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شكر وتقدير
تتقــدم الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة البحريــة بجزيــل الشــكر الــى الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة
ممثلةببرنامــج دعــم مبــادرات المجتمــع المدنــي الذي تنفــذه( )FHI360لتوفير التمويــل الالزم لتنفيذ مشــروع”اإلدارة
المتكاملــة للمناطــق الســاحلية :نهــج للتطــور والنمــو” والــذي مــن دونــه لمــا كان مــن الممكــن تحقيــق هــذا االنجــاز.
الشــكر موصــول أيضـ ًا لحضــرة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة بســمة بنــت علــي رئيــس الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة
الملكيــة لحمايــة البيئــة البحريــة وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة المتمثليــن بالســيد علــي البلبيســي والســيد خالــد الكــردي
والســيد رجائــي جــوري والســيد محســن المفلــح والســيدة نجمــة كوفــال والســيد شــريف الصيفــي علــى دعمهــم
لجهــود ومســيرة الجمعيــة ،كمــا نشــكر الســيد فيصــل أبــو الســندس ،المديــر التنفيــذي للجمعيــة الملكيــة لحمايــة
البيئــة البحريــة /المنســق االقليمــي لمشــروع االدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية علــى التوجيهــات المســتمرة
والدعــم المتواصــل النجــاح المشــروع وتحقيــق الغايــة المرجــوة منــه.
تخــص الجمعيــة الثنــاء والشــكر لفريــق عمــل برنامــج دعــم مبــادرات المجتمــع المدنــي الــذي تنفــذه()FHI360
ممثلــة بالســيدة فرانســيس أبــو زيــد (مديــرة البرنامــج) والســيدة ايمــان النمــري (مديــرة المشــاركة المجتمعيــة)
والســيدة ريــم ســعادة (خبيــرة مســاعدات فنيــة) والســيد هــادي أبــو الغنــم (محاســب المنــح) علــى الدعــم المتواصــل
والعمــل بــروح الفريــق الواحــد والشــراكة الحقيقيــة لتحقيــق األهــداف المطلوبــة مــن المشــروع.
تشــكر إدارة المشــروع الدكتــور نضــال العــوران (مستشــار مســتقل) علــى صياغــة مســودة هــذا الدليــل ،وعلــى
الجهــود المتميــزة التــي بذلهــا خــال عمليــة جمــع المعلومــات والحلقــات التشــاورية مــع اصحــاب العالقــة للخــروج
بصيغــة هــذا الدليــل.
تشــكر الجمعيــة أيضــ ًا كل مــن اآلنســة زينــة حمــدان (المستشــار االعالمــي للجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة
البحريــة) ،علــى اعــداد الدراســة االعالميــة وتغطيــة كافــة مراحــل المشــروع اعالميــاً ،والســيد محمــد زعــرور
(مستشــار مســتقل) علــى إعــداد دراســة متكاملــة للوضــع القائــم لــإدارة المتكاملــة للمنطقــة الســاحلية فــي العقبــة
وتحليــل أصحــاب العالقــة .كمــا ونشــكر الســيد محمــد الطواهــا والســيد عبــد اهلل أبــو عوالــي علــى مراجعــة الدليــل
لغوي ـاً وتنقيحــه للخــروج بالصيغــة المطلوبــة.
وال ننســى تقديــم الثنــاء لكافــة المؤسســات الشــريكة والداعمــة لعمــل الجمعيــة الملكيــة والتــي ســاهمت بشــكل
ايجابــي فــي تطويــر الدليــل ضمــن مراحلــه المختلفــة وهــي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة متمثلــة
فــي كل مــن مفوضيــة البيئــة /مديريــة البيئيــة ومديريــة الدراســات والتخطيــط ومديريــة الســياحة ومديريــة تنميــة
المجتمــع المحلــي .الشــكر أيضـًا موجــه إلــى شــركة تطويــر العقبــة لمســاهمتهم المتواصلــة خــال ورشــات العمــل
وتوفيــر المعلومــات المطلوبــة ونشــكر أيض ـًا وزارة البيئــة ممثلــة فــي مديريــة صــون الطبيعــة ومديريــة المتابعــة
والتقييــم ومديريــة التوعيــة البيئيــة علــى مشــاركتهم فــي اعــداد الدليــل .ولقــد كان لــوزارة التخطيــط أيض ـاً مــن
خــال مديريــة تعزيــز االنتاجيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنميــة المحليــة الــدور االيجابــي فــي تحقيــق أهــداف
المشــروع.
الشــكر أيضـ ًا لــكل مــن المؤسســات التاليــة علــى دعمهــا االيجابــي العــداد الدليــل متمثلــة بــكل مــن مديريــة التربيــة
والتعليــم /العقبــة ،و االدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة /فــرع العقبــة ،و الهيئــة البحريــة األردنيــة ،و القــوة البحريــة
األردنيــة ،و نــادي اليخــوت الملكــي ،و جمعيــة صيــادي ثغــر األردن الزراعيــة التعاونيــة و جمعيــة صيــادي الســمك
التعاونيــة و جمعيــة العقبــة الســياحية للقــوارب الزجاجيــة و مؤسســة الموانــئ /مركــز األميــر حمــزة لمكافحــة التلوث
و جمعيــة العقبــة للغــوص و الجامعــة األردنيــة /فــرع العقبــة و محطــة العلــوم البحريــة و تجمــع لجــان المــرأة فــي
العقبــة و شــركة تطويــر البحــر الميــت ،و الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة ،و فنــدق االنتركونتيننتال،وفنــدق دبــل
تــري ،و فنــدق راديســون بلــو ،و فنــدق ومنتجــع موفنبــك ،واإلتحــاد النوعــي للجمعيــات البيئيــة وكافــة المؤسســات
االعالميــة التــي شــاركتنا مســيرتنا خــال اعــداد هــذا الدليــل ممثلــة بــكل مــن إذاعــة صــوت العقبــة ،وســتوديو رم،
و جريــدة الــرأي ،و وكالــة األنبــاء األردنيــة  /بتــرا ،و إذاعــة حســنى و جريــدة جــوردان تايمــز وجريــدة الحيــاة اللندنيــة
وراديــو هــوا عمــان والتلفزيــون األردنــي وفضائيــة  ANPوفضائيــة رؤيــا وال ننســى شــكر جميــع مــن ســاهم فــي
صياغــة واعــداد هــذا الدليــل.
فــي النهايــة نشــكر فريــق عمــل الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة البحريــة ونخــص بالذكــر الســيدة ابتهــال الطراونة
(منســق المشــروع /مديــر برنامــج التوعيــة وكســب التأييــد) والســيد ايهــاب عيــد (مديــر المشــروع /مديــر البرامــج)
علــى العمــل الــدؤوب والمتفانــي لتحقيــق أهــداف المشــروع ومخرجاتــه وعلــى الدعــم المتواصــل مــن فريــق الجمعية
مــن أجــل نجــاح هــذا المشــروع.

5

المحتويات
ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ

5

ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ

6

ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ

7

ﺗﻤﻬﻴﺪ

8

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
 1.1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

11

 1.2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

12

 1.3ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻧﻬﺞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

13

 1.4ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻬﺞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

13

 1.5ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

14

 1.6ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

15

 1.6.1ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

16

 1.6.2ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

17

 1.6.3ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

17

 1.6.4ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ

17

 1.6.5ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

18

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ
 2.1ﺧﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ

20

 2.2ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ

22

 2.3ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ

23

 2.4ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ

30

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻻﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ
 3.1ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

32

 3.1.1ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ

35

 3.1.2ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

35

 3.2ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ

37

 3.2.1ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ

37

 3.2.2ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ

38

 3.2.3ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ

39

 3.2.4ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ

40

 3.3ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ

42

 3.4ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ

43

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ

44

ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ

45

ﻣﻠﺤﻖ  :1ﻣﻠﺨﺺ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ41 (2015 ،

45

ﻣﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  :2ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺭﻗﻢ 21

46

ﻣﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  :3ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻨﺰﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺭﻗﻢ  /22ﺻﺎﺩﺭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﻫـ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (56ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ

48

ﻟﺴﻨﺔ 3/ 4 / 2001
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ) (32ﻟﺴﻨﺔ 6/ 4/ 2000.

6

الملخص
تــم اعــداد هــذا الدليــل مــن خــال مشــروع “اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية :نهــج للتطــور والنمــو” .وهــدف
المشــروع الــى الخــروج بدليــل شــمولي يبيــن آليــات وقواعــد االدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية ويحــدد القضايــا
المتعلقــة بهــا فــي منطقــة العقبــة بطريقــة تشــاركية تفاعليــة مــع مختلــف أصحــاب العالقــة .تــم تنفيــذ المشــروع
مــن خــال تحقيــق ثالثــة مكونــات رئيســية تضمــن المكــون األول مراجعــة مســتفيضة لكافــة الوثائــق المتوفــرة
والخاصــة بالمنطقــة الســاحلية فــي العقبــة ســوا ًء أكانــت وثائــق منشــورة أو غيــر منشــورة ،فنيــة أو قانونيــة ومــن
ثــم العمــل علــى المكــون الثانــي الــذي تضمــن تبيــان أصحــاب العالقــة وآليــات التواصــل المطلوبــة وبرامــج تدريبيــة
لرفــع قــدرات أصحــاب العالقــة تضمنــت عناويــن متعــددة مثــل البيئــة البحريــة وأهميــة المحافظــة عليهــا ومبــادئ
كســب التأييــد والتحليــل المؤسســي واإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية والحاكميــة الرشــيدة مــع تخصيــص
برامــج تدريبيــة لالعالمييــن ،وجميــع هــذه النشــاطات هدفهــا الخــروج بهــذا الدليــل وهــو المكــون الثالــث للمشــروع.
يعتبــر هــذا الدليــل األول مــن نوعــه علــى المســتوى الوطنــي وســيعمل علــى إثــراء المكتبــة العربيــة بــأول دليــل
متكامــل يناقــش موضــوع االدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية باللغــة العربيــة ممــا ســيكون لــه تأثيــر كبيــر
علــى دعــم الجهــود العربيــة فــي إدارة المناطــق الســاحلية .كمــا وتأتــي أهميــة هــذا الدليــل لمســاهمته فــي تلبيتــه
االلتزامــات الحكوميــة بحســب توصيــات تقريــر البالغــات الثالــث المقــدم مــن قبــل الحكومــة األردنيــة التفاقية األمــم
المتحدة اإلطاريــة بشــأن تغير المنــاخ ( )UNFCCCوتقريــر البالغــات الخامــس المقــدم لســكرتاريا االتفاقيــة
الدوليــة للتنــوع الحيــوي ( )CBDممــا يســاهم بشــكل ايجابــي فــي تعزيــز دور المملكــة علــى الصعيديــن االقليمــي
والدولــي فــي تنفيــذ االلتزامــات الوطنيــة.
يناقــش هــذا الدليــل مفهــوم اإلدارة المتكاملــة مــن المنظــور العالمــي حيــث تــم تعريفهــا علــى أنها “عملية مســتمرة
وديناميكيــة تفاعليــة التخــاذ القــرارات التــي مــن خاللهــا يتــم تنميــة المناطــق الســاحلية وحمايــة المــوارد البحريــة
والســاحلية التــي تقــع ضمــن حدودهــا وتضمــن االســتخدام المســتدام لهــذه المــوارد” ،كمــا وقــد تــم اســتعراض
بعــض الوســائل والطــرق التــي تتيــح تنفيــذ هــذا المفهــوم علــى الصعيــد المحلــي ،وقــد تــم إدراج الفوائــد المترتبــة
علــى تطبيــق هــذا النهــج ،مثــل حــل مشــكلة التضــارب بيــن القطاعــات الســاحلية وصــون الموائــل البحريــة وحمايــة
المــوروث الثقافــي وغيرهــا الكثيــر مــن الفوائــد .واســتعرض الدليــل مجموعــة مــن المبــادئ العامــة الخاصــة بــاالدارة
المتكاملــة مثــل مراعــاة خصوصيــة وجــود المنطقــة الســاحلية والمهــددات التــي تتعــرض لهــا ،وضــرورة التعامــل
معهــا بمنظــور واســـع وشـــمولي ،باإلضافــة إلــى أهميـــة التكامليـــة فــي إدارة االســـتعماالت المختـلفـــة علــى
اليابســـة والبحر.
كمــا تــم اســتعراض خصائــص منطقــة العقبــة وواقــع اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية فــي العقبــة وطبيعــة
االســتخدامات المتنوعــه ســواء الســياحية والترفيهيــة والصناعيــة والتعليميــة وغيــر ذلــك علــى طــول الســاحل
األردنــي ،كمــا وقــد تــم اســتعراض القضايــا الرئيســية المتعلقــة بهــذا النهــج بمــا فــي ذلــك كيفيــة إعــداد وتنفيــذ
خطــط اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية والخطــوات الالزمــة لذلــك بالتفصيــل ،ويؤكــد هــذا الدليــل علــى
أهميــة التنســيق بيــن كافــة الجهــات ذات العالقــة ،وتحديــداً فــي مرحلــة إعــداد المســودة األولــى للخطــة وفــي كافــة
المراحــل التــي تســبق إعتمادهــا بشــكل رســمي ،كمــا يعــرض بشــكل مفصــل آليــات مختلفــة لكيفيــة إجــراء هــذه
المشــاورات .يســتهدف هــذا الدليــل كافــة الجهــات الوطنيــة والمحليــة المســؤولة والعاملــة فــي التخطيــط وإدارة
المناطــق الســاحلية بشــكل مباشــر باإلضافــة إلــى المؤسســات االقليميــة العاملــة فــي نفــس المجــال.
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تمهيد
شــهدت العقبــة تطــوراً كبيــراً لألنشــطة الصناعيــة الرئيســية وأنشــطة الشــحن فــي الســنوات الخمســة عشــر
الماضيــة وتوســع ًا ســريعاً لألنشــطة الســياحية والتنمويــة األخــرى ،كنتيجــة طبيعيــة لتحويــل المدينــة إلــى منطقــة
اقتصاديــة وتأســيس ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة فــي العــام  .2001وتعمل الســلطة منذ تأسيســها
علــى جــذب المزيــد مــن االســتثمارات ،وخدمــة العديــد مــن القطاعــات واالســتعماالت علــى طــول شــريط ســاحلي ال
يتجــاوز الـــ  27كيلومتــر ،والــذي يعتبــر المنفــذ البحــري الوحيــد لــأردن علــى العالــم .ونظــراً للتطــور والنمــو الســريع
الــذي شــهدته مدينــة العقبــة فقــد بــرزت الحاجــة لوجــود نهــج إداري يتناســب مــع إدارة المنطقــة الســاحلية بطريقــة
تخــدم القطاعــات المختلفــة وتحافــظ فــي نفــس الوقــت علــى اســتدامة المــوارد البحريــة والســاحلية ،مــع األخــذ
بعيــن االعتبــار المســاحة الصغيــرة للمنطقــة الســاحلية ومــا تتميــز بــه مــن تنــوع فريــد وغنــي للحيــاة البحريــة ،ممــا
يســاهم فــي تعزيــز المنظومــة االقتصاديــة االجتماعيــة للعديــد مــن القطاعــات ومــن أهمهــا القطــاع الســياحي الــذي
يعتبــر رافــداً حيويـ ًا لالقتصــاد المحلــي والوطنــي.

يعــد نهــج “اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية” مــن الوســائل العالميــة المطبقــة منــذ أكثــر مــن خمســة عشــر
عام ـ ًا فــي الكثيــر مــن المناطــق الســاحلية حــول العالــم وأثبــت جــدواه فــي اســتدامة مــوارد هــذه المناطــق .يعتمــد
هــذا النهــج علــى التشــاركية والتكامليــة فــي العمــل وهــو عمليــة توصــف بالديناميكيــة وتبنــى علــى أســاس علمــي
صحيــح .إن تطبيــق نهــج “اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية” فــي منطقــة معينــة ألول مــرة يحتــاج لبعــض
الخطــوط اإلرشــادية لضمــان فعاليــة وكفــاءة مخرجاتــه ،ومــن هنــا جــاءت فكــرة إعداد هــذا الدليــل ليســاعد المعنيين
وأصحــاب القــرار فــي وضــع اإلطــار الصحيــح والخطــط المناســبة لتنفيــذ اإلدارة المتكاملــة للمنطقــة الســاحلية” فــي
منطقــة العقبــة وليعمــل علــى تلبيــة االلتزامــات الحكوميــة الخاصــة باالتفاقيــات متعــددة األطــراف.
تــم تطويــر هــذا الدليــل بالرجــوع الــى العديــد مــن المراجــع والوثائــق مــن أجــل اســتنباط أفضــل الممارســات الخاصة
بــاإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية علــى الصعيــد المحلــي .وتــم جمــع المعلومــات الخاصــة بمنطقــة العقبــة مــن
خــال عمليــة تشــاورية تفاعليــة مــع العديــد مــن الجهــات واألفــراد مــن أصحــاب العالقــة المعنييــن بــإدارة المنطقــة
الســاحلية فــي العقبــة .وتجــدر اإلشــارة هنــا بــأن اســتخدام هــذا الدليــل ال يتــم بمعــزل مــن االســتفادة مــن دروس
وقصــص نجــاح تــم توثيقهــا فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم ،ومــن أجــل ذلــك فقــد تــم توفيــر قائمــة بالمراجــع
المقترحــة المتاحــة علــى شــبكة االنترنــت والتــي يمكــن االســتفادة منهــا.
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اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
تشــكل المناطــق الســاحلية مــا يقــارب  %10فقــط مــن مســاحة الكــرة االرضيــة ويقطنهــا أكثــر مــن نصــف ســكان
العالــم ،وتعتبــر مــن أكثــر المناطــق اســتغال ً
ال مــن قبــل االنســان نظــراً لمــا تحتويــه مــن مصــادر وخدمــات متنوعــة.
وبحســب المســوحات وعمليــات التقييــم التــي تمــت مــن قبــل العديــد مــن المؤسســات البيئيــة الدوليــة مثــل برنامــج
األمــم المتحــدة للبيئــة ،فــإن متطلبــات االنســان المختلفــة لهــذه المصــادر قد تجــاوزت فعليـاً الطاقــة االســتيعابية 1لهذه
المناطــق.

