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 الساحل الشمالي لجزیرة مایون قبالة السواحل الیمنیة على البحر األحمر.

40 

أمثلة على حوادث جنوح قوارب الغوص (في األعلى) وسفن الحاویات (باألسفل)  :4.2صورة 
 ر.قبالة السواحل المصریة على البحر األحم

49 

قبالة السواحل األردنیة من  1999دبابة عسكریة تم إغراقھا بصورة متعمدة في عام  :5.2صورة 
 أجل إنشاء موقع غوص جدید.

57 

في على الشعاب المرجانیة  1984) التي جنحت في عام MV Willwoodالباخرة ( :1.3صورة 
 جزر "فلوریدا كیز".منطقة محمیة 

64 

ملیات تطویر الساحل والنشاطات الترفیھیة البحریة تُضیف قیمة للشعاب إن كالً من ع :1.4صورة 
 المرجانیة الُمستعملة كما تضع تأثیرات علیھا. 

77 

 :2.4صورة 
إن صید األسماك المرتبط بالشعاب المرجانیة مھم جداً الحتساب قیمة الشعاب 

ً لظرو ف محلیة المرجانیة، وذلك لیس فقط لقیمة األسماك المباشرة ولكن أیضا
 إجتماعیة توفرھا لعائالت الصیادین.

83 

 :3.4صورة 
تلعب الشعاب المرجانیة دور مھم جداً في حمایة السواحل التي تُشاطئھا؛ ھذا یجب 

 تضمینھ في الطرق الُمستخدمة لوضع قیمة للشعاب المرجانیة.
85 

 Hudson and Goodwin, 2001.( 93السمكة، نظام رسم الخرائط الشبكي بحسب ( ھیكل :4.4صورة 
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 ملخص تنفیذي

الشعاب المرجانیة من أھم النظم البیئیة على الصعید العالمي في البحار والمحیطات  تعتبر

ً على الصعید المحلي في البحر األحمر وخلیج عدن وتسھم ھذه الشعاب في مجموعة  .وأیضا

لدان التي تتمتع بوجود ھذه القومي للب واالقتصادمتنوعة من الفوائد القیّمة للمجتمعات المحلیة 

، تجاریة والتقلیدیة وأسماك الزینةوتشمل ھذه الفوائد مصائد األسماك ال الشعاب في میاھھا.

المواد الحیویة إلنتاج أدویة جدیدة، العائدات من السیاحة باإلضافة إلى حمایة  استخراج

 الشواطئ.

في اآلونة األخیرة، مما یعكس مدى  إن قیمة ھذه الموارد الطبیعیة لم تجد التقدیر الالزم إال

 ولھذا فقد بدأ علماء البیئة یة والبیولوجیة.قصور إدراكنا لقیمة التفاعل بیننا وبین البیئة الطبیع

 واالجتماع خالل الحقبة الماضیة في إعداد طرق لحساب القیمة المالیة لھذه الموارد الطبیعیة.

مي والمحلي مجموعة متنوعة من التھدیدات، وتواجھ الشعاب المرجانیة على الصعیدین العال

وقد عانت مناطق كثیرة من التدھور الشدید. وتعتبر ھذه الموارد مشتركة وتشكل جزءاً من 

ي أن یتم مجازاة المتسبب في الضرر ما یحدث أي ضرر لھذه الموارد ینبغتراثنا الطبیعي. وعند

تضررة بحیث مالمنطقة ال تعویض بدفع التعویض الالزم. كما ینبغي بذل الجھود للعمل على

 مواصلة تقدیم المنافع المادیة والبیولوجیة للمجتمع. تستطیع

إن حوادث جنوح السفن لیست سوى واحدة من العدید من التھدیدات التي تواجھ الشعاب 

المرجانیة. وتختلف ھذه الحوادث من خفیفة األضرار لتصل لحد الكارثة البیئیة، ومن جنوح 

رسو القوارب، إلى اصطدام الفن تدام المخاطیف لأو الصید الصغیرة، أو استخالغوص  قوارب

العمالقة بالشعاب المرجانیة وتدمیرھا لكل المنظومة البیئیة لموقع االصطدام، ھذا بجانب 

 .لالصطدامالتھدیدات المحتملة النسكاب مواد كیمیائیة أو بترولیة ضارة نتیجة 
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ضطردة في أنشطة سیاحة الغوص على مستوى اإلقلیم، مادة المنذ افتتاح قناة السویس ومع الزی

وخلیج عدن بشكل  فقد زاد عدد السفن والزوارق الكبیرة والصغیرة التي تستخدم البحر األحمر

سارة مساحات التي تسببت في خ قد صاحب ذلك زیادة في عدد حوادث الجنوح والضرركبیر. و

 من الشعاب المرجانیة في المنطقة. 

راءات القانونیة والمؤسسیة في إقلیم البحر األحمر وخلیج عدن لمعاقبة مرتكبي تلك إن اإلج

ً غیر موجودة. وال شك أن وجود منظومة واضحة من  األضرار متباینة ومتنوعة، وأحیانا

اإلجراءات اإلرشادیة سیساعد الحكومات الوطنیة في مقاضاة مرتكبي األضرار والحصول 

، یمكن أن تستخدم في عملیات إنقاذ وتعویض الشعاب المتضررة تيعلى التعویضات المناسبة ال

أو لتحسین إجراءات المالحة واإلدارة في المنطقة. كما أن وجود وتطبیق اإلجراءات القانونیة 

الصارمة سیؤدي إلى زیادة حرص قائدي السفن والقوارب والذي سیؤدي بدوره إلى تقلیل عدد 

 حوادث االرتطام بالشعاب.

ذا التقریر األعداد الرسمیة المسجلة لحوادث جنوح السفن في دول اإلقلیم، واإلطار ویقدم ھ

، ویقترح التقریر بعد ذلك إطاراً لدفع التعویضات. القانوني الحالي المعمول بھ في كل دولة

عدد الحوادث المسجلة في كل دولة یتراوح بین ال شيء في  إنوتوضح التقدیرات الرسمیة 

والمملكة األردنیة الھاشمیة إلى أربعة حوادث في كل من الجمھوریة الیمنیة جمھوریة جیبوتي 

وعشرون حادث في جمھوریة السودان لتصل إلى مائة  واثنانوالمملكة العربیة السعودیة 

وتسعة وأربعون حادث في جمھوریة مصر العربیة. ویتضح أن اإلجراءات اإلداریة والقانونیة 

البات التعویض توجد على مستویات مختلفة من التطور والتعقید مع المتبعة في دول اإلقلیم لمط

 اختالف صیغ حساب معدالت التعویض.

إن تقییم أھمیة نظم الشعاب المرجانیة في الوقت الحاضر، وكما ھو مذكور أعاله، ال یأخذ في 

اإلقلیم.  االعتبار سوى عدد قلیل من السلع والمنافع التي توفرھا البیئة البحریة للمجتمعات في

ومن الممكن التعامل مع ھذا التقییم بقیم متغیرة تختلف باختالف نوعیة الشعاب المرجانیة (نسبة 
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التي ال تكون فیھا  الغطاء المرجاني، كم التنوع الحیوي)، كذلك تتضمن تقییم عامل الوقت للفترة

إن قیمة التعویض تزداد الشعاب قادرة على تقدیم السلع والمنافع المعتادة منھا. باإلضافة لذلك ف

عادة لتشمل تكالیف المساھمة في عملیات تقدیر مساحة األضرار، واإلجراءات القانونیة، 

 المستقبل. يوتكالیف التعویض وتكالیف المتابعة البیئیة ف

في إقلیم البحر األحمر وخلیج عدن كان لجمھوریة مصر العربیة الدور الرائد في البدء بتطویر 

واإلجراءات القانونیة لتحقیق دفع التعویضات. والنموذج األساسي الذي وضع وتم  تقنیات التقییم

 استخدامھ في باقي دول اإلقلیم على النحو التالي:

 A x LC x D x RP x Vحساب التعویض = 

) النسبة المئویة للمرجان LC) مساحة منطقة الحادث بالمتر المربع، وتمثل (Aل (ثحیث تم

) عدد السنوات المطلوبة RPسبة المئویة للضرر في المنطقة، وتمثل () النDالحي، وتمثل (

وضعت القیمة مائة احد () قیمة المتر المربع الوVلعودة المنطقة لما كانت علیھ، وتمثل (

 وعشرون دوالر أمریكي ولكنھا ترتفع لثالثمائة دوالر بالنسبة للمتنزھات الوطنیة).

