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شكر وتقدير
يقوم هذا الدليل على االضافات والتجارب والدروس المستفادة التي قدمها
مجتمع  MSPglobalمن خالل جميع األنشطة التي نظمتها أو دعمتها اللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو والمديرية العامة
للشؤون البحرية ومصايد األسماك التابعة للمفوضية األوروبية بين عامي
 2017و 2021في إطار خريطة الطريق المشتركة لتسريع عمليات تخطيط
الحيز البحري على نطاق عالمي.
لقد تولى أعضاء مجموعة خبراء الدولية ( MSPglobalوهم كل من جوزيف
أونونا أنسونغ وانچيال إيساكسون وميشيل كيساد سيلفا وجوانا سميث
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 ( MSPglobalوهم كل من أندريه أبراميتش
وكريمة خليل وأنيا كرينر وإيفانا لوكيتش وسارة ماهاديو وأنت تركمان
وسيليا فاسيلوبولو وتوم وولي) بمساهماتهم القيمة وبمراجعة المسودة .وقد
سهر على عمليات التنسيق طيلة الردهات التي رافقت اعداد هذا الدليل
السيد أليخاندرو ايچلسياس كامبوس (عن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات التابعة لليونسكو) والسيدة جوليا روباك (عن المديرية العامة
للشؤون البحرية ومصائد األسماك التابعة للمفوضية األوروبية) ،بدعم
منقطع النظير من قبل السيدة مادينا بغماتوفا وآية خليل (عن اللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو) وبتوجيه فيما يتعلق
بالمؤسسات من قبل السيد فليكس الينمان (عن المديرية العامة للشؤون
البحرية ومصائد األسماك التابعة للمفوضية األوروبية) والسيد جوليان
باربيير ( عن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو).
لقد كان لمنتديات تخطيط الحيز البحري ( )MSPforumالدولية التي نظمتها
المديرية العامة للشؤون البحرية ومصائد األسماك التابعة للمفوضية
األوروبية والثروة السمكية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة
لليونسكو التابعة لليونسكو بدعم من السلطات الوطنية واإلقليمية وكذلك
الشركاء اإلقليميين في بروكسل ( )2018وال ريونيون ( )2019وفيغو ()2019
وريغا ( )2019أثر جيد في استخالص العديد من الدروس والخبرات الق ّيمة.
كما جادت فعاليات دولية أخرى على غرار مؤتمر األمم المتحدة المعني
بالمحيطات الذي انعقد بمدينة نيويورك األمريكية ( )2017ومؤتمر المياه
الدولي التابع لمرفق البيئة العالمية في مراكش ( )2018ومؤتمر االقتصاد
األزرق المستدام الذي انعقد بمدينة نيروبي ( )2018والقمة المشتركة التي
جمعت االتحاد األوروبي بالصين (ً )2019
أيضا بإضافة كانت على قدر كبير
من األهمية .هذا وقد دارت ً
أيضا لقاءات ومناقشات مهمة في إطار مؤتمرات
«محيطنا» في كل من مالطا ( )2017وأوسلو ( )2019ومن خالل ورش العمل
المخصصة في األيام البحرية األوروبية في بورغاس ( )2018ولشبونة (.)2019
فضال عما قدمه عدد من المخططين الشبان من خريجي إيراسموس
موندوس من إضافات وتوصيات تخص الدليل ومن دعم إلى المديرية العامة
للشؤون البحرية ومصائد األسماك التابعة للمفوضية األوروبية والثروة
السمكية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو من
خالل تنظيمهم لجميع الفعاليات والمنتديات الدولية المذكورة أعاله.
وإذ نقدم هذا الدليل فإننا نتقدم بأسمى عبارات الشكر الخاص لجميع
العاملين في مجاالت تربية األحياء المائية والتكنولوجيا الحيوية والحفظ

ومصايد األسماك والدفاع والطاقة والتأمين والقانون والبحوث والسياحة
والنقل والشرطة والموانئ واألمن واإلنقاذ والشركات العامة والخاصة
والمنظمات غير الحكومية نساء ورجاال على دعمهم المستمر وعلى تنوع
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  MSPglobalفي غرب البحر األبيض المتوسط وهي :إسبانيا وإيطاليا
والبرتغال وتونس والجزائر وفرنسا وليبيا ومالطا والمغرب وموريتانيا
واالتحاد من أجل المتوسط ومركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير
ذات األولوية وفي جنوب شرق المحيط الهادئ :اإلكوادور وبنما والبيرو
وكولومبيا واللجنة الدائمة لجنوبي المحيط الهادئ.
لقد كان الدعم الذي قدمته حكومة السويد لفائدة خارطة الطريق المشتركة
بين عامي  2018و 2020مفيدًا للغاية في مضاعفة عدد الدورات التدريبية
وورش العمل المؤسسية والتقنية المخصصة لتخطيط الحيز البحري
ولالقتصاد األزرق المستدام وإلدارة المخاطر الساحلية ومحو األمية فيما
يتعلق بالمحيطات والتي شملت السلطات الوطنية ومسؤولين وخبراء من
أكثر من  50دولة في إفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
والدول الجزرية الصغيرة النامية .وقد تضمنت األنشطة التدريبية لعبة
«تحدي تخطيط الحيز البحري» ( )MSP Challengeالتي 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
الجنوبي (معاهدة أنتاركتيكا ،)CCAMLR ،القطب الشمالي (حماية البيئة
البحرية للمنطقة القطبية الشمالية) ،بحر البلطيق (،)HELCOM-VASAB
الكاريبي (البرنامج الكاريبي للبيئة) ،بحر قزوين (البرنامج القزويني للبيئة)،
البحر األبيض المتوسط (خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط) ،شمال
شرق المحيط األطلسي ( ،)OSPARشمال غرب المحيط الهادئ (،)NOWPAP
المحيط الهادئ ( )SPREPوالبحر األحمر وخليج عدن (.)PERSGA
ساهمت المبادرات والمشاريع التالية في هذا المنشور من خالل تحديد
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
به .تم تمويل جميع األنشطة التي نظمتها مبادرة  MSPglobalبدعم مالي
من الصندوق االوروبي للشؤون البحرية ومصائد األسماك التابع لالتحاد
األوروبي وقد تلقت جميعها الدعم في الجانب المؤسسي من قبل الوكالة
األوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة.
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مسرد المصطلحات
االتصال:

اإلدارة المشتركة:

المباشرة من الروابط وكثافة االتصاالت داخل وبين النظم البيئية هو صنف من اصناف اإلدارة يتم فيه تقاسم المسؤولية عن إدارة
الموارد بين الحكومة ومجموعات مستخدمي الموارد.
واستخدامها.

إجراء أو تدبير إداري:

إدارة المناطق الساحلية:

هو إجراء معين يتخذ لتحقيق هدف من أهداف اإلدارة ،يجب أن هو نظام إدارة للموارد يتبع مقاربة متكاملة وشاملة فضال عن
تحدد إجراءات اإلدارة ً
أيضا جملة التحفيزات (التنظيمية واالقتصادية عملية تخطيط تفاعلية في معالجة قضايا اإلدارة المعقدة في
والتعليمية) التي سيتم استخدامها لتنفيذ إجراء اإلدارة والمؤسسة أو المنطقة الساحلية.
المصلحة المؤسسية التي لها سلطة تنفيذ اإلجراء اإلداري.

اإلدارة من أسفل إلى أعلى:

أداة دعم اتخاذ القرارات:
يسمح لجميع مستويات المجتمع أن تصبح جز ًءا من العملية ويساعد
هي عبارة عن مجموعة واسعة من األدوات المعتمدة على الكمبيوتر على خلق شعور بالملكية بين أصحاب المصلحة المعنيين نحو تحقيق
مثل نماذج المحاكاة و/أو التقنيات واألساليب المطورة لدعم تحليل الهدف.
القرار والعمليات التشاركية.
اإلدارة من أعلى إلى أسفل:

اإلدارة القابلة للتكيف:
هي إدارة تكون فيها معالجة معلومات اإلدارة والقرارات على المستوى
نهج منتظم من أجل تحسين اإلدارة من خالل التعلم يرصد ويق ّيم المركزية ويتم إبعاد مستخدمي الموارد من عملية صنع القرار.
نتائج اإلدارة .ببساطة ،هو «التعلم بالممارسة» وتكييف ما يفعله المرء
االستخدام المتعدد:
بناء على ما يتم تعلمه.
هو االستخدام المشترك لموارد المحيطات الموجودة على مقربة
اإلدارة القائمة على أساس المنطقة:
جغرافية من قبل مستخدم واحد أو عدة مستخدمين.
هي جملة اللوائح المنظمة للنشاط البشري في منطقة معينة للحفاظ
االستخدام المستدام:
عليها أو لتحقيق أهداف اإلدارة المستدامة للموارد.
هو استخدام الموارد الطبيعية بطريقة وبمستوى ال يؤدي إلى تدهور
اإلدارة القائمة على النظام اإليكولوجي:
التنوع البيولوجي على المدى الطويل ،وبالتالي الحفاظ على قدرتها
هي مقاربة متكاملة لإلدارة تأخذ بعين االعتبار النظام البيئي بأكمله ،على تلبية احتياجات وتطلعات األجيال الحالية والمقبلة.
بما في ذلك العنصر البشري .الهدف من اإلدارة القائمة على النظام
اإليكولوجي هو الحفاظ على نظام بيئي في حالة جيدة ومنتجة ومرنة أصحاب المصلحة:
حتى يتمكن من توفير البضائع والخدمات التي يرغب بها االنسان هم األفراد أو الجماعات أو المنظمات المتأثرة (أو التي ستتأثر) أو
ويحتاج إليها.
المشاركة أو المهتمة (إيجا ًبا أو سل ًبا) بإجراءات إدارة تخطيط الحيز
البحري بطرق مختلفة.
اإلدارة المتكاملة:

نهج يتم من خالله النظر في العديد من القضايا البيئية واالجتماعية االضطراب:

واالقتصادية المتنافسة م ًعا ،من أجل إيجاد الحل األمثل بالنظر إلى اضطراب نوعية الموارد الطبيعية الناجمة عن النشاط البشري/
المجتمع بأكمله والنظام البيئي برمته ،كالتخطيط الحيز البحري مثال .استخدام أو العمليات الطبيعية.

إدارة المخاطر:
هي عملية تقييم إجراءات اإلدارة على ضوء نتيجة تقييم المخاطر.

احلطصملا درسم

إغالق المنطقة:
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التجزئة:

اإلغالق أمام عمليات الصيد بواسطة آلة (معدات) معينة لمنطقة هي تقسيم منطقة أو منظر طبيعي بري/بحري أو موطن إلى أجزاء
صيد بأكملها أو جزء منها لحماية جزء من الكائنات الموجودة فيها منفصلة ومحايدة كنتيجة لتغير استخدام اليابسة/البحر.
(مثل البويضات واليرقات) أو جميعها أو عدة مجموعات من هذه
الكائنات .عادة ما يكون اإلغالق موسم ًيا ولكنه قد يكون بشكل دائ ًما .تحليل التكلفة والفائدة:
تقنية مصممة لتحديد جدوى مشروع أو خطة من خالل تحديد
االقتصاد األزرق:
تكاليفها وفوائدها.
هو االستخدام المستدام لموارد المحيطات بقصد تحقيق النمو
االقتصادي وتحسين سبل العيش وفرص العمل مع الحفاظ على التحليل المعياري:
صحة النظم البيئية للمحيطات.
هي عملية تحليل تفضي إلى توصية أو توجيهات تستند إلى أحكام
قيمية أو تعكس ما يفضله المجتمع.

اإلنتاجية األولية:

قياس اإلنتاج النباتي الذي هو بداية السلسلة الغذائية .تتكون الكثير تحليالت/خرائط المالءمة:

من اإلنتاجية األولية في األنظمة البحرية أو المائية من العوالق هي عملية تحديد أفضل موقع الستخدام معين وذلك وف ًقا لعدة معايير.
النباتية ،وهي طحالب أحادية الخلية تطفو بحرية في الماء.

أنثروبوجين:
التي يسببها اإلنسان.

البنية التحتية الزرقاء/الخضراء:
هي شبكة من المناطق الطبيعية وشبه الطبيعية مخطط لها

التخثث:

إثراء المغذيات ،عادة في شكل نترات وفوسفات ،وغال ًبا من مصادر
بشرية مثل الزراعة والصرف الصحي والمجاري المائية السطحية
بالمناطق الحضرية .عندما يحدث هذا ،عادة بسبب التلوث من
األرض ،تتكاثر الحياة النباتية  -العوالق النباتية أو الطحالب.

استراتيج ًيا تضم ميزات بيئية أخرى تم تصميمها وإدارتها لتقديم التخصيص:
مجموعة واسعة من خدمات النظام البيئي.

بيانات األساس:

حصة وتعيين الموارد التي تحصل عليها مجموعة المستخدمين من
خطة محددة.

هي المعلومات األساسية التي تم جمعها قبل بدء البرنامج أو النشاط ،التخطيط االستراتيجي:
الستخدامها الح ًقا لتقديم مقارنة لتقييم التأثيرات.

هو نوع من التخطيط الذي تقوم به المنظمات أو القطاعات والذي
يهدف إلى تحسين نجاعة العمليات على المدى الطويل.

هي بيانات متوفرة في صيغة رقمية ويمكن قياسها.

تخطيط الحيز البحري (أو المالحي):

البيانات الكمية:

هي بيانات متوفرة في صيغة غير رقمية تعنى بأوصاف العناصر.

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.

البيانات الوصفية:

التخطيط الحيزي:

البيانات النوعية:

هي بيانات موجزة توفر المحتوى والجودة واألنواع والمعلومات هي أداة رئيسية إلنشاء أطر طويلة األجل ومستدامة للتنمية
المكانية تتعلق بمجموعة من البيانات ،تستخدم في رسم خرائط نظم االجتماعية واإلقليمية واالقتصادية داخل البلدان وفيما بينها.
المعلومات الجغرافية والتطبيقات األخرى.

التأثير التراكمي:

التخطيط:

هي عملية التفكير في وتنظيم األنشطة الالزمة لبلوغ الهدف المنشود.

هي جملة التأثيرات (اإليجابية أم السلبية ،المباشرة وغير المباشرة،
قصيرة وطويلة المدى) التي تتسبب فيها مجموعة من األنشطة في الترخيص:
منطقة أو إقليم ما ،حيث قد ال يكون كل تأثير فردي مهما إذا تم تناوله يُعرف ً
أيضا باسم التصريح أو الموافقة ،وهي وثيقة تمنح المنتج الحق
بمعزل عن غيره ،ولكنه قد يؤثر بشكل جماعي على البيئة ويضر بها .في العمل وف ًقا للشروط التي تحددها سلطة التنظيم.
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التطبيق:

التنمية المستدامة:

هي مجموعة اإلجراءات اإلدارية التي تتخذها الحكومات لتطبيق هي التنمية التي تلبي احتياجات الوقت الراهن دون المساس بقدرة
القوانين التي تهم األنشطة البشرية وذلك لمعالجة أو للتصدي األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة.
الحاالت التي تعرض البيئة أو العموم للخطر.

التنوع البيولوجي:

تغير المناخ:
هو التباين بين الكائنات الحية من جميع المصادر بما في ذلك
هو تغير في حالة المناخ يمكن تحديده باستخدام االختبارات النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية ونظم إيكولوجية أخرى مائية
اإلحصائية من خالل مالحظة التغيرات في معدل و/أو تقلب والمجمعات البيئية التي تعد جز ًءا منها؛ وهذا يشمل التنوع داخل
خصائصه والتي تستمر لفترة طويلة عادة تكون لعقود من الزمن األنواع وبين األنواع والنظم اإليكولوجية.
أو أكثر.
التقسيم إلى مناطق:

التوقعات:

هو فصل االستخدامات التي يعتقد أنها غير متوافقة.

مستقبل محتمل (غال ًبا ما يكون مرتبطا «بالتنبؤ»)؛ وهي عملية إسقاط
متوقعة نسب ًيا للحاضر .التوقعات يمكن أن تكون إما كمية أو نوعية.

تقييم المخاطر:

الحصيلة:

هي عملية تحديد أوجه عدم اليقين وشدة اآلثار الضارة التي تحدث هي نتيجة متوقعة إلجراء تم اتخاذه يتعلق باإلدارة الحيزية البحرية.
لإلنسان أو البيئة بعد التعرض لمصدر خطر في ظل ظروف محددة.

الحقوق التقليدية:

التقييم:
هي حقوق السكان األصليين أو التقليديين التي (حتى اآلن) لم يتم
هو نشاط إداري يقيم النتائج بالنظر إلى بعض المعايير المحددة النظر فيها في سياق وطني ودولي أو لم يتم تسجيلها (بعد) والتي
تستند إلى النظام القانوني لكل ثقافة.
مسب ًقا وعادة ما يكون مجموعة من المعايير أو من أهداف اإلدارة.
تكلفة التخفيف (أو االستعادة):

الحوكمة:

تكلفة التخفيف من آثار فقدان خدمات النظام البيئي أو تكلفة استعادة تشمل الحوكمة جملة التقاليد والهيئات والعمليات التي تحدد كيفية
ممارسة السلطة ،وكيفية إعطاء المواطنين صوتا وكيفية اتخاذ
تلك الخدمات.
القرارات بشأن القضايا ذات االهتمام العام.

التلويث:
إدخال المواد أو الطاقة في البيئة ،مما يؤدي إلى آثار ضارة ذات خدمات التزويد:

طبيعة تعرض صحة اإلنسان للخطر ،وتضر بالموارد الحية والنظم هي جملة المنتجات التي تم الحصول عليها من النظم البيئية ،بما
البيئة ،وتضعف أو تتداخل مع المرافق وغيرها من االستخدامات في ذلك ،على سبيل المثال ،الموارد الوراثية واألغذية واأللياف
والمياه العذبة.
المشروعة للبيئة.

تنظيم استخدام البحر:

خدمات النظام اإليكولوجي/قيم االستخدام غير المباشر:

هي جملة القواعد التي تم سنها لتنظيم أي جانب من جوانب استخدام هي المزايا التي تنطوي عليها النظم البيئية والتي تساهم في جعل
البحري ،بما في ذلك تقسيم المناطق ،أو تصاريح االستخدام أو تنظيم الحياة البشرية ممكنة ورائقة ،مثل التحكم في مياه الفيضانات
المنطقة أو أي الئحة أخرى تنص على االستخدام المناسب أو النطاق وتنقية المياه.
أو الموقع أو كثافة النشاط البشري.

خط األساس:

تنظيم الخدمات:
حسب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار هو الخط الممتد على
هي المزايا التي نحصل عليها من تنظيم عمليات النظام البيئي مثل طول الساحل الذي تقاس منه الحدود البحرية للبحر اإلقليمي لبلد
ما وبعض المناطق البحرية األخرى الخاضعة لسلطته ،مثل المنطقة
تعديل المناخ ،المياه وبعض األمراض البشرية.
االقتصادية الخالصة للبلد .عادة ما يتبع خط األساس البحري خط
المياه المنخفضة للبلد الساحلي.

احلطصملا درسم
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قدرة التحمل:

هي وثيقة استراتيجية تضبط المبادئ واألهداف والغايات والمبادئ هي مستوى االستخدام الذي يمكن لمورد طبيعي أو من صنع إنسان
التوجيهية والسياسات والمعايير واإلجراءات اإلدارية المتخذة لنمو وعلى مستوى معين من اإلدارة أن يحافظ فيه على نفسه بعد فترة
وتنمية منطقة ما في المستقبل-سواء كانت هذه المنطقة على طويلة من الزمن.
اليابسة أو في البحر.

القدرة على الصمود:

رأس المال الطبيعي:
هي قدرة نظام أو جماعة أو مجتمع معرض للمخاطر على المقاومة
هو مخزون الموارد الحية وغير الحية التي توفر المزايا والخدمات واالستيعاب والتكيف والتعافي من آثار الخطر في الوقت المناسب
وبطريقة فعالة ،بالحفاظ على مقوماته ووظائفه األساسية واستعادتها.
التي يحتاجها الناس وجميع أشكال الحياة على األرض.
الرسوم البيئية/رسوم االستعمال:

القضايا العابرة للحدود:

الرسوم اإللزامية المطلوبة الستخدام سلعة أو خدمة بيئية .هذه تولد هي القضايا التي تهم فقط دولتين متجاورتين أو أكثر .وينطبق ذلك
ً
أيضا على القضايا التي تحدث صلب البلدان ذاتها أي بين إحدى
إيرادات يمكن إعادة تدويرها للحفاظ على التنوع البيولوجي وزيادة
مستوياتها اإلدارية.
التكلفة الخاصة الستخدام الموارد.

رصد األداء:

قطاعي:

هو الرصد المستمر واإلبالغ عن إنجازات البرنامج ،خصوصا التقدم يتعلق أو تتعلق بقطاع اقتصادي.
المحرز على صعيد األهداف والغايات المحددة مسب ًقا .يمكن أن تعالج
مقاييس أو مؤشرات البرنامج نوع أو مستوى أنشطة البرنامج المنفذة القيود المفروضة على الوصول:
(العملية) ،والمنتجات والخدمات المباشرة التي يقدمها البرنامج هو إجراء تدبير إداري يهدف للحفاظ على التنوع البيولوجي من خالل
(المخرجات) و/أو نتائج تلك المنتجات والخدمات (الحصيلة).
فرض قيود على عمليات الوصول إلى مناطق جغرافية بعينها أو إلى
الموارد البيولوجية في حد ذاتها .وهو إجراء متداول بشكل خاص في
الرؤية:
الحاالت التي تكون فيها إما فصائل لكائنات حية أو نظام إيكولوجي،
ال يطبق فيه أي مستوى من مستويات مستوية االستخدام بشكل
هي المستقبل المنشود أو المفضل.
مستدام ،عرضة للخطر وتستوجب حماية.

السيناريو:

مبسطا لما سيكون عليه األمر المبدأ الوقائي:
ً
هو وصف مقنع وغال ًبا ما يكون

في المستقبل وذلك استنادا إلى مجموعة متماسكة ومتناسقة من ينطبق عندما تكون هناك تهديدات بأضرار بيئية خطيرة أو ال رجعة
فيها وينص على أن عدم اليقين العلمي ال يكون سببا لتأجيل اتخاذ
االفتراضات حول المحفزات الرئيسية.
تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع التدهور البيئي.

الصالح العام:
سلعة أو خدمة ال تقلل فيها المنفعة التي يتلقاها أي طرف من توفر المبدأ:
مزاياها لآلخرين وال يمكن تقييد الوصول إليها.

الصيد بالطرق التقليدية:
هو صيد تستخدم فيه معدات وقوارب تقليدية أو صغيرة الحجم.

عابر(ة) للحدود:
هي القضايا العابرة للحدود التي يمكن أن تمتد اآلثار عبر الحدود،
وليس بالضرورة البلدان المجاورة المباشرة فقط.

في تخطيط الحيز البحري هي جودة أساسية تحدد الطبيعة
األساسية لعملية تخطيط الحيز البحري ،مثل االستدامة،
االحتياطات والشفافية.

المخ َرجات:
ُ

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

مراقبة المطابقة:
جمع وتقييم بيانات الرصد ،بما في ذلك تقارير الرصد الذاتي،
والتحقق إلظهار ما إذا كان أداء أي نشاط يتوافق مع الحدود والشروط
المحددة في تصريحه أو ترخيصه.
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المراقبة:

منطقة بحرية محمية:

مراقبة وتسجيل التغييرات قصد تقييم التقدم المحرز ونجاح هي منطقة بحرية محددة جغراف ًيا يتم تخصيصها وإدارتها لتحقيق
أهداف محددة (التنوع البيولوجي طويل المدى) للحفظ واالستخدام
الخطة الموضوعة.
المستدام (والتي توفر حماية أقوى من المناطق المحيطة بها).

المساءلة:
مسؤولية تقديم أدلة ألصحاب المصلحة والرعاة على أن البرنامج منطقة بيولوجية:

فعال ويتماشى مع نطاقه وسياسته ومتطلباته القانونية والمالية .هي منطقة تتوفر على مجتمع إيكولوجي طبيعي يتميز بنباتات
هي واجب مد أصحاب المصلحة والجهات الراعية بالمؤيدات التي وحيوانات وظروف بيئية مميزة وتحدها حدود طبيعية ال اصطناعية.
تثبت أن البرنامج فعال ومتوافق مع نطاقه وسياسته ومتطلباته
منطقة خطر:
القانونية والمالية.
منطقة يتم تحديدها بشكل دائم أو من فترة وأخرى تستخدم لممارسة
مفاضلة:
معينة ،عادة ما تكون ممارسة حربية.
هي خيارات اإلدارة التي تغير عن قصد أو غير قصد نوع الخدمات
منطقة ساحلية:
التي تقدمها النظم البيئية وحجمها وتوليفتها.
هي منطقة تقع في واجهة بين البر والبحر ،بحيث يؤثر البحر على
المقياس:
اليابسة والعكس بالعكس.
هو المدى المكاني لمنطقة جغرافية قيد الدراسة.

المناصفة:

منطقة محظورة:

هي منطقة محددة لغرض حظر أو تقييد وصول الجمهور إليها.

الحالة التي يتميز بها المجتمع بالعدالة والمساواة والنزاهة واإلنصاف،
بما في ذلك التوزيع العادل والمتساوي للسلطة والموارد االقتصادية منطقة يتع ّين تجنّبها:
والفرص والبضائع والخدمات للمجتمع.
هي منطقة تقع ضمن حدود محددة يجب تجنبها من قبل جميع
السفن أو فئات معينة من السفن والتي تكون فيها المالحة خطرة
المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية:
بشكل خاص أو تستوجب بشكل استثنائي تجنب وقوع إصابات فيها.
وهي تلك المناطق من المحيط (عمود الماء وقاع البحر) التي ال
المؤشر:
تتحمل أي دولة مسؤولية إدارتها وحدها.
هو جملة معلومات تستند إلى البيانات المقاسة والتي تستخدم لتمثيل
المناظر بحري:
سمة أو خاصية أو ميزة معينة لنظام ما .المؤشر هو مقياس ،كمي أو
هي منطقة بحرية أين أدى التفاعل بين البشر والطبيعة بمرور الوقت نوعي ،لمدى قربنا من تحقيق ما حددناه ،ألهدافنا أو نتائجنا.
إلى إنتاج مساحة ذات طابع مميز وذات قيمة بيئية وبيولوجية وثقافية
نطاق المحيط:
وجمالية كبيرة.
ومن خالل االستبعاد وأخذنا بعين االعتبار غاية تخطيط الحيز
منطقة األمان:
البحري ،فهي المنطقة الواقعة خارج المنطقة الساحلية ،وبالتالي
هي منطقة محددة تمتد من بنية تحتية بحرية معينة وذلك لحماية ال تخضع لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية أو ال تؤطرها مفاهيم
التخطيط المشابهة .وهي من الناحية القانونية مقسمة إلى مناطق
وتأمين جميع الخدمات التشغيلية.
خاضعة للسلطة الوطنية ومناطق غير خاضعة للسلطة الوطنية.

المنطقة العازلة:

هي منطقة توجد بالقرب من حدود منطقة محمية وهي بمثابة منطقة
عبور بين مناطق تتم إدارتها ألهداف مختلفة.

احلطصملا درسم

النظام البيئي البحري الكبير:
هي مناطق من محيطات العالم تضم المناطق الساحلية من أحواض
األنهار ومصبات األنهار إلى الحدود البحرية للضفاف القارية
والحواف الخارجية ألنظمة التيارات المحيطية الرئيسية .وهي
مناطق تعد كبيرة نسب ًيا إذ تصل إلى حدود  200000كم ²أو أكثر وتتميز
بقياسات األعماق المتميزة والهيدروغرافيا واإلنتاجية والسكان
المعتمدين على الغذاء.

نظام المعلومات الجغرافية:
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).

نظام أوتوماتي لتحديد هوية السفن:
هو نظام تتبع على السواحل قصير المدى يُستخدم في السفن ومن
قِ بَل خدمات حركة مرور السفن وتحديد مواقعها عن طريق تبادل
البيانات إلكترون ًيا مع السفن األخرى المجاورة ومحطات خدمات
حركة مرور السفن.

نظام إيكولوجي:
قد يكون مجتمعا أو مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش وتتفاعل
مع بعضها البعض في بيئة محددة.

النمذجة:
هي محاكاة فيزيائية أو مفاهيمية أو رياضية للعالم الحقيقي.

النهج القائم على النظام اإليكولوجي:
هي استراتيجية لإلدارة المتكاملة لألراضي والمياه والموارد الحية
تعزز الحفظ واالستخدام المستدام بطريقة عادلة.

الهدف:
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
التخطيط لالستدامة والسالمة ضمانا الزدهار المحيطات
ما انفك عدد البلدان التي بدأت أو أحرزت تقدما أو وافقت على اإلعداد لها ،وفي تعزيز عمليات التخطيط في المناطق التي لم تبدأ
عمليات تخطيط الحيز البحري الخاصة بها يزداد بشكل ملحوظ فيها بعد.
منذ أن أطلقت اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة
في مستهل هذا العقد الجديد ،ال يزال الهدف الذي حددته خارطة
لليونسكو والمديرية العامة للشؤون البحرية ومصايد األسماك التابعة
الطريق المشتركة قائمة وهو بلوغ ثالثة أضعاف عدد المناطق البحرية
للمفوضية األوروبية عام  2017خريطة الطريق المشتركة لتسريع
المستفيدة من تخطيط الحيز البحري بعد الموافقة واالشراف عليها
1
عمليات تخطيط الحيز البحري على نطاق عالمي.
من قبل حكوماتها ومواطنيها وتنفيذها بشكل فعال في أكثر من 30%
بفضل المشاركة الفاعلة والفعالة لواضعي السياسات وممثلي من المناطق البحرية الخاضعة للوالية الوطنية بحلول سنة .2030
القطاعات البحرية واألكاديميين والمواطنين وأصحاب المصلحة ويتوافق هذا النهج مع أهداف التنمية المستدامة لخطة عام  2030كما
اآلخرين في األنشطة التي نظمت في كل مكان يصل إليه المحيط ،أنه يحظى بدعم المبادرات الوطنية واإلقليمية في إطار عقد األمم
ساهمت مبادرة  MSPglobalفي تحسين التعاون العابر للحدود وعبر المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة وعقد األمم
الحدود في المناطق التي توجد بها خطط حيزية بحرية أو قيد المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية.

ُسرع من عمليات التخطيط على مستوى العالم
ً
معا ،ن ِ ّ
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
خطط لمياهها الوطنية (والتي تمثل  25%من المناطق االقتصادية
الخالصة في العالم) .تشمل هذه المجموعة الثانية دوال من االتحاد
األوروبي التي يجب أن يكون لديها خطط تخطيط حيز بحري بحلول
عام  2021ودوال أفريقية مثل كينيا وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا
ودوال من القارة األمريكية أحرزت تقد ًما ممتازًا وهي المكسيك
والبيرو وأوروغواي ودوال في آسيا فعلت الشيء نفسه وهي كل من
كوريا الجنوبية وإيران واليابان وأخيرا دوال من أوقيانوسيا متمثلة في
الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل كيريباس وباالو وجزر سليمان.

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

وجدر الذكر أن إثنين وثمانين دولة أخرى التزمت ً
أيضا بالمضي
قد ًما 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
العمليات كتطور طبيعي لخطط اإلدارة الساحلية الخاصة بهم أو
في إطار دعم تصورها لسياساتها البحرية الوطنية أو استراتيجيات
االقتصاد األزرق المستدامة الوطنية أو اإلقليمية الجديدة .وتشارك
الحكومات عادة في مشاريع تجريبية على المستوى المحلي أو في
مشاريع حكومية دولية عابرة للحدود مع البلدان المجاورة على
المستوى اإلقليمي.

يهمت

13

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

بالتعاون مع الدول األعضاء والوكاالت الدولية األخرى ،تسعى كلتا
المؤسستين إلى تحويل أهداف خارطة الطريق المشتركة إلى واقع
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.

ملتزمون بتوفير سبل النجاح للقائمين على عمليات التخطيط في بلدانهم ومناطقهم
هذا الدليل يأتي كتكملة لمجموعة واسعة من المبادرات الموجودة شبا ًبا وكباراً ،مزيدا من المسؤولية حتى يتمكنوا من قيادة عمليات
مسبقا أو الجار تنفيذها في جميع القارات .في هذا السياق يجب التخطيط في بلدانهم ،ومن أفضل منهم ليقوم بذلك.
النظر إليه واستخدامه وتفسيره .وبهذه الطريقة ،يمكن لكل مستخدم
وهذا هو سبب تركيزنا على التطوير المستمر للقدرات وتعزيزها.
تحديد كيفية إدراج الدليل أو تكييفه وف ًقا الحتياجاته الخاصة
وهكذا ،ستتحسن بال شك لدى األفراد والمؤسسات القدرة على
واستخدامه بما يتماشى وأهدافه وقدراته على تطوير تخطيط عادل
إدارة الموارد والمهارات والمعرفة التي تخول لهم القيادة والمساهمة
وأخالقي ومسؤول اجتماع ًيا.
والمشاركة بفاعلية في عمليات التخطيط .وهذه العملية ستفضي بال
وهو يضم الخبرات والدروس المستفادة فضال عن أمثلة من جميع شك إلى زيادة الوعي بأهمية الدور الذي يلعبه المحيط في حياة كل
أنحاء العالم .هذه األخيرة تهدف إلى المساعدة على إعطاء القادة فرد من أفراد هذا العالم الذي نعيش فيه.
ً
ورجااًل،
المحليين والخبراء والعاملين والمخططين الوطنيين ،نسا ًء
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 1لمحة عن الدليل
يستعرض هذا الفصل
yالغرض من هذا الدليل
yاجلماهير املستهدفة الرئيسية
yكيف ُأنشئ الدليل
yكيفية استخدام هذا الدليل
yأدلة أخرى موجودة مسبقا

ما هو

الغرض من الدليل؟

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
لتحليل وتخصيص التوزيع الحيزي والزماني لألنشطة البشرية
في المناطق البحرية لتحقيق األهداف اإليكولوجية ،واالقتصادية،
واالجتماعية التي تم تحديدها من خالل عملية سياسية
( .)IOC-UNESCO, 2009تُعتبر خطط الحيز البحري تطلعية نحو
المستقبل؛ حيث الرؤية الواضحة والغرض ضروريان لخطة
متطورة طويلة المدى.

يُع ّد دليل  MSPglobalثمر ًة لمبادرة مشتركة من جانب
اإلدارة العامة للشؤون البحرية والثروة السمكية التابعة للمفوضية
األوروبية و اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة
لليونسكو ،من أجل دعم تطوير وتنفيذ عمليات تخطيط الحيز
البحري/المالحي في جميع أنحاء العالم 1.الغرض من الدليل
هو مساعدة الحكومات والشركاء والناشطين في مجال تخطيط
الحيز البحري عموما في تطوير المخططات الحيز البحري،
وفي التعرف على التطور والدروس المستفادة إجماال فيما يتعلق
بتخطيط الحيز البحري منذ نشرت اللجنة الحكومية الدولية لعلوم
من يمكنه االستفادة من هذا الدليل؟
المحيطات التابعة لليونسكو أول دليل سنة  .2009إن انتشار مفهوم
تخطيط الحيز البحري كممارسة ما انفك يتطور يوما بعد يوم
تم تطوير هذا الدليل لمساعدة الحكومات وأصحاب
وذلك لمعالجة القضايا الجديدة والمستحدثة المتعلقة باإلدارة المصلحة والمجتمعات وجميع األطراف المعنية في ممارسة
القائمة على النظام اإليكولوجي للمحيطات.
وتصميم خطط الحيز البحري .سيستفيد من الدليل األشخاص
الذين يشغلون خططا في مراكز صنع القرار ومن بينهم واضعي
يختلف تطبيق وتنفيذ تخطيط الحيز البحري من الناحية العملية
السياسات والمخططين والسلطات المحلية والمسؤولين
باختالف النطاقات الجغرافية والسلطات القضائية باختالف
الحكوميين على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي.
مستوى التنفيذ من المحلي إلى الوطني وعبر الحدود يمكن أن
وسيكون ً
أيضا موضع اهتمام الناشطين والطالب المتخصصين
يتخذ تخطيط الحيز البحري أشكاال عديدة ومختلفة على غرار
في مجال تخطيط الحيز البحري .كما أنه يمكن أن يكون مفيدا
الخطط االستراتيجية عالية المستوى والخطط الشاملة التي للقطاعات البحرية ولألكاديميين وللشركات الخاصة ولالستشاريين
تستعرض بشكل تفصيلي إجراءات التنفيذ .يمكن وضع تخطيط ولمنظمات المجتمع المدني حتى يفهموا بشكل أفضل أهمية خطة
الحيز البحري في صيغته النهائية كوثيقة سياسية أو التوقيع عليه كل منهم بما في ذلك كيف ومتى يمكنهم المساهمة في عملية
ليصبح قانو ًنا ويكون قاب ً
ال للتنفيذ قانون ًيا – ويهدف هذا الدليل إلى تخطيط الحيز البحري.
المساعدة بنطاق كامل لنُ ُهج تخطيط الحيز البحري.
يمكن استخدام هذا الدليل لتطوير دورات تدريبية على تخطيط
يتعلق شكل تخطيط الحيز البحري الذي قد تستخدمه منطقة الحيز البحري وتفاعالت التدريس والتعلم وتطوير الممارسات
جغرافية معينة باالحتياجات الحالية والمستقبلية التي تهدف الجيدة أو تحسينها وإلشراك الجمهور ذوي المعرفة السابقة
بتخطيط الحيزي.
الخطة إلى معالجتها ،ونطاق وحجم الجهد المبذول.
بشكل ُمتبا َدل.
 1ستُستخدم البحرية واملالحة
ٍ
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مالشكل 1.1
أهداف التنمية المستدامة لخطة األمم المتحدة لعام 2030

ملاذا

تم تطوير الدليل؟

نُشر أول دليل للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
التابعة لليونسكو في عام  2009للنهوض بنهج قائم على النظام
اإليكولوجي لتخطيط وإدارة المحيطات .قد شرعت أو نفذت
البلدان واألقاليم في جميع أنحاء العالم عمليات تخطيط الحيز
البحري الخاصة بها ،التي تُشكل معنى تخطيط الحيز البحري
بالنظر إلى األهداف والغايات الجديدة التي يجب معالجتها ،مثل
الطاقة المتجددة ،وتحقيق  10%من المناطق البحرية المحمية
بحلول عام  2020بعد تحقيق هدف أيشي الخاص بالتنوع
البيولوجي 2من اتفاقية التنوع البيولوجي والحاجة المتزايدة
للنظر في مواضيع إضافية مثل االقتصاد األزرق ،وتخطيط الحيز
البحري عبر الحدود ،وتغير المناخ ،وأهداف التنمية المستدامة
لخطة األمم المتحدة لعام ( 2030الشكل .)1.1
في هذا السياق ،كانت الخطوة المنطقية التالية للمديرية العامة
للشؤون البحرية ومصايد األسماك التابعة للمفوضية األوروبية
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو هي
تشجيع وتعزيز تخطيط الحيز البحري عبر الحدود عالم ًيا كإجراء
ذي أولوية في خريطة الطريق المشتركة لتسريع عمليات تخطيط
الحيز البحري على نطاق عالمي 3.ويتوافق هذا ً
أيضا مع جهود
المجتمع الدولي لتعزيز تطوير خطط عمل استراتيجية على نطاق
عابر للحدود لتحقيق االستخدام المستدام الطويل األجل لموارد
المحيطات (الشكل .)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
وقارات جديدة واستخالص الدروس من تطبيق أول دليل للجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو.
تظهر هذه التجربة أن البلدان يمكن أن تنظم تخطيط الحيز
البحري بطرق مختلفة وال تزال ناجحة .وبالتالي ،مع األخذ بعين
االعتبار الدروس والتحديات الستخدام نسخة عام  ،2009يقدم
هذا الدليل الجديد لتخطيط الحيز البحري في شكل مواضيع
مختلفة موضحة بالدروس المستفادة ودراسات الحالة حسب
الموضوع ،وليس كسلسلة واضحة من الخطوات.

كيف

تم تطوير الدليل؟

تم تطوير هذا الدليل استنادا إلى الخبرات والتجارب
التي حصلها مختصون ،خالل العقد الماضي ،يعملون على
الجوانب الفنية والعملية والمفاهيمية لتخطيط الحيز البحري
في جميع أنحاء العالم .دعت مبادرة  MSPglobalالمتخصصين من
جميع مناطق العالم لالنضمام إلى فريق خبراء دولي قام ،على
مدى عامين ،بتجميع ومناقشة الدروس المستفادة والمقاربات
والتحديات والفرص لهذه اإلرشادات الجديدة ،بما في ذلك سلسلة
4
من ملخصات السياسات المخصصة.
عقدت المشاورات اإلقليمية والمنتديات الدولية لتخطيط الحيز
البحري المكثف بين عامي  2018و 2021في البحر األبيض المتوسط،

يلدلا نع ةحمل
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وجنوب شرق المحيط الهادئ والمحيط األطلسي والبحر الكاريبي
وخليج غينيا والبحر األحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وبحر
الصين الجنوبي وبحر البلطيق وقد ض ّمت كذلك خبراء من الدول
الجزرية الصغيرة النامية.
كما ُعقدت سلسلة من ورش العمل الوطنية حول تنفيذ تخطيط
الحيز البحري باالشتراك مع السلطات الوطنية لكل من إندونيسيا
وألمانيا وفنلندا والصين وهولندا والموزمبيق قصد تبادل
الممارسات الوطنية والدروس المستفادة .ونُظمت فعاليات أخرى
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.

اإلدارة القائمة على
النظام اإليكولوجي

حتديد مواقع
للطاقة املتجددة

أُجريت ورشات عمل ومقابالت موضوعية مخصصة في عامي
 2020و 2021بالتعاون مع  5،European MSP Platformواالتفاق العالمي
7
لألمم المتحدة 6،و .LME:LEARN
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 وف ًقا للموارد المتاحة لديهم.

كيفية استخدام الدليل؟

ص ّمم هذا الدليل ليُستخ َدم 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 نُ ُسق للوصول السريع إلى
الموضوعات الرئيسية التي ظهرت في السنوات األخيرة .يهدف
محتوى الدليل إلى المساعدة على تطوير مجموعة متنوعة من
عمليات وخطط تخطيط الحيز البحري ،وليس المقصود منه أن
يكون توجيه ًيا أو أن يُت َّخذ كمقاربة “تتماشى واحتياجات الجميع”.

مواقع تربية
األحياء املائية

5
6
7
8

اآلثار
التراكمية

خدمات
النظام البيئي
ورأس املال الطبيعي

 10%بحلول
عام  2020الهدف 14
للتنمية املستدامة

عبر احلدود

األمن الغذائي

التغير
املناخي

االقتصاد األزرق

حتويالت الديون
للحفاظ
على احمليطات

أعالي البحار
واملناطق الواقعة
خارج نطاق
الوالية الوطنية

أهداف 2030

الشكلم1.2
تطور مفهوم تخطيط الحيز البحري منذ عام  2009إلى حد اليوم
املصدرSmith, 2021 :

https://www.msp-platform.eu
https://www.unglobalcompact.org/take-action/ocean
https://iwlearn.net/marine
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375502

 10%بحلول 
عام  2020هدف
أيشي التفاقية التنوع
البيولوجي

إدارة مصايد األسماك
القائمة على النظام
اإليكولوجي

  روابط ألدلة أخرى
يَنض ّ ُم دليل  MSPglobalلعام  2021إلى قائمة واسعة من
الوثائق التي الهدف والغرض منها توجيه عملية صنع القرار في
مجال حوكمة المحيطات 8.في أعقاب المبادرة الرائدة لنهج “خطوة
بخطوة” الذي تتبعه اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
التابعة لليونسكو ،قامت العديد من المنظمات الدولية ،الحكومية
وغير الحكومية واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص بإصدار
وثائق من أنواع مختلفة على المستوى الوطني أو دون الوطني تقدم
معلومات بشكل مباشر أو غير مباشر لالرتقاء بتخطيط بالحيز
البحري .باإلضافة إلى ذلك ،توجد المزيد من الوثائق للتطبيق على
النطاقين اإلقليمي والعالمي (.)UNESCO-IOC, 2021a

املناطق
البحرية
احملمية
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 2أساسيات تخطيط الحيز
البحري وإدارة المحيطات
يستعرض هذا الفصل
yالمفاهيم والمبادئ والمصطلحات األساسية
 yفهم عمليات تخطيط الحيز البحري
 yالتحديات في عالم متغير
 yآفاق التخطيط عبر الحدود
تعني الطبيعة المتكاملة لتخطيط الحيز البحري أنها مرتبطة
بالعديد من المفاهيم األخرى المرتبطة بالمحيطات وإدارة
المحيطات .يقدم هذا الفصل المفاهيم األساسية لتخطيط الحيز
البحري وإدارة المحيطات كأساس للبدء في عملية التخطيط.
يمكن العثور على مصطلحات إضافية في مسرد المصطلحات.

		2 .1املفاهيم واملبادئ واملصطلحات الرئيسية
املنطقة الساحلية
يشير مصطلح “المنطقة الساحلية” إلى منطقة جغرافية تربط
األنظمة البيئية البرية والبحرية .قد تشمل المنطقة الساحلية أو
ال تشمل المياه العذبة أو النظم اإليكولوجية للمد والجزر مثل
األراضي الرطبة الساحلية ومستنقعات المياه المالحة .لم يتم
تحديد الحدود المكانية الدقيقة للمنطقة الساحلية عالم ًيا في
جميع أنحاء العالم ويمكن أن تتراوح من بضع مئات إلى آالف
جانبي عالمة المد المرتفع .من منظور السياسة
األمتار على
ّ
العامة ،ال يوجد تعريف موحد “للمنطقة الساحلية” ،ألنها منطقة
محددة في أدوات السياسة الوطنية التي تستند إلى البيئة و/أو
الوحدات اإلدارية لبلد ما.
الغرض من خطط اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إدارة
األنشطة واالستخدامات التي تمتد بشكل مباشر أو غير مباشر
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

حوكمة احمليطات
ميكن تعريف حوكمة احمليطات على أنها:
الطريقة التي يتم بها حوكمة شؤون المحيطات ،ليس فقط
من جانب الحكومات ،ولكن ً
أيضا من جانب المجتمعات
المحلية ،والصناعات ،وأصحاب المصلحة اآلخرين ،والتي
تشمل القانون الوطني والدولي والقانون العام والخاص،
فض ً
ال عن العادات والتقاليد والثقافة والمؤسسات والعمليات
1
التي أنشأوها.
نطاق احمليط
نطاق المحيط هو المساحة المادية التي يتم تعريفها على أنها
“محيط” في ثالثة أبعاد من سطح البحر إلى قاع البحر .يختلف هذا
عن التعريفات القانونية والموثوقة “للمياه السيادية” (انظر الحدود
البحرية) .يوسع ظهور تخطيط الحيز البحري التخطيط من حافة
المنطقة الساحلية ليشمل كامل الفضاء البحري – المحيط – حيث
تمارس الدول السيادة وحقوقها السيادية أو القضائية.
يشمل نطاق المحيط المياه السطحية والعميقة من الساحل
الواقعة وراء الجرف القاري األوقيانوغرافي والتي تصل إلى أعماق
البحر السحيقة .تحدث العديد من الموائل واألعماق والسمات
والعمليات الفيزيائية المختلفة في المحيطات ومعرفة هذه األمور
مهمة لتخطيط وفهم التنوع البيولوجي واالستخدامات الحالية
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.
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يمكن عاد ًة تحديد الحدود الخارجية لخطة الحيز البحري بدقة
من الحدود البحرية ،ومع ذلك يمكن أن تكون الحدود الداخلية
أو البرية غير دقيقة وتخضع للتغير .وذلك ألن األبعاد المادية
المنفصلة للمنطقة الساحلية لم يتم تحديدها عالم ًيا (انظر
المنطقة الساحلية) – خاص ًة تلك الموجودة على الحواف.
على سبيل المثال ،تحتل النظم اإليكولوجية ألشجار المانغروف
الساحلية المياه العذبة والمناطق البرية والبحرية وقد يصعب
تحديد المكان الذي تبدأ فيه الحدود البحرية .في هذه الحاالت،
من شأن المناقشة أثناء عملية تخطيط الحيز البحري تقييم
البيانات والمعلومات المتوفرة والقرار ال ُم َ
تخذ ،بحيث يمكن أن
يُح َرز تق ّدم على مستوى عدة جوانب من عملية رسم الخرائط
المكانية لتخطيط الحيز البحري.
يصبح التمييز بين الساحل والمحيط أكثر تعقي ًدا 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”.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يراعي تخطيط الحيز البحري
التفاعالت بين البر والبحر ،كما تم تحديدها من خالل إجراءات
كل حالة على حدى (الرسمية وغير الرسمية) (.)Lainas, 2018
في حين أن تعريف مناطق التخطيط يجب أن يسترشد بالمنطق
المكاني للنظم اإليكولوجية ومبادئ النهج القائم على النظام
اإليكولوجي ،فإن التيقن القانوني وقابلية التشغيل المعنية للخطة
المجال الجوي الوطني
المياه الداخلية

اليابسة

ممكنة فقط ضمن حدود المناطق الخاضعة للتنظيم القانوني
(.)Maes, 2008
احلدود البحرية
الحدود البحرية في هذه الحالة هي التعريفات القانونية للمياه بموجب
القانون الوطني والدولي .تنص اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
على الترتيبات القضائية العامة المتعلقة بالحق في إدارة وتنظيم
المناطق البحرية .يمتد الحق في وضع خطة مكانية بحرية وإنفاذها
إلى كامل المنطقة البحرية للوالية القضائية الوطنية المعترف بها
في البحر اإلقليمي ،فض ً
ال عن الحقوق السيادية الوطنية والوالية
القضائية على بعض المسائل في المنطقة االقتصادية الخالصة
والجرف القاري (الشكل  .)2.1في الوقت الحالي ،ال توجد سلطة
لديها تفويض لتطوير وإنفاذ الخطط الحيز البحري للمناطق الواقعة
لثي المحيط.
خارج نطاق الوالية الوطنية ،والتي تغطي ما يقارب ثُ ّ
يُنظر ً
أيضا إلى تخطيط الحيز البحري كجزء من المفهوم األوسع
للتخطيط القائم على أساس المنطقة المحدد في مشروع النص
(مشروع ،المادة  )1.3للصك الدولي الجديد الملزم قانو ًنا الذي
تم التفاوض عليه بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
( ،A/CONF.232/2019/6بتاريخ  17مايو  .)2019يُع ّد فهم الحدود
البحرية وتطبيقها في تطوير تخطيط الحيز البحري أم ًرا ضرور ًيا،
بما في ذلك إدراك الحقوق الوطنية والدولية ،مثل حق المرور
البريء واآلمن.
المجال الجوي الدولي

 12ميل بحري

 12ميل بحري

البحر اإلقليمي

منطقة متجاورة

أعالي البحار

المنطقة االقتصادية الخالصة
 200ميل بحري

خط األساس
الجرف القاري
المنطقة
م.ب  -ميل بحري

الشكلم2.1
الحدود القانونية للمحيطات والمجال الجوي
المصدر :مقتبس من International Institute for Law of the Sea Studies
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تخطيط احليز البحري/املالحي
يُعتبر تخطيط الحيز البحري عملية شاملة واستراتيجية لتحليل
وتخصيص استخدام المناطق البحرية لتقليل النزاعات بين
األنشطة البشرية وتحقيق أقصى ما يمكن من الفوائد ،مع
ضمان مرونة النظم البيئية البحرية .وعاد ًة ما يتناول العديد من
القطاعات ،وعالقاتها المتبادلة وآثارها التراكمية ،ويوفر تدابير
مكانية وزمنية لتوجيه االستخدامات المختلفة للمناطق البحرية
أو الموارد .يمكن أن تكون المقاييس المكانية ،على سبيل المثال،
تخصيص مساحة الستخدامات معينة (واستبعاد االستخدامات)
أو ظروف خاصة بالمكان أو ظروف عامة الستخدام المناطق أو
الموارد البحرية .قد تُبرز وثائق تخطيط الحيز البحري ً
أيضا
المناطق المهمة والتفضيالت المجتمعية بدون أبعاد مكانية
واضحة .من منظور التنمية ،يُعدّ تخطيط الحيز البحري عملية
شاملة تحاول تلبية احتياجات المجتمع ككل ضمن الحدود البيئية.
يُقصد ،في العديد من البلدان ،بتخطيط الحيز البحري أن يكون
هذا األخير مكم ً
ال لهياكل اإلدارة البحرية الحالية وهو يضيف
عناصر ومقاييس جديدة مهمة للوصول إلى األهداف البيئية،
واالجتماعية ،واالقتصادية المتفق عليها .تراعي عملية تخطيط
الحيز البحري إدارة القطاعات وقد تستخدمها كأساس لشروط
التخطيط ،ولكن ال يحل تخطيط الحيز البحري محل مقاييس
إدارة قطاع واحد.
في البلدان التي تكون فيها اإلدارة البحرية في بدايتها أو ال تغطي
جميع االستخدامات البحرية المهمة ،يمكن استخدام عملية
تخطيط الحيز البحري كفرصة لتحسين اإلدارة البحرية الشاملة.
في مثل هذه الحاالت ،ال يقتصر تخطيط الحيز البحري والحلول
التي يقدمها على تخصيص المساحة أو غيرها من المقاييس
المكانية المميزة .يمكن أن تكون عملية تخطيط الحيز البحري
فرصة لتطوير نظام شامل لإلدارة البحرية.
حددت أستراليا في سياستها الخاصة بالمحيطات (Commonwealth
 )of Australia, 1998مفهوم تخطيط وإدارة المحيطات القائم على
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.
االقتصاد األزرق (واملفاهيم ذات الصلة)
“اقتصاد المحيطات” أو “االقتصاد البحري” هو جملة األنشطة
االقتصادية واألصول والسلع والخدمات القائمة على المحيطات.
وهو يغطي مجموعة واسعة من القطاعات المنشأة ،مثل مصايد
األسماك والنقل البحري والسياحة ،فض ً
ال عن عدد من القطاعات
الناشئة مثل الطاقة المتجددة البحرية وتربية األحياء المائية
والتكنولوجيا الحيوية البحرية.
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تذكیر
تُع ّرف اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكوم
( )IOC-UNESCO, 2009تخطيط الحيز البحري على النحو التالي:
عملية عامة لتحليل وتخصيص التوزيع المكاني والزماني لألنشطة
البشرية في المناطق البحرية لتحقيق األهداف اإليكولوجية ،واالقتصادية،
واالجتماعية التي تم تحديدها من خالل عملية سياسية.
ُيع ّرف المجلس الوطني للمحيطات في الواليات المتحدة األمريكيةم
) (National Ocean Council of the United States of America, 2013تخطيط
الحيز البحري في دليله على النحو التالي:م
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.
تع ّرف المبادئ التوجيهية لالتحاد األوروبي  2014/89/EUالتي وضعت إطار
عمل تخطيط الحيز البحري ( )EULEX, 2014تخطيط الحيز البحري على
م
النحو التالي:
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،
وقطاعي مصايد األسماك وتربية األحياء المائية ،والحفاظ
والنقل البحري،
ّ
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.
الجدول 2.1
م
التحديات التي تواجه تحقيق اقتصاد أزرق
 التهديدات التي تتعرض لها خدمات النظم اإليكولوجية
yالتلوث
yالقمامة البحرية
yتغير المناخ
yالتشبع الغذائي

yتدمير الموائل
yاإلفراط في استغالل الموارد
الحية
yاألنواع الغازية
قضايا الحوكمة

yنقص الموارد
yعدم وجود تكامل إداري

yعدم وجود تعاون قطاعي
yعدم وجود تعاون عبر الحدود

المشاكل القطاعية
yمصايد األسماك :اإلفراط في استغالل الموارد والصيد غير
المشروع ،وغير المبلغ عنه ،وغير المنظم
yالطاقة المتجددة البحرية :اآلثار البيئية ،وتضارب االستخدام
المكاني ،والقبول االجتماعي
yالتعدين في قاع البحار :اآلثار البيئية ونزاعات االستخدام المكاني
yالسياحة :اآلثار البيئية واالجتماعية للسياحة الجماعية واألنشطة
الترفيهية غير المنظمة
yالنقل البحري :اآلثار 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
المصدرUNESCO-IOC, 2021b :

الدليل الدولي  MSPglobalلتخطيط احليز البحري/املالحة
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حوكمة متكاملةم
م
ومتعددة
المستويات
تخطيط
الحيز
البحري

االقتصاد
األزرق المستدام

التكيف
مع آثار
تغير المناخ
التمويل
واالستثمار

على التكيف مع تغير المناخ في حين ستحتاج الشركات األخرى
إلى الحد من تأثيرهم البيئي».
الشراكات 
مع أصحاب
المصلحة
الموارد
والقدرات

العلوم
والبحوث
وتطوير
التكنولوجيا
الرصد 
والتحكم
والمراقبة

الشكلم2.2
عوامل تعزيز االقتصاد األزرق
المصدرUNESCO-IOC, 2021b :

ويمكن تحديد اقتصاد المحيطات بأنه إما “بني” أو “أزرق” ،حيث
يشير مصطلح “األزرق” إلى النمو المستدام ويشير مصطلح “البني”
إلى النمو غير المستدام ( .)Patil et al., 2018ووف ًقا للبنك الدولي
(« ،)World Bank, 2016يظهر اقتصاد المحيطات المستدام عندما
يكون النشاط االقتصادي متواز ًنا مع قدرة النظم اإليكولوجية
للمحيطات على المدى الطويل على دعم هذا النشاط والبقاء مر ًنا
وسلي ًما» ،وبالتالي فإن «مفهوم االقتصاد األزرق هو عدسة يمكن
من خاللها عرض جداول أعمال السياسات وتطويرها والتي تعزز
في الوقت نفسه صحة المحيطات والنمو االقتصادي ،بطريقة
تتفق مع مبادئ العدالة االجتماعية واإلدماج».
وبالمثل ،ولكن تحدي ًدا لقطاعي مصايد األسماك وتربية األحياء
المائية ،وضعت منظمة األغذية والزراعة ( )FAO, 2018مبادرة النمو
األزرق التي «تهدف إلى دعم قطاعات مصايد األسماك وتربية
األحياء المائية األكثر إنتاجية ومسؤولية واستدامة من خالل
تحسين حوكمة وإدارة النظم اإليكولوجية المائية ،من خالل
الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل ،وتمكين المجتمعات».
في اآلونة األخيرة اعتمدت المفوضية األوروبية (European
نهجا جدي ًدا القتصاد
 )Commission, 2021aعلى المستوى اإلقليميً ،
أزرق مستدام من أجل مالئمة مفهوم االقتصاد األزرق مع االتفاق
األخضر األوروبي واستراتيجية اإلنعاش .ويهدف هذا النهج إلى
«بناء نموذج اقتصادي مرن قائم على االبتكار واقتصاد دائري
واالتسام باالحترام تجاه المحيطات» ،مما يعني أنه «سيتم تحفيز
الشركات التي تستخدم أو تولد موارد متجددة ،وتحافظ على
النظم اإليكولوجية البحرية ،وتقلل من التلوث وتزيد من القدرة