تنبــع أهميــة المناطــق الســاحلية كونهــا نقطــة التقــاء الميــاه باليابســة والهــواء ،وتشــكل العديــد مــن العمليــات
التــي ينشــأ عنهــا العديــد مــن التضاريــس ،وتحتــوي علــى العديــد مــن األنظمــة البيئيــة والموائــل ،كمــا أنهــا تتميــز
بخصوصيــة األراضــي والمــوارد الموجــودة ضمــن حدودهــا ،كمــا وتعتبــر محــركاً للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
وتضــم المنطقــة الســاحلية أيضـاً بعــض أنــواع الموائــل النــادرة وذات االمتــداد المكانــي المحــدود ،وتعتبــر منطقــة
قاعيــة وبحريــة هامــة تدعــم العمليــات البيئيــة الهامــة .ويســتخدم هــذه المنطقــة أيض ـًا عــدد ضخــم مــن األنــواع
مــن أهمهــا الســاحف المهــددة باالنقــراض .وتتضمــن الموائــل واألنــواع الحساســة المحتملــة أخاديــد مغمــورة،
وحافــة رصيــف قــاري شــديد االنحــدار ،وشــعاباً مرجانيــة عميقــة.

1- )2006( Unep
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1.1

تعريف المنطقة الساحلية

تــم تعريــف المنطقــة الســاحلية (الشــكل رقــم  )1علــى أنهــا مســاحة جغرافيــة دون حــدود معينــة ،تتركــز حــول
نقطــة التقــاء المــاء باليابســة ،وتمتــد فــي اليابســة الــى أبعــد نقطــة متأثــرة بالبحــر ،وتمتــد نحــو البحــر الــى أبعــد
نقطــة يمكــن إدارتهــا ،وتتأثــر هــذه المنطقــة عــادة باالعتبــارات السياســية واإلداريــة والبيئيــة.2

الشكل رقم  :1حدود المنطقة الساحلية بحسب التعريف

ألغــراض التخطيــط العملــي فإنــه يمكــن وصــف المنطقــة الســاحلية بأنهــا “منطقــة خاصــة” تتميــز بخصائــص
فريــدة تتلخــص
بكل مما يلي:
•منطقة ديناميكية تتصف بمجموعة متنوعة من المتغيرات الحيوية والكيميائية والجيولوجية.
•تتضمــن نظــم بيئيــة ذات انتاجيــة مرتفعــة وتنــوع حيــوي متنــوع توفــر مــن خاللــه حاضنــات طبيعيــة للعديــد
مــن األنــواع البحريــة.
•تلعــب دور حيــوي هــام فــي الحمايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة التــي تتمثــل فــي األعاصيــر وانجــراف التربــة
والســيول مــن خــال الحيــود المرجانيــة أو التشــكيالت الرمليــة والشــواطئ.
•يمكــن أن تســاهم النظــم البيئيــة للمناطــق الســاحلية فــي التخفيــف مــن حــدة التلــوث جــراء النشــاطات البشــرية
التــي تحــدث على اليابســة.
•تجذب المناطق الساحلية العديد من السكان مما يعزز من قيمتها االقتصادية واالجتماعية.

)2- ECSE-EEC-EAEC, (1997
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1.2

تعريف اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

يتــم تعريــف “اإلدارة المتكاملــة“ بشــكل عــام علــى أنهــا عمليــة مســتمرة ،تفاعليــة ،متكيفــة (قابليــة عاليــة للتكيف)
وتشــاركية ،تســاهم فــي بنــاء توافــق وإجمــاع علــى قــرارات تخــص قضيــة معينــة ،وتشــتمل هــذه العمليــة علــى
3
وتتلخــص هــذه المهمــات
مجموعــة مــن المهــام المحــددة يجــب تنفيــذ كل مهمــة لتحقيــق مجموعــة مــن االهــداف
بــكل ممــا يلــي:
•تحليل المشاكل/تحديد االهداف
•صياغة استراتيجيات/وضع خطط بديلة
•البحث العلمي -جمع البيانات  /استمرارية
•تنفيذ وتعديل استراتيجيات اإلدارة
•تطبيق الممارسات اإلدارية الحديثة – المرتبطة بالتكنولوجيا
•التطبيق
•المراقبة
•التقييم
•التمويل
توجــد العديــد مــن التعريفــات الخاصــة بمفهــوم “اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية” تمــت صياغتهــا مــن قبــل
العديــد مــن المنظمــات الدوليــة ومــن خــال االســتعانة بمجموعــة مــن الخبــراء والمختصيــن .وبشــكل عــام فــإن
التعريــف التالــي يعتبــر مــن التعريفــات المتفــق عليهــا وينــص علــى أنهــا“ :عمليــة مســتمرة وديناميكيــة تفاعليــة
التخــاذ القــرارات التــي مــن خاللهــا يتــم تنميــة المناطــق الســاحلية وحمايــة المــوارد البحريــة والســاحلية التــي تقــع
ضمــن حدودهــا وتضمــن االســتخدام المســتدام لهــذه المــوارد” 4 .ومــن الجديــر بالذكــر بــأن تعريــف اإلدارة المتكاملــة
للمناطــق الســاحلية الــذي أورده بروتوكــول برشــلونة عــام ( )2008يعتبــر مــن أحــدث التعريفــات وأكثرهــا تشــديداً
علــى حساســية المنطقــة الســاحلية ووصفهــا بالنظــام البيئــي ،حيــث تــم تعريفهــا علــى أنهــا “ :عمليــة ديناميكيــة
إلدارة المناطــق الســاحلية واســتخدامها علــى نحــو مســتدام بمــا يراعــي هشاشــة النظــم البيئيــة الســاحلية والمناظــر
الطبيعيــة وتنــوع األنشــطة وأوجــه االســتخدام ،وتفاعالتهــا ،والوجهــة البحريــة لبعــض األنشــطة وأنماط اســتخدامها
وأثرهــا علــى األجــزاء البريــة والبحريــة”.

 -3االتحاد األوروبي ()2010
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept
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4- European Union (2006),

1.3

أهداف نهج اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

إن تطبيــق مفهــوم اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية بحســب مــا تــم ذكــره مــن تعريفــات أعــاه يســاهم فــي
تحقيــق العديــد مــن األهــداف ســواء اإلداريــة أو البيئيــة أو االقتصاديــة أو حتــى االجتماعيــة منهــا ويمكــن تلخيصهــا
فيمــا يلــي:
• حل مشكلة تضارب و /أو تعارض المصالح بين القطاعات الساحلية المختلفة.
• زيادة «التناغم» والتوافق ما بين المجتمع والمؤسسات المختلفة.
• صون سالمة األنظمة البيئية الساحلية.
• المحافظة على استدامة خدمات النظام البيئي للمنطقة الساحلية.
• المساهمة في حماية الموارد الثقافية.
• خلق مستوى وحالة من الرضى المجتمعي.
• ضمان ديمومة الموارد الساحلية لألجيال القادمة.

1.4

فوائد تطبيق نهج اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

تســاهم “اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية” كنهــج فــي تطويــر وتحســين “اإلدارة القطاعيــة” حيــث تتقاطــع
إدارة المنطقــة الســاحلية مــع عــدد مــن الجهــات والمؤسســات ذات المســؤوليات واألدوار المختلفــة ،ويتأتــى هــذا
التطويــر والتحســين مــن خــال التدريــب وتنفيــذ التشــريعات ،وصــون وحمايــة إنتاجيــة األنظمــة البيئيــة للمناطــق
الســاحلية وتنميــة المناطــق الســاحلية واســتغالل مصادرهــا بطــرق مســتدامة.
يتــم تطبيــق مفهــوم “اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية” فــي العديــد مــن المناطــق الســاحلية حــول العالــم
إمــا إيمان ـاً منهــا بالفوائــد الكبيــرة التــي يمكــن تحقيقهــا ،والرغبــة فــي زيــادة المنافــع االقتصاديــة مــن المناطــق
الســاحلية ،مــن خــال تطويــر مجــاالت جديــدة للتنميــة فــي هــذه المناطــق (وفــي هــذه الحالــة يتــم تطبيــق مبــدأ
المبــادرة والوقايــة والتخطيــط طويــل األجــل) ،أو كــردة فعــل بســبب تدهــور حالــة المــوارد فــي هــذه المنطقــة،
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وزيــادة معــدالت التلــوث ،وزيــادة التعــارض والتضــارب بيــن الجهــات المســتخدمة  /المســتفيدة مــن المنطقــة
الســاحلية (تعــدد االســتعماالت) ،وبطبيعــة الحــال يكــون الخيــار األول هــو األقــل كلفــة وجهــداً واألكثــر تحقيقــًا
لألهــداف.

1.5

مبادئ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

تتضمــن مبــادئ اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية مجموعــة مــن المبــادئ العامــة ومجموعــة مــن المبــادئ
التنفيذيــة:
ا .المبادئ العامة:
•تحقيق توازن بين متطلبات حماية البيئة البحرية والتنمية.
•المنطقــة الفاصلــة بيــن اليابســة والبحــر هــي جــزء مــن المنطقــة الســاحلية حســب التعريفــات المعتمــدة ،لذلــك
يجــب أن تكــون جــزءاً ال يتجــزأ مــن عمليــة اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية وال يجــوز فصــل إدارة هــذه
المنطقــة اليابســة  -مــن ناحيــة إداريــة  -عــن باقــي المنطقــة الســاحلية.
• يجــب أن تتــم إدارة االســتعماالت المختلفــة علــى اليابســة وفــي البحــر بطريقــة تكامليــة (مــن خــال تطويــر
مخططــات اســتعماالت االراضــي واســتعماالت الواجهــة البحريــة بشــكل متناســق ومتــوازي).
• يجــب أن تكــون المســؤولية المؤسســية لتخطيــط وإدارة المنطقــة الســاحلية علــى كافــة مســتويات اإلدارة
الحكوميــة مــع ضــرورة وجــود إطــار تكاملــي لتنســيق العمــل.
• تقييــم المنافــع االقتصاديــة واالجتماعيــة المتأتيــة مــن مــوارد المنطقــة الســاحلية هــي مكــون رئيســي لعمليــة
اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية.
• اإلدارة بالتكيف (أو اإلدارة المتكيفة) هي جوهر عملية اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
• الخصوصية المحلية للمنطقة /المكان.
• مشاركة واشراك كافة القطاعات والمجموعات ذات العالقة.
• تبنــي واســتخدام أدوات ووســائل ومنهجيــات مختلفــة بشــكل متزامــن مثــل (تقييــم االثــر البيئــي ،والتخطيــط
المكانــي ،الــخ).

ب .المبادئ التنفيذية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية:
• اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية هــي عمليــة وممارســة محليــة ،مــا يعنــي ارتباطهــا بالظــروف المحليــة
المحيطــة بالمنطقــة الســاحلية.
• اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية عملية تشاركية.
• تحتاج اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى ترتيبات مؤسسية محددة وثابتة.
• عملية تشمل تنفيذ العديد من األنشطة لكن بمنظور طويل األمد.
• عملية تتطلب وجود برامج مستمرة لبناء وتطوير القدرات والتدريب من خالل العمل/في مواقع العمل.
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1.6

خطوات ومراحل اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

أشــارت التعريفــات الســابقة لمفهــوم االدارة المتكاملــة وتحديــدا للمناطــق الســاحلية بأنهــا عمليــة تتكــون مــن عــدد
مــن الخطــوات الرئيســية المرتبطــة ببعضهــا البعــض وتتكامــل فيمــا بينهــا كمــا يوضــح الشــكل رقــم ( .)2وتجــدر
اإلشــارة إلــى أنــه وبســبب اختــاف المناطــق الســاحلية مــن مــكان إلــى آخــر واختــاف األطــر القانونيــة والمؤسســية
والتشــريعية والمفاهيــم والقيــم االجتماعيــة والثقافيــة ومســتويات االقتصــاد ،فإنــه ال يمكــن وجــود خطــة قياســية
وموحــدة يمكــن تطبيقهــا فــي أي مــكان فــي العالــم لــإدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية ،علــى أنــه يوجــد إطــار
عــام يمكــن تبنيــه يتمثــل بالخطــوات والمراحــل التاليــة:


אאא א

א

א א
א

א א א
א 
א

الشكل رقم  :2خطوات ومراحل اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
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1.6.1

تحديد القضايا الرئيسية

•يتــم تنفيــذ وتطبيــق مفهــوم اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية مــن أجــل معالجــة قضية/قضايــا أو مشــكلة
معينــة مرتبطــة باســتخدامات المنطقــة الســاحلية فــي كثيــر مــن األحيــان ،وعليــه فإنــه يتوجــب تحديــد هــذه
القضايــا كأولويــة مــن خــال إجــراء تقييــم شــامل للوضــع القائــم بحيــث يغطــي الجوانــب واألبعــاد اإلداريــة
والتشــريعية واالقتصاديــة واالجتماعيــة للمنطقــة الســاحلية ،باإلضافــة إلــى تقييــم الوضــع البيئــي لهــذه
المنطقــة .ويتطلــب إجــراء هــذا التقييــم جمــع بيانــات ومعلومــات مــن مصــادر متعــددة ســواء بشــكل مباشــر
مــن الجهــات ذات العالقــة ،أو مــن خــال مخرجــات البحــث العلمــي المتعلــق بالبيئــات الســاحلية ،أو مــن خــال
اســتخدام نتائــج االســتبانات التــي تــوزع علــى كافــة المجموعــات المعنيــة إلنشــاء مــا يعــرف بالملــف الســاحلي
“ ”Coastal Profileوالــذي ســيخدم كافــة المراحــل الالحقــة باإلضافــة إلــى مرحلــة تحديــد القضايــا.

•يجــب االشــارة هنــا إلــى ضــرورة إجــراء بعــض المســوحات أو الدراســات فــي بعــض الحــاالت أو المناطــق للحصول
علــى بيانــات معينــة غيــر متوفــرة أص ـ ً
ا أو للتحقــق مــن بعــض هــذه البيانــات والمعلومــات ،وهــو مــا يتطلــب
وجــود تعــاون وتنســيق مــا بيــن المعنييــن بــاإلدارة المتكاملــة وبيــن الباحثيــن فــي هــذه المرحلــة بحيــث يســتمر
لخدمــة المراحــل الالحقــة.
•يتــم اســتكمال مرحلــة تحديــد القضايــا والتــي بــدأت بجمــع البيانــات والمعلومــات والتحقــق منهــا مــن خــال
عمليــة تشــاورية تفاعليــة مــع جميــع الجهــات ذات العالقــة ،وتتمثــل هــذه الجهــات فــي العقبــة علــى ســبيل المثال
بالمؤسســات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وقطــاع الصياديــن وقطــاع القــوارب الزجاجيــة والغــوص
والمنشــآت الســياحية والشــرطة البيئيــة والقــوة البحريــة وممثليــن لقطاعــات الشــباب والمــرأة والمؤسســات
البحثية...الــخ (أنظــر المحلــق رقــم  1الخــاص بأصحــاب العالقــة) .تســاعد هــذه اللقــاءات التشــاورية بــدون شــك
فــي تحديــد القضايــا والتــي لــم يتســنى تحديدهــا عــن طريــق المعلومــات والبيانــات التــي تــم جمعهــا مســبقاً
مثــل موضــوع االســتخدامات المتعــددة للمناطــق الســاحلية والتعــارض والتضــارب فيمــا بينهــا ،إضافــة إلــى أن
هــذه اللقــاءات ستســاعد ايضـ ًا فــي تحديــد أولويــات القضايــا ،واخيــراً يعطــي إشــراك كافــة الجهــات ذات العالقــة
فــي تحديــد القضايــا المرتبطــة بــاإلدارة المتكاملــة زخمــا اضافيــا وحافــزا للجهــات الحكوميــة لتنفيــذ األنشــطة
المالئمــة إلدارة المنطقــة الســاحلية.
علــى الرغــم مــن ظهــور مفهــوم اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية منــذ أكثــر مــن  20عامــا إال أن التقــدم فــي
تحقيــق مبادئــه يســير ببــطء ونتائجــه محــدودة بســبب ظهــور العديــد مــن الضغوطــات الجديــدة ســواء السياســية
والماليــة والبيئيــة والتنمويــة....