السلع والخدمات داخل المنطقة، وھذه الصیغة البسیطة إن الشعاب المرجانیة توفر الكثیر من 

ً لھا. كذلك فإن فكرة مخطط واحد یناسب جمیع التعویضات لیست  ً حقیقیا أعاله لیست انعكاسا

بالضرورة مناسبة ألن استخدامات الشعاب المرجانیة في البلدان المختلفة لیست واحدة. فعلى 

مصر العربیة على العائدات المتصلة بالسیاحة سبیل المثال ھنالك تركیز كبیر في جمھوریة 

وبدرجة أقل على صید األسماك، في حین أن الوضع في الجمھوریة الیمنیة ھو على العكس 

وفي ضوء ھذه التناقضات، وإدراكاً بمدى القدرات التقنیة المتباینة داخل دول اإلقلیم، فإن  تماماً.

حمر وخلیج عدن شرعت في عقد سلسلة من ورش الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األ

العمل للوصول إلى إجراءات استرشادیة یمكن استخدامھا أو تعدیلھا بھدف تطویر اإلجراءات 

 المستخدمة حالیاً لحساب ومتابعة إجراءات التعویض.
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ویقدم ھذا الدلیل (أ) نظام تقییم ألي حادث مبني على طریقة مسح موحدة تحت الماء لتقییم 

ضرار التي تلحق بالشعاب المرجانیة نتیجة لحوادث الجنوح وذلك باستخدام طریقة تسمى األ

لرسم خریطة موقع الحادث تحت ) Fishbone grid mapping system("ھیكل السمكة" 

كیز الوطنیة بالوالیات المتحدة األمریكیة  - والذي تم تطبیقھ بنجاح في محمیة فلوریداالماء 

)Florida Keys National Marine Sanctuary.(  (ب) مجموعة من تقنیات التقییم التي

تركز على ثالثة من السلع والخدمات الرئیسیة التي توفرھا الشعاب المرجانیة: األنشطة 

الترفیھیة والسیاحیة المرتبطة بالشعاب المرجانیة، مصائد األسماك المرتبطة بالشعاب 

تم اختیار ھذه السلع والخدمات ألھمیتھا بالنسبة المرجانیة، وحمایة السواحل من النحر. وقد 

 لالقتصاد المحلي في كل دول اإلقلیم، كذلك لوجود البیانات المتاحة لدعم وتقدیر ذلك التقییم.

 (ج) كیفیة التخطیط إلعادة تأھیل وتعویض الشعاب المرجانیة المتضررة.

ید طرق التعویض من منظور في الفصل األخیر من ھذا الدلیل یتم مناقشة فوائد تطویر وتوح

الالزمة لذلك. ویتضمن كذلك تقنیات المسح  إقلیمي وتسلیط الضوء على مجال بناء القدرات

حجم الشعاب المدمرة؛ تصنیف وتعریف  العلمي تحت الماء؛ توثیق اإلبالغ عن الحوادث؛ تقییم

؛ المعلومات وتحلیلھاالكائنات البحریة؛ التقییم االقتصادي للموارد الطبیعیة؛ جمع البیانات و

 .استعاضة الشعاب المرجانیةوتقنیات إعادة تأھیل و

وقد تم اقتراح تشكیل لجنة تعویضات إقلیمیة للنظر في الدراسات العلمیة واالقتصادیة التي تم 

إعدادھا عن الشعاب المرجانیة، وإلعداد مسودة قوانین تتعلق على وجھ التحدید بالمحافظة على 

، حیث أن الشعاب المرجانیة في الوقت الحاضر محمیة فقط بلوائح قانونیة الشعاب المرجانیة

بطریقة غیر مباشرة. كذلك مقترح تكوین وتدریب فریق إقلیمي إلنقاذ الشعاب المرجانیة لیكونوا 

خبراء في عملیات مسح مواقع جنوح السفن وتوثیق مالبسات وظروف الحادث بكفاءة وتقییم 

مما سیعضد من الموقف القانوني أمام المحاكم للمطالبة بالتعویض  حجم األضرار بطریقة جیدة

 والذي سیؤدي إلى الحصول على مبالغ التعویض المقدرة كاملة.
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 . المقدمة1

 أھمیة الشعاب المرجانیة 1.1

وظائف تُؤمن سلع وخدمات أساسیة یمتلك النظام البیئي للشعاب المرجانیة، على مستوى العالم، 
من الناس. تُشكل السلع والخدمات مصدر مھم للدخل ألفراد المجتمع (صید لمئات المالیین 

ً ما یعیشون على مستوى الكفاف. كما  األسماك، زراعة األحیاء البحریة، وغیرھا) والذین غالبا
أنھا مصدر جذب سیاحي مھم، وبالتالي تساھم في تحقیق الدخل القومي وتبادل العمالت 

ا تشكل نظام بیئي طبیعي فرید من نوعھ لھا قیمة تنوع بیولوجي إلى جانب ذلك فإنھ األجنبیة.
مھمة كما لھا قیمة علمیة وتعلیمیة. باإلضافة إلى ذلك تُشكل الشعاب المرجانیة حمایة طبیعیة 

 ضد عملیات النحر الناتجة عن األمواج.

طن على مصائد األسماك وظائف موتشمل السلع والخدمات التي توفرھا الشعاب المرجانیة 
ة األمر یوجد أكثر قرزق. في حقیللاألسماك والتي تعتمد علیھا العدید من المجتمعات كمصدر 

ملیون شخص على مستوى العالم یعتمدون في طعامھم ومعیشتھم على مجتمعات  350من 
كما توفر الشعاب المرجانیة الھیكل الفیزیائي الذي یساعد في حمایة  الشعاب المرجانیة.
ر ویحمي منشآت اقتصادیة ھامة على الیابسة. واألكثر أھمیة أنھا توفر الشواطئ من النح

مصدر طبي غني، تشمل المواد األولیة في الصناعات الدوائیة. بعض ھذه المواد مثل مضادات 
الھستامین والمضادات الحیویة وعالجات أخرى ألمراض تتراوح ما بین الحساسیة إلى فقر الدم 

 ).Terence et al., 1996صھا وتنقیتھا من الشعاب المرجانیة (وأمراض القلب قد تم استخال

واحدة من االستعماالت األكثر نمواً للشعاب المرجانیة في الوقت الحاضر ھو االستعمال في 
د على السیاحة مالنشاطات السیاحیة والترفیھیة؛ وھو ما قد یمثل جزء ھام من االقتصاد المعت

)Dixon et al., 1993; White et al., 2000; Zakai and Chadwick-Furman, 
فعلى سبیل المثال في كوینزالند في استرالیا فإن السیاحة المرتبطة بالحاجز المرجاني  ).2002

بلیون دوالر أمریكي  1.5الكبیر تعتبر القطاع الصناعي الثاني األكبر في الدولة وتبلغ قیمتھ 
خدمات الترفیھ المعتمدة على النظام قیمة  ییمعالمیاً، تم تق ).Terence et al., 1996( بالسنة

ما یمثل حوالي  ، أيدوالر أمریكي لكل ھكتار لكل عام 3,008 بـ البیئي للشعاب المرجانیة
 ).Costanza et al., 1997من قیمة الخدمات الكلیة المقدمة لوحدة المساحة ( 50%

 



الدليل االسترشادي إلجراءات التعويض عن تدمير الشعاب املرجانية نتيجة جلنوح السفن والقوارب  12

	 	

12	|	 انیة نتیجة لجنوح السفن والقواربالدلیل االسترشادي إلجراءات التعویض عن تدمیر الشعاب المرج  

	
 

لحصول على القیمة االقتصادیة الدراسات التي أجریت في ھذا المجال أشارت إلى أھمیة ا معظم
نواع السلع والخدمات المختلفة المقدمة من الشعاب المرجانیة: مثل قیمة األسماك وقیمة أل