ويعمل تخطيط الحيز البحري كعملية لصنع القرار لتحديد تنظيم
األنشطة البشرية وتيسير تحقيق مسارات مستدامة أو التحول
نحوها في تلبية االحتياجات االقتصادية ،والبيئية ،واالجتماعية
للمجتمعات .ومن الناحية العملية ،يعتبر تخطيط الحيز البحري
عام ً
ال مساع ًدا لالقتصاد األزرق ألنه:
yيحدد المواقع لالستخدامات الجديدة والناشئة باتباع نهج قائم
على النظام اإليكولوجي
yيخفف الصراع
yيعزز المساحات متعددة االستخدامات للتعايش والتعاون
yيزيد من ثقة المستثمرين من خالل إدخال الشفافية وإمكانية
التنبؤ
yيسهل سد الثغرات المعرفية بالغة األهمية في المحيطات
والقطاعات الرئيسية
yيمكن أن يُعزّز التعاون عبر الحدود من أجل التنمية اإلقليمية
yيُعزّز بناء القدرات من خالل التقنيات المبتكرة والتحويلية
االستخدام املتعدد للمحيطات
يشير مصطلح «االستخدام المتعدد» إلى االستخدام المشترك
المتعمد لنفس مساحة المحيطات و/أو الموارد القريبة من
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
فوائد بيئية ،واجتماعية ،واقتصادية إضافية .وقد تم النظر في
مصطلح «االستخدام المتعدد» واستخدامه في العديد من عمليات
تخطيط الحيز البحري في االتحاد األوروبي ،وخاصة من أجل
تكامل أكثر استدامة وتكاف ً
ال من االستخدامات القادمة الجديدة
في المساحات المزدحمة بالفعل.
لذلك ،اعتما ًدا على نوع التفاعل بين االستخدامات والمسافة
المادية ،يمكن تصنيف االستخدامات المتعددة على النحو التالي:
( )1متعدد األغراض/متعدد الوظائف؛ ( )2االستخدام التكافلي؛
( )3التعايش/الموقع المشترك؛ أو ( )4االستخدام/إعادة االستخدام
الالحق (الجدول  .)Schupp et al., 2019( )2.2تشمل االستخدامات
المتعددة الجمع بين المحطة البحرية لتوليد طاقة الريح ،والثروة
السمكية ،والسياحة ،وتربية األحياء المائية أو المنصات البحرية
متعددة األغراض.
اإلدارة البحرية
يشير مصطلح «اإلدارة البحرية» إلى التنظيم القطاعي لألنشطة
البشرية في البحار ،على سبيل المثال حصص الصيد ،أو اللوائح
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الجدول 2.2
م
توصيات من خطط العمل متعددة االستخدامات 
النوعم1
متعدد األغراض/
متعدد الوظائف

توصيات لـ

النوع 2
م
االستخدام التكافلي

النوعم3
التعايش/الموقع
المشترك

النوعم4
االستخدام الالحق/اعادة
توزيع الموارد

م
السياسة
(األقاليم الكبرى/األمم/األقاليم)

تقديم الحوافز والضمانات
المالية لتطوير تقنيات
وتركيبات جديدة

تعميم وإدراج مفهوم
االستخدام المتعدد على
جميع مستويات السياسات
ذات الصلة

توضيح حقوق واجبات
مختلف األطراف
المستخدمة للمحيط

تكييف أطر قانونية واضحة وتوضيح
قواعد المسؤولية بين مستخدمي
المنصة الحاليين والمستقبليين
مما يسمح بإدارة أفضل للتوقعات
والقدرة على التنبؤ

اللوائح (األمم/األقاليم)

تطوير ونشر إجراءات
الترخيص المشتركة للتطوير
متعدد االستخدامات على
طوال دورة حياة المشروع

تحديد وتطبيق معايير
اختيار الموقع إلنشاء مواقع
متعددة االستخدامات قابلة
للنمو في المياه المدارة

ضمان وجود آليات تعاون
ووساطة فعالة بين ممثلي
جميع القطاعات (أي
مجموعات العمل)

وضع معايير مالءمة عامة للمواقع
وأنواع التركيبات المناسبة ألي نوع
من إعادة االستخدام

البحث (األكاديمي/الصناعي)

تحديد ومعالجة الثغرات
في المعرفة الحالية حول
السالمة والفوائد والعيوب
وإنشاء نظام دعم القرار

تحديد المتراكبات التشغيلية
المحتملة التي تسمح
بمشاركة الساحل فيما يتعلق
بخدمات الدعم والبنية
التحتية

جمع ونشر البيانات المتعلقة
بتوافق االستخدامات

إجراء بحث متسلسل زمن ًيا حول
اآلثار المحلية طويلة المدى للبنية
التحتية البحرية والمنشآت على
النظم البيئية

الصناعة (الشركات/الجمعيات)

تطوير مواقع تجريبية
لعرض التكنولوجيا الجديدة
المتقدمة في هذا المجال

صياغة اتفاقات نموذجية
لتقاسم المنافع والتكاليف
بين الجهات الفاعلة المعنية

تسهيل بناء القدرات في
المجال الصناعي فيما يتعلق
بالفرص والعمليات

اقتراح آليات استثمار مناسبة
لتسهيل إعادة استخدام المنشآت
بعد انتهاء عمرها االفتراضي األولي

المصدرSchupp et al., 2019 :

الجدول 2.3
م
أمثلة عن مخططات الحيز البحري واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ومداها الجغرافي
المدى الجغرافي
اسم الخطة/السياسة
باتجاه البر

الساحل

مياه ساحلية

بعيدا عن الشاطئ

خطة إدارة المناطق الساحلية المتكاملةم
في بيليز ()2016

 3كم من الداخل حتى
المياه المرتفعة

المياه المرتفعة حتى
 12مي ً
ال بحر ًيا

مياه منخفضة؛ الشعاب
المرجانية؛ ثالث جزر
مرجانية محددة حتى
 12مي ً
ال بحر ًيا أو
 3أميال بحرية

غير متوفر

مشروع إطار سياسة إدارة المناطق الساحلية
المتكاملة في ترينيداد وتوباغو ()2020

 90ميل محيطي
حتى  5م محيطي

 5ميل محيطي حتى
المياه المنخفضة

المياه المنخفضة حتى
 12مي ً
ال بحر ًيا

ال بحر ًيا حتى  200مي ً
 12مي ً
ال
بحر ًيا (أو الحدود الدولية)

التخطيط الحيز البحري للفترة من  2020إلى
 2026في مناطق البحر البلجيكي ()2019

غير متوفر

غير متوفر

المياه المنخفضة حتى
 12مي ً
ال بحر ًيا

 12مي ً
ال بحر ًيا حتى الحدود
الدولية

ايرلندا – إطار التخطيط البحري
م
الوطني ()2021

غير متوفر

المياه المرتفعة حتى
خط األساس البحري

خط األساس البحري
حتى  12مي ً
ال بحر ًيا

ال بحر ًيا حتى  200مي ً
 12مي ً
ال
بحر ًيا (أو الحدود الدولية)

المصدرUNESCO-IOC, 2021c :
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الفنية لمصائد األسماك أو قواعد سالمة المالحة للسفن.
كما تغطي تدابير حماية البيئة البحرية ،مثل القيود المفروضة
على االنبعاثات أو الممارسات الضارة بيئ ًيا .قد تتضمن اللوائح
أيضا تدابير حيزية ،قد تشمل اللوائح القطاعية ً
القطاعية ً
أيضا
تدابير مكانية ،ولكن من المفيد في سياق وثيقة التوجيه هذه
التمييز بين «اإلدارة البحرية» و «تخطيط الحيز»

	2 .2فهم تخطيط احليز البحري

	2 .2.1تكامل التخطيط البري والساحلي والبحري ،بما في
ذلك التفاعالت بين البر والبحر
في كثير من الحاالت ،يكون للمناطق الساحلية والبحرية حدود غير
واضحة ،مما يفسر الحاجة إلى ربط كل من إجراءات التخطيط
الساحلية والبحرية .وبهذه الطريقة ،يمكن إنشاء “أنظمة
التخطيط” بهدف تنسيق السياسات وتوفير االتساق لإلجراءات
اإلقليمية ،خاصة بالنسبة للمناطق الساحلية (المكونة نفسها من
واجهات أرضية-بحرية).
بينما يُعتبر تكامل التخطيط البحري والساحلي عنص ًرا قياس ًيا
في العديد من السياسات الساحلية والبحرية (الجدول  ،)2.3فإن
تكاملها مع التخطيط األرضي ،ذو التاريخ الذي يطول شرحه ،يظل
أقل من ذلك بكثير .رغم أن النطق الساحلية البحرية واضحة ،فإن
شيوعا.
بناء األنظمة التي تربط هذه المجاالت الثالثة يظل أقل
ً
ويرجع ذلك إلى تعقيدها ،وصعوبة تركيز الكفاءات اإلدارية في
عدد محدود من المؤسسات ،والطبيعة غير المسبوقة للتخطيط
البحري .يبدو أن توحيد السياسات البحرية مع ما يقابلها من
ظاهرة النزوح نحو المستويات اإلدارية اإلقليمية والمحلية هو
نزعة في تطور مستمر ،وفي هذا السياق ،سيكون من األسهل
للسياسة والتخطيط اإلقليمي بناء أنظمة معقدة لإلدارة المتكاملة
للمساحات األرضية والبحرية.

	2 .2.2النهج القائم على النظام اإليكولوجي
نهجا قائ ًما على
من المتوقع أن يطبق تخطيط الحيز البحري ً
النظام اإليكولوجي من خالل ضمان مراعاة التوزيع المكاني واتخاذ
القرارات ذات الصلة مع الوضع في االعتبار مبادئ وعناصر النهج
القائم على النظام اإليكولوجي.
تُع ّرف اتفاقية التنوع البيولوجي ( )CBD, 2000نهج النظام اإليكولوجي
على أنه استراتيجية لإلدارة المتكاملة لألراضي ،والمياه ،والموارد
الحية التي تعزز الحفظ واالستخدام المستدام بطريقة عادلة.
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
العمليات األساسية ،والوظائف ،والتفاعالت بين الكائنات الحية
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
التخطيط قاب ً
ال للتكيف ( .)Ansong et al., 2017ويكتسي تطبيق
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
بالحقائق واالختالفات الجزائية واالختصاصية .فالتقييم البيئي
االستراتيجي ،على سبيل المثال ،أداة مهمة لتنفيذ النهج القائم
على النظام اإليكولوجي في تخطيط الحيز البحري (تخطيط
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 نظ ًرا ألهمية ك ً
ال من األهداف البيئية
واالجتماعية واالقتصادية لتحقيقها في إطار نهج تخطيط الحيز
البحري القائم على النظام اإليكولوجي ،فإن القدرات واإلرادة
السياسية بحاجة ً
أيضا إلى مزيد من التطوير (.)Ehler, 2020

	2 .2.3الن ُُهج متعددة القطاعات
كان تخطيط المنطقة البحرية يتم بشكل تقليدي من خالل سياسات
قطاعية ال تراعي في كثير من األحيان وجود وتأثير القطاعات
األخرى ،مما أدى إلى سلسلة من النزاعات بين المستخدمين .ال
تراعي السياسات القطاعية دائ ًما الجوانب المكانية ،مما قد يؤدي
إلى صراعات حول استخدام المناطق البحرية .من ناحية أخرى،
برز تخطيط الحيز البحري كنهج متعدد القطاعات ذي منظور
مكاني واضح ،يهدف إلى تنسيق وتسهيل التفاوض بين القطاعات
والجهات الفاعلة في المجتمع من أجل حل النزاعات الحالية،
وكذلك تجنب النزاعات المستقبلية المحتملة (.)Ehler et al., 2019
في الواقع ،يشير مصطلح تخطيط الحيز البحري الناجح إلى جمع
الجهات الفاعلة من مختلف القطاعات وساحات العمل لتبادل
الرؤى ،واالهتمامات والمخاوف والعمل م ًعا بطريقة متكاملة نحو
تطوير خطة شاملة ومقبولة على نطاق واسع .ناد ًرا ما يحل إدخال
إطار عمل تخطيط الحيز البحري محل السياسات أو الخطط
القطاعية الحالية ،ولكنه يضيف عنصر تنسيق أقوى إلى اإلدارة
البحرية (الشكل  .)2.3يمكن أن يؤدي هذا إلى تغييرات في
السياسات القطاعية عند مراجعتها الح ًقا .باإلضافة إلى ذلك،
يمكن لخطط الحيز البحرية الوطنية أن تعزز سياسات أخرى
متعددة القطاعات ،مثل استراتيجيات االقتصاد األزرق.

	2 .2.4النهج التشاركي
أحد المبادئ التوجيهية لتخطيط الحيز البحري هو نهج قائم على
المشاركة .يعني النهج القائم على المشاركة الشامل المشاركة
النشطة ألصحاب المصلحة في عملية تطوير وتنفيذ سياسة
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المصلحة االستراتيجية الوطنية لجمهورية إندونيسيا
السيادة
الوطنية
والدفاع
واألمن
الجزر الخارجية
المناطق الحدودية البحرية
إلخ.

النمو
االقتصادي
مناطق التجارة الحرة
المدن الكبرى
المناطق الحضرية
إلخ.

الموارد
الطبيعية/
التكنولوجيا
العالية
األرصدة السمكية الوطنية
الطاقة المتجددة
إلخ.

القيم المهمة واالستراتيجية

خطة الهيكل المكاني
مقاربة متعددة القطاعات للنمو االقتصاديم
ونظام شبكي للبنية التحتية البحرية

توزيع التخصيص المكاني للمناطق البحرية
(بناء على القيم المهمة واالستراتيجية)
ً

السياحة

مركز النمو البحري والسمكي

الموانئ
البحرية
وموانئ الصيد

مركز الصناعة البحرية

الطاقة
الدفاع واألمن

نظام شبكة البنية التحتية البحرية

نظام الموانئ البحرية (بما في ذلك ميناء الصيد)

مناطق الحفظ
هجرة الكائنات الحية البحرية
مناطق تفريخ
المناطق الحساسة
إلخ.

خطة التهيئة المكاني

االستخدام العام
(المناطق)

مركز النمو البحري

الوظائفم
البيئية

الممرات البحرية
ممرات الشحن
األنابيب/
الكابالت البحرية

الحفظ
مناطق حفظ الجزر
الساحلية والصغيرة
مناطق
الحفظ البحرية
مناطق
المحميات البحرية
اتجاه تخطيط الحيز
البحري اإلقليمي
األنشطة الرئيسية
التي ينبغي تفصيلها
في تخطيط الحيز
البحري اإلقليمي

طرق هجرة الكائنات
الحية البحرية

اتجاهات االستخدام المكاني
مؤشرات البرنامج
الرئيسية

البرامج ذاتم
األولوية

الشكلم2.3
مناهج متعددة القطاعات لتخطيط الحيز البحري في إندونيسيا 
المصدرMinistry of Marine Resources and Fisheries of Indonesia :

السيطرة على االستخدام المكاني
لوائح
التقسيم

نظام
التصاريح

الدليل الدولي  MSPglobalلتخطيط احليز البحري/املالحة

26

عامة تعالج االحتياجات المجتمعية .كما أنه يحسن شرعية وجودة
عمليات اتخاذ القرار ،ويبني الثقة ،ويُنظر إليه على نطاق واسع
كونه يؤدي إلى قرارات أكثر ديمومة من تلك التي غير التشاركية
(.)Fox et al., 2013; Sayce et al., 2013
نظ ًرا ألن تكامل االهتمامات والمصالح أمر أساسي في
تخطيط الحيز البحري ،فإن اعتماد مناهج تشاركية تتسم
بالكفاءة والشفافية عبر الهيئات الحكومية (مثل الوزارات ذات
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
المجموعات ،أو ممثلي مجموعات محددة معنية ،أو المنخرطين
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
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالبحرية،
واألوساط األكاديمية ،والمنظمات غير الربحية ،والمجتمع المدني
من بين آخرين .اعتما ًدا على الدولة ومدى خططها الحيز البحري،
يمكن ً
أيضا 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.

	 2 .2.5التعاون عبر الحدود والعابر للحدود
يشير مصطلح تخطيط الحيز البحري عبر الحدود إلى المشاركة
بين كيانين يشتركان في حدود سياسية مشتركة (متفق عليها
أو متنازع عليها) (مثل البلدان ،أو المناطق ،أو المقاطعات ،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
يتوسع مصطلح «العابر للحدود» إلى ما
قضايا التخطيط البحري.
ّ
وراء «عبر الحدود الوطنية» ،حيث قد يشمل «دون الحدود الوطنية»
(الشكل  )2.4وكذلك أعالي البحار .على غرار تخطيط الحيز
البحري عبر الحدود الوطنية ،لكل كيان سلطة قضائية فردية على
مساحات المحيطات المختلفة ،واالعتبارات االقتصادية المختلفة،
والدوافع لتخطيط الحيز البحري ،وما إلى ذلك.
ً
أيضا من «محاولة
قد تتراوح أهداف التعاون العابر للحدود
تجنب عدم التطابق الواضح على الحدود» إلى التعاون التقني بين
البلدان لضمان اتساق الخطط وتعزيز التآزر عبر الحدود .يمكن
ً
أيضا اعتباره من حيث «التماسك الوظيفي» ،والذي يركز على
كيفية توجيه الخطة لألنشطة البشرية المختلفة على الرغم من
االختالفات في عروض رسم الخرائط.

عند تطوير تخطيط الحيز البحري ،من المهم االعتراف باآلليات
القائمة العابرة للحدود فيما يتعلق بشؤون المحيطات المحددة.
في الواقع ،توجد بالفعل أمثلة على هذه اآلليات التي تعزز بوضوح
تخطيط الحيز البحري (المربع  2.1والمربع  )2.2أو الجوانب
المتعلقة باألنشطة البحرية (المربع .)2.3

	2 .2.6سياسة «اإللزام» مقابل سياسة «توجيه» لتخطيط
الحيز البحري
تتفاوت القوة القانونية للخطط الحيز البحري من سياسة
استشارية إلى تنظيمية .وفي بعض الحاالت ،تكون الخطط قابلة
للتنفيذ قانو ًنا والتوجيهات إلزامية؛ وخطط أخرى تهدف أن تكون
«توجيهية» ،وتتضمن العناصر المنصوص عليها في السياسات
القائمة والملزمة بشدة.
تؤدي هذه الفروق الدقيقة في المصطلحات إلى طرح سؤال
رئيسي يتعلق بقدرة هذه الوثائق المختلفة على ضمان درجة
معينة من االمتثال وإلزام مختلف األطراف المشاركة في وضع
الصكوك والعمليات التنظيمية .وال يبدو من المستحسن القول
بأن تخطيطات الحيز البحري القائمة بذاتها ينبغي أن تستجيب
للمعضلة اإللزامية اإلرشادية ،ألن القرار سيتوقف إلى ٍ
حد كبير
على نظام التخطيط القائم في كل بلد.
وفي سياق االتحاد األوروبي ،تلزم أحكام المبادئ التوجيهية
 EU/89/2014بشأن تخطيط الحيز البحري الدول األعضاء بوضع
الخطط ،على الرغم من أن هذا االلتزام ال يؤثر على سلطتها
في تحديد الطريقة التي يتم بها تحديد األهداف في مثل هذه
الخطط .في الواقع ،قد ال تنص قواعد التحويل إلى التشريعات
الوطنية ذات الصلة على ما إذا كانت هذه الخطط قانونية أو
توجيهية (مثل إيطاليا وإسبانيا) أو تحتوي على نص صريح بشأن
طبيعتها الملزمة (مثل البرتغال).
ومع ذلك ،يوجد عنصر بين مشترك في وثائق توجيه تخطيط
الحيز البحري يتعلق بالتنفيذ واإلنفاذ (الحالي أو المحتمل)،
بما في ذلك المتثال والعقوبات المنجرة عنه.

مصدر قراءة إضافي
للحصول على معالجة مفصلة للتطبيق واالمتثال فيما يتعلق بتخطيط
الحيز البحري ،انظرEnvironmental Law Institute, 2020 :
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-report11may20-final.pdf
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اﻻﺣﺘﺒﺎس
اﳊﺮاري

اﻟﺘﻠﻮث

ﻣــﻦ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ

ﺿﻐﻮﻃــﺎت اﻟﻨﻈــﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ
اﻷﻧــﻮاع اﻟﻐﺎزﻳﺔ
اﻟﺼﻴــﺪ اﳉﺎﺋﺮ

ا ﻵ ﺛ ـﺎ ر

اﻧﺨﻔﺎض
ﻋﺪد اﻟﺴــﻜﺎن

ا ﻟﺘﺮ ا

ﻛﻤﻴﺔ

NO3

اﻵﺛــﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

CO2

O2
وﻇﺎﺋﻒ
اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﳌﺘﻐﻴﺮة

ﺷــﺒﻜﺎت اﻟﻐﺬاء
اﳌﻌﻄﻠﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺷــﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ اﶈﻤﻴﺔ

إدارة
ا�ﺎﻃﺮ

ﻣﻼﺟﺊ
اﳌﻨﺎخ

ﺗﻮﺻﻴﺎت
اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ واﻹدارة
إدراج اﻟﺘﻌﺎون
ﻋﺒﺮ اﳊﺪود

ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻷﻧــﻮاع اﻟﻐﺎزﻳﺔ

الشكلم2.4
تخطيط الحيز البحري عبر الحدود والعابر للحدود
المصدر :مقتبس من Katsanevakis et al, 2020

ﺗﺨﻄﻴــﻂ اﻷراﺿﻲ
واﳌﻴــﺎه اﻟﻌﺬﺑــﺔ واﻟﺒﺤﺮ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
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 المربعم2.1
إطار عمل تخطيط الحيز البحري متعدد القطاعات والحكومي الدولي من أجل االستدامة (تيار بنغيال وتخطيط الحيز البحري في
جنوب أفريقيا وناميبيا وأنغوال)
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  2007لتعزيز 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  2016والتي 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.
قسمت دول لجنة تيار بنغيال الوالية القضائية البحرية الخاصة بها إلى
ّ
وحدات تخطيط دون الوطنية من أجل تنفيذ التخطيط الحيز البحري
بطريقة أكثر قابلية لإلدارة ومجدية (الشكل  .)2.5يضمن 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).

الشكلم2.5
مناطق تخطيط الحيز البحري في المياه الوطنية لألطراف
المتعاقدة في لجنة تيار بنغيال
المصدرFinke et al., 2020 :
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 المربع 2.2
م
مناطق التنمية عبر الحدود في خليج غينيا
أصبحت مناطق التنمية المشتركة واحدة من االتجاهات الرئيسية للقانون
الدولي منذ التسعينيات .كجزء من ممارسة الدول بشأن اإلجراءات
المؤقتة ،تخضع مناطق التنمية المشتركة للمادتين  )3( 74و )3( 83من
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ  12ديسمبر  .1982وتنصح
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 تم ّكن 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  2000بين 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  21فبراير 2001
ودخلت حيز التنفيذ في عام .2003
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 المربع 2.3
م
م
مع المناطق البحرية
آلية عابرة للحدود للتعامل
والموارد التي تتقاسمها أوروغواي واألرجنتين
في عام  ،1973وقعت 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 منطق ًيا ،فض ًال عن
حفظ البيئة البحرية في منطقة ذات اهتمام مشترك (الشكل .)2.7
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
جانبي الحدود البحرية بصورة متناسبة ومنصفة حسب المقدار الموجود
ّ
على كل جانب.

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
ً
تخطيطا عبر الحدود .المبادئ القانونية التي يتعين تطبيقها
تتطلب
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.

الشكلم2.7
معاهدة حدود نهر ريو دي ال بالتا وجبهته البحرية
© CARP, 2021
المصدرCARP, 2021; CTMFM, 2021 :

الشكلم2.6
منطقة التنمية المشتركة
© Nigeria – Sao Tome and Principe Joint Development Authority, 2020
المصدر :مقتبس من Tanga Biang, J, 2010
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	2 .2.7االختالفات وأوجه التشابه بين تخطيط الحيز
البحري ون ُُهج اإلدارة األخرى  

نهجا شام ً
ال ومكان ًيا
تخطيط الحيز البحري هي عملية عامة تتخذ ً
وزمان ًيا ،بينما تركز تدابير الحماية واإلدارة األخرى عاد ًة على
مكان أو نشاط واحد في كل مرة.
في الواقع ،يمكن أن يكون تخطيط الحيز البحري عملية مناقشة
مجتمعية أوسع نطا ًقا تتجاوز منظور تخطيط الحيز الضيق.
تحلل عمليات تخطيط الحيز البحري عاد ًة االستخدام الحالي
للبحار وتناقش التطورات المستقبلية المفضلة .وبالتالي فإن هذه
العملية هي فرصة لتحديد األهداف المجتمعية الستخدام البحار
وحمايتها .وينبغي أن تراعي هذه العمليات ً
أيضا االتفاقات الدولية
والوطنية القائمة ،وأن تتأكد من األهداف التي تم االتفاق عليها
بالفعل .وينبغي لعملية تخطيط الحيز البحري أن تحدد بعد ذلك
أي من األهداف يمكن تحقيقها بالوسائل التي يوفرها تخطيط
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
فعالة لتعزيز وتنفيذ أهداف العديد من االتفاقيات والمواثيق
الدولية .ويمكن أن يشمل تخطيط الحيز البحري عناصر اإلدارة
البحرية وتخطيط الحيزي – وربما ينبغي له ذلك – مراع ًيا
محدودية معنى تخصيص الحيز وإعطاء تعليمات/تنظيمات محددة
مكان ًيا الستخدام المناطق البحرية .ومن ناحية أخرى ،عندما تكون
اإلدارة البحرية راسخة بالفعل ،تركز القيمة المضافة لتخطيط
الحيز البحري لإلدارة البحرية األوسع على توزيع االستخدامات
البحرية وإدماجها.

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

	2 .3استخدام تخطيط احليز البحري لتمهيد 
الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام
	2 .3.1االستخدامات البحرية
ينبغي القائمين على تخطيط مراعاة مختلف احتياجات المستخدمين
(الجدول  2.4والجدول  )2.5لضمان العدالة والمساواة في تمثيل
القطاع .ويشمل هذا تحديد مصالح القطاعات القائمة والناشئة،
فض ً
ال عن اآلثار المترتبة على االقتصاد األزرق المستدام
يتمثل أحد التحديات الخاصة التي تواجه تخطيط الحيز البحري
في تحديد أهداف خطة  2SMARTلتنفيذ خطط اإلدارة القطاعية.
يمكن تطوير سيناريوهات تخطيط بمجرد تخصيص مناطق محددة
الستخدامات مختلفة بالنظر إلى متطلباتها المحتملة ،باستخدام
تحليل أوجه المفاضلة .ينبغي ً
أيضا إجراء تقييمات األثر البيئي
لإلشارة إلى أي آثار ضارة محتملة على النظام البيئي .بنا ًء 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.
عاد ًة ما تكون لألنشطة الساحلية والبحرية روابط ومكونات أرضية
يجب أخذها بعين االعتبار .في هذه الحالة تكتسي الروابط بين
نظم التخطيط البري والبحري أهمية بالغة.

الجدول 2.4
م
أنواع االستخدامات البحرية المعمول بها والجديدة
االستخدامات

متحركة

ثابتة

أخرى

المعمول بها

yالسياحة الساحلية والبحرية
واالستجمام
yمصائد األسماك
yالنقل البحري

yتربية األحياء المائية الساحلية
yالمناطق البحرية المحمية
yالنفط والغاز
yخطوط األنابيب والكابالت
yالموانئ
yتعدين الرمال والحصى

yالمجتمعات الساحلية
yالدفاع واألمن العسكري
yالتراث الثقافي البحري والمغمور
بالمياه
yالبحث العلمي

الجديدة

yالمحميات البحرية الديناميكية

yعزل الكربون من خالل احتجاز الكربون وتخزينه
yالتعدين في أعماق البحار
yمحطات تحلية المياه
yتربية األحياء المائية البحرية
yالطاقة المتجددة البحرية (طاقة الرياح والمد والجزر
والطاقة الشمسية وطاقة األمواج)
yتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة

yالتنقيب البيولوجي البحري

المصادر :وضعت من قبل  MSPglobalمع مدخالت من العديد من الخبراء والمراجع الببليوغرافية

 2محددة ،وقابلة للقياس ،وقابلة للتحقيق ،وواقعية ،ومحددة زمن ًيا
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الجدول 2.5
م
احتياجات القطاع والتحديات المتعلقة بتخطيط الحيز البحري
القطاع/الفائدة

القطاع ومجال االهتمام لتخطيط الحيز البحري

النقل البحري
واملوانئ

تتخذ الخطط البحرية من الجيل األول عاد ًة طرق النقل البحري الحالية "كأمر ُمسلم به" ،نظ ًرا لخضوع القطاع لتنظيم دولي من خالل المنظمة
البحرية الدولية ،مما يحد ً
أيضا من مهمة تخطيط الحيز البحري الوطني في التخطيط .يُع ّد تخطيط الحيز البحري أم ًرا 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:
( )1المسار ،مثل إحداثيات تحركات السفن؛ ( )2عرض المساحة المطلوبة (حسب كثافة حركة المرور وحجم السفينة)؛
( )3عمق المياه بالنسبة لغاطس السفن.

خطوط األنابيب
والكابالت

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.

مصائد األسماك

ال تخصص معظم الخطط مناطق محددة لصيد األسماك ،حيث أن كل مكان في البحار هو منطقة صيد أسماك محتملة والتدخل في أي مكان
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.
بشكل واضح إحدى القطاعات .غير أنه نظ ًرا لتعقيدها ،ينبغي أن توجد أحكام تشير إلى مختلف القطاعات الفرعية
وتُع ّد مصائد األسماك
ٍ
(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
ً
أيضا مرج ًعا زمن ًيا ،ألن النشاط قد يحدث خالل مواسم محددة.
وينبغي ً
أيضا مراعاة المجاالت المهمة لمختلف مراحل الحياة وموائل األسماك األساسية (المناطق التي تتكاثر فيها األسماك أو تعيش أو تنمو فيها).

السياحة الساحلية
والبحرية
واالستجمام

ويمكن أن يؤدي تنويع العروض واألنشطة السياحية الساحلية والبحرية إلى نشوب صراعات بين مختلف القطاعات السياحية .وقد يتيح التخطيط
فرصا لتحسين التنمية المستدامة للمجتمعات الساحلية (مثل حالة سياحة صيد األسماك).
السليم للسياحة ً
يمكن لقطاع السياحة والترفيه االستفادة من التنويع الذي يدفعه تخطيط الحيز البحري من خالل:
yالوقت (ضمان توافر وإمكانية الوصول إلى االتصاالت متعددة الوسائط على مدار العام)؛
yوالمساحة (ضمان عدد مستدام من الزيارات والتأثيرات المستدامة على النظام البيئي للبنية التحتية الجديدة والقائمة؛ تنظيم/تثبيط زيارات الذروة)؛
yواألنشطة الجديدة (توفير نموذج لزيادة التآزر وإدارة التوترات الناشئة عبر األنشطة بين السياحة والقطاعات األخرى).

النفط والغاز

وينبغي إدراج موقع البنية التحتية البحرية ومناطق السالمة واالستبعاد ونشاط سفن الصيانة/اإلمداد في تخطيط الحيز البحري.
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 عاد ًة مساحات واسعة .غير أن الكتل البحرية هي مناطق شاسعة بموجب اتفاقات االمتياز التي
أيضا النظر في أنشطة النفط والغاز والضغوط على الموانئ والمرافئ ،فض ً
تحدث فيها أنشطة استكشاف مؤقتة .ومن المهم ً
ال عن اآلثار المحتملة
على القطاعات والبيئات األخرى.

تعدين الرمال
واحلصى

تعتبر الموارد البحرية اإلجمالية خاصة بمنطقة معينة ،وهذا يجعلها حساسة للتغيرات بالنظر إلى استثماراتها الطويلة األجل ،وأذوناتها التنظيمية
وامتيازاتها لمدة تتراوح بين  30و 50عا ًما .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 سل ًبا بقطاعات أخرى (تعرف باسم حماية
المعادن) .يجب أن يراعي التخطيط ليس فقط المواقع الفعلية ولكن ً
أيضا المناطق المحيطة بها.

تربية األحياء املائية
البحرية والساحلية

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.

الطاقة املتجددة
البحرية (طاقة
الرياح واملد واجلزر
واألمواج والطاقة
الشمسية)

عند تحديد موقع المحطة البحرية لتوليد طاقة الريح ،يجب النظر ليس فقط إلى التوربينات نفسها ،ولكن ً
أيضا االتصاالت بين التوربينات
والمحطات الفرعية واالتصال الف ّعال 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.

وقد تكون قضايا النزوح والتعويض من بين القضايا ذات الصلة التي ستناقش مع الصيادين في إطار العمليات التشاركية لتخطيط الحيز البحري.
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القطاع/الفائدة
التكنولوجيا احليوية
البحرية أو التنقيب
البيولوجي البحري

القطاع ومجال االهتمام لتخطيط الحيز البحري
تُنفذ معظم عمليات التنقيب البيولوجي حال ًيا 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 لمر ّكبات الرصاص التي
يُحتمل أن تكون مناسبة لتطوير األدوية.

عزل الكربون من
خالل احتجاز
الكربون وتخزينه

وقد تم تصعيد احتجاز الكربون وتخزينه في جدول األعمال السياسي ،ويعتبر اآلن عنص ًرا رئيس ًيا محتم ً
ال في استراتيجيات الحد من
انبعاثات الكربون ،حيث تشير مشاريع البحوث والعروض التوضيحية في المراحل المبكرة إلى أنه من المجدي تقن ًيا وتجار ًيا تنفيذه
(.)Sustainable Energy Ireland et al., 2008
تُق ّيم شبكتا  Ervia & Gas Networks of Irelandالدور الذي يمكن أن يلعبه احتجاز الكربون وتخزينه في مساعدة إيرلندا على تحقيق أهدافها الطموحة
في مجال المناخ .ويمكن أن يعمل تخطيط الحيز البحري على تحديد مناطق لتخزين الكربون في مياهها اإلقليمية (.)Ervia, 2021

احملميات البحرية

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

التراث الثقايف
البحري واملغمور
  باملياه

يشمل التراث الثقافي البحري والمغمور بالمياه آثا ًرا ملموسة وغير ملموسة للوجود البشري .والجوانب الثقافية غير الملموسة ذات صلة بالهوية
االجتماعية والثقافية ،وهي مهمة عند التعامل مع الجهات الفاعلة المحلية.
يُع ّد تحديد االستخدامات المتوافقة وغير المتوافقة مع التراث الثقافي البحري والمغمور بالمياه أم ًرا ذا أهمية قصوى عند التخطيط ويمكن أن
يضمن تخطيط الحيز البحري صو ًنا أفضل للتراث الملموس من خالل استخدام المناطق العازلة أو تدابير محددة مع تشجيع التعاون من خالل
األنشطة السياحية.

البحث العلمي

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

الدفاع واألمن
العسكري

من الناحية السياسية ،عاد ًة 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 تحديدًا جيدًا 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 معرو ًفا للعامة.
وينبغي تطوير أنشطة بحرية أخرى حتى ال تتداخل مع األنشطة المتصلة باألمن والدفاع الوطني.

المصادر :وضعت من قبل  MSPglobalمع مدخالت من العديد من الخبراء والمراجع الببليوغرافية

	2 .3.2التأثيرات على االقتصاد المحلي/الوطنيم
والسياقات العابرة للحدود
إن قياس التأثير االقتصادي المباشر للتخطيط الحيز البحري
ليس بالمهمة السهلة ألن كل قطاع بحري يتأثر ً
أيضا بالسياسات
األخرى والعوامل الخارجية األخرى ،وكذلك بالسوق .غير
أن تقيي ًما أُجري مؤخ ًرا حلل قيمة اإلنتاج والقيمة المضافة
وتوظيف بعض خطط الحيز البحري المتقدمة ،وكشف أن هذه
السياسات قادرة على تعزيز نمو االقتصاد األزرق ،ال سيما بالنسبة
للقطاعات الناشئة وخالل السنوات األولى من تنفيذ الخطة
( .)European Commission, 2020ومع ذلك ،فإن التقييمات االقتصادية
لتخطيط الحيز البحري يجب أن تولي اهتما ًما ً
أيضا إلى توزيع
الفوائد .وقد تتجاهل التحليالت االقتصادية التي تجمع على مستوى
االقتصاد الوطني العواقب االقتصادية على مستوى المجتمعات
الساحلية .وقد تسهم األنشطة االقتصادية البحرية الجديدة في
الناتج المحلي اإلجمالي ،ولكنها قد تحول ً
أيضا دون سبل العيش
الساحلية التقليدية.

	2 .4فهم احتياجات املجتمع

	2 .4.1التنمية المحلية واإلقليمية

رغم أن عملية تخطيط الحيز البحري ترتبط عاد ًة بأهداف إنمائية
وطنية محددة ،إال أنها يجب أن تراعي ً
أيضا السياقات الساحلية
دون اإلقليمية والمحلية ،مع مراعاة احتياجات المجتمع المحلي
وإمكاناته .يجب أن يتم ذلك بهدف اكتساب فهم منهجي للمكونات
االجتماعية والبيئية المتكاملة التي تتفاعل على المستويات دون
اإلقليمية/المحلية .وبالفعل ،توجد أدلة متزايدة على أن العديد من
االحتياجات يتم تناولها على المستوى المحلي ومن خالل عملية
تخطيط الحيز البحري ،ويمكن ً
أيضا تعزيز الحلول التي تلبي
االحتياجات والفرص المتنوعة لألراضي المحلية ،والتي تتماشى
مع مفاهيم التنمية المستدامة.
وقد يكون للمجتمعات الساحلية بعض الصراعات عندما تتنافس
االستخدامات القائمة والجديدة على نفس المنطقة البحرية
ومواردها .ويمكن أن تؤدي آثار التطورات البحرية والساحلية
الجديدة ،مثل الرياح البحرية أو وتربية األحياء المائية أو البنيات
التحتية المرتبطة بها في األراضي ،إلى تضارب في المصالح بين
المجتمعات الساحلية والمستخدمين الترفيهيين.

طيحملا ةرادإو يرحبلا زيحلا طيطخت تايساسأ
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 املربع 2.4
م
يشتمل اإلطار التحليلي على بطاقة أداء تخطيط الحيز البحري وعلى مكون
اجتماعي يستخدمان لتوجيه واعتماد االستدامة االجتماعية لعملية تخطيط
الفقر واالعتبارات الجنسانية في تخطيط الحيز البحري :اإلطار
المفاهيمي والتحليلي للوكالة السويدية للشؤون البحرية والمحيطات   الحيز البحري (الشكل  .)2.9
تُب ّين األطر النظرية والتحليلية التي وضعت في السنوات األخيرة كيف يمكن
تخطيط الحيز البحري المساهمة في مجتمعات أكثر مساواة بين الجنسين
وفي تنميتها االجتماعية واالقتصادية.

يعتمد تأثير تخطيط الحيز البحري المتعلق باألبعاد المذكورة أعاله على
السياق (انظر الحلقة الخارجية في الشكل .)2.8

مرحلة التخطيط احليز البحري
تحضير
yالجوانب القانونية والتمويل ،والتخطيط المسبق،
وتنظيم مشاركة أصحاب المصلحة
yتجميع وتحليل البيانات الموجودة ،والمشاورات
األولية وسد فجوات البيانات ،ومسودة تقييم
الوضع
yمدخالت من أصحاب المصلحة حول الفرص
التي يرغبون فيها ،والتهديدات التي يهتمون بها
yتحديد غير القابلة للتفاوض واإلمكانيات
yمجموعة من السيناريوهات الممكنة ،ملخصة
من حيث المعايير المناسبة
تحليل السيناريو
yتحليل مجموعة من السيناريوهات
الممكنة مع التكرارات حسب الحاجة

النتيجة
yالخطة النهائية التي تقررها السلطة
مرض خاضع غير قابل
القيادية ،باستخدام ٍ
للتفاوض وعتبات أخرى متفق عليها

ﺎق اﻟﺼﺮاع/ا
ﻟﺴﻴﺎق ا
ﺳﻴ
ﻟﺴﻠ
ﻤﻲ
ﻛﻴﻒ وﳌﺎذا

ا

ﻟﺴ

ﻣﻮارد

اﻟﻘﻮة
واﻟﺼﻮت

ﻴﺎق

َﻣﻦ

ﻛﻴ ﻒ وﳌﺎذا

اﻷﻣﻦ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ

اﻻ ﻗﺘ ﺼ ﺎد ي

اﻟﻔﺮص
واﻻﺧﺘﻴﺎرات

وا ﻻ ﺟ ﺘ

يمكن أن يؤثر تخطيط الحيز البحري على جميع أبعاد الفقر:
yالحصول 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
yالفرص واالختيارات :الوصول إلى األسواق والتعليم والخدمات الحكومية
األخرى الممولة من الضرائب
yالقوة والصوت :يمكن تحسينهما من خالل وضع عملية أكثر شموالً وكذلك
من خالل التواصل وبناء القدرات
yاألمن اإلنساني :الحد من النزاعات على الموارد وتحسين الوصول إليها
بشكل أكبر على المرأة
والوئام المنزلي .يؤثر العنف وانعدام األمن
ٍ

ﻛﻴﻒ وﳌﺎذا

ﻋﻲ
ﻤﺎ

ويمكن لهذه األطر ً
أيضا مساعدة القائمين على ضمان أن عملية تخطيط
الحيز البحري تحترم مبدأ المساواة بين الجنسين عند العمل في سياق يكون
فيه فص ٌل وتمييز بين الجنسين في الوصول إلى المعلومات والموارد وسوق
العمل والمشاركة في العمليات العامة والسياسية.

ﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﺆ
ﺳﺴﻲ
اﻟ

ﻛ ﻴ ﻒ و ﳌﺎ ذا

اﻟ ﺴ ﻴﺎ ق اﻟﺒﻴﺌ ﻲ
الشكلم2.8
صندوق أدوات الفقر
المصدرSida, 2017 :

قائمة مرجعية لالستدامة االجتماعية
االعتراف
yرسم الخرائط األساسية وخدمات وأنشطة النظم اإليكولوجية ،والنزاعات المحتملة؛ تشمل المشاركة والمنافع المالية
وغير المالية للفئات المهمشة وأي معايير أخرى ذات صلة بتحليل المقايضات
yيتم الحصول على معلومات عن خط األساس والرغبات واالهتمامات من/التحقق من صحة جميع مجموعات أصحاب
المصلحة
yلخدمة مصالح األجيال الحالية والمستقبلية ،تضع الحكومة مجموعات غير قابلة للتفاوض تلتزم بمبادئ مالوي
وأهداف التنمية المستدامة وااللتزامات الدولية األخرى
yجميع أصحاب المصلحة راضون عن تلك المعلومات ،التي يتم توفيرها من حيث جميع المعايير التي يهتمون بها (ضمن
الحدود الممكنة) ،وبطريقة يمكنهم فهمها

التمثيل
yتشمل مجموعات أصحاب المصلحة التي تم النظر فيها المجتمعات الفقيرة والنساء والمجموعات العرقية المهمشة
التي تم تحديدها على نطاق مكاني مناسب
yيتم 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

التوزيع

yالخطط النهائية ال تنتهك أياً من الحدود غير القابلة للتفاوض
yال تعمق أ ًيا من أبعاد الفقر ألي مجموعة من أصحاب المصلحة
yال يضرون برفاهية المرأة
yال تعرض رأس المال االجتماعي أو الهوية الثقافية للخطر

الشكلم2.9
قائمة مرجعية لالستدامة االجتماعية
المصدرSwedish Agency for Marine and Water Management, 2021a :
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يسرد الجدول  2.6معايير 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
ً
أيضا قياسها الستخدامها في تقدير اآلثار.

الجدول 2.6
م
معايير تقييم التأثيرات على الفئات المهمشة المحتملة
المعايير

أسئلة توجيهية للتسجيل

القوة والصوت

إلى أي مدى يستطيع األفراد التعبير
عن مخاوفهم واحتياجاتهم وحقوقهم
بطريقة مستنيرة والتأثير على صنع
القرار الذي يؤثر على هذه المخاوف
دون تمييز؟

المصادر

إلى أي مدى يكون الدخل و/أو المنافع
األخرى كافية للحفاظ على مستوى
معيشي الئق ،وفي هذا الصدد ،كيف
نُ َع ِ ّرف مستوى المعيشة الالئق/خط
الفقر من حيث الدوالر األمريكي/
للفرد/في السنة؟

الفرص
واالختيارات

األمن

إلى أي مدى تكفي إمكانية الحصول
على التعليم والرعاية الصحية
والبنية التحتية والطاقة واألسواق
والمعلومات للسماح لألسر بالخروج
من دائرة الفقر؟

إلى أي مدى تتقيد حقوق األشخاص
وإمكانية كسب العيش باالضطرابات
الحاصلة في المجتمع؟
إلى أي مدى تتمكن األسر من أداء
أدوارها األسرية وضمان عالقات
صحية بين الجنسين؟

 المقاييس الالزمة
لتسجيل رفاهية
المجتمع
نسبة التمثيل في منظمات
المجتمع المحلي والحكومة
المحلية على مستوى صنع
القرار؛
النسبة المئوية للتمثيل في
المنظمات الوطنية والحكومة
على مستوى صنع القرارات
متوسط الدخل السنوي ،بما
في ذلك القيمة السوقية
لإلنتاج المعيشي واإلعانات
االجتماعية والتحويالت
المالية والفوائد غير النقدية

المقاييس ذات الصلة
المقاييس الالزمة
لتسجيل الالزمة لنمذجة تأثيرات 
رفاهية المرأة
تخطيط الحيز البحري
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)

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

اإلنفاق المحلي للفرد على
الخدمات × جودة التدقيق
المالي

اإلنفاق المحلي للفرد على
الخدمات × جودة التدقيق
المالي

التقدير النوعي بنا ًء على
البيانات/رأي الخبراء
النتيجة من  = 1االضطرابات
تعطل بشدة سبل العيش إلى
 = 5المجتمع سلمي

التقدير النوعي بنا ًء على
البيانات/رأي الخبراء
النتيجة من  = 1يناضل أفراد
األسرة في كثير من األحيان
من أجل تحقيق ذلك ،إلى = 5
آمنون من هذه الناحية

مساهمة أنشطة تخطيط
الحيز البحري في اإليرادات
الضريبية ،ومدى وصول
اإليرادات الضريبية إلى هذا
المجتمع

حساسية نتائج المجتمع تجاه
التغيير في الوصول/الدخل
المتعلق بالبحرية
حساسية نتائج األمن المحلي
تجاه التغيير في الوصول/
الدخل المتعلق بالبحرية

المصدرSwedish Agency for Marine and Water Management, 2021a :

ومع األنشطة التشاركية المناسبة ،وتبادل المعلومات ،وممارسة
تقسيم المناطق ،قد تفهم المجتمعات المحلية الساحلية والمقيمون
على نحو أفضل مزايا االستخدامات الجديدة وآثارها ،وتيسر
اختيار خيار التخطيط مع قبول اجتماعي أعلى.

	2 .4.2العدالة االجتماعية
يرتبط البعد االجتماعي لالستدامة باألبعاد االقتصادية والبيئية
من خالل اعتماد الشعوب المتعدد على موارد المحيطات ومساحة
غذائهم وسبل عيشهم .وقد أعادت عملية أهداف التنمية
المستدامة تنشيط النقاش حول االستدامة؛ وعادت االستدامة
إلى العمل بوصفها إطا ًرا مشتر ًكا للمناقشات ،ووفرت المفردات
لمعالجة منظور العدالة في إدارة المحيطات (.)Saunders et al., 2020
كما أن تدهور صحة المحيطات له عواقب وخيمة على المجتمعات
الساحلية ورفاه اإلنسان ،مما يؤكد أهمية إدراج اعتبارات العدالة
االجتماعية في تخطيط الحيز البحري .وينبغي تناول منظوري
العدالة االجتماعية والمساواة في جميع مراحل التخطيط.

العناصر الرئيسية للعدالة االجتماعية هي االعتراف ،والتمثيل،
والتوزيع (:)Bennett et al., 2019; Saunders et al., 2020
yاالعتراف :االعتراف بترتيبات الحوكمة القائمة من قبل والتاريخ
واحترامهما ،فض ً
ال عن الحقوق المتميزة وتنوع االحتياجات
ووجهات النظر العالمية وسبل العيش وأنماط الحياة والمعرفة.
yالتمثيل :مستوى المشاركة والشمولية في صنع القرار؛ توقيت
وجودة اإلدماج في صنع القرار.
yالتوزيع :العدالة في توزيع المنافع والمخاطر واألضرار الناجمة
عن القرارات ،فض ً
ال عن الحصول على الموارد ،مع التركيز
بشكل خاص على الفئات الضعيفة.
ً
أصياًل من
ينبغي النظر إلى اإلدماج االجتماعي باعتباره جز ًءا
أجندة االستدامة الخاصة بتخطيط الحيز البحري للمساهمة في
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المناطق البحرية والساحلية
()Gilek et al., 2021؛ وقد يطمح ً
أيضا تخطيط الحيز البحري
التكيفي ،والقادر على دمج الطبيعة الديناميكية لالهتمامات

طيحملا ةرادإو يرحبلا زيحلا طيطخت تايساسأ

االجتماعية التي تعزز التماسك االجتماعي والعدالة ،إلى إحداث
تغيير تحويلي نحو المرونة المجتمعية على مستوى المجتمع
المحلي ،وهو أمر بالغ األهمية للنهوض بمفاهيم وأهداف التنمية
المستدامة لعام .)IPBES, 2019( 2030

	2 .4.3استراتيجيات للمجتمعات والقدرات المجتمعية
كجزء من الخطاب االفتتاحي لعملية تخطيط الحيز البحري ،من
المهم استضافة مناقشات على مستوى المجتمع لوصف تخطيط
الحيز البحري وزيادة التفاهم بعد مرحلة ما قبل التخطيط.
وسيكون من النافع مناقشة كيف يمكن للمجتمعات أن تستفيد
من الخطة الحيز البحري وكيف يمكن إشراكها في عملية
التخطيط.
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تعتمد رفاهية المجتمعات الساحلية وسبل عيشها المستدامة على
إمكانية الوصول والمنافع ذات الصلة ،سيما في ظل الظروف
البيئية المتغيرة ومستويات توافر الموارد (.)Bennett et al., 2018
يُع ّد التعلم االجتماعي واالبتكار االجتماعي البيئي أساسيين
لدمج التغيرات والديناميات المتعددة في تخطيط الحيز البحري
وللمضي قد ًما نحو االستخدام المستدام للموارد البحرية
( .)Gissi et al., 2019والواقع أن المشاركة في التغيير والفوائد
التي يمكن أن يجلبها تخطيط الحيز البحري تتطلب معرفة
ومهارات من المجتمع ،بما في ذلك نظرة عامة على السياسة.

نصيحة

وعلى الرغم من أن األهداف الرئيسية لتخطيط الحيز البحري
محددة على نطاقات قومية ،يجب وضع خطط على نطاقات
إقليمية/محلية تمثل خصائص النظم االجتماعية اإليكولوجية
لفسيفساء المجتمعات الساحلية والنظم اإليكولوجية داخل كل
كيان من الكيانات اإلقليمية (المربع .)2.5

ابن الثقة ،والمسؤولية المشتركة ،والملكية ،واضمن
االمتثال ألحكام الخطة ،إذ أن المجتمعات ستكون جز ًءا
من العملية.

ومن المهم ً
أيضا معالجة مسألة النطاق وشرحها ،حيث يمكن
لخطط الحيز البحري أن تمتد إلى ما هو أبعد من المياه الساحلية
وتغطي مساحات بحرية واسعة.

 المربع 2.5
م
استراتيجية االقتصاد األزرق لرفع مستوى تخطيط الحيز
البحري في أمريكا الوسطى

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

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, 2020ووافق مجلس وزراء نظام تكامل أمريكا الوسطى
ألنشطة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية على هذه االستراتيجية
والتزم بالتنمية المستدامة للقطاعات البحرية وف ًقا لألهداف المرسومة
لتصبح خضراء وتنافسية ومبتكرة وشاملة.

yدعوة المجتمعات للتعرف على تخطيط الحيز البحري ومشاركة
وجهات نظرها حول سبب أهمية المحيط وما يهمها اآلن وفي
المستقبل من حيث إدارة الموارد البحرية وحمايتها

ُط ِ ّو َرت االستراتيجية بنا ًء على أربع ركائز:
( )1المنطقة الزرقاء الذكية القائمة على المعرفة
( )2النمو المدعوم بآليات الحوكمة المتكاملة

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

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

yإشراك المجتمع في إجراء رسم الخرائط القائم على المشاركة

( )4النمو ال ُم َعزز من تكافؤ الفرص

yدعوة بعض أفراد المجتمع وقادته للمشاركة في مناقشات اللجنة
و/أو المائدة المستديرة
yتقديم وثائق التخطيط في إصدارات مختصرة بلغة “متداولة في
الحياة اليومية” وتضمين الرسوم البيانية

yإشراك أفراد المجتمع من خالل وسائل التواصل االجتماعي
والمجموعات المجتمعية
yضمان نشر المعلومات عن عملية التخطيط في الصحف
والمحطات اإلذاعية المحلية.

وتحدد االستراتيجية الحاجة إلى تبني تطوير الخطط الحيز البحري
الوطنية وتنفيذها ،بينما ستُق َّدم توجيهات إقليمية لدعم البلدانُ .ينظر
إلى تخطيط الحيز البحري على أنه أداة ضرورية لتيسير التعايش
بين مختلف االستخدامات االجتماعية االقتصادية .تتوقع هذه المبادرة
أن تكمل تطوير ست خطط حيز بحري وطنية بحلول عام  .2025عالوة
على ذلك ،تُبرز هذه الركائز األربعة ً
أيضا الحاجة إلى التكيف القطاعي
وخطط التخفيف بهدف تعزيز صمود القطاعات البحرية.
المصدرOSPESCA, 2020 :
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 المربع 2.6
م
التكتالت والشراكات البحرية في سياق تخطيط الحيز
البحري في تونس
تم اعتماد االستراتيجية التونسية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
(بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض
المتوسط) في عام  2008ودخلت حيز التنفيذ في عام  .2011يجري
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  25أكتوبر  .2019وتسعى 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
1
التي تتماشى مع أهداف تخطيط الحيز البحري:
yمشاركة الخبرات والممارسات الجيدة لدعم تنمية اإلمكانات البحرية
من خالل تطوير اقتصاد أزرق مستدام
 yإلنشاء 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
yلتنمية التعاون بين مختلف قطاعات النشاط المرتبطة بالبحر
والنهوض بها في تونس وخارجها
yولدعم االبتكار والبحث والتدريب التونسي لحماية البيئة واالستغالل
المستدام للموارد البحرية
yولدعم االبتكارات الرقمية ،أو التكنولوجية أو البيئية (المتعلقة بجميع
القطاعات واألنشطة البحرية.
yولرفع مستوى الوعي العام بالفرص التي يوفرها البحر وتشجيع
مشاركة الشباب
المصدرTunisian Maritime Cluster, 2020 :

 1التعاون الدولي في سياق تخطيط الحيز البحري واالقتصاد األزرق في
غرب البحر األبيض المتوسط.
https://www.mspglobal2030.org/events/online-seminar-on-intl-coop-inthe-context-of-msp-and-blue-economy-in-the-westmed-en/
https://www.facebook.com/Cluster-Maritime-Tunisien-103671181076257/

وهذا يتضمن بناء قدرات المجتمع وزيادة الوعي العام خالل مرحلة
ما قبل التخطيط والتخطيط ،وكذلك مرحلة التنفيذ .ونتيجة
لذلك ،سيتمكن الناس من متابعة العروض والفرص (المربع .)2.6

	2 .5ال ُبعد العابر للحدود لتخطيط احليز
البحري
	2 .5.1تنفيذ خطة األمم المتحدة لعام 2030
تُع ّد خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  2030وأهدافها
السبعة عشر المترابطة للتنمية المستدامة ،ال ُمتبناة عام ،2015
إطا ًرا عالم ًيا للمبادرات الدولية ،والوطنية والمحلية التي يمكن
أن تقودها أي مجموعة من أصحاب المصلحة – ولكن بشكل
ً
وعداًل.
خاص من خالل الشراكات – نحو عالم أكثر استدامة
عالوة على ذلك ،فهي خارطة طريق طويلة األجل تمهد الطريق
للسياسات العامة.
لذلك ،يجب أن يتبنى تخطيط الحيز البحري جميع أهداف
التنمية المستدامة ويساهم في تحقيقها .وحيث أن خطة عام 2030
ال يمكن أن تتحقق إال من خالل «تحويل التطلعات العالمية إلى
حقائق محلية» ،يمكن أن يصبح تخطيط الحيز البحري وسيلة
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 الشكل  .2.5من المهم التأكيد
على أن تحقيق هدف معين من أهداف التنمية المستدامة ال ينبغي
أن يعرض اآلخرين للخطر ،بل عليه أن يسندهم كلما أمكن ذلك.