علــى الرغــم مــن ظهــور مفهوم
اإلدارة

المتكاملــة

للمناطــق

الســاحلية منــذ أكثــر مــن 20
عامــا إال أن التقــدم فــي تحقيــق
مبادئــه يســير ببــطء ونتائجــه
محــدودة بســبب ظهــور العديــد
مــن الضغوطــات الجديــدة ســواء
السياســية والماليــة والبيئيــة
والتنمويــة....
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 1.6.2إعداد وتخطيط البرامج
تهــدف هــذه الخطــوة إلــى وضــع الخطــط المناســبة للمنطقــة الســاحلية والتــي يتــم مــن خاللهــا المحافظــة علــى
المــوارد البيئيــة الســاحلية مــن جهــة وضمــان اســتمرار االســتخدامات األخــرى للمنطقــة الســاحلية بطريقة مســتدامة
مــن جهــة اخــرى ،وتأخــذ هــذه الخطــط بعيــن االعتبــار الوضــع الحالــي القائــم للمنطقــة الســاحلية ويتــم تطويــر
أفضــل الســيناريوهات المســتقبلية اســتناداً علــى القضايــا التــي تــم تحديدهــا فــي المرحلــة األولــى .يتــم صياغــة
االهــداف فــي هــذه المرحلــة ايضــاً ومحاولــة وضــع حلــول ألي تعــارض فــي االســتخدامات للمنطقــة الســاحلية
باإلضافــة الــى التعامــل مــع القضايــا التــي تــم تحديدهــا ،باإلضافــة إلــى تحديــد االتجاهــات .تجــدر االشــارة هنــا
الــى أنــه يجــب تحديــد اإلطــار الجغرافــي أو مســتوى التنفيــذ لخطــط االدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية وحقيقــة
إمكانيــة تنفيذهــا علــى المســتوى الوطنــي.

 1.6.3االعتماد الرسمي والتمويل
يجــب أن يتــم اعتمــاد وإقــرار الخطــة الخاصــة بالمنطقــة الســاحلية بعــد االنتهــاء مــن إعدادهــا مــن قبــل الجهــة/
الجهــات الرســمية الحكوميــة ،وتعتبــر هــذه الخطــوة مــن الخطــوات الهامــة لعــدد مــن األســباب نذكــر منهــا :أنهــا
تضمــن التــزام الجهــة /الجهــات الرســمية بتنفيــذ بنــود الخطــة ،وتضمــن عــدم تعــارض الخطــة مــع الخطــط والبرامج
األخــرى الوطنيــة وتحقيــق التكامــل فيمــا بينهــا ،إضافــة إلــى تســهيل التمويــل ســواء مــن المصــادر الحكوميــة أو
مــن المؤسســات الدوليــة خصوصـ ًا بــأن الجهــات المانحــة تنظــر بإيجابيــة لتلــك الخطــط المعتمــدة حكوميـًا والمعــدة
بطريقــة تشــاركية.
إن وجــود المخصصــات الكافيــة لتنفيــذ الخطــة أمــر حيــوي فــا يعقــل صياغــة أهــداف “مكلفــة” ال يمكــن تحقيقهــا
بســبب عــدم توفــر المــوارد الماليــة الالزمــة .يكــون تمويــل تنفيــذ خطــط االدارة المتكاملــة مــن خــال تخصيــص
بنــود خاصــة فــي موازنــة الجهــات المعنيــة ،باإلضافــة لوســائل كثيــرة أخــرى يمكــن التفكيــر فيهــا تســاهم فــي
توفيــر الدعــم المالــي الضــروري إن تعــذر وجــود مــوارد ذاتيــة ،فعلــى ســبيل المثــال يمكــن للجهــات المســؤولة
فــرض رســوم معينــة علــى اســتخدام المــوارد الســاحلية وتطبيــق مبــدأ “الملــوث يدفــع” أو تخصيــص جــزء مــن
عوائــد المخالفــات البيئيــة المودعــة فــي صنــدوق حمايــة البيئة...الــخ .كمــا يمكــن أيضـًا البحــث عــن تمويــل خارجــي،
وفــي جميــع االحــوال فإنــه يجــب أن تكــون البدائــل معروفــة ومتوفــرة ،خصوصـ ًا بــأن عمليــة الحصــول علــى تمويــل
خارجــي تتطلــب وقت ـاً طوي ـ ً
ا يتمثــل فــي مرحلــة صياغــة المقترحــات والمتابعــات وغيــره ،االمــر الــذي يجعــل تــرك
الخطــة أو جــزء منهــا دون تنفيــذ امــر غيــر منطقــي نظــراً لوجــود إطــار زمنــي محــدد لذلــك وقــد تصبــح االنشــطة
المقترحــة بعــد ذلــك الوقــت غيــر مناســبة أو غيــر صالحــة للتنفيــذ.
مــن جهــة أخــرى فإنــه ال يمكــن إغفــال فــرص التمويــل مــن خــال بعــض الشــركات ومؤسســات القطــاع الخــاص
فــي العقبــة كجــزء مــن المســؤولية االجتماعيــة لــكل منهــا ،ومــن الممكــن التخطيــط مســبقاً لالســتفادة مــن هــذه
المصــادر لتمويــل الخطــة أو أجــزاء منهــا ،وتوجــد هنالــك آليــات غيــر تقليديــة أخــرى ومتعــددة يمكــن أن يتــم
االســتفادة منهــا ودراســتها بشــكل مســتفيض لتوفيــر التمويــل المناســب.

 1.6.4التنفيـــذ
تــم اإلشــارة ســابقاً عــن ضــرورة تحديــد النطــاق الجغرافــي ومســتوى التنفيــذ للخطــة ســواء علــى المســتوى الوطني
أو المحلــي ،وفــي هــذا اإلطــار يجــب التنويــه إلــى إمكانيــة تطويــر خطــة موقعيــه فــي أي جــزء يقــع علــى طــول
المنطقــة الســاحلية ممــا يؤكــد بــأن نهــج اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية هــو نهــج ديناميكــي قابــل للتطبيــق
حتــى فــي المســاحات المحــدودة ،ففــي العقبــة مث ـ ً
ا يمكــن إعــداد خطــة لــإدارة المتكاملــة للشــاطئ األوســط أو
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لمنطقــة الشــاطئ الجنوبي/متنــزه العقبــة البحــري أو أن يكــون هنــاك خطــة واحــدة تغطــي كامــل الســاحل االردنــي
كمــا ســنتعرف الحقــا عليــه فــي هــذا الدليــل .يمكــن أن تنحصــر مســتويات التنفيــذ أيض ـ ًا فــي مناطــق جغرافيــة
أصغــر (مثــال :المنطقــة الصناعيــة) إن وجــدت فيهــا مشــاكل بيئيــة أو نقــاط ســاخنة بيئي ـًا بحاجــة لخطــة خاصــة
تركــز علــى التعامــل مــع الخطــر المباشــر فــي هــذه المنطقــة ،وهنــا توصــف الخطــة بانهــا خطــة “خاصــة” لمعالجــة
وضــع مســتعجل وغالب ـًا مــا تكــون مثــل هــذه الخطــط قصيــرة األمــد.
توجــد ســيناريوهات يمكــن مــن خاللهــا تطبيــق أكثــر مــن خطــة لــإدارة المتكاملــة فــي حــال وجــود الكثيــر مــن
األهــداف المــراد تحقيقهــا ،أو وجــود أكثــر مــن مؤسســة معنيــة بــإدارة الســواحل علــى ســبيل المثــال .إال أنــه يجــب
أن يكــون هنــاك “تناغــم” وتناســق وتكامــل مــا بيــن هــذه الخطــط لتجنــب أي تعــارض أو تكــرار لألنشــطة المنفــذة
فــي مثــل هــذه الحــاالت.

 1.6.5المراقبة والتقييم
علــى الرغــم مــن أن ارتبــاط عمليــة المراقبــة والتقييــم ببعضهمــا البعــض إال أن كل منهمــا  -ومــن ناحيــة تطبيقيــة
– يعتبــر عمليــة منفصلــة بحــد ذاتهــا فــي حقيقــة األمــر ،ومــن المفتــرض أن تبــدأ عمليــة المراقبــة منــذ المراحــل
األولــى للتنفيــذ بحيــث تكــون ديناميكيــة ومترافقــة مــع جميــع المراحــل بهــدف توثيــق االنجــاز وطريقــة ســير العمــل
وجودتــه .كمــا أنــه ال يمكــن أن تتــم عمليــة المراقبــة لجميــع العناصــر أو الجوانــب المتعلقــة بــاإلدارة المتكاملــة بــل
تكــون موجهــة نحــو مجموعــة مختــارة مــن المؤشــرات التــي يمكــن أن تســاعد فــي تبيــان جــودة العمــل المنجــز .إن
تنفيــذ عمليــة المراقبــة يضمــن تصحيــح وتعديــل مســار العمــل فــي الوقــت المناســب ويقلــل مــن كلفــة معالجــة
أي خلــل يحــدث فــي التنفيــذ وبالتالــي فهــي ضمانــة للوصــول إلــى مخرجــات ذات جــودة عاليــة مشــابهة لمــا تــم
التخطيــط لــه وضمانــة أيضـاً لتجنيــب أيــة مفاجــآت قــد تحــدث اثنــاء التنفيــذ ممــا يســهل عمــل الجهــات المعنيــة.
عنــد الحديــث عــن المراقبــة والتقييــم لخطــط االدارة المتكاملــة يبــرز الدليــل الــذي تــم إعــداده مــن قبــل منظمــة
اليونســكو (الشــكل رقــم  )3وتحديــداً مــن خــال اللجنــة الدوليــة لعلــوم المحيطــات لقيــاس التقــدم والمخرجــات
لبرامــج وخطــط االدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية والمحيطــات والــذي صــدر فــي العــام  .5 2006حيــث يوفــر
هــذا الدليــل مجموعــة مــن المؤشــرات البيئيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يمكــن تبنيهــا فــي عمليــة المراقبــة
والتقييــم ،ويناقــش أيض ـاً عــددا مــن الحــاالت الدراســية والــدروس المســتفادة منهــا.

الشكل  .7دليل قياس التقدم والمخرجات لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
5- (UNESC, 2006): A Handbook for Measuring the Progress and Outcomes of Integrated Coastal and Ocean Management
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الوحدة الثانية:
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في العقبة

Photo by Omar Madain
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2.1

خليج العقبة ،المميزات والخصائص

يعتبــر خليــج العقبــة المنفــذ البحــري الوحيــد لــأردن وهــو عبــارة عــن حــوض مائــي شــبه مغلــق يمتــد بطــول 180
كــم ،وبعــرض يتــراوح مــا بيــن  6إلــى  25كــم ،ويتميــز بعمــق كبيــر يبلــغ فــي متوســطه  800متــر ويصــل إلــى أكثــر
مــن  1800متــر .يتصــل خليــج العقبــة مــع البحــر األحمــر مــن خــال مضائــق تيــران والتــي يصــل معــدل عمــق الميــاه
فيهــا إلــى حوالــي  250متــر (الشــكل رقــم  ،)4وهــو األمــر الــذي يعيــق اختــاط ميــاه الخليــج مــع ميــاه البحــر األحمــر
بشــكل كبيــر ،ومــن المعــروف بــأن عمليــة خلــط الميــاه الضحلــة للخليــج مــع ميــاه البحــر االحمــر تحــدث مــرة كل عــام
تقريبـاً ،أمــا تلــك العميقــة منهــا فيحــدث االختــاط فيهــا كل ثــاث ســنوات تقريبـاً .ويمكــن وصــف حركــة المــد فــي
العقبــة علــى أنهــا نصــف يوميــة مــع بعــض حــاالت عــدم االنتظــام التــي تحــدث فــي بعــض األحيــان.
يمتــاز الخليــج بارتفــاع نســبة ملوحتــه مقارنــة مــع البحــار األخــرى حيــث تبلــغ حوالــي  40غــم /لتــر ،6مقارنــة مــع
نســبة الملوحــة العالمــي والتــي تبلــغ  35غــم /لتــر ،ويعــود ذلــك لعــدة أســباب منهــا تدنــي مســتويات هطــول
األمطــار ،وغيــاب روافــد نهريــة حقيقيــة علــى طــول الخليــج ،باإلضافــة إلــى ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي المنطقــة
ممــا يزيــد مــن معــدالت التبخــر .أمــا فيمــا يتعلــق بدرجــات حــرارة ميــاه البحــر فتتــراوح مــا بيــن  20درجــة مئويــة
فــي فصــل الشــتاء إلــى حوالــي  28درجــة مئويــة فــي فصــل الصيــف ،وتعتبــر تراكيــز األوكســجين المــذاب فــي ميــاه
خليــج العقبــة مرتفعــة حيــث تتــراوح بيــن ( 7.4-6.4ملغــم /لتــر) ،ممــا يــدل علــى نســبة تهويــة مرتفعــة ،وعمليــات
خلــط للميــاه العميقــة ،وعلــى أن النظــام البيئــي بحالــة جيــدة تتــزن فيــه عمليــات التنفــس والتمثيــل الضوئــي.
وتوصــف ميــاه البحــر فــي العقبــة وفــي الخليــج بشــكل عــام بالميــاه البلوريــة لشــدة شــفافيتها وقــد تصــل إلــى
أكثــر مــن  30متــر بســبب غيــاب العكــورة وذلــك نتيجــة ضعــف تدفــق الميــاه مــن روافــد األوديــة المحاذيــة للخليــج.

الشكل رقم  :4خليج العقبة وموقعه بالنسبة للبحر األحمر
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تــم تســجيل اكثــر مــن  510نــوع تتبــع لـــ  19عائلــة من األســماك في الميــاه األردنيــة ،7وبحســب المعلومــات المتوفرة
مــن خــال الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة البحريــة فــإن أســماك عائلــة ( )Scombridaeتشــكل حوالــي %70
مــن كميــات الصيــد فــي العقبــة ،وهــي أهــم أنــواع األســماك التجاريــة تليهــا أســماك (Decapterusmacarellus,
 Decapterusmacrosomanو Xiphiidaeو )Istiophoridaefamiliesويشــاهد فــي فتــرات معينــة مــن العــام أضخــم
أنــواع األســماك والتــي تعتبــر مــن الكائنــات الحيــة المهاجــرة كقــرش الحــوت (البتــان) والــذي يصــل طولــه ألكثــر مــن
 20متــر ،باإلضافــة إلــى أســماك العقامــة (البراكــودا) والريــم وكذلــك بعــض أنــواع الثدييــات البحريــة كالدالفيــن.
تتميــز المنطقــة الســاحلية الجنوبيــة بكثافــة الغطــاء المرجانــي مقارنــة مــع المنطقــة الشــمالية ،كمــا تــزداد
كثافــة المرجــان فــي الموائــل العميقــة مقارنــة مــع الضحلــة منهــا ،للعديــد مــن األســباب مــن أهمهــا هــو بعدهــا
عــن النشــاطات البشــرية .وقــد تــم تســجيل أكثــر مــن  127نــوع مــن المرجــان الصلــب ،حيــث يالحــظ علــى طــول
شــاطئ المتنــزه البحــري تجمعــات مرجانيــة مشــاطئة تســمى بالحيــود المرجانيــة أو الرصيــف المرجانــي ،والحيــد
المرجانــي المشــاطئ هــو أحــد أنــواع الحيــود المرجانيــة بشــكل عــام وهــو النــوع الســائد فــي خليــج العقبــة ،وقــد
بــدء نمــو هــذا التــوع مــن الحيــود قبــل مئــات الســنوات عنــد نقــاط قريبــة مــن الشــاطئ ثــم أخــذ بالنمــو واالمتــداد
نحــو البحــر ،ونتيجــة لوقوعــه فــي منطقــة الميــاه الضحلــة فقــد أدى ذلــك إلــى تعريضــه للمهــددات الطبيعيــة مثــل
حــاالت الجــزر الشــديد أو المهــددات البشــرية المتنوعــة .باإلضافــة إلــى التوزيعــات المرجانيــة فــي العقبــة ،تتواجــد
تجمعــات األعشــاب البحريــة علــى أعمــاق ضحلــة نســبي ًا وفــي أماكــن مختلفــة علــى طــول الســاحل ،ولهــذه التجمعــات
أهميــة بالغــة كونهــا توفــر الغــذاء المناســب للعديــد مــن الحيوانــات البحريــة ،إضافــة إلــى أنهــا توفــر بيئــة خصبــة
لتكاثــر األســماك واختباءهــا .تــم تســجيل أنــواع متعــددة مــن اإلســفنجيات ،والمحاريــات وشــقائق النعمــان والطحالــب
باإلضافــة إلــى تســجيل مجموعــة مختلفــة مــن أنــواع الســاحف البحريــة ومــن أكثرهــا شــيوعًا هــي ســلحفاة منقــار
الصقــر ( )Hawksbillحيــث تــم تســجيل أكثــر مشــاهدات لهــا فــي موقــع غــوص (الصخــرة الســوداء) مقارنــة مــع
المواقــع األخــرى.8