الحمایة الشاطئیة. یمكن أن تتمثل ھذه السلع والخدمات بمنتجات لھا قیمة سوقیة حقیقیة مثل 
لب والسعر والتكلفة. أما األسماك واألصداف والتي یمكن تحدید قیمتھا بناء على العرض والط

في المستقبل الخدمات األخرى فتعتمد على احتمالیة استعمال التنوع الحیوي للشعاب المرجانیة 
نا ھذا. إن قیمة ھذه السلع والخدمات مجتمعة تُشكل ما یُعرف بالقیمة توالغیر معروف حتى وق

لمساحة قتصادیة الكلیة ). یمكن احتساب ھذه القیمة االSpurgeon, 1992االقتصادیة الكلیة (
محددة أو االستخدامات المختلفة (المساحة المحافظ علیھا، المساحة السیاحیة، منطقة متعددة 
االستخدامات وغیرھا). كما یمكننا استخدام التقییم االقتصادي الحتساب الخسائر االقتصادیة 

تفجرات في صید األسماك طیم وظائف الشعاب المرجانیة الناتجة مثالً عن استخدام المحنتیجة ت
)Pet-Soede et al., 1999.( 

یوفر النظام البیئي العدید من الوظائف والسلع والخدمات. إن مصطلحات "الوظائف" و"السلع" 
قد تم استخدامھا في ھذا السیاق بمعاني مختلفة قلیالُ على الرغم من أن ھذه  "و"الخدمات

 ).Cesar, 2000مراجع االقتصاد البیئي (المصطلحات تستخدم بشكل مترادف في العدید من 
والخدمات (مثل تحلیل النفایات) تمثل الفوائد التي تجنیھا  سلع النظام البیئي (مثل الطعام)

المجتمعات اإلنسانیة، بشكل مباشر أو غیر مباشر، من خدمات النظام البیئي. یبین الجدول التالي 
 اشرة التي توفرھا الشعاب المرجانیة. ) السلع والخدمات المباشرة والغیر مب1.1(جدول 

 Moberg andفي النشرات الحدیثة التي تتعلق بقِیم النظام البیئي للشعاب المرجانیة (مثل 
Folke,1999 and Cesar, 2000 تم جمع السلع إلى الموارد المتجددة (أسماك، حشائش ،(

مثال  2.1یبین الجدول بحریة وغیرھا) وتعدین الشعاب المرجانیة (رمال، مرجان وغیرھا). 
 على ھذا المخطط. تم تصنیف الخدمات في الشعاب المرجانیة إلى:

i. خدمات الھیكل الفیزیائي، مثل الحمایة الساحلیة؛ 
ii.  الخدمات الحیویة ضمن النظام البیئي (مثل صیانة الموطن) و بین األنظمة البیئیة (مثل

 الدعم البیولوجي من خالل روابط متحركة)؛
iii. وجیوكیمیائیة مثل تثبیت النیتروجین؛الخدمات البی 
iv. خدمات معلوماتیة (مثل سجل المناخ)؛ و 
v. .خدمات اجتماعیة وثقافیة مثل القِیم الجمالیة والترفیھ والریاضات المائیة 
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 وظائف النظام البیئي وما یقابلھا من سلع وخدمات من الشعاب المرجانیة.: 1.1جدول 

 مثال على الشعاب المرجانیة وخدماتمن سلع  المقابل وظائف النظام البیئي

سعة، وتخمید وتكامل النظام البیئي 

 كاستجابة للتقلبات البیئیة

 الحمایة الساحلیة واحتجاز التربة تنظیم االضطرابات

ركة والتخلص استعادة المخصبات المتح

 وتحطیم المخصبات والمواد الزائدة 

ات، وتنظیم موازنة تثبیت النیتروجین، تحلیل النفای معالجة النفایات

 ثاني أكسید الكربون والكالسیوم

 أماكن للتغذیة ضمن النظام البیئي وبین األنظمة البیئیة المكافحة البیولوجیة تنظیم دینامیكیة التغذیة بین األفراد

 مواطن للحضانة والبالغین مالذ العابرین فرادمواطن للمقیمین واأل

ھذا الجزء من عملیة اإلنتاج األولي 

 اإلجمالیة والمستخلصة كطعام

 مأكوالت البحریةاألسماك ومنتجات ال نتاج الغذاءإ

ھذا الجزء من عملیة اإلنتاج األولي 

 اإلجمالیة والمستخلصة كمواد أولیة

المنتجات النباتیة والحیوانیة لألغراض الطبیة،  المواد األولیة

 التحف، الُحلي، قطع المرجان، والرمال

 السیاحة، الترفیھ وریاضة صید األسماك  ترفیھال ترفیھیةلنشاطات توفر فرص 

 قِیم جمالیة، ثقافیة، دینیة وروحیة الثقافیة توفر فرص الستعماالت غیر تجایة

 Costanza et al., 1997; Moberg and Folke, 1999المصدر: 
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 السلع والخدمات البیئیة للنظام البیئي من الشعاب المرجانیة.: 2.1جدول 
 الخدمات البیئیة سلعال

الموارد 
 المتجددة

تعدین 
 المرجان

خدمات 
الھیكل 

 الفیزیائي

خدمات حیة 
(ضمن 
النظام 
 البیئي)

خدمات حیة 
(بین النظام 

 البیئي)

خدمات 
 بیوجیوكیماویة

خدمات 
 معلوماتیة

خدمات 
اجتماعیة 

 وثقافیة

منتجات 
المأكوالت 

 البحریة

قطع 
المرجان 

 والرمل للبناء

حمایة خط 
 لساحلا

صیانة 
 الموطن

الدعم 
البیولوجي 

من خالل 
روابط 

 متحركة

تثبیت 
 النیتروجین

سجالت 
المراقبة 
 والتلّوث

 دعم الترفیھ

مواد أولیة 
 وأدویة

مواد أولیة 
إلنتاج الجیر 

 واإلسمنت

صیانة  بناء األرض
التنوع 

الحیوي 
والمكتبة 

 الجینیة

تصدیر إنتاج 
المواد 

العضویة إلى 
الشبكة 

الغذائیة 
 البحریة

وتنظیم 
موازنة ثاني 

أكسید 
الكربون 

 والكالسیوم

قِیم جمالیة  تنظیم المناخ
 وإلھام فني

مواد أولیة 
أخرى 

(األعشاب 
 البحریة)

الزیوت 
المعدنیة 

 والغازات

تعزیز نمو 
المانجروف 
والحشائش 

 البحریة

استدامة سبل   تحلیل النفایات  
عیش 

 المجتمعات

التحف 
 والُحلي

 تكوین الرمل 
 المرجاني

الصیانة 
البیولوجیة 

للقدرة على 
 التكییف

دعم القیم    
الثقافیة 

والدینیة 
 والروحیة

اسماك حیة 
ومرجان 

لألحواض 
 الزجاجیة

       

 Moberg and Folke, 1999 المصدر:
 

في نفس الوقت، فإن الوضع مختلف قلیالً في إقلیم البحر األحمر وخلیج عدن حیث تختفي 
 مرجان في الدول المتقدمة صناعیا مثل مصر والسعودیة.خدمات تعدین ال

 الشعاب المرجانیة في إقلیم البحر األحمر وخلیج عدن 2.1

حالة الشعاب المرجانیة ومجتمعات المرجان في إقلیم البحر األحمر وخلیج عدن جیدة بشكل عام 
)PERSGA, 2001, 2006 1.1(صورة  %30±50) مع نسبة غطاء مرجاني تتراوح بین .(

لقد أدى حادث  .2002ھذا یشمل االنخفاض والزیادة في الغطاء المرجاني الحي منذ عام 
إلى أضرار كبیرة في المرجان في أجزاء من  1998ابیضاض الشعاب المرجانیة في العام 



15الدليل االسترشادي إلجراءات التعويض عن تدمير الشعاب املرجانية نتيجة جلنوح السفن والقوارب 

	 	

15	|	 انیة نتیجة لجنوح السفن والقواربالدلیل االسترشادي إلجراءات التعویض عن تدمیر الشعاب المرج  

	
 

جنوب البحر األحمر وخلیج عدن، لكنھ لم یُحدث أي ضرر في شمال البحر األحمر، في بعض 
اضة جیدة وكانت ضعیفة في مناطق أخرى. حصل انتشار حدیث لنجم المناطق كانت االستع

ابیضاض الشعاب البحر ذو التاج الشوكي في مصر والسعودیة وجیبوتي وغرب الصومال مع 
  المرجانیة في بعض المواقع.

