجم 
الخطة  ستعالج  وبالتالي،  واإلدارية.  السياسية  وآثارها  المساحة 
للدولة  القانوني  اإلطار  يسمح  )حيث  محلية  إدارة  تديرها  التي 

الساحلية( بشكل عام قضايا ذات بُعد مخصص.

جب أ

عاملي

املنطقة األحيائية

منظر طبيعي

النظم البيئية

قطعة أرض/مزرعة

مصنع

دولي

وطني

وطني/ريفي

بلدي/مقاطعي

قرية

فرد/أسرة التفاعالت

العمليات

مة
علو

م

فة
عر

امل كائنات احلدود 
االجتماعية اإليكولوجية

املقاييس البيئية
(Hein et al., 2006)

مجاالت النطاق
(Wilbanks, 2006)

التفاعالت والعالقات املتبادلة بني املقاييس

مقاييس الوالية القضائية 
(Cash et al., 2006)

البعد 
(كم2)

قاريإقليمي1,000,000<عالـمـي
شبه قاري  

االحتادات االقتصادية/السياسية 
الدول الكبيرة 

مساحة
كبيرة

الدول/الواليات/املقاطعات الصغيرة
أحواض كبيرة 

 0 510-   شبكة
أحواض صغيرة محلي

1  0  شبكة
الشركات  
األسر  

عابر للقارات

وطني

ريفي

دولي

املنطقة األحيائية/
املناظــر الطبيعية

 10,000-100,000

10,000-1 النظم البيئية

1> قطعة أرض

د

مللشكلم5.1
تمثيالجمهرميةمللمقيدسمتتفدعالجمللقيدس

Minang et al., 2015 :المصدر
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يرجع هذا التعقيد إلى حقيقة أن هناك العديد من نقاط االتصال 
بين البلدان وبين مختلف مناطقها القضائية، وبالتالي بين المناطق 
البحرية الخاضعة للوالية الوطنية وخارج الوالية الوطنية. يتطلب 
تنوع أنواع الحدود معالجات قانونية وسياسية مختلفة. ولكن يظل 
هناك نقص على مستوى دقة النصوص المعيارية والتقنية المتعلقة 
بتخطيط الحيز البحري، مما يؤثر على التفسير الصحيح للتعاون 

العابر للحدود أو عبر الحدود.
تسعى بعض األنشطة التي تدخل في نطاق الخطة إلى الحصول على 
درجة أكبر من التفاعل واتخاذ مكان لها ضمن حدود االختصاص 
القضائي. انها المناطق التي تتالقى فيها حقوق الملكية وتتحرك 
بها الموارد مع تحركات البحار وأين توزع الديناميكيات البحرية/
البيئة  بها  تكون  التي  أو  الطبيعية،  أو األشياء  العناصر  إليها  تذم 

نفسها مساحة للنقل )النقل(. يتطلب صيد األسماك أو التنقل أو 
قائمة  دولية  إدارة  البيئة  أو حماية  الحماية  أو  الترفيه  أو  التلوث 

على التعاون المنسق.
جنبا  الوطنية  البحري  الحيز  خطط  تعمل  أن  أيضاً  الممكن  من 
إلى جنب مع خطط السلطة الدولية لقاع البحار أو خطط اإلدارة 
بموجب  المنطقة  القائمة على  اإلدارة  أدوات  أو  اإلقليمية  البيئية 
برنامج  في  البيولوجي  التنوع  بشأن  التفاوض(  )قيد  االتفاقية 

المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية.

مللجوتحم5.1
للعللململلمخ لفةمللم صلةمب خطيطمللنطدقدجمللجغرلفيةممم

للنطدقم
للنطدقمللسيدسيلل سميةلللصفللجغرلفي

للملرفلللييدم
تللعندصرم

للملرفللليية
للنظممللبيئيةلللالوةمللبحروة

النطاق الجغرافي 1:45,000,000
للمعاهدات

أحواض المحيطات المعاهدات الدوليةالنطاق الدولي
)شبه العالمية(
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البحار
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البحار اإلقليمية(

أحواض
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البحار

المنطقة البيئية

المياه القضائية للدولة 1:15,000,000
ككل

النطاق الوطني 
)المنطقة الوسطى(

الحوض الفرعيالدولة
للمحيطات

المنطقة 
االقتصادية 

الخاصة
البحر اإلقليمي
المياه الداخلية

المناطق الجغرافية 
البيولوجية

1:15,000,000

1:2,000,000

التقسيمات الفرعية 
البحرية المنشأة لمياه 

الوالية القضائية للدولة 
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النطاق الوطني-
اإلقليمي

الواليات االتحادية/ 
الحكم الذاتي
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األنهار، الغارات، 

المداخل

البحر اإلقليمي
المياه الداخلية

الجرف القاري 
والمنحدر

التالل البحرية
األخاديد المغمورة

مروج البذريات البحرية

1:900,000

1:300,000

المناطق الفرعية البحرية 
والمناطق الفرعية المنشأة 
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الصعيد دون 
اإلقليمي

المحافظات
البلديات

المقاطعات

الخلجان، مصبات 
األنهار، الغارات، 

المداخل

البحر اإلقليمي
المياه الداخلية

الجرف القاري 
والمنحدر

التالل البحرية
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1:260,000
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Suárez-de Vivero, 2001 :المصدر
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ممللمربعم5.1 
إنشدءمأطرمعدبرةمللحوتدمل خطيطمللحيزمللبحري

وينبغي للدول األعضاء في االتحاد األوروبي أن تتشاور وتنسق خططها مع 
البلدان المجاورة وأن تتعاون مع سلطات البلدان الثالثة في المنطقة البحرية 

المعنية وفقا لحقوق والتزامات جميع األطراف المعنية بموجب االتحاد 
والقانون الدولي.

تنصمللمددةم1ممنملل لييهملألترتبيمللمنشئمل خطيطمللحيزمللبحريمعلىم
مدمولي:

يضع هذا التوجيه إطاراً لتخطيط الحيز البحري الذي يهدف إلى تعزيز   )1(

النمو المستدام لالقتصادات البحرية، والتنمية المستدامة للمناطق 
البحرية واالستخدام المستدام للموارد البحرية.

ضمن السياسة البحرية المتكاملة لالتحاد، ينص هذا اإلطار على إنشاء   )2(

وتنفيذ الدول األعضاء لتخطيط الحيز البحري، بهدف المساهمة في 
األهداف المحددة في المادة 5، مع مراعاة التفاعالت البرية والبحرية 

وتعزيز التعاون عبر الحدود، وفقاً ألحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون 
البحار ذات الصلة.

يتطلب التعاون الفعال عبر الحدود بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
 ومع الدول غير األطراف المجاورة تحديد السلطات المختصة في كل بلد. 

لذلك تحتاج الدول االتحاد األوروبي إلى تعيين السلطة أو السلطات المسؤولة 

عن تنفيذ هذه التوجيه. نظراً لالختالفات بين مختلف المناطق البحرية أو 
المناطق دون اإلقليمية والمناطق الساحلية، فليس من المناسب أن نوضح 
بالتفصيل في هذه المبادئ التوجيهية الشكل الذي ينبغي أن تتخذه آليات 

التعاون هذه.

يعد التعاون عبر الحدود أمراً جوهرياً الستغالل واستخدام الحيز البحري، 
ولهذا السبب يجب أن يؤخذ في االعتبار في خطة، ال سيما عند تقاسم 

حوض البحر، حيث قد يكون للقرارات المتخذة على جانب واحد من الحدود 
عواقب على الجانب اآلخر. كما يمكن أن يكون أيضاً إطاراً لحل النزاعات 

الناشئة عن المطالبات القضائية بين الدول و/أو األقاليم.

من المستحسن إجراء تقييم مسبق للمخاطر الجيوسياسية عند الترويج 
لخطة ذات تركيز عابر الحدود. والتعاون الثنائي أو المتعدد األطراف بين 

الدول ليس سوى أحد اإلمكانيات التي ينبغي أخذها في االعتبار. ويتطلب 
البعد العابر للحدود/العابر للحدود نهجا مفصال للغاية للتخطيط، من أجل 

تصميم اآلليات القانونية والسياسية التي تجعله قابال لالستمرار.

ويمكن أن يحدث التفاعل مع المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية )من 
دولة واحدة أو عدة دول( في سيناريوهات تتسم بدرجة كبيرة من التعقيد.

للشكلم5.2
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تحووومللظرتفمللقدئمة 5.2
تحديد الظروف القائمة هي عملية فهم الوضع في الفضاء البحري 
الخصائص  عن  معلومات  ذلك  يوفر  له.  التخطيط  يتم  الذي 
والحوكمة  واالقتصادية،  واالجتماعية،  والبيولوجية،  الفيزيائية، 

الحالية لمنطقة المخطط البحري.
الحيز  تخطيط  جوهر  هي  التخطيط  وأدلة  المكانية  البيانات 
البحري. تتناول األقسام الفرعية أدناه نوع البيانات الالزمة لتقييم 
الظروف الحالية لمنطقة التخطيط فيما يتعلق بالجوانب المختلفة 

التي تميز النظام االجتماعي والبيئي قيد التحليل. 
لتجميع  استراتيجية  إلى  حاجة  هناك  سابقاً،  موضح  هو  كما 
تحديد  الضروري  من  العمل.  خطة  وضع  أثناء  وإدارتها  البيانات 
)أو  عامة  معلومات  نظام  لبناء  والبروتوكوالت  البيانات،  فئات 
تغذية، عندما يكون موجوداً بالفعل( لتنظيم البيانات، والتي سيتم 
استخدامها إلجراء تحليالت مختلفة. نظراً لطبيعة جمع البيانات 
تحديد  المهم  فمن  التكلفة،  وباهظة  طوياًل  وقتاً  تستغرق  التي 
األولويات وجمع البيانات ذات الصلة بناًء على مشكالت تخطيط 
الحيز البحري التي تم تحديدها بالفعل لحل المشكالت. هذا مفيد 
بشكل خاص إذا تم تنفيذ تخطيط الحيز البحري ألول مرة. مواءمة 
البيانات تجعلها متوافقة ويمكن الوصول إليها وقابلة لالستخدام 
وشفافة. عند إجراء مراجعة للبيانات المتاحة، يجب أن تبحث عن 
المعلومات المكانية والزمانية التي تغطي معظم منطقة التخطيط. 

للمعللمدجمللم علقةمبدلوخلحمتخطيطمللحيزمللبحري
و طلبمل حليلمللظرتفملألتلية

للمعللمدجمللمكدنيةملعلممللمحيطدج
)درجة حرارة المحيط، األمواج، التيارات...(

بيدندجمعنمللبيئةمللبحروة
)مستوى التغذية، حالة الموائل القاعية...(

حفظمللمللردمللبحروة
)امتداد وأهداف المحميات البحرية...(

معللمدجمعنملألنشطةمللسدحليةمتللبحروة
)تربية األحياء المائية، مرافق الطاقة في المحيطات، السياحة الساحلية، 

الموانئ والمالجئ...(

للمعللمدجملالي مدعية-لالق صددوة
)سكان المناطق الساحلية، والبطالة، والدخل حسب القطاع...(

للمعللمدجمللم علقةمبدلحلكمةم
)الوحدات اإلدارية، تصاريح التنقيب…(

مللشكلم5.3
مثدحمعلىمإطدرمللمعللمدجمللم علقةمبدلوخلحمتخطيطمللحيزمللبحريم

مصمممخصيصًدمل حليلمللظرتفمللحدلية،متممتكييفهمالح يديدجم
مشرتعمتخطيطمللحيزمللبحريمPLASMAR،مفيممنطقةممدكدرتنيسيدمفيم

للمحيطملألطلسي

Abramic et al., 2020 :المصدر

ممللمربعم5.2 
تنسيقمللبيدندجم-مليستمدلئمًدممسألةمعدبرةمللحوتد

مشروع PLASMAR: تنسيق الموائل القاعية

تم جمع المعلومات المكانية عن الموائل البحرية القاعية على أعماق 
تصل إلى 50 متراً في جزر الكناري )إسبانيا( من خالل حمالت 

المسح )رسم الخرائط( من 2000-2008. لسوء الحظ، نظراً ألن هذه 
االستطالعات تم تقديمها من قبل شركات استشارية مختلفة، فإن 

مجموعات البيانات لها هياكل مختلفة و176 نوعاً مختلفاً من تصنيف 
الموائل. أظهر تحليل البيانات أن العدد المرتفع لفئات الموائل كان 

مشكلة تتعلق بالدالالت اللفظية يمكن حلها من خالل نظام تصنيف 
موحد.

من أجل تحليل المعلومات المكانية الخاصة بالموائل القاعية وتحديثها 
وإعادة استخدامها بكفاءة، تم تطبيق بنية بيانات مشتركة. تمت مواءمة 

 INSPIRE مجموعات البيانات الخاصة بالموائل القاعية باتباع مبادئ
Directive  وتطبيق أنظمة تصنيف موحدة:

نظام معلومات الطبيعة األوروبي – 26 تصنيفاً للموائل؛  )1(

التصنيف التوجيهي إلطار االستراتيجية البحرية – 12 تصنيفاً   )2(
للموئل؛

المعيار الوطني اإلسباني بشأن الموائل واألنواع البحرية – 43   )3(
تصنيفاً.

يتيح تطبيق معيار نظام معلومات الطبيعة األوروبي تنسيق الخرائط 
الوطنية مع منتجات خرائط الموائل األوروبية للرصد البحري وشبكة 

البيانات )EMODnet(، حيث تستخدم كلتا مجموعتي البيانات نفس نظام 
التصنيف.

مللشكلمم5.4
أ: غران كناريا )إسبانيا( خريطة موائل قاعية غير متجانسة؛ ب: نظام 
تصنيف نظام معلومات الطبيعة األوروبي المطبق؛ ج: نظام التصنيف 

الوطني اإلسباني المطبق على الموائل البحرية؛ د: التصنيف التوجيهي 
إلطار االستراتيجية البحرية المطبق.

PLASMAR Consortium, 2020 :المصدر
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نظراً ألن المسح والرصد يستغرقان أيضاً وقتاً طوياًل ومكلفاً، فمن 
األفضل البدء بالمصادر الحكومية الحالية، مثل البيانات المتعلقة 
بالبيئة البحرية أو إدارة مصايد األسماك أو مراقبة الشحن. قد 

تكون معلومات علم المحيطات الفيزيائية متاحة أيضاً.

بالفعل،  المحددة  باتباع األطر  المطلوبة  المعلومات  يمكن تحديد 
أو إطار عمل تم تطويره حديثاً مصمماً ألهداف تخطيط الحيز 

البحري الخاص بموقف معين.

تابعة  متخصصة  وكاالت  تقودها  عالمية  مبادرات  أيضاً  هناك 
المنظمة  أو  والزراعة،  األغذية  منظمة  )مثل  المتحدة  لألمم 
اليونسكو،  أو  للبيئة،  المتحدة  األمم  برنامج  أو  الدولية،  البحرية 
أو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أو البنك الدولي( أو المنظمات 
واتفاقيات  األفريقي،  واالتحاد  األوروبي،  االتحاد  )مثل  اإلقليمية 
بشكل  البيانات  تحسين جمع  على  تعمل  والتي  اإلقليمية(  البحار 
كبير من خالل وضع بروتوكوالت البيانات والمعايير واألنطولوجيا.

يمكن إجراء معظم عمليات جمع البيانات األولية ورسم الخرائط 
من خالل مجموعات عمل متخصصة مشتركة بين الوكاالت ومن 
خالل استشارة الخبراء/أصحاب المصلحة حول مواضيع مختلفة. 

يمكن تحديد البيانات بشكل أكبر من األدبيات العلمية.

تحليل  إجراء  المهم  من  والمعلومات،  البيانات  جمع  مهمة  أثناء 
البيانات  فقدان  عند  بالشفافية  التحلي  وكذلك  البيانات،  ثغرات 
والعواقب التي قد تترتب على اتخاذ القرار. قد يكون من المفيد 
أيضاً وضع خطة حول من وكيف ومتى يتم التعامل مع المعلومات 
وهو  ميدانية،  قياسات  الجديدة  البيانات  يتطلب جمع  المفقودة. 
المتاحة.  والموارد  النهائي  الموعد  خالل  دائماً  ممكن  غير  أمر 
ومع ذلك، يمكن إعادة توجيه ثغرات البيانات المحددة إلى برامج 

البحث ومن ثم إتاحتها في دورة التخطيط التالية.

يتطلب تجميع البيانات الخاصة بتخطيط الحيز البحري مهارات 
نظراً  الجغرافية(  المعلومات  نظم  مهارات  )مثل  محددة  تقنية 
توصيف  يتطلب  التخطيط.  عملية  في  المكانية  البيانات  ألهمية 
المنطقة، أي التشخيص، معرفة بجمع البيانات المكانية وتحليلها 

نصيحة:
 التقييمات على المستوى

العابر للحدود

ت مثلمإحوىمللطرقمللجيوةمل حسينمللمللءمةمبينمللخططمللمجدترةمفيم
تعزوزمللشبكةمتلل عدتنمعبرمكلممنملألحللضمللبحروةمتللحوتدملإلدلروة،م

تخدصةمبينمللمخططينمتخبرلءمللبيئةمللذونملووهممتفلوضمإدلريم
ل خطيطمللمنطقة.مم

منمللمهمممرلعدةمللظرتفمللحدليةممعمللوتحمللمجدترة،مخدصةمفيمدمو علقم
بدلمندطقمللعدبرةمللحوتدم)ومكنمأنمتعبرملألنللع،متللمللئل،متلألنشطةمللبشروة،م
تللضغلطمللبيئيةمللحوتد(.محيثمدمأمكن،موجبمعلىمللبلولنمتطبيقملل عدتنم

للبحريملإلقليميمفيمللمرلقبةمللبحروةمتيمعمللبيدندج.

منمللضرتريمإيرلءمتشخيصمللجللنبمللعدبرةمللحوتدمللمنطقةمقيوم
لل حليل.مقوموكلنملوىمبعضمللوتحممخدتفمبشأنمتأثيرمدتحمأخرىمعلىم

أرلضيهد.مت مثلمإحوىمللطرقمللمح ملةمل مكينمللعململل عدتنيمفيمإنشدءم
نهجمقدئممعلىمللنظدممللبيئيمل خطيطمللحيزمللبحريم)منمشأنهمأنموسلطم

للضلءمعلىملتصدحمتلس مرلروةمللنظممللبيئيةمبينمللبلولن(،مبدإلضدفةمإلىم
تحووومللملضلعدجمقيومللمندقشة،متقصرهدمعلىممدمهلمبدلفعلمعدبرمللحوتد.

ضعمفيملع بدركممللءمةمللرملزمتمفدتيحمللخروطةمللمس خومةمفيمرسمم
للخرلئطمعبرمللبلولنمللمخ لفة.

قوموكلنممنمللمفيومإظهدرمحوتدمللبلولنمللمجدترةمتمشدروعمللبنيةملل ح يةم
)للقدئمة،مأتمللمق رحة،مأتمللمخططملهد(متللنظممللبيئيةمللقروبةممنمأتمعبرم

حوتدملللالوةمللقضدئية.

ولصىمب عزوزمللشبكةمبينمسلطدجمللقطدعملللطنيمعبرمللحوتدمدلخلم
حلضمللبحر.ممنمللندحيةمللمثدلية،مونبغيمأنمو ممتسليممذلكمتحتممظلةم

للمشدروعمللمش ركة.م

رسم الخرائط التشاركية كمصدر 
والمعلومات للبيانات 

رسممللخرلئطملل شدركيمهلمعمليةملرسممخرلئطمتحدتحمتلضيحم
للعالقةمبينملليدبسةمأتمللمحيطمتللمج معدجمللمحليةمبدس خولمم

لغةمرسممللخرلئطمللمفهلمةمتللمع رفمبهدمبشكلمعدمم)IFAD, 2009(.م
تقوممللخرلئطممعللمدجممكدنيةمبمقدويسممخ لفة،مبدس خولممترقةمأتم
خروطةمرقمية،متعملمكلسيلةملل مكينممنمخالحمللسمدحمللمج معدجم

للمحليةمب مثيلمنفسهدممكدنيدً.

© UNESCO-IOC/MSPglobal, 2020

ومكنمألصحدبمللمصلحةمللمشدركينمفيمتمرونمرسممللخرلئطمتبددحم
لل فدصيلمللقيمةملل يمغدلبًدممدمتكلنمغيرممليلدةمفيمقللعومللبيدندجم

للمكدنية،ممثلمللنزلعدجمتأتيهملل آزرممعمللمس خومينملآلخرون،م
تللمنظلرمللشخصيمحلحمأهميةممجدالجممعينةمللقطدع،متكذلكمآثدرم

فقولنمإمكدنيةملللصلحمللمح ملة.
وعومبندءمللثقةمخطلةمأسدسيةملضمدنمنجدحمرسممللخرلئطملل شدركية،م
بينمدمفيمحدلةمللمعدرفملل قليووة،ممنمللضرتريمأوضًدمطلبمللمللفقةم
للمسبقةممنمللشعلبملألصليةمتللمج معدجمللمحليةمقبلملس خولمم

.)Ntona and Morgera, 2018(للبيدندجم
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وإدارتها. في الواقع، يوجد في الوقت الحاضر العديد من األدوات 
أن تساعد في  يمكن  التي  القرار«(  »أدوات دعم  )أو  التكنولوجية 
هذه الخطوة. من المهم أن نأخذ في االعتبار أن تخطيط الحيز 
ومواءمة  مختلفة،  بيانات  له  يكون  قد  للحدود  العابر  البحري 

ومتطلبات التشغيل البيني.

قد يكون بناء أنظمة بيانات بحرية جديدة مكلفاً وبطيئاً، ولكن من 
الممكن تطوير تخطيط الحيز البحري في حاالت محدودة البيانات 
دون عمليات إعداد معقدة.1 يمكن أن تكون نقطة البداية العملية 
االستخدام.  لمجاالت  التشاركي  التخطيط  هي  تكلفة  واألقل 
في  حتى  التشاركية  الخرائط  لرسم  حاجة  هناك  تكون  ما  عادة 
المواقف التي يتوفر فيها الكثير من البيانات. لن يكون لدى جميع 
األولوية  ذات  المجاالت  إلظهار  بيانات  مجموعات  المشاركين 
العالية، وقد ال تمثل البيانات الحالية السيناريوهات المستقبلية. 
كان رسم الخرائط التشاركية أحد مكونات تخطيط الحيز البحري 
منذ عام 2006 على األقل وهناك أدوات متعددة، بما في ذلك رسم 
الخرائط عبر اإلنترنت أو أدوات دعم القرار مثل SeaSketch التي 
 Adobeو )Diggon et al., 2020( دعمت التخطيط البحري في كندا

.)Smith et al., 2019( في سيشيل GeoPDF

الحيز  تخطيط  عملية  تتيح  أن  يجب  التخطيط،  إلى  باإلضافة 
يجعلها  مما  وأرشفتها،  البيانات  لتخزين  دائمة  حلوالً  البحري 
على  للحفاظ  بروتوكوالت  وإلنشاء  المستقبلية،  للقرارات  متاحة 

مجموعات البيانات الرئيسية الالزمة للتنفيذ والمراقبة.

هناك ثالث فئات عامة من المعلومات المكانية ذات صلة بتخطيط 
ذلك  في  بما  والبيئية،  البيولوجية  التوزيعات   )1( البحري:  الحيز 
بيولوجي؛  مجتمع  أو  معين  لنوع  المعروفة  األهمية  ذات  المناطق 
و)3(  البشرية؛  األنشطة  عن  والزمانية  المكانية  المعلومات   )2(
سمات علم المحيطات وغيرها من الخصائص البيئية الفيزيائية 
)قياس األعماق والتيارات والرواسب( والتي، في حالة عدم وجود 
بيانات بيولوجية شاملة، يمكن أن تكون مهمة بشكل خاص لتحديد 
المناطق  المثال  على سبيل  المهمة،  والعمليات  المختلفة  الموائل 

ذات التيارات الصاعدة.

أيضاً  مناسباً  واإلدارية  القضائية  الحدود  خرائط  رسم  سيكون 
عند النظر في الترتيبات الحكومية. عند إجراء مراجعة للبيانات 
التي  والزمانية  المكانية  المعلومات  تبحث عن  أن  المتاحة، يجب 

تغطي معظم منطقة اإلدارة البحرية.

يمكن جمع البيانات من عدة مصادر، بما في ذلك: )1( المؤلفات 
العلمية؛ )2( رأي أو مشورة علمية من الخبراء؛ )3( مصادر حكومية؛ 
)4( المعرفة المحلية؛ )5( القياس الميداني المباشر. تعتمد معظم 
الثالثة المصادر  على  كبير  بشكل  البحري  الحيز  تخطيط   جهود 

Flower et al., 2020 1  للحصول على مثال لتصميم التخطيط الحيز البحري في المواقف محدودة البيانات، انظر

بالمعرفة  المتزايد  االعتراف  من  الرغم  على  للبيانات،  األولى 
المحلية كمصدر قيم للمعلومات لتخطيط الحيز البحري.

تحووومتفهممتتحليلمللظرتفمللبيئيةمللحدلية،مبمدمفيم 5.2.1
ذلكملل غيرلجمللبيئيةمللعدلمية

البيئة البحرية هي نظام بيئي ثالثي األبعاد يغطي مجموعة متنوعة 
من النظم البيئية من الساحل إلى أعماق البحار، بما في ذلك التنوع 
البيولوجي السطحي والقاعي لكل منهما والتي يتم توزيعها وفقاً 
واحد،  محيط  سوى  يوجد  ال  بينما  األوقيانوغرافية.  للخصائص 
يجب دمج تنوعه وعمليات التواصل التي تحدث ضمنه بشكل جيد 

في عمليات تخطيط الحيز البحري.

بشكل  البحرية  والموارد  المساحات  الستخدام  التخطيط  يجب 
يراعي قدرة تحمل البيئة ومرونة النظام البيئي وأن يحترم السياق 
اإلقليمي والمحلي. وهذا يعني التقليل من اآلثار السلبية لألنشطة 
البشرية على البيئة حتى ال تعطل وظائف النظام البيئي أو تتسبب 

في فقدان التنوع البيولوجي.

أمثلة عن البيانات التي تحتاج إلى 
تقييم الظروف البيئية الحالية

 قدئمةمللبيدندجمللمكدنيةمللمحودةملخصدئصمللبيئة:
للميزلجملألتقيدنلغرلفيةممثلملل يدرلجمتمندطقملل قدربمتلالرتفدعم	
قيدسملألعمدقمتللعمقم	
للمجدالجمذلجملألتللوةمللحفظم)مثلمللمندطقمللبحروةمللمحمية،مم	

تمحميدجمللمحيطمللحيلي،متللمندطقمللبحروةمللمهمةمإوكلللييًدمأتم
بيلللييًد،متمدمإلىمذلك(

تللعميقةم	 تللسطحيةم للقدعيةم للجيلملرفلللييدم
للشعدبمللمريدنيةمللعميقةمتسلسلةمللصخلرم	
للنظممللبيئيةمللرئيسيةمتلألنللعمللمكلنةمللمج معم)مثلمللشعدبمم	

للمريدنيةمتلألعشدبمللبحروةمتأشجدرمللمدنغرتفمللسدحلية(
تلزوعمتتفرةملألنللعمللرئيسيةم)مثلمللحلتيدجمتللسالحفمصفيحيدجمم	

للخيدشيممتللطيلرمللبحروةمتلألسمدكمتللالفقدرودج(
لل كدثرم	 مندطقم
للحضدنةم	 مندطقم
مندطقملل غذوةمأتمللبحثمعنمللغذلءم	
لالخ الفدجمعلىممس لىملإلوقدعمللملسميممعممرلعدةممخ لفممرلحلمم	

للحيدةمبدلنسبةملألنللع
دريةمحرلرةمسطحمللبحرم	

قدئمةمللبيدندجمللمكدنيةمللمحودةملخصدئصملللضعمللبيئي،مبمدمفيم
ذلكمللمؤشرلج:

يلدةمللميدهم)للعندصرمللغذلئيةمتلألكسجينمللمذلب(م	
للبحروةم	 للقمدمةم
فقولنملل نلعمللبيلللييم	
لألنللعمللغدزوةم	
فقولنمللمللئلم	
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ممللمربعم5.3م
تحووومتتحسينمللمندطقمللبحروةمللمهمةمإوكلللييًدمأتمبيلللييًدممنمخالحمتخطيطمللحيزمللبحري:مندميبيدممم

يتميز تخطيط الحيز البحري الناميبي بنهجه التطلعي االستشرافي، يحذوه 
في ذلك دافع الرغبة في تعزيز النمو المستدام وحماية الموارد البحرية. 

قدمت عملية تخطيط الحيز البحري الناميبي تخطيطاً منهجياً للحفظ 
كعملية فرعية منذ البداية. ويشمل ذلك جمع البيانات حول الظروف البيئية 
واألنشطة البشرية الحالية والمتوقعة وتحديد المناطق ذات التنوع البيولوجي 
العالي. أدت العملية إلى تحديد المناطق األقل نزاعاً، بناًء على االستخدامات 

البشرية الحالية والمتوقعة للحفظ. هذه المناطق ليست مناطق بحرية 
محمية، ولكنها مناطق يمكن اعتبارها لتحديد وتعيين المناطق البحرية 

المحمية في المستقبل. أدى هذا النهج إلى تحديد منطقتين من مناطق 
تخطيط الحيز البحري: واحدة تعطي األولوية لخصائص التنوع البيولوجي 
واألخرى تعطي األولوية إلدارة وتقليل تأثير األنشطة البشرية. كما أدى إلى 

تحسين حدود وتغطية المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً 
القائمة على أساس تحليل األنشطة البشرية المنفذة في إطار عملية 

تخطيط الحيز البحري. يُنظر إلى هذا النهج على أنه متميز عن عملية 
الحفظ، ألنه يأخذ بعين االعتبار االستخدامات والميزات البشرية التي تحتاج 

إلى الحماية.

مللشكلم5.5
تحووومخصدئصمللميدهمللخدضعةملسلطةمللوتلةمللندميبية

Finke et al., 2020; Harris et al., 2019; Holness et al. 2014; Kirkman et al., 2019 :المصادر

أمثلة عن البيانات التي تحتاج إلى تقييم الظروف الفيزيائية الحالية

قدئمةمللبيدندجمللمكدنيةمللمحودةملخصدئصمللظرتفملألتقيدنلغرلفيةم
للفيزودئية:

قيدسملألعمدق 	
لل يدرلج 	
لألمللج 	
دريدجمللحرلرة 	
للمللحة 	

قدئمةمللبيدندجمللمكدنيةمللالزمةمل قييممللمخدطرملل يمقومتمسمبدلمندطقم
للسدحليةمتل قييممنقدطمضعفمهذهمللمندطق:

للسدحلية 	 لل عروةم
للفيضدندج 	 مندطقم
لرتفدعممس لىمسطحمللبحر 	
للرودحملإلعصدروة 	
للعدصفية 	 للطفرلجم
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الخصائص  استخدام  أيضاً  يمكن  التخطيط،  ألغراض  تحقيقا 
مختلفة،  تخطيط  مناطق  إلى  الوطنية  األراضي  لتقسيم  البيئية 
ينبغي  لكن ال  الواسعة.  البحرية  األراضي  ذات  البلدان  سيما في 
اتخاذ هذا القرار دون النظر في الحدود اإلدارية الداخلية ونظام 

التخطيط للبلد.

تحووومتفهممتتحليلمللظرتفمللمددوةمللحدلية،مبمدمفيم 5.2.2
ذلكمللمخدطرمللسدحليةمتلل ك لنية

المرتبطة  والبحرية  الساحلية  المناطق  في  المادية  الظروف 
بتخطيط الحيز البحري هو مفهوم تدخل ضمن تصنيفاته جملة 
المتغيرات األوقيانوغرافية الفيزيائية وكذلك ما يحدث من ظواهر 
التصحر  أو  التعرية  ظاهرة  مثل  الساحلية  بالمخاطر  عالقة  في 
والفيضانات واألعاصير/الزوابع. عند عملية تخطيط يجب أال يتم 
غض النظر عن نشاط الصفائح التكتونية وما يمكن أن ينجر عنه 

من عواقب )كالزالزل والتسونامي والبراكين(.
عنصرا  الفيزيائية  األوقيانوغرافية  الظروف  تعد  ناحية  من 
)على غرار  البحرية  القطاعات  بعض  مواقع  تحديد  في  ضروريا 
ينجر  قد  أخرى  ناحية  ومن  البحرية(  المتجددة  الطاقة  مصادر 
عن المخاطر التي يمكن أن تمس بالمناطق الساحلية تأثير مباشر 
على األنشطة المرتبطة بالساحل كما قد تؤثر أيضاً على المناطق 
الساحلية والبنية التحتية المرتبطة باالستخدامات البحرية، على 

غرار الموانئ )الترابط بين البر والبحر(.