	2 .5.2التخطيط لتغير المناخ
يمتص المحيط ً
كاًل من الحرارة وثاني أكسيد الكربون ،وبالتالي فإن
تغير المناخ وزيادة االنبعاثات تجعل المحيط أكثر دف ًئا وحموضة.
من بين العواقب العديدة والمتنوعة لهذا السيناريو على التنوع
البيولوجي ،من المتوقع حدوث تحوالت في التوزيع الجغرافي
والموسمي لبعض األنواع البحرية المتنقلة ،في حين أن األنواع
غير المتنقلة ستكون تحت ضغط أكبر .تؤثر التغيرات في الحاصلة
ً
أيضا على تقديم
الدورات المحيطية وفي كيمياء المحيطات
خدمات النظم البيئية البحرية ،في حين أن ارتفاع مستوى سطح
البحر وزيادة تواتر الظروف الجوية القاسية تجعل المجتمعات
الساحلية والبنية التحتية واألنشطة البحرية أكثر عرضة للخطر
(.)IPCC, 2019
وف ًقا التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،يرتبط
مفهوم “التخفيف” بالجهود المبذولة لتقليل انبعاثات غازات
االحتباس الحراري وزيادة عزل الكربون؛ ويشير مصطلح “التك ّيف”
إلى التعديالت في النظم البيئية أو االجتماعية أو االقتصادية التي
يمكن أن تحدث ج ّراء تأثيرات تغير المناخ الحاصلة حاليا أو
المتوقعة .ينص التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ بشأن المحيطات والغالف الجليدي في ظل مناخ
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الجدول 2.7
م
دمج تأثيرات تغير المناخ في التخطيط الحيز البحري :التحديات والفرص
التحديات

العوامل المساعدة والفرص

yتأثيرات متباينة على مستوى القطاعات ،في مناطق جغرافية مختلفة وعلى
نطاقات مختلفة :ال 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

yتخطيط الحيز البحري الذكي مناخ ًيا :مبادرات التخطيط التي تستخدم
البيانات والمعرفة حول تأثيرات تغير المناخ على النظم البيئية البحرية
واالستخدامات البشرية على نطاقات مكانية مناسبة لتطوير سيناريوهات
المرونة

yمعرفة محدودة بالعمليات والتأثيرات :ال تزال المعرفة محدودة بشأن تعقيد
العمليات الكامنة وراء تأثيرات تغير المناخ

yالمحميات البحرية والحلول القائمة على الطبيعة :يمكن استخدامها لتعزيز
فوائد التكيف مثل االتجاه للحفاظ على النظم البيئية التي تقدم خدمات مثل
حماية السواحل ،والمناطق المتكيفة مع المناخ ومناطق الملجأ وعزل الكربون

yاستجابات متباينة على مستوى البلدان :يوجد فرق هائل في القدرات التقنية
والمؤسسية والمالية للتكيف مع تغير المناخ بين الدول المتقدمة والدول
النامية

yاشتراك أصحاب المصلحة :قد يقدم أصحاب المصلحة معرفة ق ّيمة حول
بشكل عام وكيف يتطور بمرور الوقت
كيفية عمل النظام
ٍ

yالتثقيف بشأن المحيطات والمناخ :زيادة الوعي بقضايا تغير المناخ والحلول
المحتملة القائمة على الطبيعة
المصدرUNESCO-IOC, 2021d :

متغير ( )2019بوضوح على أن قد يم ّكن تكثيف التعاون والتنسيق بين
السلطات اإلدارية عبر النطاقات والسلطات القضائية والقطاعات
والمجاالت السياسات وآفاق التخطيط ،من اتخاذ تدابير فعالة
لالستجابة للتغيرات [الناجمة عن تغير المناخ] في المحيط”.
لن تتأثر المكونات البيئية فحسب ،بل ستتأثر األنشطة البحرية
ً
أيضا بالتغيرات في المحيطات (النقصان أو الزيادة أو االنتقال).
وبالتالي ،من المهم التأكيد على أن هذه النتائج ستختلف وف ًقا
للخصائص الجغرافية .وعلى الرغم من حاالت عدم التأكد
والتحديات المتعلقة بالموارد ،يحتاج تخطيط الحيز البحري
إلى دمج تغير المناخ في تحليالته ومقترحاته ،وكيف يمكن أن
يؤثر على مختلف خطوات التخطيط ،بهدف وضع خطة دينامية
ستوازن أهداف التخطيط الداعمة لمرونة المحيطات تجاه آثار
تغير المناخ كما ينبغي وستحافظ عليها (انظر الجدول  .)2.8ومع
ذلك ،ال تزال معظم مبادرات التخطيط تهمل هذه المسألة إلى
اآلن ( .)Frazão Santos et al., 2020ومن ثم ،من المهم ضمان أن يكون
لعمليات تخطيط الحيز البحري تفويض بالتصدي لتغير المناخ،
ألنها قد تعمل بمثابة « ُم َق ّسم» للتخفيف والتكيف وأهداف التنمية
المستدامة ،وبالتالي تعزيز الخيارات بطريقة متكاملة (Biesbrock et
 .)al., 2009والواقع أن تحديد الحلول التي ستفي بالغرض والقائمة
على الطبيعة ،والتي تتسم بالوضوح الحيز والنضج التشغيلي،
باستخدام طرق ‘تخطيط الحيز البحري الذكية مناخ ًيا’ ،قد
يعزز إلى حد كبير االستدامة والصمود في مختلف مجاالت
التخطيط ويساهم بفعالية في أهداف وغايات خطة عام 2030
(.)V. C. Vassilopoulou, personal communication, 2021
بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،اعتُم َدت
اتفاقية باريس الدولية للمناخ في عام  2015ودخلت حيز التنفيذ في
العام التالي .وتهدف إلى الح ّد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية

إلى  2–1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية؛
وتعزيز التكيف مع تغير المناخ ،والقدرة على التكيف مع تغير
المناخ وانخفاض تكون انبعاثات غازات االحتباس الحراري؛ وتعزيز
التدفقات المالية لتحقيق انبعاثات منخفضة من غازات االحتباس
الحراري وتنمية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.
وتُعد التقارير كل خمس سنوات عن الجهود المبذولة للحد من
تأثيرات تغير المناخ بوصفها مساهمات محددة وطن ًيا في اتفاقية
باريس للمناخ.
قد تتضمن األمثلة على أهداف تخطيط الحيز البحري المتعلقة
باالستجابات لتغير المناخ ما يلي:
yتعزيز الطاقة المتجددة البحرية
yتعزيز البنية التحتية الزرقاء والحلول القائمة على الطبيعة لعزل
الكربون أو الح ّد من الضعف الساحلي
yالحفاظ على المناطق المحتملة لتكون مالجئ مناخية
وعالوة على ذلك ،يمكن أن يقترح تخطيط الحيز البحري
الذكي مناخ ًيا ً
أيضا المفهوم الناشئ للمناطق البحرية المحمية
الديناميكية ،مما يعني أن المناطق البحرية المحمية المخطط لها
أن تنتقل عبر التدرجات العرضية حيث من المتوقع أن يتغير توزيع
األنواع وف ًقا لنماذج تغير المناخ.
وإلدخال تغير المناخ إلى إدارة البحر القائمة على النظم
اإليكولوجيةُ ،و ِضع مفهوم مالجئ المناخ كجزء من عملية تخطيط
الحيز البحري في السويد (الشكل .)Wåhlström et al., 2020( )2.11
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., 2019وقد تمت دراسة ستة
أنواع (الرنجة ،وسمك القد ،وبلح البحر األزرق ،والفقمة الحلقية،
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 الجدول 2.8
م
سبل دعم تضمين تغير المناخ في تخطيط الحيز البحري
المقاربات
دمج آثار تغير المناخ في سياسات تخطيط
الحيز البحري

اإلجراءات
االعتراف بتغير المناخ كتهديد أو ٍ
تحد
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

تعزيز التك ّيف مع التغ ّير المرتبط بالمناخ

اعتماد إدارة ديناميكية للمحيطات ،بمعنى تحديد مناطق معينة مرنة ذات حدود تتغير في المكان والزمان استجاب ًة
لتغير المناخ
تطوير التحديد االستباقي للمناطق ،على سبيل المثال تحديد مناطق محددة مسب ًقا أو مناطق استبعاد تحس ًبا
للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ
اعتماد نهج تخطيطي تكيفي يتضمن فرص المراجعة لدمج المعارف الجديدة المتعلقة بالمناخ

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

الشكلم2.11
تطبيق نظام مناطق مالجئ المناخ في تخطيط الحيز البحري
المصادرTörnqvist et al., 2019; Wählström et al., 2020 :
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 المربعم2.7
اتفاقيات البحار اإلقليمية
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 ( ،)1974وهو عالمة فارقة لما يسمى
بـ «الدبلوماسية البيئية» (.)Mead, 2021

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
الصناعات البحرية.

بشكل
وينعكس الطابع المتعدد األطراف لهذا البرنامج ذات التوجه العملي
ٍ
جيد في مستوى المشاركة :حيث يتكون أكثر من الثلث من اتفاقيات تجمع
أكثر من  15بلدًا موق ًعا في كل حوض إقليمي (الشكل .)2.12

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
البيئية للتنمية المستدامة.

برنامجا للبحار اإلقليمية ،تبنى  14منها وثيقة ملزمة قانو ًنا:
يوجد حال ًيا 18
ً
اتفاقيات البحار اإلقليمية .ومن بين هذه االتفاقيات الـ  ،14ترتبط  11اتفاقية
بالبرامج التي يرعاها برنامج األمم المتحدة للبيئة ،واالتفاقيات الـ  3المتبقية
فهي مستقلة (بحر البلطيق ،وشمال شرق المحيط األطلسي وأنتاركتيكا).

الشكلم2.12
التوزيع الجغرافي التفاقيات البحار اإلقليمية
© Ban et al., 2014

المصادرMead et al., 2021; Ban et al., 2014 :
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 المربعم2.8
اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا
تُش ّكل اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا جز ًءا ال يتجزأ من
نظام معاهدة أنتاركتيكا.

المعلومات العلمية المتاحة ،تتفق اللجنة على مجموعة من تدابير الحفظ
التي تحدد استخدام الموارد البحرية الحية في 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  1982بهدف الحفاظ على الحياة البحرية بأنتاركتيكا
(الشكل  .)2.13وكان ذلك استجابة لالهتمام التجاري المتزايد بموارد الكريل
في أنتاركتيكا ،والذي يُع ّد عنص ًرا أساس ًيا في النظام اإليكولوجي ألنتاركتيكا
ً
وتاريخا من االستغالل المفرط للعديد من الموارد البحرية األخرى في
المحيط الجنوبي.

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

وبصفتها المسؤولة عن الحفاظ على النظم اإليكولوجية البحرية في
نهجا
تتبع
أنتاركتيكا ،فإن لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا
ً
لإلدارة القائمة على النظم اإليكولوجية .وال يستبعد هذا الحصاد ،ما دام يتم
ذلك بطريقة مستدامة ويأخذ في االعتبار آثار الصيد على المكونات األخرى
للنظام اإليكولوجي.
إن لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا هي لجنة دولية تضم
 26عض ًوا ،وقد انضمت إلى االتفاقية  10دول أخرى .واستنا ًدا إلى أفضل

yاتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا التي دخلت حيز
التنفيذ في  7أبريل 1982
yهيئة صنع القرار ،اللجنة
yلجنة علمية تقدم المشورة للجنة باستخدام أفضل العلوم المتاحة
yتدابير حفظ الموارد والقرارات
yعضوية لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا وأحكام التعاون
والتضافر الدوليين
yاألمانة 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 إسها ًما قي ًما في
الحفاظ على أنتاركتيكا.
المصادرCCAMLR, 2021; European Commission, 2021b :

الشكلم2.13
مجال تخطيط المناطق البحرية المحمية للجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا 
المصدرCCAMLR, 2021 :
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وعشبة األنقليس ،والفوقس الحويصلي) .وفي عملية التخطيط
السويدية ،تنقسم أحواض البحر إلى  114منطقة .ومن بين هذه
المناطق ،اختيرت  16منطقة 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.

	2 .5.3تعددية األطراف :الحلول التقنية التي تقدمها 
معاهدات الحدود البحرية الدولية وتطبيقها على
الخطط الحيز البحري
خالل االحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس األمم
المتحدة ،ذكر رؤساء الدول والحكومات أن تعزيز التعاون الدولي
يُعتبر في مصلحة كل من األمم والشعوب.
وتمثل خطة عام  2030للتنمية المستدامة خارطة الطريق لتنشيط
تعددية األطراف ،وأصبح تنفيذ الخطة ضرورة للبقاء.
وتماش ًيا مع مبادئ تخطيط الحيز البحري ،فإن تعددية األطراف
الكائنة ال ُمح ّدثة محددة للمضي قد ًما دون أن يتخلف أحد عن
الركب ،والعمل م ًعا لحماية كوكبنا ،وبشكل أكثر تحدي ًدا ،محيطنا.
وتعزز تعددية األطراف ،بنفس الطريقة التي تعزز بها االتفاقات
العابرة للحدود ،التماسك ،والسالم وتمنع الصراعات من خالل
قائمة طويلة من إجراءات الوساطة والدبلوماسية الوقائية ،مع
أساسا ال غنى عنه لعالم أكثر
اعتبار القانون الدولي والعدالة
ً
ً
وعداًل.
ازدها ًرا
ويمكن لآلليات العالمية واإلقليمية السارية أن تؤدي هذه المهمة
من خالل تعزيز الشراكات والتعاون عبر الحدود .وستساعدنا
اإلجراءات العالمية واإلقليمية على فهم تحدياتنا المشتركة
والمحددة بشكل أفضل لتشكيل الحلول من خالل الحوكمة
الشاملة ،وخلق الفرص واالزدهار للجميع (المربع  2.7و .)2.8

	2 .5.4الدول الضعيفة والمتضررة
معظم القضايا التي نوقِ َشت حتى اآلن لها تأثير مباشر على جزء
ً
ارتباطا وثي ًقا ،والذي بدون
كبير من المجتمع الدولي أو ترتبط به
مشاركته سيكون من الصعب إحراز تقدم في البحث عن حلول
للصراعات ذات الطابع العالمي .ومن المؤكد وجود توافق تام في
ً
تمثياًل من حيث
اآلراء على أن تغير المناخ هو أحد أكثر التغيرات
تأثيره على الدول المختلفة وف ًقا لمستوى تطورها االقتصادي
والبشري .ويرتبط مفهوم االقتصاد األزرق في نشأته بصورة
خاصة بالعالم النامي ،وتستهدف مبادرات مثل أهداف التنمية
المستدامة في المقام األول هذا الجزء من المجتمع الدولي.
منذ اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،أ ُ ِخ َذت الخصائص
الجغرافية واالقتصادية للدول في االعتبار في مختلف المعاهدات
الدولية فيما يتعلق بوضع أحكامها .وتتراوح هذه بين ذكر الدول
المتضررة جغراف ًيا في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
(المادة  )70ونص المسودة ال ُمنقّح التفاق بموجب اتفاقية األمم
المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري
واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية
الوطنية (المادة  ،)7حيث تحدد ست مجموعات من الدول التي
تعاني من حاالت الضعف على أنها دول نامية .وهذه الدول هي:
أقل البلدان نم ًوا ،والدول النامية غير الساحلية ،والدول المتضررة
جغراف ًيا ،والدول الجزرية الصغيرة النامية (الشكل  ،)2.14والدول
األفريقية الساحلية ،والبلدان النامية متوسطة الدخل.
الواقع أن هذه الفئات من الدول تشكل أغلبية مجتمع األمم ،حيث
تشكل فئتان فقط – أقل البلدان نم ًوا والبلدان النامية متوسطة
الدخل –  77%من الدول األعضاء في األمم المتحدة.
تنطوي تحديات تنفيذ تخطيط الحيز البحري في الدول الجزرية
الصغيرة النامية على ما يلي )1( :صعوبة وقيود شديدة بوضع
وإدارة صكوك التخطيط ،نظ ًرا الرتفاع تكلفتها – األمر الذي
بشكل خاص على أقل البلدان نم ًوا والبلدان النامية متوسطة
يؤثر
ٍ
الدخل؛ ( )2االعتماد 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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 3كيفية تهيئة الطريق
يستعرض هذا الفصل
yإنشاء فريق عمل تخطيط الحيز البحري
yتحديد  ُأطر العمل القانونية والمؤسسية القائمة لتطوير
تخطيط الحيز البحري
yتحديد أصحاب المصلحة واحتياجاتهم التخطيطية
yالميزانية والتمويل المتاحان لعملية تخطيط الحيز
البحري

	3 .1إنشاء فريق عمل تخطيط الحيز البحري
بهدف البدء في تنظيم عملية تخطيط الحيز البحري بقيادة
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
بسلطة بيئية ،و/أو بحرية و/أو تخطيطية ،وقد تتداخل واليتها
المكانية ،أو تكون غير مترابطة أو غير موجودة.
وفي المراحل األولى من بدء عملية تخطيط الحيز البحري،
يُستحسن إنشاء وإعداد فريق عمل متعدد المؤسسات أو الوكاالت
من السلطات المختصة كلجنة التوجيه .وقد يضم فريق العمل
هذا أصحاب المصلحة الرئيسيين والخبراء – بما في ذلك من
األوساط األكاديمية و/أو أعضاء من المجتمع المدني – ذوي
الخبرة في التخطيط البحري .وقد يشمل ً
أيضا أعضا ًء ذوي خبرة
في تخطيط استخدام األراضي إذا كانت هذه هي المرة األولى
لتخطيط الحيز البحري.

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

	3 .2تحديد  ُأطر العمل القانونية والمؤسسية
الوطنية القائمة
في هذه المرحلة ،لم يتم تحديد رؤية ،وأهداف وغايات تخطيط
الحيز البحري (انظر الفصل  .)4ومع ذلك ،فمن الضروري وجود
فهم جيد أل ُ ُطر العمل القانونية والمؤسسية القائمة التي يرتكز
عليها تخطيط الحيز البحري .وستحدد هذه المهمة ً
أيضا نقاط
الضعف أو الثغرات في هذه األطر.
نقطة انطالق مفيدة هي وضع القوانين واللوائح البحرية والقطاعية
ً
أواًل ثم وضع الخطط واألولويات والبرامج واالستراتيجيات.
ويمكن أن يبدأ تحديد أي سياسات وطنية راسخة تتعلق
بتخطيط الحيز البحري واالقتصاد األزرق المستدام باستعراض
المصادر التالية:
yالسياسة/االستراتيجية الوطنية للمحيطات
yاالستراتيجية الزرقاء/المحيطية/البحرية
yالسياسات القطاعية
 yخطط اإلدارة القطاعية
yاإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
yأهداف الطاقة المتجددة
yبرامج التنمية اإلقليمية و/أو المحلية (وخاص ًة بالنسبة للمناطق
الساحلية)
yاستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ (على سبيل المثال :إن لم
تكن متضمنة في اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية)
yالخطط والسياسات البيئية

والغرض من فريق العمل هو البدء في تنظيم العملية وتقديم
وجهات نظر وخبرات من قطاعات متعددة لتنسيق بدء تخطيط
الحيز البحري .ويمكن لفريق العمل ً
أيضا أن يضمن إبقاء ممثلي
السلطات القطاعية وأصحاب المصلحة على علم بعملية تخطيط كثي ًرا ما تتوافق السياسات البحرية مع اختصاصات الحكومات
الحيز البحري وما يمكن توقعه من حيث المخططات الزمنية الوطنية .إن رؤية «الشؤون البحرية» (استخدامات الحيز البحري،
وأنشطته ،واستخدامه بالمعنى االستراتيجي) في «قضية دولة».
ومسارات العمل.
لقد تطورت الرؤية «المحيطية» للدول على مدى العقد الماضي،
وسيطور فريق العمل وثيقة الشروط المرجعية ،أو ما شابه ذلك ،ما أدى إلى تصريحات رسمية على مختلف المستويات السياسية
محد ًدا أدواره ومسؤولياته ،وجدول االجتماعات ،والمخطط
المؤسسية ،والقانونية.
الزمني ،وما إلى ذلك .ويمكن أن تكون إحدى مهام هذا الفريق هي
تقييم اإلطار القانوني والمؤسسي ،ضمن مهام أخرى على النحو يُع ّد دمج مختلف السياسات والمستويات اإلدارية جان ًبا ها ًما من
الوارد أدناه.
جوانب تطوير تخطيط الحيز البحري وتأسيسه (المربع .)3.1
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 المربعم3.1
العمل باإلدارة الساحلية والمحميات البحرية وتخطيط الحيز البحري في ساو باولو ،البرازيل
وافقت البرازيل على خطتها الوطنية إلدارة السواحل في عام  .1988وحددت
لوائحها حدود التخطيط ضمن ً 12
مياًل بحر ًيا 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 ( 1998قبل الالئحة
الوطنية) وحددت خط تساوي األعماق عند  23.6مت ًرا كحدود تخطيطها.
ط ّورت ساو باولو أربع مناطق لتقسيم المناطق الساحلية اإليكولوجي
االقتصادي ،تتمتع ثالث منها بجبهة بحرية :الساحل الشمالي ،وبايكسادا
سانتيستا ،ومجمع مصب كانانيا-إيغوابي (.)SMA, 2013
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 ساب ًقا 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؛  )2منطقة حماية التنوع
البيولوجي الجغرافي؛  )3منطقة استخدام على نطاق صغير؛  )4منطقة
االستخدام الواسع؛ و )5منطقة االستخدام المكثف (.)ALESP, 2021
وعلى غرار عمليات اإلدارة الساحلية والمحميات البحرية في بلدان أخرى،
تصنف مناطق التقسيم البرازيلية المناطق المختلفة وف ًقا 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 بنا ًء 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.
الشكلم3.1
خطة إدارة المحميات البحرية والساحل األوسط لساو باولو
© Secretariat of Infrastructure and Environment of the State of São Paulo, 2021.
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	3 .3تحديد القوانين ،واللوائح واالتفاقات 
الدولية القائمة المعمول بها و/أو 
المعتمدة من ِق َبل الدولة أو الدول
على الصعيد العالمي ،وبصرف النظر عن قرارات البلدان
بالتوقيع/التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،
اُعتُمِ د تخطيط الحيز البحري كنموذج لنهج قائم على النظم
اإليكولوجية في تخطيط وإدارة البيئة البحرية ،وكذلك للنسبة
للعملية العامة نحو تحقيق الهدف  2من أهداف التنمية
المستدامة  14من خطة األمم المتحدة لعام « – 2030إدارة
النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام
وحمايتها ،من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة ،بما في
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
الحيز البحري في زيادة الفوائد االقتصادية واالجتماعية،
ودراسة المفاضالت المحتملة بين األهداف االقتصادية،
واالجتماعية ،والبيئية من أجل إيجاد توازن بينها .وفي الوقت
نفسه ،يمكن لتخطيط الحيز البحري دفع إنجاز العديد من
االتفاقات الدولية األخرى ،مثل اتفاقية التنوع البيولوجي
واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة
yاتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
–أسس إعالن السلطات البحرية المختلفة
–تنص على المبادئ الدولية للتحكم في الشحن وحق المرور البريء
–تبين مدى المسؤوليات عن حماية الموارد البحرية البيولوجية
–السلطة إلدارة وحظر أنشطة االستخراج داخل الوالية الوطنية
–تتناول القرصنة ومقاضاة األنشطة غير المشروعة في إطار الوالية
الوطنية والتعاون في المياه الدولية/اإلقليمية
yخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030
yاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واالتفاقات 
والبروتوكوالت ذات الصلة
yاتفاقية األمم المتحدة لألرصدة السمكية
yاتفاقية االمتثال لمنظمة األغذية والزراعة
yخطة العمل الدولية لمنظمة األغذية والزراعة لمنع الصيد غير القانوني
دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه
yاالتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار (سوالس)
yاتفاقية التنوع البيولوجي
yاالتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول)
yاالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء
yاتفاقية األراضي الرطبة (رامسار)

ﺑﺪء ودﻋﻢ
اﳊﻮﻛﻤــﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة

ﻣﺜﺎﻻ ﻳﺤﺘﺬى ﺑﻪ

ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻣ
ﺤﻴﻂ

ﺗﻌﺰﻳﺰ/ﺑﻨﺎء
اﻟﺸﺮاﻛﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت

دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر
وإﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ
الشكلم3.2
تحديد مسار الكوكب األزرق المستدام
المصدرInternational Ocean Governance Forum, 2021 :

إﻧﺘﺎﺟﻲ

ﻧﻈﻴﻒ
وﺻﺤﻲ

ﻣﻔﻬﻮم

ﺻﺎﻣﺪ

ﻗﻴﺎدة اﳌﻔﺎوﺿﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
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	3 .3.1ما هي االتفاقيات واالتفاقات الدولية المتعلقة
بتخطيط الحيز البحري؟

	 3 .3.3ما هي اآلليات اإلقليمية المتعلقة بتخطيط الحيز
البحري واالقتصاد األزرق المستدام؟

تشمل حماية المناطق الساحلية والبحرية الوالية القضائية
المتعددة الجنسيات وتثير مسألة التعاون الدولي من جانب كل من
المنظمات الحكومية وغير الحكومية .وينشأ التعاون الدولي من
خالل عدة اتفاقيات واتفاقات وبرامج عالمية وإقليمية.

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.

من الفوائد الخاصة إلدخال إطار عمل تخطيط الحيز البحري
أنه يضيف منظو ًرا مكان ًيا شام ً
ال بشأن الحوكمة البحرية .إن
تخطيط الحيز البحري هو عملية مدمجة في الهيكل المتنوع
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
إلى ذلك (الشكل  – )3.2تتواجد دون استبعاد أو تجاوز بعضها
البعض ،ويتم تفعيلها وتنفيذها وف ًقا لآلثار القانونية/السياسية
المتأصلة في طبيعتها القانونية/السياسية .ويترتب على ذلك أن
إجراءات الحوكمة واإلدارة العديدة القائمة يمكن أن تستمر في
نشأتها في إطار عمل الصكوك المتاحة دون الحاجة بالضرورة إلى
إدماجها في تخطيط الحيز البحري (مثل إنشاء محميات بحرية
جديدة) .ونتيج ًة لذلك ،تُ ْد َعم مجموعة أدوات الحوكمة واإلدارة،
وتصبح الحوكمة أكثر تعقي ًدا.

	3 .3.2كيف يمكن للتخطيط الحيز البحري تعزيز األهداف
واالعتبارات الدولية خارج الحدود الوطنية؟
مع تزايد تعقيد االستخدامات في الحيز الساحلي والبحري ،وبحث
القطاعات الجديدة أو الناشئة عن مجاالت للتنمية االقتصادية
المستدامة ،يمكن أن يعزز تخطيط الحيز البحري األهداف
الدولية لإلدارة اإلقليمية والتنسيق العالمي .إن تخطيط الحيز
البحري هو عملية ،وبالتالي يمكن أن يوفر نهج «الممارسة الجيدة»
لحل أهداف متعددة خارج الحدود الوطنية .ويمكن تكييف أطر
العمل التي تم اختبارها وتطبيقها داخل الواليات الوطنية بحيث
تالئم االستعماالت األخرى.
ويمكن وضع أهداف دولية أو أهداف تعاونية كي يعالج تخطيط
الحيز البحري أهداف تلك القضايا المعقدة التي ال تحددها أو
تقيدها حدود البلدان الفردية ،مثل تغير المناخ (Santos et al.,
 )2019والصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم .ويمكن ً
أيضا
استخدام تخطيط الحيز البحري لتعزيز األهداف الدولية القتصاد
مستدام للمحيطات ،واالقتصاد األزرق والتطلعات األخرى التي
تشمل بلدا ًنا متعددة أو أحواض محيطات بأكملها.
وعليه سيتعين أن يكون لدى األهداف والغايات الدولية خطة
ومؤشرات للرصد والتقييم لتتبع التق ّدم.

yالتعاون على المستوى اإلقليمي (قانوني)
–االتحاد األوروبي
–االتحاد األفريقي
–واليات ميكرونيزيا الموحدة
yالتعاون على المستوى اإلقليمي (االتفاقيات واالتفاقات
والسياسات)
–االستراتيجية البحرية المتكاملة ألفريقيا
–السياسة البحرية المتكاملة لالتحاد األوروبي
–سياسة المحيط اإلقليمي لشرق البحر الكاريبي
– اتفاقيات البحار اإلقليمية
yالتعاون 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)
–تخطيط الحيز البحري عبر الحدود (خطة الحيز البحرية
عبر الحدود مقابل استراتيجية تخطيط الحيز البحري عبر
الحدود) لضمان خطط وطنية متسقة
–مشاورات تخطيط الحيز البحري ،والمشاريع المشتركة،
واألحداث المشتركة بين الجيران كوسيلة لتناول االستراتيجيات
اإلقليمية بشكل مشترك
–التحقق أثناء متابعة تنفيذ تخطيط الحيز البحري الوطني من
تحقيق األهداف اإلقليمية .يمكن استخدام األهداف الدولية
األكثر أهمية كأساس لصياغة المؤشر
–مشاركة المعلومات واالنعكاس مرة أخرى على المستوى
اإلقليمي

نصيحة:
كيف يمكن دمج العمليات الدولية
واإلقليمية والوطنية وتحسينها؟
yخالل مرحلة التقييم ،أجر تحليال كامال لالتفاقات على مختلف
المستويات
yشارك المعلومات بين المستويات (إعداد التقارير؛ الفعاليات لجمع
الجهات الفاعلة من مختلف المستويات لمشاركة المعلومات والخبرات)
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 المربع 3.2
م
لننمو معا
مجتمع واحد،
ً
تُصنّف منطقة البحر الكاريبي ضمن أكثر المناطق المتنوعة بيولوج ًيا 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 عقو ًدا 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 م َق ّيمة 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:

 - 1دعم األطر المؤسسية القوية :تمكين لجنة منظمة دول شرق البحر
الكاريبي من إنشاء إطار مؤسسي للتعاون اإلقليمي في مجال إدارة المحيطات
عبر الحدود.
 - 2تعزيز القدرات :تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية على وضع وتنفيذ قانون
المحيطات وسياساتها في إطار التعاون دون اإلقليمي.
 - 3تقديم المساعدة الفنية :تيسير تقديم الخدمات التقنية في مجال اإلدارة
البيئية لموارد المحيطات المستدامة والبيئة البحرية.
 - 4تعزيز الوعي :يسترشد برنامج حوكمة المحيطات ومصايد األسماك
بسياسة المحيط اإلقليمي لشرق البحر الكاريبي وخطة العمل االستراتيجية.
ويهدف برنامج حوكمة المحيطات ومصايد األسماك عمو ًما إلى ما يلي:
yالوصول اآلمن إلى الموارد
yالحفاظ على سالمة النظام اإليكولوجي وتحسينه
yتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية
yاعتماد تخطيط متعدد االستخدامات للمحيطات واإلدارة المتكاملة
yرفع الوعي العام والمشاركة والمساءلة
yدعم البحث وبناء القدرات
yبناء القدرة على الصمود وإدارة حاالت عدم اليقين
yالحفاظ على السالمة البحرية وأمنها
المصدرOrganisation of Eastern Caribbean States (OECS), 2021 :

©JaySi/Shutterstock.com
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	3 .4تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين
يتطلب النهج القائم على المشاركة تحديد أصحاب المصلحة
الرئيسيين في القطاعين العام والخاص وتنظيمهم ،من أجل ضمان
المشاركة والتواصل الشاملين ،والشفافين ،والمنصفين .وفي بعض
الحاالت ،ستراعي عملية تحديد الهوية ً
أيضا أصحاب المصلحة
الذين قد يكونون خارج البلد أو يقيمون في واليات أخرى.
وينبغي أن يأخذ تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين بعين
االعتبار قوانين الخصوصية وغيرها من االعتبارات القانونية أو
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 ثقاف ًيا أو معلومات
خاصة في مجال بحثي جديد.

 المربع 3.3
م
الطريقة الالتفية
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 كامل ًة 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

ومن أجل بناء القدرات الفعلية في بلد معين ،من المهم إشراك
المؤسسات والوكاالت القطاعية ،التي قد تشارك فيما بعد
ً
أيضا باحترام مماثل من جانب
كمستشارين خبراء وتحظى
الحكومات وأصحاب المصلحة .وقد تشمل هذه المنظمات،
حسب السياق المحدد ،المنظمات العلمية ،مثل :الجامعات
أو معاهد البحوث؛ والشركات االستشارية أو المنظمات غير
الحكومية المتخصصة في العمليات ،والمشاريع ،وأصحاب
المصلحة وعمليات إدارة التغيير؛ أو خبراء في نظم المعلومات
الجغرافية والتطبيقات.
إحدى الطرق لتنظيم وإدارة قائمة من أصحاب المصلحة
لتخطيط الحيز البحري هي إنشاء «قائمة رئيسية» باستخدام
تطبيقات جداول البيانات أو قاعدة البيانات .ويمكن أن تصنف
القائمة أصحاب المصلحة حسب القطاع ،واالنتماء (مثل :القطاع
الحكومي ،والقطاع الخاص ،واألوساط األكاديمية ،والمنظمات
غير الحكومية ،وما إلى ذلك) ،والمسمى الوظيفي ومتغيرات أخرى
مثل :نوع الجنس والديموغرافيا.

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؛ ( )2إجراء مشاورات مع
أصحاب المصلحة بشأن مختلف جوانب تخطيط الحيز البحري ووجهات
نظرهم وترتيبات المعلومات العامة؛ ( )3المشاركة النشطة ألصحاب المصلحة
في مشاركة البيانات ،والمعلومات والمعرفة؛ واالشتراك في التقييمات
والتقديرات لمختلف القضايا ( .)Veidemane et al., 2017وأجريت مشاورات عامة
بشأن مشروع خطة الحيز البحري ومشروع التقييم البيئي االستراتيجي بصورة
مشتركة ،مما أتاح للمخططين والخبراء البحريين إجراء تفاعالت متزامنة مع
أصحاب المصلحة.

اﻻﺑﻼغ
ﲢﺪﻳﺪ أﺻﺤﺎب
اﳌﺼﻠﺤﺔ وﲢﻠﻴﻞ
اﻷدوار واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت

اﻻﺳﺘﺸﺎرة

اﳌﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﻌﻤﻮم
أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم

ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع
اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ

ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ

اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ

اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

الشكلم3.3
أشكال وأساليب المشاركة العامة المستخدمة في تطوير تخطيط الحيز البحري في التفيا
المصادرVeidemane et al., 2017; AC Konsultācijas Ltd, 2017 :

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﳊﻴﺰ
اﻟﺒﺤﺮي
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻋﺒﺮ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ
أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
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 المربع 3.4
م
تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين في سانت كيتس ونيفيس
يبلغ إجمالي عدد سكان اتحاد سانت كيتس ونيفيس  54ألف نسمة ()2014
وتغطي المنطقة االقتصادية الخالصة مساحة  11,234كم .2إن 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 جز ًءا ها ًما من عملية التخطيط،
ونُفّذ 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
أم ًرا أساس ًيا لهذا الهدف وسيضع األساس لخطة تقسيم شاملة للمناطق في
المستقبل والتي دعمت وضع نهج أكثر استدامة إلدارة الموارد البحرية.
المصدرAgostini et al., 2014 :

©evenfh/Shutterstock.com
©evenfh/Shutterstock.com

ويتغير أصحاب المصلحة الرئيسيون بمرور الوقت وستتغير قائمة والخاص يتم بموجبها تأمين التمويل من الميزانيات الحكومية
األعضاء في اللجان .ومن أجل تحديث قائمة أصحاب المصلحة ،والمنح الخاصة .بدأت تظهر خيارات جديدة لتمويل تخطيط
يلزم إجراء اتصاالت منتظمة مع أصحاب المصلحة األفراد لضمان الحيز البحري وتنفيذه ،وفي عام  2016أعلنت جمهورية سيشل
مشاركتهم ومدخالتهم.
عن أول تحويل للديون في العالم للمحيطات ()Smith et al., 2019
(المربع  .)3.5وسيشهد العقد القادم زيادة في التركيز على تمويل
اقتصاد مستدام للمحيطات (.)Sumaila et al., 2021
	3 .5تحديد مصادر تمويل تخطيطم

الحيز البحري

وكما هو الحال مع أي مهمة حكومية جديدة أخرى ،ال يمكن أن
يكون تخطيط الحيز البحري ممكنًا بدون موارد مالية كافية .على
الرغم من أن تخطيط الحيز البحري هو في جوهره مسؤولية
حكومية ،يوجد مشكلة شائعة تحدث عندما ال يتوفر التمويل ،الذي
متاحا لتخطيط الحيز البحري التجريبي ،خالل عملية
قد يكون
ً
تخطيط كامل ًة ( .)IOC-UNESCO, 2009وال يمكن أن ينجح 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 معظم الحكومات التي تتولى تخطيط الحيز البحري على
مخصصات مباشرة لميزانياتها من اإليرادات العامة .ويمكن أن
تسند إلى الوكاالت مسؤولية أنشطة تخطيط الحيز البحري دون
تلقي أموال إضافية – تُسمى أحيا ًنا ‘التفويضات غير الممولة‘ .وفي
ً
أموااًل جزئية وموارد من الموظفين
أحيان أخرى ،ستتلقى الوكاالت
إلنشاء فريق أو إدارة تابعة لتخطيط الحيز البحري ،ولكن قد توجد
صعوبات في الحفاظ على ذلك طوال الجدول الزمني الكامل
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 تعتمد تكلفة عملية تخطيط الحيز البحري على عوامل كثيرة ،مثل:
تمويل عملية تخطيط الحيز البحري وتنفيذها باعتبارها أحد أهم
yما إذا كانت توجد حاجة إلى موارد بشرية إضافية إلنشاء فريق
التحديات التي تواجه تطوير الخطط الحيز البحري واستكمالها.
تخطيط
yما إذا كان يمكن إجراء التقييمات المطلوبة لتمييز مجال التخطيط
إن الميزانيات العامة والتمويل هو أحد الخيارات لتمويل جهود
تخطيط الحيز البحري .ويوجد ً
داخل ًيا أو ما إذا كان يتعين القيام بها من خالل الخبرة الخارجية
أيضا شراكات بين القطاعين العام
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 المربع 3.5
م
تحويل ديون سيشيل والخطة الحيز البحري
بدأت مبادرة الخطة الحيز البحري للسيشيل في عام  2014وهي عملية
تركز على التخطيط لالستخدام المستدام والطويل األجل وصحة محيط
السيشيل وإدارتهما .تشمل المياه البحرية لسيشل  1,374,000كم 2و 115جزيرة
في  4أرخبيالت .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.
ً
متكاماًل ومتعدد القطاعات
نهجا
وتُعتبر مبادرة الخطة الحيز البحري للسيشل ً
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  .2016ويُعتبر الصندوق االستئماني مسؤو ًاًل
عن إدارة عائدات تحويل الديون ،بما في ذلك صرف المنح الزرقاء واألصول

الشكلم3.4
الخطة الحيز البحري للسيشيل
المصدرhttps://www.seymsp.com :

االستثمارية الممولة من صفقة تحويل الديون .وبموجب هذه الصفقة ،زاد
التمويل الخيري الخاص ورأس المال المخصص لإلقراض ،ثم م ّد صندوق
حفظ الطبيعة والتكيف مع تغير المناخ في السيشيل فترة سداد القروض
لحكومة السيشيل لتمكين شراء  21.6مليون دوالر أمريكي من الديون السيادية
بسعر ُمخفّض .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  5الممنوحة إلى منظمة الحفاظ على الطبيعة ،وبعض الممولين
من القطاع الخاص .وينفق نحو  250ألف دوالر أمريكي لدعم عملية الخطة
الحيز البحري للسيشيل في السنة ،ويوزع صندوق المنح الزرقاء التابع
لصندوق حفظ الطبيعة والتكيف مع تغير المناخ في السيشيل  700ألف دوالر
سنو ًيا على مشاريع حفظ الطبيعة وتغير المناخ.
تُع ّد الحماية البحرية الجديدة ،التي أُعلن عنها رسم ًيا في مارس  ،2020جز ًءا
رئيس ًيا من الخطة الحيز البحري لسيشيل التي سيتم االنتهاء منها في عام
 .2022ستتناول الخطة الحيز البحري للسيشيل ً
أيضا 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.
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yما إذا كان من الممكن استخدام البيانات واألدوات الموجودة،
مثل بوابات البيانات ،أو إذا كانت توجد حاجة إلى تطوير بيانات
وأدوات جديدة
yعدد أنشطة المشاركة التي سيتم تنفيذها ونوعها
وفي حالة وجود نظام تخطيطي ذي خطط حيزية بحرية مختلفة
لكل مستوى حكومي ،قد تدفع الحكومة المركزية مقابل الخطة
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 ً
أيضا إذا كانت ذات صلة ،لديها كل من الموارد
المالية والبشرية المؤهلة إلنشاء الخطط.
وحيث إن تخطيط الحيز البحري هو بالنسبة للعديد من البلدان
موضوع ذو أساس تجريبي محدود – فإن المعرفة بالتكاليف
المرتبطة بعملية التخطيط وكيفية تمويل التخطيط البحري قد
تكون غير كافية ،وبالتالي فإن القرارات المتعلقة بحجم الخطط
وجدوى هذه الخطط غير موثوقة .وفي أغلب األحيان ،يُستهان
بحجم العمل وطول عملية التخطيط .وقد يُ ْستَنْتَج 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 ً
أيضا ضمان التوزيع العادل لألعباء والمنافع ،بما في
ذلك نظام للتعويض عن تلك األنشطة التي قد تتأثر بالمستخدمين
الجدد أو الناشئين أو إعادتها.
وينبغي تصميم استراتيجية تمويل مستدامة لتخطيط الحيز
البحري وف ًقا للظروف المالية ،والقانونية ،واإلدارية ،واالجتماعية،
والسياسية المحددة في مكان أو بلد معين .وتتطلب بعض آليات
التمويل دفع مبالغ مقابل الموارد البحرية ،سواء كانت ت ُْستَ ْهلَك أم
ال .ويتحدى هذا األفكار التقليدية بأن الموارد البحرية سلع عامة
مجانية ويتطلب ً
بداًل من ذلك من مستخدمي السلع والخدمات
البحرية دفع مقابل تلك المنافع .وعلى أية حال ،فإن النظام
القانوني للمجال البحري العام عاد ًة ما يتضمن أنظمة اقتصادية-
مالية الستخدامه (الرسوم والمصاريف) التي يمكن أن تسهم
في تغطية تكاليف التخطيط .وتوصي اتفاقية التنوع البيولوجي
( )CBD, 2012aبمبالغ زهيدة ،لكن ثابتة من الدعم المالي مثل رسوم
المستخدمينً ،
بداًل من المنح الكبيرة التي يمكن أن تخلق تبعيات
ثم تعرض السياسة للخطر في حالة عدم تو ّفر التمويل.
وعندما ال تكون اإليرادات الحكومية كافية لتطوير تخطيط الحيز
البحري ،توجد عدة طرق أخرى لجذب التمويل ،مثل الضرائب
النوعية ،أو المشاريع أو المنح أو التبرعات (.)IOC-UNESCO, 2009
إن استدامة الخطط في بعض البلدان مضمونة من خالل فرض
ضرائب على من يستخدمون البحر (مثل الصين وأستراليا) .وفي
المناطق اإلقليمية التي تتقاسمها عدة بلدان ساحلية مع وجود
صراعات أو مشاكل ذات طبيعة متعددة الواليات القضائية تتعلق
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موجز للسياسات  MSPglobalمن:
Ocean Governance and Marine Spatial Planning (2021).

بالحيز/االستخدام البحري ،يمكن أن يكون إنشاء صندوق إقليمي
محدد لتمويل الخطط حافزًا لتطويرها من خالل ضمان معالجة
رض .على
نحو ُم ٍ
المسائل العابرة للحدود بطريقة عادلة وعلى ٍ
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.
ً
أيضا آليات تمويل متاحة للتصدي لتغير المناخ والتي
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
المخصصة لمبادرات الكربون األزرق التي تهدف إلى التخفيف
من تغير المناخ من خالل حفظ واستعادة النظم اإليكولوجية
التي يمكنها احتجاز الكربون وتخزينه ،مثل أشجار المانغروف
واألعشاب البحرية ،عندما تكون موجودة في منطقة التخطيط.
وعند البحث عن هذه األنواع من الفرص المالية ،فمن المهم
تقدير التكاليف المرتبطة باآلثار المحتملة لتغير المناخ في منطقة
تخطيط واحتياجات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته
في منطقة التخطيط.

الدليل الدولي  MSPglobalلتخطيط احليز البحري/املالحة
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•
•
•
•

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
اﳌﻌﺮﻓﺔ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﻴﺔ

• اﳊﻴﺰ
• زﻣﻨﻲ
• اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ

• ﻗﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ
• ﻧﻘﺺ اﻟﻘﺪرة

ﲡﺰﺋﺔ

اﻟﻘﺪرة
واﻟﻮﻋﻲ

ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻄﺎق

ﻋﺪم ﻳﻘﲔ
وﺗﻐﻴﻴﺮ
• ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﺎﺷﺌﺔ
• ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺧﻄﻴﺮة

الشكلم3.5
نظرة عامة للتحديات المشتركة إلدارة المحيطات 
المصدرUNESCO-IOC, 2021e :

الجدول 3.1
م
أمثلة إقليمية ووطنية لالحتياجات المحددة كعامل محرك لعملية تخطيط الحيز البحري
 البلد/الحاالت

العامل المحرك (العوامل المحركة) لتخطيط الحيز البحري

بلجيكا

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

الواليات المتحدة األمريكية (رود آيالند ،ماساتشوستس)

أهداف المحطة البحرية لتوليد طاقة الريح بالوالية

الصين (التقسيم الوظيفي البحري لشيامن)

الصراعات في مجال استخدام البحر ،وتدهور البيئة البحرية ،وانعدام التنسيق المؤسسي

أستراليا (الحاجز المرجاني العظيم)

تدهور الشعاب المرجانية وإدارة تأثير األنشطة البشرية على النظام اإليكولوجي

 جنوب أفريقيا

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

غرينادا

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

السيشل

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

الدول الساحلية األعضاء في االتحاد األوروبي

االلتزام القانوني بموجب توجيه تخطيط الحيز البحري لالتحاد األوروبي

مبادرة المثلث المرجاني المتعلقة بالشعاب المرجانية
ومصايد األسماك واألمن الغذائي (إندونيسيا ،ماليزيا ،بابوا 
غينيا الجديدة ،الفلبين ،جزر سليمان ،تيمور  -ليشتي)

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

المصادرEuropean Commission, 2017; 2019 :

قيرطلا ةئيهت ةيفيك

	3 .6تحديد االحتياجات الحالية لتخطيط
موارد المحيطات على الصعيد المحلي أو 
دون الوطني أو الوطني أو اإلقليمي ،بما 
في ذلك الجوانب العابرة للحدود
ينبغي أن يوضح التقييم الوارد أعاله لإلطار القانوني وإطار
الحوكمة المتعلق بالمسائل الساحلية والبحرية ما إذا كانت توجد
حاجة إلى عملية تخطيط متكاملة مثل تخطيط الحيز البحري من
منظور الحوكمة (الشكل .)3.5
تقييم ثان ،أو مواز ،يتعلق بما إذا كان تخطيط الحيز البحري ضرور ًيا
ً
محتماًل:
عندما يتضمن السياق ما يلي سواء كان حال ًيا ،أو ناش ًئا ،أو
yالنزاعات المكانية بين االستخدامات وطبيعة االستخدام
yالتعاون بين المستخدمين (االستخدامات المتعددة)
yاستراتيجيات لتعزيز قطاعات بحرية محددة أو اقتصاد المحيطات
بأكمله (مثل استراتيجية االقتصاد األزرق)
yاستراتيجيات لتعزيز الحفاظ على الطبيعة على أساس المناطق
(مثل شبكة المحميات البحرية)
من المهم تحديد مجموعة محددة من الدوافع والعوامل المحركة
لعملية تخطيط الحيز البحري المحددة .وينبغي أن تكون هذه
الخطوات واضحة بما فيه الكفاية ،نظ ًرا ألن هذا جزء من عملية
تخطيط الحيز البحري نفسها .يقدم الجدول  3.1نظرة عامة وأمثلة
للعوامل المحركة ،والقضايا واألهداف الشاملة لبعض حاالت
تخطيط الحيز البحري حول العالم – فاالحتياجات المحددة
هي العوامل المحركة وينبغي أن تكون في صميم أهداف تخطيط
الحيز البحري .ويمكن تحديدها من خالل تحليل اإلطار القانوني
وإطار الحوكمة ،وإن كان من األرجح أن يحدث ذلك من خالل
مشاورات رسمية وغير رسمية مع مختلف مستويات اإلدارة العامة
داخل البلد ،والهيئات اإلقليمية ،والقطاعات البحرية ،وأصحاب
المصلحة المعنيين والمواطنين .ومن المهم مالحظة أن تحديد
العوامل المحركة والحاجة إلى تخطيط الحيز البحري ينبغي أن
يأخذ في االعتبار السياق الجغرافي ،والموارد الساحلية والبحرية
الموجودة والصراعات المتوقعة والعوامل المحركة السياسية
والتشريعات وااللتزامات الوطنية والدولية.

	3 .7تحديد كيفية إنشاء تخطيط الحيز
البحري في أطر الحوكمة واألطر
القانونية القائمة المرتبطة بالسواحل
والمحيط
	3 .7.1ما هي األسس القانونية؟
بمجرد االتفاق على أن تخطيط الحيز البحري هو سياسة ضرورية،
فإن الخطوة التالية هي تحديد كيفية إنشائه في أطر الحوكمة
واألطر القانونية القائمة.
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ما هي المكونات الرئيسية
لتشريعات تخطيط الحيز البحري؟
yعناصر تمهيدية
–التعاريف/التفاسير (مثل المصطلحات القانونية والتقنية والعلمية)
–النطاق الجغرافي/القضائي
– األهداف
–المبادئ التوجيهية/التفسيرية
yالعناصر الحكومية واإلدارية
–هيئة التخطيط (الحالية أو الجديدة)
–الهيئة االستشارية متعددة القطاعات (الحالية أو الجديدة)
yعناصر وإجراءات التخطيط
–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)
yمشاركة العموم والوصول إلى المعلومات
–ما المعلومات التي ستكون متاحة علنًا ،وكيف ستتاح
–كيف يمكن للجمهور المشاركة وكيف سيتم النظر إلى مساهماتهم
(مثل المشاورات)
yالتمويل المستدام
–مصادر وآليات التمويل
 yاإلنفاذ واالمتثال
–المخالفات والعقوبات
–سلطة اإلنفاذ
–أحكام أساسية ال زالت سارية في بعض الحاالت (أي فترة سماح
لألنشطة الموجودة ُمسب ًقا لالمتثال)
yمكونات أخرى
–الالئحة الالحقة (على سبيل المثال :لتفصيل الصكوك)
–المراقبة وما إلى ذلك.

المصدرEnvironmental Law Institute, 2020 :

أحد األسئلة األولى حول نوع الوثيقة السياسية التي ينبغي أن يكون
عليها تخطيط الحيز البحري ،بمعنى أن يكون ملز ًما قانو ًنا أو
نهجا توجيه ًيا طوع ًيا؟ تنصح أفضل الممارسات (مثل أفضل أدوات
ً
1
التنظيم التابعة لالتحاد األوروبي) باتباع «مبدأ التناسب» عند
اتخاذ قرار بشأن نوع صك السياسة .ويعني هذا ( )1أن التدخل
في السياسة ال ينبغي أن يتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الهدف،
( )2وأنه ينبغي أن يستند اختيار الوثيقة إلى الخبرة المكتسبة من
السياسات السابقة.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox.pdf 1
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 المربع 3.6
م
قانون تخطيط الحيز البحري وإطار عمله في جنوب أفريقيا
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  ،2014أحد 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  ،2019والذي يجعل
تخطيط الحيز البحري ملز ًما وقاب ًال للتنفيذ ،وتم إقراره على المستوى
السياسي الوطني في جنوب أفريقيا .كما مهد الطريق لتطوير إطار عمل
تخطيط الحيز البحري.
اإللزامية
ينطبق القانون على تخطيط الحيز البحري في أو داخل مياه جنوب أفريقيا،
ويعد ملز ًما لجميع هيئات الدولة ((.)§ 3)1
األهداف والمبادئ المحددة لتخطيط الحيز البحريم
تتم ّثل أهداف القانون في:
أ .وضع وتنفيذ نظام تخطيط حيز بحري مشترك إلدارة بيئة متغيرة يمكن
لجميع قطاعات المحيطات ومستخدميها الوصول إليه؛
ب .تعزيز الفرص االقتصادية المستدامة التي تسهم في تنمية اقتصاد
المحيطات في جنوب أفريقيا من خالل التخطيط المنسق والمتكامل؛
ج .الحفاظ على المحيطات لألجيال الحالية والمستقبلية؛
د .تسهيل االستخدام المسؤول للمحيطات؛

هـ توفير التوثيق ،والخرائط ،وفهم
عمليات المحيطات الفيزيائية،
والكيميائية ،والبيولوجية والفرص
المتاحة في المحيطات والتهديدات
التي تتعرض لها؛
و .إنفاذ التزامات جنوب أفريقيا الدولية
في المياه التابعة لها (.)§ 2
العالقة واألولوية على التشريعات األخرى
© South African Government, 2019.
ينص القانون على أنه في حالة وجود أي
تعارض بين أحكام هذا القانون والتشريعات األخرى المتعلقة تحديدًا بتخطيط
الحيز البحري ،تسود أحكام القانون.
السلطة القائمة للتخطيط الحيز البحري ومجموعة العمل الوطنية
ينص القانون على أن الوزير مسؤول عن تخطيط الحيز البحري .كما يحدد دور
الفريق االستشاري الفني بوصفه فريق عمل مشترك بين القطاعات (.)§ 13
التنسيق الدولي واإلقليمي
تنطبق مبادئ التزامات جنوب أفريقيا الدولية والتعاون عبر الحدود على
تخطيط الحيز البحري (.)§ 5
التكرار
يجب مراجعة خطط المناطق البحرية كل خمس سنوات على األقل ،وتعديلها
إذا لزم األمر (.)§ 14
المصدرSouth African Government, 2019 :

الجدول 3.2
م
مزايا وعيوب التشريع الجديد لتخطيط الحيز البحري
المزايا المحتملة لتشريعم
تخطيط الحيز البحري الجديد

العيوب المحتملة لتشريعم
تخطيط الحيز البحري الجديد

• سلطة واضحة:
واضحا
سلطة/اختصاصا
يمكن أن توفر صياغة تشريع جديد
ً
ً
ٍ
مشروط لتنفيذ تخطيط الحيز البحري .ويدل هذا على
وغير
اإلرادة السياسية والقيادة الواضحة نحو هدف/رؤية مشتركة
من شأنها أن تسفر عن نتيجة متعددة األهداف
• تطبيق غير مشروط:
تمكين "بداية جديدة" من خالل تجنب التداخل مع التشريعات
السارية والترتيبات الحكومية المصاحبة لها التي يمكن أن
تعرض نتائج تخطيط الحيز البحري المثمرة للخطر
• االستمرارية:
تمكن السلطة الواضحة والقيادة لتخطيط الحيز البحري
المؤسسات من تولي األدوار والمسؤوليات المناسبة ،وبالتالي
ضمان كفاءة األداء عندما يصبح دعم المؤيدين البارزين أقل
وضوحا في وقت الحق
ً

• استغراق وقت طويل:
يتطلب وضع تشريع جديد اختصاصات قانونية محددة لصياغة نص قانوني ووقتًا للموافقة عليه على
مختلف مستويات الحكومة
• عدم المرونة:
إذا لم تتم صياغة تشريع جديد بطريقة تعزز التوصل إلى نتيجة متعددة األهداف (أ ًيا 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 مؤخ ًرا
• نتائج غير مرغوب فيها:
ال يوفر التشريع بالضرورة النتيجة المرغوبة .حتى أفضل التشريعات ال ُمعتَزم إصدارها يمكن أن ينتهي
بها المطاف بعيد ًة للغاية عما خططت أص ً
ال لتحقيقه
•	انخفاض الدعم السياسي:
نظ ًرا ألن معظم المبادرات الرامية إلى صياغة تشريع جديد تستغرق وقتًا طوي ً
ال ،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 .غال ًبا ما يشعر
السياسي ،الذي يحكم عليه الناخب ،بالحاجة إلى التوصل إلى حل وسط تجاه الرؤية طويلة األجل
وضوحا على المدى القصير
لصالح إنجازات أكثر
ً

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

قيرطلا ةئيهت ةيفيك

النقطة ( )2تعني أنه يوصى بشدة باختيار خطة مكانية بحرية
ملزمة أو توجيهية ،وف ًقا للسياق .ولذلك ،ينبغي أن يبين التشخيص
الذي أُجري لهذا الجزء من التوجيهات أنسب نوع من صكوك
السياسة .وفي حين أنه قد توضع قاعدة جديدة (أو مجموعة
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
لتنفيذ الخطة الحيز البحري .وكل منطقة متضمنة في الخطة
معنية بإعطاء األولوية الستخدام معين للمحيطات أو مجموعة
من االستخدامات .وبالنسبة للعديد من البلدان ،فإن التشريعات
الخاصة بتخطيط الحيز البحري هي السبيل الوحيد لضمان تنفيذ
الخطة الحيز البحري واالمتثال لها .وفي هذه الحالة ،قد يكون
للعديد من مكونات تخطيط الحيز البحري الموصوفة في األجزاء
التالية من هذا الدليل تعريف أولي محدد بالفعل في تشريعات
تخطيط الحيز البحري (القانون واللوائح ذات الصلة) ،مثل هيئة
التخطيط ،والنطاق الجغرافي للخطة والمبادئ التوجيهية.
ينبغي أن يتضمن نوع فلسفة التخطيط («ما وراء الحوكمة») ً
أيضا
تعاريف تتعلق بجوانب أخرى من الخطة:
yمتعدد القطاعات أو يقتصر على بضع قطاعات
(yالمزيد) من التركيز على القطاعات االقتصادية أو االجتماعية
أو البيئية
yالحوكمة الشاملة أو تخطيط الحيزي
yخطة واحدة واسعة النطاق أو نهج متداخل
من الضروري ً
أيضا تحديد كيفية ربط تخطيط الحيز البحري
بالسياسات الوطنية األخرى (مثل التكامل األفقي ،بما في ذلك
التكامل بين القطاعات) والمستويات اإلدارية (مثل التكامل الرأسي
من التخطيط واإلدارة الوطنيين إلى التخطيط واإلدارة المحليين،
مثل النهج المتداخل).
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 المربع 3.7
م
تنظيم الحوكمة البحرية في كوستاريكا
في عام  ،2019أنشأت حكومة كوستاريكا لجنة الحوكمة البحرية
بموجب مرسوم يغطي المساحات البحرية الخاضعة الختصاص دولة
كوستاريكا (.)Gobierno Ejecutivo de Costa Rica, 2019
تُم ّثل لجنة الحوكمة البحرية هيئة مشتركة بين الوزارات تنسق وتعبر عن
مختلف المؤسسات الحكومية المتصلة بالبيئة البحرية .تتح ّمل اللجنة
مسؤولية وضع سياسات بحرية متكاملة ،بما في ذلك تعزيز تخطيط
الحيز البحري واالقتصاد األزرق .ويجري تنسيق الهيئة سنو ًيا بالتناوب
بين وزارات البيئة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية واألمن العام
واألشغال العامة والنقل والسياحة.
كما حدد المرسوم وحدات الحوكمة البحرية التي تُعنى بالتخطيط
واإلدارة والحوكمة البحرية لتحقيق استخدامها المستدام وحفظها
وترميمها من خالل تنسيق جميع اإلجراءات التي تضطلع بها الحكومة
والمستخدمون .يتعين إنشاء لجنة بحرية مؤلفة من الحكومة ومراكز
البحوث وممثلي مصائد األسماك والمنظمات غير الحكومية في كل
وحدة لوضع وتنفيذ خطة رئيسية بحرية ،والتي تُعتبر وثيقة التخطيط
واإلدارة الرسمية التي يتعين وضعها استنا ًدا إلى العمليات التشاركية
والمعايير التقنية والعلمية .ويجب أن توافق لجنة اإلدارة البحرية على
الخطط الرئيسية البحرية.
وتعمل األمانة التنفيذية للجنة اإلدارة البحرية ً
أيضا كأمينة للجان
البحرية ،وتتح ّمل مسؤولية تنسيق إعداد الخطط الرئيسية البحرية
وتنمية قدرات المسؤولين عن تنفيذ ك ًال من عمليات تخطيط الحيز
البحري واالقتصاد األزرق.