 -٨مرجع تقرير حالة البيئة الساحلية

7 Khalaf M.A and Disi, A. M. (1997).

21

2.2

المنطقة الساحلية في العقبة

تتميــز المنطقــة الســاحلية فــي العقبــة بمســتوى مرتفــع مــن التنــوع فــي الحيــاة البحريــة ،بمــا تتضمنــه مــن ثــروة
ســمكية وتوزيعــات مرجانيــة متنوعــة ومــا يرتبــط بهــا مــن أســماك الشــعاب المرجانيــة ،باإلضافــة إلــى مــروج
الحشــائش واألعشــاب البحريــة التــي تعتبــر أماكــن تفريــخ هامــة لألســماك .إال أن الجــزء الشــاطئي مــن الســاحل
األردنــي الممتــد لمســافة  27كــم يتميــز بعــدم تجانســه ،فهــو يقســم مــن ناحيــة التكويــن الخارجــي (المورفولوجي)
إلــى ثالثــة مناطــق تتمايــز أيضـاً مــن حيــث محتواهــا الرملــي ( )sand budgetوطبوغرافيــة المناطــق المحيطــة بهــا
وهــذه المناطــق هــي:9
• الشاطئ الشمالي الرملي
• الشاطئ الشمالي الشرقي (رملي خشن وصخر)Coiffed beach /
• الشاطئ الجنوبي (رملي خشن)
باإلضافــة إلــى األقســام الســابق ذكرهــا ،فإنــه تجــدر اإلشــارة إلــى الموائــل والبيئــات االصطناعيــة (Artificial
 )lagoons/habitatsالتــي تــم انشــاؤها فــي العقبــة كجــزء مــن مشــاريع ســياحية عمالقــة؛ مثــل واحــة أيلــة والتــي
أضافــت مــا يقــارب مــن  16كيلومتــر مــن الســواحل االصطناعيــة للســاحل األردنــي مــن خــال عمليــات ســحب وضــخ
لميــاه البحــر لبــرك وبحيــرات ضخمــة داخــل اليابســة ،ومشــروع ســرايا العقبــة والــذي ســاهم فــي أضافــة مــا يقــرب
مــن كيلومتــر واحــد مــن البيئــة الســاحلية االصطناعيــة .وبذلــك يمكــن إضافــة قســم جديــد لمــا ذكــر اعــاه وهــو
الشــواطئ االصطناعيــة.

 -9أبو جابر)1991( ،
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2.3

اإلستخدامات المختلفة للمنطقة الساحلية في العقبة

إن مــن أهــم األســباب التــي تســتدعي وجــود إدارة متكاملــة للمناطــق الســاحلية هــو وجــود تعــدد فــي االســتخدامات
وتقاطــع فــي المصالــح البحريــة خصوصـاً فــي المســاحات الصغيــرة نســبي ًا كمــا هــو الحــال فــي العقبــة ،حيــث يشــهد
ســاحل العقبــة عــدداً كبيــراً ومتنوعـًا مــن األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة كونــه المنفــذ البحــري الوحيــد
لــأردن .كمــا ويمكــن تلخيــص االنشــطة واالســتخدامات فــي العقبــة كالتالــي:

• اإلستخدامات السياحية
يمكــن إدراج نوعيــن مــن االســتخدامات ضمــن هــذا
النــوع وهمــا اســتخدامات ســياحية اســتثمارية مــن
قبــل مشــاريع كبــرى يمكــن مالحظتهــا فــي المنطقة
الشــمالية مثــل مشــروع أيلــه ومشــروع ســرايا العقبة
باإلضافــة إلــى مشــاريع الفنــادق ذات تصنيــف
الخمســة نجــوم ،ومشــروع مرســى زايــد (المعبــر)
وجنوبـاً مثــل منتجــع تــاال بيــه والبرانيــس .أمــا النــوع
الثانــي فيتمثــل فــي االســتخدامات الســياحية علــى
طــول الشــواطئ العامــة وتتضمــن الســباحة والتنــزه
والتــي تزيــد نســبتها خــال أشــهر الربيــع ،والصيــف
والخريــف (فــي العطــل الرســمية واألعيــاد وعطــل
نهايــة االســبوع) وتنحصــر بشــكل رئيســي داخــل
متنــزه العقبــة البحــري (شــاطئ نــادي المرجــان،
منطقــة اليمانيــة ومركــز الــزوار والسداســيات)
إضافــة الــى منطقــة الشــاطئ األوســط والتــي تمتــاز
بقربهــا مــن وســط المدينــة.

• إستخدامات الموانئ
يُســتخدم ســاحل العقبــة كمنطقــة موانــئ بشــكل
كبيــر حيــث تعتبــر غالبيــة الصــادرات والــواردات
لــأردن مــن خــال هــذا المنفــذ البحــري الوحيــد،
وهــذا النــوع مــن األنشــطة يخضــع دائمــا لتطويــر
المرافــق كالتوســعة وبنــاء أرصفــة جديــدة
الســتخدامات حاليــة أو جديــدة مثــل الغــاز والنفــط
(شــكل  .)5تتركــز هــذه األنشــطة حاليــًا فــي
المينــاء الرئيســي شــمال العقبــة ويســتحوذ علــى
مســاحة ســاحلية تبلــغ حوالــي  2كيلومتــر وســيتم
نقلــه الــى أقصــى الجنــوب بالقــرب مــن الحــدود
الســعودية وتغييــر صفــة االســتخدام فيــه إلــى
ســياحي اســتثماري .كمــا يوجــد هــذا االســتخدام فــي
المنطقــة الصناعيــة الجنوبيــة بالقــرب مــن الحــدود
الســعودية ،باإلضافــة الــى منطقــة مينــاء الحاويــات
فــي وســط ســاحل العقبــة تقريبــاً.
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•إستخدامات رياضية ترفيهية
تتركــز معظــم هــذه االســتخدامات فــي رياضــة
الغــوص والتــي تنتشــر وتنشــط بشــكل كبيــر فــي
العقبــة خصوص ـاً خــال الســنوات العشــر الماضيــة،
حيــث يتواجــد حاليــ ًا  23مركــز للغــوص التجــاري
والســياحي يقــع أغلبهــا علــى الشــاطئ الجنوبــي.
وتنطلــق معظــم نشــاطات الغــوص فــي العقبــة
مــن الشــاطئ ،مــع اســتخدام لقــوارب فــي اآلونــة
األخيــرة نظــراً إلقامــة بعــض المشــاريع وإغــاق
بعــض نقــاط الدخــول مــن الشــاطئ .وتوجــد هنالــك
أنشــطة رياضيــة أخــرى لكنهــا محــدودة وموســمية
مثــل رياضــة التزلــج علــى المــاء والدراجــات المائيــة
والتــي تكــون غيــر محصــورة فــي منطقــة معينــة
عــادة.
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•صيد األسماك
تقســم أنشــطة الصيــد فــي العقبــة إلــى الصيــد
المحتــرف والصيــد الترفيهــي ،حيــث يشــكل النــوع
األول مصــدر دخــل أساســي للصياديــن المحترفيــن،
وتوجــد حاليــ ًا جمعيتيــن لصيــد األســماك وهمــا
جمعيــة صيــادي ثغــر األردن الزراعيــة التعاونيــة
و جمعيــة صيــادي الســمك التعاونيــة بعــدد قــوارب
صيــد عاملــة يبلــغ  92قــارب ،أمــا الثانــي فهــو نشــاط
متقطــع يرتبــط بمواســم معينــة ويمــارس مــن قبــل
المتنزهيــن والــزوار غالبــاً ضمــن حــدود المتنــزه
البحــري أو مــن بعــض المواطنيــن الذيــن يمتلكــون
قــوارب نزهــة خاصــة ،أمــا الصياديــن المحترفيــن
فيتحركــون ضمــن نطــاق جغرافــي محــدد مســبقًا
مــن خــال الجهــات المختصــة .وقــد تــم اعــداد
دراســة تفصيليــة خاصــة بحالــة المخــزون الســمكي
وحالــة الصياديــن فــي العقبــة مــن خــال الجمعيــة
الملكيــة لحمايــة البيئــة البحريــة.

• القوارب ذات القاع الزجاجي
يوجــد فــي خليــج العقبــة مــا يقــارب مــن  90قــارب
زجاجــي مرخــص ،وعلــى الرغــم مــن أن طبيعة عمل
هــذه القــوارب تنــدرج تحــت االســتخدام الســياحي
للمنطقــة الســاحلية إال أن خصوصيــة عملهــا
تضعهــا ضمــن نــوع مســتقل مــن االســتخدامات.
تتحــرك هــذه القــوارب انطالق ـ ًا مــن نقطــة التجمــع
واالصطفــاف بالقــرب مــن ســاحة الثــورة العربيــة إمــا
جنوبــا إلــى متنــزه العقبــة البحــري ،أو شــما ً
ال باتجــاه
منطقــة الشــاطئ الشــمالي واالوســط ومــن أكثــر
األماكــن التــي تتجمــع فيهــا هــذه القــوارب لتحميــل
المتنزهيــن هــي شــمال وجنــوب ســاحة الثــورة
العربيــة ،وضمــن حــدود متنــزه العقبــة البحــري عنــد
شــاطئ نــادي المرجــان ،وشــاطئ اليمانيــة (المخيــم
الوطنــي ســابق ًا) ،وشــاطئ مركــز زوار المتنــزه،
وشــاطئ منطقــة السداســيات.

• قوارب النزهة والترفيه
يوجــد حوالــي  400زورق تجــاري وخــاص تســتخدم
للنزهــة والترفيــه والغــوص علــى طــول الســاحل
االردنــي ،وتعتبــر حركــة معظــم هــذه القــوارب
محدودة نســبياً نظــراً ألن معظمها مملوك ألشــخاص
مقيميــن خــارج العقبــة ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنه
ال يمكــن إهمــال هــذا النــوع مــن االســتخدام ســواء
مــن ناحيــة الكثافــة أو مــن ناحيــة الســامة العامــة
المرتبطــة بنطــاق المناطــق التــي تبحــر بهــا وكذلــك
مــن ناحيــة اســتخدامها ألحــواض الرســو والمبيــت
الموجــودة فــي نــادي اليخــوت الملكــي وحــوض
منتجــع “تــاال بيــه”.
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•مناطق محمية وبحث علمي
يمتــد متنــزه العقبــة البحــري علــى شــريط ســاحلي
بطــول حوالــي ســبعة كيلومتــرات مــن محطــة العلوم
البحريــة شــما ً
ال ولغايــة نــادي الغــوص الملكــي علــى
جنوبـ ًا .ويمكــن وصــف هــذه المناطــق بأنهــا مناطــق
متعــددة االســتخدامات كالســباحة والغــوص وحركــة
القــوارب الزجاجيــة باإلضافــة ألنشــطة التنــزه
والترفيــه ،ويتــم مراقبــة جميــع هــذه االســتخدامات
ضمــن إطــار برنامــج للمراقبــة والرصــد يتــم تنفيــذه
مــن خــال كادر المتنــزه وذلــك لضمــان عــدم تأثيــره
مثــل هــذه النشــاطات بشــكل ســلبي علــى البيئــة
البحريــة .يســتثنى مــن هــذه االســتخدامات منطقــة
محطــة العلــوم البحريــة حيــث أنهــا منطقــة مغلقــة
بالكامــل مــن خــال ســياج ،وهــي مخصصــة فقــط
ألغــراض البحــث العلمــي مــن قبــل المجموعــات
البحثيــة واالكاديميــة والطــاب ،وهــو نــوع خــاص
مــن االســتخدامات التــي يمكــن إدراجهــا هنــا.
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•إستخدامات صناعية
تســتحوذ المنطقــة الصناعيــة الجنوبيــة علــى
شــريط ســاحلي يمتــد ألكثــر مــن ثالثــة كيلومتــرات
وتضــم – الــى جانــب الموانــئ الصناعيــة والنفطيــة -
عــدداً مــن المصانــع والمنشــآت التــي تســتخدم فيهــا
ميــاه البحــر لغايــات التبريــد مثــل المحطــة الحراريــة
والمجمــع الصناعــي وشــركة كاميــرا لصناعــة
األســمدة التــي تمتلــك وحــدات وأنظمــة للتبريــد
تعتمــد علــى ســحب الميــاه مــن البحــر واعــادة ضخهــا
اليــه.

•إستخدامات خاصة
يتواجــد علــى الشــريط الســاحلي االردنــي عــدد مــن المرافــق العســكرية واألمنيــة التابعة لســاح البحريــة الملكي
وبعــض االجهــزة االمنيــة األخــرى والتــي تتركــز علــى الشــاطئ الجنوبــي .يدعــم تواجــد بعــض هــذه المرافــق
الجهــود المبذولــة لتنظيــم أنشــطة أخــرى مثــل حركــة قــوارب الصيــد والقــوارب الزجاجيــة ومراقبــة مخالفــات
الســفن القادمــة مــن الميــاه االقليميــة وتوفيــر النظــام واالمــن الــازم فــي العقبــة .توضــح األشــكال رقــم 5
ورقــم  6ورقــم 7االســتخدامات المختلفــة علــى طــول خليــج العقبــة.

الشكل رقم  :5أنواع االستخدامات واألنشطة المختلفة على طول الساحل األردني
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General Landuse Plan

Landuse classification
Residetial
Urban Tourism
Resort Tourism
Retal / Commercial
Mixed Use
Govermment Community Services Insititutional
Light Industrial
Heavy Industrial
Airport Sea Port Railway Yard
Utlites
Special Use
Special Use
Recreational Open Space Buffer
Widemess Reserve

H

Historic / Archealogical
Development Reserve
Public Beach
Logicstics
Chanel
AQABA GULF
Exiting Road
Prepared Road

10

 خارطة استعماالت األراضي في العقبة:6 الشكل رقم

2013 ، سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة-10
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11

الشكل رقم  :7خارطة استعماالت البحر في العقبة

 -11تم ٕاعداد هذه الخریطة من قبل مشروع التنوع الحیوي البحري ( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وسلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة) 2014 ،
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2.4