تحووومتفهممتتحليلمللظرتفملالي مدعيةمللقدئمة،م 5.2.3
بمدمفيمذلكمللجللنبمللثقدفيةمتيدنبمرفدهيةملإلنسدن

بشكل عام يمثل البعد االجتماعي جزءاً من مجال »اجتماعي-بيئي« 
لفهم  ضروري  أمر  وهو  التوازن  دقيق  »اجتماعي-اقتصادي«  أو 
والثقافية  االجتماعية   – األبعاد  هذه  بالبحر.  المجتمع  عالقات 
والبيئية واالقتصادية – هي بمثابة الطبقات المتشابكة فيما بينها 
والتي تشكل نظاماً معقداً هو الذي يحدد خصائص المنطقة التي 
لتخطيط  االجتماعي  للبعد  بالنسبة  التخطيط.  عليها  سيجرى 

ممللمربعم5.4 
منظممللمعللمدجمتللبيدندجمللعدمةملوعممتخطيطمللحيزم

للبحريمفيمللوتحمللجزروةمللصغيرةمللندميةمفيمللمحيطم
للهددئ

ترتأي إدارة التنوع البيولوجي البحري والساحلي في بلدان جزر المحيط 
الهادئ أن أدوات تخطيط الحيز مفتوحة المصدر هي حل أساسي 

ومستدام لبلدان جزر المحيط الهادئ وهي ال تتوان عن تقديم كل الدعم 
لشركائها في المحيط الهادئ الستخدام هذه األدوات مفتوحة المصدر 

بطريقة تفاعلية وتشاركية.

يمكن لبلدان جزر المحيط الهادئ، باستخدام هذه األدوات، التخطيط 
لحفظ التنوع البيولوجي وإدارة الموارد. وفي هذا الصدد، تقوم إدارة التنوع 

البيولوجي البحري والساحلي في بلدان جزر المحيط الهادئ بجمع 
وتوحيد البيانات المكانية نيابة عن البلدان من خالل تطوير الوسائل 
الالزمة لوضع الخطط الحيز البحري التي تعزز االستخدام المستدام 

بيئياً وحماية أمثلة النظم البحرية والساحلية المهمة بيئياً.

األطالس البحرية تجمع المئات من مجموعات البيانات وألول مرة 
تجعل هذا الكنز الدفين من المعلومات البحرية والساحلية على ذمة 

الجميع للنفاذ إليه واستخدامه – على شكل خرائط مرفقة بشرح مكمل 
وطبقات من البيانات وعلى شكل بيانات خام.

MACBIO, 2021 www.macbio-pacific.info :المصدر

أمثلة عن البيانات المكانية 
التي تحتاج إلى تقييم الظروف 

القائمة والثقافية  االجتماعية 

لل رلثمللثقدفيمللبحريمتللمغملرمبدلميده 	
للسدحلية 	 للمعدلمم
للمعدلممللغدرقةمتللموفلنة 	
لس خولممللسدحلمتللبحر 	
لالس خولممللسدبقمللسدحلمتللبحر 	
للمجدالجمللوونيةمتلالي مدعيةمتللثقدفيةملألخرى 	
حيدزةملألرلضيملل قليووة 	
خومدجمللنظدممللبيئيمللثقدفي 	
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ممللمربعم5.5 
تقييممخصدئصمللمندظرمللبحروةم)للجللنبملالي مدعيةمتللثقدفية(

تقييم خصائص المناظر البحرية هي طريقة لتقييم وتحديد خصائص 
وتخطيط ووصف العالقة بين الناس )الثقافة( والمكان )البيئة الطبيعية( 

وكيفية تأثيرها على السير العادي للحياة اليومية. يستخدم هذا التقييم في 
إطار تخطيط الحيز البحري لتوجيه وتكييف السياسات والقرارات المتعلقة 

بمواقع بعض مشاريع البنية التحتية مع األخذ بعين االعتبار المناظر البحرية 
على اختالفها وخصوصيتها وقيمتها في أعين الناس.

يُجرى تقييم خصائص المناظر البحرية وفقاً للخطوات الرئيسية التالية:
للخطلةم1: تحديد الغرض والنطاق، ومدى العمل المنفذ فيما يتعلق بالبيئة 
المغمورة بالماء والمناظر البحرية، والموارد المطلوبة، واألطراف التي ينبغي 

أن تشارك في إعدادها أنواع األحكام الضرورية التخاذ القرارات.
للخطلةم2: دراسة نظرية. تعمل هذه الدراسة على تحليل أنواع ومصادر 

مختلفة من البيانات للمساعدة على تحديد المناطق ذات الطابع المشترك 
ورسم خرائط ألنواع المناظر البحرية و/أو مناطق ذات الطبع الخاص وكذلك 

إعداد التوصيفات األولية المتعلقة بالتأثيرات الطبيعية والثقافية.
للخطلة 3: المسح الميداني والتحقق من أصحاب المصلحة الختبار وتنقيح 
المسودة ووصف أنواع و/أو مناطق الطبيعة البحرية المحددة في الخطوة 2 

وتسجيل الصفات الجمالية والحسية والتجريبية.
للخطلة 4: التصنيف والوصف. تعمل هذه الخطوة األخيرة على تحسين وإنهاء 
مخرجات عملية تقييم خصائص المناظر من خالل تصنيف أنواع و/أو مناطق 

الطبيعة البحرية ورسم خرائط لها ووصفها.

 طبيعي

ثقافـي/اجتماعي 

 واجلمالي
حلسي

راك ا
اإلد

تات
لنبا
ا

شهد
م

نات
حليوا
ا

اجليولوجيا

جر
ح

اس
ألس

ا

املعالم الغارقة
واملدفونة
الساحل والبحراستخدام

االستخدام السابق
لساحل البحر

املناظر البحرية

اجلمعيات

الثقافية

التفضيالت

الذكريات

س/
اللم

الشعور

االصوات

الناس 

 

 

مكان 

الهواء 
واملناخ

الشكل

النمط

النسيج

اللون

سطح
املاء

عمود
املاء

قاع
البحر

جلوية 
وف ا

لظر
س/ا
طق
ال

مق
الع

س 
قيا

ضي
 أر

وذج
من

سب
لروا

ا

جلزر
د وا

امل

حلية
ت السا

عمليا
وال

امليزات الساحلية

ميزات املياه
السطحية

الروائح

مللشكلم5.7
تقييممخصدئصمللمندظرمللبحروةمفيممضيقمدتفر

© LUC, 2015

Natural England )2012( المصادر: مقتبس عن 
and Marine Management Organisation )2018(

ممللشكلم5.6
ملخصملمكلندجمللمندظرمللبحروة

© Natural England, 2011
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الحيز البحري، يمكن تقييمه من منظور اجتماعي ثقافي وكذلك 
.)McKinley et al., 2019( من زاوية رفاهية اإلنسان

 يمكن تخطيط المجاالت ذات األهمية االجتماعية مع األخذ بعين 
االعتبار معايير مختلفة، مثل:

القيم الثقافية )المادية والالمادية( 	
القيم الروحية/الدينية 	
القيم الجمالية/ قيم المناظر البحرية 	

قد يحتاج رسم خرائط هذه المناطق إجراء تحقيقات على منطقة 
التخطيط ربما لم يقم بها إلى اآلن، نظرا ألن هذا المجال ال يزال 
يمكن  الصدد  هذا  وفي  البحث.  ناحية  من  األولى  مرحله  في 
البيئية  النظم  خدمات  حول  جرت  التي  بالدراسات  االستئناس 
من  النوع  هذا  إلى  تضيفه  ما  لديها  أن  يبدو  التي  مثال  الثقافية 

التقييمات لتخطيط الحيز البحري.
ربما ال يكمن التحدي الرئيسي في كيفية تحديد المجاالت ذات 
بعين  أخذها  وكيفية  تقييمها  كيفية  في  بل  االجتماعية،  األهمية 
أولويات  مع  تتعارض  عندما  القرار  صنع  عملية  أثناء  االعتبار 
التخطيط األخرى، وخاصة عندما يتعذر تحديد قيمتها المادية/
بالمحيطات  التعريف  قيمتها في السوق. ولكن ونظراً ألن مفهوم 
هو مفهوم حديث العهد يركز على التأثيرات والروابط بين المجتمع 
فإن  المحيطات،  بإدارة  العام  الوعي  زيادة  إلى  ويهدف  والبحر 
انخراط العموم في عملية تخطيط الحيز البحري يمكن أن يتعذر 

إذا ما تم إهمال القيم غير المادية في عمليات التخطيط.
األهميــة ذات  المجــاالت  وتقييم  تخطيط  طرق  عن   أمثلــة 
)مقتبس المصلحة  أصحاب  مشاركة  خالل  من   االجتماعية 

عن HELCOM/Pan Baltic Scope, 2019( وهي تتضمن:

االجتماعية 	 األهمية  ذات  للمناطق  التشاركية  الخرائط   رسم 
شكل  على  أو  للطباعة  قابلة  ورقية  خرائط  على  برسمها  )إما 

خرائط رقمية(
طرق المراقبة للتأكد من ردود أفعال الناس وسلوكهم في المناطق  	

ذات األهمية االجتماعية المعينة
اطلب من األفراد إنشاء قائمة بالقيم االجتماعية والثقافية 	
اطلب من األفراد ترتيب المعالم البحرية باستخدام الصور 	

المجتمعات  تحديد  األماكن  بعض  في  أيضاً  المهم  من  سيكون 
يمكن  أن هؤالء  باعتبار  العملية  الساحلية األصلية وتشريكها في 
أن يكون لديهم دراية بمناطق معينة ورؤية شاملة وتخصصية تولي 

.)Grimmel et al., 2019( أهمية للجانب الثقافي للبحر
يهدف  الذي  ذلك  هو  االجتماعية  المعلومات  من  آخر  نوع  هناك 
إلى ضمان االعتراف بمختلف الفئات االجتماعية ضمن عمليات 
هذه  وتتعلق   .)Saunders et al., 2020( البحري  الحيز  تخطيط 
التقليدية(  الحيازة  أنظمة  ذلك  في  )بما  بالحقوق  المعلومات 
والبحرية،  الساحلية،  بالموارد  المرتبطة  والمصالح  والتبعيات 
وأنظمة المعتقدات، والمعرفة. يعتبر جانب االعتراف في حد ذاته 
بعداً مهماً في منظومة العدالة االجتماعية، كما أنه يضمن تمثيل 

أمثلة عن البيانات التي تحتاج إلى 
تقييم الظروف القطاعية الحالية

قدئمةمللبيدندجمللمكدنيةمللم علقةمبدالس خولمدجمللبحروة:
مصدووملألسمدك 	

للمندطقملل يمتليومفيهدممصدووملألسمدكم)مثلمللمندطقم 	
لل جدروة،مللمندطقملل قليووة،مللمندطقملل رفيهية،مإلخ.(

مندطقملل فروخمتللحضدنة 	
مللنئمللصيومللمهمة 	
هجرةملألسمدك 	
كثدفةمللصيو 	
للقيلد 	
تربيةملألحيدءمللمدئية 	

للمندطق 	
للبنيةملل ح يةمللمليلدة 	
للسيدحة 	

للمندطقملل رفيهيةمتللسيدحيةمتللطرق 	
للنقلمللبحري 	

للبنىملل ح يةمللمللنئمتمندطقمللحمدوة 	
مندطقمللرسل 	
مندطقملل فروغمتللصرف 	
للطرقمللبحروةم)للمنظمةمللبحروةمللوتلية،مخطلطمللعّبدرلج،مإلخ.( 	
للحركةمللبحروةم)مثلمنظدممأتتلمدتيمل حووومهلوةمللسفن( 	
للمندطقمللمحظلرةمللمحجلزةمللشحن 	
للمنشآجمتللبنىملل ح ية 	

مندطقملالس كشدفمتلالس غالح 	
للبنيةملل ح يةمللمثب ةم)مثلمللمنصدج،متللمزلرع،متللمحطدج،م 	

تلألنفدق،متللجسلر،متللعللمدج،متمدمإلىمذلك(
مندطقمللسالمةمتحضدئرمللبندء 	
خطلطملألندبيبمتللكدبالجمللبحروة 	

لالتصدالج/للبيدندج 	 كدبالجم
كدبالجمللجهومللعدلي 	
خطلطملألندبيب 	
لل رلثمللثقدفيمللبحريمتللمغملرمبدلميده 	

للملقعمللوقيقمأتملل قروبي 	
مندطقمللسالمةمذلجمللقيلدمعلىملالس خولمدجملألخرى 	
مندطقملس خرلجمللمللدمللخدم 	

للمعونية 	 للمللردم
للطبيعي 	 للغدزم
للزوت 	
تخزونمثدنيمأكسيومللكربلن 	
محيطملألمدنمفيممنطقةملالس خرلج 	
للمندطقملل يمُوحظرمفيهدملس خرلجمللمللدمللخدم 	
للوفدع 	

مندطقملل وروبدجمللعسكروة 	
مندطقمللرلدلر/مندطقمللمرلقبةمللعسكروة 	
للمحظلرة 	 للمندطقم
للعلمي 	 للبحثم

نطدقدجمللبحث 	
محطدجمتشبكدجمللقيدس 	
مندطقمللحفظ 	

تللبحروة 	 للسدحليةم للمحميدجم
محميدجمللمحيطمللحيلي 	
طرقمهجرةمللطيلر 	
تولبيرمللحمدوةملألخرى 	
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ممللمربعم5.7 
ملل قييممللعدبرمللحوتدمفيمخليجمغللودكيلم)مشرتعمتجروبيم

لمبددرةمMSPglobalمفيمينلبمشرقمللمحيطمللهددئ(

نّفذت مبادرة MSPglobal مشروعاً تجريبيا في منطقة جنوب شرق المحيط 
الهادئ، فضال عن قيامها بعملية خاصة لرسم الخرائط عبر الحدود في 

خليج غواياكيل وهو خليج تاريخي تتقاسمه كل من اإلكوادور والبيرو. في إطار 
الشراكة مع العديد من الهيئات الحكومية وأصحاب المصلحة، تم تجميع 

البيانات المكانية لرسم خريطة لألوضاع الراهنة والمستقبلية لالستخدامات 
البحرية في الخليج.

نظراً لعدم وجود الهياكل األساسية للبيانات المكانية المركزية الوطنية 
والثنائية للوصول إلى البيانات البيئية والفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية 
المحدثة، وأنواع البيانات األخرى المطلوبة، تم االتفاق على الخطوات التالية 

:)UNESCO-IOC, 2021g(

إدراج البيانات المراد تجميعها  )1(
تحديد مصادر البيانات المحتملة ومقدميها  )2(

تجميع البيانات )تنزيل مجموعات البيانات األصلية كلما أمكن ذلك أو   )3(
طلب ذلك من أصحاب المصلحة الرئيسيين(

تحليل جودة البيانات  )4(
بناء قاعدة بيانات جغرافية ذات بيانات وصفية  )5(

وضع الخرائط  )6(
مشاورات أصحاب المصلحة لمراجعة الخرائط  )7(

بعد وضع خريطة لألوضاع الحالية، أُجري تحليل لحاالت )عدم( التوافق من 
خالل تحديد المناطق ذات القيمة العالية للمحافظة عليها؛ االستخدامات 

التراكمية للقطاعات البحرية الرئيسية والتعارضات بين االستخدامات وبين 
الطبيعة، وأوجه التآزر بينهما )التحليل المزدوج(.

ممللمربعم5.6م
مرسممخرلئطملألنشطةمللبحروةمتآثدرهدملل شروعيةمفيمللسنغدحم

تللرأسملألخضرمتللبرلزول

تم تنفيذ مشروع PADDLE من سنة 2017 إلى سنة 2021 بهدف دعم تبادل 
المعرفة حول تخطيط الحيز البحري بين األكاديميين والشركات االستشارية 

في أوروبا وشركائها في كل من السنغال والرأس األخضر والبرازيل.

حدد مشروع PADDLE مجاالت اختصاص أصحاب المصلحة وكيفية تطبيق 
مختلف التشريعات الساحلية والبحرية ضمن الوالية القضائية البحرية. لقد 

كانت هذه خطوة أولى تجاه تحليل الظروف القائمة واالتجاهات المكانية 
للقطاعات المتفرقة في المنطقة لفهم مخاطرها في البحر.

التقارير ونتائج االجتماع متاحة باللغتين اإلنجليزية والفرنسية على موقع 
https://www-iuem.univ-brest.fr/paddle :المشروع على الويب

Le Tixerant et al., 2020 :المصدر
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جميع مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين )انظر للفصلم2(. 
من المهم أيضاً تطبيق نهج قائم على الحقوق كذلك التطرق إلى 
الجنسين في وقت مبكر  بين  المساواة  مسائل على غرار مسألة 
األساسية  المعلومات  فهذه  البحري.  الحيز  تخطيط  عملية  من 
قرارات  عن  الناتجة  واألضرار  الفوائد  وتقييم  لتوقع  ضرورية 

تخطيط الحيز البحري. 

تحووومتفهممتتحليلمللظرتفملالق صددوةمللقدئمةممنم 5.2.4
خالحمنهجمم عودمللقطدعدج

وكثافة  والزماني  الحيز  للتوزيع  خرائط  ورسم  المعلومات  تجميع 
هي  البحرية  اإلدارة  منطقة  في  الرئيسية  البشرية  األنشطة 
إحدى المهام المهمة األخرى. وهي تشمل االستخدامات البشرية 
الشحن  وأنشطة  والترفيهي  التجاري  الصيد  الرئيسية على غرار 
الرمال  واستخراج  المتجددة  وغير  المتجددة  الطاقة  وإنتاج 
في  البشرية  األنشطة  على  أمثلة   2.4 للجوتحم يقدم  والحصى. 

المناطق البحرية.

قد تثبت بعض المجاالت، عند تطبيق طرق التقييم المادي، أنها 
أكثر قيمة من الناحية االقتصادية من غيرها، على سبيل المثال 
ذات  المناطق  والغاز؛  النفط  رواسب  والحصى؛  الرمل  رواسب 
الرياح العاتية؛ مناطق صيد األسماك؛ وطرق النقل البحري. من 
بالقيم  ومقارنتها  لها  خرائط  ورسم  المناطق  هذه  تحديد  المهم 

البيئية واالجتماعية والثقافية للمنطقة.

اقتصاد  تشكل  التي  والبحرية  الساحلية  األنشطة  مختلف  تتميز 
غير  ورأسي  أفقي  بتوزيع  التخطيط  لمنطقة  الحالي  المحيطات 
متجانس وهي متأثرة بمختلف المتغيرات الموضحة أعاله )البيئية 
أن  يمكن  وهي  أخرى.  بقطاعات  وكذلك  واالجتماعية(  والمادية 
تكون متحركة أو ثابتة )انظر للفصلم2(، ولكن في كلتا الحالتين 
يكون  حيث  الرئيسية  المنطقة  وراء  ما  إلى  أقدامها  آثار  تمتد 

النشاط، ألنها مرتبطة باألرض )التفاعل بين اليابسة والبحر(.

الساحلية  باالستخدامات  المتعلقة  المكانية  البيانات  تجميع  يعد 
السمة  وهو  البحري،  الحيز  تخطيط  في  الزاوية  والبحرية حجر 
النهج  باقي  القطاعات  متعدد  النهج  هذا  تميز  التي  الرئيسية 
األخرى التي تُعنى بشكل أساسي بتدابير اإلدارة. لذلك، وجب جمع 
البيانات والمعلومات حول كل استخدام )حتى تلك التي ال تدخل 
الوطنية(  للتشريعات  وفقاً  البحري  الحيز  تخطيط  نطاق  في 
متكامل  اقتصادي  تقييم  لتطوير  أساس  توفير  أجل  من  وتحليلها 
يدعم المفاوضات الرامية إلى وضع خطة الحيز البحري نهائية. 
في بعض البلدان، على سبيل المثال، ال تقع مصايد األسماك أو 
الدفاع في نطاق تخطيط الحيز البحري، ولكن فهم اآلثار المكانية 
واإلدارية لهذه األنشطة أمر بالغ األهمية لتخطيط االستخدامات 
األخرى. من المهم أيضاً التأكيد على أن المناطق التي تركز بشكل 
االقتصادية  بالظروف  مرتبطة  أيضاً  هي  الحفظ  على  أساسي 

المحلية كطريقة مهمة لضمان التنمية المستدامة.

يمكن أن يكون تحليل التوجهات أيضاً أساساً يُستند إليه لتحديد 
هذه  الدفع  قاِطرات  المستقبلية.  للتطورات  الرئيسية  القاِطرات 
يمكن أن تكون أساسا في حد ذاتها لتصور تطورات مستقبلية أخرى.
قد أولى تخطيط الحيز البحري، باالستئناس بسجالت األراضي 
الممسوحة الحالية، مزيداً من التركيز على تطوير سجالت األراضي 
البحرية الممسوحة بصفتها أدوات لدعم اتخاذ القرار حيث يمكن 
العثور على المعلومات القطاعية. تتمثل أهداف سجالت األراضي 
والحقوق  القانونية  الناحية  من  المساحة  تحديد  في  الممسوحة 
والمصالح والقيود والمسؤوليات المرتبطة بها. غير أن هناك بعض 
االختالفات بين سجالت األراضي البرية والبحرية الممسوحة، مثل 
البعد الثالث للبيئة البحرية والنظام القانوني لحقوق االستخدام. 
البحرية  األراضي  سجل  يوفر  القانوني،  البعد  إلى  فباإلضافة 
معلومات أساسية للتخطيط، فضاًل عن اضطالعه بدور حكومي 

.)UNESCO-IOC, 2021c( بوصفه أداة للتشاور العام
المختلفة  القطاعات  تحليل  يجب  المكانية،  البيانات  جانب  وإلى 
البيانات  قواعد  أن  غير  للخطة.  انطالق  نقطة  إنشاء  بهدف 
التحليل.  يتطلبه  الذي  بالشكل  عموماً  متوفرة  غير  اإلحصائية 

ممللمربعم5.8م
مأدلةمسيمفلني-مهيمأدلةمل خطيطمللحيزمللبحريمللقدئممعلىم

للنظدمملإلوكللليي

https://www.havochvatten.se/en/eu-and-international/marinespatial-planning/  1
symphony---a-tool-for-ecosystem-based-marinespatial-planning.html

تُعد سيمفوني أداة وبرنامج ذات وظيفة تصورية لتقييم األداء المتوقع 
لمختلف بدائل التخطيط )Hammar et al., 2020(. تُمكن تلك الطريقة من 

الحصول على نظرة عامة مكانية كما تسلط الضوء على تأثير التحديات 
الرئيسية في أي منطقة معينة، فضال عن مساعدتها في تقييم البدائل.

يخّول مثل هذا النموذج إجراء تقييم مشترك لسيناريوهات اإلدارة المختلفة 
وتأثيراتها البيئية ضمن منطقة التخطيط. تُمكن نتائج النموذج من العمل 

على إيجاد حلول مستدامة لتحقيق أقصى قدر من الفائدة االقتصادية 
المكتسبة من استخدام الموارد البحرية مع الحرص على إلحاق أدنى 
حد من األضرار بالبيئة. يتمثل هدف نموذج االقتصاد في زيادة قدرة 

اإلدارة القائمة على المعرفة للموارد البحرية وحصر فوائدها االقتصادية 
المحتملة. يتمثل هدف نموذج التأثير التراكمي في تحديد الضغوط 
البشرية المختلفة وحصر آثارها التراكمية على البيئة الطبيعية، مع 

مراعاة االختالفات اإلقليمية في الطبيعة.
يُحسب التأثير التراكمي من خالل استبانة مكانية تبلغ 1 كيلومتر مربع 

لكل منطقة من البحر وذلك بتجميع تأثيرات مجمل الضغوط البيئية مع 
جميع مكونات النظام البيئي.

تُفسر النتائج من خالل خرائط الحرارة، والتي توضح األثر البيئي 
التراكمي ومن خالل حساب مساهمة القطاعات أو األنشطة الفردية 
في أي منطقة. تُستخدم النتائج في التخطيط وفي إشراك أصحاب 

المصلحة، وتُجرى الحسابات لمقارنة مختلف بدائل التخطيط وإيجاد 
حلول ذات تأثير بيئي ضئيل.

Swedish Agency for Marine and Water Management, 2021b1 :المصدر

https://www.havochvatten.se/en/eu-and-international/marine-spatial-planning/swedish-marine-spatial-planning/the-marine-spatial-planning-process/development-of-plan-proposals/symphony---a-tool-for-ecosystem-based-marine-spatial-planning.html
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ممللمربعم5.9م
لل خطيطمثالثيملألبعددممنمخالحممللصفدجملس خولممللحيزمفيملللالودجمللم حوةملألمروكية

عرضت دراسة حديثة نشرتها اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي 
بالواليات المتحدة األمريكية )Wahle et al., 2020(، بناًء على تجارب مشروع 
أطلس الستخدامات المحيط الهادئ اإلقليمي، أداة لمعالجة األثر ثالثي 

األبعاد لألنشطة البحرية من خالل مواصفات استخدام الحيز التي صاغها 
مختلف أصحاب المصلحة الملمين بكل استخدام محدد، مثل العلماء 

والمهندسين العاملين في مجال الصناعة.

يتم تصنيف مللصفدجملس خولممللحيزمعلى النحو التالي: األول إلى الرابع 
متعلق بالخصائص التشغيلية والخامس إلى السادس متعلق بالقيود المكانية 

في التفاعالت مع االستخدامات األخرى.

تصفمعدم:  I.م
نوع األنشطة المنفذة؛ المجال المحيطي والساحلي المستخدم عادة، بما 

في ذلك مسار العبور المؤقت للقوارب أو الطائرات؛ العناصر الوظيفية 
الثابتة والمتحركة؛ وأي جوانب أخرى تتعلق بنطاق االستخدام.

لس خولممللحيزمثالثيملألبعدد: II.م
األثر األفقي )الخط الساحلي، المد والجزر، المياه القريبة من   

الشاطئ، الساحلي، المحيطي( واألبعاد الرأسية )الهواء، سطح البحر، 
العمود المائي، ترسيبات البحر، قاع البحر(.

للحيزمللذيمتشغلهمللعندصرملللظيفيةملالس خولم:  III.م
موقع العناصر المختلفة لالستخدام البحري )مثل األشخاص، السفن، 

المراسي، التروس المتحركة، البنية التحتية المثبتة( بأبعاد أفقية ورأسية.
أهميةمللعندصرملللظيفيةملالس خولم:  IV.م

أهمية كل عنصر ألداء أنشطة االستخدام البحري، أي التقسيم إلى 
عناصر من المرجح ونادراً ما يتم استخدامها.

لل شغيليةملالس خولم: للخصدئصم  V.م
كيف يمكن للخصائص التشغيلية لالستخدام أن تخلق صراعات إما من 
خالل مناطق الحظر )الدائمة أو المؤقتة؛ بما في ذلك المناطق العازلة(، 

أو عرقلة نجاح استخدام آخر)بما في ذلك السالمة(.
للمكدنية: للقيلدم  VI.م

درجة المرونة في اختيار مناطق التشغيل، أي االعتماد على الموقع، من 
أجل تجنب التعارض مع االستخدامات األخرى، فضاًل عن درجة تنظيم 

منطقة تشغيل االستخدام من قبل مؤسسة حكومية تحدد مكان وكيفية 
ووقت إمكانية تشغيلها.

أكدت الدراسة أنه وعلى الرغم من إطار العمل قابل لالستخدام في مجاالت 
أخرى، فإن المدخالت تعنى فقط بسياقات معينة ألن الخصائص التشغيلية 

لالستخدامات البحرية يمكن أن تختلف باختالف المناطق الجغرافية 
والفصول والثقافات.

لذا يُطلب من اإلدارات الوطنية إعادة تصميم قواعدها اإلحصائية 
الحيز  للخطط  المحددة  األغراض  إطار  في  تطبيقها  لتيسير 
البحري، مع مراعاة حجم األنشطة التي تتم فيها وبيئتها وبرؤية 

شاملة لالقتصاد البحري.
إسهام  ومدى  البحرية  للقطاعات  الحالي  الوضع  تحليل  بغية 
الخطط في بناء أساس جديد لالقتصاد البحري، يجب أن يشمل 
واالبتكاري،  التكنولوجي  الجانبين  تطور  مدى  األولي  التشخيص 

ودورهما في عملية تصميم الخطة.
فضاًل عن ذلك، يتعين على تحليالت االقتصاد األزرق أن تولي اهتماما 
بالجوانب التوزيعية الحالية: توزيع الفوائد واألضرار ومدى اعتماد 

المجتمعات/المجموعات على الموارد البحرية /الحيز البحري.

تحووومللصرلعدجمللحدليةمتللمح ملةمتأتيهملل للفقم 5.2.5
فيمدمبينملالس خولمدجمللبحروة،مبمدمفيمذلكمتقييمم

لألثرملل رلكمي
يمكن  االجتماعي-اإليكولوجي،  نظام  جوانب  مختلف  تقييم  بعد 
تحديد مناطق الصراع المحتملة في عالقة بالتنافس على الحيز 
)بين االستخدامات بعضها البعض وبين االستخدام والطبيعة على 
المتداخلة. ولكن  المكانية  البيانات  حد سواء( بسهولة من خالل 
من األهمية بمكان مراعاة أنه إذا لم يتم تحديد األوضاع الحالية 
المعايير  )مثل  متعددة  بمعايير  االهتمام  وبإيالء   - كامل  بشكل 
البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية( - فقد يتعذر تحديد 

بعض مناطق الصراع.

© NOAA, 2020
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لمجابهة هذا التحدي في األماكن ذات البيانات المحدودة، قد يكون 
أحد الحلول التي يمكن اللجوء إليها هي مطالبة أصحاب المصلحة 
الخريطة  على  مكانية  صراعات  فيها  توجد  التي  المناطق  بتحديد 
مباشرة. الستهالل المناقشة، قبل اقتراح رسم الخرائط القائم على 
التفاعالت  لتحديد  ممارسة  إجراء  المفيد  من  يكون  قد  المشاركة، 
بالنسبة  المهم،  من  سيكون  ذلك  ومع  والتآزر(.  )الصراع  المزدوجة 
لتخطيط الحيز البحري، التمييز بين الصراعات المكانية والصراعات 

اإلدارية، والتي قد تعود مسألة معالجتها إلى سياسات أخرى. 
إن الوعي بضرورة استخدام أدوات وتقييمات األثر التراكمي في 
المشاريع  بعض  في  مستمر  تزايد  في  البحري  الحيز  تخطيط 

الوطنية وكذلك التجريبية.
األنشطة  عن  الناجمة  الضغوط  عام  بشكل  الطرق  هذه  تحدد 
وتربطها بمكونات معينة من النظام اإليكولوجي مثل الموائل القاعية 
واألنواع البحرية )SIMNORAT, 2019(. عالوة على ذلك، فإن بعض 
اإليكولوجي  النظام  تأثيرات مباشرة على مكونات  لها  التهديدات 
مثل الصيد الجائر أو األضرار التي تلحق بالموائل بسبب الصيد 
أن  حين  في  الترفيهية،  القوارب  مراسي  بسبب  أو  الجر  بشباك 
المثال  سبيل  على  كثيرة،  مباشرة  غير  عواقب  له  اآلخر  البعض 
إدخال األنواع التي تزاحم األنواع األصلية أو تفترسها. تجعل هذه 
التأثيرات غير المباشرة على وجه الخصوص اكتشاف التفاعالت 

وتقييمها أكثر تعقيداً من آليات السبب والنتيجة البسيطة.
يواجه تخطيط الحيز البحري عالوة على ذلك تحدياً آخر يتمثل في 
صعوبة التعامل مع بيئة ثالثية األبعاد معقدة وغير محدودة ومرنة. 
ففي حين تحتل بعض االستخدامات العمود المائي برمته وكذلك 
البعض  يشغل  الثابتة(،  والغاز  النفط  منصات  )مثل  البحر  سطح 
)مثل  البحر  قاع  أو  البحرية(  السياحة  )مثل  البحر  اآلخر سطح 
حطام السفن(. ال ينبغي أن ننسى هنا أن معظم األنشطة العائمة 
ترسو على غرار أقفاص تربية األحياء المائية. وفي الواقع، رغم أن 
بعض االستخدامات ال تشغل سوى مساحة صغيرة محدودة، إال أن 
مدى تأثيرها يمكن أن يطال مساحة أوسع بكثير )مثل الضوضاء 
البحرية  المناظر  أو عن تشويه  القوارب  الناجمة عن  الماء  تحت 

بسبب طواحين الهواء البحرية(.
بأهمية خاصة في  يتسم  العمق(  )أي  الثالث  البعد  النظر في  إن 
متعدد  األبعاد  التخطيط ثالثي  فإن  ذلك،  ومع  العميقة؛  المناطق 
الخطط  القطاعات يظل غير مستخدم بشكل ملموس في معظم 
الحيز البحري حتى اآلن. إذا نظرنا إلى تخطيط الحيز البحري على 
أنه عملية تكيفية تعول بشكل متزايد على المعارف الجديدة، يتوقع 
أن األجيال الثانية أو الثالثة من الخطط ستكون قادرة على معالجة 
لالستخدامات  التكميلية  التحليالت  في  األبعاد  ثالثية  الجوانب 

المكانية وصراعتها، فضاًل عن مخططات تقسيم المناطق.