 
 .خارطة تُبین أماكن الشعاب المرجانیة في البحر األحمر وخلیج عدن :1.1صورة 

ة بالشعاب المرجانیة في اإلقلیم، لكنھا في ازدیاد مع الزیادة المضطردة تختلف األخطار الُمحدق
في أعمال التطویر الساحلیة. تشمل األخطار المحلیة الرئیسیة كل من الطمر الكتساب 
األراضي، أعمال التجریف، الرواسب الرملیة، تصریف میاه الصرف الصحي، التصریف من 

ھنالك  .لغالب بالقرب من المدن، ومواقع التنمیة السیاحیةمحطات تحلیة المیاه، والتي تكون في ا

	 	

15	|	 انیة نتیجة لجنوح السفن والقواربالدلیل االسترشادي إلجراءات التعویض عن تدمیر الشعاب المرج  

	
 

جنوب البحر األحمر وخلیج عدن، لكنھ لم یُحدث أي ضرر في شمال البحر األحمر، في بعض 
اضة جیدة وكانت ضعیفة في مناطق أخرى. حصل انتشار حدیث لنجم المناطق كانت االستع

ابیضاض الشعاب البحر ذو التاج الشوكي في مصر والسعودیة وجیبوتي وغرب الصومال مع 
  المرجانیة في بعض المواقع.

 
 .خارطة تُبین أماكن الشعاب المرجانیة في البحر األحمر وخلیج عدن :1.1صورة 

ة بالشعاب المرجانیة في اإلقلیم، لكنھا في ازدیاد مع الزیادة المضطردة تختلف األخطار الُمحدق
في أعمال التطویر الساحلیة. تشمل األخطار المحلیة الرئیسیة كل من الطمر الكتساب 
األراضي، أعمال التجریف، الرواسب الرملیة، تصریف میاه الصرف الصحي، التصریف من 

ھنالك  .لغالب بالقرب من المدن، ومواقع التنمیة السیاحیةمحطات تحلیة المیاه، والتي تكون في ا

	 	

15	|	 انیة نتیجة لجنوح السفن والقواربالدلیل االسترشادي إلجراءات التعویض عن تدمیر الشعاب المرج  

	
 

جنوب البحر األحمر وخلیج عدن، لكنھ لم یُحدث أي ضرر في شمال البحر األحمر، في بعض 
اضة جیدة وكانت ضعیفة في مناطق أخرى. حصل انتشار حدیث لنجم المناطق كانت االستع

ابیضاض الشعاب البحر ذو التاج الشوكي في مصر والسعودیة وجیبوتي وغرب الصومال مع 
  المرجانیة في بعض المواقع.

 
 .خارطة تُبین أماكن الشعاب المرجانیة في البحر األحمر وخلیج عدن :1.1صورة 

ة بالشعاب المرجانیة في اإلقلیم، لكنھا في ازدیاد مع الزیادة المضطردة تختلف األخطار الُمحدق
في أعمال التطویر الساحلیة. تشمل األخطار المحلیة الرئیسیة كل من الطمر الكتساب 
األراضي، أعمال التجریف، الرواسب الرملیة، تصریف میاه الصرف الصحي، التصریف من 

ھنالك  .لغالب بالقرب من المدن، ومواقع التنمیة السیاحیةمحطات تحلیة المیاه، والتي تكون في ا

	 	

15	|	 انیة نتیجة لجنوح السفن والقواربالدلیل االسترشادي إلجراءات التعویض عن تدمیر الشعاب المرج  

	
 

جنوب البحر األحمر وخلیج عدن، لكنھ لم یُحدث أي ضرر في شمال البحر األحمر، في بعض 
اضة جیدة وكانت ضعیفة في مناطق أخرى. حصل انتشار حدیث لنجم المناطق كانت االستع

ابیضاض الشعاب البحر ذو التاج الشوكي في مصر والسعودیة وجیبوتي وغرب الصومال مع 
  المرجانیة في بعض المواقع.

 
 .خارطة تُبین أماكن الشعاب المرجانیة في البحر األحمر وخلیج عدن :1.1صورة 

ة بالشعاب المرجانیة في اإلقلیم، لكنھا في ازدیاد مع الزیادة المضطردة تختلف األخطار الُمحدق
في أعمال التطویر الساحلیة. تشمل األخطار المحلیة الرئیسیة كل من الطمر الكتساب 
األراضي، أعمال التجریف، الرواسب الرملیة، تصریف میاه الصرف الصحي، التصریف من 

ھنالك  .لغالب بالقرب من المدن، ومواقع التنمیة السیاحیةمحطات تحلیة المیاه، والتي تكون في ا



الدليل االسترشادي إلجراءات التعويض عن تدمير الشعاب املرجانية نتيجة جلنوح السفن والقوارب  16

	 	

16	|	 انیة نتیجة لجنوح السفن والقواربالدلیل االسترشادي إلجراءات التعویض عن تدمیر الشعاب المرج  

	
 

واقع السیاحیة الرئیسیة ناتجھ عن األشخاص مأضرار محلیة تلحق بالشعاب المرجانیة حول ال
تتناقص أعداد التجمعات السمكیة في بعض  ومراسي القوارب باإلضافة إلى أخطار أخرى.

 یات صید األسماك للطعام وأسماك الزینة.المناطق بسبب ازدیاد الطلب علیھا وازدیاد عمل

تتزاید ممارسات صید األسماك بطرق ُمدمرة مثل الصید بطریقة الجر في مواطن حسساسة. 
كما حدث تدفق لقوارب الصید الغیر قانوني والتي تسعى لتلبیة الطلب من أسواق التصدیر 

تلّوث وحوادث السفن. وحیث ومن األخطار الرئیسیة األخرى ال والمجتمعات المحلیة المتزایدة.
أن التغیر المناخي یؤثر على درجة حرارة میاه البحر، وأن المیاه األكثر دفء والتي تصل 

بیضاض الشعاب المرجانیة، فإن وى لنمو المرجان تؤدي إلى حوادث ابالقرب من الحدود القص
 ة بشكل أكبر.مراقبة تلك الشعاب أصبح ضرورة ُملحّ 

تشریعات خاصة بھا تتعلق بالمحافظة على الشعاب المرجانیة كما لقد أصدرت معظم الدول 
وقعت على اتفاقیات إقلیمیة بمساعدة من الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر 

و إنفاذ ھذه التشریعات في الغالب یتم ). وعلى الرغم من ذلك فإن تطبیق أوخلیج عدن (بیرسجا
إن االحتیاجات القصوى تتمثل بإنفاذ القوانین  ھا بصورة كلیة.بصورة ضعیفة أو حتى یتم تجاھل

الوطنیة والدولیة، تطویر برامج توعیة للعامة وتبني خطط لإلدارة المستدامة. وھذا یستدعي 
 وجود استراتیجیات طویلة األمد لبناء القدرات.

رسجا) برنامج الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن (بی تلقد طور
، وخطة عمل إقلیمیة للمحافظة على )PERSGA, 1998( 1998ستراتیجي في عام اعمل 

 ةتھدف الخطة إلى خفض التأثیرات من خالل اإلدار ).PERSGA, 2003الشعاب المرجانیة (
الساحلیة المتكاملة؛ التعلیم ورفع الوعي؛ إنشاء المحمیات البحریة؛ صید أسماك الشعاب 

رق مستدامة وبیئیة؛ السیطرة على التلّوث الناجم عن السفن؛ والبحث والمراقبة المرجانیة بط
تم تطویر العدید من المحمیات البحریة الجدیدة في كل من جیبوتي، المملكة  والتقییم االقتصادي.