	َ 3 .7.2من ستكون هيئة التخطيط؟
فيما يتعلق بنظام التخطيط ،مثل السلطات والهيئات الداعمة
المسؤولة عن التخطيط ،توجد أربعة طرق مختلفة على األقل للمضي
قد ًما .أوالً ،يمكن تعيين وزارة قائمة أو تقديم عرض لها لقيادة
تخطيط الحيز البحري كهيئة تخطيط الحيز البحري (مثل وزارة
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.
لهذا السبب ،استُخدِ م الخيار الثاني إلنشاء لجنة مشتركة بين
الوزارات لقيادة تخطيط الحيز البحري .وقد تنشأ صعوبات في
اتخاذ القرارات من جانب اللجنة ،وبالتالي في هذه الحاالت ،يمكن
التوقيع على مذكرة تفاهم لتحديد األدوار والمسؤوليات والقواعد
اإلجرائية بوضوح .ثال ًثا ،أنشأت بعض البلدان مؤسسة أو وكالة
جديدة لتطوير وتنفيذ تخطيط الحيز البحري .يتمثل الخيار الرابع
في الشراكة المشتركة بين كيانين ،وعلى أية حال ،ينبغي أن يستند

© INCOPESCA

االختيار بين هذه الخيارات األربعة إلى توافر الموارد المالية
والبشرية ،فض ً
ال عن مصداقية الهيئة المختارة لقيادة العملية .وعاد ًة
ما تنشئ هيئة التخطيط هيئات استشارية متعددة القطاعات ،مثل
اللجان وفرق العمل ،من أجل هيكلة إدارة تشاركية.
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خالل المراحل األولى من تخطيط الحيز البحري ،مثل التقييم صنع القرار والتخطيط القطاعي ،وكذلك في عمليات الترخيص
القانوني واإلداري لبناء أطر عمل صنع القرار ،يتم تحديد الهيئات (وليس القطاعات).
المختصة ،وكذلك اإلدارة المسؤولة عن األنشطة القطاعية .تشير
باإلضافة إلى الهيئات الحكومية ،يلزم ً
أيضا تعزيز قدرة المنظمات
«الهيئة المختصة» ،هنا ،إلى المؤسسة أو الوكالة أو اإلدارة التي
المتخصصة وأصحاب المصلحة (الشكل  .)3.6تضطلع المنظمات
تتحمل مسؤولية أو سلطة قيادة عملية تخطيط الحيز البحري.
المتخصصة والجامعات واالستشاريين بدور هام ،على سبيل المثال
ويمكن تحديد ذلك في وثيقة سياسة أو مرسوم حكومي أو لوائح.
في توفير البيانات .يجب تطوير معرفة تخطيط الحيز البحري من
في بعض الحاالت ،قد توجد أكثر من وكالة أو مؤسسة مسؤولة عن
خالل الحوار مع مقدمي البيانات :يجب على المخططين توضيح
إدارة الموارد البحرية ،ويجب معالجة ذلك في إطار عمل اإلدارة.
ما يحتاجون إليه ويجب على مقدمي البيانات شرح ما لديهم أو ما
ينبغي إجراء تحليل تمهيدي للقدرات من أجل االسترشاد به في يمكنهم توفيره .من المهم سد الفجوة بين العلم والسياسة.
المجموعة األولية من المهارات/الكفاءات والتخصصات الالزمة
عند وضع مبادرات عابرة للحدود لضمان وجود خطط حيز بحرية
لالضطالع بتخطيط الحيز البحري بصورة فعالة وتوجيه التوظيف
متسقة بين البلدان المجاورة ،من المهم مراعاة أن البلدان قد
(.)UNESCO-IOC, 2021f
تكون في مراحل مختلفة من عملية تخطيط الحيز البحري .لذلك،
في مجال تخطيط الحيز البحري ،قليال ما تتاح فرص لتنمية سيكون من الضروري تنمية القدرات لضمان المشاركة والتعاون
القدرات .يتمثل أحد الخيارات في تدريب المخططين ذوي الخبرة الفعالين ،ولكي يفهم جميع أصحاب المصلحة العملية ودورهم
في التخطيط البري على المسائل البحرية .باإلضافة إلى ذلك ،الفردي والجماعي عند تحديد إطار تخطيط الحيز البحري
يمكن تدريب خبراء في المسائل البحرية القطاعية على التخطيط .العابر للحدود:
إن قدرة المخططين للحيز البحري ليست سوى جزأً واح ًدا.
تضطلع السلطات القطاعية ،وكذلك المستويات اإلدارية المختلفة
بدور كبير في تنفيذ الخطط الحيز البحرية .وينبغي
داخل البلدانٍ ،
تعزيز قدرتها على إدراج تعيينات تخطيط الحيز البحري في عملية

yاستراتيجيات ومبادئ التخطيط
yترتيبات إدارة الشؤون البحرية والساحلية
yالمصطلحات واللغة
yثقافات إشراك أصحاب المصلحة

اﻟﻮﻋــﻲ ا�ﺘﻤﻌــﻲ ﺑﺘﺨﻄﻴــﻂ اﳊﻴــﺰ اﻟﺒﺤﺮي
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻼزم ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﶈﻴﻄﺎت ﲟﺎ ﻓـﻲ ذﻟﻚ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳊﻴﺰ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ

اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ اﳊﻴﺰ اﻟﺒﺤﺮي
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ورﺻﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻧﲔ
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﳊﻴﺰ
اﻟﺒﺤﺮي

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺟﺪﻳﺪة أو اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ
ﻣﻦ وﻻﻳﺎت
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ
ﺑﲔ اﻷﺟﻬﺰة
واﳌﺆﺳﺴﺎت
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ﺗﻄﻮﻳﺮ
آﻟﻴﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
أﺻﺤﺎب
اﳌﺼﻠﺤﺔ
وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ

ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت
ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ
واﳋﺒﺮة ﻋﺒﺮ
اﳊﺪود

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﳌﻬﻨﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ
ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وإدارﺗﻬﺎ

ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى

اﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳊﻴﺰ اﻟﺒﺤﺮي
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ وورش اﻟﻌﻤﻞ
وﺑﺪء اﻟﺪروس
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ

الشكلم3.6
تعزيز الوعي بتخطيط الحيز البحري
المصدرUNESCO-IOC, 2021f :

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﻬﺎدات
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﺒﺮاﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﲤﺮات
واﻟﻨﺪوات ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
وأدﻟﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت
واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻷﻟﻌﺎب

رﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود وﺗﺒﺎدل
اﳋﺒﺮات إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﻨﻈﺮاء

قيرطلا ةئيهت ةيفيك
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 المربع 3.8
م
 استخدام هيئة قائمة وتشريعات سارية لتخطيط الحيز البحري في غانا
يتم تطبيق اإلطار القانوني لتخطيط الحيز البحري في غانا من خالل تشريع
سارٍ ،وهو قانون استخدام األراضي وتخطيط الحيز لعام  ،2016القانون رقم
 .925تنص المادتين  45و )1( 46من 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 ،وتُع ّرف 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
نظا ًما من ثالثة مستويات يشتمل على خطط وطنية ،إقليمية وخطط على

©Michael Agbenyegah/Shutterstock.com

© James Dalrymple/Shutterstock.com

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.
نهجا دون إقليمي لتنفيذ تخطيط الحيز البحري في
اتخذ المشروع التجريبي ً
أربع مقاطعات ساحلية في المنطقة الغربية ،بما في ذلك إيلمبيلي وجومورو
وأهانتا ويست ونزيما إيست.
المصدرMAMI WATA Project, 2021 :

©Alexander Ingerman/Shutterstock.com
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 4تصميم عملية التخطيط
يستعرض هذا الفصل
yفريق التخطيط
 yخطة العمل واإلطار الزمني لفريق تخطيط الحيز البحري
 yحدود منطقة التخطيط  
yتعريف المبادئ والرؤية األولية (المشتركة) واألهداف
والغايات
yتحديد  تدابير اإلدارة المكانية والزمنية البديلة والتدابير
التحفيزية والترتيبات الحكومية
yالتحضير لرصد وتقييم الخطة
yتقييم المخاطر وتطوير خطط الطوارئ

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

 - 7إعداد خطة أولية للرصد والتقييم والتكيف ،بما في ذلك اختيار
المؤشرات الرئيسية األولية
قد ال تمضي الخطوات المعروضة في هذا الفصل في شكل
تسلسلي وقد تستلزم المعلومات ال ُمج ّمعة 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 تغ ّير األهداف والغايات.

ستسعى هيئات تخطيط الحيز البحري إلى التواصل مع أصحاب
المصلحة على نحو يتسم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية،
يحدد هذا الفصل الخطوات الرئيسية لعملية تخطيط الحيز مثل العمل مع أصحاب المصلحة بشأن المشاركة واالتصاالت
البحري ويحدد كيفية تصميم وهيكلة عمل تخطيط الحيز البحري ومبادئ اإلدارة وما إلى ذلك في نفس الوقت.
على ٍ
نحو أكثر فعالية ،بما في ذلك التخطيط .قد يبدو تخطيط يُعتبر وضع خطة للرصد والتقييم والتكيف مهمة صعبة وطويلة،
الحيز البحري غير منظم في البداية ،حيث ستوجد العديد من ولكن ضرورية لضمان تحقيق تخطيط الحيز البحري لألهداف
األسئلة والفرص ،والتحديات المتزامنة .ومع ذلك ،ومع بعض المنشودة دعماً للرؤية .كما يغطي قسم منفصل الرصد والتقييم.
العمل المتأني ،بما في ذلك استعراض الدروس المستفادة
ومعلومات تخطيط الحيز البحري المجمعة من مصادر أخرى،
ستظهر عملية تخطيط الحيز البحري من خالل سلسلة من 	4 .1فريق التخطيط
الخطوات واضحة المعالم .وقد تم اختبار الخطوات المدرجة
في دليل تخطيط الحيز البحري للهيئة الحكومية الدولية لعلوم 	4 .1.1إنشاء الهيئة المختصة لتخطيط الحيز البحري
المختصة
المحيطات-اليونسكو لعام  2009في العديد من عمليات التخطيط
على مدى السنوات الـ  12الماضية وال تزال سليمة بشكل أساسي ،يمثل تخطيط الحيز البحري عملية عامة تحددها عاد ًة عملية
على الرغم من تط ّور تخطيط الحيز البحري لمعالجة العديد من سياسية .وقد ال تكون الهيئة المسؤولة عن تخطيط الحيز البحري
القضايا المعقدة ،بما في ذلك تغير المناخ واالقتصاد األزرق .في هي التي تنفذ الخطة .من الناحية المثالية ،تتمتع الهيئة المختصة
جميع الحاالت ،يظل طابع تخطيط الحيز البحري كما هو – عملية بالصالحيات والوالية القضائية للمجال البحري ،وتعترف بها
تخطيط الحيز البحري عملية تطلعية واستشرافية؛ وتتعلق ،في الهيئات والوكاالت األخرى .ويُم ّكن هذا الهيئة المختصة من قيادة
جوهرها ،بالتخطيط واإلدارة طويلة األجل لألنشطة البشرية ،بما تخطيط الحيز البحري متعددة األهداف بطريقة شفافة وشاملة
في ذلك االستخدامات المستدامة للمحيطات ،واستخراج الموارد وتشاركية .في بعض الحاالت ،قد تقود تخطيط الحيز البحري
وحفظها .تتم ّثل الخطوات في:
وكالة ذات والية محددة في مجال تخطيط الحيز البحري ،وفي
حاالت أخرى قد تتطلب هيئات متعددة أو شراكة بقيادة مشتركة.
 - 1إنشاء فريق التخطيط وتحديد خطة العمل واإلطار الزمني
وقد يتطلب نموذج القيادة المشتركة اعتبارات ووقتاً إضافيين
 - 2صياغة الرؤية واألهداف والغايات للخطة الحيز البحري
لوضع أدوار ومسؤوليات واضحة .كما لوحظ ،فإنه على الرغم
 - 3تعيين الحدود الجغرافية والمستويات ووضع استراتيجية بيانات من انطواء تخطيط الحيز البحري على تخطيط متعدد األهداف،
ومعلومات لدعم التخطيط
فإنه ال يحل محل التخطيط أو اإلدارة في قطاع واحد؛ وقد تحدث
 - 4وضع استراتيجية إلشراك أصحاب المصلحة لتصميم العملية عمليات تخطيط أخرى في وقت واحد جنباً إلى جنب مع عملية
ومبادئها التوجيهية بشكل مشترك على أساس الشمولية ،تخطيط الحيز البحري ومتكاملة معها .على سبيل المثال ،قد تكون
والشفافية ،والمساواة
خطط تنمية طاقة الرياح أو تربية األحياء المائية جارية قبل بدء

الدليل الدولي  MSPglobalلتخطيط احليز البحري/املالحة
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عملية تخطيط الحيز البحري ،وفي جداول زمنية مختلفة .ستكون
هيئة التخطيط مسؤولة عن تحديد النقاط الرئيسية للتعاون
والتكامل .تهدف خطة الحيز البحري إلى تقديم اإلرشادات لصناع
يوجه مجموع جميع القرارات نحو
القرارات في القطاع بحيث ّ
اإلدارة المتكاملة القائمة على النظام اإليكولوجي للمحيطات
(انظر الفصل  .)7عاد ًة ما يُنفَّذ تخطيط الحيز البحري من خالل
خطط وسياسات خاصة بقطاع معين توفر إجراءات السماح.

ستشمل إمكانات الفريق الفني مجموعة من الخبرات في مجاالت
التخطيط ،والقانون والسياسات ،والعلوم الساحلية والبحرية،
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.

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 ُمع ّينة 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
فيها بالفعل إدارات قطاعية راسخة – وأحياناً التخطيط الحيز
القطاعي – يضع التخطيط الحيز البحري ببساطة القرارات
القائمة في سياق أوسع ،ويعمل على توليف المصالح المتضاربة
وتحديد كيفية ارتباطها باألهداف العامة.

سيكتسب الفريق الفني خبرة هائلة خالل عملية تخطيط الحيز
البحري ،وسيكون مصدراً للمعرفة المؤسسية إلنجاز وتنفيذ
الخطة الحيز البحري .في الحاالت التي ال يوجد فيها الفريق الفني
داخل الحكومة ،من المنطقي إيجاد عملية واضحة لنقل المعرفة
والمعلومات والدروس المستفادة إلى الممثلين الحكوميين لكي
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».

	4 .1.2فريق التخطيط الفني

	4 .1.3الدعم الحكومي

بشكل عام من أعضاء المنظمات التي
يتكون فريق التخطيط الفني
ٍ
تقود عمليات تخطيط الحيز البحري والمسؤولين عن صياغة و/أو
تطوير و/أو مراجعة و/أو إكمال نتائج تخطيط الحيز البحري .عاد ًة
ما يتم تشكيل الفريق الفني ضمن أو تحت إشراف هيئة تخطيط
الحيز البحري ويشار إليه أحياناً باسم «الفريق األساسي» .مع
ذلك ،قد توجد حاالت حيث ال يمكن لهيئة تخطيط الحيز البحري
توفير الفريق.
في الحاالت التي تكون فيها هيئة تخطيط الحيز البحري وحدة
إدارية صغيرة ال تملك القدرة الكافية على قيادة فريق فني ،قد
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
بشكل مباشر .يمكن أيضاً تشكيل فريق فني من
التنسيق معها
ٍ
خارج هيئة تخطيط الحيز البحري والعمل تحت إشراف الهيئة
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.
عاد ًة ما يتم تنظيم الفرق الفنية كمجموعة خبراء أو فرق عمل
أو مجالس استشارية أو ما إلى ذلك ،وتجميع خبراء من وكاالت
مختلفة ،فض ً
ال عن الجامعات والمؤسسات األخرى .ينطبق ذلك
على المثال الكندي في المربع  ،4.2واستخدمت نُهج مماثلة في
خطة إدارة المناطق المحيطية في رود آيالند والدول األعضاء في
االتحاد األوروبي.

يشير مفهوم الدعم الحكومي إلى السلطات والمؤسسات التي تؤدي
قراراتها وقيادتها بشأن وضع القوانين واألنظمة والموافقة على
المساعدة المالية وغير المالية إلى إحداث تغييرات في تصميم
وتنفيذ تخطيط الحيز البحري.
ترجم الدور الحكومي األساسي إلى دعم إداري للتمويل
يُ َ
والميزانيات والتوظيف وإدارة القدرات وغير ذلك من األدوار .إذا
لم تقدم الكيانات األخرى هذه األدوار ،فسيساعد الدعم الحكومي
أيضاً في تخطيط المشاورات مع أصحاب المصلحة ،بما في
ذلك انتقاء األماكن ،والجدولة ،ودعوات أصحاب المصلحة،
والمواد الالزمة لعقد ورش العمل .يُم ّثل الدعم الحكومي المتسق
والمضمون عام ً
ال رئيسياً لكفاءة عملية تخطيط الحيز البحري
والتفاعالت بين الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين.
من ال ُمستحسن إنشاء فريق عمل مشترك بين المؤسسات على
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
األعضاء من نفس فريق العمل المشترك بين المؤسسات المعني
بتخطيط الحيز البحري المذكور في الفصل  3من هذا الدليل.
في سياق عابر للحدود ،يمكن أن يؤدي تعريف الشراكة الدولية
داخل األحواض البحرية وخارجها (مثل االتفاقيات البحرية
اإلقليمية القائمة) دوراً داعماً مماث ً
ال كما هو عليه الحال في
لجنة هلسنكي أو الشراكات من أجل إدارة البيئة في بحار شرق
آسيا .تساعد الشراكات الدولية والشراكات الحكومية الدولية على
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الجدول 4.1
م
مصفوفة المهارات للتخطيط الحيز البحري – المهارات والكفاءات الموصى بها
االحتياجات اإلدارية

االحتياجات الفنية والعلمية

 الخطوة
التخطيط المسبق
ُ
(كيفية تحديد إطار
عملية التخطيط
وتصميمها)

yالخبرة القانونية
والسياسية
yجمع األموال وإدارة
الميزانية

yتحليل السياسات
yأساليب جمع البيانات
yإدارة قاعدة البيانات المكانية
yنظام اإلدارة القائم
yتحليل إطار العمل المنطقي
yتحديد أصحاب المصلحة

التخطيط

 yقائد الفريق
yمهارات إدارة المشاريع
yجمع األموال وإدارة
الميزانية

yقائد الفريق
yإدارة المحيطات والعالقات الحكومية
 yإشراك أصحاب المصلحة (بما في ذلك توخي االعتدال والتسهيل والتفاوض وحل النزاعات وبناء
التوافق في اآلراء ومهارات التواصل)
yإدارة البيانات وتحليلها (بما في ذلك إعداد النماذج والسيناريوهات)
yالتحليل االجتماعي واالقتصادي والمالي
yتحليل أوجه المبادلة
yالمهارات التحليلية ومهارات حل المشكالت
yمهارات نظم المعلومات الجغرافية
yأداء النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية
yتغير المناخ
yالعمليات القطاعية
yاآلثار البيئية
yاألثر التراكمي
yتقييم المناظر البحرية

التنفيذ

yإدارة المشروع/اإلدارة
المؤسسية

 yمعرفة السياسات والتشريعات الساحلية والبحرية القائمة
yإشراك أصحاب المصلحة (بما في ذلك التدريب والتسهيل وبناء التوافق في اآلراء ومهارات التواصل)
yالتواصل العلمي (بما في ذلك إنشاء التدريب والمراجع لتمكين استخدام بيانات وأدلة تخطيط الحيز
البحري في صنع القرار)

الرصد والتقييم
والتكيف

yإدارة المشروع/اإلدارة
المؤسسية

yفهم نموذج منطقي ومؤشرات ومعرفة ببرامج الرصد القائمة
yنموذج/تحليل إطار العمل المنطقي
yإدارة البيانات وتحليلها (بما في ذلك إعداد النماذج والسيناريوهات)
yنظم التفكير والتحليل
yتغيير المهارات اإلدارية ،بما في ذلك المعرفة بتعديل سياسات التخطيط البحري والمناطق والتشريعات

المصادر :مقتبس من IOC-UNESCO, 2009; Ansong et al., 2019

©I. Noyan Yilmaz/Shutterstock.com
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ضمان التمثيل العادل لجميع الدول األعضاء .في هذه السياقات
اإلقليمية ،عند التقدم في التخطيط العابر للحدود ،من المهم
النظر في تبادل المعارف والبيانات ،وبناء القدرات المتبادلة،
وتجميع المهارات والخبرات عبر الحدود منذ البداية لضمان
االستخدام الفعال للموارد.
وتتح ّمل الحكومات مسؤولية االنتقال من التخطيط إلى التنفيذ.
بشكل خاص ،تتولى الهيئات العامة ،خالل مراحل التنفيذ ،مسؤولية
ٍ
إنفاذ المناطق البحرية وتنسيق اإلدارة وضمان بدء رصد تخطيط
الحيز البحري.

	4 .2تحديد خطة عمل فريق تخطيطم
الحيز البحري
ثمة خطوة أخرى في تصميم عملية تخطيط الحيز البحري وهي
إنشاء خطة عمل ووضع جداول زمنية .عاد ًة ما تكون الموارد
المخصصة إلدارة عمليات تخطيط الحيز البحري ،بما في ذلك
األشخاص والوقت ،محدودة ،ومن المهم تحديد أولويات األنشطة
الرئيسية التي يتعين االضطالع بها في هذه العملية وتحديدها.
لذلك ،من الضروري وضع خطة عمل عملية (تمكن من تحديد

سرد النتائج
الرئيسية
لتخطيط احليز
البحري

مبادرات التخطيط التجريبي
كان للمبادرات التجريبية دور هام في العديد من البلدان في تحديد نطاق
المعلومات األولية وبناء القدرات .إن استغالل المشاريع التجريبية السابقة
واالستفادة منها يمكن أن يوفر مصدر ًا فعا ًال للبيانات من حيث التكلفة ،أي
أن النظر في البيانات والمعرفة بهذه المبادرات غير الرسمية في تخطيط
الحيز البحري الرسمي يمكن أن يوفر بعض تكاليف جمع البيانات.

أولويات العمل فيما يتعلق بالمطالب والتوقعات) ،ومرنة ،وقابلة
للتكيف ويمكن اإلبقاء عليها مع مرور الوقت (.)IOC-UNESCO, 2009
سترتبط خطة العمل الجيدة مباشر ًة مع أهداف وغايات عملية
تخطيط الحيز البحري ،وستتناول على وجه التحديد العناصر
المتعلقة بما يلي )1( :إنتاج المعلومات واألدوات الالزمة للتخطيط؛
( )2إشراك أصحاب المصلحة واالتصاالت؛ ( )3وضع الخطة المكانية؛
( )4تنفيذ الخطة المكانية؛ ( )5رصد وتقييم عملية تخطيط والتحقق
مما إذا كانت الخطة تؤدي إلى النتائج المنشودة.
بصفة عامة ،تتضمن خطة العمل عناوين رئيسية لعمليات تخطيط
الحيز البحري وتحدد المهام ذات الصلة ،مع تحديد الجهة المسؤولة،
إسناد المسؤوليات القيادية والمسؤوليات
الداعمة للمهام والنتائج إلى أعضاء فريق
تخطيط الحيز البحري وتحديد المجاالت
التي قد تحتاج إلى مساعدة إضافية

تقسيم كل نشاط إلى عدد محدود
من املهام الرئيسية املعقولة ،مثل
املهام التي ميكن أن يديرها فرد أو
مجموعة ويسهل تصورها ،سوا ًء
من حيث املوارد املطلوبة أو الوقت
الذي سيستغرقه إكمالها

رصد خطة العمل
وتكييفها
توضيح التسلسل
والعالقات بني املهام

إجراءات لوضع خطة عمل لتخطيط احليز البحري

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 الجدول )4.2

اختيار فترات زمنية
مناسبة وواقعية (مبا
يف ذلك وقت البدء
واملدة) لكل مهمة
(أسبوعياً ،أو شهرياً،
أو بشكل ربع سنوي)

الشكلم4.1
إجراءات لوضع خطة عمل لتخطيط الحيز البحري
المصدر :مقتبس من IOC-UNESCO, 2009

تحديد األحداث الرئيسية
(الجداول الزمنية واإلنجازات)
للمساعدة في رصد التق ّدم .هذه
تُم ّثل التواريخ التي سيتم خاللها
إكمال المهمة .سيساعد هذا
جميع المشاركين في العملية
والمشاريع على تنظيم جداولهم
وفقاً لذلك وإدارة التوقعات

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
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الجدول 4.2
م
نموذج خطة عمل تخطيط الحيز البحري
 المرحلة

اإلطار الزمني

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

 yفوراً
 yإخطار الهيئات اإلقليمية والبلدان المجاورة ببدء
عملية تخطيط الحيز البحري

تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين والشروع في التواصل معهم

yنهاية العام األول

إنشاء فريق عمل تخطيط الحيز البحري

 yالعام األول

وضع الرؤية األولية واألهداف لخطة الحيز البحري

yالنشر قبل نهاية العام األول

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

yفي شكل كتابي قبل نهاية العام األول
yورشة 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)

yالنشر نهاية العام الثاني
yاستشارة لمدة شهرين

إعداد مشروع خطة الحيز البحري (بما في ذلك التقييمات البيئية)

yإلى وزير/حكومة الربع الثاني من العام الثالث
yاستشارة لمدة ثالثة أشهر

الخطة

إعداد خطة الحيز البحري النهائية (بما في ذلك التقييمات البيئية)

 yإلى وزير/حكومة الربع الثاني من العام الرابع
yنشر وإخطار الهيئات اإلقليمية والبلدان المجاورة في
الربع الثالث من العام الرابع

  مرحلة
التنفيذ

التنفيذ

 yمن العام الرابع وما يليه

الرصد والتقييم والتكيف

الرصد ،والتقييم ،والتكيف

 yمن العام الرابع وما يليه

التخطيط المسبق (كيفية
ُ
تحديد إطار عملية التخطيط
وتصميمها)

  

مرحلة التخطيط

المصدرDepartment of Housing, Planning and Local Government of Ireland, 2017 :

والمدة التي ستستغرقها كل مهمة ،والموعد النهائي ،وأي تكاليف
أو موارد مرتبطة بها ،وكيفية ارتباطها بمهمة أخرى (التبعيات أو
المشروطات) أو االعتماد عليها ( .)IOC-UNESCO, 2009في بعض
الحاالت ،تحدد اللوائح أو السياسات الوطنية اإلجراءات الالزمة
لتطوير خطة الحيز البحري ويمكن أن تشمل متطلبات مثل المواعيد
النهائية واإلجراءات القانونية واإلدارية (انظر الجدول .)4.2
عند تحديد خطة عمل تخطيط الحيز البحري ،سيكون وضع نهج لكل
مهمة من المهام المختلفة لعملية تخطيط الحيز البحري ضرورياً.
ُفصل األقسام التالية النُهج المتبعة في مختلف أجزاء عملية تخطيط
ت ّ
الحيز البحري ،مثل تلك المتعلقة بالبيانات والمشاركة .وينبغي أن
تستند النُهج المستخدمة ،كلما أمكن ذلك ،إلى أُطر العمل القائمة،
من أجل االستفادة من المعارف الحالية ولربط تخطيط الحيز
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
التواريخ الرئيسية ،وتحقيق التوازن بين تطوير النتائج والرصد

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

	4 .2.1االعتبارات األولية بشأن البيانات والمعلومات 
المطلوبة
تخطيط الحيز البحري يُف َهم على نطاق واسع على أنه يُمثل عملية
قائمة على األدلة ،ويعني هذا أن قرارات التخطيط البد وأن تستند
إلى أدلة قوية ( .)European Commission, 2017ستتطلب تقييمات
التخطيط (انظر الفصل  )5بيانات ومعلومات محددة ذات صلة
بتخطيط الحيز البحري فيما يتعلق بالحالة الراهنة والمستقبل
الذي ننشده والرؤية المسبقة الالزمة بشأن التأثير المكاني
المحتمل لقرارات التخطيط.
ويلزم أن توضح خطة العمل النهج الواجب اتباعه لتيسير تجميعها.
وقد يشمل ذلك ما يلي:
yتحديد نوع البيانات والمعلومات األكثر احتياجاً لها
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yتخطيط البنية التحتية للبيانات المكانية (على سبيل المثال
مجموعات األطلس الموجودة) ومقدمي البيانات في بلدكم
ومنطقتكم
yتحديد متطلبات البيانات ونوعيتها
yتحديد كيفية الوصول إلى البيانات وتخزينها وإدارتها
yتحديد كيفية التعامل مع الثغرات وجوانب الغموض في
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
القطاعات البحرية ،حتى وإن كانت قديمة ،كأساس لبدء
تخطيط الحيزي – وليس ألن البيانات تبدو «قديمة للغاية».
في كثير من األحيان ،يمكن تحديثها بسهولة كبيرة أثناء
العملية .نادراً ما تكون مجموعات البيانات منظمة ومتاحة
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
المكانية القائمة (.)Baltic LINes, 2017

	4 .2.2خطة التواصل
ستشمل خطة التواصل لتخطيط الحيز البحري بشكل عام
ما يلي:
yاستراتيجية االتصاالت ،بما في ذلك تحديد المعالم
الرئيسية لتخطيط الحيز البحري واالتصاالت التي ستجري
قبل كل نشاط ،وأثناءه ،وبعده
yتقاسم المسؤوليات
yتعريف الرسائل العامة والمحددة لكل مجموعة من أصحاب
المصلحة (قد تتضمن المنتجات أسئلة شائعة)
yقنوات التواصل والنشر ،بما في ذلك وسائل التواصل
االجتماعي
yمجموعة مواد صحفية تتضمن المعلومات األساسية الالزمة
لصانعي القرار مع االحتفاظ في الوقت نفسه بالرسالة
األساسية لتخطيط الحيز البحري بوصفها العنوان الرئيسي
 yأنواع مختلفة من مواد التواصل لجمهور متعدد
yاستراتيجية إشراك أصحاب المصلحة :كيفية جمع
مالحظات أصحاب المصلحة وكيفية إيصال االستجابة
لهذه المالحظات
yمراعاة الرصد والتقييم ،بما في ذلك تحديد متى سيتم
رصد االتصاالت في عملية تخطيط الحيز البحري وكيفية
ذلك ،فض ً
ال عن تحديد المؤشرات التي ستسترشد بها
عملية رصد خطة التواصل

بشكل فعّال
الجوانب الرئيسية للتواصل
ٍ
في إطار تخطيط الحيز البحري
استراتيجية التواصل/خطة التفاعل
yمن 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
yينبغي أن تشمل إجراءات تواصل محددة وفقاً للمجموعات المستهدفة وأهداف
استراتيجية التواصل
yينبغي أن تشمل إيصال معلومات مستكملة بصفة متكررة حول التق ّدم المحرز
yينبغي تحديد اإلجراءات الرامية إلى إقامة شراكات مع:
( )1أصحاب المصلحة للمساهمة في مواد االتصاالت (مثل المحتوى والصور
ومقاطع الفيديو)
( )2الباحثين لتشجيعهم على تبادل النتائج التي يمكن استخدامها لتخطيط
الحيز البحري في شكل متاح للجمهور ،مع الخلو من اللغة االصطالحية،
وتضمين فقط الرسائل الرئيسية وتوضيح مدى أهمية تخطيط الحيز
البحري
( )3المؤثرين/المدونين على وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل
االجتماعي ،لنشر المعلومات عن عملية تخطيط الحيز البحري ،فض ًال
عن األنشطة المقبلة المتاحة لجمهور أوسع نطاقاً
طرق التواصل
yموقع إلكتروني مخصص وتفاعلي يعمل أيضاً كمستودع للمواد بلغة (لغات)
منطقة التخطيط لديك
yيمكن 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 والتع ّرف على العملية.
yتنظيم 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
yدورات تدريبية بشأن مواضيع محددة (مثل المدارس الصيفية للمهنيين الشباب)
yوثائق قصيرة وجذابة بصرياً (مثل الموجزات السياسية والرسوم البيانية والنشرات)
yمقاطع فيديو قصيرة (مثل ،مفاهيم تخطيط الحيز البحري الرئيسية أو أهمية
القطاعات البحرية في منطقة التخطيط أو تلخيص األحداث الرئيسية)
yعرض لوحات إعالمية في أماكن رئيسية (مثل مجالس المدن والمدارس
والمناطق السياحية وما إلى ذلك).
yألعاب ُ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
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	4 .2.3وضع استراتيجية للعملية التشاركية
يُع ّرف تخطيط الحيز البحري بأنه عملية عامة لتحقيق أهداف
متعددة ،وتشمل أفضل الممارسات مشاركة أصحاب المصلحة
وعملية شفافة .من الضروري العمل مع أصحاب المصلحة وإيالء
االهتمام للمتغيرات العديدة المتصلة بمشاركة أصحاب المصلحة.
وتُع ّد المشاركة الف ّعالة والنشطة أمراً حاسماً في عملية تخطيط
الحيز البحري ونتائجه.
وتركز استراتيجية المشاركة على الرغبة في وضع خطة للمستقبل
تلبي احتياجات الحكومة وأصحاب المصلحة .باستخدام المبدأ
القائل بأن «الشكل يتبع الوظيفة» ،فإن وظيفة استراتيجية
المشاركة هي استخالص المعلومات والبيانات واآلراء والتوصيات
من األشخاص المعنيين.
يتم ّثل أصحاب المصلحة في أفراد ،أو جماعات ،أو منظمات تتأثر
(أو ستتأثر) بالخطة الحيز البحري أو تشارك بها أو تهتم بها
(إيجاباً أو سلباً) ( .)IOC-UNESCO, 2009يلزم وضع استراتيجية وأُطر
عمل للتعامل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين ،وينبغي اتباع
أفضل الممارسات لتصميم العمليات وتطوير النتائج باستخدام
نهج شامل وتشاركي.
يبدأ وضع استراتيجية للمشاركة في إطار تخطيط الحيز البحري
باألسئلة التالية:
yما هي األهداف والرؤى والمخرجات؟

yما هي االلتزامات القانونية للتعامل مع أصحاب المصلحة؟

yمن ينبغي أن يشارك و/أو يريد المشاركة؟ ما هي القطاعات
أو الجمعيات أو المجتمعات المحلية أو المنظمات على غرار
الحكومة والصناعيين واألوساط األكاديمية والكيانات الخاصة
والكيانات والجمعيات غير التجارية والمنظمات غير الحكومية
والمجتمع المدني والشباب؟ ما هي العوائق أو التحديات التي
تواجه مشاركتهم؟ كيف يمكن معالجة مسائل التنوع والمساواة
والشمولية والعدالة؟
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 المربع 4.1
م
بيان المشاركة العامة في اسكتلندا
ينص التشريع على شرط وضع بيان المشاركة العامة في تخطيط الحيز
البحري .حصل قانون البحرية في (اسكتلندا) على الموافقة الملكية
في  10مارس  .2010ويوفر القانون إطاراً يساعد على تحقيق التوازن
بين المطالب المتنافسة في بحار اسكتلندا ،ويُق ّدم 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 ،فض ًال عن كيفية القيام
بذلك.
االلتزام بالمشاركة
تلتزم إدارة «مارين اسكتلندا» والحكومة االسكتلندية ككل بضمان ما يلي:
yيشارك جميع أصحاب المصلحة المعنيين وأفراد المجتمع في وضع
السياسات التي من شأنها التأثير عليهم
yترتيبات المشاركة يجب أن تكون شاملة وواضحة وشفافة
yيكون التواصل من خالل مجموعة متنوعة من الصيغ والتي تكون
خالية من اللغة االصطالحية
yمراعاة جميع التمثيالت بشكل كامل
يُع ّد 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.

yكيف سيشارك أصحاب المصلحة في مهمة أو مرحلة من مراحل
عملية التخطيط؟
yمن سيكون مسؤوالً عن قيادة نشاط المشاركة؟
yمتى سيشارك أصحاب المصلحة؟

yما هي أفضل الطرق إلشراك أصحاب المصلحة؟
yإلى متى سيشارك أصحاب المصلحة؟

yكم ستبلغ التكلفة؟ ما مقدار التمويل المتاح لدعم أصحاب
المصلحة؟
yكيف يمكن االحتفاظ بقاعدة بيانات ألصحاب المصلحة؟

©AlanMorris/Shutterstock.com

المصدرThe Scottish Government – Riaghaltas na h-Alba, 2020 :
https://www.gov.scot/publications/national-marine-plan-key-documents/

الدليل الدولي  MSPglobalلتخطيط احليز البحري/املالحة
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 المربع 4.2
م
انخراط أصحاب المصلحة في شراكة مشتركة التسيير ،شراكة الخطة البحرية ،كندا
تُم ّثل مبادرة شراكة الخطة البحرية شراكة بين مقاطعة كولومبيا البريطانية
و 17منظمة 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  2011من 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.

الشكل 4.2
م
شراكة الخطة البحرية لساحل شمال المحيط الهادئ
المصدرhttp://mappocean.org/ :

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  ،2015وتم إنجاز إطار عمل إقليمي في مايو  ،2016وتم
اإلعالن عن اتفاقيات تنفيذ الخطة في أغسطس .2016
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عند تصميم استراتيجية وأُطر عمل مشاركة أصحاب المصلحة،
من المهم الوعي بمسائل التمثيل والسلطة والعديد من الديناميات
االجتماعية األخرى .لمعالجة المسائل المتصلة بالحضور ،قد
يكون من الضروري التكفل ال فقط بتكاليف النشاط (مثل استئجار
قاعات االجتماعات) ،بل أيضاً بتغطية النفقات التي يتحملها
بعض أصحاب المصلحة (مثل النقل واإلقامة) ،وال سيما أصحاب
األوضاع االجتماعية واالقتصادية المتدنية .وقد أنشأت بعض
عمليات تخطيط الحيز البحري آليات لتمويل مشاركة أصحاب
المصلحة لتعزيز القدرة على دعم المشاركة المتسقة والمجدية
(.)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
تشير االستراتيجية إلى أن إعداد اجتماعات أصحاب المصلحة
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
المصلحة .على سبيل المثال ،قد يكون من األفضل إشراك
أصحاب المصلحة مثل الصيادين ومجتمعاتهم المحلية خالل
الساعات واأليام التي ال يعملون فيها ،مثل ورش العمل المسائية.
تفترض عمليات تخطيط الحيز البحري األخرى أن بناء الثقة
يستغرق وقتاً ولكنه أمر بالغ األهمية للحصول على المعلومات
والقبول والمشاركة .وفي هذا السياق ،يستغرق التفكير في األمور
وإشراك الناس وقتاً .من األهمية بمكان أن نفهم احتياجات
أصحاب المصلحة ،وأن نكفل الشفافية منذ البداية وذلك بالتف ّهم
واألمانة من أجل إدارة جميع التوقعات والمساهمات إدارة واقعية.
ويعني «النهج المتداخل» أنه على منطقة جغرافية واسعة ،يكون
فيها االلتزام أكثر كثافة من غيرها .في الحاالت التي يتع ّذر 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
إطار استراتيجية المشاركة الشاملة للخطة .إن مسألة إشراك
أصحاب المصلحة مسألة أساسية من منظور العدالة االجتماعية.
وتنظم مشاركة الجمهور عاد ًة في إطار الخطط والمبادرات
السياسية واإلدارية ،ولذلك يجب على التخطيط حيز البحري
اتباع اإلجراءات القائمة لكل بلد .في الحاالت التي تشارك فيها
الشعوب األصلية ،يلزم وجود اعتبارات إضافية للعدالة القانونية
واالجتماعية ،بما في ذلك كيفية تطوير تخطيط الحيز البحري
باستخدام نهج قائم على الحقوق.
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يؤدي أصحاب المصلحة دوراً أساسياً في تقييم نتائج التوزيع،
وكذلك في أداء العملية العامة في حد ذاتها ،بما في ذلك تقييم
مدى المشاركة في العملية (انظر الفصل  .)8كما أن مشاركتهم
أساسية من منظور ديمقراطي .ينبغي النظر إلى أصحاب
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
والدور المحتمل ألدوات وعمليات اإلدارة البحرية األخرى .ومن
المهم أن تكون لدى جميع الجهات المشاركة توقعات حقيقية
بالنتائج المحتملة لعملية تخطيط الحيز البحري .كما يُع ّد ذلك
جز ًء من مرحلة الرؤية لعملية تخطيط الحيز البحري.
الجدول 4.3
م
قائمة مرجعية إلشراك أصحاب المصلحة

َمن

yيتأثر/سيتأثر بقرارات تخطيط الحيز البحري
yيعتمد على موارد منطقة التخطيط

yلديه/يقدم مطالبات قانونية أو التزامات على مناطق
أو موارد ضمن منطقة التخطيط
yيقوم باألنشطة التي تؤثر على مناطق أو موارد منطقة
التخطيط
yلديه مصالح موسمية أو جغرافية خاصة في منطقة
التخطيط
yلديه اهتمام أو ارتباط خاص بمنطقة التخطيط

متى

yتصميم عملية التخطيط
yإجراء تقييمات التخطيط (بما في ذلك جمع البيانات،
والتي يمكن جمعها من أصحاب المصلحة)
yتطوير خطة الحيز البحري
yتنفيذ خطة الحيز البحري

yرصد وتقييم خطة وعمليات الحيز البحري

كيف

yالمشاورات (جلسات استماع عامة و/أو تعليقات عامة
مكتوبة)
yاالستبيانات/المقابالت
yالندوات
yاالجتماعات

yورش عمل عملية (مثل التخطيط التشاركي)
yالمنتديات
yالمجموعات العاملة/االستشارية

yاللجان التداولية
yرسائل إلكترونية (منتظمة) تقدم تعليقات بشأن حالة
التقدم المحرز في تخطيط الحيز البحري
المصادرBouamrame, 2006; IOC-UNESCO, 2009; Quesada-Silva et al., 2019 :
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وثمة منظور هام آخر يتمثل في أن المناقشات والمداوالت تُجري
عاد ًة ،في مراحل التخطيط األولى من تخطيط الحيز البحري،
حول التطورات الساحلية أو البحرية التي تريد وترغب مختلف
القطاعات والمجتمعات الساحلية في تجنبها .وكثيراً ما يمكن أن
تكون عمليات تخطيط الحيز البحري اآللية الوحيدة التي تجري
فيها مناقشات اإلدارة البحرية الواسعة النطاق .وقد تحدد هذه
نحو أفضل
المناقشات عدة مواضيع هامة يمكن مراعاتها على ٍ
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
الهيئات والمنتديات في عمليات تخطيط الحيز البحري ،على
األقل كأصحاب مصلحة.
ويمكن أن تشكل خبرات أصحاب المصلحة بشأن آثار الخطة
الحيز البحري وفهمهم لألثر على قطاعاتهم أو مجتمعاتهم
المحلية رصيداً قيماً في الحد من جوانب الغموض المتصلة بتقييم
تخطيط الحيز البحري.
كثيراً ما توجد فجوات معرفية في فهم الفوائد واآلثار المحتملة
التي يمكن أن تعود على تخطيط الحيز البحري من حيث البيئة

واالقتصاد والقضايا االجتماعية والثقافية .لذلك ،ينبغي ،قبل
تصميم أساليب لقياس اآلثار أو التحقق منها ،ضمان وضع
آليات لتعزيز فهم اآلثار المحتملة .ينبغي جمع مدخالت الخبراء
وأصحاب المصلحة في عملية تداولية تُقر بالتعددية .وينبغي
تنظيم العملية بطريقة منهجية ومنظمة لضمان قاعدة معرفية
واسعة للرصد والتقييم.

	4 .3تعريف حدود التخطيط واإلطار الزمني
	4 .3.1تعريف حدود التخطيط واالعتبارات األولية بشأن
نطاق الخطة
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
خطط دون وطنية مختلفة تستند إلى معايير جغرافية بيولوجية
وعلم تشكل األرض ووظيفية ،وما إلى ذلك.

الترفيع من نسبة تقاسم السلطة
الترفيع من نسبة تفويض المهام
التكثيف من التواصل والتعلم

التأثير (الخصائص)

السلطات

المشاركون/التفاعل بين أصحاب المصلحة

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 ،بنا ًء 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.

االستشارات (ذات أساس قانوني ،ثنائية االتجاه).

وجوب االستماع .يحتفظ بجميع
الحقوق األخرى المتعلقة بهيكل
ومحتوى عملية التخطيط.

المشاركة النشطة.
الحق في إبداء الرأي وأن يستمع إليه.

المعلومات (ذات أساس قانوني ،ذات اتجاه واحد).

وجوب اإلبالغ .يحتفظ بجميع الحقوق
المتعلقة بعملية ومحتوى التخطيط.

المشاركة السلبية.
الحق في االطالع على القضايا والعملية
والقرارات.

الشكلم4.3
إدماج أصحاب المصلحة في عمليات تخطيط الحيز البحري
المصدرMorf et al., 2019 :
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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
داخل المنطقة الواحدة وحتى خارجها (.)IOC-UNESCO, 2009
عند تحديد حدود منطقة (مناطق) التخطيط ،يمكن أيضاً مراعاة
العوامل التالية:
yمجاالت االختصاص والكفاءات الوزارية/اإلدارية الوطنية ودون
الوطنية
yالمناطق محل الخالف أو غير المستقرة أو المتنازع عليها التي لم
يتم االتفاق بعد على حدود واليتها القضائية
yنطاق وشمول مبادرات اإلدارة البحرية والساحلية القائمة ،مثل
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،وخطط إدارة أحواض
األنهار ،والخطط األرضية
yالتراخيص/األنشطة القائمة
استُخدِ م نهج حدودي غير صارم أو غير واضح ،في المناطق
البحرية المتنازع عليها العابرة للحدود ،في مشاريع تخطيط الحيز
البحري العابر للحدود الستكشاف إمكانيات التخطيط .وشمل
ذلك تحديد الحدود التي ال تستند بالضرورة إلى حدود الوالية
القضائية والحدود المتفق عليها .تُستخدم منطقة التخطيط
غير الصارمة أو “غير الواضحة” لألغراض المفاهيمية فقط،
وتتيح ألصحاب المصلحة مناقشة خيارات التخطيط ومراعاتها
في “المناطق الحافلة بالتنوع البيولوجي” القائمة على النظام
اإليكولوجي واالتصال عبر الحدود.

باإلضافة إلى ذلك ،من غير المرجح أن تحدد الحدود التأثيرات
الخارجية على المنطقة المعينة ،مثل التفاعالت بين البر والبحر
والعمليات األوقيانوغرافية .لذلك ،يوصى باعتبار حدود تحليل
بيانات تخطيط الحيز البحري على أنها أوسع من حدود منطقة
التخطيط ،مع توسيع حدودها لتشمل كل من المنطقة الساحلية
األرضية والمحيط.

	4 .3.2تحديد اإلطار الزمني لتنفيذ الخطة
يُعتبر الجدول الزمني أحد أهم العناصر في خطة العمل حيث
يحدد مقدار الوقت الذي تريد استغراقه في كل خطوة من
خطوات عملية تخطيط الحيز البحري .وتبين التجربة أن وجود
موعد نهائي يُع ّد من الممارسات الجيدة لـ ( )1وضع مشروع خطة،
( )2واعتماد خطة حيزية بحرية نهائية ( )3ولتحقيق أهداف الخطة،
أي تنفيذها.
من أجل وضع الخطة وتنفيذها على حد السواء ،من الضروري
تحديد سنة ما أو فترة ما كخط أساس لتجميع البيانات وتقييم
كفاءة الخطة.
يُع ّد 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
البحري ،يمكن تكييف الخطط مع الظروف المتغيرة .وأفضل
طريقة للتأكد من تكييف تخطيط الحيز البحري بمرور الوقت هي
النص على ذلك في التشريع.

التفاعالت بين البر والبحر

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

أﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

بتمويل مشرتك من قبل
الصندوق األورويب
للشؤون البحرية
ومصائد األسامك

واﻟﺒﺤﺮ
اﻟﺒﺮ
ّ
َ
ﻔﺎﻋﻼت ﺑﻴﻦ َ
اﻟﺘ ُ
واﻟﺒﺤﺮ؟
اﻟﺒﺮ
َﻣﺎ ﻫﻲ ّ
َ
ﻔﺎﻋﻼت ﺑﻴﻦ َ
اﻟﺘ ُ

ﺣَ ُ
ﺗﻢ ﺗَﻘ�ﻳﻢ ﻋَ ﺪد
ﻴﺚ ﻻ ﻳُﻮﺟﺪ ﺗ
َﻌﺮﻳﻒ وَ �ﻴ ٌﺪ ﻟﻠﺘﻔﺎ ﻋُﻼت ﺑ اﻟﺒَﺮ واﻟﺒَﺤﺮ ¹،ﻗﺪ 
ٌ
ﻣﻦ اﻟﺘّﻔ�ﻴﺮات ﻛﺎﻵ�ﻲ :

اﻟﻤ ِ
ﻤﻜﻨﺔ ﺑَ ﻴﻦ اﻟﺒَ ﺮ واﻟﺒَ ﺤﺮ¹.
↳ ﻛُ ﻞ اﻟﺘﱠ ُ
ﻔﺎﻋﻼت ُ
ٍ
ﻤﺮة
ﻄﺎت ُﻣ ّ
ﻌﻘﺪة ُ
↳ “ ﺗَﺸﻤَ ﻞُ اﻟﺘّﻔﺎ ﻋُﻼت ﺑ اﻟﺒَﺮ واﻟﺒَﺤﺮ َﺗﺮَ اﺑُ
وﻣﺴﺘَ ّ
واﻟ�ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒَﺮ واﻟﺒَﺤﺮ ﻣﻊ
ﻐﻴﺮ ﺑ اﻷﻧ�ﻄﺔ اﻟ�ﺟﺘﻤَ ﺎﻋﻴﺔ
َ
اﻟﺘّ ﱡ
اﻟﻌَ ﻮا�ﻞ اﻟﻄ ّ�ﻴﻌﻴﺔ اُﻤ َﺘﺪ ّة ﻋﺒﺮ اﻟﻮَ ا�ﻬﺔ اﻟﺒَﺮﻳ ﺔ واﻟﺒَﺤ�ﻳﺔ²“.
↳ وﻳَ ﺸﻤَ ﻞُ ﺗ
َﺎ�ﻲ اﻷﺑﻌَ ﺎد ﻟﻠﺘّﻔﺎ ُﻋﻼَت ﺑ اﻟﺒَﺮ واﻟﺒَﺤﺮ :
ٌ
َﻌ�ﻳﻒ رُﺑ 
ِ
ﻔﺎﻋﻼت ِ
ﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ؛
ﺎﻋﻴﺔ-اﻻ
اﻻﺟﺘِ َﻤ
ِ
“ (1اﻟﺘّ ُ
اﻟﺤ ْﻮﻛَ ﻤﺔ اَﻌﻨﻴﺔ؛
 (2أُ ُﻃﺮ َ

اﻟﺤ ْﻮﻛَ ﻤﺔ اَﻌﻨﻴﺔ؛
ﻤﻠﻴﺎت َ
َ (3ﻋ ّ
واﻷﺳﺎﻟِ ﻴﺐ اﻟﻼ ّ�ﻣﺔ ُﻌﺎﻟﺠَ �ﻬﻢ³“.
واﻟﻤﻌﺮِﻓﺔ
(4
َ
َ

واﻟﺒﺤﺮ
اﻟﺒﺮ
أﻣﺜِ ﻠﺔ ﻟِ ّ
َ
ﻔﺎﻋﻼت ﺑﻴﻦ َ
ﻠﺘ ُ

ﻳُﻤﻜﻦ ﺗَﻘ�ﻴﻢ اﻟﺘّﻔﺎ ﻋُﻼت ﺑ اﻟﺒَﺮ واﻟﺒَﺤﺮ إﻟﻰ � َئﺘَ ﺗَﺮ ﺗَ�ﻄﺎن ار�ﺒﺎﻃﺎ ً
وﺛﻴﻘﺎ ًَ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﻫﻲ :

ِ
واﻟﻜﻴﻤﻴَ ﺎﺋِ ﻴﺔ،
ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ِ
ِ
ِ
↳ َ
واﻟﺠﻴُ
اﻟﻌﻤﻠﻴَ ﺎت اﻟﺒِ ﻴُ
ﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘِ َﺼ ِ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘِ ِ
ِ
ﺎدﻳﺔ⁴.
↳

ﺳﻄﺢ
ﻌﻤﻠِ ﻴﺎت ّ
اﻟﺘ ُ
ﻛَ ﻴﻒ ُﻳﻤﻜﻦ ﻟِ َ
ﻔﺎﻋﻞ َﻋﻠﻰ َ
اﻷرض أن ُﺗ ّ
اﻟﻤ ِﺤﻴﻄﺎت واﻟﺒِ َﺤﺎر؟
ﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ُ

>

اﻟﺼﺤ ﻲ
اﻟﺼﺮف 
↳ �ﻦ �ﻼل اُﻠ ّﻮ ﺛﺎت اﻟﻨﺎ�ﻤﺔ ﻋَ ﻦ �ﻄﺎع اﻟ ﺰ رَاﻋﺔ و�ﻴَﺎه 
اُﻠﻘَ ﺎة �ﻲ اﻷﻧﻬَ ﺎر ،وﺑﺎﻟﺘﺎ�ﻲ �ﻲ اﻟ�ﺤَ ﺎر
↳ ﻧَﻘﻞ اﻟﺮوا�ﺐ اﻟﻨﻬ�ﻳﺔ

↳ أﻧ�ﻄَﺔ اَﻮَ ا�ﺊ

ﻠﻤ ِﺤﻴﻄﺎت واﻟﺒِ ﺤﺎر
ﻛَ ﻴﻒ ُﻳﻤﻜﻦ ﻟِ ُ

أن ُﺗ ﱢ
اﻟﻤ ِ
اﻟﺒﺮﱢ ﱠﻳﺔ؟
ﻨﺎﻃﻖ َ
ﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ َ

>

↳ اﻟﻜَﺎﺑﻼَت اﻟﺒَﺤ�ﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَﺮ�ﻂ ﻧَﺸﺎﻃﺎ ً ﺑَﺤﺮﻳﺎ ً ﻣُ ﻌﻴﻨﺎ ً �ﺸ َﺒﻜَﺔ اﻟﻄﺎﻗَ ﺔ
اﻟﻜَﻬ َﺮﺑَﺎ ئِﻴﺔ اَﻮ ﺟُﻮدَ ة ﻋَ ﻠﻰ اﻷَرض
↳ اﻟﻘُﻤَ ﺎﻣﺔ اﻟﺒَﺤ�ﻳﺔ واُﻠَﻮ ﺛﺎت اﻟﻨﺎ�ﻤَ ﺔ ﻋَ ﻦ اﻷﻧ�ﻄَﺔ اﻟﺒَﺤ�ﻳﺔ

اﻟﺴﺎ�ﻠﻲ
↳ اﻟﺘﺂﻛﻞ 
↳ اﻟﻈﻮا�ﺮ اُﺘﻄﺮﻓﺔ )ﻛﺎﻟﻌَ ﻮا�ﻒ ،وأﻣﻮَ اج اَﺪ ّ واﻟﺠَ ﺰر اُﺮ ﺗَ�ﻌﺔ ،وأﻣﻮَ اج
ﺗﺴﻮﻧَﺎ�ﻲ(
ُ
ﺳﻄﺢ اﻟﺒَﺤﺮ
↳ �ر�ﻔﺎع ﻣُ ﺴﺘَﻮى َ

*© nata_rass/iStock/via Getty Images

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 ،فض ً
ال 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 ،فض ً
ال 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, 2018أو فيما يتصل

مادة التواصل من  MSPglobalعن
ّفاعالت بني ال َبر وال َبحر ()2020
الت ُ

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
تخطيط البحري (.)Kidd and Ellis, 2012
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.
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 المربع 4.3
م
مبادئ تخطيط الحيز البحري واسعة النطاق لبحر البلطيق

1

 - 1اإلدارة المستدامة
 - 2النهج اإليكولوجي
 - 3المنظور واألهداف طويلة األجل
 - 4المبدأ الوقائي
 - 5المشاركة والشفافية
 - 6قواعد البيانات والمعلومات عالية الجودة
 - 7التنسيق والتشاور عبر الحدود الوطنية
 - 8تخطيط الحيز األرضي والبحري المتسق
 - 9التخطيط المتكيف مع الخصائص والظروف الخاصة في مناطق مختلفة
 - 10التخطيط المستمر

المصدرHELCOM-VASAB, 2010 :

	4 .4تحديد المبادئ والرؤية األوليةم
واألهداف والغايات
عند التفكير في كيفية إعداد الخطة يُع ّد تحديد الرؤى والمبادئ
واألهداف والغايات األولية الشاملة للخطة الحيز البحري من
المراحل الرئيسية .من غير المتوقع أن يعالج أحد تكرارات
عملية تخطيط الحيز البحري جميع المسائل والتحديات المتعلقة
بتخطيط البحري .يحدد تعريف الرؤى والمبادئ واألهداف
والغايات خالل تطوير تخطيط الحيز البحري مسار الخطة
واالتفاق حول المستقبل المنشود.