تحوووملألتضدعمللمس قبلية 5.3
سيكون هناك دائماً عدة سيناريوهات مستقبلية بديلة ممكنة بالنسبة 
ألي منطقة إدارة بحرية. حسب األهمية التي توليها ألهداف وغايات 
موزعة  بشرية  استخدامات  البدائل  هذه  من  لكل  سيكون  معينة، 
بشكل مختلف في المكان والزمان. يُعد وضع سيناريوهات مكانية 
بديلة بمثابة خطوة حاسمة في عملية تخطيط الحيز البحري ألنه 

فيه منطقتك  تتطور  أن  تريد  الذي  االتجاه  الطريق الختيار  يمهد 
بالنسبة لإلطار الزمني المحدد. يوجد هناك طرق مختلفة يمكن 

من خاللها تطوير سيناريوهات االستخدام الحيز البحري.
يضع  الذي  المستقبلي  النشاط  البحري  الحيز  بتخطيط  يُقصد 
خطة لرؤية مستقبلية. ستشترك عملية تخطيط الحيز البحري مع 
أصحاب المصلحة في تصوُّر وتحديد ووضع السيناريو المستقبلي 
المنشود وتمكين عملية صنع القرار االستباقية على المدى القصير 
للتحرك نحو ما هو مطلوب. وبالتالي، ينبغي أال يقتصر التخطيط 
على تحديد وتحليل األوضاع الحالية واإلبقاء على الوضع الراهن، 
محتملة  بديلة  مستقبلية  سيناريوهات  عن  يكشف  أن  يجب  بل 

للمنطقة في غضون 5 أو 10 أو 15 أو حتى 20 عاماً أخرى.
وبالتالي يتمثل الغرض من هذا التقييم في دراسة مختلف الظروف 
المحتملة في المستقبل للمنطقة البحرية من خالل اإلجابة على 
سؤال بسيط: ‘أين نريد أن نكون؟’ تتضمن اإلجابة على هذا السؤال 
االستخدامات  الطلب على  تقدير  ذلك  بما في  المهام،  من  عدداً 
مكانية  سيناريوهات  وتحديد  والجديدة،  المستقبلية  البحرية 
 IOC-UNESCO,( مفضل  مكاني  سيناريو  واختيار  بديلة  مستقبلية 
2009(. يتلخص السيناريو في وصف محكم ومتسق داخلياً ومعقوالً 

ليس  إنه   .)IPCC, 2001( المستقبل  في  المحتملة  العالم  لحالة 
تنبؤاً أو خطة؛ بل إن كل سيناريو يُمثل صورة بديلة واحدة لكيفية 
الرئيسية  المهمة  إن   .)McGowan et al., 2019( المستقبل  تجلي 
هنا هي التركيز على كيفية ترجمة المعلومات المتعلقة بالمطالب 

والخيارات المستقبلية إلى رؤى واتجاهات مكانية.
كما ينبغي ألي تحليل لألوضاع المستقبلية أن يأخذ في االعتبار 
اآلثار المحتملة لتغير المناخ. يكمن التحدي هنا في أنه حتى أطول 
آفاق التخطيط المعقولة المستخدمة في سيناريو تخطيط الحيز 
البحري تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، في حين أن السيناريوهات 
المناخية عادة ما تكون من 50 إلى 100 عام. يُعد هذا طويال جداً 
باعتباره أفقاً للتخطيط، لذلك يجب استخدام المشاركة والمناقشة 
مع أصحاب المصلحة حول التوجهات المستقبلية من أجل زيادة 

الوعي بتغير المناخ.

تقوورمللطلبدجمللجوووةملحيزمللمحيطممنمللقطدعدجم 5.3.1
للبحروةمللقدئمةمتللجوووةمتللندشئة

يعد جمع األدلة والبيانات المتعلقة بتخطيط الحيز البحري وتحديد 
القضايا الناشئة عن هذه األدلة خطوة مهمة يمكن أن تشمل البحث 
واالستشارة لضمان أن الخطة الحيز البحري تعالج أنسب المسائل.
األوضاع  تحليل  لعملية  األولى  المرحلة  تتمثل  السياق،  هذا  في 
وتوقعها ضمن  الجديدة  المكانية  الطلبات  تقدير  في  المستقبلية 
منطقة التخطيط واإلطار الزمني المحدد لها. في معظم الحاالت، 
في  متوفرة  المستقبلية  بالمقترحات  المتعلقة  المعلومات  تكون 
السياسات والتقارير القطاعية، على الرغم من أن هناك حاالت 
هناك  أن  التجربة  بينت  وقد  القطاعية.  الخطط  فيها  ال تتوفر 
هذه  في  المستقبلية.  بالمطالب  تتعلق  مختلفة  ثغرات  عادة 
تحفيزيا  دورا  البحري  الحيز  تخطيط  يلعب  أن  يمكن  الحاالت، 

لبعض القطاعات.
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ممللمربعم5.10م
تضعمسيندرولهدجممس قبليةملإلدلرةمللم كدملةمللمندطقمللسدحليةمفيمبيليز

-https://www.coastalzonebelize.org/coastal-planning-monitoring  1 
/program-unit

https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest  2

فــي أمريــكا الوســطى، جمعــت خطــة إدارة المناطق الســاحلية المتكاملة لبيليز1 
ومشــروع رأس المــال الطبيعــي2 البيانــات الحالية المتعلقــة بالتنوع البيولوجي 

والموائل واالســتخدامات البحرية والســاحلية التي تم رســمها بشــكل شــامل 
ومشــاركتها مــع الجمهــور قصد مراجعتهــا والتعليق عليها.

كمــا جمعــت خطــة إدارة المناطق الســاحلية المتكاملة لبيليز االســتخدامات 
البحريــة والســاحلية فــي فئــات مفيدة لتقســيم المناطق ووضعت ثالثة 

مخططــات تقســيم ممكنــة علــى الصعيدين المحلــي والوطني. تؤكد مخططات 
تقســيم المناطــق الثالثــة علــى األولويات المختلفــة ألصحاب المصلحة وهي 
الحفــاظ والتنميــة واإلدارة المســتنيرة. مــن أجــل فهم اآلثــار المترتبة على كل 

ســيناريو لتقســيم المناطق، اســتخدمت خطة إدارة المناطق الســاحلية المتكاملة 
لبيليــز برنامــج "إنفســت" لنمذجــة العديــد من خدمــات النظام اإليكولوجي ووضع 

مخططــات تقســيم المناطق النهائية.

أشــارت النتائج التي اســفر عنها برنامج "إنفســت" فيما يتعلق ببيليز إلى أن 
خطر تدهور الموائل ســيزداد في قادم المشــاريع "االنمائية" وأنه ســيقل تقديم 
خدمــات النظــام اإليكولوجــي. إن مســتقبال يولــي عنايــة "بالحفاظ على البيئة" 
من شــأنه أن يحســن ســالمة النظم اإليكولوجية ولكنه ســيقلل من االســتخدام 

البشــري للمنطقة الســاحلية. والمســتقبل القائم على "اإلدارة المســتنيرة" ينطوي 
علــى مجموعــة مــن أولويــات التطويــر والحفظ، ومن شــأنه أن يقلل التأثيرات 

علــى النظــم اإليكولوجيــة الســاحلية والبحريــة. فــي هذا الصدد، تبارك خطة إدارة 
المناطق الســاحلية المتكاملة لبيليز على ســيناريو "اإلدارة المســتنيرة"، ألنه 

يمثل المســتقبل األكثر اســتدامة للمنطقة الســاحلية في بيليز.

كان تصميــم الخطــة المكانيــة الوطنيــة وتطوير الســيناريوهات موضوع عملية 
تشــاركية واســعة. وقد أدى الســيناريو المفضل إلى زيادة حماية الســواحل بنســبة 

25% علــى األقــل و"زيــادة عائــدات مصايد األســماك بأكثر من الضعف".  

يوفــر نهــج خدمــات النظــام البيئــي معلومات عن تصميم تقســيم المناطق 
النهائــي بشــكل مباشــر ويوضــح أن دمــج هذه الخدمات فــي تخطيط الحيز 

البحــري أمر ممكن.

  © PNAS.org
© BICZMP 
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ممللمربعم5.11م
متحليلمللظرتفمللمس قبليةمعلىمللمس لىمللعدبرمللحوتد

https://planbleu.org/en/  1

قــد يكــون مــن الضــروري فــي تحليل األوضاع المســتقبلية – واعتماداً على 
الموقــع النســبي لــكل دولــة - إدراج االعتبــارات المحتملــة للدول المجاورة و/أو 

المقابلــة وكذلــك األنشــطة البحريــة التــي تُنفذها دول وشــركات أخرى في مناطق 
اقتصاديــة خالصــة أخــرى وفي أعالــي البحار وفي المنطقة.

وفقــاً للجنــة الدوليــة الحكوميــة لعلوم المحيطات التابعة لليونســكو، )2009(: 
»يتيح لنا ســيناريو اســتخدام الحيز البحري رؤية لالســتخدام المســتقبلي 

للحيــز البحــري بنــاًء علــى مجموعــة من األهداف والغايات واالفتراضات بالنســبة 
للمســتقبل«. لذا، لوضع ســيناريوهات الثالثة للمشــروع التجريبي MSPglobal في 
غــرب البحــر األبيــض المتوســط، تم تحديــد افتراضات وأهداف وغايات محددة 

لــكل ســيناريو فيمــا يتعلــق بالقطاعــات البحرية والسياســات البحرية والقيم 
البيئيــة. تصــف هــذه »الدوافــع الرئيســية« كل ســيناريو ويتم عرضها في الجدول 

التالــي، جنبــاً إلى جنــب مع الرؤى المقترحة.

يفترض الســيناريو الشــامل أن يتم اتباع التوصيات الواردة في ورقة سياســة 
االقتصاد األزرق من خطة بلو1 بشــأن االســتدامة واســتغالل أوجه التآزر بين 

القطاعــات والتعــاون، ممــا يســمح بالتنمية اإلقليمية لالقتصاد األزرق المســتدام.

لذلــك، فــإن الهــدف الرئيســي لهذا الســيناريو هــو الحد من التعارض بين 
االســتخدامات من جهة وبين االســتخدامات والبيئة من جهة أخرى، وتعزيز 

أوجه التآزر الذي يســمح باالشــتراك في الموقع، على ســبيل المثال بين تربية 
األحيــاء المائيــة وطاقة الرياح.

يمثــل هــذا الســيناريو تطــور المنطقــة إذا تم تحديــد اإلدارة البحرية المتكاملة 
علــى مســتوى عابــر للحــدود مــع األخذ في االعتبــار أن تخطيط الحيز البحري 
قــد تــم وضعــه فــي كل بلــد وأنه متســق على طول حــوض البحر، وفقاً لألهداف 

المســتدامة. لهذا الســبب، فإن الدوافع الرئيســية هي الســياحة المســتدامة، 
والنقل البحري المســتدام، وتقاســم األنشــطة والمبدأ الوقائي.

مللجوتحم5.2
مرؤىممق رحةملكلمسيندرولملغربمللبحرملألبيضمللم لسط

للوتلفعمللرئيسيةللسيندرولهدجملسنةم2030
تليه

 بافتراض عدم وجود سياسة بحرية متكاملة، نمت القطاعات بناًء على
 اتجاهاتها السابقة وتوقعاتها المستقبلية. من المتوقع أن تنشأ الصراعات

في أكثر المناطق ازدحاماً

السياحة الجماعية 	
الشحن والرحالت البحرية 	
تكثيف الصيد 	

محدفظمعلىمللبيئة
 يعتبر الحفاظ على البيئة هو األولوية، وتحظى المناطق اإليكولوجية

 والبيولوجية بحماية فّعالة، ويتم تقليل معظم األنشطة المؤثرة إلى أقصى
 حد ممكن ويعتمد تطوير األنشطة الجديدة على عوامل االستدامة

اإليكولوجية

السياحة البيئية 	
"الشحن النظيف" 	
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية المستدامة 	
الحماية الفعالة للقيم البيئية الرئيسية 	
تعزيز الطاقة المتجددة 	

شدمل
 أدى التخطيط واإلدارة المتكامالن إلى تطبيق استراتيجيات االقتصاد

 األزرق المستدامة على المستوى اإلقليمي حيث يعتبر التواجد المشترك
لألنشطة أولوية تقودها األهداف االجتماعية واالستدامة

السياحة المستدامة 	
الشحن البحري المستدام 	
موقع مشترك لألنشطة 	
المبدأ الوقائي للقطاعات الناشئة 	

UNESCO-IOC, 2021h :المصدر

مللجوتحم5.3
للفرضيدجمللقطدعيةمضمنمللسيندرولمللشدمل

تضعيةمللقطدعدجمضمنمللسيندرولمللشدملم

ممصدوو
لألسمدك

تُظهر معظم الدراسات أن إنتاج مصايد األسماك آخذ في التناقص أو الركود في غرب البحر األبيض المتوسط بسبب اإلفراط في 
استغالل المخزونات. في سيناريو متكامل، تكون مصايد األسماك مستدامة ويتم استغالل أوجه التآزر مع السياحة. ستُزال مصايد 

األسماك شديدة التأثير تدريجياً، مع الحفاظ على مصايد األسماك المستدامة فقط.

متربيةملألحيدءم
للمدئية

تتفق العديد من الدراسات على نمو قطاع تربية األحياء المائية في السنوات القادمة. في سيناريو متكامل، سيتم تطوير تربية األحياء 
المائية في أماكن مناسبة فيما يتعلق بالقيود الفنية والبيئية وكذلك في أماكن بعيدة عن المناطق السياحية لتجنب اإلخالل بالمناظر 

الطبيعية. سيُمثل الموقع المشترك أولوية عندما يكون ذلك ممكناً.

https://planbleu.org/en/
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تضعيةمللقطدعدجمضمنمللسيندرولمللشدملم

سيتأثر تطوير أنشطة النفط والغاز في الغالب باألسعار. في سيناريو متكامل، سيتم تنظيم هذا التطور، ويركز في الغالب على للنفطمتللغدزم
االستغالل اإليطالي الحالي في البحر األدرياتيكي ومناطق االستكشاف في الدول غير األعضاء في االتحاد األوروبي. بالنسبة لدول 
االتحاد األوروبي، تُبرر السياسات األوروبية والوطنية ذات الصلة بإزالة الكربون )أي االتفاق األخضر األوروبي( عدم تطوير أنشطة 

جديدة في هذا القطاع.

مللنقلمللبحري
تللمللنئ

النقل البحري مهم جداً في المنطقة. في سيناريو متكامل، ستتم إدارة النقل البحري لتقليل آثاره إلى الحد األدنى. في هذا السيناريو، 
يتم الترويج لمفهوم المنظمة البحرية الدولية للشحن البحري المستدام وإعادة توجيه الطرق السريعة للبحر من أجل تجنب مناطق 

التركيز العالي للحوتيات.

 شهدت طاقة الرياح تطوراً محدوداً للغاية في غرب البحر األبيض المتوسط حتى اآلن، ويرجع السبب في ذلك إلى القيود الفنية طدقةمللرودحم
في الغالب. في سيناريو متكامل، سيتم إنشاء توربينات الرياح العائمة في أماكن مناسبة مع النظر إلى القيود اإليكولوجية مع مراعاة 

أولويات الموقع المشترك. ستقام بعيداً عن المناطق الساحلية السياحية لتجنب اإلخالل بالمناظر الطبيعية.

مللرحالجم
للبحروة

يُعد البحر األبيض المتوسط موقعا بالغ األهمية على المستوى العالمي للرحالت البحرية. في سيناريو متكامل، سيُدار هذا النشاط 
ويُحدد وفقاً لمعايير االستدامة.

مللسيدحة
للسدحلية

البحر األبيض المتوسط هو الوجهة السياحية الرائدة في العالم، وبذلك يعتبر نشاطاً أساسياً في المنطقة. في سيناريو متكامل، 
سيتم إدارة هذا النشاط وتحديده وفقاً لمعايير االستدامة )ترويج السياحة المستدامة(.

مللحفدظمعلى
للبيئة

يعد غرب البحر األبيض المتوسط موطناً للموائل واألنواع المهمة التي تعاني أيضاً من ضغوط عالية. في سيناريو متكامل، تُشكل 
االستدامة موضوعاً أفقياً لجميع القطاعات، ويتم تنفيذ المناطق البحرية المحمية المنشأة بشكل فعال، كما يتم حماية مناطق معينة 

ذات قيم بيئية مهددة بواسطة النقل البحري  من خالل مناطق بحرية بالغة الحساسية.

ملل عوونمفي
أعمدقمللبحدر

ال يزال التعدين في أعماق البحار في مراحله األولى، إال أنه هناك ثمة إمكانية في البحر األبيض المتوسط من خالل تحديد بعض 
الرواسب بالفعل. في سيناريو متكامل، يتم تطوير هذا النشاط وفقاً لمبدأ احترازي صارم.

UNESCO-IOC, 2021h :المصدر

مللشكلم5.8
للسيندرولمللشدململغربمللبحرملألبيضمللم لسط

UNESCO-IOC, 2021h :المصدر
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سيما  الجديدة  المكانية  الطلبات  تعتمد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
للقطاعات الناشئة على توفر االستثمارات، في حين أن التقنيات 
الجديدة قادرة أيضاً على زيادة عدد المجاالت المناسبة لنشاط 

 .)IOC-UNESCO, 2009( معين
أو الفصول  الوقائع  القطاعية وصحائف  المذكرات  أصبح تطوير 
»توجها عاما« في معظم المشاريع والخطط الوطنية. إذ تعطي هذه 
األنواع من الوثائق لمحة عامة عن االستخدامات المستقبلية للبحر 
وتطور القطاعات البحرية المختلفة واالحتياجات المكانية الحالية 
والتطورات المستقبلية المتوقعة للقطاعات، واألهم من ذلك أنها 

تطرح القضايا الرئيسية لتخطيط الحيز البحري.
من المناسب إجراء تحليالت لتحديد المناطق المناسبة باإلضافة 
إلى مقترحات التطوير الحالية لتطوير كل قطاع. بعد تحديد هذه 

المجاالت، يمكن تنظيم نشاط المشاركة لتحديد أولوياتها.
تصارع  كيفية  خريطة  ورسم  لتحليل  ضرورية  الخطوة  هذه  تُعد 
مع  التآزر  أو  التعارض  أو  المستقبلية  والمصالح  االستخدامات 
المرحلة، من األهمية بمكان أن  االستخدامات األخرى. في هذه 
 )2 للفصلم )انظر  البحري  للحيز  المتعدد  االستخدام  في  ننظر 
متعددة.  لقطاعات  المشتركة  الفرص  وتعزيز  الصراعات  لتقليل 
في الواقع، ال تزال هناك حاجة إلى سلسلة من اإلجراءات لتعزيز 

ممللمربعم5.12م
رسممخرلئطمللمندطقمللمندسبةملل طلورمللحيزي

فــي مرحلــة تشــخيص عمليــات تخطيــط الحيز البحري المكســيكية، يتم وضع 
الخرائــط المالئمــة لتحديــد المناطــق التــي تتوفــر فيها أفضل الظروف لكل 

قطــاع )بمــا في ذلــك الحفاظ على البيئة(.

يُجــرى تحليــل النمذجــة متعــددة المعايير وفقــاً للخطوات المذكورة أدناه 
:)LANCIS-UNAM, 2020(

تحديــد هــدف القطاع بالنظر إلى اســتخدام اإلقليم  )1(

تحديد الســمات التي يحتاجها القطاع لتطوير أنشــطته  )2(

تحديد األهمية النســبية للســمات  )3(

تحويــل الســمات إلى مقياس مكافئ  )4(

دمــج خريطــة المالءمــة في نظــام المعلومات الجغرافية  )5(

التحقــق مــن صحة خريطة المالءمة  )6(

وتعنــي النتائــج أن المناطــق ذات القيمــة األعلــى تتمتع بأفضل الظروف 
لتطويــر النشــاط، فــي حيــن أن المناطــق ذات القيمة األقل ســتتطلب نوعاً 

مــن التكنولوجيــا للتعويــض عــن االفتقــار إلى الظروف المثالية، مما سيُســبب 
تكاليــف إضافية للقطاع.

وضعــت عمليــة تخطيــط شــمال المحيط الهادئ الخرائــط المالئمة لتربية 
 األحياء المائية ومصايد األســماك والنقل البحري والهياكل األساســية

والســياحة والحفــاظ علــى البيئــة. نتج عن الجمــع بين خرائط المالءمة 
القطاعيــة هــذه المســودة األولــى لتقســيم المناطق للمنطقــة. المناطق المختلفة 
المحــددة هــي وحــدات ذات خصائــص محددة ومناســبة لمجموعة من القطاعات 

.)SEMARNAT, 2019(© SEMARNAT & LANCIS-UNAM, 2019

مللجوتحم5.4
أمثلةمعنملالس خولمدجمللم عودةمللمح ملةمتلإليرلءلجملل رتوجيةم

لللصفللنلعم

الخدمات السياحية التي يقدمها صغار للسيدحةمتللثرتةمللسمكية
الصيادين على متن السفن الكتشاف تقاليد 

الصيد

مللسيدحةمتتربيةملألحيدء
للمدئية

الخدمات السياحية التي تقدم من خالل زيارة 
مرافق تربية األحياء المائية )قد تشمل الغطس 

بالقرب من السطح أو حتى داخل المنشأة(

محظدئرمطللحينمللهللء
للبحروةمتللسيدحة

الخدمات السياحية التي تقدم من خالل زيارة 
حظائر طواحين الهواء

محظدئرمطللحينمللهللء
مللبحروةمتتربيةملألحيدء

للمدئية

موقع مشترك لمنشآت تربية األحياء المائية 
المرتبطة مباشرة بالبنية التحتية لحظائر 

طواحين الهواء البحرية أو داخل مناطق 
السالمة لحظائر طواحين الهواء البحرية

محظدئرمطللحينمللهللء
للبحروةمتمصدووملألسمدك

 مصايد األسماك المسموح بها داخل حظائر 
طواحين الهواء البحرية

محظدئرمطللحينمللهللء
للبحروةمتللمحدفظةمعليهد

 تصميم طبيعي مكتمل للبنية التحتية لحظائر 
طواحين الهواء البحرية

 MUSES Project, 2018; W+B and WMR, 2020 :المصادر
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االستخدامات المتعددة المحتملة )للجوتحم5.4( حول العالم، مثل 
من  المزيد  إلى  باإلضافة  التوجيهية،  والمبادئ  األنظمة  تطوير 
وفهم  متعددة االستخدامات  الجدوى  لتحليل  التجريبية  المشاريع 
الفوائد والتأثيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية بشكل أفضل 

.)MUSES Project, 2018(

تحووومللمندطقمللمح ملةملحفظملل نلعمللبيللليي 5.3.2
شبكات  تصميم  البحري  الحيز  تخطيط  عمليات  تتضمن  قد 
المناطق البحرية المحمية أو إنشاء وسائل حماية بحرية جديدة. 
ألغراض  وشفافاً  تشاركياً  نهجاً  البحري  الحيز  تخطيط  يوفر 
أهداف  تحقيق  ذلك  في  بما  األهداف،  من  وغيرها  الحفظ 
بالمعاهدات  المرتبطة  البيئية  األهداف  أو  البيئة  على  الحفاظ 

ممللمربعم5.13م
متحوووملالس خولمدجمللم عودةمللممكنةمللمحيطدج

في مجال استخدام الموارد البحرية، ينبغي فهم »االستخدامات المتعددة« 
على أنها استخدام مشترك مقصود من جانب اثنين أو أكثر من 

المستخدمين. إنه مصطلح شامل يغطي عدد كبير من المجموعات التي 
يعمل فيها مستخدمون مختلفون جنباً إلى جنب ويتشاركون نفس المورد.

يحدد تعريف األنشطة المتعددة القواعد التي تجعل من الصعب دعم األنشطة 
المتعددة: فذلك يستوجب إيجاد توازن بين حرية النشاط وسالمة كل فرد 

وبين المسؤولية المدنية والبيئية.

في الدنمارك، يُسمح بالصيد السلبي في حظائر طواحين الهواء البحرية 
هورن راف 1 و 2، ويُسمح بالصيد بالصنارة داخل منطقة عازلة تضم 

حوالي 200 متر من كابالت التوصيل.

تم تحديد مزرعة هورن راف 3 مع الصيادين لمحاولة الحد من تأثير حظيرة 
طواحين الهواء على مختلف مصايد األسماك.

معايير للمساعدة في تحديد »قواعد 
القرار« لوضع السيناريوهات المكانية

لللللئحمللوتليةمتلللطنية: يمكن استخالص قواعد القرار من مراجعة اللوائح 
والسياسات الدولية والوطنية التي تؤثر على تخصيص الحيز في المنطقة والتي 

ال يمكن تغييرها بسهولة )على سبيل المثال، يتعين على المنظمة البحرية 
الدولية أن توافق على التغييرات في طرق الشحن ونظم تقسيم حركة المرور(.

االع بدرلجملالق صددوةمتللفنية: يمكن أيضاً استخالص قواعد القرار من 
المتطلبات االقتصادية أو التقنية الالزمة لتشغيل نشاط معين )على سبيل المثال، 

من المرجح أن تكون طاقة الرياح البحرية وتربية األحياء المائية أكثر جدوى من 
الناحية االقتصادية عندما تكون أقرب إلى الشاطئ و/أو في المياه الضحلة(.

للظرتفمللمددوةمتللبيئية: يمكن أيضاً استخالص قواعد القرار من الظروف 
المادية والبيئية. تعتمد معظم أنشطة االستخراج على توافر الموارد وجودتها 

)على سبيل المثال، يمكن أن يضعف أداء بعض الهياكل األساسية بسبب 
الظروف المادية، مثل قياس األعماق ونوع الرواسب والتيارات(.

لالع بدرلجملالي مدعية: يمكن أيضاً استخالص قواعد القرار من التفضيالت 
االجتماعية لتخصيص حيز الستخدامات بشرية معينة )على سبيل المثال، 

حظر تركيب بنية تحتية معينة بالقرب من الخط الساحلي من أجل الحفاظ 
على المناظر البحرية(.

لع بدرلجمللحفدظمعلىمللبيئة: يمكن أيضاً استخالص قواعد القرار من طلبات 
الحفاظ على البيئة )على سبيل المثال، ال تسمح ببعض األنشطة داخل مناطق 

تكاثر الحوتيات خالل أوقات معينة من العام(.
IOC-UNESCO, 2009 المصدر: مقتبس عن

مللشكلم5.9
للملقعمللجغرلفيملهلرنمرلفم1متم2

© Bilfinger Berger Magazine, 2014

 European MSP Platform, 2021a; Ruyssen, 2020; Energinet.dk, 2014 :المصادر

مللشكلم5.10
ملقعمهلرنمرلفم3

© Energinet.dk, 2014
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ممللمربعم5.14م
لل خطيطمللسيندرولهدجملل حلوليةم/ألهولفملل نميةمللمس ولمةمفيمغربمللمحيطمللهنوي

التخطيط للسيناريو التحويلي هو عبارة عن مقاربة تجمع أصحاب المصلحة 
المعنيين على اختالف مشاربهم، والذين يكونون غالباً متنافسين، معاً حول 

جملة من المشاكل الملحة بهدف وضع تصور لألوضاع المستقبلية المحتملة. 
ما يجعل برنامج تخطيط السيناريو التحويلي مختلفاً عن مقاربات وضع 

السيناريوهات األخرى هو تلك المناقشات المتعلقة بكيفية إيجاد وتحقيق 
النتيجة المستقبلية المنشودة من خالل إشراك جهات فاعلة متنوعة.

استندت طريقة تخطيط السيناريو التحويلي المطبقة في غرب المحيط 
الهندي إلى جمع القادة المؤثرين فكريا معاً من خالل تيسير وتكثيف 

المناقشات. ثم حّدد أصحاب المصلحة أوجه عدم اليقين التي ستحدد 
النتائج المستقبلية لحوكمة المحيطات: جودة الحوكمة )إن كانت جيدة 

أم رديئة، خيار التناول الشامل أم التجزئة(، وثروة ومدى االستثمار في 

بلد ما )مرتفع أم منخفض، متأتي من مصادر دولية أم محلية(. كما حددوا 
الدوافع والمجاالت الرئيسية التي ستتأثر بها وتدمجها في األجزاء السردية، 

بما في ذلك تغير المناخ والحوكمة والنظم البيئية واالجتماعية والرفاهية 
ومستقبل أهداف التنمية المستدامة الى جانب عوامل أخرى. يتمثل الناتج 

الرئيسي لهذا النهج في تحديد القوى الرئيسية التي يمكن من خاللها وضع 
ثالث إلى أربع روايات معقولة حول مستقبل البلدان في منطقة غرب المحيط 

الهندي. في هذه الحالة، تستخدم الروايات تشبيه الدول بالسفن والظروف 
المرتبطة بها في البحر. وهذا يتضمن السيناريوهات التالية:

بطيءملكنممحقق: في هذا البلد، االستثمارات قليلة ولكن إطار الحوكمة 
جيد. هناك القليل من الرياح التي تدفع السفينة ببطء ولكن طاقم السفينة 

جيد وقادر على االستفادة من الموقف إلى أقصى حد.
 ركلبملألمللج: ينعم هذا البلد بموارد غنية ولديه إطار حوكمة لمواجهة 

التحديات. الرياح قوية وثابتة، تدفع السفينة لألمام التي يقودها القبطان 
الماهر وطاقمه بخبرة رغم التحديات.

سفينةمللقرلصنة: في هذا البلد، هناك ثروة وفيرة ولكن هناك إطار حوكمة 
ضعيف. تجعل الرياح واألمواج العاتية القبطان يتصرف مثل القراصنة، وال 

يهتم كثيراً بالركاب.
لل عبمتقلةمللكسب: هذا البلد فقير وذو حوكمة سيئة. في ظل غياب 

موارد وقيادة جّيدتان، ها هي سفينته تتخبط دون إحراز أي تقدم وكل من 
على متنها يشعر باإلحباط. هذه المقاربة مناسبة إلى حد ما بالنسبة إلى 

التخطيط لحيز البحري العابر للحدود وذلك بـ:

وضع رؤى إلدارة موارد المحيطات المشتركة من خالل تحديد المستقبل  	
للبلدان الممكن 

 بدء المناقشات حول تخطيط الحيز البحري. ستُستخدم السيناريوهات  	
لبدء المناقشات والحوارات الثنائية بين البلدان حول تخطيط الحيز 

البحري عبر الحدود.
الحصول على التزامات لتحقيق األهداف رفيعة المستوى وأهداف التنمية  	

المستدامة على المستويين الوطني واإلقليمي.
بناء الثقة بين أصحاب المصلحة عبر الحدود لدعم وتوجيه عملية صنع  	

القرار والتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن المستقبل المنشود سيما عندما 
تكون هناك مصالح وقطاعات وطنية وإقليمية متنافسة.

Obura et al., 2018 :المصدر

تكن  لم  إذا  البيولوجي.  التنوع  اتفاقية  مثل  الدولية  واالتفاقيات 
المناطق  تحديد  فينبغي  الخطة،  أهداف  أحد  البحرية  الحماية 
السيناريو  وضع  أثناء  فيها  والنظر  للطبيعة  العالية  القيمة  ذات 
لالستخدامات واألنشطة من أجل تجنب األنشطة غير المتوافقة 
في هذه المناطق، وكذلك لإلشارة إلى المناطق المحتملة للحفاظ 

عليها في المستقبل.

تحووومللسيندرولهدجمللبوولةمللممكنةملمنطقةم 5.3.3
لل خطيط

بعد تحليل الظروف الحالية والمستقبلية المحتملة لالستخدامات 
المختلفة، حان الوقت لوضع سيناريوهات بديلة لمنطقة التخطيط. 

تم وضع كل سيناريو وفقاً للرؤى المختلفة واألهداف ذات األولوية، 
المحمية  والمناطق  البحرية  األنشطة  توزيع  إلى  سيؤدي  والذي 
بشكل مختلف من حيث المكان والزمان فيما يتعلق بموقع المناطق 

.)IOC-UNESCO, 2009( المحددة وارتباطها وحجمها
يمكن أن تكون السيناريوهات استكشافية )»ما الذي يمكن عمله؟«( 
أو معيارية )»ما الذي يجب فعله لتحقيق المستقبل المنشود؟«( أو 
 Frazão Santos et al.,( )»تنبؤية )»ما هو الموقف األكثر احتماالً؟
2020(. هي عادة عبارة عن مزيج من الواقع، واالتجاهات، والتوقعات.

األنشطة  إدخال  إلى  تهدف  الرائدة  الخطط  أن  من  الرغم  على 
البحرية تقوم على االبتكار والمعرفة، بغض النظر عن االستخدامات 



102
الدليل الدولي MSPglobal لتخطيط احليز البحري/املالحة

األكثر استقراراً، إال أن هذه األنشطة ال تزال بحاجة إلى التنظيم 
في العديد من الدول وترتيبها بوصفها أنشطة أساسية. من المهم 
المبتكرة  األنشطة  على  أساسي  بشكل  الخطة  تعتمد  أن  تجنب 
توفر  كانت  إذا  التقليدية  الهياكل  تفكيك  على  التشجيع  وتجنب 
أداة  تكون  أن  للخطة  ينبغي  فال  المحلية:  للمجتمعات  رزق  مورد 

.)Bennett et al., 2015( »لالستيالء على المحيط«
لعرضها  البحري  الحيز  الخطط  أحياناً  تُنتقد  أخرى،  ناحية  من 
الحالية محمية  القطاعية  المصالح  أن  أي  فقط،  الراهن  الوضع 
الحيز  تخطيط  في  تغيير  إحداث  إمكانية  تتحقق  ال  بحيث  بقوة 
البحري. تتمحور سيناريوهات دعم عملية تخطيط الحيز البحري 
السيناريوهات  على  األمثلة  بعض  القطاعات.  حول  كبير  بشكل 
كيفية  لتحلل  واسعة  تنطلق من سيناريوهات  أو  ما  عامة إلى حد 
تطور القطاعات البحرية في المستقبل. يمكن، بل وينبغي، أن يكون 
تحليل السيناريو أوسع وأشمل من محور تركيز الخطة الفعلية، مع 

إدراج التطورات المستقبلية المحتملة في سياق التخطيط.
االعتبار  بعين  يؤخذ  أن  أيضا  يمكن  السيناريوهات،  وضع  عند 

ما يلي:

سيناريوهات تغير المناخ 	
التوجهات البحرية العالمية 	
وضعها  	 تم  أخرى  وسياسية  واقتصادية  اجتماعية  سيناريوهات 

لمنطقة التخطيط والمنطقة )الموصوفة في السياسات األخرى 
التي ال ترتبط بالضرورة باألنشطة البحرية(

هناك حاجة إلى معرفة علمية محددة بسيناريوهات تغير المناخ 
لمنطقة التخطيط، على الرغم من أنها ليست متاحة دائماً. ونظراً 
المناخ،  لتغير  الدقيقة  العواقب  حول  شكوك  هناك  تزال  ال  ألنه 

المرونة إلدخال  إلى  تحتاج  البحري  الحيز  تخطيط  عمليات  فإن 
لسياق  وفقاً  العالمية  القضية  هذه  لمعالجة  الالزمة  التعديالت 

تطورها )انظر للفصلم8(.