تطویر اإلدارة في المحمیات الموجودة في كل من تم العربیة السعودیة، السودان والیمن. كما 
 ن وذلك بدعم من مرفق البیئة العالمي والجھات المانحة على الصعید الثنائي.مصر والیم

لدى معظم الدول قوانین للمحافظة على الشعاب المرجانیة لكن مجال تلك القوانین ودرجة 
الوطنیة والدولیة بصورة یم. ھنالك حاجة إلنفاذ القوانین تطبیقھا تختلف بشكل كبیر في اإلقل

دول اإلقلیم باإلضافة إلى القیام بحمالت لرفع وعي العامة بمواضیع أقوى في كل دولة من 
. تم تحدید األعمال ذات األولویة الشعاب المرجانیة والحاجة لتبني استراتیجیات إداریة مستدامة

التي نحتاج لھا من أجل خفض الضرر المتوقع للشعاب المرجانیة في خطة العمل اإلقلیمیة وفي 
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تي تنسقھا الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن خطط العمل الوطنیة ال
. وتم اتخاذ خطوات لتطبیق تلك األعمال بما فیھا تطویر طُرق معیاریة موّحدة 2003في العام 

وعلى الرغم من ذلك ال یوجد قدرات كافیة  للمراقبة، وتحسین إدارة بعض المحمیات البحریة.
وھذا النقص في القدرات  عاب المرجانیة بصورة فاعلة في معظم الدول.إلدارة أو مراقبة الش

یعتبر موضوع ھام على مستوى اإلقلیم ونحتاج بصورة عاجلة لبرامج طویلة األمد لرفع 
 القدرات.

 اإلقلیمالشعاب المرجانیة في ات دُمھد 3.1

إقلیم البحر وتقریر حالة البیئة البحریة في ) PERSGA, 2001( بحسب التقاریر الوطنیة
) الصادرة عن الھیئة كنتیجة لبرنامج العمل PERSGA, 2006األحمر وخلیج عدن (

االستراتیجي، یمكن تقسیم الُمھددات للشعاب المرجانیة في اإلقلیم إلى ُمھددات بشریة وُمھددات 
 طبیعیة. تشمل الُمھددات الطبیعیة األضرار التي تتسبب بھا الظواھر الطبیعیة مثل العواصف،

ارتفاع درجة حرارة میاه البحر، التغیرات في منسوب البحر أو الزیادة المفاجئة في بعض 
 التجمعات مثل تجمعات نجم البحر ذو التاج الشوكي.

ھي األخطار الناتجة من االستعمال غیر المستدام للموارد فأما األخطار التي یصنعھا البشر 
دثھا نشرات المتعلقة بموضوع األخطار التي یحشر العدید من التم نولقد  البحریة والساحلیة.

ة لتلك لرغم من ذلك فإن المراجعة الحثیثفي النظام البیئي للشعاب المرجانیة. وعلى ا اإلنسان
األخطار على مستوى اإلقلیم قد أشارت إلى أنھ یمكن تقسیم تلك أخطار إلى أخطار "شائعة" 

" والتي تحدث في بعض المناطق نتیجة وھي التي تحدث في كل الدول، وإلى أخطار "ُمحددة
لیم البحر األحمر ـأنواع األخطار التي وجدت في إق 3.1طبیعة النشاطات. یُلخص الجدول 

 وخلیج عدن.
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 في إقلیم البحر األحمر وخلیج عدن. الشعاب المرجانیةتُحدق ب األخطار التي: 3.1جدول 

 مكان الحدوث أخطار ُمحددة مكان الحدوث أخطار شائعة

المناطق التي توجد بھا  حوادث جنوح السفن

 إشارات مالحیة ضعیفة

أعمال و التعدیننشاطات 

 الجرف

المناطق التي ال تتوفر بھا 

 مواد بناء

ُممارسات الصید الُمدمرة 

(صید األسماك بالمتفجرات، 

الصید الغیر قانوني، 

 )وغیرھا

مناطق صید األسماك على 

 طول الساحل

 ناء الساحلیةمناطق الب ترسب الرمال

 المناطق الصناعیة التلّوث بالمخلفات الصناعیة مناطق النشاط السكاني ترسب الرمال

جمع المرجان واألسماك 

 واالفقریات

الصناعات البترولیة ومناطق  التلّوث بالزیت (النفط) على طول الساحل

 النقل

مخلفات الصرف الصحي   

 والمنزلي 

 مناطق التنمیة السكاني

أعمال المرجان نتیجة  تحطیم  

 الغوص

 مناطق الغوص

 

 األخطار الشائعة 1.3.1

 أ) جنوح السفن
. تأثر یحدث جنوح القوارب والسفن بشكل واسع یؤثر على التنوع الحیوي للشعاب المرجانیة

الشعاب المرجانیة بجنوح السفن یتراوح ما بین اآلثار البسیطة إلى انھیار الھیكل المعقد للشعاب 
التعافي الطبیعي للشعاب المرجانیة بعد حوادث الجنوح الشدیدة قد یستغرق عدة  ة.المرجانی

تتضمن القیمة االقتصادیة لألضرار  ون وفي الغالب ما تستخدم طرق االستعاضة الصناعیة.رق
نتیجة حوادث جنوح السفن على تكلفة تقییم الضرر، وبرامج االستعاضة، ومراقبة برامج 

الطبیعي الضرر ولغایة استعادة وضعة وقوع رة للنظام البیئي من لحظة االستعاضة وقیمة الخسا
 الذي كان علیھ قبل وقوع الحادث.
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یعتبر الضرر الحاصل على الشعاب المرجانیة نتیجة حوادث جنوح السفن خطر جسیم 
بشكل صحیح تحدید العالقة لم یتم أبداً  لمجتمعات المرجان في العدید من المناطق حول العالم.

نسبیة ما بین حجم الضرر والفترة الزمنیة الالزمة لالستعاضة. على الرغم من ذلك فإن ال
العالقة ما بین عدد السفن أو حجم المالحة في المنطقة تتناسب بشكل إیجابي مع عدد أضرار 
الشعاب المرجانیة. یعتبر موضوع جنوح السفن في منطقة البحر األحمر وخلیج عدن موضوع 

وثیق حوادث الجنوح ضعیف جداً من قبل الُسلطات في الماضي. وھذه الورقة حیث كان ت معقد.
 تتناول ھذه المشكلة على المستوى اإلقلیمي.

 ب) الممارسات الُمدمرة في صید األسماك
جمیع وسائل صید األسماك قد تؤثر على الشعاب المرجانیة لكن طرق صید األسماك الُمدمرة 

تُعتبر طرق صید  تواجھ الشعاب المرجانیة حول العالم.بشكل كبیر الضغوطات التي  فاقمت
األسماك الُمدمرة واحدة من أكبر المخاطر المباشرة للنظام البیئي للشعاب المرجانیة في بعض 
الدول. وعكس االضطرابات التي تُحدثھا الظواھر الطبیعیة أو التلّوث من مصادر متعددة، فإن 

 دمرة یمكن خفضھ من خالل استعمال وسائل بدیلةالضرر الناتج عن طرق صید األسماك المُ 
التي تخفف الضرر عن الشعاب المرجانیة وفي نفس الوقت تتیح المجال لعملیات صید األسماك 

 المستدامة.

وھذه الممارسات  إن طرق صید األسماك الُمدمرة تُعتبر وسائل غیر مستدامة لصید األسماك.
شعاب المرجانیة التي تُؤكل، نقص في التنوع، في الغالب ینتج عنھا خسائر في أسماك ال

اختالفات في أحجام األنواع الُمستھدفة، وتأثیرات متسارعة على أسماك الشعاب المرجانیة 
إن أي نوع من  األخرى مما یؤدي إلى تغیرات في تركیب األنواع، والكتلة الحیویة والكثافة.

شعاب المرجانیة في حال لم یتم مراقبة نشاطات صید األسماك قد ینتج عنھا حالة إزاحة في ال
نشاطات صید األسماك بشكل جید كما یسمح بإزالة العدید من الكائنات الُمفترسة والعاشبة من 

من المھم حمایة الشعاب المرجانیة ألن الشعاب التي تتمتع بصحة جیدة یمكنھا أن  النظام البیئي.
في السنة، لكن الشعاب المتضررة تنتج طن من األسماك لكل كیلو متر مربع  35تنتج لغایة 
 كمیات أقل.