	4 .4.1مبادئ تخطيط الحيز البحري
تخطيط الحيز البحري هو عبارة عملية عامة تم تطويرها في بلدان
مختلفة وفقاً لعدد من المبادئ التوجيهية التي يمكن استخالصها
من تشريعات تخطيط الحيز البحري (إن كانت موجودة) أو من
عدد من المصادر ،بما في ذلك المعاهدات واالتفاقات الدولية
والسياسات والتشريعات الوطنية أو أمثلة على الممارسات
الجيدة ال ُمتفق عليها عاد ًة من قبل الفريق ومع أصحاب المصلحة
(.)IOC-UNESCO, 2009
وتعكس هذه المبادئ عاد ًة جملة من األفكار األساسية المتعلقة بـ:

yكيفية إتمام العملية بالنسبة ألصحاب المصلحة (المشاركة
والشمولية والشفافية)
yكيفية تطوير الخطة (نهج قائم على النظم اإليكولوجية؛ ذو مبدأ
احترازي؛ قائم على المعرفة؛ قابل للتكيف؛ مراعي للمناخ)
©Patryk Kosmider/Shutterstock.com

https://helcom.fi/media/documents/HELCOM-VASAB-MSP-Principles.pdf 1

 المربع 4.4
م
ستة مبادئ أصلية تقوم عليها خطة هيدا غوايي البحرية ،كندا

1

 - 1ياهودانغ أو ياكودانغ – االحترام
 - 2ال جو جا كانهلنس – المسؤولية
- 3وادوكسان أد كواغييدا جينا – الترابط :كل شيء يعتمد على كل
شيء آخر
 - 4جييد تلجوس – التوازن :العالم حاد كحافة سكين
 - 5ك ادنج.نجا جي أو تل ك نغودانغ جينا – التماس المشورة الحكيمة
 - 6إيسدا ديجي أد إيسدا – المعاملة بالمثل
المصدرCouncil of The Haida Nation, 2017 :

https://coastalfirstnations.ca/wp-content/uploads/2017/06/HGMP- 1
WEB-2015-07-08.pdf

yما تحتاج الخطة إلى تحقيقه (التنمية المستدامة والعدالة
االجتماعية)
تُع ّد المبادئ القابلة للتنفيذ حاسمة لنجاح عملية تخطيط الحيز
البحري وذلك لعدة أسباب .واألهم من ذلك أنها تتيح لصناع
القرار وسيلة شفافة ومبررة عنها التخاذ قرارات صعبة .وتوفر
أيضاً مفهوماً ملموساً ألهداف الخطة للكيانات الخاضعة للتنظيم
وأساساً يُمكن مشاركة الجماعات واألفراد المهتمين بصورة
إيجابية .ويوفر المربعان  4.3و 4.4أمثلة على المبادئ التي يمكن
تطبيقها على تخطيط الحيز البحري في سياقات مختلفة.

	4 .4.2الرؤية المشتركة األولية
مثلما نوقش في الفصل  ،3تتمثل إحدى المهام األولى عند إنشاء
أو إطالق عملية تخطيط الحيز البحري هو تحديد الدوافع
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
الرؤية من حيث خلق سيناريوهات متعددة لما قد يبدو عليه
المستقبل (على سبيل المثال ،خطة هيدا غوايي البحرية دون
اإلقليمية ،شراكة الخطة البحرية) .من المهم ،بغض النظر عن
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 المربع 4.5
م
رؤية الخطة البحرية اإلسرائيلية
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 ُح ّددت 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
والتعاون الدوليين».

1

الحكم

2

المعرفة والمعلومات

3

الحفاظ على البيئة

4

طاقة

5

النقل البحري

6

صيد األسماك وتربية
األحياء البحرية

7

المنشآت البحرية

8

حماية

9

تغير المناخ

10

المنفعة العامة

11

التراث والثقافة

12

التعاون الدولي

الشكلم4.4
أهداف الخطة البحرية اإلسرائيلية
المصدرPlanning Administration, State of Israel :
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 المربع 4.6
م
الرؤية واألهداف األولية لتخطيط الحيز البحري فيم
الكوت ديفوار
يقوم مشروع اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية في أبيدجان
إلى آسيني 1في إطار مشروع مامي واتا 2بتجربة تخطيط الحيز
البحري في الكوت ديفوار .بدأ المشروع في يناير  2016وسيستمر حتى
ديسمبر  .2021ويقود 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  .»2030تسعى 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
المجتمعات الساحلية.

©Boulenger Xavier/Shutterstock.com

المصدرMAMI WATA Project, 2021 :

 1مشروع اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية في أبيدجان إلى
آسيني متاح عبر اإلنترنت على
 https://giamaa-ci.netانظر أيضاً https://twitter.com/gestion_aa
 2مشروع مامي واتا متاح عبر اإلنترنت على الرابط
https://mamiwataproject.org/pilot-projects/pilot-projects-cotedivoire-context/

كيفية اإلنشاء ،مشاركة الرؤية بين المشاركين بحيث يتجه الجميع
في نفس االتجاه .ينبغي مراعاة العوامل التالية عند تحديد الرؤية
المشتركة األولية:
yينبغي أن يقوم على أساس اتفاق قوي بين أصحاب المصلحة،
واإلدارات الحكومية ،وما إلى ذلك ،مما يعكس اإللهام المشترك
والمستقبل المنشود المحدد زمنياً
yينبغي 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
yينبغي أن تكون الرؤية محط تركيز تخطيط الحيز البحري وأن
توضح األهداف والغايات المحددة
yيمكن للرؤية أن توفر تركيزاً على تخطيط الحيز البحري طويل
األجل يتجاوز الدورات السياسية

	4 .4.3األهداف والغايات
يُع ّد تحديد أهداف تخطيط الحيز البحري (أو األهداف
االستراتيجية ،أي التطلعات الواسعة النطاق) واألهداف المحددة
بوضوح أمراً أساسياً لتركيز جهود تخطيط الحيز البحري على
تحقيق النتائج المنشودة ( .)IOC-UNESCO, 2009من المناسب أيضاً
إنشاء الروابط أو المراسالت بين المبادئ ،واألهداف العامة،
والغايات .ورغم أن كل من الغايات واألهداف تشكل تعبيراً عما
نريد تحقيقه من خالل تخطيط الحيز البحري ،فإنها البد وأن
تعكس أيضاً واقع الظروف الحالية والمستقبلية (انظر الفصل )5
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
عملية وضع األهداف والغايات البد وأن تكون شاملة للجميع
وأن تعمل على تعزيز المساواة ،مع التركيز في الوقت نفسه على
المطالب االجتماعية؛ وال ينبغي أن تكون مدفوعة بمصالح قصيرة
األجل .ثالث أوجه للعدالة االجتماعية – االعتراف والتمثيل
والتوزيع (انظر الفصل  – )2يمكن أن تساعد في تحديد ك ً
ال من
عملية الصياغة ومحتوى األهداف والغايات.
إن األهداف العامة ضرورية لرسم التوجه العام والغرض من
تخطيط الحيز البحري ،ولكنها قد تكون عامة جداً بحيث يصعب
استخدمها كأساس لعملية التخطيط .لذلك يستحسن تقسيم
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 تفصي ً
ال .فضال عن كون األهداف التفصيلية
هي أيضاً مفتاح المراقبة الناجحة ألنها أسهل في المتابعة من
األهداف العامة جداً .يمكن ربط األهداف التفصيلية الواقعية
والمحددة بوضوح والتي يمكن التحقق منها بالمؤشرات النوعية
والكمية .ترتبط األهداف العامة بمعظم التطورات التي تحصل في
القطاعات والبيئة البحرية وفي المجتمع.
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 المربع 4.7
م
أهداف تخطيط الحيز البحري والمؤشرات ذات الصلة في اإلكوادور
في عام  ،2017نشرت هيئة تخطيط اإلكوادورية خطة الحيز الساحلية
والبحرية لعام  2030-2017والتي تتضمن العناصر التالية:
yتعريف حدود التخطيط
yتقييم البيئة البحرية واألنشطة البحرية
yأهداف تتماشى مع أهداف السياسات الوطنية للمحيطات والسواحل

yاألهداف المتعلقة بكل من تدابير التخطيط واإلدارة
yالمؤشرات
تغطي الخطة المنطقة الساحلية بأكملها واألراضي البحرية لإلكوادور وتشمل
أهدافاً مثل تعزيز الحفاظ على النظم البيئية البحرية والتراث الثقافي،
فض ًال عن تعزيز االستخدام المستدام للموارد الحية وغير الحية.

الجدول 4.4
م
أمثلة عن األهداف واألغراض والمؤشرات
 األهداف

األغراض

المؤشرات

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
 2030-2015ضمن 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

المصدرSENPLADES, 2017 :

 المربعم4.8
أمثلة على أهداف تخطيط الحيز البحري في ألمانيا
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  2004وتم تعديله آخر
مرة في عام  2017لتنفيذ 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.

الشكلم4.5

خطط التنمية الحيز للمنطقة االقتصادية الخالصة األلمانية
المصدرFederal Maritime and Hydrographic Agency (BSH), Germany :

الدليل الدولي  MSPglobalلتخطيط احليز البحري/املالحة
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يجب أن يكون النهج القائم على الهدف منسجماً مع نوع تخطيط
الحيز البحري الذي يتم تطويره .إن كان تخطيط الحيز البحري
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.

يوازن تخطيط الحيز البحري بين المطالب التنموية والحاجة إلى
حماية البيئة البحرية أو الحفاظ عليها ،مع ضمان االستدامة
االجتماعية والعدالة .وبالتالي ال يتعلق األمر فقط بحماية البيئة
أو التنمية االقتصادية وجوهر تخطيط الحيز البحري في إدراج
مختلف القطاعات واالهتمامات.
إن أهداف فكرة  SMARTومؤشراتها معترف بها على نطاق واسع
كأساس مناسب لتقييم فعالية السياسة العامة .ومع ذلك ،فقد
أظهرت التجربة أن تقييم تخطيط الحيز البحري ليس بالمهمة
السهلة ،بسبب صعوبة معرفة وإثبات أن النتائج المرصودة مرتبطة
بشكل مباشر بخطة الحيز البحري وليس بعوامل أخرى محتملة
(انظر الفصل  .)8من بين المخاوف الناشئة هو أن أهداف
تخطيط الحيز البحري تحتاج أيضاً إلى أن تكون منصفة وشاملة،
لذلك يُقترح هنا اعتماد أهداف ( SMARTIEالمربع .)4.9

قد يستغرق تحقيق بعض أهداف وغايات تخطيط الحيز البحري
وقتاً طوي ً
ال .باإلضافة إلى األهداف طويلة المدى ،من المستحسن
وضع أهداف قصيرة ومتوسطة المدى تتوافق مع المسارات
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.

الغرض األساسي من األهداف هو التمكن من تحقيق تطلعات
المخطط البحري .ونظراً لكون التخطيط البحري عملية جديدة
نسبياً ،فقد يعني ذلك وضع أهداف تعالج المشكالت ألول مرة
أو بطريقة جديدة .من المرجح أن تخلق الطبيعة الجديدة لمثل
هذه األهداف تحديات من حيث الرصد والتقييم ،ولكن ال ينبغي
استخدام هذه التحديات كسبب للحد من نطاق األهداف.

تلعب األهداف القابلة للقياس/التحقق دوراً حاسماً في تقييم
األداء وخفض عدم اليقين وتحسين تخطيط الحيز البحري بمرور

 المربعم4.9
لنكن  SMARTIEأثناء تحديد 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.

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»
«شجع» .يمكن أن تساعد األهداف في
و«أنتج» ،بدالً من «تعلم» أو «فهم» أو ّ
تركيز الخطة على األمور المهمة – النتائج أو المخرجات الحقيقية.

المصدر :مقتبس من مجموعة أدوات التنظيم األفضل في االتحاد األوروبي.

تأكد من تصنيف االختالفات بين األهداف والغايات؛ حدد العديد من
األهداف حسب الحاجة لتحقيق كل هدف.
تلعب أهداف  SMARTIEدوراً مهماً في تقييم أداء خطة اإلدارة ،والحد من عدم
اليقين وتحسين التخطيط واإلدارة بمرور الوقت .نظراً الستخدام األهداف

E

EQUITABLE

(منصف)

عند إدراج عناصر
العدالة سعياً إلى
معالجة الظلم
وعدم اإلنصاف
النظاميين.

I

INCLUSIVE

(شامل)

T

TIME-BOUND

(مقيد زمني ًا)

1

 1متاح علىhttps://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and- :
proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelinesand-toolbox_en

R

RELEVANT

(ذو صلة)

عندما يتم الترحيب عندما يتعلق الهدف عندما يكون الهدف
مرتبطاً بشكل
بالجميع  -وخاصة بتاريخ محدد أو
أولئك األكثر تأثراً فترة زمنية محددة مباشر بالدوافع
والرؤية.
للسماح بتقييم
 في العملياتإنجازه.
واألنشطة وصنع
القرار/السياسات
بطريقة تشارك
السلطة.

A

ACHIEVABLE

(قابل للتحقيق)

M

MEASURABLE

(قابل للقياس)

عندما يسمح
عندما يتم تحديد
الهدف على مستوى الهدف بالتحقق
من إنجازه من
طموح ولكن في
نفس الوقت يمكن خالل المؤشرات.
يتم تحديد هذه
تحقيقه بشكل
األهداف إما
واقعي ضمن
كمياً أو بنا ًء على
السياق والمعرفة
والموارد المتاحة .مجموعة من
مقاييس الوصف
والتسجيل.

S

SPECIFIC

(محدد)

عندما يكون الهدف
دقيقاً وملموساً بما
يكفي لعدم االنفتاح
على تفسيرات
مختلفة من قبل
أشخاص مختلفين.

طيطختلا ةيلمع ميمصت

الوقت ( .)IOC-UNESCO, 2009اعتماداً على نوع تخطيط الحيز
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
ُفهمت على أنها تعني التغيير المفضل الستخدام البحر (أو عدم
التغيير إذا كان الهدف هو الحفاظ على شيء ما) ،غالباً ما تتأثر
بعوامل متعددة ،مثل التنمية االقتصادية والتكنولوجية .يمكن أن
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
مطالبة صانعي القرار القطاعيين أو المشغلين بإكمال استبيانات
حول تأثير خطة الحيز البحري على اختياراتهم .يمكن أن يساعد
بناء مسارات واضحة نحو النتائج في تحديد وسائل التحقق.

	4 .5تخطيط لرصد وتقييم الخطة
يركز هذا القسم على الجوانب الرئيسية للتخطيط لتقييم ورصد
تخطيط الحيز البحري وصياغة المؤشرات.
يشرح الفصل  8بمزيد من التفصيل ممارسة تقييم تخطيط الحيز
البحري ،ويعرض نُهج لتقييم عملية التخطيط وإدراج أصحاب
المصلحة؛ الخطة وأهميتها؛ تنفيذ تخطيط الحيز البحري؛ ونتائج
ومخرجات تخطيط الحيز البحري .ويغطي أيضاً اإلبالغ عن نتائج
التقييم والرصد ،فض ً
ال 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
يجب التفكير بشكل أولي في هذه المهمة عند تصميم عملية
تخطيط الحيز البحري.

	 4 .5.1أهداف ،ونطاق ،وغرض برنامج المراقبة للتقييم
الغرض من المراقبة والتقييم هو ( )1مساءلة السلطات،
( )2والتعرف على تخطيط الحيز البحري وتحسينه .تعد معرفة
النتائج واآلثار الجانبية للتخطيط الحيز البحري أمراً ضرورياً
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.
من األفضل حفظ بعض الموارد للرصد والتقييم ،لكن أظهرت
التجربة أنه يتم تخصيص موارد أكثر بكثير – بشكل مفهوم –
لوضع الخطط بدال ًمن الرصد والتقييم.
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بشكل عام ،يجب أن يشرح التقييم ما الذي يصلح ،ولمن ،ولماذا.
يجب أن تهدف االختيارات المنهجية للتقييم ،وكذلك قياس
التأثيرات أو استخدام المؤشرات ،إلى اإلجابة على هذه األسئلة.
يمكن اإلجابة على األسئلة العامة من خالل تطبيق طرق بديلة،
يتأثر اختيارها أيضاً بتوافر الموارد .يمكن أن يعتمد الرصد
والتقييم على الموارد والعلم ،أو يمكن أن يكونا أكثر اعتماداً على
الحوار .في الواقع ،يوصى بمزيج من ذلك ،حيث يتمتع كالهما
بنقاط قوتهما .من األفضل أن تركز جهود الرصد والتقييم
المكلفة على الجوانب الرئيسية (أي األكثر أهمية) في تخطيط
الحيز البحري .يمكن للرصد والتقييم على أساس الحوار أن
يكمل الصورة من خالل وضع تخطيط الحيز البحري في سياق
اجتماعي واقتصادي أوسع .عالوة على ذلك ،يعد الحوار المستمر
حول تأثيرات تخطيط الحيز البحري طريقة رائعة لدعم تنفيذ
الخطة ،حيث يتم إبقاء الجهات الفاعلة الرئيسية على علم بذلك.
التقييم ،المدعوم بالمعلومات المكتسبة من المراقبة ،هو جزء
أساسي من تخطيط الحيز البحري التكيفي .يوفر قاعدة األدلة
لمراجعة الخطة ولتقييم وظيفة عملية التخطيط .يقتصر مدى
التقييم على توافر الموارد .لذلك ،من المستحسن التمييز بين ما
هو ضروري وما هو مفيد .عاد ًة ما يكون لبرامج تخطيط الحيز
البحري عدة أهداف يجب تحقيقها ،ولكنها ليست بالضرورة
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.
هناك عدد من التحديات لتحديد اآلثار التي تُسفر عن عملية
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.
قد يكون القياس الكمي أسهل عندما تكون خطتك الحيز البحري
مفصلة وتوجه بقوة استخدامات البحار .يتضمن هذا التخطيط
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, 2014الصادر عن اللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو أساساً مفيداً
لرصد وتقييم مثل هذا تخطيط الحيز البحري اإللزامي والتفصيلي.
ومع ذلك ،عندما يكون نظام تخطيط الحيز البحري استراتيجياً
وم ّو ِجهاً ،وليس تسييراً ،يجب تصميم التقييم والرصد بشكل مختلف.
ثم يمكن لنهج التقييم الذي ينظر إلى تخطيط الحيز البحري من
وجهات نظر مختلفة وفي سياق أوسع أن يخرج بمعلومات مفيدة.
تتعلق النقطة الرئيسية األخرى بعملية وأساليب التقييم .يتمتع
خبراء القطاع البحري وأصحاب المصلحة اآلخرون برؤى وخبرات
ق ّيمة يمكن استخدامها لتقييم كيفية تأثير خطة الحيز البحري على
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مجال نشاطهم أو مجتمعاتهم .عندما يتم إجراء التقييم بطريقة
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.

	4 .5.2تحديد المؤشرات الرئيسية لرصد تخطيطم
الحيز البحري  
تع ُّد المؤشرات عنصرا هاما لرصد تأثيرات تخطيط الحيز البحري
أو تحقيق أهدافه .يمكن أن تساعد المعلومات التي تقدمها أيضاً
في المناقشات مع الخبراء وأصحاب المصلحة .ومع ذلك ،من
المهم التأكيد على أن المؤشرات هي أداة داعمة ،وليست إطار
1
عمل للرصد والتقييم بحد ذاته ،وأنه ينبغي استخدامها باعتدال.
غالباً ما تكون تحديات وتعقيدات تحديد تأثير مبادرة سياسية
معينة من بين العديد من المبادرات األخرى مألوفة للعاملين في
الحكومة .يجب استخدام المراجع المتعلقة بتقييم السياسة إذا
كانت متوفرة (على سبيل المثال كتاب ماجنتا «»The Magenta Book
الجدول 4.5
م
أنواع المؤشرات لرصد تخطيط الحيز البحري
مؤشراتم
السياق

yجمع المعلومات عن التطورات العامة في القطاعات
البحرية والبيئة البحرية
yتساعد المعلومات في تقييم أهمية خطة التخطيط
االستراتيجي :هل تركز على أهم القضايا؟

مؤشراتم
اإلدخال

yجمع المعلومات عن اإلجراءات والموارد لتطوير
الخطط والمسؤوليات
yتساعد المعلومات في تقييم الشروط المسبقة
للتخطيط الناجح

مؤشراتم
العملية

yجمع المعلومات عن عملية التخطيط ،ومن أصحاب
المصلحة
yتساعد المعلومات في تقييم جودة عملية التخطيط،
بما في ذلك اإلنصاف والتمثيل ،ووضع المعيار لعملية
الجودة الجيدة

م
مؤشرات
المخرجات

yجمع المعلومات عن قرارات التخطيط والدراسات

مؤشراتم
النتائج

yجمع المعلومات حول النتائج الفورية ،والمتوسطة،
وطويلة األجل ،مثل إجراءات طلب الترخيص
والمشاريع الناتجة عن الخطة (معلومات التأثير)
yستساعد المعلومات في تقييم التقدم المحرز في
تنفيذ الخطة (اإلنجازات) ونتائج الخطة
yمالحظة :ق ّيم مدى تأثير الخطة على التطورات التي
جرت في المنطقة البحرية

الذي نشرته دائرة التنفيذية للحكومة البريطانية «»HM Treasury
في المملكة المتحدة) 2واستشارة الخبراء المعنيين للمساعدة في
تخطيط التقييم.
يمكن أن يؤدي الجمع بين المؤشرات النوعية والكمية إلى نتائج
جيدة .على سبيل المثال ،يمكن أن تتبع مؤشرات العملية الكمية
عدد أحداث أصحاب المصلحة وعدد أصحاب المصلحة الذين
تمت استشارتهم ،ولكن يتم اكتساب المزيد من القوة التوضيحية
عند إضافة هذه المعلومات مع ردود الفعل النوعية من أصحاب
المصلحة .يوفر ذلك أساساً قوياً لسلطات التخطيط لتحسين
عملية التخطيط.
مثال آخر على الجمع بين المؤشرات النوعية والكمية هو مسألة
تأثير تخطيط الحيز البحري على التنمية االقتصادية للقطاعات
البحرية .يمكن استخدام المعلومات الكمية عن حالة واتجاهات
القطاعات المختلفة (مثل التوظيف ،والحصة من الناتج المحلي
اإلجمالي) كمؤشرات للنتائج أو السياق (الجدول   )4.5لتوفير
أساس للمناقشة مع الخبراء وأصحاب المصلحة بشأن اإلسهامات
الملحوظة أو المستقبلية المحتملة في تطوير قطاعات تخطيط
الحيز البحري .يقدم هذا األخير أدلة نوعية.
الغرض من المؤشرات
للمؤشرات استخدامات وإمكانيات عديدة لتحسين تخطيط
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
مسبقاً .أخيراً ،تجمع المؤشرات معلومات حول عملية التخطيط
وتساعد على جمع ردود الفعل من أصحاب المصلحة.
صياغة المؤشرات
كما هو مبين أعاله ،هناك عدد من القوائم المفيدة للمساعدة
في صياغة مؤشرات تخطيط الحيز البحري .نظراً ألن كل سياق
تخطيط مختلف وألنه يمكن أن يكون للخطط الحيز البحري
أهداف وغايات مختلفة ،فمن غير المرجح أن تجد قائمة جاهزة
لمؤشرات تخطيط الحيز البحري ذو الصلة بسياقك وتناسب
غرضك  -ستحتاج إلى صياغة وتعديل هذه المؤشرات .يقدم
منشور األمم المتحدة “مقدمة إلى المؤشرات ”3المعايير التالية
لوضع المؤشرات:
yذو صلة :بالنسبة إلى هدف أو تأثيرات الخطة الحيز البحري التي
تسعى إلى قياسها

المصدرVarjopuro et al., 2019 :

 1توجد عدة مصادر للمؤشرات ذات الصلة بتخطيط الحيز البحري ،ومن بينهاBotero et al., 2016; Buhl-Mortensen et al., 2016; Böhnke-Henrichs et al., 2013; :
Carneiro, 2013; Day,2008 ; IOC-UNESCO, 2014; European MSP Platform, 2018 and Ferreira et al., 2018
 2اطلع على 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 3
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yقابل للقياس/يمكن التحقق منه :يمكن مالحظته وقياسه بسهولة
باستخدام األدوات والبرامج الموجودة في الوقت المناسب

يعد ذلك معياراً مهماً يجب مراعاته ألن جمع البيانات للمؤشر غالباً
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.

yمحدد :للجوانب التي يجب مراقبتها وفصلها عن العوامل األخرى
التي تؤثر على استخدام المناطق البحرية وحالة البيئة البحرية

قد يحتاج ذلك إلى تقييم خبير في الحاالت التي يصعب فيها عزل
تأثيرات تخطيط الحيز البحري (انظر الفصل .)8

yعلمي :مبني على شواهد علمية وال يخضع للتحيز
yواضح :يمكن تفسيره بسهولة من قبل الجمهور المستهدف ،خاصة
فيما يتعلق بالجوانب ذات األهمية للجمهور المستهدف

قد يحتاج ذلك إلى تقييم خبير في الحاالت التي يصعب فيها عزل
تأثيرات تخطيط الحيز البحري (انظر الفصل .)8

yقابل للمقارنة :بمرور الوقت ،أي يتم قياسه باستمرار وفقاً لنفس
المبادئ والتعريف
yمتجاوب :حساس لقرارات التخطيط ويقدم مالحظات موثوقة
وفي الوقت المناسب عن التأثيرات

قد يحتاج ذلك إلى تقييم خبير في الحاالت التي يصعب فيها عزل
تأثيرات تخطيط الحيز البحري (انظر الفصل .)8

yغير مكلف :يجب أال تفوق تكاليف مراقبة المؤشرات أو جمع
البيانات قيمة الغاية المرجوة من عملية المراقبة

	4 .6تقييم المخاطر وتطوير خطط الطوارئ

عند تنظيم عملية تخطيط الحيز البحري ،من الضروري أيضاً
تطوير تقييم للمخاطر ولما يمكن أن يحدث خطأ أثناء العملية،
باإلضافة إلى تدابير الطوارئ ذات الصلة المتاحة لمعالجة
المخاطر المحددة (.)IOC-UNESCO, 2009
على سبيل المثال ،قد يتعين استبعاد بعض المواضيع خالل
المراحل الالحقة من عملية تخطيط الحيز البحري ألسباب
سياسية (السلطة) أو قانونية (التفويض) أو ألسباب فنية (توفر
البيانات/المعلومات) .إذا حدث ذلك بعد مراحل الرؤية أو
تحديد األهداف/األغراض التي تم إجراؤها مع مختلف أصحاب
المصلحة ،وإذا حققت تلك المراحل صياغة مشتركة لألهداف،
فسيكون من المفيد االستمرار في اإلبالغ عن هذه النتائج ،حيث
يمكن تناولها ،على سبيل المثال في عمليات السياسة القطاعية.
يتضمن تقرير البحث التعاوني رقم  327لنظام إدارة جودة تخطيط
الحيز البحري التابع للمجلس الدولي الستكشاف البحار ()ICES
مناقشة األساليب الفنية التي يمكن اتخاذها إلدارة المخاطر في
تخطيط الحيز البحري (الشكل .)4.6

4

ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام
ﻓﻀﺎء ﺑﺤﺮي
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺎزﻟﺔ
ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺣﻮل
اﻷﻧﺸﻄﺔ

ﺗﺨﻄﻴﻂ اﳊﻴﺰ اﻟﺒﺤﺮي
اﳌﻜﺎﻧﻲ واﻟﺰﻣﺎﻧﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻣﺤﺪدة

اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺗﺨﻄﻴﻂ اﳊﻴﺰ
اﻟﺒﺤﺮي :اﳌﺒﺎدئ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻴﻘﲔ واﻻﺗﺴﺎق ﻓـﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳌﻜﺎﻧﻲ
واﻟﺰﻣﺎﻧﻲ

الشكلم4.6
نظم إدارة الجودة لتخطيط الحيز البحري
المصدرICES/CIEM, 2015 :

https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Cooperative%20Research%20Report%20(CRR)/CRR327.pdf 4

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ

اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﺪام
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺘﺪام
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﳉﻴﺪ

©yusuf madi/Shutterstock.com
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 5تقييمات للتخطيط
يستعرض هذا الفصل
yتعريف مقاييس التخطيط المختلفة
yتحديد الظروف الحالية لرسم خريطة وتشخيص
المعايير البيئية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية
yتحليل الظروف واالتجاهات المستقبلية وكذلك تقييم
أوجه التآزر والمفاضلة بين المصالح البشرية والبيئية
yتطوير نظم المعلومات العامة

يجب ربط خطة الدولة (أو مجموعة الخطط) بمنطقة تُمارس
عليها السيادة أو الحقوق القضائية  -والتي تنطبق عليها والية
التخطيط الممنوحة.
اعتماداً على الجغرافيا الطبيعية والتنظيم السياسي-اإلداري،
يمكن تقسيم النطاق القانوني إلى أقسام إقليمية ،والتي تكون
العوامل المكونة لها واحداً أو مجموعة من:

( )1النظام القانوني نفسه لمياهها وقاعها وتربتها
( )2التنظيم السياسي اإلداري (أقاليم ،مقاطعات ،كيانات محلية،
إلخ).
الهدف من هذا الفصل هو تحليل منطقة التخطيط من المنظورات ( )3النظم البيئية أو أجزاء من النظم البيئية الموجودة ضمن
البيئية ،واالجتماعية ،والثقافية ،واالقتصادية .يتم تعيين المعرفة
النطاق القانوني
والبيانات حول األنشطة والظروف الحالية ،وتحديد بروتوكوالت
البيانات وتحديد فجوات البيانات .من المهم أيضاً معالجة ضمن حدود النطاق القانوني ،واعتماداً على الوضع العام الجغرافي
والجيوسياسي ،يمكن إنشاء تسلسل هرمي للخطط (الجدول)5.1 
الظروف واالتجاهات المستقبلية أثناء عملية التقييم.
و/أو تصنيف الخطط لتوضيح التطور الزمني ،أو اإلجراء اإلداري،
أو ترتيب األولويات ،أو مستوى التفاصيل ،بدءاً من صياغة الخطوط
	5 .1تحديد مختلف مقاييس التخطيط
االستراتيجية إلى التدخالت المحددة.
اعتماداً على ما إذا كان النهج بيئياً أم اجتماعياً اقتصادياً أم
حكومياً ،توجد عوامل مهمة يجب مراعاتها في تعريف «النطاق»
والتي يمكن أن تؤثر الحقاً على الطريقة التي سيتم بها تحديد
ما هي المخرجات المتوقعة؟
مقياس تخطيط الحيز البحري (الشكل  .)5.1لمراعاة كل هذه
االعتبارات ،يمكننا تعريف المقياس على أنه مستوى قضائي وبيئي
yحل (دائم) للوصول إلى البيانات المطلوبة ،أي تحديد روتين متفق
عليه إلدارة البيانات على المدى الطويل.
واجتماعي-اقتصادي لعملية تخطيط الحيز البحري ومكوناتها
(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 ،فض ً
ال عن حلها.
هناك أربعة عوامل يجب مراعاتها عند تحديد مقياس الخطة:

()1
()2
()3
()4

النظام القانوني الدولي للمياه البحرية
النظم البيئية البحرية وتوزيع األنواع وديناميكيتها
مجموعة من األنشطة البشرية في البحر
التنظيم السياسي اإلداري للمناطق المجاورة

من بين هذه العوامل ،يعتبر النظام القانوني أساسياً ،ألنه يحدد
اإلطار المعياري والمصدر التشريعي لصنع القرار في منطقة
التخطيط .باإلضافة إلى النظام القانوني السائد ،يمكن استخدام
عدد من العوامل الموضحة هنا مجتمعة لتحديد حجم الخطة.

yتشخيص ،بما في ذلك الجرد والخرائط ،للمناطق الحساسة بيئي ًا أو 
بيولوجي ًا واألنشطة البشرية الحالية في منطقة التخطيط.

yتقييم األهمية (النسبية) لالستخدامات البحرية المختلفة وخدمات 
النظام البيئي من الناحية االجتماعية والثقافية واالقتصادية ،بما في
ذلك البعد المكاني (مثل رسم خرائط االعتماد االجتماعي والثقافي
واالقتصادي على الموارد البحرية/الفضاء ،باإلضافة إلى منظور
التفاعل بين األرض والبحر).
yتقييم التضارب والتوافق المحتمل بين االستخدامات البشرية
الحالية وبين االستخدامات البشرية الحالية والبيئة.
yتقييم الموارد الطبيعية والقدرة على تحمل البيئة للتأكد مما إذا كان
يمكن استخدام المنطقة من أجل التنمية.
yتقييم مدى مالءمة تطوير الفضاء البحري الستكشاف أي نوع من
األنشطة يمكن أن يكون مناسب ًا للتطوير.
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الشكلم5.1
تمثيالت هرمية للمقياس وتفاعالت القياس
المصدرMinang et al., 2015 :

يتم تحديد النطاق الجغرافي للخطة بشكل عام من خالل نطاق
العمل .وبالتالي ،سيكون هناك مقاييس متغيرة لوثائق رسم
الخرائط لخطة النطاق الوطني ،تتكيف مع امتداد اإلقليم:
yمحلي
yدون الوطنية
yوطني
yالعابرة للحدود وعبر الحدود (انظر القسم )2.2.5
yبرنامج المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية

يتم إجراء تخطيط الحيز البحري بشكل عام على نطاقات جغرافية
واسعة تأخذ بعين االعتبار التفاعالت اإلقليمية والبرية والبحرية.
نهج عابر للحدود ،البد من تخطي صعوبات
للوصول إلى تحقيق ٍ
جمة تكمن بين اإلدارة العلمية واإلدارة الفعلية للموارد التي ترجع
إلى صعوبة إظهار أهمية النهج العابر للحدود في التخطيط
البحري .فبالكاد يوجد أساس قانوني لشرح هذه التوترات وبالتالي
تختار السلطات الوطنية ودون الوطنية الوالية القضائية لتخطيط

الحيز البحري لتُح ِّكم بها على مياهها .قد تكون هناك عقبات
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
تحول دون التواصل الجيد (.)Jay et al., 2016
اعتماداً على النظام القانوني للفضاء البحري ،قد يكون لمختلف
المقاييس أبعاد دولية؛ في المناطق االقتصادية الخالصة ،يكون
للقضايا الدولية وزن أكبر ،نتيجة للحقوق التي تتمتع بها الدول
الثالثة فيما يتعلق بالخطط التي تركز على المساحات البحرية
التي يكون نظامها القانوني هو البحر اإلقليمي .يوفر تحديد نوع
اإلدارة المرتبطة بالمنطقة البحرية المحددة أيضاً دقة في حجم
المساحة وآثارها السياسية واإلدارية .وبالتالي ،ستعالج الخطة
التي تديرها إدارة محلية (حيث يسمح اإلطار القانوني للدولة
الساحلية) بشكل عام قضايا ذات بُعد مخصص.
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الجدول 5.1
م
العوامل المختلفة المتصلة بتخطيط النطاقات الجغرافية   
النطاق
الجغرافي

الوصف

التسمية

النطاق السياسي

المورفولوجيا 
والعناصر
المورفولوجية

الوالية البحرية

النظم البيئية

1:45,000,000

النطاق الجغرافي
للمعاهدات

النطاق الدولي

المعاهدات الدولية

أحواض المحيطات
(شبه العالمية)

المنطقة
االقتصادية
الخاصة/أعالي
البحار

النظم البيئية البحرية
الكبيرة

1:35,000,000

انضمت مناطق جغرافية
محددة إلى اتفاقيات
اإلدارة البحرية اإلقليمية

النطاق الدولي-
اإلقليمي
(المنطقة الكبرى)

االتفاقية اإلقليمية
برنامج األمم
المتحدة للبيئة/
البحار اإلقليمية)

أحواض
المحيطات

المنطقة
االقتصادية
الخاصة/أعالي
البحار

المنطقة البيئية

1:15,000,000

المياه القضائية للدولة
ككل

النطاق الوطني
(المنطقة الوسطى)

الدولة

الحوض الفرعي
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
ككل

النطاق الوطني-
اإلقليمي

الواليات االتحادية/
الحكم الذاتي

الخلجان ،مصبات
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
في كل من التقسيمات
الفرعية على النطاق
الوطني-اإلقليمي

الصعيد دون
اإلقليمي

المحافظات
البلديات
المقاطعات

الخلجان ،مصبات
األنهار ،الغارات،
المداخل

البحر اإلقليمي
المياه الداخلية

الجرف القاري
والمنحدر
التالل البحرية
األخاديد المغمورة
مروج البذريات البحرية

1:260,000
1:70,000

مناطق التخطيط البحري
الخاصة ونطاق مساحات
الموانئ

النطاق المحلي

البلديات
سلطات الموانئ

--------

--------

--------

المصدرSuárez-de Vivero, 2001 :

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/
تذم إليها العناصر أو األشياء الطبيعية ،أو التي تكون بها البيئة

نفسها مساحة للنقل (النقل) .يتطلب صيد األسماك أو التنقل أو
التلوث أو الترفيه أو الحماية أو حماية البيئة إدارة دولية قائمة
على التعاون المنسق.
من الممكن أيضاً أن تعمل خطط الحيز البحري الوطنية جنبا
إلى جنب مع خطط السلطة الدولية لقاع البحار أو خطط اإلدارة
البيئية اإلقليمية أو أدوات اإلدارة القائمة على المنطقة بموجب
االتفاقية (قيد التفاوض) بشأن التنوع البيولوجي في برنامج
المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية.
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مالمربع 5.1
إنشاء أطر عابرة للحدود لتخطيط الحيز البحري
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.

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.
تنص المادة  1من التوجيه األوروبي المنشئ لتخطيط الحيز البحري على
ما يلي:

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.

( )1يضع هذا التوجيه إطاراً لتخطيط الحيز البحري الذي يهدف إلى تعزيز
النمو المستدام لالقتصادات البحرية ،والتنمية المستدامة للمناطق
البحرية واالستخدام المستدام للموارد البحرية.
( )2ضمن السياسة البحرية المتكاملة لالتحاد ،ينص هذا اإلطار على إنشاء
وتنفيذ الدول األعضاء لتخطيط الحيز البحري ،بهدف المساهمة في
األهداف المحددة في المادة  ،5مع مراعاة التفاعالت البرية والبحرية
وتعزيز التعاون عبر الحدود ،وفقاً ألحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون
البحار ذات الصلة.

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.

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
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الشكل 5.2
البحار اإلقليمية األوروبية
© European Environment Agency, 2021

المصدرEULEX, 2014; European Environment Agency, 2015; adapted from UNESCO-IOC, 2021i :
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	5 .2تحديد الظروف القائمة
تحديد الظروف القائمة هي عملية فهم الوضع في الفضاء البحري
الذي يتم التخطيط له .يوفر ذلك معلومات عن الخصائص
الفيزيائية ،والبيولوجية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والحوكمة
الحالية لمنطقة المخطط البحري.
البيانات المكانية وأدلة التخطيط هي جوهر تخطيط الحيز
البحري .تتناول األقسام الفرعية أدناه نوع البيانات الالزمة لتقييم
الظروف الحالية لمنطقة التخطيط فيما يتعلق بالجوانب المختلفة
التي تميز النظام االجتماعي والبيئي قيد التحليل.
كما هو موضح سابقاً ،هناك حاجة إلى استراتيجية لتجميع
البيانات وإدارتها أثناء وضع خطة العمل .من الضروري تحديد
فئات البيانات ،والبروتوكوالت لبناء نظام معلومات عامة (أو
تغذية ،عندما يكون موجوداً بالفعل) لتنظيم البيانات ،والتي سيتم
استخدامها إلجراء تحليالت مختلفة .نظراً لطبيعة جمع البيانات
التي تستغرق وقتاً طوي ً
ال وباهظة التكلفة ،فمن المهم تحديد
األولويات وجمع البيانات ذات الصلة بنا ًء 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.

المعلومات المتعلقة بالدخول تخطيط الحيز البحري
يتطلب لتحليل الظروف األولية
المعلومات المكانية لعلم المحيطات
(درجة حرارة المحيط ،األمواج ،التيارات)...
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 المربعم5.2
تنسيق البيانات  -ليست دائم ًا مسألة عابرة للحدود
مشروع  :PLASMARتنسيق الموائل القاعية
تم جمع المعلومات المكانية عن الموائل البحرية القاعية على أعماق
تصل إلى  50متراً في جزر الكناري (إسبانيا) من خالل حمالت
المسح (رسم الخرائط) من  .2008-2000لسوء الحظ ،نظراً ألن هذه
االستطالعات تم تقديمها من قبل شركات استشارية مختلفة ،فإن
مجموعات البيانات لها هياكل مختلفة و 176نوعاً 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
مجموعات البيانات الخاصة بالموائل القاعية باتباع مبادئ INSPIRE
 Directiveوتطبيق أنظمة تصنيف موحدة:
( )1نظام معلومات الطبيعة األوروبي –  26تصنيفاً للموائل؛
( )2التصنيف التوجيهي إلطار االستراتيجية البحرية –  12تصنيفاً
للموئل؛
( )3المعيار الوطني اإلسباني بشأن الموائل واألنواع البحرية – 43
تصنيفاً.
يتيح تطبيق معيار نظام معلومات الطبيعة األوروبي تنسيق الخرائط
الوطنية مع منتجات خرائط الموائل األوروبية للرصد البحري وشبكة
البيانات ( ،)EMODnetحيث تستخدم كلتا مجموعتي البيانات نفس نظام
التصنيف.
أ

ب

بيانات عن البيئة البحرية
(مستوى التغذية ،حالة الموائل القاعية)...
حفظ الموارد البحرية
(امتداد وأهداف المحميات البحرية)...
معلومات عن األنشطة الساحلية والبحرية
(تربية األحياء المائية ،مرافق الطاقة في المحيطات ،السياحة الساحلية،
الموانئ والمالجئ)...

ج

د

المعلومات االجتماعية-االقتصادية
(سكان المناطق الساحلية ،والبطالة ،والدخل حسب القطاع)...
المعلومات المتعلقة بالحوكمة
(الوحدات اإلدارية ،تصاريح التنقيب…)

الشكلم5.3
مثال على إطار المعلومات المتعلقة بالدخول تخطيط الحيز البحري
مصمم خصيص ًا لتحليل الظروف الحالية ،تم تكييفه الحتياجات 
مشروع تخطيط الحيز البحري  ،PLASMARفي منطقة ماكارونيسيا في
المحيط األطلسي
المصدرAbramic et al., 2020 :

الشكل  5.4
م
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.
المصدرPLASMAR Consortium, 2020 :
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رسم الخرائط التشاركية كمصدر
للبيانات والمعلومات
رسم الخرائط التشاركي هو عملية لرسم خرائط تحاول توضيح
العالقة بين اليابسة أو المحيط والمجتمعات المحلية باستخدام
لغة رسم الخرائط المفهومة والمعترف بها بشكل عام (.)IFAD, 2009
تقدم الخرائط معلومات مكانية بمقاييس مختلفة ،باستخدام ورقة أو 
خريطة رقمية ،تعمل كوسيلة للتمكين من خالل السماح للمجتمعات 
المحلية بتمثيل نفسها مكاني ًا.

© UNESCO-IOC/MSPglobal, 2020

يمكن ألصحاب المصلحة المشاركين في تمرين رسم الخرائط تبادل 
التفاصيل القيمة التي غالب ًا ما تكون غير موجودة في قواعد البيانات 
المكانية ،مثل النزاعات وأوجه التآزر مع المستخدمين اآلخرين،
والمنظور الشخصي حول أهمية مجاالت معينة للقطاع ،وكذلك آثار
فقدان إمكانية الوصول المحتملة.
يعد بناء الثقة خطوة أساسية لضمان نجاح رسم الخرائط التشاركية،
بينما في حالة المعارف التقليدية ،من الضروري أيض ًا طلب الموافقة
المسبقة من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية قبل استخدام
البيانات (.)Ntona and Morgera, 2018

نظراً ألن المسح والرصد يستغرقان أيضاً وقتاً طوي ً
ال 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.
يمكن تحديد المعلومات المطلوبة باتباع األطر المحددة بالفعل،
أو إطار عمل تم تطويره حديثاً مصمماً ألهداف تخطيط الحيز
البحري الخاص بموقف معين.
هناك أيضاً مبادرات عالمية تقودها وكاالت متخصصة تابعة
لألمم المتحدة (مثل منظمة األغذية والزراعة ،أو المنظمة
البحرية الدولية ،أو برنامج األمم المتحدة للبيئة ،أو اليونسكو،
أو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،أو البنك الدولي) أو المنظمات
اإلقليمية (مثل االتحاد األوروبي ،واالتحاد األفريقي ،واتفاقيات
البحار اإلقليمية) والتي تعمل على تحسين جمع البيانات بشكل
كبير من خالل وضع بروتوكوالت البيانات والمعايير واألنطولوجيا.

نصيحة:
التقييمات على المستوى
العابر للحدود
تتمثل إحدى الطرق الجيدة لتحسين المواءمة بين الخطط المجاورة في
تعزيز الشبكة والتعاون عبر كل من األحواض البحرية والحدود اإلدارية،
وخاصة بين المخططين وخبراء البيئة الذين لديهم تفويض إداري
لتخطيط المنطقة  .
من المهم مراعاة الظروف الحالية مع الدول المجاورة ،خاصة فيما يتعلق
بالمناطق العابرة للحدود (يمكن أن تعبر األنواع ،والموائل ،واألنشطة البشرية،
والضغوط البيئية الحدود) .حيثما أمكن ،يجب على البلدان تطبيق التعاون
البحري اإلقليمي في المراقبة البحرية وجمع البيانات.
من الضروري إجراء تشخيص للجوانب العابرة للحدود للمنطقة قيد 
التحليل .قد يكون لدى بعض الدول مخاوف بشأن تأثير دول أخرى على
أراضيها .تتمثل إحدى الطرق المحتملة لتمكين العمل التعاوني في إنشاء
نهج قائم على النظام البيئي لتخطيط الحيز البحري (من شأنه أن يسلط
الضوء على اتصال واستمرارية النظم البيئية بين البلدان) ،باإلضافة إلى
تحديد الموضوعات قيد المناقشة ،وقصرها على ما هو بالفعل عابر للحدود.
ضع في اعتبارك مواءمة الرموز ومفاتيح الخريطة المستخدمة في رسم
الخرائط عبر البلدان المختلفة.
قد يكون من المفيد إظهار حدود البلدان المجاورة ومشاريع البنية التحتية
(القائمة ،أو المقترحة ،أو المخطط لها) والنظم البيئية القريبة من أو عبر
حدود الوالية القضائية.
يوصى بتعزيز الشبكة بين سلطات القطاع الوطني عبر الحدود داخل
حوض البحر .من الناحية المثالية ،ينبغي أن يتم تسليم ذلك تحت مظلة
المشاريع المشتركة.

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.
أثناء مهمة جمع البيانات والمعلومات ،من المهم إجراء تحليل
ثغرات البيانات ،وكذلك التحلي بالشفافية عند فقدان البيانات
والعواقب التي قد تترتب على اتخاذ القرار .قد يكون من المفيد
أيضاً وضع خطة حول من وكيف ومتى يتم التعامل مع المعلومات
المفقودة .يتطلب جمع البيانات الجديدة قياسات ميدانية ،وهو
أمر غير ممكن دائماً خالل الموعد النهائي والموارد المتاحة.
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
تقنية محددة (مثل مهارات نظم المعلومات الجغرافية) نظراً
ألهمية البيانات المكانية في عملية التخطيط .يتطلب توصيف
المنطقة ،أي التشخيص ،معرفة بجمع البيانات المكانية وتحليلها

طيطختلل تامييقت

وإدارتها .في الواقع ،يوجد في الوقت الحاضر العديد من األدوات
التكنولوجية (أو «أدوات دعم القرار») التي يمكن أن تساعد في
هذه الخطوة .من المهم أن نأخذ في االعتبار أن تخطيط الحيز
البحري العابر للحدود قد يكون له بيانات مختلفة ،ومواءمة
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
واألقل تكلفة هي التخطيط التشاركي لمجاالت االستخدام.
عادة ما تكون هناك حاجة لرسم الخرائط التشاركية حتى في
المواقف التي يتوفر فيها الكثير من البيانات .لن يكون لدى جميع
المشاركين مجموعات بيانات إلظهار المجاالت ذات األولوية
العالية ،وقد ال تمثل البيانات الحالية السيناريوهات المستقبلية.
كان رسم الخرائط التشاركية أحد مكونات تخطيط الحيز البحري
منذ عام  2006على األقل وهناك أدوات متعددة ،بما في ذلك رسم
الخرائط عبر اإلنترنت أو أدوات دعم القرار مثل  SeaSketchالتي
دعمت التخطيط البحري في كندا ( )Diggon et al., 2020وAdobe
 GeoPDFفي سيشيل (.)Smith et al., 2019
باإلضافة إلى التخطيط ،يجب أن تتيح عملية تخطيط الحيز
البحري حلوالً دائمة لتخزين البيانات وأرشفتها ،مما يجعلها
متاحة للقرارات المستقبلية ،وإلنشاء بروتوكوالت للحفاظ على
مجموعات البيانات الرئيسية الالزمة للتنفيذ والمراقبة.
هناك ثالث فئات عامة من المعلومات المكانية ذات صلة بتخطيط
الحيز البحري )1( :التوزيعات البيولوجية والبيئية ،بما في ذلك
المناطق ذات األهمية المعروفة لنوع معين أو مجتمع بيولوجي؛
( )2المعلومات المكانية والزمانية عن األنشطة البشرية؛ و()3
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
الموائل المختلفة والعمليات المهمة ،على سبيل المثال المناطق
ذات التيارات الصاعدة.
سيكون رسم خرائط الحدود القضائية واإلدارية مناسباً أيضاً
عند النظر في الترتيبات الحكومية .عند إجراء مراجعة للبيانات
المتاحة ،يجب أن تبحث عن المعلومات المكانية والزمانية التي
تغطي معظم منطقة اإلدارة البحرية.
يمكن جمع البيانات من عدة مصادر ،بما في ذلك )1( :المؤلفات
العلمية؛ ( )2رأي أو مشورة علمية من الخبراء؛ ( )3مصادر حكومية؛
( )4المعرفة المحلية؛ ( )5القياس الميداني المباشر .تعتمد معظم
جهود تخطيط الحيز البحري بشكل كبير على المصادر الثالثة
1
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أمثلة عن البيانات التي تحتاج إلى
تقييم الظروف البيئية الحالية
قائمة البيانات المكانية المحددة لخصائص البيئة:
yالميزات األوقيانوغرافية مثل التيارات ومناطق التقارب واالرتفاع
yقياس األعماق والعمق
yالمجاالت ذات األولوية للحفظ (مثل المناطق البحرية المحمية،
ومحميات المحيط الحيوي ،والمناطق البحرية المهمة إيكولوجي ًا أو 
بيولوجي ًا ،وما إلى ذلك)
yالجيومورفولوجيا القاعية والسطحية والعميقة
yالشعاب المرجانية العميقة وسلسلة الصخور
yالنظم البيئية الرئيسية واألنواع المكونة للمجتمع (مثل الشعاب
المرجانية واألعشاب البحرية وأشجار المانغروف الساحلية)
yتوزيع ووفرة األنواع الرئيسية (مثل الحوتيات والسالحف صفيحيات 
الخياشيم والطيور البحرية واألسماك والالفقاريات)
yمناطق التكاثر
yمناطق الحضانة
yمناطق التغذية أو البحث عن الغذاء
yاالختالفات على مستوى اإليقاع الموسمي مع مراعاة مختلف مراحل
الحياة بالنسبة لألنواع
yدرجة حرارة سطح البحر
قائمة البيانات المكانية المحددة لخصائص الوضع البيئي ،بما في
ذلك المؤشرات:
yجودة المياه (العناصر الغذائية واألكسجين المذاب)
yالقمامة البحرية
yفقدان التنوع البيولوجي
yاألنواع الغازية
yفقدان الموائل

األولى للبيانات ،على الرغم من االعتراف المتزايد بالمعرفة
المحلية كمصدر قيم للمعلومات لتخطيط الحيز البحري.

	5 .2.1تحديد وفهم وتحليل الظروف البيئية الحالية ،بما في
ذلك التغيرات البيئية العالمية
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
للخصائص األوقيانوغرافية .بينما ال يوجد سوى محيط واحد،
يجب دمج تنوعه وعمليات التواصل التي تحدث ضمنه بشكل جيد
في عمليات تخطيط الحيز البحري.
يجب التخطيط الستخدام المساحات والموارد البحرية بشكل
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.

للحصول على مثال لتصميم التخطيط الحيز البحري في المواقف محدودة البيانات ،انظر Flower et al., 2020
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 المربعم5.3
تحديد وتحسين المناطق البحرية المهمة إيكولوجي ًا أو بيولوجي ًا من خالل تخطيط الحيز البحري :ناميبيا   
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 ،بنا ًء 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.

الشكلم5.5
تحديد خصائص المياه الخاضعة لسلطة الدولة الناميبية
المصادرFinke et al., 2020; Harris et al., 2019; Holness et al. 2014; Kirkman et al., 2019 :

أمثلة عن البيانات التي تحتاج إلى تقييم الظروف الفيزيائية الحالية
قائمة البيانات المكانية المحددة لخصائص الظروف األوقيانوغرافية
الفيزيائية:
yقياس األعماق
yالتيارات
yاألمواج
yدرجات الحرارة
yالملوحة

قائمة البيانات المكانية الالزمة لتقييم المخاطر التي قد تمس بالمناطق
الساحلية ولتقييم نقاط ضعف هذه المناطق:
yالتعرية الساحلية
yمناطق الفيضانات
yارتفاع مستوى سطح البحر
yالرياح اإلعصارية
yالطفرات العاصفية

طيطختلل تامييقت

 المربعم5.4
نظم المعلومات والبيانات العامة لدعم تخطيط الحيز
البحري في الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط
الهادئ
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.
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تحقيقا ألغراض التخطيط ،يمكن أيضاً استخدام الخصائص
البيئية لتقسيم األراضي الوطنية إلى مناطق تخطيط مختلفة،
سيما في البلدان ذات األراضي البحرية الواسعة .لكن ال ينبغي
اتخاذ هذا القرار دون النظر في الحدود اإلدارية الداخلية ونظام
التخطيط للبلد.

	5 .2.2تحديد وفهم وتحليل الظروف المادية الحالية ،بما في
ذلك المخاطر الساحلية والتكتونية
الظروف المادية في المناطق الساحلية والبحرية المرتبطة
بتخطيط الحيز البحري هو مفهوم تدخل ضمن تصنيفاته جملة
المتغيرات األوقيانوغرافية الفيزيائية وكذلك ما يحدث من ظواهر
في عالقة بالمخاطر الساحلية مثل ظاهرة التعرية أو التصحر
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).
من ناحية تعد الظروف األوقيانوغرافية الفيزيائية عنصرا
ضروريا في تحديد مواقع بعض القطاعات البحرية (على غرار
مصادر الطاقة المتجددة البحرية) ومن ناحية أخرى قد ينجر
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).

	5 .2.3تحديد وفهم وتحليل الظروف االجتماعية القائمة،
بما في ذلك الجوانب الثقافية وجانب رفاهية اإلنسان
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.

بشكل عام يمثل البعد االجتماعي جزءاً من مجال «اجتماعي-بيئي»
أو «اجتماعي-اقتصادي» دقيق التوازن وهو أمر ضروري لفهم
عالقات المجتمع بالبحر .هذه األبعاد – االجتماعية والثقافية
والبيئية واالقتصادية – هي بمثابة الطبقات المتشابكة فيما بينها
والتي تشكل نظاماً معقداً هو الذي يحدد خصائص المنطقة التي
سيجرى عليها التخطيط .بالنسبة للبعد االجتماعي لتخطيط

أمثلة عن البيانات المكانية
التي تحتاج إلى تقييم الظروف
االجتماعية والثقافية القائمة
المصدرMACBIO, 2021 www.macbio-pacific.info :

yالتراث الثقافي البحري والمغمور بالمياه
yالمعالم الساحلية
yالمعالم الغارقة والمدفونة
yاستخدام الساحل والبحر
yاالستخدام السابق للساحل والبحر
yالمجاالت الدينية واالجتماعية والثقافية األخرى
yحيازة األراضي التقليدية
yخدمات النظام البيئي الثقافي
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 المربعم5.5
تقييم خصائص المناظر البحرية (الجوانب االجتماعية والثقافية)
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:
الخطوة  :1تحديد 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.
الخطوة  :2دراسة 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.
الخطوة  :3المسح الميداني والتحقق من أصحاب المصلحة الختبار وتنقيح
المسودة ووصف أنواع و/أو مناطق الطبيعة البحرية المحددة في الخطوة 2
وتسجيل الصفات الجمالية والحسية والتجريبية.
الخطوة  :4التصنيف 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.