لخ يدرمللسيندرولمللحيزيمللمفضل 5.3.4
نهج  من  جزء  ولكنها  مستقبلية،  تنبؤات  ليست  السيناريوهات  إن 
استشرافي ينطوي على مستويات مختلفة من عدم اليقين، والتي 
 European( الطويل  المدى  على  بالمستقبل  تتعلق  عندما  تزداد 
اليقين  عدم  حاالت  معالجة  يجب   .)Environment Agency, 2007

والمخاطر المرتبطة بها وإبالغها بوضوح ألصحاب المصلحة.

أمثلة عن أسئلة تساعد في تحليل 
البديلة السيناريوهات 

ما هي عواقب كل سيناريو بديل على مختلف القطاعات البحرية؟ 	
ما هي الخطوات التي ستؤدي إلى وضع كل سيناريو بديل؟ 	
ما هي المناطق ذات النشاط العالي وإمكانات التنمية المستقبلية؟ 	
ما هو نوع التأثير المكاني الذي قد تُحدثه السيناريوهات البديلة؟ 	
ما هي االحتماالت والمجاالت المحتملة للمنصات وأوجه التآزر متعددة  	

االستخدامات؟
كيف نحقق مستقبال مستداما؟ 	
ما هو السيناريو المفضل؟ 	
ما هو أسوء سيناريو محتمل؟ ما الذي يؤدي إلى أسوأ سيناريو؟ 	

Plan4Blue, 2018 المصدر: مقتبس من

مللشكل 5.11
أنللعمللسيندرولهدج

Zurek and Henrichs, 2007المصدر:م

للس قبل للس قبلللس قبل

لحلدضر لحلدضرلحلدضر

لس كشدفيةتنبؤيمعيدري
ماذا ميكن ان يحدث؟ ماذا سيحدث؟  كيف ميكن حتقيق

هدف معني؟

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X15000755
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X15000755
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السيناريوهات من أجل: )1( فهم  هناك حاجة متزايدة الستخدام 
إطار  في  التكامل  نحو  المختلفين  المصلحة  أصحاب  تطلعات 
عملية تخطيط الحيز البحري وحقائق التشجيع على المشاركة بين 
المهمة  القضايا  على  الضوء  تسليط  و)2(  البحرية  االستخدامات 
تخطيط  بشأن  الحدود  عبر  التعاون  من  المزيد  تتطلب  قد  التي 

.)McGowan et al., 2019( الحيز البحري
والخسائر  المكاسب  السيناريوهات  من  سيناريو  أي  سيعرض 
ألصحاب مصلحة محددين. عند اختيار السيناريو المفضل، يمكن 
والفرص،  والضعف،  القوة،  )نقاط  الرباعي  التحليل  يساعد  أن 
والتهديدات( وتحليل أوجه المفاضلة في عملية صنع القرار. عند 
تقييم السيناريوهات البديلة مع الممثلين، يجب أن تكون الدوافع 

الرئيسية و»اللمحة العامة« لكل سيناريو في صميم الحوار.

تضعمنظدممللمعللمدجمللعدمةم 5.4
خطة  لوضع  الالزمة  والمعلومات  البيانات  كمية  تكون  أن  يمكن 
الحيز البحري قائمة على المعرفة كبيرة. لذلك، يُستحسن تنظيم 
وتوثيق كل شيء في نظام معلومات متاح أيضاً للمشاركة العامة. من 
خالل هذه األداة، يمكن ألصحاب المصلحة والمواطنين االستعانة 
بالمعلومات والنواتج العامة لعملية تخطيط الحيز البحري. وتجدر 
 االشارة إلى أنه وجود أداة تفاعلية تُتيح إجراء التحليالت وإنشاء
قنوات اتصال، يخول أيضاً ألصحاب المصلحة والمواطنين تقديم 

مقترحاتهم لتحسين العملية. يوضح للجوتحم5.5 مختلف أشكال 
أنظمة المعلومات العامة التي يمكن تطويرها لدعم عملية تخطيط 

الحيز البحري.
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مللجوتحم5.5
أنللعمنظممللمعللمدجمللعدمةم

لللصفمللنلع

قائمة البيانات وتوافرها وكيفية كتالوج البيانات
إيجاد المصدر

الوصول المباشر عبر اإلنترنت إلى قاعدة بيانات أو بوابة بيانات
مجموعات البيانات

عارض البيانات أو أداة رسم 
الخرائط لنظام المعلومات الجغرافية

خدمة لعرض البيانات المكانية

خدمة تجمع البيانات على شكل منتج منصة المعرفة أو خدمة المعلومات
معلوماتي )مثل صحائف الوقائع(

طريقة أو أداة متخصصة لدعم أداة دعم القرار أو أداة التقييم
مزيد من التحليل والتفسير

European Commission, 2017 المصدر: مقتبس من

http://Shutterstock.com
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الخطةالخطة  		

مخطط احليز البحري

التصاريح والتراخيص لتحقيق األهداف

Lorem ipsum

تطوير قدرات التخطيط احليز البحري للجميع

إجراءات اإلدارة تخصيص االستخدامات 
البحرية

التقييم البيئي 
االستراتيجي

مللشكلم6.1
لآلثدرمللم رتبةمعلىمللخطةمللحيزمللبحري

© UNESCO-IOC, 2021 

للمخططمللحيزمللبحريمتلللثدئقمذلجمللصلةم	
إيرلءلجملإلدلرةمتلل خصيصمللمكدنيملالس خولمدجم	
تضعميميعممرلحلمللمخططمللمكدنيم	
تنميةمللقورلجمفيملل خطيطمللحيزمللبحريممم	

يستعرض هذا الفصل 

وهي  البحري.  الحيز  تخطيط  أو وضع  إنتاج  الفصل  هذا  يتناول 
عملية متكررة تتألف من تقييم أثر مشاريع الخطط والمشاورات 
التي تجرى مع اإلدارات القطاعية واألطراف المتأثرة ومع البلدان 

المجاورة حيثما كان ذلك مناسبا.   

تخطيطمللحيزمللبحري 6.1
األهداف  تستعرض  سياسية  أداة  البحري  الحيز  تخطيط  يعد 
المتفق عليها والسيناريو المفضل للتطورات القطاعية المستقبلية 
والمجاالت ذات األولوية للحفاظ على البيئة في منطقة تخطيط.  
في  المشاركة  كيفية  ووصف  المشاركة  مبادئ  نشر  يتم  ما  عادة 
بداية عملية تخطيط الحيز البحري في وثيقة مثل بيان مشاركة 
العموم. يعد ذكر خلفية التخطيط عنصرا مهما أيًضا وذلك لفهم 
الدور الذي يلعبه تخطيط الحيز البحري في بلد أو إقليم ما، وما 

الذي سيترتب عليه، وفوائد تخطيط البحري للمجتمع.
المصلحة  أصحاب  مشاركة  النهائية  الخطة  تصف  أن  يمكن 
التنفيذ  مراحل  في  إشراكهم  يمكن  وكيف  العملية  أثناء 

والمراقبة والمراجعة.
الحيز  التخطيط  سيمكن  السابقة،  الفصول  في  سابًقا  ُذكر  كما 
إلدارة  واضح  عمل  إطار  وضع  من  المختصة  السلطات  البحري 
المحيط بالنظر إلى األهداف واألولويات الوطنية، وسيدعم اتخاذ 
واستخدام  بتوافر  يتعلق  فيما  واستراتيجية  كفاءة  أكثر  قرارات 

مصادر المياه البحرية.
ينبغي تحديد المنطقة التي ستشملها الخطة الحيز البحري؛ فقد 
التخطيط  احتياجات  على  اعتماًدا  المنطقة  هذه  امتداد  يختلف 
يجب  التي  والمسائل  مراعاتها  يجب  التي  اإلجراءات  وشروط 

معالجتها )انظر للفصلم5(.
في بعض البلدان، قد تغطي منطقة التخطيط والية بحرية وطنية 
يؤثر  قد  أخرى،  بلدان  وفي  والسيشيل(؛  أيرلندا  )مثل  محددة 
)مثل  فقط  معينة  أقاليم  أو  مناطق  على  البحري  الحيز  تخطيط 

النرويج وإسرائيل(، واعتماًدا على التنظيم المؤسسي لدولة ما 
وتوزيع االختصاصات بين األقاليم أو الكيانات، يمكن وضع خطة 
ألمانيا،  )مثل  وطني  كيان  كل  أجل  من  محددة  البحري  الحيز 

وإندونيسيا، والواليات المتحدة األمريكية(.  
تقديم  منطقة  التخطيط  منطقة  ستُعتبر  الحاالت،  جميع  في 
الخطة  ستُدمج  والتقييم.  والرصد  البحرية  للخطط  تقارير 
بشكل واضح في اإلطار القانوني للتخطيط الوطني، مما سيُيسر 
والمؤسسات  الوطنية،  المؤسسات  بين  المسؤوليات  تقاسم 
المحلي  المستوى  من  التخطيط  في  اإلداري  االختصاص  ذات 
جميع  مع  التفاعل  عن  المسؤولة  وتلك  الوطني،  المستوى  إلى 

القطاعات والمواطنين المتأثرين.
البحري  التخطيط  لعملية  الداعمة  الوثائق  تتضمن  أن  يجب 
في  ستساعد  التي  المشاورات  ذلك  في  بما  اإلعداد،  مراحل 
كيفية  أيًضا  تشمل  أن  يجب  الحًقا.  وتنفيذها  الخطة  إعداد 
استخدام آراء وتعليقات أصحاب المصلحة والمواطنين لمراجعة 
الخطة وتنقيحها. يجب أيًضا إبالغ أصحاب المصلحة عن جميع 
بالموافقات  يتعلق  فيما  المعتمدة  الخطة  على  المترتبة  اآلثار 

والتصاريح والتراخيص واإلنفاذ.
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إيرلءلجملإلدلرة،مبمدمفيمذلكمتأثيرهدم 6.2
لالق صدديمعلىمتلكملل ولبيرمللمرتبطةم
بدس رلتيجيدجملالق صددملألزرقمللمس ولم

بأهداف  اإلدارة  إجراءات  ترتبط  معينة  بحري  حيز  خطة  أي  في 
محددة. ويُعد إجراء اإلدارة الحيزية )والزمانية( وسيلة لتقديم السلع 
والخدمات المطلوبة - المحددة من خالل األهداف والغايات - من 
منطقة اإلدارة البحرية. وهو يحدد كيف وأين ومتى يجب أن تحدث 
اإلدارة  إجراءات  تؤثر   .)IOC-UNESCO, 2009( البشرية  األنشطة 
الحيزية فقط على التوزيع المكاني )و/أو الزمني( لألنشطة البشرية.
ينبغي أيًضا استخدام أنواع أخرى من إجراءات اإلدارة في إدارة 
تحدد  التي  اإلجراءات   )1( المثال:  على سبيل  البشرية،  األنشطة 
الموارد المخصصة لألنشطة البشرية، )2( اإلجراءات التي تحدد 

 طبيعة العملية أو نتائج األنشطة البشرية في منطقة التخطيط أو
)3( اإلجراءات المكانية والزمانية التي تحدد مكان وزمان األنشطة 

التي قد تحدث.
في فرنسا، تطلبت عملية توسعة ميناء مدينة »بور ال نوفيل« التي 
أنجزت قصد استيعاب السفن األكبر حجًما إجراءات محددة للغاية. 
يقع الميناء قبالة منطقة ضّيقة من المحتمل أن تتطور فيها أنشطة 
التطور  تطلب هذا  وقد  البحرية بشكل سريع  الهواء  بيع طواحين 

الجديد من الميناء التكيف مع قطاع تصنيع وبيع طواحين الهواء.
متر   600 لمسافة  الجنوبي  السد  تمديد  يؤدي  أن  المحتمل  من 
إلى  هكتار   3.5 بمساحة  وجرف  متًرا   2430 بطول  سد  وإنشاء 
اإلضرار بمجتمعات الكائنات واألسماك القاعية والتي بها مناطق 
تفريخ وحضانة قريبة وإتالف الصدف )تجمعات الصدف اللؤلؤي( 

.)Sangare et al., 2020(

ممللمربعم6.1م
لالم يدزلجملل يمو م عمبهدممس خوململلفضدءمللبحريمفيمأورلنول

https://www.gov.ie/en/publication/a4a9a-national-marine-planning-framework/#nmpf-roadmap  1

يجب على مستخدمي الفضاء البحري، بما في ذلك السلطات التنظيمية 
والمتقدمين بمطالب ترخيص واألطراف المعنية، أن يأخذوا النظام على 

أنه سيُخفف من العبء التنظيمي الواقع عليهم من خالل إعطائهم مزيًدا 
من الموثوقية فيما يتعلق بالمكان األفضل للقيام باألنشطة وبالتالي تسريع 

الترخيص. عملية 

يجب أن يثق مستخدمو الفضاء البحري أيًضا بأن القرارات المتخذة بشأن 
مطالب المشاريع ستكون قوية في مواجهة التحديات، بما أنه يتم إجراؤها 

وفًقا إلطار السياسة المحدد في الخطة الحيز البحري.

ويرجع ذلك ألن الخطة ستستند إلى أفضل األدلة التقنية والعلمية المتاحة، 
بما في ذلك المشاركة المبكرة والمتسقة مع أصحاب المصلحة وكذلك إلى 

تقييم لالستدامة.1

Department of Housing, Local Government and Heritage of Ireland, 2021 :المصدر

Journey to the National 
Marine Planning Framework

Project Ireland 2040

EU Directive 2014/89/EU 
established a framework for MSP

2014

Publication of NMPF Roadmap

Dec 2017

Part 5 of the Planning and Development 
(Amendment) Act 2018  replaces the 2016 
Regulations with new primary legislation to give 
effect to the requirements of the MSP Directive

2018

Review of Submissions 
and further amendments

Issues and Choices paper

2019 Cabinet approval 
of final text

Joint Oireachtas 
Committee 
presentation and 
hearing

Mar 2021

Public Consultation on 
Marine Planning Policy 
Statement

Jun–Aug 2019

May 
2020

 Public consultation moves 
online in reaction to Public 
Health Guidelines. Marine 
Planning Team host first-
ever Civil Service-led 
online Public Consultation

Apr 2020
Public Consultation on Draft 
NMPF, SEA/AA/Natura 
Impact, Baseline Report Public 
Consultation Process, published 
Marine Planning Policy Statement

Public Engagement and 
Consultation Events

• Limerick
• Mayo
• Galway
• Kerry
• Wicklow
• Dublin
• Donegal

Nov 2019 – Apr 2020

National Green 
Schools Poster 
Competition in 
partnership with An 
Taisce (EEU)

Jan–May 2019

Sep–Dec 2018

Consultation on 
Baseline Report

Public Engagement and 
consultation events

• Waterford
• Galway
• Sligo
• Cork
• Dublin

Mar 
2018

Jun 
2018

Sep 
2018

Feb 
2019

Apr 
2019

Jun 
2019

Jul 
2019

Nov 
2019

Sep 
2020

Feb 
2021

Public Consultation on 
Marine Planning Policy 
Statement launched at 
Seafest, Cork

Jun 2019

Government approves 
Marine Planning Policy 
Statement and draft NMPF

Nov 2019

The European Union (Framework for 
Maritime Spatial Planning) Regulations 2016 
were signed into law on 29th June 2016

2016

Review of 
submissions 
and further 
amendments

SEA, Natura Impact 
final amendments

Post Apr 2020

Joint Oireachtas 
Committee hearing

Seanad Approval

Apr 2021

Dáil approval

NMPF established

May 2021

MSP Advisory Group Meetings
Participation/presentations/speeches at approx. 200 events such as public 

sector/industry/Environmental pillar conferences, workshops and seminars

https://www.gov.ie/en/publication/a4a9a-national-marine-planning-framework/#nmpf-roadmap
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تم قبول التوسيع بشرط تنفيذ إجراءات أخرى، مثل زرع تجمعات 
بحثي  برنامج  وإنشاء  أيرول،  بركة  في  الكبيرة  اللؤلؤي  الصدف 
قيعان  على  الحماية  منطقة  وتعزيز  الكبيرة  الصدفيات  حول 
المخصصة واإلدارة  المراقبة  إجراءات  خالل  من  الرملية   البحر 

.)Ministère de la Mer de la France, 2020(

هولندا1  في  الشمال  لبحر  أعمال حيزي  أول جدول  عن  تمخض 
المتعلقة  واإلجراءات  التوصيات  من  محددة  قائمة  وضع  إلى 
جدول  ينص  وال  الحدود.  عبر  والتعاون  والبحث  باالستكشاف 
األعمال على كيفية تنفيذ التوصيات واإلجراءات، ألن ذلك سيعتمد 

على الفرص التي قد تظهر حتى عام 2050.
يوجد هناك التزام عام وقوي بالتنمية المتكاملة للمنطقة البحرية 
المتعدد  االستخدام  فرص  تحديد  مع  الساحل،  طول  وعلى 
مسبًقا وتحفيز األطراف على تطوير االستخدام المشترك للحيز 
اإلنمائي. وهي توصية يمكن ترجمتها إلى سياسة أو لوائح محددة 
يتم وضعها بالتعاون مع القطاع الخاص كما يمكن أن تستند إلى 

جدول األعمال الحيزي.
يهدف جدول األعمال الحيزي إلى تشجيع االستخدامات البحرية 
عن طريق  المثال  سبيل  )على  نظافة وصحة  أكثر  تجعلها  بطرق 
زراعة األعشاب البحرية( أو التي تساعدها على العودة بسرعة أكبر 
بعد االستخدام )على سبيل المثال، الكيفية التي تُترك بها مناطق 
 Ministry of Infrastructure and Environment of the( )استخراج الرمال

.)Netherlands, 2014

https://www.government.nl/documents/policy-notes/2014/07/28/north-sea-2050-spatial-agenda  1
https://www.noordzeeloket.nl/en/policy/noordzeebeleid/  2

من خالل  البحر  في  الطاقة  مجال  في  االنتقال  على  يشجع  كما 
تحفيز سوق طاقة المد والجزر وسوق طاقة األمواج المخصصة 
األمواج  وارتفاعات  المنخفضة  التيار  من سرعات  الطاقة  لتوليد 
عاملة  جزر  إنشاء  طريق  عن  أو  والجزر  المد  واتساع  المحدودة 
بما في  العميقة،  الجوفية  الحرارية  للطاقة  الرياح وفرص  لطاقة 
ثاني  وتخزين  للنفط  المعزز  التفكيك، االستخالص  ذلك عمليات 

أكسيد الكربون.
التوصيات  من  العديد  بين  من  أنه  أيًضا،  بالذكر  الجدير  ومن 
واإلجراءات المقترحة األخرى، تلك المتعلقة باالستخدام المتعدد 
للفضاء في البحر، حيث يمكن للوظائف المشتركة أن تقدم قيمة 
اآلمن  للشحن  مساحة  تخصيص  طريق  عن  مثال  وذلك  مضافة، 
للنظام  مساحة  توفير  بهدف  والترفيه  األسماك  وصيد  والسلس 

البيئي للتعافي في أهم المناطق البيئية.
تتضمن الخطة الوطنية للمياه 2016-2021 2 وثيقة السياسة الخاصة 
للتنسيق  العامة  األطر  تحدد  التي   2021-2016 الشمال  ببحر 
)الحيزي( بين مستخدمي البحر وكذلك فيما يتعلق بالنظام البيئي 
المناطق  مشاركة  تحسين  على  األدوات  هذه  تساعد  البحري. 
الدولية في هولندا وبلدان  والمدن الساحلية، وتعزيز المشاورات 
بحر الشمال، وتتناول مسألة إمكانيات التمويل وتقسيم األدوار بين 

السلطات العامة والقطاع الخاص ومؤسسات المعرفة والبحث.

مللشكلم6.2
تلسعةمميندءمموونةم»بلرمالمنلفيل«م

© Ministry of the Sea of France, 2020 

https://www.government.nl/documents/policy-notes/2014/07/28/north-sea-2050-spatial-agenda
https://www.noordzeeloket.nl/en/policy/noordzeebeleid/
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ممللمربعم6.2م
تولبيرمإدلرةممصدووملألسمدكمفيمبيرت

ناقشت الجمعية الوطنية لمصايد األسماك في البيرو مع الصيادين 
المحليين مختلف تدابير اإلدارة والتي أصبحت اآلن جزًءا من اإلجراءات 

التشاركية المرتبطة باالستراتيجية البحرية الوطنية )2019(.

يلخص اإلجراء األول في ضمان االتساق بين جهد الصيد )عدد السفن 
وسعتها( وكمية الصيد المرتبطة بنوع معين التي يمكن اصطيادها. عند 
الوصول إلى االستغالل الكامل في منطقة معينة من البيرو، قد تتوقف 

السلطات التنظيمية عن إصدار التصاريح، حتى ال تزيد عمليات الصيد 
عن المستوى المعقول.

أما اإلجراء الثاني فقد تمثل في تحديد حصص الصيد الوطنية. بالرغم 
من أن إغالق مصايد األسماك هو إجراء جيد، إال أنه في كثير من 

األحيان يظل غير كاف لضمان أن يحترم الصيد الحد المطلوب الذي 
يسمح بتجدد للموارد بشكل كاف. وهذا هو السبب الذي دفع السلطات 

التنظيمية لضبط كمية األسماك التي يمكن ألسطول البيرو صيدها 
خالل فترة معينة وفي مكان معين.

وأما اإلجراء الثالث فقد تمثل في تحديد حصص فردية لكل سفينة عن 
طريق تحديد نسبة الصيد لكل سفينة لديها تصريح، وتحديد جزء الحصة 

اإلجمالية التي يمكن أن يصطادوها خالل فترة معينة وفي مكان معين.

أخيرًا، تم وضع لوائح وتدابير تطبيقية للتأكد من أن أصحاب التصاريح 
)أو التراخيص( هم فقط من يصطاد في منطقة الصيد المحددة وبدون 

تجاوز الحصة المحددة لهم. 

مللشكلم6.3
خروطةمللسيدسةمللبحروةمللم كدملة

© Government of the Netherlands, 2014 

لل خصيصمللحيزيملالس خولمدج 6.3
تُتخذ  حيث  المناطق،  تقسيم  نهج  جوهر  القطاعي  المنظور  يُعد 
واالستخدام  المخصص  واالستخدام  األولوية  بشأن  القرارات 
قطاع لكل  الممنوعة  أو  المحظورة  والمناطق  به،   المسموح 
المناطق« تحديد  6.3(. هناك حاالت يعني فيها »تقسيم  )للمربعم
فئات تقسيم أكثر عمومية، بدالً من تحديد مناطق التطوير المحددة 

لكل استخدام، وفًقا للسيناريو المفضل )للمربعم6.4(.
بدالً من ذلك، قد تضع بعض وثائق الخطة شروًطا عامة لقطاعات 
محددة بشأن استخدام المنطقة البحرية بدون تعيينات المنطقة. 
في  والنظر  السياسة  إرشادات  الخطة  تحدد  الحاالت،  هذه  في 

الموافقة على مواقع االستخدامات واألنشطة الجديدة.
على الرغم من عدم تضمين عملية تقسيم المناطق وأنظمتها في 
العديد من الخطط الحيز البحري، إال أنها غالًبا ما تكون األداة 

  .)IOC-UNESCO, 2009( الرئيسية الالزمة للتنفيذ الشامل
لتخصيص  تُستخدم  الحيزي  تخطيط  أداة  هو  المناطق  تقسيم 
المناطق  تسمح  قد  الحيز.  الستخدام  والمسؤوليات  الحقوق 
مستويات  أو  مختلفة،  باستخدامات  البحري  الحيز  في  المختلفة 
المنطقة  مالءمة  مدى  تحديد  على  بناًء  االستخدام،  من  مختلفة 

.)Day et al., 2019( لتلك االستخدامات

©JeremyRichards/Shutterstock.com

http://Shutterstock.com
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متطلورمللخطةمللحيزي 6.4
عّرفت حكومة ويلز، في خطتها لعام 2004، تخطيط الحيزي بأنه 
خالل  مكان”.  أي  في  يحدث  أن  ينبغي  وما  يمكن  فيما  “النظر 
منتديات تخطيط الحيز البحري )MSPforum( التي انعقدت في كل 
من ال ريونيون وفيغو، ُعرِّف تخطيط الحيزي أيًضا على أنه “مكان 
اتخاذ القرارات” أو “رسم خرائط لجميع األصول الموجودة في 

منطقة معينة”، المحيط.
لشرح  إضافية  وأمثلة  كتابات  البسيطة  التعريفات  هذه  تتطلب   
تخطيط  حول  طموًحا  أكثر  شيًئا  الحيز  الخطة  تعكس  كيف 

الحيز البحري.
 The Scottish Government( تغطي الخطة البحرية الوطنية في إسكتلندا
األسكتلندية  الداخلية  المياه  من  كاًل   )– Riaghaltas na h-Alba, 2015

)حتى 12 مياًل بحرًيا( والمياه البحرية )من 12 إلى 200 ميل بحري(. 
كما أنها تنطبق على ممارسة الوظائف المحجوزة والمفوضة.

تتضمن الخطة 16 فصاًل و3 مالحق ومسرد مصطلحات. تغطي 
البحري  التخطيط  وسياق  المقدمة  األولى:  الخمسة  الفصول 
اقتصاد  لتحقيق  المتبعة  السياسية  والمقاربة  واألهداف  والرؤية 
مستدام وتعزيز الحوكمة الرشيدة واستخدام العلوم بشكل مسؤول، 
والتي كلها ضرورية إلنشاء وصون مجتمع قوي وصحي وعادل قادر 

على العيش في حدود بيئية.
الـ11 األخرى لقطاعات فردية على غرار  وقد خصصت الفصول 
مصايد األسماك البحرية وتربية األحياء المائية وسمك السلمون 
واحتجاز  والغاز  والنفط  ثنائية الكروموسوم  واألسماك  البري 
البحرية  المتجددة  والطاقة  البحرية  والرياح  وتخزينه  الكربون 
والعبارات  والمرافئ  والموانئ  والشحن  والسياحة  والترفيه 

والكابالت البحرية والدفاع والحصويات.
يربط هيكل كل فصل أوالً أهداف وسياسات كل قطاع باألهداف 
والسياسات العامة في اسكتلندا ويفترض أنه ال يمكن بالضرورة 
تحقيق جميع األهداف القطاعية مباشرًة من خالل نظام التخطيط 
التخطيط  سياق  في  مهمة  اعتبارها  من  الرغم  على  البحري، 

وصناعة القرار.

ممللمربعم6.3م
لألبعددمللمكدنيةمللمللنئ

الميناء هو موقع يتمتع بميزات مادية مناسبة )مثل خليج محمي أو مصب 
نهري( وبالتالي يسمح باتصال أكثر فاعلية بين المجاالت البحرية والبرية أكثر 

من المواقع األخرى. على الرغم من أن موقع الميناء ال يتغير، إال أنه يمكن 
تحسين الموقع من خالل التجريف واستصالح األراضي ويمكن أيًضا تكييفه 

فيما يتعلق بمناطق اإلنتاج واالستهالك الكبيرة.

من الناحية المكانية، تساعد أربعة أبعاد رئيسية في تحديد دور الميناء 
ووظيفته: المكان والعمليات والوحدة اإلدارية وسلسلة القيمة.

يتسم الميناء بخصائص تشغيلية من حيث نوع حركة المرور التي يمكنه 
التعامل معها ومن حيث األحجام المرتبطة بها. ويعتمد هذا أساسا على 

البنية التحتية التي تربط الميناء الداخلي والمناطق النائية )منطقة 

السوق الداخلية(. يمكن دائًما تحسين الكفاءة التشغيلية للميناء من خالل 
االستثمارات واإلدارة الجيدة.

الميناء هو وحدة إدارية محددة تحديًدا جيًدا تضم شمل ملكية األرض 
واالختصاص القضائي. أما سلطات الموانئ فتشكل إطارًا إدارًيا مشترًكا 

للميناء وغالًبا ما يكون لها الحق في تنفيذ مشاريع تطوير الموانئ.

يضيف الميناء، كما هو موضح أعاله، قيمة إلى سالسل النقل والتوريد. من 
الناحية التاريخية، كانت األنشطة الصناعية تميل إلى أن تكون داخل الموانئ 

أو بالقرب منها، وهي عملية ال تزال مستمرة وتكملها مجموعة واسعة من 
أنشطة توزيع البضائع.

Rodrigue, 2020 :المصدر
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ممللمربعم6.4م
أمثلةمعنمفئدجمتقسيممللمندطق

المنطقة الوظيفية البحرية هي منطقة ذات تصنيف “أفضل استخدام”، 
يتم تخصيصها على أساس عدة معايير كالموارد الطبيعية والظروف البيئية 
والموقع الجغرافي وحالة التنمية واستخدام المنطقة البحرية والجزر، فضاًل 

عن المطالب التنمية الوطنية أو اإلقليمية المقدمة بشأنها.  إنها عملية صنع 
قرار علمية مهمتها التصدي لألنشطة البشرية غير المخطط لها في الحيز 

البحري من خالل تحديد االستخدامات األساسية ومتطلبات حماية البيئة 
لمناطق بحرية معينة.

يعتمد التقسيم الوظيفي البحري الذي تنتهجه الصين على نظام تصنيف من 
متكون مستويين، والذين ينقسمان إلى 8 مناطق و22 منطقة فرعية. مناطق 

 المستوى األول هي: )1( الزراعة وصيد األسماك؛ )2( الميناء والمالحة؛
 )3( البناء الصناعي والعمراني؛ )4( المعادن والطاقة؛ )5( السياحة والترفيه؛

)6( الحماية البحرية؛ )7( استخدامات خاصة؛ و)8( مخصصة.

يتضمن النظام طرًقا لتقييم االستخدامات الحالية وتقسيما وظيفيا بحريا 
لالسترشاد بها في عمليات التخطيط المستقبلية وتحليل مطالب استخدام 

البحر في المستقبل.

في ألمانيا، تم تخصيص مناطق ذات أولوية لتطوير النشاط المالحي ولتوليد 
الكهرباء عبر طواحين الهواء؛ وتم حظر االستخدامات األخرى في مثل هذه 
المناطق ما لم تكن متوافقة مع االستخدامات ذات األولوية. يُراعي تحديد 

مناطق النشاط المالحي مبدأ القانون الدولي الذي يعطي األولوية لهذا 
االستخدام. تشكل الطرق البحرية المعترف بها كأساسية للمالحة الدولية 

إطار عمل المفهوم العام للتخطيط.

تّم تخصيص مناطق للمالحة ولمّد األنابيب وإلجراء األبحاث وهذه امور 
تعتبر ذات أهمية خاصة عند مقارنتها باالستخدامات المنافسة ذات األهمية 

المكانية. من المقرر تطوير المزيد من مناطق توليد الكهرباء عبر طواحين 
الهواء من خالل السماح باالستخدام المشترك -على سبيل المثال، يجب 

السماح بالصيد السلبي - أي باستخدام مصائد األسماك والسالل - في 
المناطق الخارجية لحظائر طواحين الهواء.

حددت الخطط، التي قدمتها وزارة الداخلية، أجزاء من دوجر بانك، وهو كثب 
رملي عابر للحدود في وسط بحر الشمال، كمنطقة ذات أولوية إضافية 

لتطوير طاقة الرياح.
سيتم إعادة تصنيف منطقة في كل من بحر الشمال وبحر البلطيق 

كمنطقتين ذات أولوية لتوليد الكهرباء عبر طواحين الهواء اعتبارًا من عام 
2030، ما لم تثبت وزارة النقل الفيدرالية أن هذين المنطقتين ضروريتين 

للمالحة بحلول نهاية عام 2025 ألسباب وجيهة.

Clean Energy Wire, 2021; UNESCO-IOC, 2021c :المصادر
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القضايا  عن  فضال  قطاع،  لكل  وسياقا  خلفية  فصل  كل  يتضمن 
الرئيسية للتخطيط البحري والتفاعالت مع المستخدمين اآلخرين 
وحالة القطاع وتدابير اإلدارة وآثار تغير المناخ وسياسات التخطيط 
البحري التي تؤثر على القطاع وجهات النظر المستقبلية. وتشتمل 
المرفقات على النتائج الرئيسية لتقييم النظام البيئي الوطني والسلع 
والخدمات واألهداف االستراتيجية ومرفق محدد مخصص ألطلس 

اسكتلندا البحري والمعلومات المطلوبة للخطة البحرية الوطنية.