 صید األسماك بالمتفجرات

على الرغم من أن ذلك ممنوع في معظم دول العالم، وعلى الرغم من الخطورة المصاحبة 
ً ال زالت واحدة من "أدوات" الصید الشائعة التي تستخدم الذلك، فإن القن بل المصنوعة منزلیا

المرجانیة واألسماك البحریة الصغیرة وبالتالي "كسب األموال  لصید تجمعات أسماك الشعاب
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بطریقة سھلة". في الماضي كانت ما تستعمل الُشحنة الناسفة التي تأتي من الصراعات في 
الشرق األوسط، من خالل المخصبات والدینامیت الذي یتم شرائھ بطریقة غیر شرعیة، في 

المتفجرات المرجان الصلب وتقتل األسماك تُحطم  الغالب من مشاریع الھندسة المدنیة.
ع مرور الزمن ینتج عن صید األسماك مالفقاریات ضمن مناطق واسعة محیطة بھ. ولوا

إلى إضرار بكامل الشعاب المرجانیة وبالتالي یُدمر المورد األساسي  اترباستخدام المتفج
ع والتي تشیر إلى تم نشر العدید من النشرات العلمیة حول ھذا الموضو لصیادي الكفاف.

 ,.McManus et alمستقبل المناطق التي تم تفجیرھا والخسائر في اإلیرادات االقتصادیة (
1997; Riegl and Luke, 1999; Fox et al., 2003; WWF, 2004,2006.( 

 أدوات صید األسماك (الشباك والجر في قاع البحر)

رار فیزیائیة في ھیكل الشعاب ممكن ألدوات صید األسماك االعتیادیة أن تؤدي إلى أض
وأقفاص صید األسماك والمراسي الشعاب الخیشومیة المرجانیة وأرضیتھا. تُكسر الشباك 

المرجانیة وتؤدي إلى موتھا عند تشابكھا معھا. ھنالك القلیل من الدراسات التي توثق الضرر 
یعرف بأنھ عندما ل موت المرجان نتیجة صید األسماك بواسطة خیوط الصید. ما دالحاصل ومع

د خیوط صید األسماك فوق الشعاب المرجانیة فإنھا تعلق بھا من خالل الثقل ایُلقي الصی
ھذه الخطوط المتروكة تعلق أكثر  الرصاصي أو السنارة ویتم قطعھا ولكن یبقى الخط ُمنجرف.

من  بالمرجان وتؤدي إلى كشط البولیبات والنسیج الحي للمرجان. یستطیع المرجان التعافي
جروح بسیطة تحدث لھ نتیجة لذلك ولكن إذا تكرر الضرر بصورة مستمرة فإن التعافي یصبح 

أي أداة جر لقاع البحر سوف تؤدي إلى تكسیر وخدوش للمرجان وتعتبر واحدة من أكثر  صعباً.
 أدوات الصید إضراراً بالشعاب المرجانیة.

تعیش في المیاه الباردة والمیاه العمیقة.  شباك الجر في قاع المحیط تؤدي إلى تدمیر الشعاب التي
األسماك مناطق الشعاب المرجانیة ألن شباكھم تعلق بالشعاب. في  اتاریخیاً، تجنب صیادو

ھوبر حیث سمحت العجالت -ثمانینات القرن الماضي تم اختراع أدوات الجر من نوع روك
من مرجان  %55لم یتمكن  الكبیرة المثبتة في قاع الشبكة لھا بالتدحرج فوق أي جسم خشن.

المیاه الباردة في األسكا من التعافي بعد مرور عام من تضررھا نتیجة مرور أداة جرف قاعي 
ولھا ألربعة كیلومترات على الشعاب في شمال شرق المحیط یوجد نُدب یصل ط فوقھا.

األطلسي نتیجة مرور أدوات الجرف فوقھا. في جنوب استرالیا حیث تجري عملیات صید 
من سطح تلك الشعاب صخور عاریة.  %90األسماك بالقرب من الشعاب المرجانیة، أصبح 

وحتى في منطقة التراث العالمي لحاجز المرجان الكبیر فإن عملیات الجر في القاع من أجل 
تُعتبر عملیات صید األسماك  اصطیاد الجمبري قد أدت إلى انقراض في بعض أنواع المرجان.
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في القاع إحدى الوسائل الشائعة في منطقة البحر األحمر وخلیج عدن.  عن طریق أدوات الجر
من قبل الصندوق العالمي للحیاة البریة واالتحاد العالمي  2004في التقریر الذي صدر عام 

لحفظ الطبیعة ومجلس حمایة الموارد الطبیعیة ذكر بأن عملیات الصید من خالل الجرف القاعي 
  ).Gianni, 2004لبحار العمیقة (تُمثل أكبر خطر على بیئة ا

 الصید الجائر و/أو الصید االنتقائي

على الرغم من أنھ لیس بالضرورة أن تكون ُمدمرة كالوسائل األخرى التي ذكرت أعاله، فإن 
السبب الرئیسي الذي من خاللھ قد یؤدي الصید الجائر إلى اإلضرار بالشعاب المرجانیة ھو 

تقلیل من قیمتھا أمام الغواصین، الذین یرغبون یؤدي إلى الأنھ  كما نتیجة خفض تنوع األسماك.
برؤیة أسماك كبیرة مفترسة وعدد كبیر من األسماك الصغیرة الملونة. وبشكل عام، فإن خفض 

 %60الجھد المطلوب لتجنب الصید الجائر والحصول على كمیة قصوى مستدامة یقدر بحوالي 
)McManus et al., 1992(ل إلى ھذا الخفض في الجھد عن وى الوسائل للوصتكون إحد . قد

باإلضافة إلى خفض الجھد الكلي، یجب  طریق انتھاج مصادر بدیلة للدخل مثل السیاحة البیئیة.
على اإلدارة أن تُركز على إنشاء محمیات وتحدید مواسم یمنع فیھا الصید. التقاریر المتعلقة 

إلى وجود نقص في أعداد وأحجام أسماك ة من دول مختلفة تشیر مبكمیات األسماك القاد
الشعاب المرجانیة الموجودة في مجمل المصید والذي یشیر إلى الضرر في المخزون السمكي 

 في تلك المناطق.

 ج) ترسب الرمال
 3تتعرض المناطق الساحلیة في منطقة البحر األحمر وخلیج عدن إلى ترسب الرمال من 

ً من المناطق الصحراویة المحیطة المصدر األول وھو محد مصادر رئیسیة. ود یأتي طبیعیا
 تبالساحل. حیث تُحمل كمیات كبیرة من الرمال بواسطة الریاح السائدة وتُلقى فوق مسطحا

الشعاب الھدبیة (الُمشاطئة). المصدر الثاني الطبیعي میاه السیول الموسمیة التي تنشأ بفعل میاه 
ب الھدبیة. األضرار الناتجة عن ھذه الحوادث األمطار التي تسیل عبر األودیة إلى الشعا

الطبیعیة تكون محصورة في منطقة محددة وتحدث خالل فترات متباعدة وفي بعض األحیان یتم 
 التعافي منھا.

المصدر الثالث لترسب الرمال ھو من نشاطات بشریة مثل الطمر الكتساب أراضي، وتغییر 
خنق المرجان وتمنع تؤدي إلى  تنتج رمال خط الساحل والتنمیة السكانیة. ھذه النشاطات

الب على التوالي، والتي تعتبر الطحالب المتكافلة معھ والبولیبات من التقاط أشعة الشمس والطح
تبدو ھذه المشاكل أكثر وضوح بالقرب من المدن التي یتم تطویرھا  في التغذیة. رھا األوليدمص
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أثیر ترسب الرمال من ھذه المصادر یكون محدودا حالیاً في اإلقلیم مثل مدینتي الغردقة وجدة. ت
 نسبیاً ولكنھا تستمر لفترات طویلة وبالتالي یكون الضرر جسیماً.

 الفقریاتلد) جمع واإلتجار بالمرجان واألسماك وا
الستخدامھا في معارض األحواض  أصبح االتجار العالمي بالنباتات والحیوانات البحریة

ملیون دوالر أمریكي  300-250تمكن بقیمة تتراوح ما بین الزجاجیة نشاط تجاري رائج وم
ملیون  2-1.5یتراوح عدد األشخاص الذین یملكون أحواض زجاجیة في بیوتھم ما بین  بالسنة.