الشكلم5.7
تقييم خصائص المناظر البحرية في مضيق دوفر
© LUC, 2015
المصادر :مقتبس عن )Natural England (2012
)and Marine Management Organisation (2018
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ملخص لمكونات المناظر البحرية
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الحيز البحري ،يمكن تقييمه من منظور اجتماعي ثقافي وكذلك
من زاوية رفاهية اإلنسان (.)McKinley et al., 2019
يمكن تخطيط المجاالت ذات األهمية االجتماعية مع األخذ بعين
االعتبار معايير مختلفة ،مثل:
yالقيم الثقافية (المادية والالمادية)
yالقيم الروحية/الدينية
yالقيم 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
في مرحله األولى من ناحية البحث .وفي هذا الصدد يمكن
االستئناس بالدراسات التي جرت حول خدمات النظم البيئية
الثقافية مثال التي يبدو أن لديها ما تضيفه إلى هذا النوع من
التقييمات لتخطيط الحيز البحري.
ربما ال يكمن التحدي الرئيسي في كيفية تحديد المجاالت ذات
األهمية االجتماعية ،بل في كيفية تقييمها وكيفية أخذها بعين
االعتبار أثناء عملية صنع القرار عندما تتعارض مع أولويات
التخطيط األخرى ،وخاصة عندما يتعذر تحديد قيمتها المادية/
قيمتها في السوق .ولكن ونظراً ألن مفهوم التعريف بالمحيطات
هو مفهوم حديث العهد يركز على التأثيرات والروابط بين المجتمع
والبحر ويهدف إلى زيادة الوعي العام بإدارة المحيطات ،فإن
انخراط العموم في عملية تخطيط الحيز البحري يمكن أن يتعذر
إذا ما تم إهمال القيم غير المادية في عمليات التخطيط.
أمثلــة عن طرق تخطيط وتقييم المجــاالت ذات األهميــة
االجتماعية من خالل مشاركة أصحاب المصلحة (مقتبس
عن  )HELCOM/Pan Baltic Scope, 2019وهي تتضمن:
yرسم الخرائط التشاركية للمناطق ذات األهمية االجتماعية
(إما برسمها على خرائط ورقية قابلة للطباعة أو على شكل
خرائط رقمية)
yطرق المراقبة للتأكد من ردود أفعال الناس وسلوكهم في المناطق
ذات األهمية االجتماعية المعينة
yاطلب من األفراد إنشاء قائمة بالقيم االجتماعية والثقافية
yاطلب من األفراد ترتيب المعالم البحرية باستخدام الصور
سيكون من المهم أيضاً في بعض األماكن تحديد المجتمعات
الساحلية األصلية وتشريكها في العملية باعتبار أن هؤالء يمكن
أن يكون لديهم دراية بمناطق معينة ورؤية شاملة وتخصصية تولي
أهمية للجانب الثقافي للبحر (.)Grimmel et al., 2019
هناك نوع آخر من المعلومات االجتماعية هو ذلك الذي يهدف
إلى ضمان االعتراف بمختلف الفئات االجتماعية ضمن عمليات
تخطيط الحيز البحري ( .)Saunders et al., 2020وتتعلق هذه
المعلومات بالحقوق (بما في ذلك أنظمة الحيازة التقليدية)
والتبعيات والمصالح المرتبطة بالموارد الساحلية ،والبحرية،
وأنظمة المعتقدات ،والمعرفة .يعتبر جانب االعتراف في حد ذاته
بعداً مهماً في منظومة العدالة االجتماعية ،كما أنه يضمن تمثيل
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أمثلة عن البيانات التي تحتاج إلى
تقييم الظروف القطاعية الحالية
قائمة البيانات المكانية المتعلقة باالستخدامات البحرية:
yمصايد األسماك
–المناطق التي توجد فيها مصايد األسماك (مثل المناطق
التجارية ،المناطق التقليدية ،المناطق الترفيهية ،إلخ).
–مناطق التفريخ والحضانة
–موانئ الصيد المهمة
–هجرة األسماك
–كثافة الصيد
–القيود
yتربية األحياء المائية
–المناطق
–البنية التحتية الموجودة
yالسياحة
–المناطق الترفيهية والسياحية والطرق
yالنقل البحري
–البنى التحتية للموانئ ومناطق الحماية
–مناطق الرسو
–مناطق التفريغ والصرف
–الطرق البحرية (المنظمة البحرية الدولية ،خطوط الع ّبارات ،إلخ).
–الحركة البحرية (مثل نظام أوتوماتي لتحديد هوية السفن)
–المناطق المحظورة المحجوزة للشحن
yالمنشآت والبنى التحتية
–مناطق االستكشاف واالستغالل
–البنية التحتية المثبتة (مثل المنصات ،والمزارع ،والمحطات،
واألنفاق ،والجسور ،والعوامات ،وما إلى ذلك)
–مناطق السالمة وحضائر البناء
yخطوط األنابيب والكابالت البحرية
–كابالت االتصاالت/البيانات
–كابالت الجهد العالي
–خطوط األنابيب
yالتراث الثقافي البحري والمغمور بالمياه
–الموقع الدقيق أو التقريبي
–مناطق السالمة ذات القيود على االستخدامات األخرى
yمناطق استخراج المواد الخام
–الموارد المعدنية
–الغاز الطبيعي
–الزيت
–تخزين ثاني أكسيد الكربون
–محيط األمان في منطقة االستخراج
–المناطق التي ُ يحظر فيها استخراج المواد الخام
yالدفاع
–مناطق التدريبات العسكرية
–مناطق الرادار/مناطق المراقبة العسكرية
–المناطق المحظورة
yالبحث العلمي
–نطاقات البحث
–محطات وشبكات القياس
yمناطق للحفظ
–المحميات الساحلية والبحرية
–محميات المحيط الحيوي
–طرق هجرة الطيور
–تدابير الحماية األخرى
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 المربعم5.6
رسم خرائط لألنشطة البحرية وآثارها التشريعية في السنغال 
والرأس األخضر والبرازيل

حدد مشروع  PADDLEمجاالت 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.

تم تنفيذ مشروع  PADDLEمن سنة  2017إلى سنة  2021بهدف دعم تبادل
المعرفة حول تخطيط الحيز البحري بين األكاديميين والشركات االستشارية
في أوروبا وشركائها في كل من السنغال والرأس األخضر والبرازيل.

التقارير ونتائج االجتماع متاحة باللغتين اإلنجليزية والفرنسية على موقع
المشروع على الويبhttps://www-iuem.univ-brest.fr/paddle :
المصدرLe Tixerant et al., 2020 :

 المربعم5.7
 التقييم العابر للحدود في خليج غواياكيل (مشروع تجريبي
لمبادرة  MSPglobalفي جنوب شرق المحيط الهادئ)

( )1إدراج البيانات المراد تجميعها
( )2تحديد مصادر البيانات المحتملة ومقدميها
( )3تجميع البيانات (تنزيل مجموعات البيانات األصلية كلما أمكن ذلك أو
طلب ذلك من أصحاب المصلحة الرئيسيين)
( )4تحليل جودة البيانات
( )5بناء قاعدة بيانات جغرافية ذات بيانات وصفية
( )6وضع الخرائط
( )7مشاورات أصحاب المصلحة لمراجعة الخرائط
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).

نفّذت مبادرة  MSPglobalمشروعاً 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
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جميع مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين (انظر الفصل .)2
من المهم أيضاً تطبيق نهج قائم على الحقوق كذلك التطرق إلى
مسائل على غرار مسألة المساواة بين الجنسين في وقت مبكر
من عملية تخطيط الحيز البحري .فهذه المعلومات األساسية
ضرورية لتوقع وتقييم الفوائد واألضرار الناتجة عن قرارات
تخطيط الحيز البحري.

	5 .2.4تحديد وفهم وتحليل الظروف االقتصادية القائمة من
خالل نهج متعدد القطاعات
تجميع المعلومات ورسم خرائط للتوزيع الحيز والزماني وكثافة
األنشطة البشرية الرئيسية في منطقة اإلدارة البحرية هي
إحدى المهام المهمة األخرى .وهي تشمل االستخدامات البشرية
الرئيسية على غرار الصيد التجاري والترفيهي وأنشطة الشحن
وإنتاج الطاقة المتجددة وغير المتجددة واستخراج الرمال
والحصى .يقدم الجدول   2.4أمثلة على األنشطة البشرية في
المناطق البحرية.
قد تثبت بعض المجاالت ،عند تطبيق طرق التقييم المادي ،أنها
أكثر قيمة من الناحية االقتصادية من غيرها ،على سبيل المثال
رواسب الرمل والحصى؛ رواسب النفط والغاز؛ المناطق ذات
الرياح العاتية؛ مناطق صيد األسماك؛ وطرق النقل البحري .من
المهم تحديد هذه المناطق ورسم خرائط لها ومقارنتها بالقيم
البيئية واالجتماعية والثقافية للمنطقة.
تتميز مختلف األنشطة الساحلية والبحرية التي تشكل اقتصاد
المحيطات الحالي لمنطقة التخطيط بتوزيع أفقي ورأسي غير
متجانس وهي متأثرة بمختلف المتغيرات الموضحة أعاله (البيئية
والمادية واالجتماعية) وكذلك بقطاعات أخرى .وهي يمكن أن
تكون متحركة أو ثابتة (انظر الفصل  ،)2ولكن في كلتا الحالتين
تمتد آثار أقدامها إلى ما وراء المنطقة الرئيسية حيث يكون
النشاط ،ألنها مرتبطة باألرض (التفاعل بين اليابسة والبحر).
يعد تجميع البيانات المكانية المتعلقة باالستخدامات الساحلية
والبحرية حجر الزاوية في تخطيط الحيز البحري ،وهو السمة
الرئيسية التي تميز هذا النهج متعدد القطاعات باقي النهج
األخرى التي تُعنى بشكل أساسي بتدابير اإلدارة .لذلك ،وجب جمع
البيانات والمعلومات حول كل استخدام (حتى تلك التي ال تدخل
في نطاق تخطيط الحيز البحري وفقاً للتشريعات الوطنية)
وتحليلها من أجل توفير أساس لتطوير تقييم اقتصادي متكامل
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
أساسي على الحفظ هي أيضاً مرتبطة بالظروف االقتصادية
المحلية كطريقة مهمة لضمان التنمية المستدامة.
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يمكن أن يكون تحليل التوجهات أيضاً أساساً يُستند إليه لتحديد
القاطرات الرئيسية للتطورات المستقبليةِ .
ِ
قاطرات الدفع هذه
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
الممسوحة في تحديد المساحة من الناحية القانونية والحقوق
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.
فباإلضافة إلى البعد القانوني ،يوفر سجل األراضي البحرية
معلومات أساسية للتخطيط ،فض ً
ال عن اضطالعه بدور حكومي
بوصفه أداة للتشاور العام (.)UNESCO-IOC, 2021c
وإلى جانب البيانات المكانية ،يجب تحليل القطاعات المختلفة
بهدف إنشاء نقطة انطالق للخطة .غير أن قواعد البيانات
اإلحصائية غير متوفرة عموماً بالشكل الذي يتطلبه التحليل.
 المربعم5.8
أداة سيمفوني -هي أداة لتخطيط الحيز البحري القائم على
النظام اإليكولوجي
تُعد سيمفوني أداة وبرنامج ذات وظيفة تصورية لتقييم األداء المتوقع
لمختلف بدائل التخطيط ( .)Hammar et al., 2020تُمكن 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.
يخ ّول 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  1كيلومتر 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.
المصدرSwedish Agency for Marine and Water Management, 2021b1 :
https://www.havochvatten.se/en/eu-and-international/marinespatial-planning/ 1
symphony---a-tool-for-ecosystem-based-marinespatial-planning.html
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لذا يُطلب من اإلدارات الوطنية إعادة تصميم قواعدها اإلحصائية
لتيسير تطبيقها في إطار األغراض المحددة للخطط الحيز
البحري ،مع مراعاة حجم األنشطة التي تتم فيها وبيئتها وبرؤية
شاملة لالقتصاد البحري.
بغية تحليل الوضع الحالي للقطاعات البحرية ومدى إسهام
الخطط في بناء أساس جديد لالقتصاد البحري ،يجب أن يشمل
التشخيص األولي مدى تطور الجانبين التكنولوجي واالبتكاري،
ودورهما في عملية تصميم الخطة.

فض ً
ال 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.

	5 .2.5تحديد الصراعات الحالية والمحتملة وأوجه التوافق
فيما بين االستخدامات البحرية ،بما في ذلك تقييم
األثر التراكمي
بعد تقييم مختلف جوانب نظام االجتماعي-اإليكولوجي ،يمكن
تحديد مناطق الصراع المحتملة في عالقة بالتنافس على الحيز
(بين االستخدامات بعضها البعض وبين االستخدام والطبيعة على
حد سواء) بسهولة من خالل البيانات المكانية المتداخلة .ولكن
من األهمية بمكان مراعاة أنه إذا لم يتم تحديد األوضاع الحالية
بشكل كامل  -وبإيالء االهتمام بمعايير متعددة (مثل المعايير
البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية)  -فقد يتعذر تحديد
بعض مناطق الصراع.

 المربعم5.9
التخطيط ثالثي األبعاد من خالل مواصفات استخدام الحيز في الواليات المتحدة األمريكية
عرضت دراسة حديثة نشرتها اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
بالواليات المتحدة األمريكية ( ،)Wahle et al., 2020بنا ًء 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 مواصفات استخدام الحيز على النحو التالي :األول إلى الرابع
متعلق بالخصائص التشغيلية والخامس إلى السادس متعلق بالقيود المكانية
في التفاعالت مع االستخدامات األخرى.
	.Iوصف عام:
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.
	.IIاستخدام الحيز ثالثي األبعاد:
األثر األفقي (الخط الساحلي ،المد والجزر ،المياه القريبة من
الشاطئ ،الساحلي ،المحيطي) واألبعاد الرأسية (الهواء ،سطح البحر،
العمود المائي ،ترسيبات البحر ،قاع البحر).

© NOAA, 2020

 .IIIالحيز الذي تشغله العناصر الوظيفية لالستخدام:
موقع العناصر المختلفة لالستخدام البحري (مثل األشخاص ،السفن،
المراسي ،التروس المتحركة ،البنية التحتية المثبتة) بأبعاد أفقية ورأسية.
 .IVأهمية العناصر الوظيفية لالستخدام:
أهمية كل عنصر ألداء أنشطة االستخدام البحري ،أي التقسيم إلى
عناصر من المرجح ونادراً ما يتم استخدامها.
	.Vالخصائص التشغيلية لالستخدام:
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).
	.VIالقيود المكانية:
درجة المرونة في اختيار مناطق التشغيل ،أي االعتماد على الموقع ،من
أجل تجنب التعارض مع االستخدامات األخرى ،فض ًال 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.
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لمجابهة هذا التحدي في األماكن ذات البيانات المحدودة ،قد يكون
أحد الحلول التي يمكن اللجوء إليها هي مطالبة أصحاب المصلحة
بتحديد المناطق التي توجد فيها صراعات مكانية على الخريطة
مباشرة .الستهالل المناقشة ،قبل اقتراح رسم الخرائط القائم على
المشاركة ،قد يكون من المفيد إجراء ممارسة لتحديد التفاعالت
المزدوجة (الصراع والتآزر) .ومع ذلك سيكون من المهم ،بالنسبة
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
تخطيط الحيز البحري في تزايد مستمر في بعض المشاريع
الوطنية وكذلك التجريبية.
تحدد هذه الطرق بشكل عام الضغوط الناجمة عن األنشطة
وتربطها بمكونات معينة من النظام اإليكولوجي مثل الموائل القاعية
واألنواع البحرية ( .)SIMNORAT, 2019عالوة على ذلك ،فإن بعض
التهديدات لها تأثيرات مباشرة على مكونات النظام اإليكولوجي
مثل الصيد الجائر أو األضرار التي تلحق بالموائل بسبب الصيد
بشباك الجر أو بسبب مراسي القوارب الترفيهية ،في حين أن
البعض اآلخر له عواقب غير مباشرة كثيرة ،على سبيل المثال
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
سطح البحر (مثل منصات النفط والغاز الثابتة) ،يشغل البعض
اآلخر سطح البحر (مثل السياحة البحرية) أو قاع البحر (مثل
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
تحت الماء الناجمة عن القوارب أو عن تشويه المناظر البحرية
بسبب طواحين الهواء البحرية).
إن النظر في البعد الثالث (أي العمق) يتسم بأهمية خاصة في
المناطق العميقة؛ ومع ذلك ،فإن التخطيط ثالثي األبعاد متعدد
القطاعات يظل غير مستخدم بشكل ملموس في معظم الخطط
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
الجوانب ثالثية األبعاد في التحليالت التكميلية لالستخدامات
المكانية وصراعتها ،فض ً
ال عن مخططات تقسيم المناطق.

	5 .3تحديد األوضاع المستقبلية

سيكون هناك دائماً عدة سيناريوهات مستقبلية بديلة ممكنة بالنسبة
ألي منطقة إدارة بحرية .حسب األهمية التي توليها ألهداف وغايات
معينة ،سيكون لكل من هذه البدائل استخدامات بشرية موزعة
بشكل مختلف في المكان والزمان .يُعد وضع سيناريوهات مكانية
بديلة بمثابة خطوة حاسمة في عملية تخطيط الحيز البحري ألنه
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يمهد الطريق الختيار االتجاه الذي تريد أن تتطور فيه منطقتك
بالنسبة لإلطار الزمني المحدد .يوجد هناك طرق مختلفة يمكن
من خاللها تطوير سيناريوهات االستخدام الحيز البحري.
يُقصد بتخطيط الحيز البحري النشاط المستقبلي الذي يضع
خطة لرؤية مستقبلية .ستشترك عملية تخطيط الحيز البحري مع
أصحاب المصلحة في تص ُّور 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،
بل يجب أن يكشف عن سيناريوهات مستقبلية بديلة محتملة
للمنطقة في غضون  5أو  10أو  15أو حتى  20عاماً 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
عدداً من المهام ،بما في ذلك تقدير الطلب على االستخدامات
البحرية المستقبلية والجديدة ،وتحديد سيناريوهات مكانية
مستقبلية بديلة واختيار سيناريو مكاني مفضل (IOC-UNESCO,
 .)2009يتلخص السيناريو في وصف محكم ومتسق داخلياً ومعقوالً
لحالة العالم المحتملة في المستقبل ( .)IPCC, 2001إنه ليس
تنبؤاً أو خطة؛ بل إن كل سيناريو يُمثل صورة بديلة واحدة لكيفية
تجلي المستقبل ( .)McGowan et al., 2019إن المهمة الرئيسية
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  5إلى  10سنوات ،في حين أن السيناريوهات
المناخية عادة ما تكون من  50إلى  100عام .يُعد هذا طويال جداً
باعتباره أفقاً للتخطيط ،لذلك يجب استخدام المشاركة والمناقشة
مع أصحاب المصلحة حول التوجهات المستقبلية من أجل زيادة
الوعي بتغير المناخ.

	5 .3.1تقدير الطلبات الجديدة لحيز المحيط من القطاعات 
البحرية القائمة والجديدة والناشئة
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.
في هذا السياق ،تتمثل المرحلة األولى لعملية تحليل األوضاع
المستقبلية في تقدير الطلبات المكانية الجديدة وتوقعها ضمن
منطقة التخطيط واإلطار الزمني المحدد لها .في معظم الحاالت،
تكون المعلومات المتعلقة بالمقترحات المستقبلية متوفرة في
السياسات والتقارير القطاعية ،على الرغم من أن هناك حاالت
ال تتوفر فيها الخطط القطاعية .وقد بينت التجربة أن هناك
عادة ثغرات مختلفة تتعلق بالمطالب المستقبلية .في هذه
الحاالت ،يمكن أن يلعب تخطيط الحيز البحري دورا تحفيزيا
لبعض القطاعات.
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مالمربع 5.10
وضع سيناريوهات مستقبلية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في بيليز
ف ــي أمريــكا الوســطى ،جمعــت خطــة إدارة المناطق الســاحلية المتكاملة لبيليز
ومشــروع رأس المــال الطبيع ــي 2البيانــات الحالية المتعلقــة بالتنوع البيولوجي
والموائل واالســتخدامات البحرية والســاحلية التي تم رســمها بشــكل شــامل
ومشــاركتها مــع الجمهــور قصد مراجعتهــا والتعليق عليها.

1

كمــا جمعــت خطــة إدارة المناطق الســاحلية المتكاملة لبيليز االســتخدامات
البحريــة والســاحلية ف ــي فئــات مفيدة لتقســيم المناطق ووضعت ثالثة
مخططــات تقســيم ممكنــة عل ــى الصعيدين المحلــي والوطني .تؤكد مخططات
تقســيم المناطــق الثالثــة عل ــى 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 اإليكولوج ــي .إن مســتقبال يولــي عنايــة "بالحفاظ على البيئة"
من شــأنه أن يحســن ســامة النظم اإليكولوجية ولكنه ســيقلل من االســتخدام
البشــري للمنطقة الســاحلية .والمســتقبل القائم على "اإلدارة المســتنيرة" ينطوي
عل ــى مجموعــة مــن أولويــات التطويــر والحفظ ،ومن شــأنه أن يقلل التأثيرات
عل ــى النظــم اإليكولوجيــة الســاحلية والبحريــة .ف ــي 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
 %25عل ــى 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 ف ــي تخطيط الحيز
البحــري أمر ممكن.
© PNAS.org
© BICZMP
المصــدرCoastal Zone Management Authority and Institute of Belize, 2021 :

-https://www.coastalzonebelize.org/coastal-planning-monitoring 1
/program-unit
https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest 2
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 المربع 5.11
م
تحليل الظروف المستقبلية على المستوى العابر للحدود
قــد يكــون مــن الضــروري ف ــي 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.

يفترض الســيناريو الشــامل أن يتم اتباع التوصيات الواردة في ورقة سياســة
االقتصاد األزرق من خطة بلو 1بشــأن االســتدامة واســتغالل أوجه التآزر بين
القطاعــات والتعــاون ،ممــا يســمح بالتنمية اإلقليمية لالقتصاد األزرق المســتدام.

وفقـاً للجنــة الدوليــة الحكوميــة لعلوم المحيطات التابعة لليونســكو:)2009( ،
«يتيح لنا ســيناريو اســتخدام الحيز البحري رؤية لالســتخدام المســتقبلي
للحيــز البحــري بنــا ًء عل ــى مجموعــة من األهداف والغايات واالفتراضات بالنســبة
للمســتقبل» .لذا ،لوضع ســيناريوهات الثالثة للمشــروع التجريبي  MSPglobalفي
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 ،جنبـاً إلى جنــب مع الرؤى المقترحة.

لذلــك ،فــإن الهــدف الرئيس ــي 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
عل ــى مســتوى عابــر للحــدود مــع األخذ في االعتبــار أن تخطيط الحيز البحري
قــد تــم وضعــه ف ــي 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.

الجدول 5.2
م
رؤى مقترحة لكل سيناريو لغرب البحر األبيض المتوسط
السيناريوهات لسنة 2030

الدوافع الرئيسية
توجه
yالسياحة الجماعية
yالشحن والرحالت البحرية
yتكثيف الصيد

بافتراض عدم وجود سياسة بحرية متكاملة ،نمت القطاعات بنا ًء على
اتجاهاتها السابقة وتوقعاتها المستقبلية .من المتوقع أن تنشأ الصراعات
في أكثر المناطق ازدحاماً

محافظ على البيئة
yالسياحة البيئية
"yالشحن النظيف"
yمصايد األسماك وتربية األحياء المائية المستدامة
yالحماية الفعالة للقيم البيئية الرئيسية
yتعزيز الطاقة المتجددة

يعتبر الحفاظ على البيئة هو األولوية ،وتحظى المناطق اإليكولوجية
والبيولوجية بحماية ف ّعالة ،ويتم تقليل معظم األنشطة المؤثرة إلى أقصى
حد ممكن ويعتمد تطوير األنشطة الجديدة على عوامل االستدامة
اإليكولوجية

شامل
أدى التخطيط واإلدارة المتكامالن إلى تطبيق استراتيجيات االقتصاد
األزرق المستدامة على المستوى اإلقليمي حيث يعتبر التواجد المشترك
لألنشطة أولوية تقودها األهداف االجتماعية واالستدامة

yالسياحة المستدامة
yالشحن البحري المستدام
yموقع مشترك لألنشطة
yالمبدأ الوقائي للقطاعات الناشئة

المصدرUNESCO-IOC, 2021h :

الجدول 5.3
م
الفرضيات القطاعية ضمن السيناريو الشامل
وضعية القطاعات ضمن السيناريو الشامل
مصايد
األسماك

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.

تربية األحياء
المائية

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/ 1
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وضعية القطاعات ضمن السيناريو الشامل
النفط والغاز

سيتأثر تطوير أنشطة النفط والغاز في الغالب باألسعار .في سيناريو متكامل ،سيتم تنظيم هذا التطور ،ويركز في الغالب على
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.

النقل البحري
والموانئ

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.

طاقة الرياح

شهدت طاقة الرياح تطوراً محدوداً للغاية في غرب البحر األبيض المتوسط حتى اآلن ،ويرجع السبب في ذلك إلى القيود الفنية
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.

الرحالت
البحرية

يُعد البحر األبيض المتوسط موقعا بالغ األهمية على المستوى العالمي للرحالت البحرية .في سيناريو متكامل ،سيُدار هذا النشاط
ويُحدد وفقاً لمعايير االستدامة.

السياحة
الساحلية

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).

الحفاظ على
البيئة

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.

التعدين في
أعماق البحار

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.

المصدرUNESCO-IOC, 2021h :

الشكلم5.8
السيناريو الشامل لغرب البحر األبيض المتوسط
المصدرUNESCO-IOC, 2021h :
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مالمربع 5.12
رسم خرائط المناطق المناسبة للتطوير الحيزي
ف ــي 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 وفقـاً للخطوات المذكورة أدناه
(:)LANCIS-UNAM, 2020
( )1تحديــد هــدف القطاع بالنظر إلى اســتخدام اإلقليم
( )2تحديد الســمات التي يحتاجها القطاع لتطوير أنشــطته
( )3تحديد األهمية النســبية للســمات
( )4تحويــل الســمات إلى مقياس مكافئ
( )5دمــج خريطــة المالءمــة في نظــام المعلومات الجغرافية
( )6التحقــق مــن صحة خريطة المالءمة
وتعنــي النتائــج أن المناطــق ذات القيمــة األعل ــى تتمتع بأفضل الظروف
لتطويــر النشــاط ،ف ــي 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 عل ــى البيئــة .نتج عن الجمــع بين خرائط المالءمة
القطاعيــة هــذه المســودة األولــى لتقســيم المناطق للمنطقــة .المناطق المختلفة
المحــددة ه ــي وحــدات ذات خصائــص محددة ومناســبة لمجموعة من القطاعات
(.)SEMARNAT, 2019

باإلضافة إلى ذلك ،تعتمد الطلبات المكانية الجديدة سيما
للقطاعات الناشئة على توفر االستثمارات ،في حين أن التقنيات
الجديدة قادرة أيضاً على زيادة عدد المجاالت المناسبة لنشاط
معين (.)IOC-UNESCO, 2009
أصبح تطوير المذكرات القطاعية وصحائف الوقائع أو الفصول
«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.
تُعد هذه الخطوة ضرورية لتحليل ورسم خريطة كيفية تصارع
االستخدامات والمصالح المستقبلية أو التعارض أو التآزر مع
االستخدامات األخرى .في هذه المرحلة ،من األهمية بمكان أن
ننظر في االستخدام المتعدد للحيز البحري (انظر الفصل )2
لتقليل الصراعات وتعزيز الفرص المشتركة لقطاعات متعددة.
في الواقع ،ال تزال هناك حاجة إلى سلسلة من اإلجراءات لتعزيز

© SEMARNAT & LANCIS-UNAM, 2019

الجدول 5.4
م
أمثلة عن االستخدامات المتعددة المحتملة واإلجراءات الترويجية
الوصف

النوع
السياحة والثروة السمكية

الخدمات السياحية التي يقدمها صغار
الصيادين على متن السفن الكتشاف تقاليد
الصيد

السياحة وتربية األحياء
المائية

الخدمات السياحية التي تقدم من خالل زيارة
مرافق تربية األحياء المائية (قد تشمل الغطس
بالقرب من السطح أو حتى داخل المنشأة)

حظائر طواحين الهواء
البحرية والسياحة

الخدمات السياحية التي تقدم من خالل زيارة
حظائر طواحين الهواء

حظائر طواحين الهواء
البحرية وتربية األحياء
المائية

موقع مشترك لمنشآت تربية األحياء المائية
المرتبطة مباشرة بالبنية التحتية لحظائر
طواحين الهواء البحرية أو داخل مناطق
السالمة لحظائر طواحين الهواء البحرية

حظائر طواحين الهواء
البحرية ومصايد األسماك

مصايد األسماك المسموح بها داخل حظائر
طواحين الهواء البحرية

حظائر طواحين الهواء
البحرية والمحافظة عليها

تصميم طبيعي مكتمل للبنية التحتية لحظائر
طواحين الهواء البحرية

المصادرMUSES Project, 2018; W+B and WMR, 2020 :
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االستخدامات المتعددة المحتملة (الجدول  )5.4حول العالم ،مثل
تطوير األنظمة والمبادئ التوجيهية ،باإلضافة إلى المزيد من
المشاريع التجريبية لتحليل الجدوى متعددة االستخدامات وفهم
الفوائد والتأثيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية بشكل أفضل
(.)MUSES Project, 2018

معايير للمساعدة في تحديد «قواعد
القرار» لوضع السيناريوهات المكانية
اللوائح الدولية والوطنية :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).
االعتبارات االقتصادية والفنية :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).

	5 .3.2تحديد المناطق المحتملة لحفظ التنوع البيولوجي
قد تتضمن عمليات تخطيط الحيز البحري تصميم شبكات
المناطق البحرية المحمية أو إنشاء وسائل حماية بحرية جديدة.
يوفر تخطيط الحيز البحري نهجاً تشاركياً وشفافاً ألغراض
الحفظ وغيرها من األهداف ،بما في ذلك تحقيق أهداف
الحفاظ على البيئة أو األهداف البيئية المرتبطة بالمعاهدات
الظروف المادية والبيئية :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).
االعتبارات االجتماعية :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).
اعتبارات الحفاظ على البيئة :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).
المصدر :مقتبس عن IOC-UNESCO, 2009

 المربع 5.13
م
تحديد االستخدامات المتعددة الممكنة للمحيطات
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.

الشكلم5.9
الموقع الجغرافي لهورن راف  1و 2
© Bilfinger Berger Magazine, 2014
المصادرEuropean MSP Platform, 2021a; Ruyssen, 2020; Energinet.dk, 2014 :

في الدنمارك ،يُسمح بالصيد السلبي في حظائر طواحين الهواء البحرية
هورن راف  1و  ،2ويُسمح بالصيد بالصنارة داخل منطقة عازلة تضم
حوالي  200متر من كابالت التوصيل.
تم تحديد مزرعة هورن راف  3مع الصيادين لمحاولة الحد من تأثير حظيرة
طواحين الهواء على مختلف مصايد األسماك.

الشكلم5.10
موقع هورن راف 3
© Energinet.dk, 2014
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واالتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي .إذا لم تكن
الحماية البحرية أحد أهداف الخطة ،فينبغي تحديد المناطق
ذات القيمة العالية للطبيعة والنظر فيها أثناء وضع السيناريو
لالستخدامات واألنشطة من أجل تجنب األنشطة غير المتوافقة
في هذه المناطق ،وكذلك لإلشارة إلى المناطق المحتملة للحفاظ
عليها في المستقبل.

	5 .3.3تحديد السيناريوهات البديلة الممكنة لمنطقة
التخطيط
بعد تحليل الظروف الحالية والمستقبلية المحتملة لالستخدامات
المختلفة ،حان الوقت لوضع سيناريوهات بديلة لمنطقة التخطيط.
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تم وضع كل سيناريو وفقاً للرؤى المختلفة واألهداف ذات األولوية،
والذي سيؤدي إلى توزيع األنشطة البحرية والمناطق المحمية
بشكل مختلف من حيث المكان والزمان فيما يتعلق بموقع المناطق
المحددة وارتباطها وحجمها (.)IOC-UNESCO, 2009
يمكن أن تكون السيناريوهات استكشافية («ما الذي يمكن عمله؟»)
أو معيارية («ما الذي يجب فعله لتحقيق المستقبل المنشود؟») أو
تنبؤية («ما هو الموقف األكثر احتماالً؟») (Frazão Santos et al.,
 .)2020هي عادة عبارة عن مزيج من الواقع ،واالتجاهات ،والتوقعات.
على الرغم من أن الخطط الرائدة تهدف إلى إدخال األنشطة
البحرية تقوم على االبتكار والمعرفة ،بغض النظر عن االستخدامات

 المربع 5.14
م
التخطيط للسيناريوهات التحويلية /ألهداف التنمية المستدامة في غرب المحيط الهندي
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:
بطيء لكن محقق :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.
ركوب األمواج :ينعم هذا البلد بموارد غنية ولديه إطار حوكمة لمواجهة
التحديات .الرياح قوية وثابتة ،تدفع السفينة لألمام التي يقودها القبطان
الماهر وطاقمه بخبرة رغم التحديات.
سفينة القراصنة :في هذا البلد ،هناك ثروة وفيرة ولكن هناك إطار حوكمة
ضعيف .تجعل الرياح واألمواج العاتية القبطان يتصرف مثل القراصنة ،وال
يهتم كثيراً بالركاب.
التعب وقلة الكسب :هذا البلد فقير وذو حوكمة سيئة .في ظل غياب
موارد وقيادة ج ّيدتان ،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:
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 ح ّدد 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

yوضع رؤى إلدارة موارد المحيطات المشتركة من خالل تحديد المستقبل
الممكن للبلدان
 yبدء المناقشات حول تخطيط الحيز البحري .ستُستخدم السيناريوهات
لبدء المناقشات والحوارات الثنائية بين البلدان حول تخطيط الحيز
البحري عبر الحدود.
yالحصول على التزامات لتحقيق األهداف رفيعة المستوى وأهداف التنمية
المستدامة على المستويين الوطني واإلقليمي.
yبناء 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.
المصدرObura et al., 2018 :
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األكثر استقراراً ،إال أن هذه األنشطة ال تزال بحاجة إلى التنظيم
في العديد من الدول وترتيبها بوصفها أنشطة أساسية .من المهم
تجنب أن تعتمد الخطة بشكل أساسي على األنشطة المبتكرة
وتجنب التشجيع على تفكيك الهياكل التقليدية إذا كانت توفر
مورد رزق للمجتمعات المحلية :فال ينبغي للخطة أن تكون أداة
«لالستيالء على المحيط» (.)Bennett et al., 2015

من ناحية أخرى ،تُنتقد أحياناً الخطط الحيز البحري لعرضها
الوضع الراهن فقط ،أي أن المصالح القطاعية الحالية محمية
بقوة بحيث ال تتحقق إمكانية إحداث تغيير في تخطيط الحيز
البحري .تتمحور سيناريوهات دعم عملية تخطيط الحيز البحري
بشكل كبير حول القطاعات .بعض األمثلة على السيناريوهات
عامة إلى حد ما أو تنطلق من سيناريوهات واسعة لتحلل كيفية
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.

فإن عمليات تخطيط الحيز البحري تحتاج إلى المرونة إلدخال
التعديالت الالزمة لمعالجة هذه القضية العالمية وفقاً لسياق
تطورها (انظر الفصل .)8

	5 .3.4اختيار السيناريو الحيزي المفضل
إن السيناريوهات ليست تنبؤات مستقبلية ،ولكنها جزء من نهج
استشرافي ينطوي على مستويات مختلفة من عدم اليقين ،والتي
تزداد عندما تتعلق بالمستقبل على المدى الطويل (European
 .)Environment Agency, 2007يجب معالجة حاالت عدم اليقين
والمخاطر المرتبطة بها وإبالغها بوضوح ألصحاب المصلحة.

أمثلة عن أسئلة تساعد في تحليل
السيناريوهات البديلة

عند وضع السيناريوهات ،يمكن أيضا أن يؤخذ بعين االعتبار
ما يلي:
yسيناريوهات تغير المناخ
yالتوجهات البحرية العالمية
yسيناريوهات اجتماعية واقتصادية وسياسية أخرى تم وضعها
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
ألنه ال تزال هناك شكوك حول العواقب الدقيقة لتغير المناخ،

yما هي عواقب كل سيناريو بديل على مختلف القطاعات البحرية؟
yما هي الخطوات التي ستؤدي إلى وضع كل سيناريو بديل؟
yما هي المناطق ذات النشاط العالي وإمكانات التنمية المستقبلية؟
yما هو نوع التأثير المكاني الذي قد تُحدثه السيناريوهات البديلة؟
yما هي االحتماالت والمجاالت المحتملة للمنصات وأوجه التآزر متعددة
االستخدامات؟
yكيف نحقق مستقبال مستداما؟
yما هو السيناريو المفضل؟
yما هو أسوء سيناريو محتمل؟ ما الذي يؤدي إلى أسوأ سيناريو؟

المصدر :مقتبس من Plan4Blue, 2018

املستقبل

املستقبل

املستقبل

احلاضر

احلاضر

احلاضر

معياري
كيف ميكن حتقيق
هدف معني؟

تنبؤي
ماذا سيحدث؟

استكشافية
ماذا ميكن ان يحدث؟

الشكل 5.11
م
أنواع السيناريوهات
المصدرZurek and Henrichs, 2007 :

طيطختلل تامييقت

هناك حاجة متزايدة الستخدام السيناريوهات من أجل )1( :فهم
تطلعات أصحاب المصلحة المختلفين نحو التكامل في إطار
عملية تخطيط الحيز البحري وحقائق التشجيع على المشاركة بين
االستخدامات البحرية و( )2تسليط الضوء على القضايا المهمة
التي قد تتطلب المزيد من التعاون عبر الحدود بشأن تخطيط
الحيز البحري (.)McGowan et al., 2019
سيعرض أي سيناريو من السيناريوهات المكاسب والخسائر
ألصحاب مصلحة محددين .عند اختيار السيناريو المفضل ،يمكن
أن يساعد التحليل الرباعي (نقاط القوة ،والضعف ،والفرص،
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.

	5 .4وضع نظام للمعلومات العامة
يمكن أن تكون كمية البيانات والمعلومات الالزمة لوضع خطة
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
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مقترحاتهم لتحسين العملية .يوضح الجدول  5.5مختلف أشكال
أنظمة المعلومات العامة التي يمكن تطويرها لدعم عملية تخطيط
الحيز البحري.

الجدول 5.5
م
أنواع نظم المعلومات العامة
الوصف

 النوع
كتالوج البيانات

قائمة البيانات وتوافرها وكيفية
إيجاد المصدر

قاعدة بيانات أو بوابة بيانات

الوصول المباشر عبر اإلنترنت إلى
مجموعات البيانات

عارض البيانات أو أداة رسم
الخرائط لنظام المعلومات الجغرافية

خدمة لعرض البيانات المكانية

منصة المعرفة أو خدمة المعلومات

خدمة تجمع البيانات على شكل منتج
معلوماتي (مثل صحائف الوقائع)

أداة دعم القرار أو أداة التقييم

طريقة أو أداة متخصصة لدعم
مزيد من التحليل والتفسير

المصدر :مقتبس من European Commission, 2017

©OPIS Zagreb/Shutterstock.com

©JeanLucIchard/Shutterstock.com
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 6الخطة
يستعرض هذا الفصل
yالمخطط الحيز البحري والوثائق ذات الصلة
yإجراءات اإلدارة والتخصيص المكاني لالستخدامات
yوضع جميع مراحل المخطط المكاني
yتنمية القدرات في التخطيط الحيز البحري  

يتناول هذا الفصل إنتاج أو وضع تخطيط الحيز البحري .وهي
عملية متكررة تتألف من تقييم أثر مشاريع الخطط والمشاورات
التي تجرى مع اإلدارات القطاعية واألطراف المتأثرة ومع البلدان
المجاورة حيثما كان ذلك مناسبا.

	6 .1تخطيط الحيز البحري
يعد تخطيط الحيز البحري أداة سياسية تستعرض األهداف
المتفق عليها والسيناريو المفضل للتطورات القطاعية المستقبلية
والمجاالت ذات األولوية للحفاظ على البيئة في منطقة تخطيط.

النرويج وإسرائيل) ،واعتما ًدا على التنظيم المؤسسي لدولة ما
وتوزيع االختصاصات بين األقاليم أو الكيانات ،يمكن وضع خطة
الحيز البحري محددة من أجل كل كيان وطني (مثل ألمانيا،
وإندونيسيا ،والواليات المتحدة األمريكية).
في جميع الحاالت ،ستُعتبر منطقة التخطيط منطقة تقديم
تقارير للخطط البحرية والرصد والتقييم .ستُدمج الخطة
بشكل واضح في اإلطار القانوني للتخطيط الوطني ،مما سيُيسر
تقاسم المسؤوليات بين المؤسسات الوطنية ،والمؤسسات
ذات االختصاص اإلداري في التخطيط من المستوى المحلي
إلى المستوى الوطني ،وتلك المسؤولة عن التفاعل مع جميع
القطاعات والمواطنين المتأثرين.
يجب أن تتضمن الوثائق الداعمة لعملية التخطيط البحري
مراحل اإلعداد ،بما في ذلك المشاورات التي ستساعد في
إعداد الخطة وتنفيذها الح ًقا .يجب أن تشمل ً
أيضا كيفية
استخدام آراء وتعليقات أصحاب المصلحة والمواطنين لمراجعة
الخطة وتنقيحها .يجب ً
أيضا إبالغ أصحاب المصلحة عن جميع
اآلثار المترتبة على الخطة المعتمدة فيما يتعلق بالموافقات
والتصاريح والتراخيص واإلنفاذ.

عادة ما يتم نشر مبادئ المشاركة ووصف كيفية المشاركة في
بداية عملية تخطيط الحيز البحري في وثيقة مثل بيان مشاركة
العموم .يعد ذكر خلفية التخطيط عنصرا مهما ً
أيضا وذلك لفهم
الدور الذي يلعبه تخطيط الحيز البحري في بلد أو إقليم ما ،وما
الذي سيترتب عليه ،وفوائد تخطيط البحري للمجتمع.
يمكن أن تصف الخطة النهائية مشاركة أصحاب المصلحة
أثناء العملية وكيف يمكن إشراكهم في مراحل التنفيذ
والمراقبة والمراجعة.

ﻣﺨﻄﻂ اﳊﻴﺰ اﻟﺒﺤﺮي

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

كما ُذكر ساب ًقا في الفصول السابقة ،سيمكن التخطيط الحيز
البحري السلطات المختصة من وضع إطار عمل واضح إلدارة
المحيط بالنظر إلى األهداف واألولويات الوطنية ،وسيدعم اتخاذ
قرارات أكثر كفاءة واستراتيجية فيما يتعلق بتوافر واستخدام
مصادر المياه البحرية.
ينبغي تحديد المنطقة التي ستشملها الخطة الحيز البحري؛ فقد
يختلف امتداد هذه المنطقة اعتما ًدا على احتياجات التخطيط
وشروط اإلجراءات التي يجب مراعاتها والمسائل التي يجب
معالجتها (انظر الفصل .)5
في بعض البلدان ،قد تغطي منطقة التخطيط والية بحرية وطنية
محددة (مثل أيرلندا والسيشيل)؛ وفي بلدان أخرى ،قد يؤثر
تخطيط الحيز البحري على مناطق أو أقاليم معينة فقط (مثل

ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

Lorem
 ipsumاﻹدارة
إﺟﺮاءات

اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳊﻴﺰ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

الشكلم6.1
اآلثار المترتبة على الخطة الحيز البحري
© UNESCO-IOC, 2021
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6.1  المربع
م
االمتيازات التي يتمتع بها مستخدمو الفضاء البحري في أيرلندا
ً يجب أن يثق مستخدمو الفضاء البحري
أيضا بأن القرارات المتخذة بشأن
 بما أنه يتم إجراؤها،مطالب المشاريع ستكون قوية في مواجهة التحديات
.وف ًقا إلطار السياسة المحدد في الخطة الحيز البحري

 بما في ذلك السلطات التنظيمية،يجب على مستخدمي الفضاء البحري
 أن يأخذوا النظام على،والمتقدمين بمطالب ترخيص واألطراف المعنية
أنه سيُخفف من العبء التنظيمي الواقع عليهم من خالل إعطائهم مزيدًا
من الموثوقية فيما يتعلق بالمكان األفضل للقيام باألنشطة وبالتالي تسريع
.عملية الترخيص

،ويرجع ذلك ألن الخطة ستستند إلى أفضل األدلة التقنية والعلمية المتاحة
بما في ذلك المشاركة المبكرة والمتسقة مع أصحاب المصلحة وكذلك إلى
1
.تقييم لالستدامة
Project Ireland 2040

Journey to the National
Marine Planning Framework
2014

Post Apr 2020

Nov 2019

EU Directive 2014/89/EU
established a framework for MSP

Government approves
Marine Planning Policy
Statement and draft NMPF

2016

Review of Submissions
and further amendments

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
Sep
2018

May
2020

Feb
2019

Jun
2019

Nov 2019 – Apr 2020
Jun–Aug 2019

Consultation on
Baseline Report

Public Consultation on
Marine Planning Policy
Statement

Public Engagement and
consultation events

Jan–May 2019

• Waterford

National Green
Schools Poster
Competition in
partnership with An
Taisce (EEU)

• Cork
• Dublin

Dáil approval

Sep
2020

NMPF established

Feb
2021

Jul
2019

Sep–Dec 2018

• Sligo

May 2021

Joint Oireachtas
Committee
presentation and
hearing

Apr
2019

2018

• Galway

Cabinet approval
of final text

Public Consultation on
Marine Planning Policy
Statement launched at
Seafest, Cork

2018

Publication of NMPF Roadmap

Mar 2021

Jun 2019

2018

Dec 2017

Seanad Approval

Nov
2019

Issues and Choices paper

Jun

Joint Oireachtas
Committee hearing

SEA, Natura Impact
final amendments

2019

The European Union (Framework for
Maritime Spatial Planning) Regulations 2016
were signed into law on 29th June 2016

Mar

Apr 2021

Review of
submissions
and further
amendments

Public Consultation on Draft
NMPF, SEA/AA/Natura
Impact, Baseline Report Public
Consultation Process, published
Marine Planning Policy Statement
Public Engagement and
Consultation Events

Apr 2020
Public consultation moves
online in reaction to Public
Health Guidelines. Marine
Planning Team host firstever Civil Service-led
online Public Consultation

• Limerick
• Mayo
• Galway
• Kerry
• Wicklow
• Dublin
• Donegal

Participation/presentations/speeches at approx. 200 events such as public
sector/industry/Environmental pillar conferences, workshops and seminars

MSP Advisory Group Meetings

Department of Housing, Local Government and Heritage of Ireland, 2021 :المصدر
https://www.gov.ie/en/publication/a4a9a-national-marine-planning-framework/#nmpf-roadmap 1

طبيعة العملية أو نتائج األنشطة البشرية في منطقة التخطيط أو
) اإلجراءات المكانية والزمانية التي تحدد مكان وزمان األنشطة3(
.التي قد تحدث
 تطلبت عملية توسعة ميناء مدينة «بور ال نوفيل» التي،في فرنسا
.أنجزت قصد استيعاب السفن األكبر حج ًما إجراءات محددة للغاية
يقع الميناء قبالة منطقة ض ّيقة من المحتمل أن تتطور فيها أنشطة
بيع طواحين الهواء البحرية بشكل سريع وقد تطلب هذا التطور
.الجديد من الميناء التكيف مع قطاع تصنيع وبيع طواحين الهواء
 متر600 من المحتمل أن يؤدي تمديد السد الجنوبي لمسافة
 هكتار إلى3.5  مت ًرا وجرف بمساحة2430 وإنشاء سد بطول
اإلضرار بمجتمعات الكائنات واألسماك القاعية والتي بها مناطق
)تفريخ وحضانة قريبة وإتالف الصدف (تجمعات الصدف اللؤلؤي
.)Sangare et al., 2020(

  بما في ذلك تأثيرها،إجراءات اإلدارة6 .2	
االقتصادي على تلك التدابير المرتبطة
باستراتيجيات االقتصاد األزرق المستدام
في أي خطة حيز بحري معينة ترتبط إجراءات اإلدارة بأهداف
 ويُعد إجراء اإلدارة الحيزية (والزمانية) وسيلة لتقديم السلع.محددة
 من-  المحددة من خالل األهداف والغايات- والخدمات المطلوبة
 وهو يحدد كيف وأين ومتى يجب أن تحدث.منطقة اإلدارة البحرية
 تؤثر إجراءات اإلدارة.)IOC-UNESCO, 2009( األنشطة البشرية
.أو الزمني) لألنشطة البشرية/الحيزية فقط على التوزيع المكاني (و
ً ينبغي
أيضا استخدام أنواع أخرى من إجراءات اإلدارة في إدارة
) اإلجراءات التي تحدد1( : على سبيل المثال،األنشطة البشرية
) اإلجراءات التي تحدد2( ،الموارد المخصصة لألنشطة البشرية
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تم قبول التوسيع بشرط تنفيذ إجراءات أخرى ،مثل زرع تجمعات
الصدف اللؤلؤي الكبيرة في بركة أيرول ،وإنشاء برنامج بحثي
حول الصدفيات الكبيرة وتعزيز منطقة الحماية على قيعان
البحر الرملية من خالل إجراءات المراقبة واإلدارة المخصصة
(.)Ministère de la Mer de la France, 2020
تمخض عن أول جدول أعمال حيزي لبحر الشمال في هولندا
إلى وضع قائمة محددة من التوصيات واإلجراءات المتعلقة
باالستكشاف والبحث والتعاون عبر الحدود .وال ينص جدول
األعمال على كيفية تنفيذ التوصيات واإلجراءات ،ألن ذلك سيعتمد
على الفرص التي قد تظهر حتى عام .2050

1

يوجد هناك التزام عام وقوي بالتنمية المتكاملة للمنطقة البحرية
وعلى طول الساحل ،مع تحديد فرص االستخدام المتعدد
مسب ًقا 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
بطرق تجعلها أكثر نظافة وصحة (على سبيل المثال عن طريق
زراعة األعشاب البحرية) أو التي تساعدها على العودة بسرعة أكبر
بعد االستخدام (على سبيل المثال ،الكيفية التي تُترك بها مناطق
استخراج الرمال) (Ministry of Infrastructure and Environment of the
.)Netherlands, 2014

كما يشجع على االنتقال في مجال الطاقة في البحر من خالل
تحفيز سوق طاقة المد والجزر وسوق طاقة األمواج المخصصة
لتوليد الطاقة من سرعات التيار المنخفضة وارتفاعات األمواج
المحدودة واتساع المد والجزر أو عن طريق إنشاء جزر عاملة
لطاقة الرياح وفرص للطاقة الحرارية الجوفية العميقة ،بما في
ذلك عمليات التفكيك ،االستخالص المعزز للنفط وتخزين ثاني
أكسيد الكربون.
ومن الجدير بالذكر ً
أيضا ،أنه من بين العديد من التوصيات
واإلجراءات المقترحة األخرى ،تلك المتعلقة باالستخدام المتعدد
للفضاء في البحر ،حيث يمكن للوظائف المشتركة أن تقدم قيمة
مضافة ،وذلك مثال عن طريق تخصيص مساحة للشحن اآلمن
والسلس وصيد األسماك والترفيه بهدف توفير مساحة للنظام
البيئي للتعافي في أهم المناطق البيئية.
تتضمن الخطة الوطنية للمياه  2 2021-2016وثيقة السياسة الخاصة
ببحر الشمال  2021-2016التي تحدد األطر العامة للتنسيق
(الحيزي) بين مستخدمي البحر وكذلك فيما يتعلق بالنظام البيئي
البحري .تساعد هذه األدوات على تحسين مشاركة المناطق
والمدن الساحلية ،وتعزيز المشاورات الدولية في هولندا وبلدان
بحر الشمال ،وتتناول مسألة إمكانيات التمويل وتقسيم األدوار بين
السلطات العامة والقطاع الخاص ومؤسسات المعرفة والبحث.

الشكلم6.2
توسعة ميناء مدينة «بور ال نوفيل»
© Ministry of the Sea of France, 2020

https://www.government.nl/documents/policy-notes/2014/07/28/north-sea-2050-spatial-agenda 1

https://www.noordzeeloket.nl/en/policy/noordzeebeleid/ 2
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 المربع 6.2
م
تدابير إدارة مصايد األسماك في بيرو
ناقشت الجمعية الوطنية لمصايد األسماك في البيرو مع الصيادين
المحليين مختلف تدابير اإلدارة والتي أصبحت اآلن جز ًءا 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.
أخي ًرا ،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.

الشكلم6.3
خريطة السياسة البحرية المتكاملة
© Government of the Netherlands, 2014

	6 .3التخصيص الحيزي لالستخدامات
يُعد المنظور القطاعي جوهر نهج تقسيم المناطق ،حيث تُتخذ
القرارات بشأن األولوية واالستخدام المخصص واالستخدام
المسموح به ،والمناطق المحظورة أو الممنوعة لكل قطاع
(المربع  .)6.3هناك حاالت يعني فيها «تقسيم المناطق» تحديد
فئات تقسيم أكثر عمومية ،بدالً من تحديد مناطق التطوير المحددة
لكل استخدام ،وف ًقا للسيناريو المفضل (المربع .)6.4
ً
شروطا عامة لقطاعات
بدالً من ذلك ،قد تضع بعض وثائق الخطة
محددة بشأن استخدام المنطقة البحرية بدون تعيينات المنطقة.
في هذه الحاالت ،تحدد الخطة إرشادات السياسة والنظر في
الموافقة على مواقع االستخدامات واألنشطة الجديدة.

على الرغم من عدم تضمين عملية تقسيم المناطق وأنظمتها في
العديد من الخطط الحيز البحري ،إال أنها غال ًبا ما تكون األداة
الرئيسية الالزمة للتنفيذ الشامل (.)IOC-UNESCO, 2009
تقسيم المناطق هو أداة تخطيط الحيزي تُستخدم لتخصيص
الحقوق والمسؤوليات الستخدام الحيز .قد تسمح المناطق
المختلفة في الحيز البحري باستخدامات مختلفة ،أو مستويات
مختلفة من االستخدام ،بنا ًء على تحديد مدى مالءمة المنطقة
لتلك االستخدامات (.)Day et al., 2019
©JeremyRichards/Shutterstock.com

طخلا

109

	 6 .4تطوير الخطة الحيزي
ع ّرفت حكومة ويلز ،في خطتها لعام  ،2004تخطيط الحيزي بأنه
“النظر فيما يمكن وما ينبغي أن يحدث في أي مكان” .خالل
منتديات تخطيط الحيز البحري ( )MSPforumالتي انعقدت في كل
من ال ريونيون وفيغوُ ،ع ِّرف تخطيط الحيزي ً
أيضا على أنه “مكان
اتخاذ القرارات” أو “رسم خرائط لجميع األصول الموجودة في
منطقة معينة” ،المحيط.
تتطلب هذه التعريفات البسيطة كتابات وأمثلة إضافية لشرح
طموحا حول تخطيط
كيف تعكس الخطة الحيز شي ًئا أكثر
ً
الحيز البحري.
تغطي الخطة البحرية الوطنية في إسكتلندا (The Scottish Government
 )– Riaghaltas na h-Alba, 2015ك ً
ال من المياه الداخلية األسكتلندية
(حتى  12مي ً
ال بحر ًيا) والمياه البحرية (من  12إلى  200ميل بحري).
كما أنها تنطبق على ممارسة الوظائف المحجوزة والمفوضة.

تتضمن الخطة  16فص ً
ال و 3مالحق ومسرد مصطلحات .تغطي
الفصول الخمسة األولى :المقدمة وسياق التخطيط البحري
والرؤية واألهداف والمقاربة السياسية المتبعة لتحقيق اقتصاد
مستدام وتعزيز الحوكمة الرشيدة واستخدام العلوم بشكل مسؤول،
والتي كلها ضرورية إلنشاء وصون مجتمع قوي وصحي وعادل قادر
على العيش في حدود بيئية.
وقد خصصت الفصول الـ 11األخرى لقطاعات فردية على غرار
مصايد األسماك البحرية وتربية األحياء المائية وسمك السلمون
البري واألسماك ثنائية الكروموسوم والنفط والغاز واحتجاز
الكربون وتخزينه والرياح البحرية والطاقة المتجددة البحرية
والترفيه والسياحة والشحن والموانئ والمرافئ والعبارات
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 مباشر ًة من خالل نظام التخطيط
البحري ،على الرغم من اعتبارها مهمة في سياق التخطيط
وصناعة القرار.

 المربعم6.3
األبعاد المكانية للموانئ
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 ً
أيضا 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
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Added economic
value

Governance and
management

السوق الداخلية) .يمكن دائ ًما تحسين الكفاءة التشغيلية للميناء من خالل
االستثمارات واإلدارة الجيدة.
الميناء هو وحدة إدارية محددة تحديدًا جيدًا تضم شمل ملكية األرض
واالختصاص القضائي .أما سلطات الموانئ فتشكل إطا ًرا إدار ًيا مشتر ًكا
للميناء وغال ًبا 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.
المصدرRodrigue, 2020 :
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 المربع 6.4
م
أمثلة عن فئات تقسيم المناطق
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 ،فض ًال
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  8مناطق و 22منطقة فرعية .مناطق
المستوى األول هي )1( :الزراعة وصيد األسماك؛ ( )2الميناء والمالحة؛
( )3البناء الصناعي والعمراني؛ ( )4المعادن والطاقة؛ ( )5السياحة والترفيه؛
( )6الحماية البحرية؛ ( )7استخدامات خاصة؛ و( )8مخصصة.

المصادرClean Energy Wire, 2021; UNESCO-IOC, 2021c :
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© Stiftung Offshore-Windenergie, 2021
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ت ّم تخصيص مناطق للمالحة ولم ّد 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

سيتم إعادة تصنيف منطقة في كل من بحر الشمال وبحر البلطيق
كمنطقتين ذات أولوية لتوليد الكهرباء عبر طواحين الهواء اعتبا ًرا من عام
 ،2030ما لم تثبت وزارة النقل الفيدرالية أن هذين المنطقتين ضروريتين
للمالحة بحلول نهاية عام  2025ألسباب وجيهة.

38°50'N

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.

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.

39°30'N

يتضمن النظام طر ًقا لتقييم االستخدامات الحالية وتقسيما وظيفيا بحريا
لالسترشاد بها في عمليات التخطيط المستقبلية وتحليل مطالب استخدام
البحر في المستقبل.

السماح بالصيد السلبي  -أي باستخدام مصائد األسماك والسالل  -في
المناطق الخارجية لحظائر طواحين الهواء.

Scale: 1:800,000
118°15'E

طخلا

111

أغراض خطة تقسيم المناطق
• توفير الحماية للموائل ذات األهمية البيولوجية والبيئية ،والنظم
والعمليات البيئية
•	الفصل بين األنشطة البشرية المتضاربة أو الجمع بين األنشطة
البشرية المتوافقة
• حماية القيم الطبيعية لمنطقة اإلدارة البحرية مع السماح
باالستخدامات البشرية المعقولة للمنطقة
• تطوير أنشطة معينة وتوفير أساس سليم لالستثمار الطويل األجل
• تخصيص مناطق لالستخدامات البشرية المعقولة مع تقليل آثار
هذه االستخدامات البشرية على بعضها البعض وعلى الطبيعة
•	المحافظة على بعض مناطق المنطقة البحرية المدارة على حالتها 
الطبيعية ،دون أن يمسها يد البشر إال لألغراض العلمية أو التعليمية
المصدر :مقتبس من IOC-UNESCO, 2009

يتضمن كل فصل خلفية وسياقا لكل قطاع ،فضال عن القضايا
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.