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-23-en.pdf  3

تقييمممشرتعمللخطةمللحيزمللبحريم 6.5
تلل قييممللبيئيملالس رلتيجي

المفيد مراجعة مسودة الخطة من منظور تقييمي.  قد يكون من 
النتائج  تحقيق  إلى  ستؤدي  الخطة  كانت  إذا  ما  سيكشف  فهذا 
المرجوة وكذلك إلى أي تأثيرات سلبية محتملة. إذا تم تنفيذ ذلك 
خالل مرحلة تطوير الخطة، يظل باإلمكان تعديل الخطة لضمان 
توافقها مع التوقعات وللتخفيف من وطأة النتائج السلبية المحتملة.
للتقييم المسبق للخطة. يتم استخدام  8.2 مقاربات  للقسمم يقدم 
البيئي  التقييم  وهي  البيئي  التقييم  في  مختلفتين  أداتين 
التقييم  على  التركيز  يتم  هنا،  البيئي.  األثر  وتقييم  االستراتيجي 
البيئي  للتقييم  واحد  تعريف  يوجد  ال  االستراتيجي.  البيئي 
قائم  تقييم  أنه  على  عام  بشكل  فهمه  يمكن  ولكن  االستراتيجي، 
واالقتصادية  البيئية  العواقب  مراعاة  إلى  يحتاج  االستدامة  على 
المترتبة  اإليجابية(  )واآلثار  األجيال  بين  والثقافية  واالجتماعية 
على الخطة. يهدف التقييم البيئي االستراتيجي إلى ضمان معالجة 
القرار  اتخاذ  من  ممكنة  مرحلة  أقرب  في  مناسب  بشكل  النتائج 

3.)CBD, 2012b(

البيئية  اآلثار  ويقيم  ويصف  االستراتيجي  البيئي  التقييم  يحدد 
بدائل  إلى  باإلضافة  القطاعية  والخطط  اإلقليمي  للتخطيط 
التخطيط. وبالتالي تؤخذ المخاوف البيئية في االعتبار في مرحلة 

مبكرة في قرارات التخطيط.

أغراض خطة تقسيم المناطق

تلفيرمللحمدوةمللمللئلمذلجملألهميةمللبيلللييةمتللبيئية،متللنظمم  •
للبيئية تللعمليدجم

للفصلمبينملألنشطةمللبشروةمللم ضدربةمأتمللجمعمبينملألنشطةم •م
للم للفقة للبشروةم

حمدوةمللقيممللطبيعيةملمنطقةملإلدلرةمللبحروةممعمللسمدحم •م
للمعقللةمللمنطقة للبشروةم بدالس خولمدجم

تطلورمأنشطةممعينةمتتلفيرمأسدسمسليمملالس ثمدرمللطلولملأليل •م
تخصيصممندطقملالس خولمدجمللبشروةمللمعقللةممعمتقليلمآثدرم •م

هذهملالس خولمدجمللبشروةمعلىمبعضهدمللبعضمتعلىمللطبيعة
للمحدفظةمعلىمبعضممندطقمللمنطقةمللبحروةمللمولرةمعلىمحدل هدم •م
للطبيعية،مدتنمأنمومسهدموومللبشرمإالملألغرلضمللعلميةمأتملل عليمية

IOC-UNESCO, 2009 المصدر: مقتبس من

ممللمربعم6.5م
ضمدنمتقييممبيئيملس رلتيجي

تسترشد عملية صنع القرار بالتقييمات البيئية االستراتيجية وتقييمات األثر البيئي وهذه التقييمات إلزامية في العديد من البلدان والمناطق، بما في ذلك 
الخطط الحيز البحري التي قد يكون لها تأثيرات كبيرة على البيئة.

مللجوتحم6.1
للجللنبمللم علقةمبدل قييمملالس رلتيجيمتتقييمدجملألثر

تقييمملألثرمللبيئيلل قييممللبيئيملالس رلتيجيللجللنب

مس لىملل خطيط
التقييم البيئي االستراتيجي هو إطار عمل شامل يمكن من 

التقييم الشامل والتطلعي لآلثار البيئية المحتملة على مستوى 
السياسة والتخطيط والبرنامج.

يمثل تقييم األثر البيئي نهًجا محدًدا لتقييم اآلثار البيئية 
المحددة لمشروع تطوير مقترح محدد.

للنطدقمللحيز
يتم إجراء التقييم البيئي االستراتيجي على نطاق مكاني أكبر، 

مثل منطقة تخطيط الحيز البحري أو قطاع واسع على المستوى 
الوطني.

نطاق مكاني صغير يركز على أقصى مدى للتأثيرات الحدودية 
للمشروع )على سبيل المثال، حظيرة طواحين الهواء أو مرفق 

تربية األحياء المائية(.

مس لىملل فدصيل
على المستوى االستراتيجي، تعقيد الخطط يعني أن تقييم 
التأثيرات ال يمكن توضيحه إال بعبارات عامة مثل االتجاه 

)إيجابي أو سلبي(.

مطلوب تفاصيل كافية على نطاق صغير من تقييم التأثير 
البيئي لتصميم المشروع ولتقدير التأثيرات والحكم على 

أهميتها.

تكراري وقابلة للتكيف، لإلبالغ عن التغييرات في الخطة بناًء للمرتنة
على التقييم بما في ذلك مراجعة الخيارات البديلة للخطة.

يمكن اقتراح تدابير التخفيف لمعالجة اآلثار السلبية ولكن 
هناك مرونة محدودة لتكييف االقتراح.

مسؤولية المؤيد للمشروع )مثل الصناعيين(.مسؤولية هيئة التخطيط.للمسؤتلية

European MSP Platform, 2021b :المصدر

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-23-en.pdf
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االستراتيجي  البيئي  التقييم  في  يدرج  أن  أيضا  المستحسن  من 
هو  الخيارات  أحد  يكون  قد  البديلة.  التخطيط  لخيارات  تحلياًل 
آخر حول  هناك خيار  يكون  قد  اإلطالق؛  على  وجود خطة  عدم 
من خالل  المجتمعية  واألهداف  االحتياجات  نفس  تحقيق  كيفية 

.)Gjerde et al., 2021( أنواع أخرى من السياسات
ذلك  في  بما  التأثيرات،  من  مختلفة  ألنواع  التقييم  طرق  ترد 
للقسمم في  التراكمية،  بالتأثيرات  للغاية  الصلة  ذات  االعتبارات 
5.2.5 عند تقييم خطة ما، من الضروري أيًضا تقييم التأثير البيئي 

لبعض األنشطة على البلدان المجاورة.
لذلك يجب على الدول أن تُخطر وتتشاور فيما بينها، في مرحلة 
مبكرة من التخطيط، بشأن جميع المشاريع الرئيسية قيد النظر 
والتي من المحتمل أن تُخلف تأثيرا بيئيا سلبيا كبيرا عبر الحدود 
)اتفاقية إسبو(.4 يوفر إطار التخطيط البحري الوطني اإليرلندي 
بخطوة  خطوة  جيًدا  االستراتيجي5 سجاًل  البيئي  التقييم  بيان   -
الخطة  على  االستراتيجي  البيئي  التقييم  عملية  تأثير  لكيفية 
البحرية الوطنية أليرلندا باإلضافة إلى تقديم مثال مفيد لكيفية 
للتخطيط  االستراتيجي  البيئي  التقييم  عملية  عن  تقرير  إعداد 

الحيز البحري.

إقرلرمللمخططمللحيزمللبحريمتلع مدده 6.6
وفقا لمبدأ المشاركة، ينبغي نشر مشروع الخطة الحيزي البحري 
عند  للحدود  العابر  المستوى  على  ذلك  في  بما  العام،  للتشاور 
الضرورة. سيحتاج فريق تخطيط الحيز البحري إلى تحديد كيفية 
تناول الرد من أصحاب المصلحة بعد التشاور وقبل الموافقة على 
وتحديد  والترميز  الرد  نموذج  إنشاء  المثال،  سبيل  )على  الخطة 
البلد  للتحقق منها في خطة  العابرة للحدود  المواضيع والقضايا 
المجاور(. يجب أن يعالج هذا النهج مخاوف أصحاب المصلحة من 
أجل عدم تأخير اإلقرار والموافقة على الخطة. من أجل تسهيل 
الخطة موضوعية  أن تظل وثيقة  والموافقة، يجب  عملية اإلقرار 

وبسيطة وعملية قدر اإلمكان.
المشروع،  مدة  خارج  الرسمية  االعتماد  عملية  تكون  أن  يمكن 
عندما يتم تمويل عملية تخطيط الحيز البحري من خالل مبادرات 
مشاركة  تساهم  قد  الحالة،  هذه  في  مانحة.  أو جهات  المشروع 
في  أكبر  بشكل  التشريعية  والهيئة  الصلة  ذات  الوطنية  الوزارات 
التحويل  تسهيل  بغرض  للمصادقة  طريق  خارطة  اتفاق  إبرام 
بعد  أو  قبل  الوطنية  التشريعات  في  االعتماد  على  والحصول 

انتهاء المشروع.

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/eia.htm  )1991( 4   اتفاقية إسبو بشأن تقييم األثر البيئي في سياق عابر للحدود
   www.gov.ie/en/publication/60e57-national-marine-planning-framework/  5

يمكن أخذ مختلف المواقف بعين االعتبار بناًء على ما إذا كانت 
نفسه  الشيء  مختلفة.  لدول  خطط  عدة  أو  واحدة  خطة  هناك 
ينطبق إذا كانت المنطقة مشتركة بين عدة دول أعضاء في نفس 
دوالً  تشمل  خطة  أو  مثال(  األوروبي  )كاالتحاد  التحالف/االتحاد 
أخرى. وتعتبر آليات التنسيق أداة أساسية في هذه المرحلة ويجب 

تحديدها عند وضع الخطة.
يكون تنسيق التخطيط عبر الحدود في هذه المرحلة، بحيث تكون 
المخرجات هي الخطط. وتعد المناقشات والتشاورات مع الدول 
المحادثات  هذه  لكن  الخطة،  أثناء وضع  أمرا ضرورًيا  المجاورة 
يجب أن تكون أعمق من مجرد مشاركة للمعلومات. أيًضا، يحتاج 
واضعو الخطط إلى فهم كيفية وضع أنظمة التخطيط في الدول 
المجاورة )بما في ذلك ممارسات رسم الخرائط(، باإلضافة إلى 

أنظمة التراخيص واتخاذ القرارات القطاعية.

تحووومعمليةملل نفيذ 6.7
لضمان التنفيذ الناجح لتخطيط الحيز البحري، يجب إدراج هذا 
لدى  العمل  وروتين  المؤسسي  اإلطار  األخير بشكل واضح ضمن 
لألطراف  المخصصة  األهداف  وكذلك  المختصة،  السلطات 
لمواءمة  مماثلة  طرًقا  اإلقليمية  المنظمات  تتبع  الصلة.  ذات 
المرتبطة  التحديات  على  للتغلب  التنسيق  وآليات  األهداف 

باختصاصات متعددة.
وتنفيذ  صياغة  عمليات  تحتاج  األرضي،  التخطيط  غرار  على 
التخطيط إلى وضع “نظام” من الخطط. يعتمد تنظيم التخطيط 
واالستراتيجيات  والسياسات  الخطط  من  سلسلة  على  األرضي 
التي تتراوح عموًما من الوثائق ذات المستوى العام إلى المستندات 
األخرى األكثر تحديًدا وتفصياًل. يتضمن هذا التسلسل أو الهيكل 
هي  وتحديًدا  تفصياًل  األكثر  الخطط  فيه  تكون  هرمًيا،  ترتيًبا 
تتطلب  واالستراتيجيات.  السياسات  وتحقق  تنفذ  التي  األدوات 
خطط تخطيط الحيز البحري إجراءات وهياكل تسمح لها باالنتقال 
إلى مستويات أكثر قابلية للتشغيل بفضل التنظيم المناسب للفضاء 

البحري والترابط مع الخطط واإلجراءات القطاعية القائمة.

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/eia.htm
http://www.gov.ie/en/publication/60e57-national-marine-planning-framework/
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ممللمربعم6.6م
لس شدرةمإسبدنيدمللمف لحةمللعملممحلحمخططهدمللحيزوة

https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/00-rd-planes-oem.aspx  1

 في عام 2017، اعتمدت إسبانيا المرسوم الملكي عدد 2017/363 المؤرخ في
 8 أبريل الذي وضع إطارًا لتخطيط الحيز البحري يخول نقل توجيه

EC/89/2014 الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس المؤرخ في 23 يوليو 2014، 
الذي وضع إطارًا لتخطيط الحيز البحري إلى التشريع اإلسباني. 

اتبعت خطط إسبانيا الحيز البحري الخمسة، أي واحدة لكل من األقسام 
البحرية الخمسة، األساس القانوني لعمليات التشاور المفتوحة للعموم التي 

تنص على “دون المساس بمخرجات التشاور قبل صياغة نص المبادرة، 
عندما يؤثر التنظيم على الحقوق المشروعة ومصالح األفراد، يجب على مركز 

اإلدارة المختصة نشر النص على البوابة اإللكترونية المعنية، بهدف إيصال 
أصوات المواطنين المتضررين والحصول على أي مساهمات إضافية قد 

يقدمها أشخاص أو كيانات أخرى”.

المديرية العامة للساحل والبحر التابعة لوزارة التحول البيئي والتحدي 
الديموغرافي هي الهيئة المسؤولة عن وضع خطط تخطيط الحيز البحري 

في إسبانيا.
وقد تضمنت الوثائق المقدمة لجلسة االستماع وإلنارة الرأي العام ما يلي:1

مشروع المرسوم الملكيX/2021  القاضي بالموافقة على خطط تخطيط  	
الحيز البحري للتقسيمات الفرعية البحرية اإلسبانية الخمسة

الملحق األول: خطط الحيز البحري: جزء مشترك بين األقسام الفرعية  	
البحرية الخمسة، والذي يتوافق مع المجموعات 1 و2 و4 و5، بما في ذلك 

 التمثيل الخرائطي لنطاق التطبيق وتقسيم المناطق
 )جميع المعلومات الجغرافية الواردة في الخطط يمكن الوصول إليها

على نطاق ومستوى مناسبين من التفاصيل في نظام المعلومات 
)INFOMAR: http://www.infomar.miteco.es(

الملحق الثاني: خطط الحيز البحري: جزء محدد لكل قسم فرعي  	
بحري يتوافق مع المجموعة 3 - التشخيص: شمال المحيط األطلسي، 

جنوب المحيط األطلسي، مضيق جبل طارق وبحر البوران، بالد الشام - 
البليار، جزر الكناري

خضعت كل هذه الوثائق، إلى جانب الدراسة البيئية االستراتيجية للخطط، 
أيًضا للتدقيق العام والمشاورات مع اإلدارات العامة المتأثرة واألطراف المعنية، 

وفًقا ألحكام القانون الوطني بشأن التقييم البيئي.

يمكن إرسال أي تعليقات من قبل أي شخص أو كيان، عام أو خاص، إسباني 
أو أجنبي، من خالل الوسائل المنصوص عليها في القانون، إلى المديرية 

العامة للساحل والبحر، والتي كانت ملزمة بنشر كل المدخالت قبل اعتماد 
المرسوم الملكي. ويصادق مجلس الوزراء على المرسوم ويدخل حيز التنفيذ 

بعد توقيع الملك عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

 المصدر:
Ministry for the Ecological Transition and the Demographic Challenge of Spain, 2021

© Ministry for the Ecological Transition and the Demographic Challenge of Spain, 2021
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ممللمربعم6.7م
للمشدترلجمللعدبرةمللحوتد

التقى مخططون من السلطات الوطنية المسؤولة عن تخطيط الحيز البحري 
في بحر البلطيق عدة مرات خالل مشروع بالتيك سكوب، وتبنوا نهًجا 

جغرافًيا للبحث عن حلول لمناطق التركيز العابرة للحدود: الضفة الوسطى 
الجنوبية، وكريجرز فالك، ومنطقة أدلرجروند، ومضيق أوريسند، وخليج 

بوميرانيان )الذي يشمل شاطئ األودر والممر المائي المؤدي إلى مينائي 
وشتشتين(.  سونيوجسي 

المستخدمة: الطرق 

اجتماعات الشركاء/واضعي الخطط لتسهيل التفاعل والمناقشة 	

مشاركة أصحاب المصلحة من خالل االجتماعات الوطنية ومؤتمرات  	
أصحاب المصلحة

أبحاث موضوعية توضح أحدث التطورات والتوجهات ألربعة قطاعات  	
رئيسية مع التأثيرات العابرة للحدود: الشحن والطاقة ومصايد األسماك 

البيئة/الطبيعة وحماية 

مصفوفة المصالح لتحديد المصالح القطاعية الوطنية الحالية  	
والمستقبلية ضمن مجاالت التركيز

االجتماعات ثنائية وثالثية األطراف مع مجموعات أصغر من المخططين  	
ذوي الصلة لتبادل المعرفة الوطنية ذات الصلة وأفكار المشاريع أو 

الخطط، وكذلك البيانات والخرائط المشتركة

المجموعة العابرة للحدود مسؤولة عن:

تبادل المعلومات والبيانات الرئيسية بين سلطات التخطيط فيما يتعلق  	
بالمصالح الرئيسية للقطاعات الرئيسية األربعة: الشحن والطاقة ومصائد 

األسماك والبيئة

تبادل المعرفة فيما يتعلق بأنظمة التخطيط المختلفة للبلدان واألطر  	
القانونية وخطط تخطيط الحيز البحري الحالية/المستقبلية

تحديد مناطق الصراع الرئيسية العابرة للحدود في جنوب غرب البلطيق 	

زيادة مشاركة أصحاب المصلحة، وعلى وجه الخصوص الوكاالت ذات  	
الصلة والسلطات على المستوى الوطني

تحديد الصراعات وأوجه التضافر القطاعية الرئيسية 	

وضع عدد من اقتراحات التخطيط التي تحدد حلول التخطيط المحتملة  	
لقضايا تخطيط الحيز البحري العابرة للحدود ضمن المناطق الجغرافية 

محل التركيز 

تطوير مصادر للبيانات المشتركة، بما في ذلك خرائط تحدد تصورات  	
للشحن واألدلة االجتماعية االقتصادية، باإلضافة إلى “خرائط العمل” 

األخرى حول المصالح المتداخلة في مناطق التركيز العابرة للحدود

وضع استراتيجية لتمكين وتسهيل استخدام النهج القائم على النظام  	
اإليكولوجي كأساس لتخطيط الحيز البحري، بما في ذلك ثالث قوائم 

مراجعة لكي يستخدمها المخططون خالل المراحل المختلفة من عملية 
التخطيط: )1( نهج النظام اإليكولوجي العام في قائمة مراجعة تخطيط 

الحيز البحري؛ )2( قائمة مراجعة دعم التخطيط؛ )3( التقييم البيئي 
االستراتيجي في قائمة مراجعة تخطيط الحيز البحري

وضع عدد من التوصيات السياسية والتخطيطية الرئيسية على المستوى  	
العام والقطاعي

BalticScope, 2017 :المصدر

© BalticScope Project, 2017

https://www.msp-platform.eu/practices/topic-papers-baltic-scope-case-studies
https://www.msp-platform.eu/practices/topic-papers-baltic-scope-case-studies
https://www.msp-platform.eu/practices/matrix-interests-coherent-cross-border-maritime-spatial-planning-southwest-baltic-sea
https://www.msp-platform.eu/practices/matrix-interests-coherent-cross-border-maritime-spatial-planning-southwest-baltic-sea
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لإلطدرملل نظيميمتقنللجممرلقبةملل نفيذم–مكيفمسي مم 6.7.1
تنفيذمخططمتخطيطمللحيزمللبحري؟

اإلجراءات  تحدد  طريق  خارطة  وضع  يجب  الخطة،  العتماد 
والمؤسسات المسؤولة، شريطة أن تنص اللوائح التي تحكم الخطة 
على ذلك. يجب استكمال هذه المعلومات بمعلومات التنفيذ التي 
الخطة واإلجراءات  تنفيذ  المسؤولة عن  القطاع  تحدد مؤسسات 
التي يتعين عليهم اتخاذها لضمان استخدام الخطة، بما إن إدارة 
الخطة وتطبيقها عادة ما يُنفذ على المستوى القطاعي. قد يكون 
المؤسسات  هذه  داخل  تنظيمية  تعديالت  إجراء  الضروري  من 
القطاعية، بما في ذلك بعض االختصاصات المعدلة والموظفين 

.)IOC-UNESCO, 2009( الجدد
من المستحسن إنشاء هيئة تنسيق مشتركة بين الوكاالت لمتابعة 
التنفيذ )IOC-UNESCO, 2009(، تحت إشراف سلطة تخطيط الحيز 
حالية  عمل  مجموعة  تكون  أن  يمكن  المجموعة  هذه  البحري. 
لتخطيط الحيز البحري ُشكلت في بداية عملية التخطيط لإلبالغ 

عن تطور الخطة.

للميزلنيةمتللمخصصدجمللمدليةمقبلمللمللفقة 6.7.2
باإلضافة إلى وضع اللمسات األخيرة على الخطة، من الضروري 
ورصد  لتنفيذ  الجديدة  لألموال  الميزانية  تخصيصات  تحديد 
ركزت  لقد   .)IOC-UNESCO, 2009( البحري  الحيز  تخطيط  وتقييم 
األموال  تحديد  دون  الخطة  وضع  موارد  على  العمليات  بعض 
الالزمة لتنفيذها بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى عدم فاعليتها.

تكاليف  عن  تختلف  تكاليف  على  ينطوي  اإلدارية  القدرات  فبناء 
يتطلب  الوقت  بمرور  التنفيذ  وتيرة  على  الحفاظ  إن  الصياغة. 
موارد محددة وممولة، لذلك من الضروري رصد وضمان تكاليف 
المسؤولة عن  الفنية واإلدارية  للهياكل  المستمر والدائم  التشغيل 

تنفيذ تخطيط البحري وعن تصميم أدوات التنفيذ.

تطلورمقورةمتخطيطمللحيزمللبحريم–م 6.8
للجللنبملل يموجبممرلعدتهدمعقبمأتحم

خطةمللحيزمللبحري
هذه المرحلة من عملية التخطيط هي بشكل عام مسؤولية الهيئات 
اإلدارية المسؤولة عن وضع الخطة واللوائح التي تضمن التطبيق 
واألهداف  الرؤية  نحو  بالتقدم  تسمح  التي  لإلجراءات  السليم 
دوًرا  القدرات  تنمية  تلعب  وهنا  الخطة.  في  تمت صياغتها  التي 
عن  المسؤولين  األفراد  تكوين  اختالف  نظًرا الحتمالية  أساسًيا، 
تنفيذ هذا العمل عن تكوين األفراد الذين وضعوا الخطة. ويجب 
أن تضمن تنمية القدرات التطبيق الصحيح لإلجراءات، مع األخذ 
في االعتبار أن تدمج الخطة األنشطة المختلفة التي يجب أن تدار 

اآلن بطريقة مترابطة.
في هذا الصدد، يمكن استخالص العديد من الدروس من تخطيط 
الحيز األرضي، فتخطيط الحيز البحري في بعض البلدان ما هو 
على  تعديالت  شكل  في  عليه  ينص  الحيز  للتخطيط  امتداد  إال 
قانون تخطيط الحيز. إن بناء القدرات عملية مشابهة تماًما لعملية 
للتكيف  الضرورية  اإلضافات  بعض  مع  األرضي،  الحيز  تخطيط 
مع خصوصيات التخطيط واتخاذ القرار من حيث صلته بالبحار.

األوسع  السياق  ضمن  البحري  الحيز  تخطيط  إلى  النظر  ينبغي 
البري  التخطيط  بين  التفاعل  مراعاة  مع  الحيز،  لتخطيط 
المتكاملة  واإلدارة  األنهار  أحواض  إدارة  ذلك  في  بما  والبحري، 

للمناطق الساحلية.
 أمثلة عن احتياجات عملية تنمية القدرات:

أصحاب  	 مع  وشفافة  حقيقية  مشاورات  وإجراء  إنشاء  كيفية 
المصلحة تبرر االقتراحات التي تم قبولها أو رفضها

كيفية تطوير تقسيم المناطق )إذا تقرر إدراج مثل هذه الطريقة  	
في الخطة(

كيفية تطوير التقييم البيئي االستراتيجي 	
كيفية استخدام التخطيط في اتخاذ قرارات الموافقة والترخيص 	
كيفية وضع تخطيط الحيز البحري ضمن إطار الحوكمة واإلطار  	

القانوني
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  تمكين تنفيذ تخطيط   تمكين تنفيذ تخطيط   		
الحيز البحريالحيز البحري

الحيز  تنفيذ تخطيط  التي تدعم  العوامل  الفصل على  يركز هذا 
األهداف.  تحقيق  قابلية  مدى  التنفيذ  مستوى  يحدد  البحري. 
من  أفضل  بشكل  وتنظيمه  منتظم  بشكل  التنفيذ  متابعة  ويجب 

خالل الحوار مع الجهات الفاعلة الرئيسية.   

في  األطول  المرحلة  البحري  الحيز  تخطيط  تنفيذ  مرحلة  تعد 
ممارسة   11 للـ  العهد  حديثة  مراجعة  إنتهت  التخطيط.  دورة 
تخطيط  مراجعة خطط  فترات  أن  إلى  البحري  الحيز  لتخطيط 
عاًما، على حسب   12 إلى   5 من  تتراوح  المحددة  البحري  الحيز 
يمكن  األحوال،  أسوأ  في   .)Stelzenmüller et al., 2021( الدولة 
عليها  تقوم  التي  االفتراضات  بعض  تجعل  أن  السريعة  للتغيرات 
الخطة الحيز البحري المعمول بها غير ذات جدوى. ومن هنا تأتي 
وإجراء  المستقبلية  الظروف  تحليل  مجال  في  االستثمار  أهمية 
عمليات السيناريو كما هو مقترح في للقسمم5.3؛ يمكن أن يساعد 
استشراف التطورات المستقبلية المعقولة في تجنب المفاجآت، أو 

على األقل في التكيف معها إن حصلت.

حتى لو كانت التغييرات السريعة ممكنة، فإن العديد من العمليات 
تظل بطيئة وتدريجية. بعض العمليات الطبيعية قد تكون بطيئة، 
طوياًل.  وقًتا  أيًضا  تستغرق  قد  االقتصادية  التنمية  مشاريع  لكن 
إلى  البحري  الحيز  يشير تخطيط  أن  بمجرد  المثال،  على سبيل 
التخطيط  يستغرق  ما  عادة  البحرية،  الرياح  طاقة  إلنتاج  منطقة 
الفني والتصاريح وتنفيذ المشروع ما بين 7 و11 عاًما، وأحياًنا مدة 

.)Hundleby et al., 2017( أطول

عند  والبطيئة  السريعة  العمليات  تعايش  حقيقة  تؤخذ  أن  يجب 
األفضل  من  االعتبار.  بعين  البحري  الحيز  تخطيط  تنفيذ  تنظيم 
متابعة  تدابير  مع  التخطيط،  دورات  عبر  تتوسع  كعملية  تصميمها 
متكررة للتعامل مع أي تغييرات سريعة محتملة.. ويجب أن تستفيد 
العملية برمتها من التكنولوجيات المبتكرة. من شأن التكامل األفضل 
للبيانات الضخمة للمحيطات وتحسين مشاركة البيانات بين العلماء 

التخطيط  عمليات  تسهيل  إلى  والحكومة  الصناعي  والمجال 
والمتابعة والتعامل مع التغييرات. يمكن أن توفر تقنية التوأم الرقمي 
البيانات  جميع  جانب  إلى  لها،  المماثلة  والتقنيات  للمحيطات 
والوصول  تحميلها  يمكن  والتي  المحيط  حول  والحالية  التاريخية 
مراحل  لجميع  متقدمة  حلوالً  الفعلي،  الوقت  في  وتحديثها  إليها 
بالنهج  يتعلق  فيما  الخصوص  وجه  على  البحري،  الحيز  تخطيط 

.)European Marine Board, 2019( القائم على النظام اإليكولوجي

التي قادت عملية التخطيط دوًرا رئيسًيا في  قد تلعب السلطات 
التنفيذ، أو يكون لها دور في اإلشراف على التنفيذ، أو تعمل مع 
سلطات أو كيانات أخرى لنقل القيادة من التخطيط إلى التنفيذ. 
في العديد من الحاالت خالل العقد الماضي، تولت قيادة عملية 
التنفيذ سلطة قطاعية أو أكثر و/أو جهات تنظيمية و/أو شركات 
تمثل المستخدمين النهائيين لتخطيط الحيز البحري.  بناًء على 
الخطة، يمكن للسلطات والشركات القطاعية اختيار مكان تطوير 
كانت  إذا  لتقييم ما  الخطة  إلى  المنظمون  بينما يرجع  المشروع، 
المقترحات متوافقة معها. في الحاالت التي قد تقود فيها سلطات 
تكون  واستخدامها،  الخطة  تنفيذ  واألرضي  القطاعي  التخطيط 
هناك حاجة إلى وثائق تكميلية، مع وصف يحدد كيفية استخدام 
يتمثل دور  الخطة ومن سيكون مسؤوالً عما هو مستحسن فعله. 
تخطيط الحيز البحري في االبتعاد عن منطق “من يأتي أوالً يخدم 

أوالً” العتماد نهج أكثر توجهاً نحو الخطة.

من المهم توضيح أن تخطيط الحيز البحري ال يحل محل أو يعمل 
كبديل للعمليات األخرى التي تخول الحصول على األذون والتصاريح 
باألنشطة.  تسمح  التي  األخرى  االعتماد  أوراق  أو  التراخيص  أو 
أو  داخل  يقع  المقترح  مشروع  هناك  كان  إذا  المثال،  سبيل  على 
على صاحب  الخطة، سيتعين  بواسطة  منطقة محددة  على حدود 
المشروع )شركة مثال( اتباع جميع الخطوات الالزمة وفًقا للوائح أو 
السياسات المعمول بها، بما في ذلك تقييمات التأثير البيئي المحتمل 
المقاولون على  المشاورات. يجب أن يحصل  أو  العامة  والمراجعة 

ترخيص لتقديم خطة مشروع مفصلة ولتحليل األثر البيئي.

بمثابة  الخطة  قبل  من  المحددة  المحتملة  التطوير  مناطق  تعد 
التخطيط  لمنطقة  عليها  المتفق  الرؤية  إلى  تستند  اقتراحات 
ككل. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تشير هذه المناطق إلى األماكن 
التي يمكن فيها تطوير مثل هذه األنشطة دون التأثير سلًبا على 
القطاعات و/أو المناطق األخرى ذات القيمة البيئية العالية. لهذه 
األسباب، يُنظر إلى تخطيط الحيز البحري باعتباره نهًجا يزيد من 
األمن القانوني للمشاريع ويزيل المخاطر االستثمارية، وهي أشياء 

تعد فوائد عظيمة للمستثمرين.

يستعرض هذا الفصل 

كيفيةمتضعملللئحمتخطيطمللحيزمللبحريم	
للحــللرلجممــعمللقطدعــدجمللبحروــةمتللجهــدجمللفدعلــةمتدترهــدمم	

أثنــدءملل نفيــذ
تنميــةمقــورلجمللجهــدجمللمخ صــةمتللقطدعــدجمللبحروــةمعلــىمم	

تنفيــذمللخطــة
لالم ثدحمتإنفدذمتخطيطمللحيزمللبحريم	
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تضعمالئحةمل نفيذمتخطيطمللحيزمللبحري 7.1
تخطيط  لتنفيذ  األساس  البحري هي  الحيز  تخطيط  الئحة  تعد 
الحيز البحري وهي غالًبا ما تستند إلى القوانين ذات الصلة. هذه 
الالئحة عادة ما تتضمن الضرورة الداعية لتنفيذ تخطيط الحيز 
التنفيذ  وأساليب  بالتنفيذ  المعنية  الرئيسية  والهيئات  البحري 
والعالقات المتبادلة صلب تخطيط الحيز البحري والموافقة على 

استخدام البحر واكتساب حقوق استخدام المنطقة البحرية.
المهام  لتوضيح  طريق  خارطة  أو  تنفيذ  خطة  وضع  يمكن 
واإلجراءات، رغم أنه ال يزال من النادر جًدا العثور على هذا النوع 

من الوثائق لعمليات التخطيط الحيز البحري الحالية.

أما بالنسبة لخطط الحيز البحري المتسقة العابرة للحدود، فإن 
التنفيذ  لتخطيط  األساس  هي  الصلة  ذات  واالتفاقيات  المواثيق 
المهم  من  أكثر.  أو  بلدين  بين  فعالة  اتصاالت  تتطلب  ما  وغالًبا 
اإلقليمية  األهداف  ستنفذ  ومتى  كيف  وتنسق  البلدان  تناقش  أن 
المشتركة في كل عملية تخطيط وطنية. عادة، يكون لدى البلدان 
التنسيق  النوع من  أطر زمنية مختلفة، لذلك يمكن أن يكون هذا 

آلية لرفع على هذا التحدي.