اإلطار العام المؤسسي والتشريعي في العقبة

تتميــز العقبــة بوجــود جهــة إداريــة واحــدة تتمثــل بســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة ممــا يســاعد فــي
تيســير تنفيــذ البرامــج وخطــط العمــل ،ويعتبــر قانــون منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة رقــم  32لعــام 2000
وتعديالتــه التــي تتألــف مــن  58مــادة هــو التشــريع الناظــم لكافــة النشــاطات فــي منطقــة العقبــة ،وتشــكل المــادة
رقــم ( 52حمايــة البيئــة) العمــود الفقــري للتشــريع المتعلــق بالجوانــب البيئيــة حيــث أعطــت هــذه المــادة مســؤولية
حمايــة البيئــة فــي المنطقــة وتحقيــق مبــدأ التنميــة المســتدامة لســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة ،كمــا
فــوض القانــون صالحيــات وزارة البيئــة اســتناداً إلــى المــادة ( )56منــه للســلطة .ويغطــي نظــام حمايــة البيئــة رقــم
 21لســنة  2001التفاصيــل واإلجــراءات والتعليمــات القانونيــة لمنــع التلــوث وتقييــم األثــر البيئــي والتدقيــق البيئــي
وحمايــة الهــواء وحمايــة البيئــة البحريــة والمراقبــة البيئيــة ،حيــث ضــم النظــام  68مــادة و 6مالحــق ،كان نصيــب
البيئــة الســاحلية والبحريــة منهــا  12مــادة (المــواد  .)64-52باإلضافــة الــى مــا ســبق ،فقــد تــم اقــرار نظــام متنــزه
العقبــة البحــري رقــم  22لســنة  ،2001كمــا تــم اســتناداً لهــذا النظــام صياغــة وإقــرار عــدد مــن التعليمــات التــي
تنظــم عمــل المتنــزه والنشــاطات فيــه عــام .2002
تعتبــر السياســة الخاصــة بمنــع تصريــف ايــة مــواد الــى البحــر ( )Zero-Discharge Policyأحــد أهــم ركائــز توجهــات
الجهــات المعنيــة فــي العقبــة فــي مجــال حمايــة البيئــة الســاحلية ،حيــث تــم إعــان هــذه السياســة مــن أجــل ضمــان
عــدم تصريــف أيــة مــواد -باســتثناء ميــاه التبريــد وميــاه المســوس الناتجــة عــن محطــات تحليــة ميــاه البحــر وميــاه
تصريــف األنهــار -أو ميــاه عادمــة أو أيــة ســوائل صناعيــة إلــى البحــر.
تــدار الشــؤون البيئيــة فــي العقبــة مــن قبــل ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة -كونهــا المظلــة
المؤسســية والتشــريعية فــي المدينــة -وتحديــداً مــن قبــل مفوضيــة البيئــة إلــى جانــب المفوضيــات األخــرى التــي
يتقاطــع عملهــا فــي كثيــر مــن الجوانــب مــع مفوضيــة البيئــة .ينــدرج تحــت مفوضيــة البيئــة عــدد مــن المديريــات
أهمهــا مديريــة البيئــة التــي تضــم عــدداً مــن األقســام التــي تعنــى بمختلــف األمــور البيئيــة مثــل تقييــم األثــر
البيئــي والتدقيــق البيئــي والمراقبــة والدراســات ،باإلضافــة لقســمي المتنــزه البحــري وإدارة الشــاطئ التــي تتــوزع
بينهمــا مســؤولية إدارة البيئــة البحريــة والســاحلية داخــل حــدود المتنــزه البحــري علــى وجــه التحديــد فض ـ ً
ا عــن
قيــام إدارة المتنــزه بتقديــم بعــض الخدمــات الفنيــة خــارج حــدود المتنــزه فــي بعــض األحيــان مثــل تركيــب وتثبيــت
العوامــات المســتخدمة لرســو القــوارب وتنفيــذ حمــات نظافــة لجــوف البحــر.
مــا تــزال بعــض المؤسســات األخــرى تمتلــك صالحيــات تتعلــق بالبيئــة الســاحلية مثــل وزارة البيئــة بصفتهــا ضابــط
االرتبــاط الوطنــي لالتفاقيــات البيئيــة الدوليــة مثــل اتفاقيــة التنــوع الحيــوي ،والنفايــات الخطــرة ،باإلضافــة لبعــض
الجهــات داخــل العقبــة التــي قامــت بإنشــاء وحــدات لمتابعــة القضايــا البيئيــة التــي تهمهــا مثــل شــركة تطويــر
العقبــة .أيض ـ ًا فــإن هنــاك تواجــد محــدود لمنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعنــى بالمنطقــة الســاحلية او تقــوم
بتنفيــذ أنشــطة خاصــة ومرتبطــة بــإدارة المناطــق الســاحلية .وتبقــى الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة البحريــة مــن
الجمعيــات البيئيــة المتخصصــة التــي تمتلــك وجــوداً ثابتـًا ومؤسســياً فــي العقبــة مــن خــال تنفيــذ وإدارة عــدد مــن
البرامــج والمشــاريع واالنشــطة المختلفــة فــي مجــال البيئــة الســاحلية والــى جانــب ذلــك فــان هنــاك جهــوداً مقــدرة
لجمعيــات أخــرى كان لهــا حضــوراً فــي تنفيــذ بعــض االنشــطة التوعويــة تحديــداً.
أمــا بالنســبة للجانــب البحثــي والعلمــي ،فــان كليــة العلــوم البحريــة وذراعهــا الفنــي المتمثــل بمحطــة العلــوم
البحريــة التابعــة للجامعــة االردنيــة وجامعــة اليرمــوك تغطــي هــذا الجانــب بشــكل رئيســي ومؤسســي فــي العقبــة
مــع حضــور الفــت لمؤسســات بحثيــة وأكاديميــة أخــرى تميــزت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة خصوصـاً فــي مجــال
المراقبــة البيئيــة للمنطقــة الســاحلية مثــل جامعــة البلقــاء التطبيقيــة .ويتــم تنفيــذ ومراقبــة تطبيــق التشــريعات
المتعلقــة بالبيئــة الســاحلية فــي العقبــة مــن قبــل االدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة مــن خــال تواجدهــا المؤسســي
والميدانــي فــي مدينــة العقبــة وداخــل متنــزه العقبــة البحــري.
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الوحدة الثالثة:
اإلرشــادات التوجيهيــة لــإداراة المتكاملــة للمناطــق
الســاحلية فــي العقبــة
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3.1

تحديد القضايا الرئيسية

إن تحديــد القضايــا الرئيســية – كمــا أســلفنا  -هــي الخطــوة األولــى فــي عمليــة إعــداد خطــط وبرامــج االدارة
المتكاملــة للمناطــق الســاحلية .ومــن أجــل ذلــك فقــد تــم إعــداد القائمــة التاليــة والتــي توضــح القضايــا الرئيســية
المتعلقــة بــاإلدارة المتكاملــة للمنطقــة الســاحلية فــي العقبــة بالتشــاو ر والتنســيق مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة،
وتــم تنفيــذ هــذه العمليــة مــن أجــل تســهيل تنفيــذ الخطــوات الالحقــة لتطبيــق نهــج االدارة المتكاملــة .وتجــدر
اإلشــارة إلــى أن القضايــا المطروحــة قابلــة للتعديــل أو التوســع بهــا ومــا تــزال بحاجــة الــى تحليــل أعمــق وبالتحديــد
مســألة تحديــد األولويــات منهــا وامكانيــة التعامــل معهــا ،وهــذه القضايــا هــي:
القضايا المؤسسية والحوكمة:
•فعالية البناء المؤسسي ووضوح األدوار ضمن المؤسسة الواحدة وبين المؤسسات المختلفة.
•ادراج وحدة لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في الهيكل التنظيمي لسلطة العقبة.
•عــدم وجــود معرفــة واضحــة حــول القــدرات المؤسســية والفرديــة ذات المتطلــب األساســي ببرامــج اإلدارة
المتكاملــة للمناطــق الســاحلية.
•عدم وضوح العالقة بين سلطة منطقة العقبة ومجموعة من الوزارات الحكومية.
•وضــوح األدوار بيــن الجهــات الناظمــة والمشــرعة المتمثلــة بســلطة منطقــة العقبــة مــن جهــة والــذراع التنفيــذي
“شــركة تطويــر العقبــة” كمطــور مــن جهــة أخــرى.
•تغير السياسات والقرارات والتوجهات بتغير اإلدارات العليا وتغير اهتمام صناع القرار.
•تعــدد المديريــات واألقســام ذات المســميات والمهــام الواحــدة بيــن ســلطة منطقــة العقبــة وشــركة تطويــر
العقبــة وبعــض المؤسســات الحكوميــة األخــرى.
•تطبيــق توصيــات تقاريــر البالغــات الوطنيــة المقدمــة الــى المؤسســات الدوليــة كجــزء مــن االلتزامــات الحكوميــة
بتنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة متعــددة االطراف.
•ايجــاد آليــة واضحــة وممؤسســة خاصــة بإعــام المجتمــع عــن قــرارات مجلــس مفوضــي ســلطة العقبــة بمــا
ينســجم مــع اآلليــات المتبعــة مــن مجلــس الــوزراء.
القضايا التشريعية:
• تضــارب التشــريعات وتداخلهــا فــي منطقــة العقبــة مــع قوانيــن أخــرى مثــل قانــون وزارة الزراعــة وقانــون
الســلطة البحريــة األردنيــة وتعديالتــه وقانــون تنظيــم المــدن والقــرى (الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة
البحريــة.)2013 ،
•قانــون ســلطة العقبــة وتعديلــه بمــا يضمــن وجــود واســتدامة اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية فــي ظــل
مــرور مــا يزيــد عــن  15عــام منــذ صــدوره.
•عــدم صــدور مجموعــة مــن األنظمــة التــي تحــدد بعــض النشــاطات فــي العقبــة والمنســجمة مــع قانــون ســلطة
العقبة.
•تفعيل القوانين واالنظمة والتعليمات بشكل ايجابي في العقبة.
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المشاركة المجتمعية في صنع القرار
•تطبيق مبدأ “التشاركية” في اتخاذ القرار وتطوير االستراتيجيات.
•العقبة هي المدينة الوحيدة في االردن التي ال يوجد بها مجلس بلدي منتخب.
•حســب قانــون البلديــات فــي األردن فــإن حــق المــرأة المنتخبــة فــي الوصــول لموقــع صنــع القــرار واضــح وهــذا
األمــر غيــر موجــود ممــا أدى الــى ضعــف دور المــرأة فــي عمليــة صنــع القــرار فــي العقبــة.
•تعديل نظام تقييم األثر البيئي وآلية المشاركة المجتمعية.
•آليــة المشــاركة الشــعبية والصالحيــات والمســؤوليات فــي صنــع وتنفيــذ القــرار والمشــاريع الجديــدة وفــي عملية
التخطيــط بشــكل عــام يجــب توضيحهــا فــي قانــون ســلطة منطقــة العقبــة.
•تمثيــل المجتمــع المحلــي بشــكل مناســب فــي لجــان وهيكليــات التخطيــط واإلدارة فــي العقبــة فــي ظــل غيــاب
وجــود بلديــة لمدينــة العقبــة.
•آليــة اشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي عمليــة التخطيــط والتنفيــذ وصنــع القــرار باإلضافــة الــى حــق
الوصــول الــى المعلومــة.

القضايا االجتماعية االقتصادية
•زيــادة التركيــز علــى المشــاريع الصغيــرة ذات المنفعــة البيئيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة وعــدم االكتفــاء
بالمشــاريع البحريــة فقــط ممــا يخلــق فــرص عمــل جديــدة.
•ايجاد آليات وأدوات لضمان استفادة المجتمع المحلي من عوائد االستثمار.
•ايجاد آلية خاصة بالمسؤولية المجتمعية واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ ومقبولة من المجتمع.
•توفر خطة التعامل مع المخاطر الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.
•ضرورة االهتمام بتحفيز القطاعات المختلفة في حال تطبيق المعايير البيئية.
•القدرة االستيعابية لشواطئ العقبة (غير قادرة على استيعاب المزيد من المشاريع).
•المحافظة على مجموعة من المهن التقليدية مثل الصيد والحرف اليدوية.
•وضع متنزه العقبة البحري الحالي وعدم ادراجه ضمن شبكة المحميات الطبيعية في االردن.
•اعتبار المرجان من ضمن قوائم التراث الطبيعي للمملكة مما سيعطي ميزة ايجابية للعقبة.
•ادراج شــواطئ العقبــة العامــة والخاصــة واالصطناعيــة ضمــن برنامــج العلــم األزرق الدولــي لتنظيــم المناطــق
الشــاطئية وتطبيــق المعاييــر الدوليــة.
•حقوق ذوي االعاقة وكبار السن في االستفادة من المنظومة البيئية واالجتماعية واالقتصادية في العقبة.
•سياسة تشغيل االيدي العاملة االجنبية ووضوحها في المشاريع التي يتم اقامتها في مشاريع العقبة.

33

القضايا البيئية
•إدراج القضايــا البيئيــة فــي اســتراتيجيات وتعليمــات منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة ومــن ضمنهــا تحديــد
الطاقــة االســتيعابية ،إدارة الشــواطئ ،إدارة النفايــات وغيرهــا.
•تفعيــل اســتخدام قاعــدة البيانــات لضمــان وصــول المعلومــة العلميــة والفنيــة وتلــك الخاصــة بعمليــات التخطيط
ونتائــج الدراســات األكاديميــة والمشــاريع للمعنييــن وأصحاب القــرار والمصلحة.
•تنسيق عمل الجهات المنفذة لبرامج المراقبة وتفعيل المعلومة بشكل مفهوم لشرائح المجتمع كافة.
•وجــود بنــك للمعلومــات خــاص بالبيئــة البحريــة ســهل الوصــول اليــه ومتــاح للعامــة بمــا فــي ذلــك توفــر قنــوات
واضحــة لنقــل المعلومــات.
•تنظيم إدارة قطاع صيد األسماك في العقبة.
•إعــادة التأهيــل للمواقــع التــي تعانــي مــن التدهــور البيئــي (اســتغالل عمليــات نقــل المرجــان لهــذا الغــرض
ولكــن بطــرق علميــة مدروســة).
•مراجعة وتبني وتفعيل تنفيذ مخطط استعماالت البحر.
•تضافر الجهود من أجل مكافحة تأثيرات التغير المناخي.

االعالم والتوعية والتعليم البيئي
•درجة الوعي البيئي واالنتقال لمرحلة الثقافة البيئية.
•االستفادة من برنامج المدارس البيئية الدولي في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة الساحلية.
•عــدد االعالمييــن المؤهليــن فــي مجــال البيئــة وتوفــر فــرص برامــج بنــاء القــدرات الموجهــة لهــم فــي االردن
(الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة البحريــة.)2016 ،
•توحيد الجهود الخاصة بالتعليم والنشاطات البيئية.
•االستمرار بحمالت النظافة والتوعية التي تقوم بتنفيذها مجموعة من الجهات.
•الحاجة الى بعض البرامج البيئية المتخصصة لقطاعات معينة (سياحي ،خدماتي ،صناعي ....الخ).
القدرات البشرية والمؤسسية
•توفــر كفــاءات متخصصــة فــي مواضيــع اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية والحاجــة إلــى إعــادة توجيــه
واالســتفادة مــن هــذه الكفــاءات علــى الصعيــد الداخلــي والخارجــي.
•بناء القدرات للمعنيين في المؤسسات ذات العالقة وبما ينسجم مع السياسات العامة.
•الربط بين احتياجات سوق العمل وبين مخرجات التعليم للجامعات المحلية في العقبة.
•الحاجة الى تعزيز قدرات الخريجين الجامعيين والمعاهد وربطهم مع احتياجات سوف العمل.
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3.1.1

القضايا ذات األولوية

تــم تحديــد كافــة القضايــا الرئيســية والفرعيــة أعــاه مــن خــال التشــاور والتباحــث مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة
وتــم أيضــا البحــث فــي أولويــات العمــل علــى هــذه القضايــا وكانــت النتيجــة كالتالــي بحســب األولويــة:
• القضايا التشريعية.
• التشاركية والتكاملية.
• القضايا الفنية والعلمية.
• القدرات البشرية والمؤسسية.
• القضايا المؤسسية/الحوكمة.
• االعالم والوعي والتعليم البيئي.
قــد ال يكــون العمــل علــى جميــع هــذه القضايــا فــي نفــس الوقــت أمــراً فعــا ً
ال كونــه يتطلــب الوقــت والمصــادر
ســواء البشــرية او الماليــة ،ولذلــك فإنــه ال بــد مــن العمــل علــى تحديــد األولويــات بغيــة توحيــد الجهــود واالمكانيــات
للعمــل عليهــا مــن قبــل كافــة الجهــات ذات العالقــة .قــد ال تختلــف قائمــة األولويــات المذكــورة اعــاه كثيــراً عــن
تلــك الموجــودة فــي دول أخــرى فــي المنطقــة أو علــى مســتوى العالــم ،فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن للقضايــا
التشــريعية أولويــة أكبــر كونهــا المفتــاح لتطبيــق “وضمــان تطبيــق” العديــد مــن الخطــوات واألنشــطة المهمــة
لــإدارة المتكاملــة ،أمــا القضايــا المؤسســية فقــد تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى كأولويــة وذلــك باختــاف النظــام
المؤسســي وإطــار الحوكمــة الموجــود فــي الدولــة ومــدى “نضجــه” وفعاليتــه .فيمــا يتعلــق باإلعــام والوعــي البيئــي
وعلــى الرغــم مــن وروده فــي أســفل ســلم األولويــات إال أن لــه أهميــة كبيــرة قــد تتفــاوت مــن مــكان إلــى آخــر اعتماداً
علــى مســتوى ثقافــة ووعــي المجتمــع ومؤسســاته المختلفــة ،ويرجــح خبــراء اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية
بــأن قضايــا اإلعــام والوعــي البيئــي هــي قضايــا حساســة وهامــة جــداً ويمكــن وصفهــا بالموضــوع “المتقاطــع” مــع
كافــة القضايــا ،ولذلــك يتــم التوصيــة بإعطائهــا أهميــة قصــوى وأن يتــم التعامــل معهــا بشــكل متــوازي مــع باقــي
القضايــا المتعلقــة بــاإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية.

 3.1.2أصحاب العالقة لإلدارة المتكاملة
تمــت االشــارة والتركيــز ســابقًا علــى أن االدارة المتكاملــة بشــكل عــام وتلــك الخاصــة بالمناطــق الســاحلية هــي
عمليــة تشــاركية يتوجــب العمــل فيهــا مــع كافــة الجهــات والمؤسســات واالفــراد أصحــاب العالقــة (شــكل رقــم ،)8
لذلــك يجــب التأكــد وقبــل البــدء بالخطــوات والمراحــل األولــى لتنفيــذ برامــج االدارة المتكاملــة  -ومنهــا مرحلــة
“تحديــد القضايــا”  -بأنــه قــد تــم تحديــد هــذه الجهــات وأدوارهــا المتوقعــة فــي برامــج االدارة المتكاملــة ودرجــة
تأثرهــا وتأثيرهــا.
وفيمــا يتعلــق بالعقبــة ،فقــد تــم حديث ـ ًا اجــراء تحليــل شــامل ألصحــاب العالقـ12ـة كخطــوة اســتباقية قبــل الشــروع
فــي صياغــة أيــة خطــط لــإدارة المتكاملــة ،حيــث سيســتفاد مــن هــذا التحليــل ومخرجاتــه خــال مراحــل التخطيــط،
والتطويــر ،والتنفيــذ ،والمراقبــة والتقييــم.