	6 .5تقييم مشروع الخطة الحيز البحري
والتقييم البيئي االستراتيجي
قد يكون من المفيد مراجعة مسودة الخطة من منظور تقييمي.
فهذا سيكشف ما إذا كانت الخطة ستؤدي إلى تحقيق النتائج
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.
يقدم القسم  8.2مقاربات للتقييم المسبق للخطة .يتم استخدام
أداتين مختلفتين في التقييم البيئي وهي التقييم البيئي
االستراتيجي وتقييم األثر البيئي .هنا ،يتم التركيز على التقييم
البيئي االستراتيجي .ال يوجد تعريف واحد للتقييم البيئي
االستراتيجي ،ولكن يمكن فهمه بشكل عام على أنه تقييم قائم
على االستدامة يحتاج إلى مراعاة العواقب البيئية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية بين األجيال (واآلثار اإليجابية) المترتبة
على الخطة .يهدف التقييم البيئي االستراتيجي إلى ضمان معالجة
النتائج بشكل مناسب في أقرب مرحلة ممكنة من اتخاذ القرار
3
(.)CBD, 2012b
يحدد التقييم البيئي االستراتيجي ويصف ويقيم اآلثار البيئية
للتخطيط اإلقليمي والخطط القطاعية باإلضافة إلى بدائل
التخطيط .وبالتالي تؤخذ المخاوف البيئية في االعتبار في مرحلة
مبكرة في قرارات التخطيط.

 المربع 6.5
م
ضمان تقييم بيئي استراتيجي
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.
الجدول 6.1
م
الجوانب المتعلقة بالتقييم االستراتيجي وتقييمات األثر
التقييم البيئي االستراتيجي

الجوانب

تقييم األثر البيئي

مستوى التخطيط

التقييم البيئي االستراتيجي هو إطار عمل شامل يمكن من
التقييم الشامل والتطلعي لآلثار البيئية المحتملة على مستوى
السياسة والتخطيط والبرنامج.

نهجا محد ًدا لتقييم اآلثار البيئية
يمثل تقييم األثر البيئي ً
المحددة لمشروع تطوير مقترح محدد.

النطاق الحيز

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).

مستوى التفاصيل

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.

المرونة

تكراري وقابلة للتكيف ،لإلبالغ عن التغييرات في الخطة بنا ًء
على التقييم بما في ذلك مراجعة الخيارات البديلة للخطة.

يمكن اقتراح تدابير التخفيف لمعالجة اآلثار السلبية ولكن
هناك مرونة محدودة لتكييف االقتراح.

المسؤولية

مسؤولية هيئة التخطيط.

مسؤولية المؤيد للمشروع (مثل الصناعيين).

المصدرEuropean MSP Platform, 2021b :
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-23-en.pdf 3
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من المستحسن أيضا أن يدرج في التقييم البيئي االستراتيجي
تحلي ً
ال لخيارات التخطيط البديلة .قد يكون أحد الخيارات هو
عدم وجود خطة على اإلطالق؛ قد يكون هناك خيار آخر حول
كيفية تحقيق نفس االحتياجات واألهداف المجتمعية من خالل
أنواع أخرى من السياسات (.)Gjerde et al., 2021
ترد طرق التقييم ألنواع مختلفة من التأثيرات ،بما في ذلك
االعتبارات ذات الصلة للغاية بالتأثيرات التراكمية ،في القسم
 5.2.5عند تقييم خطة ما ،من الضروري ً
أيضا 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
 بيان التقييم البيئي االستراتيجي 5سج ًال جي ًدا خطوة بخطوة
لكيفية تأثير عملية التقييم البيئي االستراتيجي على الخطة
البحرية الوطنية أليرلندا باإلضافة إلى تقديم مثال مفيد لكيفية
إعداد تقرير عن عملية التقييم البيئي االستراتيجي للتخطيط
الحيز البحري.

	6 .6إقرار المخطط الحيز البحري واعتماده
وفقا لمبدأ المشاركة ،ينبغي نشر مشروع الخطة الحيزي البحري
للتشاور العام ،بما في ذلك على المستوى العابر للحدود عند
الضرورة .سيحتاج فريق تخطيط الحيز البحري إلى تحديد كيفية
تناول الرد من أصحاب المصلحة بعد التشاور وقبل الموافقة على
الخطة (على سبيل المثال ،إنشاء نموذج الرد والترميز وتحديد
المواضيع والقضايا العابرة للحدود للتحقق منها في خطة البلد
المجاور) .يجب أن يعالج هذا النهج مخاوف أصحاب المصلحة من
أجل عدم تأخير اإلقرار والموافقة على الخطة .من أجل تسهيل
عملية اإلقرار والموافقة ،يجب أن تظل وثيقة الخطة موضوعية
وبسيطة وعملية قدر اإلمكان.
يمكن أن تكون عملية االعتماد الرسمية خارج مدة المشروع،
عندما يتم تمويل عملية تخطيط الحيز البحري من خالل مبادرات
المشروع أو جهات مانحة .في هذه الحالة ،قد تساهم مشاركة
الوزارات الوطنية ذات الصلة والهيئة التشريعية بشكل أكبر في
إبرام اتفاق خارطة طريق للمصادقة بغرض تسهيل التحويل
والحصول على االعتماد في التشريعات الوطنية قبل أو بعد
انتهاء المشروع.

يمكن أخذ مختلف المواقف بعين االعتبار بنا ًء على ما إذا كانت
هناك خطة واحدة أو عدة خطط لدول مختلفة .الشيء نفسه
ينطبق إذا كانت المنطقة مشتركة بين عدة دول أعضاء في نفس
التحالف/االتحاد (كاالتحاد األوروبي مثال) أو خطة تشمل دوالً
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
المجاورة أمرا ضرور ًيا أثناء وضع الخطة ،لكن هذه المحادثات
يجب أن تكون أعمق من مجرد مشاركة للمعلوماتً .
أيضا ،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.

	6 .7تحديد عملية التنفيذ
لضمان التنفيذ الناجح لتخطيط الحيز البحري ،يجب إدراج هذا
األخير بشكل واضح ضمن اإلطار المؤسسي وروتين العمل لدى
السلطات المختصة ،وكذلك األهداف المخصصة لألطراف
ذات الصلة .تتبع المنظمات اإلقليمية طر ًقا مماثلة لمواءمة
األهداف وآليات التنسيق للتغلب على التحديات المرتبطة
باختصاصات متعددة.
على غرار التخطيط األرضي ،تحتاج عمليات صياغة وتنفيذ
التخطيط إلى وضع “نظام” من الخطط .يعتمد تنظيم التخطيط
األرضي على سلسلة من الخطط والسياسات واالستراتيجيات
التي تتراوح عمو ًما من الوثائق ذات المستوى العام إلى المستندات
األخرى األكثر تحدي ًدا وتفصي ً
ال .يتضمن هذا التسلسل أو الهيكل
ترتي ًبا هرم ًيا ،تكون فيه الخطط األكثر تفصي ً
ال وتحدي ًدا هي
األدوات التي تنفذ وتحقق السياسات واالستراتيجيات .تتطلب
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.

 4اتفاقية إسبو بشأن تقييم األثر البيئي في سياق عابر للحدود )https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/eia.htm (1991
www.gov.ie/en/publication/60e57-national-marine-planning-framework/ 5
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 المربعم6.6
استشارة إسبانيا المفتوحة للعموم حول خططها الحيزية
في عام  ،2017اعتمدت إسبانيا المرسوم الملكي عدد  2017/363المؤرخ في
 8أبريل الذي وضع إطا ًرا لتخطيط الحيز البحري يخول نقل توجيه
 EC/89/2014الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس المؤرخ في  23يوليو ،2014
الذي وضع إطا ًرا لتخطيط الحيز البحري إلى التشريع اإلسباني.

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

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”.

yالملحق الثاني :خطط الحيز البحري :جزء محدد لكل قسم فرعي
بحري يتوافق مع المجموعة  - 3التشخيص :شمال المحيط األطلسي،
جنوب المحيط األطلسي ،مضيق جبل طارق وبحر البوران ،بالد الشام -
البليار ،جزر الكناري

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

yمشروع المرسوم الملكي X/2021القاضي بالموافقة على خطط تخطيط
الحيز البحري للتقسيمات الفرعية البحرية اإلسبانية الخمسة
yالملحق األول :خطط الحيز البحري :جزء مشترك بين األقسام الفرعية
البحرية الخمسة ،والذي يتوافق مع المجموعات  1و 2و 4و ،5بما في ذلك

خضعت كل هذه الوثائق ،إلى جانب الدراسة البيئية االستراتيجية للخطط،
ً
أيضا للتدقيق العام والمشاورات مع اإلدارات العامة المتأثرة واألطراف المعنية،
وف ًقا 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
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 المربعم6.7
المشاورات العابرة للحدود
التقى مخططون من السلطات الوطنية المسؤولة عن تخطيط الحيز البحري
نهجا
في بحر البلطيق عدة مرات خالل مشروع بالتيك سكوب ،وتبنوا ً
جغراف ًيا 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
سونيوجسي وشتشتين).
الطرق المستخدمة:
yاجتماعات الشركاء/واضعي الخطط لتسهيل التفاعل والمناقشة
yمشاركة أصحاب المصلحة من خالل االجتماعات الوطنية ومؤتمرات
أصحاب المصلحة
yأبحاث موضوعية توضح أحدث التطورات والتوجهات ألربعة قطاعات
رئيسية مع التأثيرات العابرة للحدود :الشحن والطاقة ومصايد األسماك
وحماية البيئة/الطبيعة
yمصفوفة المصالح لتحديد المصالح القطاعية الوطنية الحالية
والمستقبلية ضمن مجاالت التركيز
yاالجتماعات 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:
yتبادل المعلومات والبيانات الرئيسية بين سلطات التخطيط فيما يتعلق
بالمصالح الرئيسية للقطاعات الرئيسية األربعة :الشحن والطاقة ومصائد
األسماك والبيئة

© BalticScope Project, 2017

yتبادل المعرفة فيما يتعلق بأنظمة التخطيط المختلفة للبلدان واألطر
القانونية وخطط تخطيط الحيز البحري الحالية/المستقبلية
yتحديد مناطق الصراع الرئيسية العابرة للحدود في جنوب غرب البلطيق
yزيادة مشاركة أصحاب المصلحة ،وعلى وجه الخصوص الوكاالت ذات
الصلة والسلطات على المستوى الوطني
yتحديد الصراعات وأوجه التضافر القطاعية الرئيسية
yوضع عدد من اقتراحات التخطيط التي تحدد حلول التخطيط المحتملة
لقضايا تخطيط الحيز البحري العابرة للحدود ضمن المناطق الجغرافية
محل التركيز
yتطوير 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
yوضع 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؛ ( )2قائمة مراجعة دعم التخطيط؛ ( )3التقييم البيئي
االستراتيجي في قائمة مراجعة تخطيط الحيز البحري
yوضع عدد من التوصيات السياسية والتخطيطية الرئيسية على المستوى
العام والقطاعي
المصدرBalticScope, 2017 :

طخلا
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	6 .7.1اإلطار التنظيمي وقنوات مراقبة التنفيذ – كيف سيتم 	6 .8تطوير قدرة تخطيط الحيز البحري –
تنفيذ خطط تخطيط الحيز البحري؟
الجوانب التي يجب مراعاتها عقب أول 
العتماد الخطة ،يجب وضع خارطة طريق تحدد اإلجراءات
خطة الحيز البحري

والمؤسسات المسؤولة ،شريطة أن تنص اللوائح التي تحكم الخطة
على ذلك .يجب استكمال هذه المعلومات بمعلومات التنفيذ التي
تحدد مؤسسات القطاع المسؤولة عن تنفيذ الخطة واإلجراءات
التي يتعين عليهم اتخاذها لضمان استخدام الخطة ،بما إن إدارة
الخطة وتطبيقها عادة ما يُنفذ على المستوى القطاعي .قد يكون
من الضروري إجراء تعديالت تنظيمية داخل هذه المؤسسات
القطاعية ،بما في ذلك بعض االختصاصات المعدلة والموظفين
الجدد (.)IOC-UNESCO, 2009
من المستحسن إنشاء هيئة تنسيق مشتركة بين الوكاالت لمتابعة
التنفيذ ( ،)IOC-UNESCO, 2009تحت إشراف سلطة تخطيط الحيز
البحري .هذه المجموعة يمكن أن تكون مجموعة عمل حالية
لتخطيط الحيز البحري ُشكلت في بداية عملية التخطيط لإلبالغ
عن تطور الخطة.

	6 .7.2الميزانية والمخصصات المالية قبل الموافقة
باإلضافة إلى وضع اللمسات األخيرة على الخطة ،من الضروري
تحديد تخصيصات الميزانية لألموال الجديدة لتنفيذ ورصد
وتقييم تخطيط الحيز البحري ( .)IOC-UNESCO, 2009لقد ركزت
بعض العمليات على موارد وضع الخطة دون تحديد األموال
الالزمة لتنفيذها بشكل صحيح ،مما قد يؤدي إلى عدم فاعليتها.
فبناء القدرات اإلدارية ينطوي على تكاليف تختلف عن تكاليف
الصياغة .إن الحفاظ على وتيرة التنفيذ بمرور الوقت يتطلب
موارد محددة وممولة ،لذلك من الضروري رصد وضمان تكاليف
التشغيل المستمر والدائم للهياكل الفنية واإلدارية المسؤولة عن
تنفيذ تخطيط البحري وعن تصميم أدوات التنفيذ.

هذه المرحلة من عملية التخطيط هي بشكل عام مسؤولية الهيئات
اإلدارية المسؤولة عن وضع الخطة واللوائح التي تضمن التطبيق
السليم لإلجراءات التي تسمح بالتقدم نحو الرؤية واألهداف
التي تمت صياغتها في الخطة .وهنا تلعب تنمية القدرات دو ًرا
أساس ًيا ،نظ ًرا الحتمالية اختالف تكوين األفراد المسؤولين عن
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
إال امتداد للتخطيط الحيز ينص عليه في شكل تعديالت على
قانون تخطيط الحيز .إن بناء القدرات عملية مشابهة تما ًما لعملية
تخطيط الحيز األرضي ،مع بعض اإلضافات الضرورية للتكيف
مع خصوصيات التخطيط واتخاذ القرار من حيث صلته بالبحار.
ينبغي النظر إلى تخطيط الحيز البحري ضمن السياق األوسع
لتخطيط الحيز ،مع مراعاة التفاعل بين التخطيط البري
والبحري ،بما في ذلك إدارة أحواض األنهار واإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية.
أمثلة عن احتياجات عملية تنمية القدرات:
yكيفية إنشاء وإجراء مشاورات حقيقية وشفافة مع أصحاب
المصلحة تبرر االقتراحات التي تم قبولها أو رفضها
yكيفية تطوير تقسيم المناطق (إذا تقرر إدراج مثل هذه الطريقة
في الخطة)
yكيفية تطوير التقييم البيئي االستراتيجي
yكيفية استخدام التخطيط في اتخاذ قرارات الموافقة والترخيص
yكيفية وضع تخطيط الحيز البحري ضمن إطار الحوكمة واإلطار
القانوني
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 7تمكين تنفيذ تخطيط
الحيز البحري
يستعرض هذا الفصل
yكيفية وضع لوائح تخطيط الحيز البحري
yالحــوارات مــع القطاعــات البحريــة والجهــات الفاعلــة ودورهــا 
أثنــاء التنفيــذ
yتنميــة قــدرات الجهــات المختصــة والقطاعــات البحريــة علــى
تنفيــذ الخطــة
yاالمتثال وإنفاذ تخطيط الحيز البحري
يركز هذا الفصل على العوامل التي تدعم تنفيذ تخطيط الحيز
البحري .يحدد مستوى التنفيذ مدى قابلية تحقيق األهداف.
ويجب متابعة التنفيذ بشكل منتظم وتنظيمه بشكل أفضل من
خالل الحوار مع الجهات الفاعلة الرئيسية.
تعد مرحلة تنفيذ تخطيط الحيز البحري المرحلة األطول في
دورة التخطيط .إنتهت مراجعة حديثة العهد للـ  11ممارسة
لتخطيط الحيز البحري إلى أن فترات مراجعة خطط تخطيط
الحيز البحري المحددة تتراوح من  5إلى  12عا ًما ،على حسب
الدولة ( .)Stelzenmüller et al., 2021في أسوأ األحوال ،يمكن
للتغيرات السريعة أن تجعل بعض االفتراضات التي تقوم عليها
الخطة الحيز البحري المعمول بها غير ذات جدوى .ومن هنا تأتي
أهمية االستثمار في مجال تحليل الظروف المستقبلية وإجراء
عمليات السيناريو كما هو مقترح في القسم 5.3؛ 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،
أيضا وقتًا طوي ً
لكن مشاريع التنمية االقتصادية قد تستغرق ً
ال.
على سبيل المثال ،بمجرد أن يشير تخطيط الحيز البحري إلى
منطقة إلنتاج طاقة الرياح البحرية ،عادة ما يستغرق التخطيط
الفني والتصاريح وتنفيذ المشروع ما بين  7و 11عا ًما ،وأحيا ًنا مدة
أطول (.)Hundleby et al., 2017
يجب أن تؤخذ حقيقة تعايش العمليات السريعة والبطيئة عند
تنظيم تنفيذ تخطيط الحيز البحري بعين االعتبار .من األفضل
تصميمها كعملية تتوسع عبر دورات التخطيط ،مع تدابير متابعة
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

والمجال الصناعي والحكومة إلى تسهيل عمليات التخطيط
والمتابعة والتعامل مع التغييرات .يمكن أن توفر تقنية التوأم الرقمي
للمحيطات والتقنيات المماثلة لها ،إلى جانب جميع البيانات
التاريخية والحالية حول المحيط والتي يمكن تحميلها والوصول
إليها وتحديثها في الوقت الفعلي ،حلوالً متقدمة لجميع مراحل
تخطيط الحيز البحري ،على وجه الخصوص فيما يتعلق بالنهج
القائم على النظام اإليكولوجي (.)European Marine Board, 2019
قد تلعب السلطات التي قادت عملية التخطيط دو ًرا رئيس ًيا في
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 .بنا ًء على
الخطة ،يمكن للسلطات والشركات القطاعية اختيار مكان تطوير
المشروع ،بينما يرجع المنظمون إلى الخطة لتقييم ما إذا كانت
المقترحات متوافقة معها .في الحاالت التي قد تقود فيها سلطات
التخطيط القطاعي واألرضي تنفيذ الخطة واستخدامها ،تكون
هناك حاجة إلى وثائق تكميلية ،مع وصف يحدد كيفية استخدام
الخطة ومن سيكون مسؤوالً عما هو مستحسن فعله .يتمثل دور
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
أو التراخيص أو أوراق االعتماد األخرى التي تسمح باألنشطة.
على سبيل المثال ،إذا كان هناك مشروع المقترح يقع داخل أو
على حدود منطقة محددة بواسطة الخطة ،سيتعين على صاحب
المشروع (شركة مثال) اتباع جميع الخطوات الالزمة وف ًقا للوائح أو
السياسات المعمول بها ،بما في ذلك تقييمات التأثير البيئي المحتمل
والمراجعة العامة أو المشاورات .يجب أن يحصل المقاولون على
ترخيص لتقديم خطة مشروع مفصلة ولتحليل األثر البيئي.
تعد مناطق التطوير المحتملة المحددة من قبل الخطة بمثابة
اقتراحات تستند إلى الرؤية المتفق عليها لمنطقة التخطيط
ككل .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تشير هذه المناطق إلى األماكن
التي يمكن فيها تطوير مثل هذه األنشطة دون التأثير سل ًبا على
القطاعات و/أو المناطق األخرى ذات القيمة البيئية العالية .لهذه
نهجا يزيد من
األسباب ،يُنظر إلى تخطيط الحيز البحري باعتباره ً
األمن القانوني للمشاريع ويزيل المخاطر االستثمارية ،وهي أشياء
تعد فوائد عظيمة للمستثمرين.

الدليل الدولي  MSPglobalلتخطيط احليز البحري/املالحة
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	7 .1وضع الئحة لتنفيذ تخطيط الحيز البحري
تعد الئحة تخطيط الحيز البحري هي األساس لتنفيذ تخطيط
الحيز البحري وهي غال ًبا ما تستند إلى القوانين ذات الصلة .هذه
الالئحة عادة ما تتضمن الضرورة الداعية لتنفيذ تخطيط الحيز
البحري والهيئات الرئيسية المعنية بالتنفيذ وأساليب التنفيذ
والعالقات المتبادلة صلب تخطيط الحيز البحري والموافقة على
استخدام البحر واكتساب حقوق استخدام المنطقة البحرية.
يمكن وضع خطة تنفيذ أو خارطة طريق لتوضيح المهام
واإلجراءات ،رغم أنه ال يزال من النادر ج ًدا العثور على هذا النوع
من الوثائق لعمليات التخطيط الحيز البحري الحالية.

أما بالنسبة لخطط الحيز البحري المتسقة العابرة للحدود ،فإن
المواثيق واالتفاقيات ذات الصلة هي األساس لتخطيط التنفيذ
وغال ًبا ما تتطلب اتصاالت فعالة بين بلدين أو أكثر .من المهم
أن تناقش البلدان وتنسق كيف ومتى ستنفذ األهداف اإلقليمية
المشتركة في كل عملية تخطيط وطنية .عادة ،يكون لدى البلدان
أطر زمنية مختلفة ،لذلك يمكن أن يكون هذا النوع من التنسيق
آلية لرفع على هذا التحدي.

ﺗﻘﺮر وﺿﻊ/
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳋﻄﺔ
اﳋﻄﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة

ﺟﻤﻊ
اﻷدﻟﺔ

ﳋﻄﺔ
ﺬا
ﻨﻔﻴ
ﺗ

اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺸﺄن
ﻣﺴﻮدة اﳋﻄﺔ

ﲢﺪ

اﻟﻔﺮص
ﺎﻳﺎ و
ﻘﻀ
ﺪ اﻟ
ﻳ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﺻ
ﺤﺎب اﳌ
ﺼﻠﺤﺔ

ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
)إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ
ﻣﻨﺎﺳ ًﺒﺎ(

ﺑﺪء إﺷﺮاك
أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ

اﻷدﻟﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ ا ﻻ ﺳ ﺘﺪ ا ﻣ ﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

الشكلم7.1
عملية تخطيط الحيز البحري
المصدرWelsh Government, 2017 :

ﻧﻄﺎق اﳋﻄﺔ
واﻟﺮؤﻳﺔ
واﻷﻫﺪاف

ﲢﻠﻴﻞ
اﳋﻴﺎرات

بلا زيحلا طيطخت ذيفنت نيكمت
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	7 .2إقامة حوار منتظم مع القطاعات والجهات الفاعلة األخرى لمتابعة ودعم عملية التنفيذ
إن وجود قاعدة أدلة سليمة سيؤدي إلى تحسين معرفتنا ببحارنا
واإلبالغ عن استخدامها المستدام وإدارتها وكذلك تمكين
التخطيط البحري الفعال.

واللجان المشتركة بين الوكاالت تسهيل تنفيذ الخطة والنظر في
المبادرات الجارية األخرى وأوجه التضافر التي يمكن أن تؤثر على
نتائج التخطيط.

إن جمع األدلة عملية معقدة للغاية تحتاج إلى تنظيم محكم
والمشاركة المستمرة لصناع القرار والهيئات التنظيمية القطاعية
وتثقيفهم وزيادة وعيهم بالمسألة أمر مهم ،سيما في حاالت
تخطيط الحيز البحري غير الملزمة .كما أنه من الضروري ً
أيضا
بناء قدرات الجهات الفاعلة غير الحكومية ،أو على األقل توعيتهم
بأهداف الخطة واللوائح الجديدة .وأخيرا يمكن لمجموعات العمل

في حال وجود تخطيط حيز بحري عابر للحدود ،يتعين تنظيم
االتصال بين سلطات التخطيط لمختلف البلدان للسماح بمزيد
من المرونة بشكل أكثر من المعتاد من خالل تفعيل القنوات
الدبلوماسية .إن متابعة األنشطة في البلدان المجاورة وإبالغ هذه
األخيرة بالتقدم المحرز في بلدك يعد أم ًرا مه ًما بشكل خاص
لألنشطة العابرة للحدود وللتأثيرات المحتملة عبر الحدود.

 المربع 7.1
م
إرشادات التنفيذ لخطة البحرية الوطنية الويلزية
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 مزيدًا 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  58من قانون الوصول البحري والساحلي لعام  2009على جميع
الهيئات العامة:
yاتخاذ قرارات التفويض أو اإلنفاذ (جزء  ))4( 58التي تؤثر أو قد تؤثر على
المنطقة البحرية في المملكة المتحدة وف ًقا لبيان السياسة البحرية

© Welsh Government, 2020
المصدرWelsh Government, 2021 :

للمملكة المتحدة لعام  2011والخطط البحرية ذات الصلة ،ما لم تذكر
االعتبارات ذات الصلة خالف ذلك (جزء ))1( 58
yذكر األسباب عند اتخاذ قرارات التفويض أو التنفيذ وف ًقا لبيان السياسة
البحرية والخطط البحرية ذات الصلة
yمراعاة 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 ))3( 58
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 مسب ًقا 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.
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	7 .3تدريب الجهات المختصة والقطاعات 
البحرية على تنفيذ الخطة
يعد التنفيذ أو خطة العمل مكو ًنا رئيس ًيا 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.
وكذلك سيحدد عنصر دراية الهيئات الحكومية بتخطيط الحيز
البحري وقبولها له مدى فاعلية تنفيذه .باإلضافة إلى ذلك ،يجب
أن تركز تنمية القدرات على كيفية أن يكون تخطيط الحيز البحري
مفي ًدا لتعزيز االقتصاد األزرق والتنمية المستدامة.

من خالل الجهود المشتركة لألطراف المتعددة ،مع تأكيد سلطة
التخطيط على هذه الجهود المشتركة .في مشاريع تخطيط الحيز
البحري عبر الحدود ،يكون التعاون متعدد أصحاب المصالح
ومتعدد اإلدارات ومتعدد البلدان أم ًرا مه ًما بشكل خاص.

	7 .3.4التنسيق
يعتبر الدور التنسيقي لسلطة تخطيط الحيز البحري ضرور ًيا
لضمان تنفيذ تخطيط الحيز البحري في الوقت المحدد .بشكل
عام ،إلجراء التنفيذ ،يجب إنشاء لجان ومجموعات مخصصة
لقيادة االتصاالت وتنفيذ اللوائح ذات الصلة ،ومشاركة أصحاب
المصلحة وتقييم األثر التراكمي ،وما إلى ذلك .ويمكن تنفيذ
التخطيط العام بسالسة وف ًقا لخطة العمل األصلية من خالل
آليات التعاون لإلدارات المتعددة.

يمكن لخطة التنفيذ ونظام تنفيذ التخطيط (ذلك الذي يعتمد عادة
على نظم المعلومات الجغرافية وقواعد اإلدارة مثال) التحسين من
كفاءة التنفيذ.

	7 .3.1تقاسم المسؤوليات
يرتبط تنفيذ الخطة ببرامج االستثمار التي ال تعتمد في كثير
من الحاالت على مؤسسات التخطيط ،بل على القطاع الخاص.
باإلضافة إلى ذلك ،قد تعزز الحوافز الحكومية االستثمار في
القطاعات البحرية ذات األولوية في الخطة.
ال يوجه تخطيط الحيز البحري القطاعات البحرية فقط .لقد
أصبح من الواضح أن الطريقة التي يتم بها تنفيذ الخطط
القطاعية لها تأثير مباشر على كيفية تنفيذ التخطيط البحري.
إنها عملية ذات اتجاهين.
على ضوء ما سبق ذكره ،يستخلص وجود حاجة لتطوير قدرات
تخطيط الحيز البحري لتدرك فوائد هذه العملية.
يشير مصطلح التسوية إلى جعل مختلف المواقف أو األساليب
متوافقة مع بعضها البعض أو جعلها في تناغم .عندما يكون هناك
تعارض بين مختلف أنشطة استخدام البحر أو بين األنشطة
االقتصادية البشرية وأهداف حماية البيئة ،تحتاج اإلدارات ذات
الصلة إلى اتباع قوانين ولوائح معينة لتسوية النزاعات ،وإن لم
يتس َن ذلك ،ستحتاج لضمان بقائها تحت السيطرة.

	7 .3.3التعاون
يمكن فهم التعاون على أنه فعل العمل المشترك .يشمل تنفيذ
تخطيط الحيز البحري األقسام اإلدارية وإدارات إنفاذ القانون
والعديد من أصحاب المصلحة .لذلك ،يجب أن يتم التنفيذ السليم

©UNESCO

	7 .3.2التسوية
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	7 .4االمتثال لتخطيط الحيز البحري
يعد امتثال السلطات القطاعية والهيئات التنظيمية أم ًرا أساس ًيا
في تخطيط الحيز البحري .يحدث االمتثال عند تحديد متطلبات
التخطيط بوضوح والوفاء بها ،وبالتالي يمكن تحقيق األهداف
المرجوة .يحدث ذلك ،على سبيل المثال ،عند تطوير األنشطة
البشرية داخل المناطق المعينة ذات الصلة (.)IOC-UNESCO, 2009
قد تختلف درجة االمتثال وف ًقا لطبيعة الخطة ،أي ما إذا كانت
الخطة ملزمة أو إرشادية .تكون الخطة الملزمة أبسط عندما
يتعلق األمر بالتنفيذ ،حيث تتمتع بدعم قانوني قوي .يتطلب تنفيذ
الخطط غير الملزمة تعاو ًنا وإشرا ًفا متكر ًرا.
وتناط عهدة التنفيذ إلى السلطات القطاعية وسلطات الموافقة
والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية ،سواء كانت منظمة أم ال.
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االمتثال واإلنفاذ هما عنصران أساسيان لضمان تنفيذ تخطيط
الحيز البحري .ستكون المتطلبات العامة لالمتثال واإلنفاذ -
مثل لوائح تقسيم المناطق والتصاريح والتراخيص  -أكثر فاعلية عندما:
yتكون واضحة ومفهومة
yتحدد األنشطة البشرية التي تخضع للمتطلبات
yتحدد المتطلبات وأي استثناءات أو تباينات
yتتناول بوضوح كيفية تحديد االمتثال من خالل تحديد اإلجراءات
yتكون مرنة بما يكفي لتتكيف بشكل بناء وفق مبررات شفافة ومقبولة
يمكن تعزيز االمتثال من خالل:
yرفع مستوى وعي العموم وأصحاب المصلحة اآلخرين بالخطط
والقواعد واللوائح وبدور كل مجموعة من أصحاب المصلحة
yوضع “مدونات قواعد السلوك” من خالل ابرام اتفاقيات مع مختلف
أصحاب المصلحة
yتوفير مساعدة فنية تقدم من خاللها الجهات الحكومية المعلومات 
حول جدوى الخطط والمشاريع القطاعية
yتركيب عالمات مادية ،مثل العوامات ،حول الموائل الهامة أو مناطق
السالمة
الفكرة هي أن يوفر تخطيط الحيز البحري إرشادات وشروط الستخدام
المناطق البحرية ،ثم يتم ترجمتها إلى قرارات أكثر تفصي ًال في إجراءات 
الموافقة  .في بعض البلدان ،تكون لوائح تقسيم المناطق هي مؤشرات 
أكثر من المتطلبات المباشرة.
المصدرIOC-UNESCO, 2009 :

وتقوم القطاعات أو السلطات التنظيمية الخاصة ،على سبيل
المثال ،بمنح التصاريح والتراخيص .لضمان االمتثال لتخطيط
الحيز البحري ،يجب تنسيق عمليات التكييف مع الخطط
واللوائح القطاعية عند الضرورة .يجب أن تحدد اإلجراءات ً
أيضا
ما يجب القيام به في حاالت عدم االمتثال .عالوة على ذلك،
سيحتاج أصحاب المصلحة إلى أن يكونوا على دراية جيدة بالخطة
النهائية وآثارها.
إن عدم التفكير في قطاع معين صلب الخطة أو اقتراح مشروع
لمنطقة غير مخصصة ألي نشاط أمران وردان كذلك .في هذه
الحاالت ،يمكن إجراء مفاوضات إضافية مع أصحاب المصلحة
لتكييف الخطة أو لوضع خطط تكميلية (شريطة أن تسمح اللوائح
بهذه التغييرات واعتما ًدا على كيفية القيام بذلك).
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 المربع 7.2
م
التأكد من االمتثال لتخطيط الحيز البحري :الموزمبيق والبرتغال مثاال
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 ،بنا ًء على تخطيط الحيز البحري الوطني .تسمى هذه
التصاريح «عناوين االستخدام الخاص للفضاء البحري» ،وتسمح للمطورين
والمستخدمين في الموزمبيق والبرتغال باستخدام الفضاء البحري عن طريق
امتياز أو ترخيص أو تفويض ،اعتما ًدا على طبيعة النشاط ،والتي قد تكون
إما ذات طبيعة تجارية أو بحثية علمية.
في الحاالت التي ال يغطي فيها تخطيط الحيز البحري استخدا ًما بحر ًيا
معينًا ،ينص اإلطار القانوني على أنه ينبغي إجراء تعديالت وتحسينات محددة
من خالل وضع خطط تكميلية.
وافقت حكومة الموزمبيق ،بموجب المرسوم عدد  ،2017/21المؤرخ في  24مايو،
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  100كم .2أما
2
بالنسبة إلى االمتيازات الخاصة بالمناطق التي تزيد مساحتها عن  100كم
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 ( )1فوائد 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.
المصادرGovernment of Mozambique, 2021; DGRM, 2021 :

© Sopotnicki/Shutterstock.com
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	7 .5إنفاذ تخطيط الحيز البحري
اإلنفاذ هو مجموعة من اإلجراءات التي تتخذها الحكومات فيما
يتعلق بتنظيم األنشطة البشرية لتحقيق االمتثال لتخطيط الحيز
البحري ( .)IOC-UNESCO, 2009يعد إنفاذ خطة مكانية واسعة النطاق
ذات تفاصيل قليلة أم ًرا معق ًدا ،خاصة في الحاالت التي تكون
فيها الخطة غير ملزمة قانو ًنا .وحيثما تكون الخطة ملزمة قانو ًنا،
فإن السلطات القطاعية أو جهات الموافقة ملزمة باتباع ما هو
منصوص عليه في الخطة.
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يمكن ً
أيضا ألصحاب المصلحة مثل المنظمات غير الحكومية
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
ضمان االمتثال لتخطيط الحيز البحري قبل إصدار قرض أو
تأمين للتنمية البحرية (.)IOC-UNESCO, 2009

تتمثل إحدى المهام المهمة المتعلقة باإلنفاذ في ضمان توصيل
القواعد بوضوح إلى جميع أصحاب المصلحة وتطبيقها باستمرار
على أساس سياسات وإجراءات شفافة (.)IOC-UNESCO, 2009

ً
إرشادات أو شروطا 
في العادة ،تكمن الفكرة في أن الخطة تقدم
على المستوى العام ،ثم يجري إعطاء محتوى أكثر تفصي ًال
لتلك اإلرشادات عند اتخاذ القرارات القطاعية أو إجراءات 
الموافقة:
yتفويض اإلنفاذ للسلطات المختصة
yعمليات التفتيش لتحديد حالة االمتثال لألنشطة البشرية المنظمة
ولكشف االنتهاكات
yالمفاوضات مع األفراد أو مديري األنشطة غير الممتثلة لوضع جداول 
زمنية ونُهج مقبولة بشكل متبادل لتحقيق االمتثال
yاإلجراءات القانونية ،عند الضرورة ،لإلجبار على االمتثال وفرض
عقوبات على انتهاك القانون ،أو تشكيل تهديد للصحة العامة أو 
جودة البيئة ،بما في ذلك العقوبات المالية أو سحب تصريح
المصدر :مقتبس عن IOC-UNESCO, 2009

التنفيذ في دول مختلفة:
التفيا

خالل المفاوضات مع العديد من الوزارات والسلطات ذات الصلةم
(على مستويات متعددة) تم االتفاق إجما ًال على  16تدبي ًرا محد ًدا 
لتنفيذ تخطيط الحيز البحري في التفيا ،وفق ًا لألهداف العامة
واالستراتيجية.
تقوم وزارة حماية البيئة والتنمية اإلقليمية في التفيا مرة واحدة
في السنة ،بغرض مراقبة تنفيذ تخطيط الحيز البحري بمراجعة
االستخدام الفعلي للبحر وتحديث البيانات الجغرافية المكانية
وخرائط الخطة كما هو مطلوب .باإلضافة إلى ذلك ،أنشأت الوزارة فريق
عمل التخطيط البحري والذي يتكون من  24ممث ًال من مختلف الوزارات 
والهيئات والجمعيات ومناطق التخطيط .وأثناء إعداد تخطيط الحيز
البحري ،كان هناك بالفعل مجموعة عمل مماثلة  .ستجتمع مجموعة
العمل وجه ًا لوجه مرة واحدة على األقل في السنة ،ومن المتوقع أن
تضمن تبادل أحدث المعلومات والبيانات ألغراض تنفيذ التخطيط
البحري .لدعم المتابعة ،سيتم إجراء استطالعات لجمع المدخالت من
مجموعة أكبر من الخبراء وأصحاب المصلحة.

بلجيكا

أشرفت اللجنة االستشارية الرسمية على تنفيذ خطة الفترة 2020-2014
على أساس سنوي .وتتكون الوثيقة اإلطارية من مهام مميزة ،لها سلطة
مسؤولة ،وهدف ،وسنة إنجاز ،ومؤشر مناسب لكل مهمة .كانت معظم
المؤشرات نوعية ،مثل تحديد ما إذا كان قد تم إجراء نوع معين من
الدراسة ،أو نشر دليل توجيهي .حددت اللجنة مستوى اإلنجاز نحو 
الهدف كل عام على مقياس من ثالثة مستويات« :ال يوجد تقدم» و 
«بعض التقدم» و «مكتمل».
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 8الرصد والتقييم والتكيّف
يؤكد دليل تقييم خطط الحيز البحري ( )2014الخاص باللجنة
يستعرض هذا الفصل
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو أهمية
yكيفية تقييم عملية التخطيط ومشاركة أصحاب المصلحة
التقييم ،سيما فيما يتعلق بقياس ما إذا كانت خطط تخطيط الحيز
yأهمية تقييم الخطة وتنفيذها
البحري تحقق أهدافها المعلنة ،والتي تتوافق بدورها مع األهداف
yتقييم نتائج تخطيط الحيز البحري وكيفية اإلبالغ عنها
المجتمعية فيما يتعلق بالمناطق البحرية .يعمل النهج المقدم في
هذا الدليل بشكل جيد إذا كان تخطيط الحيز البحري الخاص بك
yخيارات التك ّيف (استعراض ومراجعة الخطة)
ً
مفصال وملز ًما .ثم يمكنك ربط التطورات المستقبلية في البحر
بشكل مبرر بأحكام التخطيط الواردة في تخطيط الحيز البحري.
يوضح هذا الفصل طرق التقييم في مراحل مختلفة من عندما يكون نظام تخطيط الحيز البحري أكثر استراتيجية
وإرشا ًدا ،بدالً من التوجيه ،يجب تصميم عملية التقييم والرصد
دورة التخطيط.
بشكل مختلف .هنا ،يمكن لنهج التقييم الذي ينظر إلى تخطيط
التخطيط هو عبارة عن عملية دورية ومتكررة .تعتبر المعلومات
الحيز البحري من وجهات نظر مختلفة وفي سياق أوسع أن ينتج
المكتسبة من الرصد والتقييم ذات قيمة في تحسين عملية
معلومات مفيدة تساعد جزئ ًيا في مواجهة التحدي المتمثل في
التخطيط وإجراء تعديالت مستنيرة عند الضرورة.
معرفة آثار تخطيط الحيز البحري (المربع .)8.2
يعتمد تخطيط الحيز البحري التكيفي على عملية تخطيط دائرية
يعد التعلم من خطط وعمليات تخطيط الحيز البحري وتحسينها
أو ترابطية ،حيث تقوم بشكل دوري بتوفير معلومات التخطيط
من بين األغراض الرئيسية للرصد والتقييم .باإلضافة إلى ذلك،
الماضية لتعزيز وتحسين دورة التخطيط التالية .في الواقع،
ينتج عن الرصد والتقييم معلومات يمكن استخدامها لضمان
التقييم هو مرحلة تخطيط الحيز البحري التي يجب أن يحدث
شفافية مجتمعية أوسع ومحاسبة السلطات المسؤولة .عمليات
فيها أكبر قدر من التعلم .أما حجم التزاماتهم العملية اليومية،
الرصد والتقييم والتكيف كلها مترابطة .يعتبر رصد تنفيذ الخطة
غال ًبا ما يتعذر على السلطات القائمة على التخطيط وعلى
ونتائجها عملية مستمرة تولد المعلومات الالزمة للتقييم والتي
المديرين رصد ومراجعة تنفيذ ونتائج تخطيط الحيز البحري
بدورها توفر المعلومات الضرورية لتكييف الخطة عند مراجعتها.
بشكل منهجي .ومع ذلك ،فإن مخاطر عدم القيام بذلك تتمثل في
نظ ًرا ألن عمليات تخطيط الحيز البحري ودورات التخطيط
إمكانية تبديد األموال والموارد األخرى على الخطط التي ال تحقق
تستغرق عاد ًة عدة سنوات ،فمن المفيد إجراء التقييم والرصد
أهدافها (.)IOC-UNESCO, 2009
في عدة خطوات خالل دورة التخطيط .يمكن أن يستهدف
يجب أن يشرح التقييم بشكل عام ما الذي يصلح ،ولمن ،ولماذا؟ التقييم – وبالتالي الرصد – مراحل وجوانب مختلفة في تخطيط
يجب أن تهدف االختيارات المنهجية للتقييم ،وكذلك قياس الحيز البحري:
التأثيرات أو استخدام المؤشرات ،إلى اإلجابة على هذه األسئلة.
yعمليات تخطيط الحيز البحري
يمكن اإلجابة على هذه األسئلة من خالل تطبيق طرق بديلة .قد
yالخطة وأهميتها
يتطلب التقييم والرصد المستند إلى العلم موارد أكثر بكثير من
 yتنفيذ الخطة
النهج القائم على الحوار .كال النهجين لهما نقاط قوتهما والتوصية
yنتائج الخطة
هي إيجاد مجموعات من هذه األساليب.
هناك حاجة إلى مؤشرات لمتابعة وتقييم عملية صنع الخطة
والتنفيذ والنتائج .يقدم القسم  4.5أنواع المؤشرات والمعايير
الرئيسية الالزمة لصياغة مؤشرات جيدة كما يقدم بعض المصادر
المفيدة لتصميمها.
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	8 .1تقييم عملية التخطيط وإشراك أصحاب
المصلحة
يمكن أن يؤدي تقييم العملية وكيفية إجراء مشاركة أصحاب المصلحة
إلى جعل عمليات تخطيط الحيز البحري أكثر فعالية من حيث
التكلفة والشمولية ،فض ً
ال عن تحسين قاعدة المعرفة للتخطيط.

الجدول 8.2
م
تقييم العملية التشاركية
المرحلة األولى :لماذا ،ومن ،ومتى ،وكيف؛ تكاليف المشاركة
لماذا؟

أسباب اعتماد مشاركة أصحاب المصلحة

من؟

التحليالت المرتبطة بأصحاب المصلحة
القطاعات والفئات المعنية

	8 .1.1تقييم العملية
يتناول تقييم العملية بالدرس كيفية استخدام البيانات واألساليب
في عملية المؤسسة .يلخص الجدول  8.1المعايير الرئيسية لتقييم
عملية تخطيط الحيز البحري.
الجدول 8.1
م
المعايير الرئيسية لتقييم عملية التخطيط الحيز البحري
الموضوع

المعايير

صحة البيانات
والتحليالت

دمج أفضل المعلومات المتاحة
استخدام األساليب والتقنيات المناسبة
متانة التحليالت ووضوحها وقابلية إعادة إنتاج نتائجها

النظر في البدائل

طرق بناء السيناريو
الشمولية والتناسب/تبرير السيناريوهات
إجراءات وطرق تقييم السيناريو

تقييم األثر
المرتقب
تناسب الموارد
(لوضع الخطط)

شمولية ومتانة طرق تقييم األثر
إدراج نتائج التقييم في المسودة والخطة النهائية
تطور المصادر خالل عملية صنع الخطة ،بما في ذلك
مصادر التمويل
النسبة بين الموارد المتاحة والضرورية

المصدرCarneiro, 2013 :

	8 .1.2تقييم مشاركة أصحاب المصلحة
تعد مشاركة أصحاب المصلحة من العناصر المهمة في تقييم
عمليات التخطيط .يقدم الجدول  8.2مجموعة شاملة من معايير
التقييم لكل من العملية التشاركية ونتائجها .يمكن تكييف األسئلة
مع سياق التخطيط.
تقييم مشاركة أصحاب المصلحة هو وسيلة لمعالجة االعتبار
العام للعدالة االجتماعية داخل تخطيط الحيز البحري .كما هو
موضح في الفصل  ،2فإن 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
جوانب التقييم المسبق (االستباقي) لتخطيط الحيز البحري.
سيتم مناقشة هذا النوع من التقييم بعد ذلك .تعد التأثيرات
المرتبطة بالتوزيع لتخطيط الحيز البحري جان ًبا مه ًما من جوانب
تقييم نتائج تخطيط الحيز البحري.

استراتيجية أخذ العينات المعتمدة
أي تحديد أولويات ألصحاب المصلحة/الممثلين

متى؟

إشراك أصحاب المصلحة خالل مرحلة التخطيط المعياري
إشراك أصحاب المصلحة خالل مرحلة التخطيط االستراتيجي
إشراك أصحاب المصلحة خالل مرحلة التخطيط التشغيلي

كيف؟

المسؤولية المترتبة عن مشاركة أصحاب المصلحة
استراتيجيات المشاركة
طرق المشاركة

التكلفة

ما هي مدة عملية مشاركة أصحاب المصلحة؟
ما هي النفقات المتعلقة بالعملية التشاركية؟
كم تكلفت العملية التشاركية؟
من دفع نفقات العملية التشاركية؟

تقييم العملية التشاركية
 المرحلة الثانية :العواقب والقبول االجتماعي
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؟
المصدرQuesada-Silva et al., 2019 :

فّيكتلاو مييقتلاو دصرلا

	 8 .2تقييم الخطة ومدى مالءمتها  
تقييم أهمية الخطة هو مثال آخر عن طريقة مفيدة تركز على
مرحلة التخطيط ،وهو يركز على مشروع تخطيط الحيز البحري
من خالل تقييم النتائج الواقعية وما إذا كانت تتوافق مع األهداف
المحددة للخطة .خالل هذه المرحلة ،من المهم ً
أيضا االنتباه
إلى اآلثار الجانبية المحتملة .يسمى هذا النوع من التقييم أحيا ًنا
التقييم المسبق .التقييم البيئي االستراتيجي هو مثال آخر التقييم
االستباقي (انظر القسم .)6.5
يُفترض أن تمكن هذه العملية من تهذيب وتحسين المسودات
المتتالية ،بحيث يكون من المرجح أن تحقق الخطة أهدافها
بطريقة فعالة من حيث التكلفة .سيوفر هذا ً
أيضا معلومات يمكن
أن تساعد في ضبط أنشطة الرصد والتقييم المخطط لها بشكل
مثالي ،مما يضمن توفر جميع المعلومات الضرورية.
عاد ًة ما يتم إجراء التقييم االستباقي بواسطة مستشارين
خارجيين ،ولكن قد يتعين على السلطة القائمة على تخطيط
ً
أيضا توفير المعلومات واإلجابة على األسئلة
الحيز البحري
(انظر المربع  .)8.1نظ ًرا ألن تخطيط الحيز البحري يعالج
قطاعات وموضوعات متعددة ،فمن الضروري إشراك مجموعة
واسعة من األشخاص ذوي الخبرات ذات الصلة وفهم العوامل
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.
يمكن أن تكون صياغة الخطوات المعقولة من الخطة إلى
التأثيرات المتوقعة طريقة مفيدة لتحديد التأثيرات .عند القيام
بذلك ،من المفيد أن تكون على دراية باآلثار الجانبية والمعوقات
المحتملة ً
أيضا.
يصف المخطط التالي (الشكل  )8.1المفهوم األساسي حيث يعني
“التدخل” في مخطط الحيز البحري وأحكام التخطيط الواردة
فيه (تخصيص المساحة وشروط استخدام المساحة) .يمكن أن
تساعد النتائج األولية والمتوسطة في تحديد الخطوات الالزمة
لتحقيق الهدف – النتائج طويلة األجل .تساعد األسئلة الواردة في
المخطط في صياغة الخطوات المعقولة.
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 المربع 8.1
م
أمثلة عن معايير وأسئلة تقييم أهمية تخطيط الحيز البحري
م
الصلة:
هل يعالج تخطيط الحيز البحري األسئلة الصحيحة؟
yهل تم تشخيص الحاالت الحالية والمستقبلية بشكل صحيح؟ (انظر
القسمين  5.2و 5.3على التوالي)
yيجب إجراء تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وعلى
وجه الخصوص تحديد الفرص ونقاط القوة التي يمكن أن تتأثر
بتخطيط الحيز البحري
yيجب فحص تحليل التوجهات المستقبلية وتحليل السيناريو
 yيجب إشراك أصحاب المصلحة وخبراء القطاع الذين لديهم
معلومات قيمة عن الظروف الحالية والمستقبلية للقطاعات
yهل 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؟
م التناسق:
هل يتوافق تخطيط الحيز البحري مع االلتزامات الموجودة مسبقً ا؟  
yهل تحدد وثائق تخطيط الحيز البحري جميع االلتزامات اإلقليمية
والوطنية والدولية ذات الصلة التي تغطي الموضوعات التي يجري
تناولها في الخطة؟ (انظر القسمين  3.2و 3.3حول االلتزامات
السياسية الوطنية والدولية الموجودة مسب ًقا)
yهل تتماشى أهداف تخطيط الحيز البحري مع االلتزامات اإلقليمية
والوطنية والدولية الموجودة مسب ًقا؟
الفاعلية (االستباقية):م
ما النتائج المتوقعة (واآلثار الجانبية) لتخطيط الحيز البحري؟
yهل للخطة أهداف واضحة لتوجيه عملية التخطيط؟
yهل يمكن تحقيق األهداف بشكل واقعي من خالل تخطيط الحيز
البحري (ضمن قيود الميزانية)؟
 yبالتعاون مع أصحاب المصلحة والخبراء القطاعيين ،ضع أوصاف
للخطوات المعقولة (منطق التدخل) من مسودة الخطة إلى النتائج
المفضلة (األهداف)
yحدد اآلثار الجانبية المحتملة وتوزيع اآلثار اإليجابية والضارة عبر
القطاعات ومجموعات األفراد (بما في ذلك االختالفات اإلقليمية).
سوف يساهم هذا في تعزيز العدالة االجتماعية
المصدرVarjopuro, 2019; Varjopuro et al., 2019 :
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التدخل

املدخالت

األنشطة

التأثيرات

املخرجات

م
االفتراضات
كيف تؤدي المخرجات إلى النتائج؟ ما الذي يجب
أن يحدث؟ كيف تؤثر العوامل السياقية؟
م
المخاطر
مخاطر أن الرابط ضعيف أو غير موجود

النتائجم
األولية

م
النتائج
الوسيطة

النتائج علىم
املدى البعيد

االفتراضات
كيف تؤدي النتائج األولية إلى نتائج وسيطة ثم في النتائج على المدى
الطويل؟ ما الذي يجب أن يحدث؟ كيف تؤثر العوامل السياقية؟
م
المخاطر
مخاطر أن الرابط ضعيف أو غير موجود
اآلثار الجانبية
ما هي آثار التدخل في سياق الحدود؟

الشكلم8.1
صياغة الخطوات المعقولة
المصدرVarjopuro, 2019 :

الجدول 8.3
م
الخطوات المعقولة لتحقيق الهدف المرصود لطاقة الرياح واألسئلة التقييمية ذات الصلة
أمثلة على األسئلة التقييمية

الهدف

زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في البحرم
بمقدار  5جيجا واط بحلول عام 2030

قرار التخطيط
(المخرجات)

المناطق المخصصة إلنتاج طاقة الرياح في البحر
مسارات الكابالت المحددة في الخطة
ترد متطلبات وشروط طاقة الرياح في المناطق
المعينة في وثائق التخطيط

yهل المنطقة كافية للوصول إلى الهدف؟
yهل المناطق المخصصة إلنتاج الطاقة بواسطة الرياح أو مرور الكابالت صالحة
لالستخدام؟
yما اآلثار الممكنة على البيئة البحرية والكائنات والموائل – وكذلك على
االستخدامات البحرية األخرى؟

النتائج الفورية

تزداد المعرفة بين مشغلي الطاقة المتجددة (والجهات
الفاعلة األخرى) بشأن توفر المساحة ،والشروط
المحددة لتطوير المناطق ،والقيم المستهدفة
يزداد االهتمام ببناء المزيد من طاقة الرياح في البحر

yهل تصل المعلومات إلى الفئات المستهدفة وجميع األطراف المتأثرة المتوقعة؟
 yهل تبدي الشركات والجهات الفاعلة األخرى (بما في ذلك السلطات) اهتما ًما
أو قل ًقا؟
yما العوامل األخرى التي قد تدعم أو تعيق التطوير المفضل؟

النتائج الوسيطة

تم التقدم بمطالب تصاريح إلى السلطات
تم إصدار التصاريح
مالحظة :من المحتمل أن يكون هناك فارق زمني كبير
بين هاتين النتيجتين الوسيطتين

yهل تم تقديم طلبات التصاريح؟
 yهل تم حشد مجموعات أصحاب المصلحة لدعم أو لمعارضة التنمية؟
yما نوع التصاريح التي يتم إصدارها؟ هل تتطابق مع الهدف وأحكام التخطيط؟
yما العوامل األخرى التي قد تدعم أو تعيق التنمية؟
yهل هناك آثار جانبية أو عواقب غير مقصودة؟
yمن يتأثر وكيف؟

النتائج طويلة
المدى

التوربينات جاهزة وتنتج طاقة متجددة

 yما كمية الكهرباء المنتجة؟ هل تلبي الهدف؟
yما اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية؟
yما العوامل األخرى التي دعمت أو أعاقت التنمية؟
yهل هناك آثار جانبية أو عواقب غير مقصودة؟
 yمن يتأثر وكيف؟ (تأثيرات التوزيع)

مالحظة :تتعلق األسئلة التقييمية بتقييم الخطة (المخرجات) وكذلك بتقييم التنفيذ (القسم  )8.3وتقييم النتائج (القسم .)8.4
المصدرVarjopuro et al., 2019 :

فّيكتلاو مييقتلاو دصرلا

129

من المستحسن وصف اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية
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 .أخي ًرا ،يؤدي إنشاء
أوصاف للخطوات المعقولة جن ًبا إلى جنب مع الخبراء وأصحاب
المصلحة إلى زيادة معرفتهم بالخطة واإلجراءات المتوقعة .في
إحساسا بالملكية
أفضل األحوال ،يمكن أن تخلق تلك األوصاف
ً
المشتركة لتخطيط الحيز البحري.

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 ج ًدا.
فهي فرصة للتحقق من اتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق النتائج
النهائية واإلبالغ مرة أخرى .هنا ،توفر الخطوات والمسارات
المعقولة نحو النتائج ،وكذلك المؤشرات التي تمت صياغتها
مسب ًقا ،نقاط الفحص (انظر الجدول  .)8.3ستساعد المؤشرات
المحددة مسب ًقا للنتائج الفورية والمتوسطة في تقييم منتصف
المدة بشكل كبير ،مما يجعلها أكثر شفافية وقوة.

قد يكون للخبراء وأصحاب المصلحة المشاركين في صياغة
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.
يمكن أن يساعد وجود أوصاف بديلة معقولة في التعامل مع
حاالت عدم اليقين عند متابعة تنفيذ تخطيط الحيز البحري.
عند توفرها ،يجب فحص تقييمات الخبراء للتأكد من معقولية
المعلومات اإلحصائية والمعرفة العلمية والنظريات المثبتة ،ويجب
أن تكون قوية قدر اإلمكان.

وقد حرصت بعض البلدان ،مثل بلجيكا والتفيا ،أن تجتمع مجموعة
عمل أو لجنة مشتركة بين الوكاالت سنو ًيا للتحقق من مدى تقدم
التنفيذ .لتسهيل العملية ،قامت البلدان بتطوير جداول تحتوي على
العناصر المماثلة التالية:
 yالتدابير الواجب اتخاذها أو النتائج التي يتعين تحقيقها
yالمؤشر (المؤشرات) ذات الصلة
yسلطة مسؤولة
yسنة من اإلنجاز

يمكن صياغة الخطوات المعقولة من الخطة إلى النتائج بطرق أو
مجموعات مختلفة من بينها:
yطريقة السرد :قصة تصف الخطوات المعقولة
yطريقة الرسم البياني :يمكن تصور الخطوات المعقولة على شكل
خريطة معرفية
عند تقديم الخطوات المعقولة ،من المهم تبريرها وشرح االفتراضات
الرئيسية التي تفسر لماذا يفترض تحقق الخطة نتائج ،والعوامل
والعالقات التي تعزز أو تعيق تحقيق تلك النتائج.
ً
ً
مبسطا للخطوات المعقولة من قرار
مخططا
يوضح الجدول 8.3
التخطيط إلى النتائج المفضلة (إلنتاج طاقة الرياح) ،مع أمثلة
على األسئلة التقييمية التي يجب مناقشتها مع الخبراء وأصحاب
المصلحة .يمكن إعادة صياغة أسئلة مماثلة في زمن الماضي
لتقييم النتائج.

	8 .3تقييم التنفيذ
التنفيذ هو عملية طويلة (انظر الفصل  ،)7حيث غال ًبا 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 ً
أيضا االستثمار
في أنشطة التوعية إلبقاء الجهات الفاعلة ذات الصلة على علم
بتخطيط الحيز البحري.
يمكن أن تكون دورات مراجعة الخطط الحيز البحري طويلة نسب ًيا
من حيث الزمن – من  5إلى  10سنوات ،أو حتى أكثر .لذلك فمن

عالوة على ذلك ،نظمت بلجيكا أحدا ًثا ألصحاب المصلحة لجمع
التعليقات من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة بشأن تنفيذ
وتأثيرات الخطة الحيز البحري .كان هذا باإلضافة إلى المتابعة
الرسمية المشتركة بين الوكاالت.
من المستحسن أن تعقد البلدان مؤتمرات منتظمة للسلطات
وأصحاب المصلحة لمناقشة تنفيذ وتأثيرات الخطط الحيز
البحري .سيوفر هذا فرصة لتبادل المعلومات في اتجاهين
وسيبقي ً
أيضا الجهات الفاعلة ذات الصلة على اطالع بالخطة
وتنفيذها .ويمكن أيضا تنظيم مثل هذه المؤتمرات بشأن التنفيذ
والمتابعة على مستوى البحر اإلقليمي.
 المربع 8.2
م
تحدي عزل آثار تخطيط الحيز البحري
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 المق ّيم 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؟
المصدرCarneiro, 2013 :
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أخي ًرا ،من المهم أن ينظر تقييم منتصف المدة أو أنشطة المتابعة
إلى ما هو أبعد من تخطيط الحيز البحري نفسه :كيف تتطور
القطاعات البحرية وحالة البيئة البحرية؟ هل ما زالت الخطة
صالحة بعد بضع سنوات؟ إذا كانت دورة المراجعة لمدة عدة
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.