األدلة

صلحة
صحاب امل

مشاركة أ

تقييم االستدامة

ص
فر

وال
ايا 

 القض
ديد

حت

تنفيذ اخلطة 

تقرر وضع/
تعديل اخلطة

بدء إشراك
 أصحاب املصلحة

جمع
األدلة

نطاق اخلطة 
والرؤية 
واألهداف

حتليل
اخليارات

تطوير السياسة

االستشارة بشأن
مسودة اخلطة

حتقيق مستقل
(إذا كان ذلك 

مناسًبا)

اخلطة 
املعتمدة

مللشكلم7.1
عمليةمتخطيطمللحيزمللبحري

  Welsh Government, 2017 :المصدر



119
يكنيمتنفيذمتخطيطملحليزمللبحري

إقدمةمحللرممن ظمممعمللقطدعدجمتللجهدجمللفدعلةملألخرىملم دبعةمتدعممعمليةملل نفيذ 7.2
إن وجود قاعدة أدلة سليمة سيؤدي إلى تحسين معرفتنا ببحارنا 
تمكين  وكذلك  وإدارتها  المستدام  استخدامها  عن  واإلبالغ 

التخطيط البحري الفعال.
محكم  تنظيم  إلى  تحتاج  للغاية  معقدة  عملية  األدلة  جمع  إن 
والمشاركة المستمرة لصناع القرار والهيئات التنظيمية القطاعية 
حاالت  في  سيما  مهم،  أمر  بالمسألة  وعيهم  وزيادة  وتثقيفهم 
تخطيط الحيز البحري غير الملزمة. كما أنه من الضروري أيًضا 
بناء قدرات الجهات الفاعلة غير الحكومية، أو على األقل توعيتهم 
بأهداف الخطة واللوائح الجديدة. وأخيرا يمكن لمجموعات العمل 

واللجان المشتركة بين الوكاالت تسهيل تنفيذ الخطة والنظر في 
المبادرات الجارية األخرى وأوجه التضافر التي يمكن أن تؤثر على 

نتائج التخطيط.
تنظيم  يتعين  للحدود،  عابر  بحري  حيز  تخطيط  وجود  حال  في 
بمزيد  للسماح  البلدان  لمختلف  التخطيط  سلطات  بين  االتصال 
القنوات  تفعيل  خالل  من  المعتاد  من  أكثر  بشكل  المرونة  من 
الدبلوماسية. إن متابعة األنشطة في البلدان المجاورة وإبالغ هذه 
خاص  بشكل  مهًما  أمًرا  يعد  بلدك  في  المحرز  بالتقدم  األخيرة 

لألنشطة العابرة للحدود وللتأثيرات المحتملة عبر الحدود.

ممللمربعم7.1م
إرشددلجملل نفيذملخطةمللبحروةملللطنيةملللولزوة

تحدد خطة البحرية الوطنية الويلزية رؤية الحكومة وأهدافها لمنطقة الخطة 
البحرية الويلزية وسياساتها لدعم تحقيقها ولمساعدة مستخدمي الفضاء 

البحري ومساعدة الذين يقومون بأنشطة برية )مع إمكانية التأثير على 
منطقة الخطة( على دعم التنمية المستدامة للبحار. تدعم خطة البحرية 

الوطنية الويلزية التنمية المستدامة من خالل توجيه ودعم صنع القرار بشكل 
فعال ومتناسب ومتسق.

يدعم دليل التنفيذ التكميلي خطة البحرية الوطنية الويلزية وهو يندرج 
ضمن اعتبارات السلطات العامة عند اتخاذها القرارات التي قد تؤثر على 
منطقة الخطة. يوفر هذا الدليل مزيًدا من التفاصيل حول سياسات خطة 

البحرية الوطنية الويلزية للمساعدة في ضمان تنفيذها بشكل فعال ومتسق 
لكنه ال يقدم سياسة تخطيط جديدة. هذه الوثيقة هي استمرار للسياسات 
والتوجيهات واألدلة غير القانونية األخرى المتعلقة بالخطة والمقصود منها 

دعم التخطيط البحري في ويلز وسيتم تحديثها بشكل دوري.
الفصل 58 من قانون الوصول البحري والساحلي لعام 2009 على جميع 

العامة: الهيئات 
اتخاذ قرارات التفويض أو اإلنفاذ )جزء 58 )4(( التي تؤثر أو قد تؤثر على  	

المنطقة البحرية في المملكة المتحدة وفًقا لبيان السياسة البحرية 

للمملكة المتحدة لعام 2011 والخطط البحرية ذات الصلة، ما لم تذكر 
االعتبارات ذات الصلة خالف ذلك )جزء 58 )1((

ذكر األسباب عند اتخاذ قرارات التفويض أو التنفيذ وفًقا لبيان السياسة  	
البحرية والخطط البحرية ذات الصلة

مراعاة بيان السياسة البحرية والخطط البحرية ذات الصلة عند اتخاذ  	
القرارات التي تؤثر أو قد تؤثر على المنطقة البحرية في المملكة المتحدة 

والتي ليست قرارات تفويض أو تنفيذ )جزء 58 )3((
مصدر آخر مفيد للمعلومات للمتقدمين بمطالب ولصناع القرار وهو بوابة 

ويلز للتخطيط البحري، والتي تحتوي على البيانات والخرائط المكانية ذات 
الصلة. هذه البوابة مفيدة لفهم االستخدام المحتمل الحالي والمستقبلي؛ 

تحديد ما إذا كانت المناطق ذات الصلة بمقترحاتهم تخضع بالفعل لتراخيص 
موجودة مسبًقا أو اتفاقيات أو طلبات توفير خيارات واستكشاف؛ وتحديد 
النزاعات والفرص المحتملة؛ وتحديد الفرص لتجنب وتقليل و/أو تخفيف 
اآلثار السلبية لتحقيق التوافق مع المستخدمين اآلخرين؛ والنظر فيما إذا 

كانت المقترحات يمكن أن تتعايش مع التطورات أو األنشطة القطاعية 
القائمة األخرى.

© Welsh Government, 2020
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توروبمللجهدجمللمخ صةمتللقطدعدجم 7.3
للبحروةمعلىمتنفيذمللخطة

يعد التنفيذ أو خطة العمل مكوًنا رئيسًيا في عملية تخطيط الحيز 
البحري. لضمان التطوير الفعال للخطة على أرض الواقع، تشترط 
السلطات المختصة بناء القدرات فيما يتعلق باإلجراءات الجديدة. 
يجب التفكير في ذلك في مرحلة مبكرة من عملية التخطيط، مع 
األخذ في االعتبار كيف ومن سيستخدم الخطة. سيضمن ذلك أن 

تكون الخطة مفيدة وقابلة لالستخدام ومفهومة ومستخدمة.
الحيز  بتخطيط  الحكومية  الهيئات  دراية  عنصر  وكذلك سيحدد 
البحري وقبولها له مدى فاعلية تنفيذه. باإلضافة إلى ذلك، يجب 
أن تركز تنمية القدرات على كيفية أن يكون تخطيط الحيز البحري 

مفيًدا لتعزيز االقتصاد األزرق والتنمية المستدامة.
يمكن لخطة التنفيذ ونظام تنفيذ التخطيط )ذلك الذي يعتمد عادة 
على نظم المعلومات الجغرافية وقواعد اإلدارة مثال( التحسين من 

كفاءة التنفيذ.

تقدسممللمسؤتليدج 7.3.1
كثير  في  تعتمد  ال  التي  االستثمار  ببرامج  الخطة  تنفيذ  يرتبط 
القطاع الخاص.  التخطيط، بل على  الحاالت على مؤسسات  من 
في  االستثمار  الحكومية  الحوافز  تعزز  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة 

القطاعات البحرية ذات األولوية في الخطة.
لقد  فقط.  البحرية  القطاعات  الحيز البحري  تخطيط  يوجه  ال 
الخطط  تنفيذ  بها  يتم  التي  الطريقة  أن  الواضح  من  أصبح 
البحري.  التخطيط  تنفيذ  تأثير مباشر على كيفية  لها  القطاعية 

إنها عملية ذات اتجاهين.
قدرات  لتطوير  وجود حاجة  يستخلص  ما سبق ذكره،  على ضوء 

تخطيط الحيز البحري لتدرك فوائد هذه العملية.

لل سلوة 7.3.2
األساليب  أو  المواقف  مختلف  جعل  إلى  التسوية  مصطلح  يشير 
متوافقة مع بعضها البعض أو جعلها في تناغم. عندما يكون هناك 
األنشطة  بين  أو  البحر  استخدام  أنشطة  مختلف  بين  تعارض 
البيئة، تحتاج اإلدارات ذات  البشرية وأهداف حماية  االقتصادية 
لم  وإن  النزاعات،  لتسوية  معينة  ولوائح  قوانين  اتباع  إلى  الصلة 

يتسَن ذلك، ستحتاج لضمان بقائها تحت السيطرة.

لل عدتن 7.3.3
تنفيذ  يشمل  المشترك.  العمل  فعل  أنه  على  التعاون  فهم  يمكن 
القانون  إنفاذ  وإدارات  اإلدارية  األقسام  البحري  الحيز  تخطيط 
والعديد من أصحاب المصلحة. لذلك، يجب أن يتم التنفيذ السليم 

من خالل الجهود المشتركة لألطراف المتعددة، مع تأكيد سلطة 
التخطيط على هذه الجهود المشتركة. في مشاريع تخطيط الحيز 
المصالح  أصحاب  متعدد  التعاون  يكون  الحدود،  عبر  البحري 

ومتعدد اإلدارات ومتعدد البلدان أمًرا مهًما بشكل خاص.

لل نسيق 7.3.4
ضرورًيا  البحري  الحيز  تخطيط  لسلطة  التنسيقي  الدور  يعتبر 
لضمان تنفيذ تخطيط الحيز البحري في الوقت المحدد. بشكل 
مخصصة  ومجموعات  لجان  إنشاء  يجب  التنفيذ،  إلجراء  عام، 
ومشاركة أصحاب  الصلة،  ذات  اللوائح  وتنفيذ  االتصاالت  لقيادة 
تنفيذ  ويمكن  ذلك.  إلى  وما  التراكمي،  األثر  وتقييم  المصلحة 
خالل  األصلية من  العمل  لخطة  وفًقا  بسالسة  العام  التخطيط 

آليات التعاون لإلدارات المتعددة.
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لالم ثدحمل خطيطمللحيزمللبحري 7.4
يعد امتثال السلطات القطاعية والهيئات التنظيمية أمًرا أساسًيا 
في تخطيط الحيز البحري. يحدث االمتثال عند تحديد متطلبات 
األهداف  تحقيق  يمكن  وبالتالي  بها،  والوفاء  بوضوح  التخطيط 
األنشطة  تطوير  عند  المثال،  سبيل  على  ذلك،  يحدث  المرجوة. 

.)IOC-UNESCO, 2009( البشرية داخل المناطق المعينة ذات الصلة
كانت  إذا  ما  أي  الخطة،  لطبيعة  وفًقا  االمتثال  درجة  تختلف  قد 
عندما  أبسط  الملزمة  الخطة  تكون  إرشادية.  أو  ملزمة  الخطة 
يتعلق األمر بالتنفيذ، حيث تتمتع بدعم قانوني قوي. يتطلب تنفيذ 

الخطط غير الملزمة تعاوًنا وإشراًفا متكرًرا.
الموافقة  القطاعية وسلطات  السلطات  إلى  التنفيذ  وتناط عهدة 
والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، سواء كانت منظمة أم ال. 

سبيل  على  الخاصة،  التنظيمية  السلطات  أو  القطاعات  وتقوم 
لتخطيط  االمتثال  لضمان  والتراخيص.  التصاريح  بمنح  المثال، 
الخطط  مع  التكييف  عمليات  تنسيق  يجب  البحري،  الحيز 
واللوائح القطاعية عند الضرورة. يجب أن تحدد اإلجراءات أيًضا 
ذلك،  على  عالوة  االمتثال.  عدم  حاالت  في  به  القيام  يجب  ما 
سيحتاج أصحاب المصلحة إلى أن يكونوا على دراية جيدة بالخطة 

النهائية وآثارها.
اقتراح مشروع  أو  التفكير في قطاع معين صلب الخطة  إن عدم 
لمنطقة غير مخصصة ألي نشاط أمران وردان كذلك. في هذه 
المصلحة  إجراء مفاوضات إضافية مع أصحاب  يمكن  الحاالت، 
لتكييف الخطة أو لوضع خطط تكميلية )شريطة أن تسمح اللوائح 

بهذه التغييرات واعتماًدا على كيفية القيام بذلك(.

االمتثال واإلنفاذمهمدمعنصرلنمأسدسيدنملضمدنمتنفيذمتخطيطم
للحيزمللبحري.مس كلنمللم طلبدجمللعدمةملالم ثدحمتلإلنفدذم-م

مثلملللئحمتقسيممللمندطقمتلل صدروحمتلل رلخيصم-مأكثرمفدعليةمعنومد:

تكلنمتلضحةمتمفهلمةم	
تحودملألنشطةمللبشروةملل يمتخضعمللم طلبدجم	
تحودمللم طلبدجمتأيملس ثندءلجمأتمتبدوندجم	
ت ندتحمبلضلحمكيفيةمتحوووملالم ثدحممنمخالحمتحوووملإليرلءلجم	
تكلنممرنةمبمدموكفيمل  كيفمبشكلمبندءمتفقممبررلجمشفدفةمتمقبللةم	

ومكنمتعزوزملالم ثدحممنمخالح:

رفعممس لىمتعيمللعملممتأصحدبمللمصلحةملآلخرونمبدلخططمم	
تللقللعومتلللللئحمتبوترمكلممجملعةممنمأصحدبمللمصلحة

تضعم“موتندجمقللعومللسللك”ممنمخالحملبرلمملتفدقيدجممعممخ لفمم	
للمصلحة أصحدبم

تلفيرممسدعوةمفنيةمتقومممنمخاللهدمللجهدجمللحكلميةمللمعللمدجمم	
حلحميوتىمللخططمتللمشدروعمللقطدعية

تركيبمعالمدجممددوة،ممثلمللعللمدج،محلحمللمللئلمللهدمةمأتممندطقمم	
للسالمة

للفكرةمهيمأنمولفرمتخطيطمللحيزمللبحريمإرشددلجمتشرتطمالس خولمم
للمندطقمللبحروة،مثممو ممتريم هدمإلىمقرلرلجمأكثرمتفصياًلمفيمإيرلءلجم
للمللفقة.ممفيمبعضمللبلولن،متكلنملللئحمتقسيممللمندطقمهيممؤشرلجم

أكثرممنمللم طلبدجمللمبدشرة.

IOC-UNESCO, 2009 :المصدر
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ممللمربعم7.2م
لل أكوممنملالم ثدحمل خطيطمللحيزمللبحري:مللملزمبيقمتللبرتغدحممثدال

يجب أن تكون عملية الموافقة وإعطاء التراخيص “موجهة من قبل الخطة” 
لتعزيز اليقين القانوني والشفافية بين أصحاب المصلحة. تعزز تشريعات 

وعملية تخطيط الحيز البحري في الموزمبيق والبرتغال الحق في االستخدام 
الخاص للفضاء البحري الوطني الذي يُمنح عن طريق االمتياز أو الترخيص أو 
التفويض لفترة معينة، بناًء على تخطيط الحيز البحري الوطني. تسمى هذه 
التصاريح »عندتونملالس خولممللخدصمللفضدءمللبحري«، وتسمح للمطورين 

والمستخدمين في الموزمبيق والبرتغال باستخدام الفضاء البحري عن طريق 
امتياز أو ترخيص أو تفويض، اعتمادًا على طبيعة النشاط، والتي قد تكون 

إما ذات طبيعة تجارية أو بحثية علمية.

في الحاالت التي ال يغطي فيها تخطيط الحيز البحري استخداًما بحرًيا 
معيًنا، ينص اإلطار القانوني على أنه ينبغي إجراء تعديالت وتحسينات محددة 

من خالل وضع خطط تكميلية.

وافقت حكومة الموزمبيق، بموجب المرسوم عدد 2017/21، المؤرخ في 24 مايو، 
على اللوائح التي تحدد النظام القانوني الستخدام الفضاء البحري الوطني. 

وزير البحار والمياه الداخلية ومصايد األسماك السلطة المختصة للموافقة 
على التراخيص، التصاريح واالمتيازات للمناطق البحرية حتى 100 كم2. أما 
بالنسبة إلى االمتيازات الخاصة بالمناطق التي تزيد مساحتها عن 100 كم2 

يجب أن يوافق عليها مجلس الوزراء.

في حالة وجود تعارض أو تداخل بين استخدامات األنشطة الحالية أو 
المحتملة في نفس المنطقة البحرية، يجب إعطاء األولوية واألفضلية للنشاط 

أو االستخدام الذي له )1( فوائد اجتماعية واقتصادية أكبر للبلد، )2( وأكبر 
درجة من التعايش بين االستخدامات أو األنشطة. يتحمل الطرف المهتم 

بتطوير المشروع الجديد تكاليف إعادة تخصيص المشروع الحالي. في حالة 
عدم إمكانية إعادة التخصيص ذلك بسبب خصوصيات النشاط أو عدم وجود 

مناطق مماثلة مناسبة لتطوير األنشطة الحالية، يجب على الطرف المعني 
تعويض صاحب الملكية عن استثماره والخسارة المحتملة في الربح.

Government of Mozambique, 2021; DGRM, 2021 :المصادر
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إنفدذمتخطيطمللحيزمللبحري 7.5
اإلنفاذ هو مجموعة من اإلجراءات التي تتخذها الحكومات فيما 
يتعلق بتنظيم األنشطة البشرية لتحقيق االمتثال لتخطيط الحيز 
البحري )IOC-UNESCO, 2009(. يعد إنفاذ خطة مكانية واسعة النطاق 
تكون  التي  الحاالت  في  خاصة  معقًدا،  أمًرا  قليلة  تفاصيل  ذات 
فيها الخطة غير ملزمة قانوًنا. وحيثما تكون الخطة ملزمة قانوًنا، 
هو  ما  باتباع  ملزمة  الموافقة  أو جهات  القطاعية  السلطات  فإن 

منصوص عليه في الخطة.
توصيل  في ضمان  باإلنفاذ  المتعلقة  المهمة  المهام  إحدى  تتمثل 
القواعد بوضوح إلى جميع أصحاب المصلحة وتطبيقها باستمرار 

.)IOC-UNESCO, 2009( على أساس سياسات وإجراءات شفافة

الحكومية  غير  المنظمات  مثل  المصلحة  ألصحاب  أيًضا  يمكن 
ومؤسسات السوق دعم اإلنفاذ من خالل الكشف عن اإلجراءات 
غير المتوافقة واإلبالغ عنها. وقد تتخذ المنظمات غير الحكومية 
إجراءات قانونية ضد شركة بسبب عدم امتثالها أو ضد الحكومة 
لعدم إنفاذها. من ناحية أخرى، قد تطلب البنوك وشركات التأمين 
أو  قرض  إصدار  قبل  البحري  الحيز  لتخطيط  االمتثال  ضمان 

.)IOC-UNESCO, 2009( تأمين للتنمية البحرية

فيمللعددة،متكمنمللفكرةمفيمأنمللخطةمتقوممإرشددلجمأتمشرتًطدم
علىمللمس لىمللعدم،مثمموجريمإعطدءممح لىمأكثرمتفصياًلم

ل لكملإلرشددلجمعنوملتخدذمللقرلرلجمللقطدعيةمأتمإيرلءلجم
للمللفقة:

تفلوضملإلنفدذمللسلطدجمللمخ صةم	

عمليدجملل ف يشمل حووومحدلةملالم ثدحملألنشطةمللبشروةمللمنظمةمم	
لالن هدكدج تلكشفم

للمفدتضدجممعملألفرلدمأتممووريملألنشطةمغيرمللمم ثلةمللضعميولتحمم	
زمنيةمتُنهجممقبللةمبشكلمم بددحمل حقيقملالم ثدح

لإليرلءلجمللقدنلنية،معنومللضرترة،ملإليبدرمعلىملالم ثدحمتفرضمم	
عقلبدجمعلىملن هدكمللقدنلن،مأتمتشكيلمتهووومللصحةمللعدمةمأتم

يلدةمللبيئة،مبمدمفيمذلكمللعقلبدجمللمدليةمأتمسحبمتصروح

IOC-UNESCO, 2009 المصدر: مقتبس عن

التنفيذ في دول مختلفة:

التفيا
مخالحمللمفدتضدجممعمللعوووممنملللزلرلجمتللسلطدجمذلجمللصلة

)علىممس لودجمم عودة(متمملالتفدقمإيمداًلمعلىم16متوبيًرلممحوًدلم
ل نفيذمتخطيطمللحيزمللبحريمفيمالتفيد،متفقًدملألهولفمللعدمةم

تلالس رلتيجية.م

تقلممتزلرةمحمدوةمللبيئةمتلل نميةملإلقليميةمفيمالتفيدممرةمتلحوةم
فيمللسنة،مبغرضممرلقبةمتنفيذمتخطيطمللحيزمللبحريمبمرليعةم
لالس خولممللفعليمللبحرمتتحووثمللبيدندجمللجغرلفيةمللمكدنيةم

تخرلئطمللخطةمكمدمهلممطللب.مبدإلضدفةمإلىمذلك،مأنشأجملللزلرةمفروقم
عململل خطيطمللبحريمتللذيمو كلنممنم24مممثاًلممنممخ لفملللزلرلجم

تللهيئدجمتللجمعيدجمتمندطقملل خطيط.متأثندءمإعولدمتخطيطمللحيزم
للبحري،مكدنمهندكمبدلفعلممجملعةمعملمممدثلة.ممس ج معممجملعةم

للعملمتيهًدملليهممرةمتلحوةمعلىملألقلمفيمللسنة،متمنمللم لقعمأنم
تضمنمتبددحمأحوثمللمعللمدجمتللبيدندجمألغرلضمتنفيذملل خطيطم

للبحري.ملوعممللم دبعة،مسي ممإيرلءملس طالعدجملجمعمللموخالجممنم
مجملعةمأكبرممنمللخبرلءمتأصحدبمللمصلحة.

بلجيكا
أشرفتملللجنةملالس شدروةمللرسميةمعلىمتنفيذمخطةمللف رةم2014-2020م
علىمأسدسمسنلي.متت كلنملللثيقةملإلطدروةممنممهدمممميزة،ملهدمسلطةم

مسؤتلة،متهوف،متسنةمإنجدز،متمؤشرممندسبملكلممهمة.مكدنتممعظمم
للمؤشرلجمنلعية،ممثلمتحوووممدمإذلمكدنمقومتممإيرلءمنلعممعينممنم
للورلسة،مأتمنشرمدليلمتلييهي.محودجملللجنةممس لىملإلنجدزمنحلم
للهوفمكلمعدممعلىممقيدسممنمثالثةممس لودج:م»الموليومتقوم«متم

»بعضملل قوم«متم»مك مل«.
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الرصد والتقييم والتكيّفالرصد والتقييم والتكيّف  		

من  مختلفة  مراحل  في  التقييم  طرق  الفصل  هذا  يوضح 
دورة التخطيط.

المعلومات  تعتبر  ومتكررة.  عبارة عن عملية دورية  التخطيط هو 
عملية  في تحسين  قيمة  ذات  والتقييم  الرصد  من  المكتسبة 

التخطيط وإجراء تعديالت مستنيرة عند الضرورة.

يعتمد تخطيط الحيز البحري التكيفي على عملية تخطيط دائرية 
التخطيط  معلومات  بتوفير  دوري  بشكل  تقوم  حيث  ترابطية،  أو 
الواقع،  في  التالية.  التخطيط  دورة  وتحسين  لتعزيز  الماضية 
يحدث  أن  يجب  التي  البحري  الحيز  تخطيط  مرحلة  هو  التقييم 
اليومية،  العملية  التزاماتهم  حجم  أما  التعلم.  من  قدر  أكبر  فيها 
وعلى  على التخطيط  القائمة  السلطات  على  يتعذر  ما  غالًبا 
البحري  الحيز  تخطيط  ونتائج  تنفيذ  ومراجعة  رصد  المديرين 
بشكل منهجي. ومع ذلك، فإن مخاطر عدم القيام بذلك تتمثل في 
إمكانية تبديد األموال والموارد األخرى على الخطط التي ال تحقق 

.)IOC-UNESCO, 2009( أهدافها

يجب أن يشرح التقييم بشكل عام ما الذي يصلح، ولمن، ولماذا؟ 
قياس  وكذلك  للتقييم،  المنهجية  االختيارات  تهدف  أن  يجب 
التأثيرات أو استخدام المؤشرات، إلى اإلجابة على هذه األسئلة.  
يمكن اإلجابة على هذه األسئلة من خالل تطبيق طرق بديلة. قد 
بكثير من  أكثر  العلم موارد  إلى  المستند  والرصد  التقييم  يتطلب 
النهج القائم على الحوار. كال النهجين لهما نقاط قوتهما والتوصية 

هي إيجاد مجموعات من هذه األساليب.

باللجنة  الخاص   )2014( البحري  الحيز  خطط  تقييم  دليل  يؤكد 
أهمية  لليونسكو  التابعة  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية 
التقييم، سيما فيما يتعلق بقياس ما إذا كانت خطط تخطيط الحيز 
البحري تحقق أهدافها المعلنة، والتي تتوافق بدورها مع األهداف 
المجتمعية فيما يتعلق بالمناطق البحرية. يعمل النهج المقدم في 
هذا الدليل بشكل جيد إذا كان تخطيط الحيز البحري الخاص بك 
مفصاًل وملزًما. ثم يمكنك ربط التطورات المستقبلية في البحر 
بشكل مبرر بأحكام التخطيط الواردة في تخطيط الحيز البحري. 
استراتيجية  أكثر  البحري  الحيز  تخطيط  نظام  يكون  عندما 
والرصد  التقييم  التوجيه، يجب تصميم عملية  من  بدالً  وإرشاًدا، 
إلى تخطيط  الذي ينظر  التقييم  لنهج  بشكل مختلف. هنا، يمكن 
الحيز البحري من وجهات نظر مختلفة وفي سياق أوسع أن ينتج 
في  المتمثل  التحدي  مواجهة  في  جزئًيا  تساعد  مفيدة  معلومات 

معرفة آثار تخطيط الحيز البحري )للمربعم8.2(.

 يعد التعلم من خطط وعمليات تخطيط الحيز البحري وتحسينها 
من بين األغراض الرئيسية للرصد والتقييم. باإلضافة إلى ذلك، 
لضمان  استخدامها  يمكن  معلومات  والتقييم  الرصد  عن  ينتج 
عمليات  المسؤولة.  السلطات  ومحاسبة  أوسع  مجتمعية  شفافية 
الرصد والتقييم والتكيف كلها مترابطة. يعتبر رصد تنفيذ الخطة 
والتي  للتقييم  الالزمة  المعلومات  تولد  مستمرة  عملية  ونتائجها 
بدورها توفر المعلومات الضرورية لتكييف الخطة عند مراجعتها. 
التخطيط  ودورات  البحري  الحيز  تخطيط  عمليات  ألن  نظًرا 
والرصد  التقييم  إجراء  المفيد  فمن  سنوات،  عدة  عادًة  تستغرق 
يستهدف  أن  يمكن  التخطيط.  دورة  خالل  خطوات  عدة  في 
التقييم – وبالتالي الرصد – مراحل وجوانب مختلفة في تخطيط 

الحيز البحري:

عمليات تخطيط الحيز البحري 	
الخطة وأهميتها 	
 تنفيذ الخطة 	
نتائج الخطة   	

الخطة  صنع  عملية  وتقييم  لمتابعة  مؤشرات  إلى  حاجة  هناك 
والمعايير  المؤشرات  أنواع  4.5م للقسمم يقدم  والنتائج.  والتنفيذ 
الرئيسية الالزمة لصياغة مؤشرات جيدة كما يقدم بعض المصادر 

المفيدة لتصميمها.

يستعرض هذا الفصل 

كيفيةمتقييممعمليةملل خطيطمتمشدركةمأصحدبمللمصلحةمم	
أهميةمتقييممللخطةمتتنفيذهدم	
تقييممن دئجمتخطيطمللحيزمللبحريمتكيفيةملإلبالغمعنهدم	
خيدرلجملل كّيفم)لس عرلضمتمرليعةمللخطة(م	
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تقييممعمليةملل خطيطمتإشرلكمأصحدبم 8.1
للمصلحة

يمكن أن يؤدي تقييم العملية وكيفية إجراء مشاركة أصحاب المصلحة 
حيث  من  فعالية  أكثر  البحري  الحيز  تخطيط  عمليات  جعل  إلى 

التكلفة والشمولية، فضاًل عن تحسين قاعدة المعرفة للتخطيط.

تقييممللعملية 8.1.1
يتناول تقييم العملية بالدرس كيفية استخدام البيانات واألساليب 
في عملية المؤسسة. يلخص للجوتحم8.1 المعايير الرئيسية لتقييم 

عملية تخطيط الحيز البحري.

تقييمممشدركةمأصحدبمللمصلحة 8.1.2
تقييم  في  المهمة  العناصر  من  المصلحة  أصحاب  مشاركة  تعد 
عمليات التخطيط. يقدم للجوتحم8.2 مجموعة شاملة من معايير 
التقييم لكل من العملية التشاركية ونتائجها. يمكن تكييف األسئلة 

مع سياق التخطيط.

االعتبار  لمعالجة  وسيلة  هو  المصلحة  أصحاب  مشاركة  تقييم 
كما هو  البحري.  الحيز  داخل تخطيط  االجتماعية  للعدالة  العام 
موضح في للفصلم2، فإن العناصر األساسية للعدالة االجتماعية 
هي التمثيل واالعتراف والتوزيع. من الواضح أن التمثيل هو أحد 
المجاالت الرئيسية لتقييم مشاركة أصحاب المصلحة في تخطيط 
الحيز البحري. يمكن أن يكون العنصر الثاني، أي االعتراف، أحد 
البحري.  الحيز  لتخطيط  )االستباقي(  المسبق  التقييم  جوانب 
التأثيرات  تعد  ذلك.  بعد  التقييم  من  النوع  هذا  مناقشة  سيتم 
المرتبطة بالتوزيع لتخطيط الحيز البحري جانًبا مهًما من جوانب 

تقييم نتائج تخطيط الحيز البحري.

مللجوتحم8.1
للمعدويرمللرئيسيةمل قييممعمليةملل خطيطمللحيزمللبحري

للمعدويرللملضلع

صحة للبيدندج 
تلل حليالج

دمج أفضل المعلومات المتاحة

استخدام األساليب والتقنيات المناسبة

متانة التحليالت ووضوحها وقابلية إعادة إنتاج نتائجها

طرق بناء السيناريوللنظر في للبولئل

الشمولية والتناسب/تبرير السيناريوهات

إجراءات وطرق تقييم السيناريو

تقييم لألثر 
للمرتقب

شمولية ومتانة طرق تقييم األثر

إدراج نتائج التقييم في المسودة والخطة النهائية

تندسب للمللرد 
)للضع للخطط(

تطور المصادر خالل عملية صنع الخطة، بما في ذلك 
مصادر التمويل

النسبة بين الموارد المتاحة والضرورية
Carneiro, 2013 :المصدر

مللجوتحم8.2
تقييممللعمليةملل شدركية

للمرحلةملألتلى:ملمدذل،متمن،متم ى،متكيف؛متكدليفمللمشدركة

أسباب اعتماد مشاركة أصحاب المصلحةلمدذل؟

التحليالت المرتبطة بأصحاب المصلحةمن؟

القطاعات والفئات المعنية

استراتيجية أخذ العينات المعتمدة

أي تحديد أولويات ألصحاب المصلحة/الممثلين

إشراك أصحاب المصلحة خالل مرحلة التخطيط المعياريم ى؟

إشراك أصحاب المصلحة خالل مرحلة التخطيط االستراتيجي

إشراك أصحاب المصلحة خالل مرحلة التخطيط التشغيلي

المسؤولية المترتبة عن مشاركة أصحاب المصلحةكيف؟

استراتيجيات المشاركة

طرق المشاركة

ما هي مدة عملية مشاركة أصحاب المصلحة؟لل كلفة

ما هي النفقات المتعلقة بالعملية التشاركية؟

كم تكلفت العملية التشاركية؟

من دفع نفقات العملية التشاركية؟

تقييممللعمليةملل شدركية
مللمرحلةمللثدنية:مللعللقبمتللقبلحملالي مدعي

 هل أدت العملية التشاركية إلى زيادة رأس المال االجتماعي بين أصحاب
المصلحة؟

 هل زادت العملية التشاركية من فهم ودعم تخطيط الحيز البحري؟ هل تعتبر
عملية جيدة لحوكمة المحيطات؟

 هل تعكس مجموعة أصحاب المصلحة/الممثلين المشاركين بدقة تنوع الجهات
الفاعلة في المنطقة؟

هل ضمنت العملية التشاركية توازن القوى بين أصحاب المصلحة؟

 هل يعتقد أصحاب المصلحة أنهم كانوا قادرين على التأثير على العملية، وبالتالي
دعموا تخطيط الحيز البحري النهائي وما زالوا على استعداد للمشاركة؟

 هل قام أصحاب المصلحة بتحديد وتشكيل محركات عملية تخطيط الحيز
البحري؟

 هل وازنت العملية التشاركية بين النهجين من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى
أعلى، مما أدى إلى التشارك في عملية اتخاذ القرارات؟

 هل كانت المعلومات حول عملية تخطيط الحيز البحري مفتوحة ألصحاب
المصلحة؟

 ما العوائق التي تحول دون التعاون بين مختلف القطاعات وفئات أصحاب
المصلحة؟

 هل كان أصحاب المصلحة قادرين على التفاوض بشأن مصالحهم والتأكد من
تطبيق بعض فوائد تخطيط الحيز البحري عليهم على األقل؟

هل قام أصحاب المصلحة األقوياء بتمويل العملية التشاركية والتأثير فيها؟

 هل انعكس الوقت والتكلفة المخصصان لمشاركة أصحاب المصلحة في دعم
أوسع لتخطيط الحيز البحري النهائي؟

Quesada-Silva et al., 2019 :المصدر
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متقييممللخطةمتموىممالءم هدمم 8.2
على  تركز  مفيدة  طريقة  عن  آخر  مثال  هو  الخطة  أهمية  تقييم 
مرحلة التخطيط، وهو يركز على مشروع تخطيط الحيز البحري 
من خالل تقييم النتائج الواقعية وما إذا كانت تتوافق مع األهداف 
االنتباه  أيًضا  المهم  من  المرحلة،  هذه  خالل  للخطة.  المحددة 
إلى اآلثار الجانبية المحتملة. يسمى هذا النوع من التقييم أحياًنا 
التقييم المسبق. التقييم البيئي االستراتيجي هو مثال آخر التقييم 

االستباقي )انظر للقسمم6.5(.  