 -12الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية ( :)2015تقرير تحليل الجهات صاحبة العالقة.
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يمكن تقسيم الجهات ذات العالقة/أصحاب العالقة الى المجموعات الرئيسية التالية (ملحق رقم :)1
• المؤسسات الحكومية.
• المنظمات غير الحكومية/مؤسسات المجتمع المدني واإلعالم.
• المؤسسات البحثية واألكاديمية.
مستخدمي المنطقة الساحلية:
•قطاع السياحة.
• قطاع الصيادين.
• قطاع القوارب الزجاجية.
• قطاع مراكز الغوص.
• قطاع الموانئ.
• قطاع الصناعة (مياه تبريد).
•الجهات الرقابية الرسمية.
•اإلدارة الملكية لحماية البيئة.
•القوة البحرية الملكية.
يتفــاوت بطبيعــة الحــال ارتبــاط هــذه الجهــات بالمنطقــة الســاحلية وعالقتهــم بهــا بشــكل عــام وبموضــوع االدارة
المتكاملــة بشــكل خــاص .ويلخــص الملحــق رقــم ( )1هــذا التفــاوت .وبشــكل عــام تتمتــع بعــض الجهــات المذكــورة
أعــاه بســلطات تنفيذيــة وصالحيــات رســمية التخــاذ القــرارات (جهــات رســمية) ،وأخــرى تســاهم بتوفيــر المعلومــات
والبيانــات الفنيــة والعلميــة (جهــات بحثيــة ومنظمــات غيــر حكوميــة) وجهــات يمكــن أن تتأثــر بأيــة قــرارات أو
ممارســات تصــدر عــن الجهــات الرســمية مثــل (قطاعــات القــوارب والصياديــن ومراكــز الغــوص) وجهــات تنفــذ
وتراقــب تطبيــق تشــريعات معينــة (الشــرطة البيئيــة).
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الشكل رقم :8
أصحاب العالقة الرئيسيين (يمين) والمستخدمين المباشرين للمنطقة الساحلية (يسار)
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3.2

التخطيط لإلدارة المتكاملة في العقبة

إن عمليــة التخطيــط لــإدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية هــي الخطــوة الثانيــة مــن عمليــة االدارة بعــد تحديــد
القضايــا .وهــي خطــوة اســتراتيجية تحتــاج إلــى اتخــاذ قــرارات هامــة تتقاطــع مــا بيــن العديــد مــن المؤسســات
ـال مــن التنســيق والتعــاون.
والجهــات ،األمــر الــذي يتطلــب مســتوىً عـ ٍ

 3.2.1المتطلبــات الرئيســية لإلدارة المتكاملة للمنطقة الســاحلية
فــي العقبــة
إن تطبيــق مفهــوم اإلدارة المتكاملــة للمنطقــة الســاحلية فــي العقبــة يتطلــب العمــل علــى توفيــر عــدد مــن القضايــا
والعناصــر والعمــل أيضـًا علــى إعــادة ترتيــب قضايــا أخــرى (إداريــة ولوجســتية) يمكــن تلخيصهــا جميعهــا بمــا يلي:
•إطــار وترتيــب مؤسســي يســمح بوجــود تكامــل مــا بيــن الجوانــب والسياســات البيئيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة
فــي العقبة.
•آلية تنسيق واضحة (مأسسة) بين كافة الجهات ذات العالقة.
•سياســات واضحــة للمؤسســات المســؤولة عــن إدارة المناطــق الســاحلية تصــب فــي اتجــاه العمــل بمفهــوم
االدارة المتكاملــة.
•إطار عملي لتوفير وتبادل المعلومات والبيانات ذات العالقة.
•إطار تشاركي لعملية التخطيط داخل المنطقة الساحلية (بما في ذلك المناطق اآلمنة /العازلة).
•تطوير ومراجعة مستمرة للهيكل المؤسسي والتشريعات ذات العالقة لمواكبة كل جديد.
•تصــور واضــح للكيفيــة التــي يمكــن من خاللهــا ادمــاج مفهــوم االدارة المتكاملــة في السياســات واالســتراتيجيات
التنمويــة فــي العقبــة لضمــان عــدم التعــارض ونجــاح برامــج االدارة المتكاملة.
•وجــود كفــاءات فــي مجــال االدارة المتكاملــة وسياســات ثابتــة لمواكبــة تطويــر وتنميــة هــذه الكفــاءات (يتضمــن
ذلــك خطــط بنــاء وتنميــة القــدرات فــي كافــة المجــاالت المرتبطــة بــاإلدارة المتكاملــة) وقــد يكــون مــن الهــام أن
يســبق ذلــك وجــود تقييــم لالحتياجــات المؤسســية.
•وجود دعم مناسب من المجتمع المحلي لنهج اإلدارة المتكاملة ومنهجية واضحة لديمومة هذا الدعم.
•وجود توزيع واضح ألدوار كافة الجهات ذات العالقة لتجنب تعارض العمل في مرحلة التنفيذ.
•وجــود اتفاقيــة (بروتوكــول) تعــاون واضحــة المعالــم ومســتدامة مــع الجهــات البحثيــة لضمــان ديمومــة تقديــم
المعلومــة والمشــورة المتعلقــة بالمنطقــة الســاحلية خصوصـًا تلــك التــي تحتاجهــا عمليــة المراقبــة.
•تطوير خطة إلدماج وإشراك كافة الجهات ذات العالقة بما في ذلك المجتمعات المحلية.
•وجود استراتيجية حديثة للتواصل والتوعية البيئية.
•توفر مصدر تمويل لصياغة برامج وخطط االدارة المتكاملة وتنفيذ األنشطة المقترحة فيها.
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يوجــد عــدد آخــر مــن المتطلبــات واالجــراءات الفنيــة التــي يجــب المباشــرة فــي تنفيذهــا وتوفيرهــا بشــكل عاجــل
لتهيئــة البيئــة المناســبة إلعــداد خطــة اإلدارة المتكاملــة فــي العقبــة ومــن ضمنهــا:
•إجراء تقييم للطاقة االستيعابية لمختلف النطاقات داخل المنطقة الساحلية.
•استكمال عمل خرائط الموائل الساحلية والبحرية.
•توحيد مخرجات ومنهجيات برامج المراقبة وانشاء إطار عملي لبرامج المراقبة مدعوما بالتشريع الالزم.
•تكثيف برامج التوعية واستخدام وسائل حديثة ومناسبة لكافة الفئات.
•دعــم متنــزه العقبــة البحــري وإعــادة تفعيــل دورة كأحــد األدوات الفعالــة فــي تطبيــق اإلدارة المتكاملــة وحمايــة
البيئــة البحريــة.
•تطويــر وتنفيــذ برامــج تدريــب وتأهيــل صــف ثانــي مــن العامليــن فــي مجــال اإلدارة المتكاملــة للمناطــق
الســاحلية.
•التواصل مع الجهات المعنية واخذ احتياجاتها بعين االعتبار.
•تفعيــل ودعــم الــدور الــذي تقــوم بــه كــوادر الشــرطة البيئيــة ومأسســة العالقــة معهــا وتحديــد المســؤوليات
بشــكل واضــح.
•تفعيــل دور المؤسســات الرســمية فــي تطبيــق االتفاقيــات التــي مــن شــأنها تعزيــز العمــل فــي نهــج االدارة
المتكاملــة للمناطــق الســاحلية.

 3.2.2الفرص المتاحة لتطبيق برنامج إدارة متكاملة في العقبة
إن عمليــة البــدء فــي تنفيــذ برامــج االدارة المتكاملــة ال ينبغــي أن يبــدأ مــن الصفــر بــل يجــب ان يتــم تطويــر
المبــادرات التــي تــم تنفيذهــا فــي الســنوات القليلــة الماضيــة كونهــا تعتبــر فــرص هامــة إلنجــاح اي برنامــج .وتوجــد
العديــد مــن الفــرص والمبــادرات فــي العقبــة والتــي يمكــن مــن خاللهــا تمهيــد الطريــق لبرنامــج إدارة متكامــل
وفعــال وناجــح ،ومــن ضمــن هــذه الفــرص كل ممــا يلــي:
•وجود تقرير تقييم شامل لحالة البيئة الساحلية تم إعداده في العام .2014
•وجود مخطط استعماالت ألراضي العقبة.
•وجود مخطط الستعماالت المنطقة البحرية .Sea Use Plan
•وجود خطة إدارة محدثة للمتنزه البحري.
•وجود خطة إدارة لمنطقة الشاطئ األوسط
•وجود خطة للسياحة البيئية في العقبة.
•وجود استراتيجية للتوعية واالتصال.
•وجود برامج مراقبة تغطي الساحل.
•وجود قواعد بيانات حديثة.
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 3.2.3الوســائل واالدوات الرئيســية لــإدارة المتكاملــة للمنطقــة
الســاحلية فــي العقبــة
ال يوجــد آليــة أو وســيلة واحــدة عمليــة ومحــددة لتنفيــذ االدارة المتكاملــة للمنطقــة الســاحلية فــي العقبــة ،واألمــر
نفســه ينطبــق علــى بافــي مناطــق العالــم ،ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى خصوصيــة الظــروف المحيطــة بــكل
منطقــة .ولكــن مــن الممكــن اقتــراح بعــض مــن هــذه الوســائل واالدوات التــي يجــب اســتخدامها كمنظومــة واحــدة
غيــر معزولــة عــن بعضهــا البعــض وهــي:
•تقييم األثر البيئي.
•تقييم األثر البيئي االستراتيجي.
•مخططات االستعماالت البحرية.
•االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.
•مخططات استعماالت األراضي.
•خطط السياحة البيئية.
•استراتيجيات التوعية والتواصل.
•برامج المراقبة اإلجتماعية (التي يتم فيها اشراك المجتمع المحلي).
•قواعد البيانات.
•صياغة مؤشرات.
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 3.2.4اإلطــار العــام والخطــوط االرشــادية لخطــة اإلدارة المتكاملــة
للمنطقــة الســاحلية فــي العقبــة
إن إعــداد خطــة االدارة المتكاملــة للمنطقــة الســاحلية هــي الخطــوة الثانيــة مــن خطــوات مراحــل اإلدارة المتكاملــة،
ويتطلــب إعدادهــا جهــداً كبيــراً ومشــاركة وتعــاون كافــة الجهــات المعنيــة ،وذلــك ألن الخطــة ســتتضمن أنشــطة
وواجبــات متنوعــة لــن تقــوم جهــة واحــدة بتنفيذهــا ،فعلــى ســبيل المثــال ســتقوم الجمعيــات البيئيــة بمســؤولية
نشــر الوعــي والتوعيــة والتعليــم البيئــي ،وتقــوم المؤسســات البحثيــة واألكاديميــة بمهمــات البحــث العلمــي ،بينمــا
تتولــى الجهــات التــي تمتلــك ســلطة تشــريعية (مثــل الشــرطة البيئيــة) مســؤولية تنفيــذ انشــطة الرقابــة والتنفيذ...
الــخ (جدول رقــم .)1

اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
إدارة اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮارد ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺘﺪام ﻟﻬﺬه اﳌﻮارد وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﻀﺎرب ﺑﲔ
.اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء

 .١اﻟﻬﺪف اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻷول:
إﻧﺸﺎء إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻓﻌﺎل ﻹدارة اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺒﺔ

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ
اﻟﻨﺸﺎط  /اﳌﺆﺷﺮ ات

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﻘﺘﺮح ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ

اﳌﻮارد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

٢٠٢٠ / ٢٠١٩ / ٢٠١٧ / ٢٠١٦
اﻟﻬﺪف اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪام
اﻟﻨﺸﺎط واﳌﺆﺷﺮات

اﻟﻬﺪف اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺿﻤﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﻟﻨﺸﺎط واﳌﺆﺷﺮات

اﻟﻬﺪف اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺮاﺑﻊ :
ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻹدارة اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻨﺸﺎط واﳌﺆﺷﺮات

جدول رقم  :1إطار عام لخطة إدارة متكاملة مع مقترح ألهداف عامة وعملية
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التالــي يوضــح بعــض الخطــوط االسترشــادية التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي مرحلــة إعــداد خطــة اإلدارة
المتكاملــة للمنطقــة الســاحلية لمنطقــة العقبــة:
•المرحلة التمهيدية للبدء في إعداد الخطة.
• إعــداد ملخــص للمقتــرح العــام للخطــة التــي ســيتم تطويرهــا يوضــح المعالــم الرئيســية والمخرجــات التــي
يجــب تحقيقهــا.
• إطــاق عمليــة إعــداد الخطــة والحصــول علــى الدعــم الــازم لهــا مــن مجلــس المفوضيــن وتبنيهــا رســمي ًا
كخيــار وخطــوة تلبــي حاجــة فعليــة لتحســين نهــج اإلدارة المتكاملــة للمنطقــة الســاحلية.
• تعييــن الفريــق الــذي ســيقوم بإعــداد الخطــة رســمي ًا بمــا فيهــم المستشــارين الخارجييــن (إذا لــزم األمــر)
وتســمية األقســام والوحــدات اإلداريــة التــي يجــب ان تكــون ممثلــة فــي هــذا الفريــق.
•تحليــل ودراســة الوضــع الحالي/القائــم للمنطقــة الســاحليةيتطلب هــذا األمــر جمــع المعلومــات والبيانــات
عــن حالــة البيئــة الســاحلية وتحليلهــا ،بمــا فــي ذلــك خصائــص المنطقــة الســاحلية الطبيعيــة واالقتصاديــة
واالجتماعيــة.
•إعداد خطة إلشراك المجتمع المحلي ومن يمثله من مؤسسات مختلفة.
•تقييــم وتحليــل المعيقــات (المشــاكل) االداريــة (وليــس القضايــا) التــي تواجــه المنطقــة الســاحلية وتأثيراتهــا
والحلــول الممكنــة.
•ترتيــب هــذه المعيقــات االداريــة حســب االولويــة آخذيــن بعيــن االعتبــار توفــر المــوارد لحلهــا ســواء كانــت
بشــرية أو ماليــة أو حتــى دراســة الجــدوى الفنيــة لهــا (جــدول رقــم .)2
• االتفــاق علــى الحــدود الجغرافيــة للخطــة (هــل ســتغطي كامــل الســاحل األردنــي أو تقتصــر علــى جــزء معيــن
منــه)
• تقييم وتحليل القدرات المؤسسية والتفكير في آلية تنسيق تكاملية بين المؤسسات المعنية.
• صياغة االهداف.
• تحديد النظم البيئية الساحلية ذات األولوية والتي تحتاج إلى اجراءات إدارية خاصة.
• إعداد برنامج مراقبة وتقييم.
• وضع إطار زمني للتنفيذ.
• تحديــد وتحليــل الضغوطــات التــي تواجههــا المنطقــة الســاحلية فــي العقبــة ووضــع قائمــة أولويــات للتعامــل
معهــا علــى المــدى القصيــر مــع تحديــد األســباب التــي أدت إلــى وجــود هــذه الضغوطــات.