	 8 .4تقييم نتائج تخطيط الحيز البحري
يهدف تخطيط الحيز البحري إلى تحقيق أهداف معينة محددة
مسب ًقا – ينصب تركيز تقييم النتائج على التحقق من مدى تلبية
األهداف .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن لتقييم النتائج تحديد اآلثار
الجانبية وتحليل كيفية توزيع النتائج اإليجابية والسلبية بين الجهات
الفاعلة .هذا األمر األخير مهم من منظور العدالة االجتماعية.
من أجل تقييم تحقيق األهداف المعلنة ،من الضروري صياغة
أهداف واضحة في البداية .يجب أن تكون األهداف واقعية
ومحددة بوضوح ويمكن التحقق منها ،حسبما تمت مناقشته في
القسم  .4.4تكون المؤشرات النوعية والكمية مفيدة في تقييم
النتائج عند ارتباطها بشكل واضح باألهداف.
نظ ًرا ألن مرحلة تنفيذ تخطيط الحيز البحري عادة ما تستغرق
عدة سنوات والعديد من التطورات في البحر تستغرق وقتًا طوي ً
ال
لتحقيقها ،فمن المفيد التفكير في تقييم النتائج كخطوات نحو
النتائج النهائية .يمكن أن يتسلسل تقييم النتائج إلى نتائج فورية
ومتوسطة وطويلة األجل كما هو موضح في الجدول  .8.3بهذه
الطريقة ،يمكنك التحقق من أن تنفيذ تخطيط الحيز البحري
الخاص بك يسير على المسار الصحيح نحو األهداف (أي النتائج
طويلة األجل).

حتى عندما تحتوي الخطة على أهداف واضحة ويمكن التحقق
منها وعندما تم وضع مؤشرات مناسبة ،تحتاج إلى االنتباه إلى
التحدي التالي :التمييز بين النتيجة الفعلية للخطة والعوامل
الخارجية .ينطبق التحدي بشكل خاص على خطط تخطيط الحيز
البحري التي تغطي قطاعات متعددة ومناطق واسعة وعندما
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
نفسه على النتائج المرصودة فيما يتعلق بالعوامل المساهمة
األخرى .يمكن أن تساعد “الخطوات المعقولة من الخطة إلى
النتائج المفضلة” ،المقترحة في الجدول   ،8.3في ذلك .تقييم
النتائج هو فرصة لجمع األدلة الختبار ما إذا كان تنفيذ الخطة
قد تطور كما هو متوقع (ولماذا) ،وما إذا كانت النتائج المتوقعة
قد تحققت .يمكن ً
أيضا جمع المدخالت من الخبراء وأصحاب
المصلحة في أحداث أصحاب المصلحة.
يمكن اعتبار عملية التخطيط ناجحة أو فعالة عندما يتم استخدام
تخطيط الحيز البحري بشكل متكرر أو الرجوع إليه في عملية
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.

	8 .5اإلبالغ عن نتائج التقييم والرصد 
واستخدامها
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 الشكل .8.2
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يكون االفصاح عن نتائج التقييم أنجع عندما تقتصر المراسالت
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
صانعي القرار طريقة فعالة للقيام بذلك .األحداث التي ينظمها
أصحاب المصلحة تمثل بدورها وسيلة أخرى للوصول إلى عدد
من الفاعلين الرئيسيين في نفس الوقت ،وهي توضح ً
أيضا كيف
أثر تخطيط الحيز البحري على جميع الجهات الفاعلة والقطاعات.
تجدر اإلشارة إلى أنه قد تكون هناك متطلبات قانونية إلبالغ
بنتائج التقييم ،يمكن تحديد الموعد األقصى لتقديم التقييم مثال.

	 8 .6التعديل :استعراض ومراجعة الخطة
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
عدة سنوات ،وخالل هذه الفترة الزمنية ستحدث حت ًما تغييرات

في البيئة ،والحوكمة ،والتكنولوجيا ،والمجتمع ،واالقتصاد .عالوة
على ذلك ،يهدف تخطيط الحيز البحري نفسه إلى إحداث
تغييرات في استخدام المناطق البحرية .لذلك من الحكمة تصور
حدوث تخطيط الحيز البحري في عالم ديناميكي ،حيث يكون
سياق تخطيط الحيز البحري في تغير مستمر.
يجب تعديل تخطيط الحيز البحري لالستجابة لهذه التغييرات
وإال سرعان ما يصبح غير فعال وغير اقتصادي وغير مجدي
– وفي النهاية – غير ذي صلة ( .)IOC-UNESCO, 2009هذا هو
ما تحاول عمليات مراجعة وتنقيح الخطة تجنبه ،ولكن الدروس
المستفادة من بناء الخطة وتنفيذها توفر ً
أيضا معلومات قيمة
حول كيفية تحسين ممارسات وعمليات تصميم الخطة .أخي ًرا،
قد تظهر احتياجات وتطلعات مجتمعية جديدة ويمكن أن يكون
تخطيط الحيز البحري التكيفي عملية لالستجابة لبعض منها.
يقدم الشكل  8.2لمحة 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.

الجدول 8.4
م
قائمة تدقيق للدرس والمراجعة
جمع نتائج الخطة الحالية

yرصد وتقييم النتائج .تحقق من حالة المؤشرات الرئيسية لمعرفة ما إذا كانت الخطة تسير على المسار الصحيح.
إذا لم يكن كذلك ،فلماذا؟
yكيف أثر تخطيط الحيز البحري على القطاعات البحرية وعملية صنع القرار؟
yكيف استُخدمت الخطة إلرشاد صانعي القرار بشأن مقترحات التنمية؟
yكيف أظهرت المقترحات االمتثال للخطة؟
yهل نحن على الطريق الصحيح فيما يتعلق باألهداف؟
yالعدالة وكفاية العملية
yما هو تصور مختلف أصحاب المصلحة حول العملية الحالية؟
yهل كانت الميزانية كافية؟

إعادة النظر في الظروف الحالية

yكيف تغيرت القطاعات البحرية والمجتمعات والبيئة؟
yهل كانت هناك مراجعات رئيسية للسياسات (على سبيل المثال في القطاعات) أو التزامات جديدة ،بما في ذلك
الدولية؟
yما السياق العام لمنطقة التخطيط (على سبيل المثال في البيئة واإلدارة ،والتكنولوجيا واالقتصاد)؟
yتحسين قواعد البيانات واألساليب التحليلية

إعادة النظر في الظروف واألهداف
المستقبلية

yما االحتياجات الجديدة والناشئة؟
yتحديث الرؤية واألهداف المحددة

إعادة النظر في نطاق التخطيط
المسبق

yتحديث الرؤية واألهداف المحددة
yإطار زمني جديد
yهل الحدود بحاجة إلى إعادة النظر؟
yتناسب الفريق
yإعادة تنظيم عملية التخطيط

تحديث تخطيط الحيز البحري

yأشر 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
yتحديث تخطيط الحيز البحري لالستجابة لالحتياجات الجديدة والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة (الخطط)
السابقة
yتحسين ممارسات صنع الخطط

مالحظة :هذا هو الجزء األخير من
المراجعة ،يجب أن تصب كل األجزاء األخرى
في هذا الجزء
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المراقبة والتقييم
yمؤشرات النتائج الفورية
والوسيطة والنهائية
yالتقييم المؤقت (حوالي  3سنوات)
yالتقييم الالحق (حوالي  6سنوات)

المراقبة والتقييم
yمؤشرات العملية
yمؤشرات المخرجات
yتقييم العملية (اإلنصاف والشمولية)
yالتقييم المسبق للخطة الجديدة

التنفيذ
yلجنة المراقبة
yالمتابعة المنتظمة والتوعية

الموافقة على الخطة
المسودة النهائية
yاالعتمادات الخاصة
yشروط ومبادئ استخدام البحر
البدائل ومنطق التدخل
والتقييمات

مراجعة :نتائج الخطة الحالية
yنتائج المراقبة والتقييم
yكيف أثر تخطيط الحيز البحري على
القطاعات البحرية وصنع القرار؟
yهل نحن على الطريق الصحيح فيما
يتعلق باألهداف؟
yعملية اإلنصاف والكفاية

مراجعة :تحديث خطة تخطيط الحيز
البحري (هذا هو الجزء األخير من
المراجعة ،يجب أن تصب باقي األجزاء
األخرى في هذا الجزء)
yتحديث خطة تخطيط الحيز البحري
لالستجابة لالحتياجات الجديدة والدروس
المستفادة من الخطة (الخطط) السابقة
yتحسين ممارسات وعملية وضع الخطط

مشروع الخطط واالستشارات

المراقبة والتقييم
yالمؤشرات السياق لمتابعة الظروف
والتوجهات القائمة
yمعلومات إلجراء تقييم مسبق للخطة
الجديدة (المالءمة)
yتقييم العملية (اإلنصاف والشمولية)

الرؤية واألهداف المستقبلية
الظروف المستقبلية

االلتزامات واالستراتيجيات الحالية
الظروف الحالية
yالبيئية واالجتماعية
والثقافية واالقتصادية
yتحليل النزاعات

الحدود واألطر الزمنية
إنشاء الفريق وخطة العمل

األساس

مراجعة :إعادة النظر في الظروف الحالية
والمستقبلية؛ األهداف
yما هي االحتياجات الجديدة والمستجدة؟
yتحديث الرؤى واألهداف المحددة
yكيف تغيرت القطاعات البحرية
والمجتمعات والبيئة؟
yهل كانت هناك مراجعات رئيسية
للسياسات (للقطاعات على سبيل المثال)
أو التزامات جديدة بما في ذلك على
الصعيد الدولي؟
yتحسين قاعدة البيانات واألساليب التحليلية

مراجعة :إعادة النظر في التخطيط المسبق
yإطار زمني جديد
yهل هناك حاجة إلى إعادة التفكير في الحدود؟
yكفاية الفريق
yإعادة تنظيم عملية التخطيط

إنشاء نظام تخطيط الحيز البحري (القانون والسلطة)؛ التمويل؛ مبادئ التخطيط واألهداف العامة

الشكلم8.2
لمحة عامة عن عمليات الرصد والتقييم والتعديل
© Varjopuro, 2021

©ChristianRogersPhotograph/Shutterstock.com
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 9الخطوات القادمة
عقد من التفاؤل 
سيكون األول من يناير/كانون الثاني  2031الوقت المناسب للعودة
للنظر إلى الوراء وتذكر ما مر به المجتمع الدولي خالل العقد
الماضي .إذ انطلق العقد الممتد بين  2030-2021بعالم مقيد
تعلم فيه جميع مواطني العالم العيش بشكل مختلف .خالل بعض
أشهر من الزمن انخفضت نسبة تلوث المحيطات ،واستعادت
العديد من الغابات وأشجار المانغروف عافيتها كما انخفضت
نسب ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي إلى مستويات غير
متوقعة ،على األقل لفترة قصيرة.
أكيد أنه من الصعب اليوم التنبؤ بما سيحدث في غضون عشر
سنوات ،ولكن التغيرات التي طرأت في السنوات الماضية
ستساعد البشرية بدون أدنى شك على إعادة النظر في كيفية
تصميم المستقبل .لقد أصبحت معالم مفهوم العولمة اآلن

بإيجابياته وسلبياته أوضح لكل البشر في جميع أنحاء العالم
وكذلك التأثيرات العالمية لكل قرار من قراراتنا بما فيها تلك
المعتمدة في إطار عمليات التخطيط الحيز البحري.
إن الحكومات والباحثين والطالب والقطاع الخاص والمواطنين
من جميع دول العالم مدعوون لتنفيذ مختلف أهداف التنمية
المستدامة لخطة عام  2030واألهداف المقابلة لها مستأنسين
في ذلك بهذه الخطة الرامية لجعل هذا العقد عقد تفاؤل .وستعزز
مساهماتهم من أجل الصالح العام ،من خالل جميع اإلجراءات
المتوخاة على المستوى الدولي في إطار عقد األمم المتحدة
لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة وعقد األمم المتحدة
إلصالح النظم اإليكولوجية.

تطوير وتنفيذ الخطط الحيز البحرية
تم تصمم تخطيط الحيز البحري في جميع مناطق العالم ليكون
أداة عملية تعزز استغالل المحيطات بشكل أكثر شموالً وعقالنية.
وليكون لها دور مهم تلعبه في تسهيل التنمية السريعة والسليمة
بيئ ًيا لألنشطة المرتكزة على المحيطات وفي تسهيل التنمية
المستدامة لالقتصاد األزرق.
في سياق المساحات المحيطية المزدحمة بشكل متزايد ،يشجع
تخطيط الحيز البحري حال ًيا ،على االستخدامات المتعددة .تماشيا
مع أهدافها المتمثلة في تكامل القطاعات وموثوقيتها القانونية،
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
في غضون السنوات القادمة وستغطي هذه الخطط المناطق
البحرية التابعة بالنظر لكل منها .ومن المتوقع إذا ظل التزام
البلدان على حاله ،أن يناهز عدد البلدان التي ستعتمد خطط
تخطيط الحيز البحري بحلول سنة  2030المائة ،وبالتالي سيتم
تحقيق الهدف من وراء خارطة الطريق المشتركة بين المفوضية
األوروبية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة
لليونسكو الرامية لتسريع عمليات تخطيط الحيز البحري في

جميع أنحاء العالم ،بل سنذهب إلى أبعد من ذلك .بحلول ذلك
الوقت ،ستتم تغطية  %30من المناطق االقتصادية الخالصة في
العالم بخطة معتمدة من حكوماتها وهي قيد التنفيذ .وعالوة عن
ذلك ،فإن االلتزامات األخيرة التي تعهدت بها الحكومات بشأن
التخطيط المستدام للمحيطات في إطار عمل اللجنة رفيعة
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
ناجع الستراتيجيات االقتصاد األزرق المستدامة ،وسيعمق من
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
واألولويات المتغيرة باستمرار .وسيكون دور المناطق البحرية
واتفاقيات البحار اإلقليمية حاس ًما في ضمان مساهمة كل من
هذه التغييرات ً
أيضا في تعزيز التعاون العابر للحدود بين البلدان
والنظر في التدابير التي تؤثر على البيئة البحرية.
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التطور السريع تخطيط الحيز البحري
إذا نظرنا سريعا إلى الوراء سنالحظ أن كل شيء بدأ مطلع األلفية
الجارية ،خالل العقد الممتد بين  2010-2001حيث لم يبدأ فيه
سوى عدد قليل من البلدان رحلتهم مع خططهم األولى من تخطيط
الحيز البحري .إن ً
دواًل مثل أستراليا وبلجيكا والصين وهولندا
أو حاالت مثل رود آيالند في الواليات المتحدة كانت بال شك
رائدة وساعدت على ضمان كونها بعد عقدين من الزمن ،ال تزال
تمثل اليوم مرجعا في هذا المجال بفضل ما عرفته من التحديات
والخبرات التي راكمتها وشاركتها والتي تعلم ويتعلم منها مجتمع
ممارسات تخطيط الحيز البحري العالمي.
وتجدر اإلشارة إلى اإلنجاز العظيم المتمثل في دليل تخطيط
الحيز البحري ومنهجيته المعروفة بـ «خطوة بخطوة» 1الذي انجزته
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو في
عام  ،2009المتوفر في نسخة متعددة اللغات ،والذي ال يزال إلى
يومنا هذا مصدرا إللهام العديد من البلدان واألقاليم حول العالم.
سيشهد العقد القادم ( )2020-2011ارتفاعا 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
اجتماعا تقن ًيا واح ًدا 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
فرصا للتعاون بين الجامعات
بعض الجامعات ومراكز البحوث
ً
لتعزيز إدارة المحيطات بشكل أكثر كفاءة في إطار تخطيط الحيز
البحري .ولقد ألهمت مساهمتهم لنا في وضع تصور لتخطيط
الحيز البحري عديد األجيال من الطالب الذين اختاروا التخصص
في هذا المجال .قامت برامج إيراسموس موندوس والجامعة
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
اآلن مهنيين بارزين يعملون إما في هيئات التخطيط الوطنية
أو لصالح االتفاقيات اإلقليمية أو المفوضية األوروبية أو األمم
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.
وقد استفاد هذا الدليل الجديد من مساهمة آالف األشخاص
من أكثر من  140دولة .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
والحصول على نظرة أكثر شمولية بشأن وضع تخطيط الحيز
البحري في جميع أنحاء العالم .وهي في حد ذاتها تعد مساهمة
قيمة في أهداف خارطة الطريق المشتركة.

نحو تخطيط مستدام ومسؤول
شأنه شأن أي تخصص آخر يستوجب تخطيط الحيز البحري
إجراءات حقيقية وناجعة .وهذا يعني تبادل المعرفة على الصعيد
العالمي دون استبعاد أي طرف ،وكذلك تقاسم الجهود على
الصعيدين الوطني واإلقليمي ،ومشاركة البيانات والمعلومات
بين البلدان وتبادل خبرات تلك األطراف التي لم يقتصر دورها
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.
على الدول التي تعتزم بدء عملية تخطيط الحيز البحري خالل
العقد القادم أن تكون واعية بأن اإلمكانات البشرية والموارد التي
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186559/ 1

تحتاجها الحكومات لتنفيذ عمليات تخطيط الحيز البحري متوفرة
وهي تكمن في بلدانها أو جامعاتها أو شركاتها الخاصة أو في
بين مواطنيها.
فمثل كل شيء في الدنيا ،المسألة ليست مسألة كم .ولقد أثبتت
جميع عمليات تخطيط الحيز البحري أن األهمية تكمن في المثابرة
وااللتزام واإلرادة السياسية والقيادة .وهذا يتطلب إعطاء البلدان
مزيدا من المسؤولية حتى رسم معالم مستقبلها وأن تكون هذه
األخيرة مقتنعة بأن العملية عامة وتشاركية وعادلة اجتماع ًيا
بالنسبة لمواطنيها كمستهلكين أو عمال أو ممثلين عن كل قطاع
بحري والذي يجب التخطيط الستغالله بما يرعى مصالح الجميع.

مداقلا تاوطخلا

وبالنظر إلى المستقبل ،اعتمدت العديد من البلدان والمناطق
سياسات قائمة على االستدامة منذ وقت طويل قبل من إطالق
خطة عام  ،2030رغم من أنه ليس هناك شك في أن أهداف التنمية
المستدامة السبعة عشر توفر إطا ًرا عالم ًيا يحظى بترحيب كبير
لجميع الدول .إن مساهمة تخطيط الحيز البحري ،في الواقع،
تجاوز نطاق الهدف  14للتنمية المستدامة بشأن المحيطات ،إذ أن
من مزاياه األمن الغذائي والقدرة على الصمود والتنوع البيولوجي
والنمو االقتصادي وقضايا المساواة بين الجنسين الجنسانية
والقائمة تطول .لكن ال يزال هناك عمل يتعين القيام به لصياغة هذه
المساهمات في عالقة باألبعاد األخرى ألهداف التنمية المستدامة.
وسيكون عقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية
المستدامة وعقد األمم المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية اإلطار
الذي سيتم فيه تصميم وتنفيذ العديد من الحلول واإلجراءات
الجديدة في هذا العقد أو في فترة ما بعد  .2030سيكون من
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
في ذلك التحمض وارتفاع درجة الحرارة .ستكون هذه المعارف
ضرورية لتطوير أدوات تخطيط الحيز البحري التي تعزز القدرة
على الصمود ،وتتجنب نقاط التحول البيئي ،وبالتالي تضمن حسن
سير النظم البيئية واستمرار توفير خدمات النظام اإليكولوجي
للحفاظ على صحة والسالمة المجتمع والكوكب وسالمتهما جميعا.
سيكون عام  2050محطة هامة أخرى للعديد من السياسات
والبرامج اإلقليمية .اعتمد االتحاد اإلفريقي في عام 2012
االستراتيجية البحرية المتكاملة ألفريقية لعام  2050والتي
تشكل خطوة كبيرة في التاريخ البحري للقارة .علما وان أهدافها
االستراتيجية تتفق تماما مع تلك التي ينشدها تخطيط الحيز
البحري ،وادراجها في القطاعات امتد ليشمل جميع قطاعات
المجتمع .يُنظر إلى تخطيط الحيز البحري على أنه سياسة تهدف
إلى ضمان االستغالل الفعال والمستدام للفضاء والموارد البحرية.
يتطلب التخطيط إطا ًرا ضابطا يمكن بموجبه اتخاذ القرارات
بنا ًء على بيانات قوية ومعرفة متعمقة بالبحر والممرات المائية
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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
 ،2063التي تضبط مشروع أفريقيا ومخططها لتحويل القارة إلى
قوة عالمية في المستقبل.
فيما يتعلق باالتحاد األوروبي ،سيكون عام  2050العام الذي
سيتحقق فيه هدف بلوغ اقتصاد بدون تأثيرات مناخية وذلك
بفضل تنفيذ ما يسمى «االتفاق األخضر األوروبي» ،التي تهدف إلى
فصل النمو االقتصادي عن استغالل الموارد ضمان عدم ترك أي
شخص وراءه .ستستفيد األولويات المتعلقة بالمحيطات وتطوير
القطاعات الزرقاء المستدامة من جميع خطط الحيز البحرية
األوروبية والتكيفات الخاصة بها لحماية التنوع البيولوجي والنظم
البيئية؛ قصد فسح المجال أمام األنشطة البحرية المستدامة
(كالطاقات المتجددة البحرية ،وتربية األحياء المائية والنقل
البحري النظيف والموانئ وصيد األسماك وغيرها) مع التحسين
من طرق إدارة المياه والتوجه نحو اقتصاد دائري.
يدرك قادة المحيط الهادئ ً
أيضا ،في سياق استراتيجية 2050
لقارة المحيط الهادئ الزرقاء ،أن بناء منطقة هادئة قوية ومرنة
ً
تخطيطا دقي ًقا ،بما في ذلك التخطيط البحري ،لضمان
يتطلب
السالمة االجتماعية والثقافية والبيئية واالقتصادية .ومن المتوقع
أن تكون هذه االستراتيجية لعام  2050بمثابة فضاء عمل للعمل
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 قرا ًرا جماع ًيا
بشأن اإلجراءات التي ستتخذ على مدى السنوات الثالثين المقبلة
لحماية وتأمين سكان واألماكن واالفاق المستقبلية للمحيط الهادئ
الذي يعيشون فيه.
هذه األمثلة القليلة تبلور الطموح الفردي والجماعي الموجود
والجهود المبذولة من أجل تحقيق هدف االستدامة .تهدف
جميع اإلجراءات التي يتم تنفيذها اآلن في جميع البلدان على
تحقيق األهداف المشتركة ،وبذلك تكون قادرة على االحتفال في
عام  ،2031بنتائج عقد كان زاخرا بالقرارات الناجحة.
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أﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻟﻠﻤﺒﺎدَ رة
ُ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم
ّ

ُﺤﻴﻄﺎتاﻹﻧﺴﺎن واز�ﻫﺎ�ه ارﺗﺒﺎﻃﺎ ً وﺛﻴﻘﺎ ً ﺑ�ﺤّﺔ ا
ﺗَﺮﺗﺒﻂ رَﻓﺎ�ﻴﺔ
َ
ُﺘّ�ﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ �ﻼل اﻟ�ﻔﺎظ ﻋَ ﻠﻴﻬﺎَﻮا�د اواﻟﺴﻮاﺣﻞ وا
واﻟ�ﺤﺎر

ﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺘﻌﺮ ّض اﻟﻨ، ﻟ�ﻦ.واﺳ�ﺨﺪا�ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤ� ﻣُ ﺴﺘﺪام
َﻮا ئِﻞ وﺗﺪ�ﻴﺮ ا،ُﻨﺎخﺮ ااﻟﺒَﺤﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﻟﻀُ ﻐﻮﻃﺎ� ﻣُ ﺘﺰاﻳﺪَة ﺟَ ﺮّاءَ ﺗﻐﻴ
د اﻷﻧ�ﻄﺔ اﻟ�ﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَﻌﺘ�ﺪ ﺎ ﻳﻬﺪ ﻣﻤ،ُﻔ�طو�ﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ا
. َﻮا�دﻋﻠﻰ ﻫ�ه ا

ﻴﺎﺳﺎت واﻟﻌُ ﻠﻤﺎء
ﻟﺼﺎ�ﻌﻲ
ّ
َ اﻟﺴ
َ ُﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨّ�ﻄﺔ واﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ�ﻦ �ﻼل ا
َﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ أﻧ�ﻄﺔٍ ﺗُﻮا�ن ﺑ وﻏَ ﻴ�ﻫﻢ ﻣﻦ أﺻﺤَ ﺎب اﻮا�ﻨوا
 اﻟﺘّﻌﺎون� ﻓﻲ ﺗﺤMSPglobal ُﺴﺎ�ﻢ ﻣُ ﺒﺎدرة
َ ﺳﺘ
َ ،ﻨﻬُﻮج ﻣُ ﺨﺘﻠﻒ اﻟ
 وﺳﺘُﺸﺠّﻊ،ً ﻋَ ﺒﺮ اﻟﺤُﺪو� واﻟﻌَ ﺎ�ﺮ �ﻠﺤُﺪو� ﺣَ ﻴﺜﻤَ ﺎ ﻛﺎن ﻗﺎئﻤﺎ ً ﻣُ ﺴﺒﻘﺎ
.ﻨﺎ�ﻖ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﻨﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑَﻌﺪﻋﻤ�ﻴﺎت ﺗﺨ�ﻴﻂ اﻟﺤﻴّﺰ اﻟﺒَﺤﺮي ﻓﻲ ا
ِ َﺸﺮوع إﻟﻰ ُﻣﻀﺎﻋﻔﺔوﻳَ ﻬ�ف ا
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
ُ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒَ ﺤﺮﻳﺔ
ٍ
ِ
أﺿﻌﺎف
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
ﻨﻔﺬ
ﻣﻦ
ّ اﻟﻤ
َ
ُ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻴّ ﺰ اﻟﺒَ ﺤﺮي
ِ ﻐﻄﻲ َﻫﺬه
اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ّ ُ ﻟﺘ2030 ﺑﺤﻠﻮل َﻋﺎم
ُ
َ  ﻓﻲ30 اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ِ اﻟﺨ
.اﻟﻮﻃﻨِ ﻴّ ﺔ
َ اﻟﻤﻨَ ﺎﻃﻖ اﻟﺒَ ﺤﺮﻳﺔ
ِ ﺎﺿﻌﺔ
َ ﻻﻳﺎت
َ ﻟﻠﻮ

َ
ﻔﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻴﺎهُﻜﺜاﻟﺒﺸﺮ ﻳّﺔ ا
 ﺗَﻔﺘ�ﺮ اﻷﻧ�ﻄﺔ،وﻓﻲ اﻟﻮَ ﻗﺖ ﻧَﻔ�ﻪ
ِ
ِ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒَﺤﺮﻳﺔ إﻟﻰ ّاﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارَ ات واﻟﺘﱠ
ﺘﻜﺎﻣﻠَ ﻴﻦ
اﻟﻤ
ّ
ُ ﺨﻄﻴﻂ
ِ ِواﻟﻼّ ِزﻣﻴﻦ ﻟ
ُﺴﺘَﻮى اﻟﻌَ ﺎ�ﺮ �ﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ا،ﺪاﻣﺔ
َ ِﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘ
 ﻣُ ﺨﺘﻠﻒ ﺑ- ﺰاﻋﺎتَﻮﺳﻊ �ﻄﺎق اﻟﻨ
  وﻗﺪ أدّى ﻫﺬا اﻟﻮَ ﺿﻊ إﻟﻰ ﺗ.ﻟﻠﺤُﺪود
 ﺎ ﻳَ ﺴﺘَﺪ�ﻲ �ﻤ-  اﻟ�ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ� واﻟﻄ ّﺒﻴﻌﺔاﻟ�ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ� وأﻳﻀﺎ ﺑ
. وَ ﺿﻊ ﺧُﻄ� ﻣُ ﺤﺪّدةٍ ﻟﺘﻨ�ﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺒَﺸ�ﻳﺔ واﻟﺤَ ﺪ ّ ﻣﻨﻬَ ﺎ

َﻣﺒﺎدئ
ِ
اﻷزرق
ﻗﺘﺼﺎد
اﻻ
َ
َ

ﻼﻣﺔ
َ َﺳ
ﺑِ ﻴﺌِ َﻴﺔ
ِا
أزرق
ٌﻗﺘﺼﺎد
َ
َ

ِ
ﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﱡ ُﻈﻢ
اﻟﻤ
ِﻣﻦ ِﺧﻼل َﺗﻌ ِﺰﻳﺰ ُﻣ
َ ِﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟ
ُ ﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارَ ة
َ
ِ ﺮﻣ
ِ وﺗ
وﺗﻌ ِﺰﻳﺰ ُﻗﺪرَ ﺗﻬﺎ
اﻹﻳﻜﻮﻟُ ﻮﺟﻴَ ﺔ اﻟﺒَ ﺤﺮﻳﺔ
َ ﻴﻤﻬﺎ
َ واﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
ﱠ
ِ
َ  أﺛﺒ،اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت
َﺖ
اﻟﺼﻤﻮد وﻋﻠﻰ
ُ ﺗﺤﻘﻴﻖ ِﺻ ّﺤﺔ وإﻧﺘَ ﺎﺟﻴّ ﺔ
ﻋﻠﻰ ﱡ
ﺗَﺨ�ﻴﻂ اﻟﺤَ ﻴّﺰ اﻟﺒَﺤﺮي ﻋﻠﻰ ﻛﻮ�ﻪ أداةً ﻫﺎﻣﺔً �ﺘﺤ�ﻴﻖ أﻫﺪَاف ﺣَ ْﻮﻛَﻤَ ﺔ
. 2030 ُﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻌَ ﺎمﻴﺔ و ﺧُﻄﺔ اﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اُﺤﻴﻄﺎت اﻟﻌَ ﺎا

ٌَﻓﻮاﺋِ ﺪ
ِا
ِ ﻗﺘﺼ
ﺎد ّﻳﺔ
َ

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

ﺤﻴﻄﺎت
َ اﻟﻤ
اﻟﻔﺮق ﺑَ ﻴﻦ
َ َﻣﺎ
َ
ُ اﻗﺘﺼﺎد
ِ
اﻟﻤﺴﺘﺪام؟
ﻗﺘﺼﺎد
واﻻ
َ
ُ اﻷزرق
َ

َ َ“ ﻳ
ِ
اﻷﻧﺸﻄﺔ
ُﺤﻴﻄﺎت �ﻨﺪﻣﺎ َﺗﻜُﻮنَﺪام ﻓﻲ ا
ﻨﺸﺄ
ٌ �ﻗﺘﺼﺎدٌ ﻣُ ﺴﺘ
َ
ِ ﻗﺘﺼ
ِ
ﺗﻮازُ ن َﻣﻊ ُﻗﺪرة اﻟﻨﱡ ُﻈﻢ
َ اﻻ
َ ﺎدﻳﺔ
َ اﻟﻤﺤﻴﻂ ِﻓﻲ َﺣﺎﻟﺔ
ُ اﻟﺠﺎرِﻳﺔ ﻓﻲ
ِ ﻴﻄﻴﱠ ﺔ َﻋﻠﻰ
ِ اﻟﻤ ِﺤ
وﻗﺪرﺗِ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ُ اﻟﺤﻔﺎظ َﻋﻠﻰ ِﺻ ﱠﺤﺘِ ﻬﺎ
ُ اﻹﻳﻜُ ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
. َﺪى اﻟﺒَﻌﻴﺪاﻟﺼﻤﻮد ﻣَ ﻊ دَ ﻋﻢ ﻫَ ﺬه اﻷﻧ�ﻄﺔ ﻋَ ﻠﻰ ا
ﱡ
َ  ﻳ،اﻷﺳﺎس
ﺪﺳﺔً ﻧَﺴﺘَﻄﻴﻊُ ﻣﻦ
ُﺸﻜ ّﻞ ﻣَ ﻔﻬُﻮم
وﻓﻲ
َ َاﻟ�ﻗﺘﺼﺎد اﻷز َر ق ﻋ
َ
َ
ٍ ﻴﺎﺳ
ﻌﻤ ُﻞ ﻓﻲ ﻧَ ﻔﺲ
 �ﻼ�ﻬﺎ اﻟﻨّﻈﺮ إﻟﻰ ﺧُﻄﻂ
َ اﻟﺴ
َ ﺎت َﺗ
َ ﻴﺎﺳﺎت وَ وﺿﻊ ِﺳ
ِﺸﺠﻴﻊ ﻧﱡ ُﻤ ٍﻮ ا
ﻗﺘﺼﺎدي ﻳَ ﺘّ�ﻖ
َ ﺤﻴﻄﺎت
َ اﻟﻤ
ِ وﺗ
َ
ُ اﻟﻮﻗﺖ َﻋﻠﻰ َﺗﻌﺰِﻳ ِﺰ ِﺻ ﱠﺤﺔ
َ
ِ ﺟﺘﻤ
ِ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
¹”. واﻹدﻣﺎج
ﺎﻋﻴﺔ
َ ﻣَ ﻊ َﻣﺒﺎدئ
َ
َ اﻻ

ِ
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻴّ ﺰ اﻟﺒَ ﺤﺮي
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ
َﻣﺎ ﻫﻲ
ّ
اﻟﻤﺴﺘﺪام؟
واﻻﻗﺘﺼﺎد
َ
ُ اﻷزرق
َ

ُﺴﺘﺪَاﻣﺔ أي ﺗَﻌ�ﻳﺰ اﻟﺘّﻨ�ﻴﺔ ا،اﻟ�ﻗﺘﺼﺎد اﻷز َر ق
�ﻦ أﺟ� ﺗَﻌ�ﻳﺰ
َ
اﻟﻘﺎﺋِ َﻤﺔ َﻋﻠﻰ
َ ﺎت اﻹدارَ ة ﻳَ ﻨﺒ�ﻲ �ﻋﺘﻤَ ﺎد �ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴ،ﻟﻸﻧ�ﻄﺔ اﻟﺒَﺤﺮﻳﺔ
ِ ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ِﻣﺜﻞ َﺗ
اﻟﺤﻴﱢ ﺰ اﻟﺒَ ﺤﺮِي؛ ﻷن اﻋ�ﻤَ ﺎد �ﺜﻞ
ُاﻟﻨﱡ ُﻈﻢ اﻹﻳﻜ
ِ
َ ﺨﻄﻴﻂ
ﺎت ﻳَ ﺪﻋَ ﻢُ ﺗَﻨ�ﻴﺬ ورَﺻﺪ و ﺗَﻘﻴﻴﻢ اﻹدارَة �ﻦ �ﻼل وَ ﺿﻊﻫَ ﺬه اﻟ�ﺳﺘﺮَاﺗﻴﺠﻴ
 ُﻣ
. وا�ﺎﻗ�ﺼﺎدﻳﺔ واﻟ�ﺟﺘﻤَ ﺎ�ﻴﺔ
ﺆﺷﺮات �ﻸﻫﺪَاف اﻹﻳﻜُﻮﻟﻮ�ﻴﺔ
َ

2016, Patil et al. :ﺼﺪرا
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
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ِ
اﻟﻤﺴﺘﺪام
ﻗﺘﺼﺎد
اﻻ
َ
ُ اﻷزرق
َ

 ﻫﻲ ﻣُ ﺒﺎدَ رة ﻣﺪ ّﺗﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮا� أﻃﻠﻘَ ﺘﻬﺎ ﻓﻲMSPglobal
 اﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﺪ ّوﻟﻴﺔ اﻟﺤُﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌُ ﻠﻮم2018 ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜّﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻧﺒﺮ
ّ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺒَﺤﺮﻳﺔ
ُﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌَ ﺎﻣﺔ�ﻴﻄﺎت اﻟﺘّﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻴُﻮﻧﻴﺴﻜﻮ واا
وﻣﺼﺎئﺪ اﻷﺳﻤَ ﺎك اﻟﺘّﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤُ ﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟِ َﻮﺿﻊ َﻣﺒﺎدئ
َ
َ ﻮﺟﻴﻬﻴﺔ دوﻟِ ﻴﺔ
ِ
ِ
ًﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻴّ ﺰ اﻟﺒَ ﺤ ِﺮي دَ ﻋﻤﺎ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺸﺄن
َﺗ
َ
.اﻟﻤﺴﺘﺪام
ُ اﻷزرَ ق

اﻟﻤﺸﺘَ ﺮﻛﺔ
ُﺒﺎدرة � َﺪ ﻋﻢ ﺗَﻨ�ﻴﺬ َﺧﺎ ِر َﻃﺔوﻗَ ﺪ ﺗﻢّ ﺗﺼ�ﻴﻢ ا
ّ
ُ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ِ ﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘَ ﺴ ِﺮﻳﻊ َﻋﻤﻠﻴﺎت َﺗ
اﻟﺼ ِﻌﻴﺪ
ُ
ﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻴّ ﺰ اﻟﺒَ ﺤﺮي ﻋﻠﻰ ﱠ
ّ ﻟﻠﻤ
ِ اﻟﻌ
. 2017 آذار/ و ﺗَﻢّ اﻋ�ﻤَ ﺎدُﻫﺎ �ﻲ ﻣَ ﺎرس،ﺎﻟﻤﻲ
َ
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أﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

ّ اﻷرض أن ُﺗ
اﻟﻤ ِﺤﻴﻄﺎت واﻟﺒِ َﺤﺎر؟
ُ ﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ

>

 ﻲاﻟﺼﺤ
 اﻟﺼﺮف
 ﺰ رَاﻋﺔ و�ﻴَﺎه ﺎ�ﻤﺔ ﻋَ ﻦ �ﻄﺎع اﻟُﻠ ّﻮ ﺛﺎت اﻟﻨ↳ �ﻦ �ﻼل ا
ﺎ�ﻲ �ﻲ اﻟ�ﺤَ ﺎر وﺑﺎﻟﺘ،ُﻠﻘَ ﺎة �ﻲ اﻷﻧﻬَ ﺎرا
ﻬ�ﻳﺔوا�ﺐ اﻟﻨ↳ ﻧَﻘﻞ اﻟﺮ

َﻮَ ا�ﺊ↳ أﻧ�ﻄَﺔ ا

ﻠﻤ ِﺤﻴﻄﺎت واﻟﺒِ ﺤﺎر
ُ ِﻛَ ﻴﻒ ﻳُ ﻤﻜﻦ ﻟ

ِ اﻟﻤ
ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒَ ﺮﱢ ﻳﱠ ﺔ؟
َ أن ُﺗﺆﺛﱢ ﺮ ﻋﻠﻰ

>

ﺎﻗَ ﺔﻨﺎ ً �ﺸ َﺒﻜَﺔ اﻟﻄﻲ ﺗَﺮ�ﻂ ﻧَﺸﺎﻃﺎ ً ﺑَﺤﺮﻳﺎ ً ﻣُ ﻌﻴ↳ اﻟﻜَﺎﺑﻼَت اﻟﺒَﺤ�ﻳﺔ اﻟﺘ
َﻮ ﺟُﻮدَ ة ﻋَ ﻠﻰ اﻷَرضاﻟﻜَﻬ َﺮﺑَﺎ ئِﻴﺔ ا
ﺎ�ﻤَ ﺔ ﻋَ ﻦ اﻷﻧ�ﻄَﺔ اﻟﺒَﺤ�ﻳﺔ ﺛﺎت اﻟﻨُﻠَﻮ↳ اﻟﻘُﻤَ ﺎﻣﺔ اﻟﺒَﺤ�ﻳﺔ وا

اﻟﺴﺎ�ﻠﻲ
 ↳ اﻟﺘﺂﻛﻞ
 وأﻣﻮَ اج،ُﺮ ﺗَ�ﻌﺔَﺪ ّ واﻟﺠَ ﺰر ا وأﻣﻮَ اج ا،ﻓﺔ )ﻛﺎﻟﻌَ ﻮا�ﻒُﺘﻄﺮﻮا�ﺮ ا↳ اﻟﻈ
(ﺗﺴﻮﻧَﺎ�ﻲ
ُ
ﺳﻄﺢ اﻟﺒَﺤﺮ
َ ↳ �ر�ﻔﺎع ﻣُ ﺴﺘَﻮى
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أﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻔﺎﻋﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﺒَ ﺮ واﻟﺒَ ﺤﺮ؟
ّ َﻣﺎ ﻫﻲ
ُ اﻟﺘ

ُ َﺣ
ﺗﻢ ﺗَﻘ�ﻳﻢ ﻋَ ﺪد
ﻴﺚ ﻻ ﻳُﻮﺟﺪ ﺗ
  ﻗﺪ¹، اﻟﺒَﺮ واﻟﺒَﺤﺮﻔﺎ ﻋُﻼت ﺑَﻌﺮﻳﻒ وَ �ﻴ ٌﺪ ﻟﻠﺘ
ٌ
: ﻣﻦ اﻟﺘّﻔ�ﻴﺮات ﻛﺎﻵ�ﻲ

ِ اﻟﻤ
¹.ﻤﻜﻨﺔ ﺑَ ﻴﻦ اﻟﺒَ ﺮ واﻟﺒَ ﺤﺮ
ُ ↳ ﻛُ ﻞ اﻟﺘﱠ
ُ ﻔﺎﻋﻼت
ٍ
وﻣﺴﺘَ ﻤﺮّ ة
ّ ﻄﺎت ُﻣ
ُ ﻌﻘﺪة
ُ اﻟﺒَﺮ واﻟﺒَﺤﺮ َﺗﺮَ اﺑ↳ “ ﺗَﺸﻤَ ﻞُ اﻟﺘّﻔﺎ ﻋُﻼت ﺑ
واﻟ�ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒَﺮ واﻟﺒَﺤﺮ ﻣﻊ
 اﻷﻧ�ﻄﺔ اﻟ�ﺟﺘﻤَ ﺎﻋﻴﺔاﻟﺘّ ﻐﻴﱡ ﺮ ﺑ
َ
²“. ﺔ واﻟﺒَﺤ�ﻳﺔُﻤ َﺘﺪ ّة ﻋﺒﺮ اﻟﻮَ ا�ﻬﺔ اﻟﺒَﺮﻳاﻟﻌَ ﻮا�ﻞ اﻟﻄ ّ�ﻴﻌﻴﺔ ا
↳ وﻳَ ﺸﻤَ ﻞُ ﺗ
:  اﻟﺒَﺮ واﻟﺒَﺤﺮ اﻷﺑﻌَ ﺎد ﻟﻠﺘّﻔﺎ ُﻋﻼَت ﺑَﻌ�ﻳﻒ رُﺑَﺎ�ﻲ
ٌ
ِ
ِ ﻔﺎﻋﻼت
ﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ؛
اﻻ-ﺎﻋﻴﺔ
اﻻﺟﺘِ َﻤ
ِ
ُ ّ( اﻟﺘ1“
َﻌﻨﻴﺔ؛اﻟﺤ ْﻮﻛَ ﻤﺔ ا
َ ( أُ ُﻃﺮ2
َﻌﻨﻴﺔ؛اﻟﺤ ْﻮﻛَ ﻤﺔ ا
َ ( َﻋﻤﻠﻴّ ﺎت3

³“.ُﻌﺎﻟﺠَ �ﻬﻢ واﻷﺳﺎﻟِ ﻴﺐ اﻟﻼ ّ�ﻣﺔ
واﻟﻤﻌﺮِﻓﺔ
(4
َ
َ

ﻔﺎﻋﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﺒَ ﺮ واﻟﺒَ ﺤﺮ
ّ ِأﻣﺜِ ﻠﺔ ﻟ
ُ ﻠﺘ

ً  ﺗَﺮ ﺗَ�ﻄﺎن ار�ﺒﺎﻃﺎَ اﻟﺒَﺮ واﻟﺒَﺤﺮ إﻟﻰ � َئﺘﻳُﻤﻜﻦ ﺗَﻘ�ﻴﻢ اﻟﺘّﻔﺎ ﻋُﻼت ﺑ
:  وﻫﻲ،وﺛﻴﻘﺎ ًَ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ

ِ
،واﻟﻜﻴﻤﻴَ ﺎﺋِ ﻴﺔ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ِ
ِ
ِ
َ ↳
ُواﻟﺠﻴ
ُاﻟﻌﻤﻠﻴَ ﺎت اﻟﺒِ ﻴ
ِ ﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘِ َﺼ
ِ ِاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘ
ِ
⁴.ﺎدﻳﺔ
↳

ِ ﻳَ ﻬ�ف ﻫﺬا اﻟ�ﻟ�ﺰام اﻟﻄ ّﻮ�ﻲ إﻟﻰ ُﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒَ ﺤﺮﻳﺔ
َ
ِ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ َﺗ
ﺛﻼﺛﺔ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ
ﻨﻔﺬ
ّ اﻟﻤ
َ
ُ ﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻴّ ﺰ اﻟﺒَ ﺤﺮي
ُ
: اﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ14  ﻣﻊ اﻟﺘّﺮ�ﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣَ ﻘﺎ�ﺪ اﻟﻬَ ﺪف،2030 ﺑﺤﻠﻮل َﻋﺎم
ٍ
ُ أﺿﻌﺎف
�واﻟﺴﺎ�ﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧَﺤ
 إدارَة اﻟﻨّﻈ ُﻢ اﻹﻳﻜُﻮﻟﻮ�ﻴﺔ اﻟﺒَﺤﺮﻳَ ﺔ:14.2
ّ
ٍﺐ ﺣُﺪوث آﺛﺎ� �ﻠﺒﻴﺔ ﻣَ ﻦ أﺟﻞ ﺗَﺠﻨ،ﻣُ ﺴﺘﺪام و�ﻤَ ﺎﻳﺘﻬﺎ
 وا ﺗّﺨَﺎذ،اﻟﺼﻤﻮد
  وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃ�ﻳﻖ ﺗَﻌﺰﻳﺰ ﻗُﺪرَﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ،ﻛَﺒﻴﺮة
،ُﺤﻴﻄﺎتاﻹﺟﺮَاءات اﻟﻼ ّزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗَﺤ�ﻴﻖ �ﺤّﺔ وإﻧﺘَﺎﺟﻴّﺔ ا
.2020 �ﺤُﻠﻮل ﻋَ ﺎم
َﻨﺎ�ﻖَﺎئﺔ ﻋَ ﻠﻰ اﻷﻗَ ﻞ �ﻦ ا ﻓﻲ ا10  �ﻔﻆ:14.5
 �ﻤﺎ ﻳﺘّ�ﻖ ﻣَ ﻊ اﻟﻘَ ﺎﻧﻮن اﻟﻮَ ﻃﻨﻲ،اﻟﺴﺎ�ﻠﻴﺔ واﻟﺒَﺤﺮﻳﺔ

َ
،ُﺘﺎﺣَ ﺔَﻌﻠﻮﻣَ ﺎت اﻟ�ﻠ�ﻴّﺔ اأﻓﻀﻞ ا
واﻟﺪ ّو�ﻲ واﺳ�ﻨﺎداً إﻟﻰ
.2020 ﺑﺤُﻠﻮل ﻋَ ﺎم

اﻻﻗ�ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَﺘﺤَ ﻘّﻖ �ﻠﺪ ّول اﻟﺠﺰ�ﻳّﺔ
 �ﻳﺎدة اﻟﻔَ ﻮا ئِﺪ:14.7
َ
اﻟﺼّ ﻐﻴﺮة اﻟﻨّﺎﻣﻴﺔ وأﻗَ ﻞ اﻟﺒُﻠﺪان ﻧ ُﻤﻮاً ﻣﻦ اﻻﺳ�ﺨﺪام
 وذﻟﻚ ﻣﻦ �ﻼل اﻹدارة،ُﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤَ ﻮا�د اﻟﺒَﺤﺮﻳﺔا
،َﺎئﻴﺔ و ﺗَﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴَﺎء ا،َﺼﺎ ئِﺪ اﻷﺳﻤَ ﺎك ُﺴﺘﺪاﻣﺔا
.2030  ﺑﺤُﻠﻮل ﻋَ ﺎم،واﻟﺴﻴﺎﺣَ ﺔ
ّ

 وﻧَﻘﻞ، و ﺗَﻄ�ﻳﺮ ﻗُﺪرَات اﻟﺒَﺤﺚ،َﻌﺎ�ف اﻟ�ﻠ�ﻴﺔ �ﻳَ ﺎدة ا:14.a
 ﻣﻊ ﻣُ ﺮاﻋَ ﺎة ﻣَ ﻌﺎ�ﻴﺮ اﻟﻠّﺠﻨﺔ،اﻟﺘّﻜﻨُﻮﻟﻮ�ﻴﺎ اﻟﺒَﺤ�ﻳﺔ
�ﻴﻄﺎت اﻟﺘّﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻴُﻮﻧﻴﺴﻜﻮاﻟﺪ ّوﻟﻴﺔ اﻟﺤُﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌُ ﻠﻮم ا
²،ﻜﻨُﻮﻟﻮ�ﻴﺎ اﻟﺒَﺤ�ﻳﺔُﺘﻌﻠّﻘَ ﺔ �ﻨﻘﻞ اﻟﺘوﻣَ ﺒﺎ� ئِﻬﺎ اﻟﺘّﻮ�ﻴ�ﻴﺔ ا
 ع و ﺗَﻌ�ﻳﺰ إ ِﺳﻬَ ﺎم اﻟﺘّﻨﻮ،ُﺤﻴﻄﺎت �ﺤّﺔ ا��ﻦ أﺟﻞ ﺗَﺤ
 وﻻَ�ﻴَﻤﺎ،ﺎ�ﻴﺔاﻟﺒﻴُﻮﻟُﻮﺟﻲ اﻟﺒَﺤﺮي ﻓﻲ ﺗَﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒُﻠﺪان اﻟﻨ
.ًول اﻟﺠﺰ�ﻳّﺔ اﻟﺼّ ﻐﻴﺮة اﻟﻨّﺎﻣﻴﺔ وأﻗَ ﻞ اﻟﺒُﻠﺪان ﻧ ُﻤﻮااﻟﺪ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

2030 َﻣﺎ ِﻫﻲ ُﺧ ّﻄﺔ َﻋﺎم
ِ اﻟﺘ
ِ وﻣﺎ
ﺴﺘﺪاﻣﺔ؟
اﻟﻤ
ّ ﻫﻲ أﻫﺪَ اف
َ
ُ ﻨﻤﻴَ ﺔ
َ

ِ ّ ن ُﺧ ّﻄﺔ اﻟﺘﺗَﺘﻜﻮ
 – واﻟﺘﻲ دَ ﺧﻠَﺖ ﺣﻴّﺰ2030 ﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟِ ﻌﺎم
اﻟﻤ
َ
ُ ﻨﻤﻴَ ﺔ
ِ  َﻫﺪﻓﺎً ﻟِ ﻠﺘﱠ17  – ﻣﻦ2016 ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ﻳﻨﺎﻳﺮ1 ﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲاﻟﺘ
ﻨﻤﻴﺔ
ُ  ﺗُﻌﺘ َﺒﺮُ ﻫﺬه اﻷﻫﺪ.2030 � ﺗَﺤ�ﻴﻘُﻬﺎ �ﺤُﻠﻮل ﻋَ ﺎمُﻘﺮﺴﺘﺪاﻣﺔ وا
اﻟﻤ
َاف
َ
ُ
َ
 وﻣُ ﻜﺎﻓﺤَ ﺔ ﻋَ ﺪم،اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔَ ﻘﺮ ﺑﺠَ ﻤﻴﻊ أﺷﻜَﺎ�ﻪ
ﻴﺔ و ﺗَﺴﻌَ ﻰ إﻟﻰﻋَ ﺎ
¹. ﻛﺐ ﻣَ ﻊ َﺿﻤﺎن ﻋَ ﺪم ﺗَﺮ� أﺣَ ﺪ ﺧَﻠﻒ اﻟﺮ،ُﻨَﺎخﺮ اُﺴﺎوَ اة وﻣُ ﻌﺎﻟﺠَ ﺔ ﺗَﻐﻴا

MSPglobal  و ُﻣﺒﺎدرةMSProadmap
َ
و
14 اﻟﻬﺪف
اﻟﻄﺮﻳﻖ
َ  ﺟُﺰءًا ﻣﻦ َﺧMSPglobal ﺗُﻌﺪ ﻣُ ﺒﺎدرة
ّ ﺎرﻃﺔ
ِ اﻟﻤﺸﺘَ ﺮﻛﺔ ﻟﺘَ ﺴﺮِﻳﻊ َﻋﻤﻠﻴﺎت َﺗ
ﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻴّ ﺰ اﻟﺒَ ﺤﺮي
ُ
ِ اﻟﻌ
 واﻟ ّﺘﻲ،(MSProadmap) ﺎﻟﻤﻲ
َ اﻟﺼﻌﻴﺪ
ّ ﻋﻠﻰ
ﺗَﻢّ ﺗﻘ�ﻳﻤﻬَ ﺎ ﻣﻦ �ﺒﻞ اﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﺪ ّوﻟﻴﺔ اﻟﺤُﻜﻮﻣﻴﺔ
ُﺪﻳﺮﻳﺔُﺤﻴﻄَﺎت اﻟﺘّﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻴُﻮﻧﻴﺴﻜﻮ وا�ﻌُ ﻠﻮم ا
ّ
وﻣﺼﺎئﺪ اﻷﺳﻤَ ﺎك اﻟﺘّﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺒَﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌَ ﺎﻣﺔ
َ
(#OceanAction15346) ﻟﻠﻤُ ﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻛَﺎﻟ�ﺰَام ﻃَﻮ�ﻲ �ﻼل
ِ  ﻟِ ﺪَ ﻋﻢ َﺗ2017 ﺤﻴﻄﺎت ﻟِ َﻌﺎم
ﻨﻔﻴﺬ
َ ﻟﻠﻤ
ُ اﻟﻤﺘﱠ ﺤﺪة
ُ ﺆﺗﻤﺮ اﻷُ َﻣﻢ
َ ُﻣ
.“ اﻟﻤ
اﻟﻤﺎء
:ﺴﺘﺪاﻣﺔ
َ
َ
َ ”اﻟﺤﻴﺎة َﺗﺤﺖ
ُ  ﻣﻦ أﻫﺪَ اف اﻟﺘّ ﻨﻤﻴﺔ14 اﻟﻬﺪف

االقتصاد األزرق املستدام

التفاعالت بني البر والبحر
ُ
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•
ِ ﻮﺟ
ِ ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ َوﺿﻊ َﻣ
ﻴﻬﻴﺔ ﻟﺘَﻌ�ﻳﺰ ﺗَﺨ�ﻴﻂ اﻟﺤﻴّﺰ اﻟﺒَﺤﺮي
ِ ﺒﺎدئ َﺗ
َ َﻧ
ُﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠ�ﻗﺘﺼﺎدُﺴﺘﻮى اﻟﺪ ّوﻟﻲ �ﻦ أﺟﻞ ﺗَﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻋﻠﻰ ا
اﻷز َر ق
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MSPglobal مبادرة

•
ِ ﻌﻤﻞ َﻋﻠﻰ َﺗﻌﺰﻳﺰ َﺗ
اﻟ�ﻗﺘﺼﺎد
َﻤﺴﺎ� ﻧَﺤﻮ ﺗَﺤ�ﻴﻖ
َ
َ اﻟﺤﻴﱢ ﺰ اﻟﺒَ ﺤﺮِي ﻛ
َ ﺨﻄﻴﻂ
َ َﻧ
ُﺴﺘَﺪاماﻷز َر ق ا

Intergovernmental Sustainable
Oceanographic
Development
Commission
Goals

Co-funded by the
European Maritime and
Fisheries Fund
of the European Union

ميكنكم إيجاد كل
:املنشورات على

ِ  ﻟِ ﺪَ ﻋﻢMSPglobal ﺴﺎﻫﻤﺎت
ﺴﺘﺪام
ﻗﺘﺼﺎد
اﻻ
ُﻣ
َ اﻟﻤ
َ
ُ اﻷزرق
َ
َ

واﻟ�ﻗﺘﺼﺎد اﻷز َر ق
ﺰ اﻟﺒَﺤﺮي• ﻧُ ﻘﺪّ م دَ ورات َﺗﺪرِﻳﺒﻴَ ﺔ ﺣَ ﻮل ﺗَﺨ�ﻴﻂ اﻟﺤَ ﻴ
َ
ُﺴﺘَﺪاما
ﺰ اﻟﺒَﺤ�ي اﻟﻌَ ﺎ�ﺮ �ﻠﺤُﺪوداﻟﻄﺮِﻳﻖ �ﺘﺨ�ﻴﻂ اﻟﺤَ ﻴ
ﻄﻮﻳﺮ َﺧﺮَ اﺋﻂ ﱠ
ِ ﺪﻋﻢ َﺗ
َ َ• ﻧ
ُﺘﻮﺳﻂ
و ﺗَﻌ�ﻳﺰ
 ُﺴﺘَﺪام ﻓﻲ ﻏَ ﺮب اﻟﺒَﺤﺮ اﻷﺑﻴَﺾ ااﻟ�ﻗﺘﺼﺎد اﻷز َر ق ا
َ
َ وﺟَ ﻨﻮب
ُ�ﻴﻂ اﻟﻬَ ﺎ�ئﺷﺮق ا

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

Public participation
in marine policy
development

ِ اﻟﺘ
ﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻤ
ّ أﻫﺪاف
َ
َ
ُ ﻨﻤ َﻴﺔ

واﻟﺒﺤﺮ
اﻟﺒﺮ
ّ
َ
َ ﻔﺎﻋﻼت ﺑﻴﻦ
ُ اﻟﺘ
ﺳﻄﺢ
ّ ﻌﻤﻠِ ﻴﺎت
ُ اﻟﺘ
َ ِﻛَ ﻴﻒ ﻳُ ﻤﻜﻦ ﻟ
َ ﻔﺎﻋﻞ َﻋﻠﻰ

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

Ocean governance
and marine spatial
planning

التنمية ا ُملستدامة
ِ
أهداف

https://www.
mspglobal2030.org/ar/
resources/msp-globaldocuments/

الدليل الدولي

MSPglobal

لتخطيط الحيز البحري/المالحة

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.