المسودات  وتحسين  تهذيب  من  العملية  تمكن هذه  أن  يُفترض 
أهدافها  الخطة  تحقق  أن  المرجح  من  يكون  بحيث  المتتالية، 
بطريقة فعالة من حيث التكلفة. سيوفر هذا أيًضا معلومات يمكن 
أن تساعد في ضبط أنشطة الرصد والتقييم المخطط لها بشكل 

مثالي، مما يضمن توفر جميع المعلومات الضرورية.

مستشارين  بواسطة  االستباقي  التقييم  إجراء  يتم  ما  عادًة 
على تخطيط  القائمة  السلطة  على  يتعين  قد  ولكن  خارجيين، 
األسئلة على  واإلجابة  المعلومات  توفير  أيًضا  البحري   الحيز 
يعالج  البحري  الحيز  تخطيط  ألن  نظًرا    .)8.1 للمربعم )انظر 
مجموعة  إشراك  الضروري  فمن  متعددة،  وموضوعات  قطاعات 
العوامل  وفهم  الصلة  ذات  الخبرات  ذوي  األشخاص  من  واسعة 
التي تؤثر على التطورات في البحر، وكيف تتولد التأثيرات واآلثار 
الجانبية المحتملة لتخطيط الحيز البحري. يمكن أن يكون هؤالء 
األشخاص من اإلدارة القطاعية أو اإلقليمية أو القطاع الخاص أو 

المنظمات غير الحكومية أو المجتمعات أو األوساط األكاديمية.

إلى  الخطة  من  المعقولة  الخطوات  صياغة  تكون  أن  يمكن 
القيام  التأثيرات. عند  المتوقعة طريقة مفيدة لتحديد  التأثيرات 
بذلك، من المفيد أن تكون على دراية باآلثار الجانبية والمعوقات 

المحتملة أيًضا.

يصف المخطط التالي )للشكلم8.1( المفهوم األساسي حيث يعني 
الواردة  التخطيط  وأحكام  البحري  الحيز  “التدخل” في مخطط 
فيه )تخصيص المساحة وشروط استخدام المساحة(. يمكن أن 
الالزمة  الخطوات  والمتوسطة في تحديد  األولية  النتائج  تساعد 
لتحقيق الهدف – النتائج طويلة األجل. تساعد األسئلة الواردة في 

المخطط في صياغة الخطوات المعقولة.

ممللمربعم8.1م
أمثلةمعنممعدويرمتأسئلةمتقييممأهميةمتخطيطمللحيزمللبحري

مللصلة:
هلموعدلجمتخطيطمللحيزمللبحريملألسئلةمللصحيحة؟

هل تم تشخيص الحاالت الحالية والمستقبلية بشكل صحيح؟ )انظر  	
القسمينم5.2 و5.3 على التوالي(

يجب إجراء تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وعلى  	
وجه الخصوص تحديد الفرص ونقاط القوة التي يمكن أن تتأثر 

بتخطيط الحيز البحري  

يجب فحص تحليل التوجهات المستقبلية وتحليل السيناريو 	

 يجب إشراك أصحاب المصلحة وخبراء القطاع الذين لديهم  	
معلومات قيمة عن الظروف الحالية والمستقبلية للقطاعات

هل محتويات أهداف تخطيط الحيز البحري المتفق عليها ومسودة  	
قرارات تخطيط تتوافق مع نتائج تحليل نقاط القوة والضعف والفرص 

والتهديدات وتحليالت التوجهات؟ هل تغطي القضايا الرئيسية؟

مملل ندسق:
هلمو للفقمتخطيطمللحيزمللبحريممعملالل زلمدجمللمليلدةممسبًقد؟مم

هل تحدد وثائق تخطيط الحيز البحري جميع االلتزامات اإلقليمية  	
والوطنية والدولية ذات الصلة التي تغطي الموضوعات التي يجري 

تناولها في الخطة؟ )انظر للقسمينم3.2 و3.3 حول االلتزامات 
السياسية الوطنية والدولية الموجودة مسبًقا(

هل تتماشى أهداف تخطيط الحيز البحري مع االلتزامات اإلقليمية  	
والوطنية والدولية الموجودة مسبًقا؟

)لالس بدقية(: مللفدعليةم
مدمللن دئجمللم لقعةم)تلآلثدرمللجدنبية(مل خطيطمللحيزمللبحري؟

هل للخطة أهداف واضحة لتوجيه عملية التخطيط؟ 	

هل يمكن تحقيق األهداف بشكل واقعي من خالل تخطيط الحيز  	
البحري )ضمن قيود الميزانية(؟

 بالتعاون مع أصحاب المصلحة والخبراء القطاعيين، ضع أوصاف  	
للخطوات المعقولة )منطق التدخل( من مسودة الخطة إلى النتائج 

المفضلة )األهداف(

حدد اآلثار الجانبية المحتملة وتوزيع اآلثار اإليجابية والضارة عبر  	
القطاعات ومجموعات األفراد )بما في ذلك االختالفات اإلقليمية(. 

سوف يساهم هذا في تعزيز العدالة االجتماعية

 Varjopuro, 2019; Varjopuro et al., 2019 :المصدر
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مللجوتحم8.3
للخطللجمللمعقللةمل حقيقمللهوفمللمرصلدملطدقةمللرودحمتلألسئلةملل قييميةمذلجمللصلة

مزوددةمإن دجمللطدقةمللم جودةمفيمللبحرللهوف
بمقولرم5مييجدمتلطمبحللحمعدمم2030

أمثلةمعلىملألسئلةملل قييمية

قرلرملل خطيطم
)للمخريدج(

المناطق المخصصة إلنتاج طاقة الرياح في البحر
مسارات الكابالت المحددة في الخطة

ترد متطلبات وشروط طاقة الرياح في المناطق 
المعينة في وثائق التخطيط

هل المنطقة كافية للوصول إلى الهدف؟ 	
هل المناطق المخصصة إلنتاج الطاقة بواسطة الرياح أو مرور الكابالت صالحة  	

لالستخدام؟
ما اآلثار الممكنة على البيئة البحرية والكائنات والموائل – وكذلك على  	

االستخدامات البحرية األخرى؟

تزداد المعرفة بين مشغلي الطاقة المتجددة )والجهات للن دئجمللفلروة
الفاعلة األخرى( بشأن توفر المساحة، والشروط 

المحددة لتطوير المناطق، والقيم المستهدفة
يزداد االهتمام ببناء المزيد من طاقة الرياح في البحر

هل تصل المعلومات إلى الفئات المستهدفة وجميع األطراف المتأثرة المتوقعة؟ 	
 هل تبدي الشركات والجهات الفاعلة األخرى )بما في ذلك السلطات( اهتماًما  	

أو قلًقا؟
ما العوامل األخرى التي قد تدعم أو تعيق التطوير المفضل؟ 	

تم التقدم بمطالب تصاريح إلى السلطاتللن دئجملللسيطة
تم إصدار التصاريح

مالحظة: من المحتمل أن يكون هناك فارق زمني كبير 
بين هاتين النتيجتين الوسيطتين  

هل تم تقديم طلبات التصاريح؟ 	
 هل تم حشد مجموعات أصحاب المصلحة لدعم أو لمعارضة التنمية؟ 	
ما نوع التصاريح التي يتم إصدارها؟ هل تتطابق مع الهدف وأحكام التخطيط؟ 	
ما العوامل األخرى التي قد تدعم أو تعيق التنمية؟ 	
هل هناك آثار جانبية أو عواقب غير مقصودة؟ 	
من يتأثر وكيف؟ 	

للن دئجمطلولةم
للموى

 ما كمية الكهرباء المنتجة؟ هل تلبي الهدف؟ 	التوربينات جاهزة وتنتج طاقة متجددة
ما اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية؟ 	
ما العوامل األخرى التي دعمت أو أعاقت التنمية؟ 	
هل هناك آثار جانبية أو عواقب غير مقصودة؟ 	
 من يتأثر وكيف؟ )تأثيرات التوزيع( 	

 مالحظة: تتعلق األسئلة التقييمية بتقييم الخطة )المخرجات( وكذلك بتقييم التنفيذ )للقسمم8.3( وتقييم النتائج )للقسمم8.4(.
 Varjopuro et al., 2019 :المصدر

لل أثيرلجلل وخل

للوخالج

ملالف رلضدج
كيف تؤدي المخرجات إلى النتائج؟ ما الذي يجب 

أن يحدث؟ كيف تؤثر العوامل السياقية؟

مللمخدطر
مخاطر أن الرابط ضعيف أو غير موجود

مللن دئجللخريدجلألنشطة
لألتلية

مللن دئج
لللسيطة

مللن دئجمعلى
للوىمللبعيو

لالف رلضدج
كيف تؤدي النتائج األولية إلى نتائج وسيطة ثم في النتائج على المدى 

الطويل؟ ما الذي يجب أن يحدث؟ كيف تؤثر العوامل السياقية؟
مللمخدطر

مخاطر أن الرابط ضعيف أو غير موجود
لآلثدرمللجدنبية

ما هي آثار التدخل في سياق الحدود؟

مللشكلم8.1
صيدغةمللخطللجمللمعقللة

 Varjopuro, 2019 :المصدر
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واالجتماعية  واالقتصادية  البيئية  اآلثار  وصف  المستحسن  من 
المتوقعة، باإلضافة إلى اآلثار الجانبية، وتحديد األطراف المتأثرة 
بشكل منهجي وكيفية تأثرها. يمكن أن يساعد تحديد العوامل التي 
تؤثر على التنمية، والتأثيرات، واآلثار الجانبية في إنشاء مؤشرات 
كمية أو نوعية لرصد تخطيط الحيز البحري. أخيًرا، يؤدي إنشاء 
أوصاف للخطوات المعقولة جنًبا إلى جنب مع الخبراء وأصحاب 
في  المتوقعة.  واإلجراءات  بالخطة  معرفتهم  زيادة  إلى  المصلحة 
بالملكية  أفضل األحوال، يمكن أن تخلق تلك األوصاف إحساًسا 

المشتركة لتخطيط الحيز البحري.  

صياغة  في  المشاركين  المصلحة  وأصحاب  للخبراء  يكون  قد 
الخطوات المعقولة وجهات نظر مختلفة مبررة حول كيفية تأثير 
تخطيط الحيز البحري على القطاعات أو البيئة البحرية وماهية 
اآلثار التي يمكن أن تتولد. في مثل هذه الحاالت، من المستحسن 
إنتاج عدد محدود من األوصاف البديلة للخطوات نحو األهداف. 
مع  التعامل  في  معقولة  بديلة  أوصاف  وجود  يساعد  أن  يمكن 
البحري.  الحيز  تخطيط  تنفيذ  متابعة  عند  اليقين  عدم  حاالت 
معقولية  من  للتأكد  الخبراء  تقييمات  فحص  يجب  توفرها،  عند 
المعلومات اإلحصائية والمعرفة العلمية والنظريات المثبتة، ويجب 

أن تكون قوية قدر اإلمكان.

 يمكن صياغة الخطوات المعقولة من الخطة إلى النتائج بطرق أو 
مجموعات مختلفة من بينها:

طريقة السرد: قصة تصف الخطوات المعقولة 	
طريقة الرسم البياني: يمكن تصور الخطوات المعقولة على شكل  	

خريطة معرفية

عند تقديم الخطوات المعقولة، من المهم تبريرها وشرح االفتراضات 
والعوامل  نتائج،  الخطة  تحقق  يفترض  لماذا  تفسر  التي  الرئيسية 

والعالقات التي تعزز أو تعيق تحقيق تلك النتائج.

يوضح للجوتحم8.3 مخطًطا مبسًطا للخطوات المعقولة من قرار 
أمثلة  مع  الرياح(،  طاقة  )إلنتاج  المفضلة  النتائج  إلى  التخطيط 
على األسئلة التقييمية التي يجب مناقشتها مع الخبراء وأصحاب 
الماضي  زمن  في  مماثلة  أسئلة  إعادة صياغة  يمكن  المصلحة.  

لتقييم النتائج.

تقييمملل نفيذ 8.3
التنفيذ هو عملية طويلة )انظر للفصلم7(، حيث غالًبا ما يتم اتخاذ 
اإلجراءات من قبل السلطات القطاعية والجهات الفاعلة الخاصة، 
أما أدوار سلطات تخطيط الحيز البحري فتقتصر على التنسيق 
والمتابعة. يمكن لسلطات تخطيط الحيز البحري أيًضا االستثمار 
الصلة على علم  الفاعلة ذات  الجهات  التوعية إلبقاء  أنشطة  في 

بتخطيط الحيز البحري.

 يمكن أن تكون دورات مراجعة الخطط الحيز البحري طويلة نسبًيا 
من حيث الزمن – من 5 إلى 10 سنوات، أو حتى أكثر. لذلك فمن 

المستحسن متابعة تنفيذ الخطة أثناء تتقدمها وليس فقط التركيز 
على تحقيق النتائج المرجوة. ويحتاج األمر أيضا الى إجراء تقييم 
في منتصف المدة، خاصة إذا كانت دورة المراجعة طويلة جًدا. 
النتائج  فهي فرصة للتحقق من اتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق 
والمسارات  الخطوات  توفر  هنا،  أخرى.  مرة  واإلبالغ  النهائية 
صياغتها  تمت  التي  المؤشرات  وكذلك  النتائج،  نحو  المعقولة 
مسبًقا، نقاط الفحص )انظر للجوتحم8.3(. ستساعد المؤشرات 
منتصف  تقييم  في  والمتوسطة  الفورية  للنتائج  مسبًقا  المحددة 

المدة بشكل كبير، مما يجعلها أكثر شفافية وقوة.  

وقد حرصت بعض البلدان، مثل بلجيكا والتفيا، أن تجتمع مجموعة 
عمل أو لجنة مشتركة بين الوكاالت سنوًيا للتحقق من مدى تقدم 
التنفيذ. لتسهيل العملية، قامت البلدان بتطوير جداول تحتوي على 

العناصر المماثلة التالية:
 التدابير الواجب اتخاذها أو النتائج التي يتعين تحقيقها 	
المؤشر )المؤشرات( ذات الصلة 	
سلطة مسؤولة 	
سنة من اإلنجاز 	

عالوة على ذلك، نظمت بلجيكا أحداًثا ألصحاب المصلحة لجمع 
تنفيذ  بشأن  الفاعلة  الجهات  من  واسعة  مجموعة  من  التعليقات 
وتأثيرات الخطة الحيز البحري. كان هذا باإلضافة إلى المتابعة 

الرسمية المشتركة بين الوكاالت.

للسلطات  منتظمة  مؤتمرات  البلدان  تعقد  أن  المستحسن  من 
الحيز  الخطط  وتأثيرات  تنفيذ  لمناقشة  المصلحة  وأصحاب 
اتجاهين  في  المعلومات  لتبادل  فرصة  هذا  سيوفر  البحري. 
بالخطة  اطالع  على  الصلة  ذات  الفاعلة  الجهات  أيًضا  وسيبقي 
وتنفيذها. ويمكن أيضا تنظيم مثل هذه المؤتمرات بشأن التنفيذ 

والمتابعة على مستوى البحر اإلقليمي.

ممللمربعم8.2م
تحويمعزحمآثدرمتخطيطمللحيزمللبحري

تحقيقا ألهدافه، يسعى تخطيط الحيز البحري إلى إحداث تغييرات 
تفضيلية في استخدام المناطق البحرية. الستخالص استنتاجات حول 

فاعلية تخطيط الحيز البحري، تحتاج السلطة المختصة أو المقّيم إلى 
معرفة وإثبات أن تخطيط الحيز البحري تسبب أو على األقل ساهم في 
وقوع التغييرات المالحظة في استخدام منطقة بحرية ما. يتمثل التحدي 

هنا في أن تخطيط الحيز البحري يعمل في بيئة مجتمعية وطبيعية 
تتأثر بالعمليات البشرية والطبيعية المختلفة. على سبيل المثال، يتأثر 
تطوير األنشطة االقتصادية في البحار بعدد من العوامل، بما في ذلك 

الدوافع االقتصادية )العرض والطلب وبدائلهما( والتطور التكنولوجي 
والسياسات القطاعية والتفضيالت المجتمعية وبتخطيط الحيز البحري 

نفسه. كيف يمكننا إذن التمييز بين تأثيرات تخطيط الحيز البحري 
والعوامل األخرى؟

Carneiro, 2013 :المصدر
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أخيًرا، من المهم أن ينظر تقييم منتصف المدة أو أنشطة المتابعة 
تتطور  كيف  نفسه:  البحري  الحيز  تخطيط  من  أبعد  هو  ما  إلى 
الخطة  زالت  ما  هل  البحرية؟  البيئة  وحالة  البحرية  القطاعات 
عدة  لمدة  المراجعة  دورة  كانت  إذا  سنوات؟  بضع  بعد  صالحة 
سنوات، فقد تحدث تغييرات كبيرة. يمكن الحصول على معلومات 
حول تطوير القطاعات وحالة البيئة البحرية من السلطات والخبراء 
المعنيين. الغرض من مؤشرات السياق هو متابعة هذه التطورات 

وإضافة الشفافية والمتانة إلى عملية التقييم.

متقييممن دئجمتخطيطمللحيزمللبحريم 8.4
إلى تحقيق أهداف معينة محددة  البحري  الحيز  يهدف تخطيط 
مسبًقا – ينصب تركيز تقييم النتائج على التحقق من مدى تلبية 
النتائج تحديد اآلثار  األهداف. باإلضافة إلى ذلك، يمكن لتقييم 
الجانبية وتحليل كيفية توزيع النتائج اإليجابية والسلبية بين الجهات 

الفاعلة. هذا األمر األخير مهم من منظور العدالة االجتماعية.

صياغة  الضروري  من  المعلنة،  األهداف  تحقيق  تقييم  أجل  من 
واقعية  األهداف  تكون  أن  يجب  البداية.  في  واضحة  أهداف 
التحقق منها، حسبما تمت مناقشته في  ويمكن  ومحددة بوضوح 
تقييم  في  مفيدة  والكمية  النوعية  المؤشرات  تكون   .4.4 للقسمم

النتائج عند ارتباطها بشكل واضح باألهداف.

نظًرا ألن مرحلة تنفيذ تخطيط الحيز البحري عادة ما تستغرق 
عدة سنوات والعديد من التطورات في البحر تستغرق وقًتا طوياًل 
نحو  كخطوات  النتائج  تقييم  في  التفكير  المفيد  فمن  لتحقيقها، 
النتائج النهائية. يمكن أن يتسلسل تقييم النتائج إلى نتائج فورية 
بهذه   .8.3 للجوتحم في  موضح  هو  كما  األجل  وطويلة  ومتوسطة 
البحري  الحيز  تخطيط  تنفيذ  أن  من  التحقق  يمكنك  الطريقة، 
الخاص بك يسير على المسار الصحيح نحو األهداف )أي النتائج 

طويلة األجل(.

التحقق  ويمكن  واضحة  أهداف  على  الخطة  تحتوي  عندما  حتى 
إلى  االنتباه  إلى  تحتاج  مناسبة،  مؤشرات  وضع  تم  وعندما  منها 
والعوامل  للخطة  الفعلية  النتيجة  بين  التمييز  التالي:  التحدي 
الخارجية. ينطبق التحدي بشكل خاص على خطط تخطيط الحيز 
وعندما  واسعة  ومناطق  متعددة  قطاعات  تغطي  التي  البحري 

ال تكون الخطة مفصلة بشكل دقيق.

إن استشارة اإلدارة القطاعية والخبراء بانتظام يمكن أن يساعد في 
تقليل عدم اليقين بشأن معرفة مدى تأثير تخطيط الحيز البحري 
المساهمة  بالعوامل  يتعلق  فيما  المرصودة  النتائج  على  نفسه 
إلى  الخطة  من  المعقولة  “الخطوات  تساعد  أن  يمكن  األخرى. 
تقييم  ذلك.  في   ،8.3 للجوتحم في  المقترحة  المفضلة”،  النتائج 
الخطة  تنفيذ  كان  إذا  األدلة الختبار ما  النتائج هو فرصة لجمع 
قد تطور كما هو متوقع )ولماذا(، وما إذا كانت النتائج المتوقعة 
وأصحاب  الخبراء  من  المدخالت  أيًضا جمع  يمكن  تحققت.  قد 

المصلحة في أحداث أصحاب المصلحة.

يمكن اعتبار عملية التخطيط ناجحة أو فعالة عندما يتم استخدام 
عملية  في  إليه  الرجوع  أو  متكرر  بشكل  البحري  الحيز  تخطيط 
صنع القرار في القطاعات. يمكن توقع ذلك ووصفه بأنه “نتائج 
وسيطة” في وصف الخطوات. وقد تكون النتائج في الواقع مختلفة 
عن األهداف المعلنة، بشرط أن يمكن تبرير االنحرافات المحتملة 

فيما يتعلق بالمبادئ واألهداف العريضة للخطة.

لإلبالغمعنمن دئجملل قييممتللرصوم 8.5
تلس خولمهد

تشير هذه اإلرشادات إلى أن مرحلتي المراقبة والتقييم يجب أن 
ترافقا مختلف مراحل عملية التخطيط وأن يتم تنفيذها في جميع 
مراحلها. لذلك سيتم اإلبالغ عن النتائج في مراحل مختلفة كما 

هو موضح في للشكلم8.2.
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مللجوتحم8.4
قدئمةمتوقيقمللورسمتللمرليعةم

رصد وتقييم النتائج. تحقق من حالة المؤشرات الرئيسية لمعرفة ما إذا كانت الخطة تسير على المسار الصحيح.  	يمعمن دئجمللخطةمللحدلية
إذا لم يكن كذلك، فلماذا؟

كيف أثر تخطيط الحيز البحري على القطاعات البحرية وعملية صنع القرار؟ 	
كيف استُخدمت الخطة إلرشاد صانعي القرار بشأن مقترحات التنمية؟ 	
كيف أظهرت المقترحات االمتثال للخطة؟ 	
هل نحن على الطريق الصحيح فيما يتعلق باألهداف؟ 	
العدالة وكفاية العملية   	
ما هو تصور مختلف أصحاب المصلحة حول العملية الحالية؟ 	
هل كانت الميزانية كافية؟ 	

كيف تغيرت القطاعات البحرية والمجتمعات والبيئة؟ 	إعددةمللنظرمفيمللظرتفمللحدلية
هل كانت هناك مراجعات رئيسية للسياسات )على سبيل المثال في القطاعات( أو التزامات جديدة، بما في ذلك  	

الدولية؟
ما السياق العام لمنطقة التخطيط )على سبيل المثال في البيئة واإلدارة، والتكنولوجيا واالقتصاد(؟ 	
تحسين قواعد البيانات واألساليب التحليلية 	

إعددةمللنظرمفيمللظرتفمتلألهولفم
للمس قبلية

ما االحتياجات الجديدة والناشئة؟ 	
تحديث الرؤية واألهداف المحددة 	

إعددةمللنظرمفيمنطدقملل خطيطم
للمسبق

تحديث الرؤية واألهداف المحددة 	
إطار زمني جديد 	
هل الحدود بحاجة إلى إعادة النظر؟ 	
تناسب الفريق 	
إعادة تنظيم عملية التخطيط 	

تحووثمتخطيطمللحيزمللبحري
مالحظة:مهذا هو الجزء األخير من 

المراجعة، يجب أن تصب كل األجزاء األخرى 
في هذا الجزء

أشر بوضوح إلى السياسات المكانية/المتطلبات/المناطق التي غير ذات جدوى أو التي لم يعد يتم النظر فيها.  	
بالمثل، حدد بوضوح المناطق الجديدة أو السياسات المكانية

تحديث تخطيط الحيز البحري لالستجابة لالحتياجات الجديدة والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة )الخطط(  	
السابقة

تحسين ممارسات صنع الخطط 	

التقييم أنجع عندما تقتصر المراسالت  يكون االفصاح عن نتائج 
على ما قل ونفع من الرسائل الرئيسية والتي تكون في صيغة لغوية 
تناسب الجمهور. يساعد اإلبالغ عن النتائج في مراحل مختلفة، 
بدالً من تقرير تقييم نهائي واحد، على أن تكون الرسائل مستهدفة.

يعد استخدام قنوات متعددة لتوصيل التقييم طريقة لضمان التواصل 
الجيد. تعتبر األوراق الموجزة عبر اإلنترنت وتقديمها مباشرة إلى 
ينظمها  التي  األحداث  بذلك.  للقيام  فعالة  طريقة  القرار  صانعي 
عدد  إلى  للوصول  أخرى  وسيلة  بدورها  تمثل  المصلحة  أصحاب 
كيف  أيًضا  توضح  الوقت، وهي  نفس  الرئيسيين في  الفاعلين  من 
أثر تخطيط الحيز البحري على جميع الجهات الفاعلة والقطاعات.  

إلبالغ  قانونية  متطلبات  هناك  تكون  قد  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
بنتائج التقييم، يمكن تحديد الموعد األقصى لتقديم التقييم مثال.

ملل عوول:ملس عرلضمتمرليعةمللخطة 8.6
تخطيط الحيز البحري هو عملية مستمرة، وليست “خطة رئيسية” 
لمرة واحدة. ال غنى عن النهج التكيفي من أجل التعامل مع أوجه 
عدم اليقين الحالية والمستقبلية، ودمج أنواع مختلفة من التغيير، 
بما في ذلك تغير المناخ. تمتد دورات التخطيط عادة على مدى 
الزمنية ستحدث حتًما تغييرات  الفترة  عدة سنوات، وخالل هذه 

في البيئة، والحوكمة، والتكنولوجيا، والمجتمع، واالقتصاد. عالوة 
إحداث  إلى  نفسه  البحري  الحيز  تخطيط  يهدف  ذلك،  على 
تغييرات في استخدام المناطق البحرية. لذلك من الحكمة تصور 
يكون  حيث  ديناميكي،  عالم  في  البحري  الحيز  تخطيط  حدوث 

سياق تخطيط الحيز البحري في تغير مستمر. 

التغييرات  لهذه  البحري لالستجابة  الحيز  تعديل تخطيط   يجب 
مجدي  وغير  اقتصادي  وغير  فعال  غير  يصبح  ما  سرعان  وإال 
هو  هذا   .)IOC-UNESCO, 2009( صلة  ذي  غير   – النهاية  وفي   –
الدروس  ولكن  تجنبه،  الخطة  وتنقيح  مراجعة  تحاول عمليات  ما 
قيمة  معلومات  أيًضا  توفر  وتنفيذها  الخطة  بناء  من  المستفادة 
أخيًرا،  الخطة.  تصميم  وعمليات  ممارسات  تحسين  كيفية  حول 
يكون  أن  ويمكن  جديدة  مجتمعية  وتطلعات  احتياجات  تظهر  قد 

تخطيط الحيز البحري التكيفي عملية لالستجابة لبعض منها.

يقدم للشكلم8.2 لمحة عامة عن أنشطة الرصد والتقييم والتعديل 
فيما يتعلق بكل مرحلة من مراحل التخطيط. الرصد هي عملية 
مستمرة وكذلك عملية التقييم التي ال ينبغي أن تجرى مرة وحدة 
عند نهاية عملية التخطيط. في فترة المراجعة، تحتاج العديد من 
مراحل التخطيط إلى إعادة النظر، بما في ذلك التحديثات على 
تشخيصات الظروف الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان مالءمة 

تخطيط الحيز البحري الجديد والمحدث.  
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مللشكلم8.2
لمحةمعدمةمعنمعمليدجمللرصومتلل قييممتلل عوول

© Varjopuro, 2021

مرليعة:مإعددةمللنظرمفيملل خطيطمللمسبق
إطار زمني جديد 	
هل هناك حاجة إلى إعادة التفكير في الحدود؟ 	
كفاية الفريق 	
إعادة تنظيم عملية التخطيط 	

الحدود واألطر الزمنية

إنشاء الفريق وخطة العمل

مرليعة:مإعددةمللنظرمفيمللظرتفمللحدليةم
تللمس قبلية؛ملألهولف

ما هي االحتياجات الجديدة والمستجدة؟ 	
تحديث الرؤى واألهداف المحددة 	

كيف تغيرت القطاعات البحرية  	
والمجتمعات والبيئة؟

هل كانت هناك مراجعات رئيسية  	
للسياسات )للقطاعات على سبيل المثال( 

أو التزامات جديدة بما في ذلك على 
الصعيد الدولي؟

تحسين قاعدة البيانات واألساليب التحليلية 	

للمرلقبةمتلل قييم
المؤشرات السياق لمتابعة الظروف  	

والتوجهات القائمة
معلومات إلجراء تقييم مسبق للخطة  	

الجديدة )المالءمة(
تقييم العملية )اإلنصاف والشمولية( 	

الرؤية واألهداف المستقبلية

الظروف المستقبلية

االلتزامات واالستراتيجيات الحالية

الظروف الحالية
 البيئية واالجتماعية 	

والثقافية واالقتصادية
تحليل النزاعات 	

مرليعة:متحووثمخطةمتخطيطمللحيزم
للبحريم)هذلمهلمللجزءملألخيرممنم

للمرليعة،موجبمأنمتصبمبدقيملأليزلءم
لألخرىمفيمهذلمللجزء(

تحديث خطة تخطيط الحيز البحري  	
لالستجابة لالحتياجات الجديدة والدروس 

المستفادة من الخطة )الخطط( السابقة
تحسين ممارسات وعملية وضع الخطط  	

للمرلقبةمتلل قييم
مؤشرات العملية 	
مؤشرات المخرجات 	
تقييم العملية )اإلنصاف والشمولية( 	
التقييم المسبق للخطة الجديدة 	

الموافقة على الخطة

مشروع  الخطط واالستشارات

 البدائل ومنطق التدخل
والتقييمات

المسودة النهائية
االعتمادات الخاصة 	
شروط ومبادئ استخدام البحر 	

للمرلقبةمتلل قييم
مؤشرات النتائج الفورية  	

والوسيطة والنهائية
التقييم المؤقت )حوالي 3 سنوات( 	
التقييم الالحق )حوالي 6 سنوات( 	

مرليعة:من دئجمللخطةمللحدلية
نتائج المراقبة والتقييم 	
كيف أثر تخطيط الحيز البحري على  	

القطاعات البحرية وصنع القرار؟
هل نحن على الطريق الصحيح فيما  	

يتعلق باألهداف؟
عملية اإلنصاف والكفاية 	

لل نفيذ
لجنة المراقبة 	
المتابعة المنتظمة والتوعية 	

لألسدس
إنشدءمنظدممتخطيطمللحيزمللبحريم)للقدنلنمتللسلطة(؛ملل ملول؛ممبددئملل خطيطمتلألهولفمللعدمة



133
للرصومتلل قييممتلل كّيف

©
Ch

ris
tia

nR
og

er
sP

ho
to

gr
ap

h/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

http://Shutterstock.com


134
الدليل الدولي MSPglobal لتخطيط احليز البحري/املالحة

©
Ch

ris
tia

nR
og

er
sP

ho
to

gr
ap

h/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

http://Shutterstock.com


135
 

الخطوات القادمةالخطوات القادمة  		

عقوممنملل فدؤحم

سيكون األول من يناير/كانون الثاني 2031 الوقت المناسب للعودة 
العقد  الدولي خالل  المجتمع  به  مر  ما  وتذكر  الوراء  إلى  للنظر 
مقيد  بعالم   2030-2021 بين  الممتد  العقد  انطلق  إذ  الماضي. 
تعلم فيه جميع مواطني العالم العيش بشكل مختلف. خالل بعض 
واستعادت  المحيطات،  تلوث  نسبة  انخفضت  الزمن  من  أشهر 
انخفضت  كما  عافيتها  المانغروف  وأشجار  الغابات  من  العديد 
نسب ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي إلى مستويات غير 

متوقعة، على األقل لفترة قصيرة.

بما سيحدث في غضون عشر  التنبؤ  اليوم  الصعب  أنه من  أكيد 
الماضية  السنوات  في  طرأت  التي  التغيرات  ولكن  سنوات، 
كيفية  في  النظر  إعادة  على  شك  أدنى  بدون  البشرية  ستساعد 
اآلن  العولمة  مفهوم  معالم  أصبحت  لقد  المستقبل.  تصميم 

العالم  أنحاء  جميع  في  البشر  لكل  أوضح  وسلبياته  بإيجابياته 
تلك  فيها  بما  قراراتنا  من  قرار  لكل  العالمية  التأثيرات  وكذلك 

المعتمدة في إطار عمليات التخطيط الحيز البحري.