اﳌﺸﻜﻠﺔ

اﻹدارة

ﻣﺴﺘﻮى اﻷوﻟﻮﻳﺔ

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

ﻗﺼﻮى  /ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  /ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

جدول رقم  :2تصنيف المشاكل اإلدارية حسب األولويات
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3.3

المراقبة والتقييم لعملية إدارة المنطقة الساحلية في العقبة

يتــم تنفيــذ برامــج المراقبــة والتقييــم بشــكل عــام لغايــات التحســين المســتمر للعمــل والحفــاظ علــى مســتوى
فعاليــة أكبــر ،وينطبــق هــذا المبــدأ علــى االدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية أيض ـ ًا ،فهــذا النــوع مــن االدارة -
وكمــا ســبق تعريفــه  -هــو عبــارة عــن عمليــة مكونــة مــن مراحــل وخطــوات ،وبالتالــي فــإن جــودة أي خطــوة ســتؤثر
بالتأكيــد علــى الخطــوات األخــرى ،ولذلــك تــم إضافــة إطــار المراقبــة والتقييــم لنهــج االدارة المتكاملــة لضمــان
الكفــاءة والفعاليــة فــي كافــة المراحــل.
توجــد هنالــك العديــد مــن المنهجيــات المتبعــة للمراقبــة والتقييــم ،وبشــكل عــام فــإن أفضــل الممارســات والتجــارب
تشــير إلــى ضــرورة وجــود لجنــة توجيهيــة مســتقلة يــوكل لهــا مهــام المراقبــة والتقييــم علــى أن تكــون هــذه
اللجنــة جــزءاً مــن الهيكليــة المؤسســية لــإدارة المتكاملــة وتمتلــك الصالحيــات المناســبة ،إضافــة إلــى ضــرورة
وجــود شــروط مرجعيــة واضحــة لعملهــا خصوصــا فــي الجانــب المتعلــق بعمليــة التقييــم .وباإلضافــة الــى وجــود
مثــل هــذه اللجنــة يجــب توافــر أدوات المراقبــة والتقييــم األخــرى مثــل تقاريــر االنجــاز الدوريــة والزيــارات الميدانيــة
وتــداول نشــر البيانــات والمعلومــات.
يمكــن تنفيــذ عمليــة التقييــم بشــكل ســنوي ومــن قبــل مستشــار مســتقل إذا كانــت الموازنــة تســمح بذلــك ومالئمة
الخطــة واطارهــا الزمنــي لهــذا النــوع مــن التقييــم ،أو االكتفــاء بتقييــم شــامل فــي منتصــف فتــرة التنفيــذ وآخــر مــع
نهايــة تنفيــذ الخطة.
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3.4

تمويل تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية في العقبة

تمــت اإلشــارة الــى أن تنفيــذ برامــج االدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية يتطلــب توفيــر مــوارد ماليــة مناســبة.
وحســب العــرف المتبــع فــي هــذا المجــال فــإن قــرار توفيــر المــوارد الماليــة الضروريــة يجــب أن يتــم اتخــاذه بمجــرد
اتخــاذ قــرار الســير بإعــداد خطــة اإلدارة ،ليتســنى للوحــدات المعنيــة العمــل علــى تخصيــص هــذه المــوارد ضمــن
الموازنــة الخاصــة بالجهــة التــي ســتنفذ خطــة االدارة.
بالنســبة للعقبــة ونظــراً الحتماليــة عــدم توفــر مــوارد ماليــة مناســبة فــإن الجهــة المعنيــة يمكــن أن تطلــب إعــداد
اســتراتيجية للتمويــل تخــص تنفيــذ خطــة االدارة بحيــث تصبــح هــذه االســتراتيجية جــزءاً مــن الخطــة نفســها،
علــى أن تحتفــظ الجهــة المعنيــة لنفســها بخطــة بديلــة نظــراً للوقــت الطويــل الــذي عــادة مــا يســتنفذ فــي اعــداد
مقترحــات التمويــل والمتابعــة ومــا إلــى ذلــك مــن إجــراءات قــد تؤخــر البــدء فــي التنفيــذ وبالتالــي ،فقــدان بعــض
األنشــطة الهامــة المقترحــة أو التقليــل مــن فعاليتهــا .إن أحــد الخيــارات المطروحــة فــي هــذا الســياق فــي العقبــة
هــو المشــاركة فــي كلفــة التنفيــذ مــا بيــن المؤسســات المعنيــة (طبعـاً بجانــب التنفيــذ مــن قبــل هــذه الجهــات عــن
طريــق توزيــع المهــام فيمــا بينهــا).
يضــاف إلــى ذلــك موضــوع التواصــل مــع القطــاع الخــاص وإشــراكهم فــي تحمــل المســؤولية المجتمعية والمســاهمة
بتغطيــة جــزء معيــن مــن تكاليــف خطــة االدارة ،خاصــة تلــك المشــاريع التــي تعتبــر مســتخدمًا رئيســياً للمنطقــة
الســاحلية ومســتفيداً مــن مواردهــا .ويمكــن أيض ـًا تفويــض بعــض الجمعيــات غيــر الحكوميــة الفاعلــة والمؤهلــة
فــي تنفيــذ بعــض األنشــطة ،واســتغالل عالقاتهــا الجيــدة مــع الجهــات المانحــة وقدرتهــا علــى جــذب التمويــل
المناســب .مــن جانــب آخــر يمكــن للجهــات المعنيــة فــي العقبــة طلــب المســاعدة فــي توفيــر التمويــل مــن خــال
عضويــة األردن الفاعلــة فــي الهيئــة االقليميــة للمحافظــة علــى بيئــة البحــر االحمــر وخليــج عــدن واالتحــاد الدولــي
لصــون الطبيعــة.
وأخيــراً ،فانــه يمكــن فــرض بعــض الرســوم مــن خــال تعليمــات تصدرهــا الجهــة المعنيــة (ســلطة منطقــة العقبــة
االقتصاديــة الخاصــة) علــى بعــض االســتخدامات التــي تتــم داخــل المنطقــة الســاحلية وتفعيــل صنــدوق البيئــة فــي
العقبــة ليصبــح أحــد مصــادر التمويــل لتنفيــذ برامــج ادارة المنطقــة الســاحلية .ونســتخلص بــأن وجــود المــوارد
المناســبة قــد تشــكل تحديــاً رئيســياً وجديــا لتنفيــذ برامــج اإلدارة المتكاملــة وبالتالــي ضعــف اجــراءات الحمايــة
لمــوارد البيئــة الســاحلية فــي العقبــة ،وان توفيــر هــذه المــوارد يجــب ان يعطــى االولويــة عنــد البــدء بالتحضيــر
لعمــل الخطــة.
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٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣

اﻟﻘﻄﺎع

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺒﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻹدارة اﳌﻠﻜﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪﻧﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻮاﻧﺊ
وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﻨﺎدق اﻟﻌﻘﺒﺔ
واﺣﺔ أﻳﻠﺔ
ﻣﺮﺳﻰ زاﻳﺪ
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎء
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻣﺘﻨﺰه اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺒﺤﺮي
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻐﻮص وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﻠﻐﻮص
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﻴﺮة ﺑﺴﻤﺔ
وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
إدارة اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﶈﻄﺔ اﳊﺮارﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﻴﺎدي اﻟﻌﻘﺒﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﻌﻘﺒﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮارب اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ
ﻗﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎس واﻟﻔﻮﺳﻔﺎت )اﺠﻤﻟﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ(
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﻘﺒﺔ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﺳﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺒﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﲡﻤﻊ ﳉﺎن اﳌﺮأة
اﻻﲢﺎد اﳌﻠﻜﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻔﻨﺎدق
اﳉﻤﺎرك اﻷردﻧﻴﺔ
اﻹﻋﻼم
ﻣﺨﺘﺒﺮات اﺑﻦ ﺣﻴﺎن
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻣﻼﻛﻮ اﻷراﺿﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﺣﺎوﻳﺎت اﻟﻌﻘﺒﺔ

* ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻟﻮﻟﻮﻳﺔ  (٥):اﻷﻛﺜﺮ  (١) -اﻷﻗﻞ
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ﻧﻮع ﺻﺎﺣﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﺣﺴﺐ اﻷﺛﺮ
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إداري
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ﺧﺎص
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٥
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ﺳﻴﺎﺣﻲ

رﺋﻴﺴﻲ

٣

أ

أﻫﻠﻲ

ﺑﻴﺌﻲ

رﺋﻴﺴﻲ

٥

ب

أﻫﻠﻲ

ﺗﻨﻤﻮي

ﺛﺎﻧﻮي

١

د

ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ

ﺛﺎﻧﻮي

٢

ج

ﺧﺎص

اﺳﺘﺜﻤﺎري

رﺋﻴﺴﻲ

٢

ب

ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﺟﻬﺎت اﻣﻨﻴﺔ

ﺛﺎﻧﻮي

١

ج

ﺣﻜﻮﻣﻲ

اﺳﺘﺜﻤﺎري

ﺛﺎﻧﻮي

١

ج

ﺧﺎص

اﺳﺘﺜﻤﺎري

رﺋﻴﺴﻲ

٢

ب

أﻫﻠﻲ

ﺗﻨﻤﻮي

رﺋﻴﺴﻲ

٤

أ

ﺧﺎص

إداري

ﺛﺎﻧﻮي

١

ج

أﻫﻠﻲ
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أ
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١

د
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٢
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٢
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١
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ﺧﺎص
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٣

ج
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١
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ﺧﺎص
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٤
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ج

أﻫﻠﻲ
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ملحق رقم :2
المــواد القانونيــة الرئيســية المتعلقــة بالبيئــة البحريــة والســاحلية
المنصــوص عليهــا فــي نظــام حمايــة البيئــة رقــم  21لســنة 2001
أحكام عامة
المادة ٣
أ -مــع مراعــاة احــكام الفقــرة (ب) مــن هــذه المــادة،
يحظــر اســتخدام ميــاه البحــر بــاي صــورة تلحــق ضــرراً
بالبيئــة أو ادخــال أي ميــاه أو مــواد اليــه أو التســبب فــي
انبعــاث غــازات مــن مصــادر متحركــة أو ثابتــة إلــى الهــواء
أو التخلــص مــن النفايــات والســوائل الضــارة والمــواد
الخطــرة والمشــعة والنوويــة فــي المنطقــة أو التعامــل
بهــا .ب  -يجــوز بــإذن تصــدره الســلطة اســتخدام ميــاه
البحــر للتبريــد أو التحليــل العلمــي أو تحليــة الميــاه أو
بعــث غــازات مــن مصــادر متحركــة أو ثابتــة إلــى الهــواء
أو التخلــص مــن النفايــات والســوائل الضــارة بالبيئــة أو
التعامــل مــع النفايــات والمــواد الخطــرة وفــق االســس
والمعاييــر المحــددة بموجــب تعليمــات يصدرهــا
المجلــس لهــذه الغايــة وذلــك مــع مراعــاة احــكام
التشــريعات النافــذة ذات العالقــة.
المادة ٥٢
أ -تعتبــر مــادة ضــارة كل مــادة يمكــن ان يــؤدي ادخالهــا
إلــى البحــر إلــى تعريــض صحــة االنســان للخطــر أو
االضــرار بالمــوارد الحيــة والحيــاة البحريــة أو اتــاف
مرافــق االســتجمام أو عرقلــة أي اســتخدام مشــروع للبحــر
وتشــمل اي مــادة خاضعــة للرقابــة بمقتضــى التشــريعات
المعمــول بهــا فــي المملكــة واالتفاقيــة0ب  -وتعتبــر
مــادة ســائلة ضــارة كل مــادة ســائلة ضــارة منصــوص
عليهــا فــي االتفاقيــة.
المادة ٥٣
أ  -علــى جميــع الســفن التــي ترتــاد المينــاء التقيــد بأحكام
حمايــة البيئــة البحريــة الــواردة فــي هــذا النظــام -وعلــى
الســفن التــي ترفــع العلــم األردنــي التقيــد بالمعاييــر
الدوليــة المتعلقــة بمنــع تلــوث البيئــة البحريــة
المادة ٥٤
تمــارس الســلطة بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة
الصالحيــات الالزمــة لحمايــة البيئــة البحريــة والبيئــة
علــى ســاحل المنطقــة والمحافظــة عليهــا بمــا فــي
ذلــك مــا يلــي- :أ -اعــداد المواصفــات القياســية لنوعيــة
الميــاه البحريــة فــي الميــاه االقليميــة والمعاييــر الخاصــة
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بالتحكــم بالملوثــات الناتجــة مــن جميــع االنشــطة
البحريــة والجويــة والبريــة مــن أي مصــدر ســواء اكان
ثابتــا ام متحــركا والتــي تــؤدي إلــى تلــوث البيئــة البحرية.
ب -مراقبــة نوعيــة الميــاه البحريــة والتنــوع الحيــوي
لهــا والتفتيــش البيئــي عليهــا .ج -انشــاء محطــات
قيــاس لمراقبــة البيئــة البحريــة وإدارة هــذه المحطــات.
د -تحديــد مناطــق االنشــطة المائيــة المســموح بهــا
كالصيــد والرياضــات المائيــة والغطــس والتصويــر تحــت
المــاء .هـــ -االســتعانة باإلمكانــات الوطنيــة واالقليميــة
المتوافــرة إلزالــة التلــوث .و -ايجــاد وســيلة مناســبة
لتقديــر كميــات المــواد الملوثــة واضرارهــا .ز -تحديــد
المناطــق البيئيــة الهشــة علــى الشــاطئ األردنــي.
ح -ايجــاد وســيلة مناســبة لجمــع الفضــات والقمامــة
والزيــوت والمزيــج الزيتــي والصــرف الصحــي مــن الســفن
والمنشــآت المقامــة علــى الشــاطئ .ط -تطويــر خطــة
طــوارئ وطنيــة لمكافحــة التلــوث البحــري فــي خليــج
العقبــة .ي -مكافحــة التلــوث البحــري علــى المســتوى
االقليمــي .ك -أي اعمــال أخــرى تراهــا مناســبة لحمايــة
البيئــة البحريــة.
المادة ٥٥
يعتبــر خليــج العقبــة منطقــة خاصــة وفــق الملحــق األول
مــن االتفاقيــة ،وعلــى الســلطة تبعــا لذلــك اتخــاذ جميــع
االجــراءات الالزمــة وفقــا ألحكامهــا لمنــع تلــوث البيئــة
البحريــة مــن المــواد الضــارة والتقليــل مــن مســتوياته
باتبــاع أفضــل الوســائل العمليــة المتاحــة والمتفقــة مــع
احــكام االتفاقيــة.
المادة ٥٦
يحظــر علــى جميــع الســفن وســائر وســائل النقــل األخــرى
والمنشــآت المقامــة علــى الشــاطئ القيــام بــأي مــن
االعمــال المبينــة ادنــاه فــي الميــاه االقليميــة أو المينــاء:
أ -تصريــف أو القــاء الزيــت أو المزيــج الزيتــي ،وتســتثنىمــن ذلــك الســفن الحربيــة االجنبيــة وســفن المســاعدة
والســفن الحكوميــة غيــر المســتخدمة فــي اغــراض
تجاريــة علــى ان تتخــذ االجــراءات الوقائيــة الكفيلــة
بمنــع تلــوث ميــاه البحــر بالزيــت .ب -تصريــف أي مــواد
ضــارة أو مخلفــات ينتــج منهــا ضــرر بالبيئــة البحريــة أو

الصحــة العامــة أو أي اســتخدام آخــر لميــاه البحــر يتــم
بطريقــة مشــروعة .ج -القــاء المــواد الضــارة المنقولــة
فــي صناديــق .د -القــاء الحيوانــات النافقــة .هـــ -تصريــف
مــواد الصــرف الصحــي .و -القــاء القمامــة أو الفضــات.

المجلــس لهــذه الغايــة علــى ان تأخــذ هــذه اللجنــة بعيــن
االعتبــار حجــم ذلــك الضــرر .
ج -إذا كانــت الســفينة التــي ســببت التلــوث علــى عجــل
فــي مغــادرة المينــاء يجــوز للســلطة فــي هــذه الحالــة
ان تســتوفي مــن ربانهــا األمانــات لتســديد المبالــغ
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة
والتعويــض المحتمــل وفقــا للفقــرة (ب) منهــا علــى انيتــم
ايداعهــا فــي الحســاب الخــاص المنصــوص عليــه فــي
المــادة ( )65مــن هــذا النظــام .د -تســتوفي الســلطة
مبلغــاً اضافيــاً مقــداره ( )%25مــن مبلــغ كلفــة ازالــة
الضــرر الالحــق بالبيئــة أو المقــدر مــن اللجنــة الخاصــة أو
المحكــوم بــه حســب مقتضــى الحــال.

المادة ٦٠
أ -علــى ربــان الســفينة ان يبــادر فــوراً بتبليــغ الجهــة
المعنيــة عــن كل تصريــف للزيــت أو لمزيــج الزيــت أو
ألي مــادة فــي الســفينة ملوثــة للميــاه والبيئــة البحريــة
فــي الميــاه االقليميــة بصــرف النظــر عــن الســبب الــذي
ادى إلــى ذلــك التصريــف ،علــى ان يبيــن فــي االخطــار
ظــروف هــذا التصريــف واســبابه واالجــراءات التــي اتخــذت
إليقافــه .ب -علــى كل مــن ربــان الســفينة والمســؤول
عــن وســائل نقــل الزيــت واي مــواد ملوثــة للبيئــة
البحريــة الواقعــة داخــل المينــاء أو الميــاه االقليميــة
والشــركة والهيئــة العاملــة فــي اســتخراج الزيــت المبــادرة
فــوراً إلــى تبليــغ الجهــة المعنيــة عــن كل حــادث تســرب
فــور حدوثــه مــع بيــان ظــروف الحــادث ونــوع المــادة
المتســربة واالجــراءات التــي اتخــذت إليقــاف التســرب أو
الحــد منــه وغيــر ذلــك مــن البيانــات المنصــوص عليهــا
فــي االتفاقيــة وفقــا للتعليمــات الصــادرة بموجــب هــذا
النظــام وعلــى االنمــوذج المعــد لهــذه الغايــة0ج -للجهــة
المعنيــة اتخــاذ اجــراءات الحمايــة الالزمــة لمنــع حــدوث
تلــوث الميــاه االقليميــة والبيئــة البحريــة نتيجــة حــادث
بحــري علــى نفقــة ربــان الســفينة.