ألف شخص في الوالیات المتحدة األمریكیة لوحدھا. العناصر التي  60شخص یشمل حوالي 
 ریات والنباتات.ارجان واألسماك والالفقنوع من الم 2,400تشملھا ھذه التجارة تضم حوالي 

فإنھ یتم االحتفاظ بسجالت األنواع  )UNEP, 2000بحسب برنامج األمم المتحدة للبیئة (
الغریبة التي یتم االتجار بھا في قاعدة بیانات األحواض البحریة العالمیة. على الرغم من ذلك 

ھذا یدل على أن القطاع  رة والُمستوردة.فإن السجالت تُظھر دائما تباین ما بین الكمیات الُمصد
الغیر قانوني في ھذا االتجار یجد مصادر أخرى. خالل العقد األخیر ونتیجة صعوبة نقل ھذه 
األحیاء لمسافات طویلة حول العالم، أصبح البحر األحمر ھدف للحصول على ھذه المواد 

 بطریقة غیر قانونیة.

مساك باألسماك یترتب علیھا تكسیر واإلضرار على الرغم من حقیقة أن معظم عملیات اإل
د أسماك أخرى. من التجارة أكبر من أي عملیات صی رادات من ھذا النوعیبالمرجان، إال أن اإل

ولھذا السبب تحول العدید من الصیادین للمارسة نشاط صید األسماك الغریبة. إن محاربة ھذا 
 أكبر من الجھات المعنیة.م یحتاج إلى جھود یالنشاط الغیر قانوني في اإلقل

 األخطار الُمحددة 2.3.1

 وأعمال الجرف التعدینأ) 
المرجانیة منذ القدم كمصدر لمواد البناء وإلنتاج الجیر وكذلك لالتجار استعملت الشعاب 

لتقلیل كلفة بناء  یستعمل الجیر عادة كطالء أو یُخلط مع االسمنت بالمرجان ألغراض الزینة.
ال ینتج عن تعدین المرجان تحطیم الشعاب المرجانیة  لحكومیة المحلیة.المنازل والمكاتب ا

الھدبیة (الُمشاطئة) فقط وبالتالي یؤثر سلباُ على حمایة الشواطئ، وإنما یؤدي أیضاً بطریقة غیر 
مباشرة لقطع أشجار الغابات المجاورة من أجل حرق المرجان إلنتاج الجیر. من الجدیر بالذكر 

ن اآلثار السلبیة لتعدین المرجان على خدمات الشعاب المرجانیة في الحمایة أنھ على الرغم م
الساحلیة باإلضافة لخدمات النظام البیئي األخرى، إال أن تعدین المرجان ال زال یمارس بشكل 

ومن األمثلة  كبیر في العدید من مناطق العالم وكذلك في إقلیم البحر األحمر وخلیج عدن.
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ول تعدین المرجان ھو قریة سواكن على السواحل السودانیة حیث معظم التاریخیة الجیدة ح
  األبنیة قد تم بنائھا من المرجان المستخرج من الشعاب المرجانیة المجاورة.

 ب) التلّوث والمخلفات الصناعیة
یمكن أن یؤدي التلّوث من المناطق السكانیة، والكیماویات الزراعیة الناتجة من تصریف 

ومن المعروف أن التصریف من محطات تحلیة المیاه  ناعات إلى قتل المرجان.المزارع والص
ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي في المدن الساحلیة یؤدي إلى اإلضرار في المساحات 

 المرجانیة نتیجة التغیر في نوعیة المیاه ودرجة الحرارة.

على طول الساحل. تُعتبر تملك العدید من دول البحر األحمر وخلیج عدن صناعات رئیسیة 
الفضالت التي یتم تصریفھا من تلك المدن خطر رئیسي على الشعاب المرجانیة في البحر 
األحمر وخلیج عدن. كما أنھا من الممكن أن تؤثر إلى حد ما على الشعاب المرجانیة في دول 

تي یقع فیھا إن السیطرة والمراقبة على تلك الفضالت تعتبر من مسؤولیات الدولة ال مجاورة.
تملك بعض الدول في المنطقة تشریعات تحكم تصریف تلك الفضالت  مصدر تلك الفضالت.

الدولیة ولكن لم تأخذ دول أخرى بتلك اإلجراءات  73/78إلى البحر بحسب اتفاقیة ماربول 
إدارة من على التكالیف واإلیرادات  1992الصحیحة. في دراسة أجراھا السید راسل في عام 

دلیل على أن التكالیف البیئیة لتلك األنشطة سوف  مت الساحلیة في المناطق السكانیة قدالمخلفا
تؤثر بشكل حاد على صناعات أخرى مثل (السیاحة وصید األسماك وغیرھا) والتي لھا آثار أقل 

 ).Russell, 1992على البیئة (

 ج) تحطیم المرجان نتیجة أعمال الغوص
اء جزء مھم من صناعة السیاحة الدولیة وھو ینمو بشكل یُعتبر الغوص الترفیھي تحت الم

متسارع. حیث أصبح الوصول إلى الشعاب المرجانیة أكثر سھولة وتحسنت الخدمات للزائرین، 
 ,Hawkins and Robertsازداد عدد الغواصین في ھذا النظام البیئي الھش بشكل كبیر جداً (

وھي أكبر منظمة لتدریب الغواصین قد ). وبحسب ھاریوت وزمالئھ فإن منظمة بادي 1993
شھادة  10,000شاھدت ازدیاد كبیر في أعداد شھادات الغواصین الدولین حیث ارتفع العدد من 

إلى  .)Harriot et al., 1997( 1996مالیین شھادة في عام  5إلى أكثر من  1967في عام 
كل تام مع االستخدام عھد قریب، كان یُنظر إلى سیاحة الغوص على أنھا سیاحة منسجمة بش

المستدام للموارد البحریة، فیما إذا تم مقارنتھا مع نشاطات ُمستھلكة مثل صید األسماك والتعدین 
وإنشاء األماكن السیاحیة. إال أن الدالئل الحدیثة تشیر بأن الشعاب المرجانیة من الممكن تتضرر 

 ,.Jameson et alبشكل ضعیف ( كنتیجة الستعماالت السیاحیة الكثیفة التي یتم التخطیط لھا
1999; Tratalos and Austin, 2001.( 
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ازداد الضرر الفیزیائي الذي یُحدثھ  مع ازدیاد شعبیة ریاضة الغوص الترفیھي تحت الماء
الغواصون ومراسي القوارب. ونتیجة لذلك أصبح االھتمام أكبر بموضوع تضرر الشعاب 

یحتاج إلى تقییم مخاطره بشكل أفضل والذي  المرجانیة الناجم عن ضغط الغواصین والذي
من الممكن للغواصین تحت الماء إحداث  بدوره سوف یدعم االستراتیجیات اإلداریة الفاعلة.

قامت دراسات عدیدة  أضرار غیر مقصودة بالشعاب المرجانیة والكائنات القاعیة األخرى.
كل ونشاطات الغوص على نسیج بالتحقق من كیفیة الضرر الذي تُحدثھ أعمال المشي، والسنور
 ,Woodland and Hooperالشعاب المرجانیة إما بالتكسیر أو كشط النسیج الحیواني (

1997; Liddle and Kay, 1987; Hawkins and Roberts, 1992, 1993.(  توفر ھذه
ت الدراسات تحلیل كّمي للضرر الناتج عن الغواصین والذي یُعتقد أنھا السبب الرئیسي وراء مو

المرجان في المناطق التي یتم الغوص فیھا بصورة متكررة. كما أظھرت اختالفات معیاریة في 
نسبة الغطاء المرجاني ما بین المناطق التي یتم الغوص بھا والمناطق األخرى األصلیة. أظھر 

تكسیر أكبر بالشعاب المرجانیة ونمو أكثر للطحالب وخسارة أكبر في النسیج دراسة أن ھنالك 
إذا ما قورنت بتلك التي یكون الغوص المواقع التي یتم الغوص فیھا بشكل كثیف حیواني في ال