والمواطنين  الخاص  والقطاع  والطالب  والباحثين  الحكومات  إن 
التنمية  أهداف  مختلف  لتنفيذ  مدعوون  العالم  دول  جميع  من 
لها مستأنسين  المقابلة  واألهداف   2030 المستدامة لخطة عام 
في ذلك بهذه الخطة الرامية لجعل هذا العقد عقد تفاؤل. وستعزز 
اإلجراءات  جميع  خالل  من  العام،  الصالح  أجل  من  مساهماتهم 
المتحدة  األمم  عقد  إطار  في  الدولي  المستوى  على  المتوخاة 
لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة وعقد األمم المتحدة 

إلصالح النظم اإليكولوجية.

تطلورمتتنفيذمللخططمللحيزمللبحروة

تم تصمم تخطيط الحيز البحري في جميع مناطق العالم ليكون 
أداة عملية تعزز استغالل المحيطات بشكل أكثر شموالً وعقالنية. 
والسليمة  السريعة  التنمية  تلعبه في تسهيل  دور مهم  لها  وليكون 
التنمية  تسهيل  وفي  المحيطات  على  المرتكزة  لألنشطة  بيئًيا 

المستدامة لالقتصاد األزرق.  

في سياق المساحات المحيطية المزدحمة بشكل متزايد، يشجع 
تخطيط الحيز البحري حالًيا، على االستخدامات المتعددة. تماشيا 
القانونية،  القطاعات وموثوقيتها  تكامل  المتمثلة في  مع أهدافها 
تخول خطط الحيز البحرية تحديد المواقع التي يمكن تكريسها 
لالستخدامات الجديدة والناشئة مما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد 

من االستثمارات في مجاالت العلوم واالبتكار والتكنولوجيات. 

أكثر من خمسين دولة ستوافق على خطط تخطيط الحيز البحري 
المناطق  الخطط  هذه  وستغطي  القادمة  السنوات  غضون  في 
التزام  ظل  إذا  المتوقع  ومن  منها.  لكل  بالنظر  التابعة  البحرية 
خطط  ستعتمد  التي  البلدان  عدد  يناهز  أن  حاله،  على  البلدان 
سيتم  وبالتالي  المائة،   2030 سنة  بحلول  البحري  الحيز  تخطيط 
تحقيق الهدف من وراء خارطة الطريق المشتركة بين المفوضية 
التابعة  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  واللجنة  األوروبية 
في  البحري  الحيز  تخطيط  عمليات  لتسريع  الرامية  لليونسكو 

ذلك  بحلول  ذلك.  من  أبعد  إلى  بل سنذهب  العالم،  أنحاء  جميع 
الخالصة في  االقتصادية  المناطق  من   %30 تغطية  الوقت، ستتم 
العالم بخطة معتمدة من حكوماتها وهي قيد التنفيذ. وعالوة عن 
بشأن  الحكومات  بها  تعهدت  التي  األخيرة  االلتزامات  فإن  ذلك، 
رفيعة  اللجنة  عمل  إطار  في  للمحيطات  المستدام  التخطيط 
المستوى لالقتصاد المستدام المعتمد على المحيط تؤكد اهتمام 
البلدان ببدء أو بتعزيز عمليات تخطيط الحيز البحري في جميع 

أنحاء العالم.

سيكون تنفيذ خطط تخطيط الحيز البحري مفتاح العبور لتطوير 
من  وسيعمق  المستدامة،  األزرق  االقتصاد  الستراتيجيات  ناجع 
فهم الوضع الحالي والتوجهات واآلفاق المستقبلية للبيئة البحرية 

ويعزز تكامل السياسات القطاعية. 

على مدى السنوات العشر القادمة ستنظر العديد من البلدان، التي 
وافقت أو التي هي في طور الموافقة على خططها المرصودة، في 
ضرورة مراجعة خططها أو تحديثها أو تكييفها لتلبية االحتياجات 
البحرية  المناطق  دور  وسيكون  باستمرار.  المتغيرة  واألولويات 
من  كل  مساهمة  ضمان  في  حاسًما  اإلقليمية  البحار  واتفاقيات 
هذه التغييرات أيًضا في تعزيز التعاون العابر للحدود بين البلدان 

والنظر في التدابير التي تؤثر على البيئة البحرية.

الخطوات القادمةالخطوات القادمة  		
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لل طلرمللسروعمتخطيطمللحيزمللبحري

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186559/  1

إذا نظرنا سريعا إلى الوراء سنالحظ أن كل شيء بدأ مطلع األلفية 
فيه  يبدأ  لم  حيث   2010-2001 بين  الممتد  العقد  خالل  الجارية، 
سوى عدد قليل من البلدان رحلتهم مع خططهم األولى من تخطيط 
وهولندا  والصين  وبلجيكا  أستراليا  مثل  دواًل  إن  البحري.  الحيز 
شك  بال  كانت  المتحدة  الواليات  في  آيالند  رود  مثل  حاالت  أو 
رائدة وساعدت على ضمان كونها بعد عقدين من الزمن، ال تزال 
تمثل اليوم مرجعا في هذا المجال بفضل ما عرفته من التحديات 
تعلم ويتعلم منها مجتمع  التي راكمتها وشاركتها والتي  والخبرات 

ممارسات تخطيط الحيز البحري العالمي.

تخطيط  دليل  في  المتمثل  العظيم  اإلنجاز  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الحيز البحري ومنهجيته المعروفة بـ »خطوة بخطوة«1 الذي انجزته 
في  لليونسكو  التابعة  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة 
عام 2009، المتوفر في نسخة متعددة اللغات، والذي ال يزال إلى 
يومنا هذا مصدرا إللهام العديد من البلدان واألقاليم حول العالم.

سيشهد العقد القادم )2011-2020( ارتفاعا في عدد عمليات تنفيذ 
تخطيط الحيز البحري في جميع مناطق العالم، كما سيعرف ظهور 
عدد كبير من األدلة المنهجية وسيتم تنفيذ المشاريع االستكشافية 
والتجريبية في كثير من األماكن النائية من المحيط. طيلة السنوات 
العشر الماضية، نظمت الغالبية العظمى من دول العالم على األقل 
اجتماًعا تقنًيا واحًدا أو شاركت في أنشطة تتعلق بتخطيط الحيز 

البحري تحت غطاء حكومي دولي.

تمخضت عن هذا التطور عدة تدابير واسعة النطاق شملت جميع 
أنحاء العالم وكذلك تم تطوير المشاريع المتعلقة بتخطيط الحيز 
البحري من وجهات نظر قطاعات مختلفة. وقد استخلص مجتمع 
تخطيط الحيز البحري في نفس الوقت عديد الدروس من ذلك 

على مستوى البلدان وكذلك جميع األطراف الفاعلة المعنية. في 
الواقع، ويسلط أحد الدروس المستخلصة من هذه التجارب الضوء 
على أهمية التعاون مع السلطات الوطنية المختصة والحصول على 
كل الدعم المؤسساتي في التنفيذ الفعال لتخطيط الحيز البحري. 

وتأتي هذه االشادة بدعم السلطات الوطنية ألن القدرات في كل بلد 
ما انفكت تتزايد باطراد. على الصعيدين الوطني واإلقليمي، خلقت 
الجامعات  بين  للتعاون  فرًصا  البحوث  ومراكز  الجامعات  بعض 
لتعزيز إدارة المحيطات بشكل أكثر كفاءة في إطار تخطيط الحيز 
لتخطيط  تصور  وضع  في  لنا  مساهمتهم  ألهمت  ولقد  البحري. 
الحيز البحري عديد األجيال من الطالب الذين اختاروا التخصص 
والجامعة  موندوس  إيراسموس  برامج  قامت  المجال.  هذا  في 
البحرية العالمية كمثال من بين جملة العديد من الدورات الجامعية 
األخرى، بتدريب مئات الطالب من إفريقيا وآسيا وأمريكا وأوروبا 
ومنطقة المحيط الهادئ األوسع. ولقد بات الخريجون الجامعيون 
الوطنية  التخطيط  هيئات  في  إما  يعملون  بارزين  مهنيين  اآلن 
األمم  أو  األوروبية  المفوضية  أو  اإلقليمية  االتفاقيات  لصالح  أو 
المتحدة أو في القطاعات البحرية الرئيسية في مختلف بلدانهم 
ومناطقهم. وقد تم تضمين هذا التدريب وهذه المعرفة المستفادة 

على المستوى الفردي والمؤسسي هنا بغرض استخدامها.

األشخاص  آالف  مساهمة  من  الجديد  الدليل  هذا  استفاد  وقد 
من أكثر من 140 دولة. سمحت لنا خبرات تخطيط الحيز البحري 
والدروس المستفادة من »أكبر عدد ممكن من البلدان« ألول مرة 
على اإلطالق بالوصول إلى أكبر مجموعة متنوعة من االضافات 
الحيز  تخطيط  وضع  بشأن  شمولية  أكثر  نظرة  على  والحصول 
البحري في جميع أنحاء العالم. وهي في حد ذاتها تعد مساهمة 

قيمة في أهداف خارطة الطريق المشتركة.

نحلمتخطيطممس ولممتمسؤتح

البحري  الحيز  تخطيط  يستوجب  آخر  تخصص  أي  شأن  شأنه 
إجراءات حقيقية وناجعة. وهذا يعني تبادل المعرفة على الصعيد 
على  الجهود  تقاسم  وكذلك  طرف،  أي  استبعاد  دون  العالمي 
والمعلومات  البيانات  ومشاركة  واإلقليمي،  الوطني  الصعيدين 
دورها  يقتصر  لم  التي  تلك األطراف  وتبادل خبرات  البلدان  بين 
فقط على وضع نظرية التخطيط، ولكن الذين يشاركون في العمل 
اليومي لكيفية تنفيذ عمليات التخطيط في بلد ما، وكم من الوقت 

يستغرق أو كم من المال يكلف لتحقيق جميع أهدافه. 

خالل  البحري  الحيز  تخطيط  عملية  بدء  تعتزم  التي  الدول  على 
العقد القادم أن تكون واعية بأن اإلمكانات البشرية والموارد التي 

تحتاجها الحكومات لتنفيذ عمليات تخطيط الحيز البحري متوفرة 
في  أو  الخاصة  شركاتها  أو  جامعاتها  أو  بلدانها  في  تكمن  وهي 

بين مواطنيها. 

أثبتت  الدنيا، المسألة ليست مسألة كم. ولقد  فمثل كل شيء في 
جميع عمليات تخطيط الحيز البحري أن األهمية تكمن في المثابرة 
البلدان  إعطاء  يتطلب  والقيادة. وهذا  السياسية  واإلرادة  وااللتزام 
هذه  تكون  وأن  مستقبلها  معالم  رسم  حتى  المسؤولية  من  مزيدا 
اجتماعًيا  وعادلة  وتشاركية  عامة  العملية  بأن  مقتنعة  األخيرة 
قطاع  كل  عن  ممثلين  أو  عمال  أو  كمستهلكين  لمواطنيها  بالنسبة 
بحري والذي يجب التخطيط الستغالله بما يرعى مصالح الجميع. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186559/
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والمناطق  البلدان  من  العديد  اعتمدت  المستقبل،  إلى  وبالنظر 
إطالق  من  قبل  طويل  وقت  منذ  االستدامة  على  قائمة  سياسات 
خطة عام 2030، رغم من أنه ليس هناك شك في أن أهداف التنمية 
كبير  بترحيب  يحظى  عالمًيا  إطاًرا  توفر  السبعة عشر  المستدامة 
الواقع،  في  البحري،  الحيز  تخطيط  مساهمة  إن  الدول.  لجميع 
تجاوز نطاق الهدف 14 للتنمية المستدامة بشأن المحيطات، إذ أن 
من مزاياه األمن الغذائي والقدرة على الصمود والتنوع البيولوجي 
الجنسانية  الجنسين  بين  المساواة  وقضايا  االقتصادي  والنمو 
والقائمة تطول. لكن ال يزال هناك عمل يتعين القيام به لصياغة هذه 
المساهمات في عالقة باألبعاد األخرى ألهداف التنمية المستدامة. 

التنمية  أجل  من  المحيطات  لعلوم  المتحدة  األمم  عقد  وسيكون 
المستدامة وعقد األمم المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية اإلطار 
واإلجراءات  الحلول  من  العديد  وتنفيذ  تصميم  فيه  سيتم  الذي 
من  سيكون   .2030 بعد  ما  فترة  في  أو  العقد  هذا  في  الجديدة 
الضروري معالجة الفجوات المعرفية ذات األولوية المتعلقة بالنظم 
اإليكولوجية البحرية واستجاباتها لضغوط متعددة من أجل توجيه 
وإرشاد عمليات تنفيذ تخطيط الحيز البحري. هذا صحيح بشكل 
خاص عندما حيث تتفاعل ضغوط بشرية متعددة بتغير المناخ، بما 
المعارف  الحرارة. ستكون هذه  وارتفاع درجة  التحمض  ذلك  في 
ضرورية لتطوير أدوات تخطيط الحيز البحري التي تعزز القدرة 
على الصمود، وتتجنب نقاط التحول البيئي، وبالتالي تضمن حسن 
اإليكولوجي  النظام  خدمات  توفير  واستمرار  البيئية  النظم  سير 
للحفاظ على صحة والسالمة المجتمع والكوكب وسالمتهما جميعا.

السياسات  من  للعديد  أخرى  هامة  محطة   2050 عام  سيكون 
 2012 عام  في  اإلفريقي  االتحاد  اعتمد  اإلقليمية.  والبرامج 
والتي   2050 لعام  ألفريقية  المتكاملة  البحرية  االستراتيجية 
تشكل خطوة كبيرة في التاريخ البحري للقارة. علما وان أهدافها 
الحيز  تخطيط  ينشدها  التي  تلك  مع  تماما  تتفق  االستراتيجية 
قطاعات  جميع  ليشمل  امتد  القطاعات  في  وادراجها  البحري، 
المجتمع. يُنظر إلى تخطيط الحيز البحري على أنه سياسة تهدف 
إلى ضمان االستغالل الفعال والمستدام للفضاء والموارد البحرية. 
القرارات  اتخاذ  بموجبه  يمكن  ضابطا  إطاًرا  التخطيط  يتطلب 
المائية  والممرات  بالبحر  متعمقة  ومعرفة  قوية  بيانات  على  بناًء 

الداخلية. تتضمن استراتيجية تخطيط الحيز البحري والذي يتيح 
للمستثمرين باالستفادة ضمانا قانونيا أكبر وبالتالي تعزيز تنمية 
االقتصاد األزرق في إفريقيا. وسيسهم ذلك في تكريس خطة عام 
2063، التي تضبط مشروع أفريقيا ومخططها لتحويل القارة إلى 

قوة عالمية في المستقبل.

الذي  العام   2050 عام  سيكون  األوروبي،  باالتحاد  يتعلق  فيما 
وذلك  مناخية  تأثيرات  بدون  اقتصاد  بلوغ  هدف  فيه  سيتحقق 
بفضل تنفيذ ما يسمى »االتفاق األخضر األوروبي«، التي تهدف إلى 
فصل النمو االقتصادي عن استغالل الموارد ضمان عدم ترك أي 
وتطوير  بالمحيطات  المتعلقة  األولويات  وراءه. ستستفيد  شخص 
البحرية  الحيز  خطط  جميع  من  المستدامة  الزرقاء  القطاعات 
األوروبية والتكيفات الخاصة بها لحماية التنوع البيولوجي والنظم 
المستدامة  البحرية  األنشطة  أمام  المجال  فسح  قصد  البيئية؛ 
والنقل  المائية  األحياء  وتربية  البحرية،  المتجددة  )كالطاقات 
البحري النظيف والموانئ وصيد األسماك وغيرها( مع التحسين 

من طرق إدارة المياه والتوجه نحو اقتصاد دائري.  

 2050 استراتيجية  سياق  في  أيًضا،  الهادئ  المحيط  قادة  يدرك 
لقارة المحيط الهادئ الزرقاء، أن بناء منطقة هادئة قوية ومرنة 
البحري، لضمان  التخطيط  بما في ذلك  يتطلب تخطيًطا دقيًقا، 
السالمة االجتماعية والثقافية والبيئية واالقتصادية. ومن المتوقع 
للعمل  عمل  فضاء  بمثابة   2050 لعام  االستراتيجية  هذه  تكون  أن 
معا كقارة زرقاء واحدة في المحيط الهادئ، وعندها فقط ستؤتي 
ثمارها. والخطوات األولى التي اتخذت هي بالفعل توفير معرفة 
أكبر بالمحيط الشاسع في كل والية من والياتها القضائية الوطنية، 
والدول الجزرية الصغيرة النامية في المنطقة تتخذ قراًرا جماعًيا 
بشأن اإلجراءات التي ستتخذ على مدى السنوات الثالثين المقبلة 
لحماية وتأمين سكان واألماكن واالفاق المستقبلية للمحيط الهادئ 

الذي يعيشون فيه.

الموجود  والجماعي  الفردي  الطموح  تبلور  القليلة  األمثلة  هذه 
تهدف  االستدامة.  هدف  تحقيق  أجل  من  المبذولة  والجهود 
على  البلدان  جميع  في  اآلن  تنفيذها  يتم  التي  اإلجراءات  جميع 
تحقيق األهداف المشتركة، وبذلك تكون قادرة على االحتفال في 

عام 2031، بنتائج عقد كان زاخرا بالقرارات الناجحة.
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MSPglobal عن ُمباَدرة

الّسياَسات والُعلماء النّ�طة والفّعالة لَصا�عي   �ن �الل اُشاركة 
ُتوا�ن ب أن�طٍة  أصَحاب اَصلحة في   واوا�ن وَغي�هم من 

ُهوج، َسُتَسا�م ُمبادرة                  في تح� التّعاون ُمختلف الن 
َحيثَما كان قائماً ُمسبقاً، وسُتشّجع الُحدو� والَعا�ر �لُحدو�   َعبر 

ُتنجز فيها َبعد. الَبحري في انا�ق التي لم  الحيّز  تخ�يط   عم�يات 
الُمستفيدة الَبحرية  الِمساحة  ُمضاعفة  إلى   وَيه�ف اَشروع 
 من تخِطيط الحّيز الَبحري الُمنّفذ بفَعالية إلى ثالثة أضعاٍف
 بُحلول َعام 2030 لُتغّطي َهذه الِمساحة 30 في الَمائة من

الَوطِنّية للِوالَيات  الَخاِضعة  الَبحرية  المَناطق 

MSPglobal

MSPglobal 
لُعلوم الُحكومية  الدّولية  اللّجنة   2018 الثّاني   نونبر/تشرين 

الَبحرية للّشؤون  الَعامة  واُديرية  للُيونيسكو  التّابعة   ا�يطات 
َمبادئ ِلَوضع  التّابعة للُمفوضية األوروبية        ومَصائد األسَماك 

 َتوجيِهية دوِلية بَشأن تخِطيط الحّيز الَبحِري َدعمًا لالقتَصاد
األزَرق الُمستدام

َخاِرَطة الّطريق الُمشَتركة َتن�يذ  تص�يم اُبادرة �َدعم  تّم   وَقد 
ِعيد  للُمؤّسسات لَتسِريع َعمليات َتخِطيط الحّيز الَبحري على الصَّ

الَعالِمي، وَتّم اع�َماُدها �ي َمارس/آذار 2017

أطلَقتها في ثالث سنوا�  هي ُمباَدرة مدّتها 

.

.

.

الّسياق العام للُمباَدرة
ب�ّحة اُحيطات وثيقاً  ارتباطاً  َرفا�ية اإلنَسان واز�ها�ه   َترتبط 

َعليها واحل واَوا�د اُتّ�لة بها من �الل ال�فاظ  وال�حار والس 
اإليكولوجية النظم  تتعرّض  على نح� ُمستدام. ل�ن،   واس�خدا�ها 

ر اُناخ، وتد�ير اَواِئل تغي َجرّاَء  لُضغوطا� ُمتزايَدة  حالياً   الَبحرية 
َتعت�د التي  ال�قتصادّية  د األن�طة  ا يهد ُف�ط، ممو�ستغاللها ا 

 على ه�ه اَوا�د

ال�ياه فة في  ُكثالبَشرّية ا َتفت�ر األن�طة  الَوقت َنف�ه،   وفي 
الُمتكاِمَلين خِطيط  والتَّ القراَرات  اّتخاذ  إلى   الّساحلية والَبحرية 

على اُسَتوى الَعا�ر  والّالِزمين ِلتحِقيق االسِتداَمة، �ما في ذلك 
زاعات - ب ُمختلف ع �طاق الن َتوس أّدى هذا الَوضع إلى   للُحدود. وقد 

ا َيسَتد�ي م� - ال�ستخداما� والطّبيعة   ال�ستخداما� وأيضا ب 
ُخط� ُمحدّدٍة لتن�يم اآلثار الَبش�ية والَحدّ منَها َوضع 

ُظم  ِمن ِخالل َتعِزيز ُممارَسات اإلداَرة الُمتكاِملة ِلحَماية النُّ
ُقدَرتها وَتعِزيز  وَترِميِمها  احلية  الَبحرية والسَّ  اإليكوُلوجَية 

ثَبَت أ مود وعلى تحِقيق ِصّحة وإنَتاجّية الُمحيطات،   على الصُّ
َحْوَكَمة أهَداف  أداًة هامًة �تح�يق  على كو�ه  الَبحري  الَحيّز   َتخ�يط 

لَعام 2030 التّنمية اُستدامة  الَعاية وُخطة  .اُحيطات 

.

.
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اِالقتَصاد األزَرق الُمستدام

MSPglobalُمساهَمات                ِلَدعم اِالقتَصاد األزَرق الُمسَتدام
ز الَبحري وال�قتَصاد األزَرق ُنقّدم َدورات َتدِريبَية َحول َتخ�يط الَحي 

اُسَتدام

ز الَبح�ي الَعا�ر �لُحدود ِريق �تخ�يط الَحي  َندَعم َتطِوير َخَرائط الطَّ
ط ُتوسُسَتدام في َغرب الَبحر األبَيض اوَتع�يز ال�قتَصاد األزَرق ا 

وَجنوب َشرق اُ�يط الَها�ئ

•

•

ز الَبحِري َكمَسا� َنحو َتح�يق ال�قتَصاد  َنعَمل َعلى َتعزيز َتخِطيط الَحيِّ
األزَرق اُسَتدام

 َنعَمل على َوضع َمباِدئ َتوِجيِهية لَتع�يز َتخ�يط الحيّز الَبحري 
 على اُستوى الدّولي �ن أجل َتحقيق التّنمية اُستدامة لل�قتصاد

األزَرق

•

•

2016, Patil et al. :صدرا 

َسالَمة
ِبيِئَية

 ِاقتَصاٌد أزَرق

َفواِئٌد
 ِاقتَصاِدّية

َمبادئ
 اِالقتَصاد األزَرق

 �ن أج� َتع�يز ال�قتَصاد األزَرق، أي َتع�يز التّن�ية اُستَدامة
ات اإلداَرة الَقاِئَمة َعلى لألن�طة الَبحرية، َينب�ي �عتَماد �ستراتيجي 

ز الَبحِري؛ ألن اع�َماد �ثل ُظم اإليُكولوِجية ِمثل َتخِطيط الَحيِّ  النُّ
ات َيدَعُم َتن�يذ وَرصد وَتقييم اإلداَرة �ن �الل َوضع َهذه ال�ستَراتيجي 

رات �ألهَداف اإليكُولو�ية وا�اق�َصادية وال�جتَما�ية ُمؤش.

َما هي الّصلة بين تخِطيط الحّيز الَبحري
واالقتَصاد األزَرق الُمستدام؟

¹”.

ُظم   اِالقتَصاِدية الَجاِرية في الُمحيط ِفي َحالة تَواُزن َمع ُقدرة النُّ
ِتها وُقدرِتها على ة َعلى الِحفاظ َعلى ِصحَّ  اإليُكولوجية الُمِحيِطيَّ

مود َمع َدعم َهذه األن�طة َعلى اَدى الَبعيد الصُّ

 وفي األَساس، ُيَشكّل َمفُهوم ال�قتَصاد األزَرق َعدَسًة َنسَتطيُع من
ياَسات َووضع ِسياَساٍت َتعَمُل في َنفس ال�ها النّظر إلى ُخطط الس� 
ُمٍو ِاقتَصادي َيتّ�ق ة الُمحيَطات وَتشِجيع نُّ  الَوقت َعلى َتعِزيِز ِصحَّ

َمع َمبادئ الَعدالة اِالجتَماِعية واإلدَماج

.

َينَشأ �قتَصاٌد ُمسَتداٌم في اُحيطات �ندما َتكُون األنِشطة “

َما الَفرق َبين اقتَصاد الُمحيَطات
واِالقتَصاد األزَرق الُمستدام؟
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الّتفاُعالت بين الَبر والَبحر

�ر�فاع ُمسَتوى َسطح الَبحر↳

↳
(

 الظوا�ر اُتطرفة (كالَعوا�ف، وأمَواج اَدّ والَجزر اُرَت�عة، وأمَواج
تُسوَنا�ي

ا�لي↳ التآكل الس
ا�َمة َعن األن�طَة الَبح�ية↳ ثات الن َُلوالُقَمامة الَبح�ية وا

ناً �شَبَكة الطاَقة↳ ي َتر�ط َنشاطاً َبحرياً ُمعي الَكابَالت الَبح�ية الت 
الَكهَرَباِئية اَوُجوَدة َعلى اَألرض

>
ة؟ يَّ ر على الَمناِطق الَبرِّ أن ُتؤثِّ
َكيف ُيمكن ِللُمِحيطات والِبحار

أن�طَة اََوا�ئ↳
ه�ية↳ وا�ب الن َنقل الر

ي↳ ح رف الص َراعة و�َياه الص ا�مة َعن �طاع الز ُلّوثات النن �الل ا� 
ا�ي �ي ال�َحار ُلَقاة �ي األنَهار، وبالتا

>
؟األرض أن ُتؤّثر على الُمِحيطات والِبَحار

َكيف ُيمكن ِلعَمِليات الّتفاُعل َعلى َسطح

.⁴األنِشطة االجِتماِعية واالقِتَصاِدية↳

،الَعملَيات الِبُيولوِجية والِجُيولوِجية والِكيمَياِئية↳

 ُيمكن َتق�يم التّفاُعالت ب الَبر والَبحر إلى �َئَت َترَت�طان ار�باطاً
:وثيقاًَ فيما بينها، وهي

أمِثلة ِللّتفاُعالت بين الَبر والَبحر

والَمعِرفة واألَساِليب الالّ�مة ُعالَج�هم (4³“.

َعملّيات الَحْوَكمة اَعنية؛ (3

ُأُطر الَحْوَكمة اَعنية؛ (2

الّتفاُعالت اِالجِتَماعية-اِاليكولوِجية؛“ (1

:وَيشَمُل َتع�يٌف رَُبا�ي األبَعاد للتّفاُعَالت ب الَبر والَبحر↳

 َتشَمُل التّفاُعالت ب الَبر والَبحر َتَراُبطاٍت ُمعّقدة وُمسَتمّرة“↳
ر ب األن�طة ال�جتَماعية وال�قتَصادية في الَبر والَبحر مع   الّتغيُّ

ة والَبح�ية ُمَتدّة عبر الَوا�هة الَبري² الَعوا�ل الطّ�يعية ا“.

فاُعالت الُممِكنة َبين الَبر والَبحر↳ .¹ُكل التَّ

فاُعالت ب الَبر والَبحر،  قد تم َتق�يم َعدد َحيُث ال ُيوجد َتعريٌف َو�يٌد للت 
من التّف�يرات كاآل�ي

¹
:

َما هي الّتفاُعالت بين الَبر والَبحر؟

بتمويل مش�ك من قبل
الصندوق ا�ورو�
للشؤون البحرية
ومصائد ا�س�ك

منظمة األمم المتحدة
للتربیة والعلم والثقافة

أهداف
التنمية المستدامة

أهَداف الّتنِمَية الُمستداَمة
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 ُتعد ُمبادرة                   ُجزًءا من َخارَطة الّطريق
 الُمشَتركة لَتسِريع َعمليات َتخِطيط الحّيز الَبحري

 على الّصعيد الَعالِمي                         ، والّتي
 َتّم تق�يمَها من �بل اللّجنة الدّولية الُحكومية

 �ُعلوم اُحيطَات التّابعة للُيونيسكو واُديرية
 الَعامة للّشؤون الَبحرية ومَصائد األسَماك التّابعة

للُمفوضية األوروبية َكال�َزام طَو�ي �الل
حدة للُمحيَطات ِلَعام 2017 ِلَدعم َتنِفيذ   ُمؤتَمر اُألَمم الُمتَّ

الَهدف 14 من أهَداف الّتنمية الُمستدامة: ”الَحياة َتحت الَماء

(#OceanAction15346)

(MSProadmap)

MSPglobal

MSPglobal و ُمبادرة MSProadmap
و الَهدف 14

ن ُخّطة الّتنِمَية الُمستداَمة ِلعام 2030 – والتي َدخَلت حيّز َتتكو 
نِمية نفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2016 – من 17 َهدفًا ِللتَّ الت 

 الُمستداَمة واُقر� َتح�يُقها �ُحلول َعام 2030. ُتعتَبرُ هذه األهَداُف
 َعاية وَتسَعى إلى القَضاء على الَفقر بَجميع أشَكا�ه، وُمكافَحة َعدم
ر اَُناخ، َمع َضمان َعدم َتر� أَحد َخلف الركب ُساَواة وُمعالَجة َتغي¹ا.

َما ِهي ُخّطة َعام 2030
؟وَما ِهي أهَداف الّتنِمَية الُمستداَمة

.

²

 التّكُنولو�يا الَبح�ية، مع ُمراَعاة َمعا�ير اللّجنة 
 الدّولية الُحكومية لُعلوم ا�يطات التّابعة للُيونيسكو

كُنولو�يا الَبح�ية، ُتعلَّقة �نقل التوَمبا�ِئها التّو�ي�ية ا 
ع ُحيطات، وَتع�يز إِسَهام التّنوّحة ا� �ن أجل َتح� 

ا�ية، وَال�َيما البُيوُلوجي الَبحري في َتنمية الُبلدان الن 
الدول الجز�ّية الّصغيرة النّامية وأَقل الُبلدان نُمواً

�َيادة اَعا�ف ال�ل�ية، وَتط�ير ُقدَرات الَبحث، وَنقل :14.a

.

 الّصغيرة النّامية وأَقل الُبلدان نُمواً من االس�خدام 
 اُستدام للَموا�د الَبحرية، وذلك من �الل اإلدارة

 اُستدامة َصاِئد األسَماك، وَتربية األحَياء اَائية،
والّسياَحة، بُحلول َعام 2030

�يادة الَفواِئد االق�َصادية التي َتتَحّقق �لدّول الجز�ّية :14.7

.

ا�لية والَبحرية، �ما يتّ�ق َمع الَقانون الَوطني     الس 
 والدّو�ي واس�ناداً إلى أفَضل اَعلوَمات ال�ل�يّة اُتاَحة،

بُحلول َعام 2020

�فظ 10 في اَائة َعلى األَقل �ن اَنا�ق :14.5

.

  إداَرة النّظُم اإليكُولو�ية الَبحرَية والّسا�لية على َنح�
 ُمستدام و�َمايتها، َمن أجل َتجنب ُحدوث آثا� �لبيٍة

مود، واتَّخاذ َكبيرة، وذلك عن ط�يق َتعزيز ُقدَرتها على الص 
 اإلجَراءات الالّزمة من أجل َتح�يق �ّحة وإنَتاجيّة اُحيطات،

�ُحلول َعام 2020

:14.2

 َيه�ف هذا ال�ل�زام الطّو�ي إلى ُمضاعفة الِمساحة الَبحرية
 الُمستفيدة من َتخِطيط الحّيز الَبحري الُمنّفذ بفَعالية إلى ثالَثة
:أضعاٍف بُحلول َعام 2030، مع التّر�يز على َمقا�د الَهدف 14 التّالية
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ويبتعد عدد متزايد من البلدان في جميع 
أنحاء العالم عن اإلدارة القطاعية المعزولة 

إلى إطار تخطيط متكامل لسلطتها 
البحرية، بهدف الحد من النزاعات 

وتشجيع التعايش والتآزر بين مختلف 
أصحاب المصلحة. وفي هذا الصدد، 

برز التخطيط الحيزي البحري/ المالحة 
كأداة أساسية لتعزيز استخدام أكثر شموالً 

وعقالنية واستدامة للمحيطات، وتشكيل 
مستقبل اإلدارة الدولية للمحيطات.

هذا الدليل الدولي الجديد، الذي تم 
إعداده بشكل مشترك من قبل اللجنة 

الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 
التابعة لليونسكو والمديرية العامة 
للشؤون البحرية ومصايد األسماك 

التابعة للمفوضية األوروبية، يعتمد على 
الخبرة والتجربة المتراكمة في العقد 

الماضي بشأن الجوانب الفنية والعملية 
والمفاهيمية من التخطيط الحيزي 

البحري/ المالحة من أجل مساعدة 
الحكومات والشركاء والممارسين في 

العمليات الخاصة بهم في هذا الشان. يتم 
تقديم مجموعة متنوعة من الموضوعات 

ودراسات الحالة واإلجراءات للمستخدمين 
للتفكير فيها والتكيف مع السياق الخاص 

بهم ووضعها موضع التنفيذ.

لتخطيط الحيز البحري/المالحة
MSPglobal 

الدليل الدولي