المادة ٦٧
يعتبــر القيــام بــأي مــن االعمــال المبينــة ادنــاه اضــراراً
جســيما بالبيئــة ويشــكل مخالفــة يعاقــب عليهــا بــاي
مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة (ب) مــن
المــادة ( )54مــن القانــون  ،وحســب مقتضــى الحــال-:أ-
تصريــف أو القــاء الزيــت أو المزيــج الزيتــي أو أي مــواد
ضــارة أو خطــرة أو أي مخلفــات ينجــم عنهــا ضــرر بالبيئــة
المائيــة أو الصحــة العامــة أو الحيــود المرجانيــة .ب-
امتنــاع ربــان الســفينة عــن تبليــغ الجهــة المعنيــة عــن كل
تصريــف لزيــت أو لمزيــج زيتــي أو ألي مــادة فــي الســفينة
ملوثــة للميــاه أو البيئــة البحريــة فــي الميــاه االقليميــة في
المنطقــة بصــرف النظــر عــن الســبب الــذي ادى إلــى ذلــك
التصريــف .ج -امتنــاع ربــان الســفينة والمســؤول عــن
وســائل نقــل الزيــت واي مــواد ملوثــة للبيئــة البحريــة
الواقعــة داخــل المينــاء أو الميــاه االقليميــة و الشــركة
والهيئــة العاملــة فــي اســتخراج الزيــت عــن تبليــغ
الجهــة المعنيــة عــن حــادث تســرب الزيــت فــور حدوثــه
.د -تخلــص الســفينة التــي ترتــاد المينــاء مــن الزيــوت
والمزيــج الزيتــي والقمامــة والفضــات والصــرف الصحــي
وميــاه اتــزان الســفينة دون موافقــة الســلطة علــى ذلــك
أو عــدم تقيــد الســفينة بالتوجــه إلــى األماكــن التــي
حددتهــا الســلطة للتخلــص مــن هــذه المــواد .هـــ -قيــام
الســفينة بتكســير الحيــود المرجانيــة أو اتالفهــا أو الحــاق
الضــرر بهــا .و -التعامــل مــع النفايــات الخطــرة دون
ترخيــص ممــا يلحــق الضــرر بالبيئــة أو الصحــة العامــة .ز-
تلويــث الميــاه الجوفيــة بملوثــات تحــول دون اســتخدامها
أو امكانيــة اســتخدامها فــي المســتقبل.

المادة ٥٧
ال يجــوز ألي ســفينة ترتــاد المينــاء التخلــص مــن الزيــوت
والمزيــج الزيتــي والقمامــة والفضــات والصــرف الصحــي
وميــاه اتــزان الســفينة اال بعــد موافقــة الســلطة علــى
ذلــك أو توجيــه الســفينة إلــى أماكــن محــددة للتخلــص
مــن هــذه المــواد أو القيــام بــاي اجــراء آخــر تــراه الجهــة
المعنيــة مناســبا.

المادة ٦٢
أ -تســتوفي الســلطة المبالــغ التاليــة مــن المســؤول
عــن احــداث التلــوث فــي البيئــة البحريــة وذلــك مقابــل
ازالــة هــذه المــواد مــن البحــر أو عــن الشــاطئ-1 -:
عشــرة االف دينــار عــن كل طــن أو جــزء منــه ال يقــل عــن
خمســين كيلوغرامــا مــن الزيــوت أو المزيــج الزيتــي الــذي
تــم تصريفــه -2.خمســمائة دينــار عــن كل طــن أو جــزء
منــه مــن القمامــة والفضــات والحيوانــات النافقــة التــي
تــم القاؤهــا -3.المبلــغ الــذي يقــرره المجلــس بنــاء علــى
تنســيب المفــوض إلزالــة أي مــواد ملوثــة لــم ينــص
عليهــا فــي البنديــن ( )1و ( )2مــن هــذه الفقــرة .ب-
للســلطة الحــق فــي اســتيفاء تعويــض مالــي عــن الضــرر
الناتــج مــن التلــوث يتــم تقديــره بواســطة لجنــة يشــكلها

المادة ٧١
تغطــي هــذه المــادة كل مــا يتعلــق فــي موضــوع تقييــم
األثــر البيئــي للمشــاريع واألنشــطة التــي يمكــن ان تجلــب
ضــرر بيئــي علــى المــوارد البيئيــة فــي منطقــة العقبــة
االقتصاديــة الخاصــة.
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ملحق رقم :3
المــواد الرئيســية فــي نظــام متنــزه العقبــة البحــري رقــم  /22صــادر
بمقتضــى الفقــرة (هـــ) مــن المــادة ( )56مــن قانــون منطقــة العقبــة
اإلقتصاديــة الخاصــة ( )32لســنة 2000

المادة 3
تحــدد حــدود المتنــزه بمقتضــى تعليمــات يصدرهــا
المجلــس .
المادة 4
يهدف المتنزه إلى ما يلي- :
أ -المحافظــة علــى البيئــة وصــون المصــادر الطبيعيــة
فــي المتنــزه.
ب -رفع القيمة الجمالية لشواطئ المتنزه ومياهه.
ج -المحافظــة علــى الســامة العامــة مــن خــال تنظيــم
االنشــطة العامــة ورقابته ـا
د -المســاهمة فــي تحديــد وتطبيــق االجــراءات الالزمــة
إلدارة وضبــط جميــع االنشــطة التنمويــة والعلميــة
والســياحية والترفيهيــة والمالحيــة والتجاريــة الخاصــة
منهــا والعامــة التــي لهــا تأثيــر علــى بيئــة المتنــزه وذلــك
لتجنــب االثــار الســلبية التــي قــد تنتــج مــن هذه االنشــطة
والتخفيــف مــن هــذه االثــار.
هـــ  -تنفيــذ برامــج البحــث العلمــي إلعــادة تأهيــل الحيــود
المرجانيــة والمصــادر الطبيعيــة األخــرى المتضــررة مــن
االنشــطة المختلفــة واي عوامــل أخــرى ومتابعــة تطويــر
هــذه البرامــج وتحديثهــا ومراقبتهــا.
و -تســهيل اجــراء البحــوث العلميــة واالشــراف عليهــا
لتجنــب حــدوث أي اثــار ســلبية تترتــب عليهــا.
المادة 5
أ -تشــكل فــي الســلطة لجنــة خاصــة إلدارة المتنــزه
تســمى (لجنــة متنــزه العقبــة البحــري) برئاســة
المفــوض وعضويــة كل مــن- :
مدير المتنزه (نائباً للرئيس)ثالثــة اشــخاص يعينهــم الرئيــس بتنسيـــب مــنالمفــوض .
ب  -تتولى اللجنة المهام التالية- :
وضــع سياســة إدارة المتنــزه وتنميتــه وتطويــره
وتقديمهــا إلــى الرئيــس لعرضهــا علــى المجلــس إلصــدار
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بشــأنها
قــراره
اعــداد الخطــة الســنوية إلدارة المتنــزه بموافقــة المجلــس
ومتابعــة تنفيذهــا.
تحديــد المخصصــات الالزمــة لنفقــات المتنــزه إلقرارهــا
مــن المجلــس وادراجهــا ضمــن موازنــة الســلطة
الســنوية .
اعــداد التعليمــات اإلداريــة والماليــة والفنيــة وتقديمهــا
إلــى الرئيــس لعرضهــا علــى المجلــس إلصــدار قــراره
بشــأنها.
المادة 7
تتضمن الخطة السنوية إلدارة المتنزه االمور التالية-:
أ -تحديــد واجبــات العامليــن فــي المتنــزه المســؤولين
عــن تنفيــذ الخطــة.
ب -تحديــد مصــادر التمويــل لجميــع متطلبــات إدارة
المتنــزه.
ج -تطويــر اســاليب التنســيق والتعــاون وتبــادل
المعلومــات بيــن الهيئــات العامــة والخاصــة ذات العالقــة
بأهــداف واعمــال المتنــزه .
د -وضــع برامــج التوعيــة والتثقيــف بقيمــة الحيــود
المرجانيــة وهشاشــتها وغيرهــا مــن المصــادر الطبيعيــة
األخــرى فــي خليــج العقبــة وكيفيــة التعامــل معهــا.
هـ -تحديــد متطلبــات وشــروط ترخيــص انشــطة البحــث
العلمــي ورقابتهــا.
و -تحديــد متطلبــات وشــروط ترخيــص مراكــز الغــوص
والرياضــات المائيــة.
ز -وضــع برنامــج رقابــة بيئــي داخــل المتنــزه ومتابعــة
تنفيــذه وتطويــره.
ح -اعــداد المتطلبــات المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة
والخدمــات المقدمــة فــي المتنــزه والتــي لهــا تأثيــر علــى
بيئــة المتنــزه وتحديــد اســلوب تنفيذهــا.
ط -تنظيــم عمليــات الصيــد وتحديــد االجــراءات الخاصــة
بهــا.

ي -تنظيــم المتنــزه وتقســيمه إلــى مناطــق محــددة
االســتعمال وتحديــد الشــروط والقيــود واالجــراءات
الواجبــة التطبيــق فــي كل منطقــة فيــه .
ك -تحديــد االجــراءات والقيــود الواجــب مراعاتهــا
وتطبيقهــا للتخفيــف مــن االضــرار الناجمــة عــن االنشــطة
المختلفــة والحــد منهــا.
ل -تنظيــم اســتخدام المراكــب البحريــة علــى اختــاف
انواعهــا فــي المتنــزه.
م -تحديــد الشــروط والمتطلبــات المتعلقــة بإنشــاء
المرافــق الســياحية وغيرهــا مــن االنشــاءات فــي المتنــزه .
ن -وضــع اســس تســهيل جميــع االســتعماالت الخاصــة
والعامــة للمتنــزه بطريقــة تضمــن ســامة االشــخاص
وتؤمــن حمايــة المصــادر الطبيعيــة والبيئــة والبنيــة
التحتيــة للمتنــزه.
س -تحديــد أوجــه التعــاون مــع الهيئــات الدوليــة ذات
العالقــة بــإدارة البيئــة البحريــة.
ع -اي امــور أخــرى يــرى الرئيــس أو اللجنــة اضافتهــا
للخطــة.
المادة 8
يتولــى رئيــس اللجنــة االشــراف علــى حســن ســير العمــل
فــي المتنــزه ومتابعــة تنفيــذ انشــطته.
المادة 10
مــع عــدم االخــال بــاي عقــد يبــرم إلدارة المتنــزه
وتطويــره يحظــر التصــرف فــي األراضــي الواقعــة فــي
منطقــة المتنــزه .
المادة ١١
أ -تخصــص جميــع المبالــغ المتأتيــة للمتنــزه مــن تطبيــق
احــكام هــذا النظــام والتعويضــات المترتبــة علــى مخالفــة
احكامــه فــي حســاب خــاص ضمــن موازنــة الســلطة
لإلنفــاق منــه فــي اغــراض نشــاط المتنــزه واهدافــه.
ب  -يجــوز للجنــة المتنــزه قبــول المســاعدات والتبرعــات
التــي تقــدم للمتنــزه بموافقــة مــن المجلــس وعلــى ان
تؤخــذ موافقــة مجلــس الــوزراء إذا كانــت مــن مصــدر غيــر
اردنــي.
المادة 
١٢
أ -يحظــر تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة القيــام فــي
منطقــة المتنــزه بــاي اعمــال أو تصرفــات أو انشــطة أو
اجــراءات مــن شــأنها تدميــر أو اتــاف أو تدهــور البيئــة
الطبيعيــة أو االضــرار بالحيــاة البريــة أو البحريــة أو

المســاس بالمســتوى الجمالــي لمنطقــة المتنــزه  ،كمــا
يحظــر شــق الطــرق أو القيــام بمشــروع زراعــي أو صناعــي
أو ســكني أو اقامــة المبانــي أو المنشــآت عــدا المرافــق
التــي تخصــص للــزوار.
ب  -ويحظــر فــي منطقــة المتنــزه وتحــت طائلــة
المســؤولية القانونيــة وعلــى وجــه الخصــوص القيــام بمــا
يلــي- :
صيــد الكائنــات البريــة أو البحريــة أو نقلهــا أو قتلهــا أو
ايذائهــا أو القيــام بأعمــال مــن شــأنها االضــرار بهــذه
الكائنــات.
جمــع أو قطــف أو نقــل أي كائنــات أو مــواد رســوبية أو
عضويــة مثــل الصــدف أو الشــعب المرجانيــة أو الصخــور
أو التربــة أو اخذهــا ألي غــرض مــن األغــراض اال بتصريــح
خــاص يصــدره الرئيــس لهــذه الغايــة.
اتالف النباتات أو نقلها.
االضــرار بالمنشــآت والمعــدات والتجهيــزات ومرافــق
الخدمــات البريــة أو البحريــة.
اتــاف أو تدميــر التكوينــات الجيولوجيــة أو المناطــق التــي
تعتبــر موطنـاً لفصائــل الحيــوان أو النبــات أو لتكاثرهــا أو
هجرتهــا.
ادخــال أجنــاس غريبــة لمنطقــة المتنــزه حيوانيــة كانــت
أم نباتيــة.
تلويــث تربــة منطقــة المتنــزه أو مياههــا أو هوائهــا بــاي
شــكل مــن االشــكال.
القاء القمامة على الشاطئ أو في البحر.
قيــادة المركبــات علــى الشــاطئ اال بتصريــح خــاص
يصــدره الرئيــس لهــذه الغايــة.
التخييــم اال فــي األماكــن المخصصــة بموجــب تصريــح
خــاص يصــدره الرئيــس لهــذه الغايــة.
المادة ١٣
أ -يخــول موظفــو المتنــزه وافــراد االمــن العــام
والشــرطة الســاحلية بضبــط المخالفــات وتحريرهــا
والقيــام باإلجــراءات الالزمــة وفــق احــكام التشــريعات
النافــذة والقانــون وهــذا النظــام  ،وتحــدد نمــاذج تحريــر
المخالفــات والضبــوط واالجــراءات الخاصــة بهــا بموجــب
تعليمــات يصدرهــا المجلــس لهــذه الغايــة .
ب  -يعاقــب كل مــن يرتكــب مخالفــة ألي حكــم مــن
احــكام هــذا النظــام بــاي مــن العقوبــات المنصــوص
عليهــا فــي المــادة ( )54مــن القانــون.
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مشروع «اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية:
نهج للتطور والنمو»
أحــد مشــاريع الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة البحريــة الــذي تــم تنفيــذه فــي الفتــرة الواقعــة بيــن شــهر حزيــران
للعــام  2015وحتــى شــهر آب للعــام  .2016هــدف المشــروع إلــى تحقيــق تنميــة مســتدامة متكاملــة للمناطــق
الســاحلية فــي األردن مــن خــال دعــم عمليــات التغييــر فــي المنظمــات الرئيســية العاملــة بالتخطيــط واإلدارة .وقــد
ســعت الجمعيــة مــن خــال المشــروع إلــى توحيــد الجهــود المبذولــة مــن جميــع األطــراف واشــراكهم فــي تحقيــق
تنميــة مســتدامة تلبــي احتياجــات وحقــوق وواجبــات جميــع أصحــاب العالقــة .تــم تنفيــذ المشــروع ضمــن ثالثــة
مراحــل تضمنــت إجــراء دراســة معمقــة وتحليــل مســتفيض للوضــع الراهــن والســابق الخــاص بآليــات اإلدارة فــي
منطقــة العقبــة ومــا تتضمنــه مــن جوانــب تتعلــق بــاإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية ،وتحليــل اصحــاب العالقــة
وتحديــد دور كل مــن الفئــات المعنيــة ،وفهــم األطــر العامــة للمســؤوليات والترتيبــات المؤسســية والقانونيــة وتحديد
الحقــوق والواجبــات وآليــات التواصــل ،باإلضافــة إلــى تعزيــز القــدرات المؤسســية والفرديــة فــي مواضيــع متنوعــة
مثــل إدارة المناطــق الســاحلية ،والتحليــل المؤسســي ،والحاكميــة الرشــيدة ،وكســب التأييــد .ونظــراً ألهميــة االعــام
ودوره المتميــز فــي دعــم تطبيــق االرشــادات فقــد تخلــل المرحلــة الثانيــة تحليــل مســتفيض لواقــع اإلعــام البيئــي
وبرامــج متخصصــة لرفــع القــدرات .وتمثلــت المرحلــة الثالثــة فــي تنفيــذ مجموعــة واســعة مــن الحلقــات التشــاورية
مــع كافــة أصحــاب العالقــة مــن أجــل تطويــر القضايــا الرئيســية التــي تعانــي منهــا منطقــة العقبــة كمدخــل رئيســي
لتطويــر الدليــل اإلسترشــادي لــإدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية فــي العقبــة بحيــث يتــم فيهــا تنظيــم األدوار
والواجبــات والمســؤوليات والقضايــا الرئيســية ذات األولويــة ممــا سيســمح باســتخدامه كمرجعيــة لمناطــق أخــرى
ســوا ًء علــى الصعيــد الوطنــي فــي األردن مثــل منطقــة البحــر الميــت أو علــى الصعيــد اإلقليمــي.
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