 ,Riegl and Velimirov, 1991; Hawkins and Roberts, 1992فیھا محدوداً (
). كذلك فإن زیادة ترسیب الرمال فوق الشعاب المرجانیة نتیجة أعمال الغوص سوف 1993

 ).Rogers, 1990لتالي موتھ (تؤدي إلى ضغط على المرجان وبا

 الحاجة إلى دلیل استرشادي إقلیمي 4.1
بالرغم من حقیقة االعتراف بالشعاب المرجانیة كنظام بیئي عالي االنتاجیة والتنوع وجّذاب 

تحت  يویوفر العدید من المنافع لإلنسان، إال أن الشعاب المرجانیة على المستوى العالم
ز ویبر ستغالل الجائر وتأثیرات اإلنسان غیر المباشرة.الحصار وتتعرض للضرر نتیجة اال

ما یتم اعتبار القیمة االقتصادیة للشعاب المرجانیة أو تقدیرھا  جزء من المشكلة بسبب أنھ نادراً 
)Costanza et al., 1997; Daily et al., 2000.( 

ُ خالل العقد الماضي بأن نجاح أي نظام اقتصادي یعتمد لحد بعید على عدد الدول  بدا واضحا
ً وتطبق النظام بشكل جماعي أو اتحادي. تمتلك ھذه األنظمة قوة أكبر في حال  التي تعمل معا

 كانت ھذه الدول تُطبق نفس القوانین والتشریعات عند معالجة المشاكل الشائعة.

األضرار بالشعاب  ھنالك حاجة لنظام موحد للتعامل مع المشاكل الشائعة للتعویض عن
ص األدلة االسترشادیة في مجال التقییم االقتصادي في منطقة البحر األحمر ة. ونقالمرجانی

ُ یفتح المجال بأن یتم احتساب قییم التعویض باستخدام دالئل علمیة ضعیفة  وخلیج عدن حالیا
 ومبنیة بشكل أساسي على تجارب سابقة في اإلقلیم والتي لم تحدث ضمن ظروف متشابھة.
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ة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن في شھر آب/أغسطس عام نظمت الھیئة اإلقلیمی
ورشة عمل إقلیمیة في جدة ضمت الخبراء الوطنیین الذین تم ترشیحھم من دولھم. قام  2008

أنظمة التعویض عن تدمیر الشعاب المرجانیة نتیجة لجنوح السفن ھؤالء الخبراء بمراجعة 
ُ في دول اإلقلیم  المختلفة. أظھرت النتائج بأن كل دولة تستخدم نظام مختلف المستخدمة حالیا

یعتمد على احتیاجاتھا وتجربتھا الشخصیة. بشكل عام تُعتبر المعادلة المستخدمة في النظام 
في باقي الدول. على الرغم من ذلك  ب معدل قیمة التعویض كنموذج یحتذىالمصري الحتسا

بت بأنھا ال تصلح لكافة الدول في اإلقلیم. ویكمن فإن إلقاء نظرة فاحصة على تلك المعادلة أث
السبب في عدم صالحیتھا الختالف األنشطة الساحلیة في كل دولة وعدم وجود اعتبارات 
لعملیات االستعاضة. إلى جانب ذلك فإن المعادلة لیست مبنیة على تقییم اقتصادي شامل ولكنھا 

 غالباً ما تأخذ في االعتبار النشاطات السیاحیة.

 ىفإنھا ستؤدي إلتبدو الحاجة ماسة لوجود دالئل استرشادیة إقلیمیة إلجراءات التعویض. 
تطویر وتعدیل ومعایرة الممارسات الموجودة. تُمثل ھذه النشرة الوضع الوطني الحالي وتضع 
مقترح لدلیل استرشادي إلجراءات التعویض على المستوى اإلقلیمي. لقد تم استقاء معظم 

 بیانات من خالل ورشة العمل المذكورة سابقاً.المعلومات وال
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 . حوادث جنوح السفن في البحر األحمر وخلیج عدن2

 تسلسل األحداث بحسب الزمان والمكان 1.2

واحدة من أنواع الحوادث البحریة التي تضم تأثیر سفینة على قاع  حوادث جنوح السفنتُعتبر 

غمور من جسم السفینة وتحدیداً الجزء السفلي البحر والذي ینتج عنھ بالغالب ضرر بالجزء الم

من ھیكل السفینة مما یؤدي إلى تسرب الماء إلى داخل السفینة ویؤثر على سالمة ھیكلھا 

یمكن مالحظة التأثیرات  ھنالك العدید من العواقب الُمترتبة على حوادث جنوح السفن. وثباتھا.

 في:

ً تأ )1  سبب بالحادث ناقلة نفط كبیرة؛یتعندما  ثیرات فیزیائیة على البیئة خصوصا

 احتمال فقدان بعض األرواح؛ )2

 عواقب مالیة على المجتمع المحلي القریب من الحادث؛ )3

 عواقب مالیة على مالك السفینة نتیجة خسارتھ للسفینة أو الُمخالفات. )4

، قد ینتج عن حوادث الجنوح، وھذا یعتمد على المناورات التي یجریھا قبطان السفینة قبل التأثیر

ر في موقع الجنوح، أي بأن تصبح السفینة عالقة. وبحسب طبیعة أرضیة وتضاریس قاع البح

الناتج عن الحادث  ، مرجاني أو صخري، یجب اتخاذ تدابیر مختلفة لتقییم الضرررملي، طیني

 كذلك الضرر الذي یمكن أن یحدث عن تحریر السفینة ونقلھا إلى میناء آمن.

جنوح السفن تُسبب خسائر فادحة في البیئة البحریة واألوراح ولكن  األضرار الفیزیائیة لحوادث

تأثیرات أكبر وتستمر لفترة  یكون لھا أیة خسائر الحقة لوقود السفینة أو البضائع التي تحملھا

حیث من الممكن أن تتمزق  حوادث جنوح السفنشائعة ل ةجیتسرب الزیوت نت یُعتبر أطول.

ر زیت الوقود الُمتسرب الناتج عن الحادث كارثي بالنسبة للحیاة خزانات الوقود أو تنثقب. یعتب

الفطریة في المنطقة. فالعدید من الطیور قد نفقت نتیجة تعرضھا للزیت، والمجتمعات القاعیة قد 

 طئ تغطت بطبقة سوادء دبقة.اانخنقت والشو
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لمحدودیة عملیات كان النقل البحري في البحر األحمر محدوداً قبل فتح قناة السویس. ونتیجة 

النقل كان یحدث في المتوسط فقط حادث واحد كبیر خالل العام على طول الساحل. ولكن بعد 

سفن التي تعبر البحر األحمر، ازدات افتتاح قناة السویس والزیادة الھائلة في أعداد وأحجام ال

حمر تُظھر خطوط النقل الرئیسیة في منطقة البحر األ 1.2فرصة حدوث حوادث. الصورة 

وخلیج عدن، كما تُظھر الموانئ الوطنیة. وقد أضاف التطور السیاحي الذي شھدتھ المنطقة 

مؤخراً وخصوصاُ في شمال البحر األحمر (أي مصر) عبء جدید على الحركة المالحیة نتیجة 

 قوارب نقل الركاب والبواخر السیاحیة.

 
طوط المالحیة الرئیسیة (موضحة بالنقاط الصفراء) والموانئ خارطة تُبین الخ :1.2صورة 

 .الوطنیة (موضحة بالنقاط الحمراء) في منطقة البحر األحمر وخلیج عدن
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وبحسب المعلومات المتوفرة عن حوادث السفن فإن بعض المناطق حول الُجزر وفي مدخل 

 البریطانیھ لبحریة الملكیةالمرافئ ھي األكثر ُعرضة لحوادث جنوح السفن. على الرغم من أن ا

، فإن بعض قد قامت بوضع خرائط لكافة المنطقة ویتوفر مجموعة كاملة من الخرائط المالحیة

 الضحلة نتیجة نمو الشعاب المرجانیة تحتاج درجة عالیة من المھارة المالحیة لتجنبھا.المناطق 

ة إلقاء مراسي السفن یُشكل الضرر الذي یلحق بالشعاب المرجانیة نتیجیُعتبر في الماضي، كان 

اً، ولكن الدراسات الحدیثة أظھرت أنھ على المدى الطویل كان الضرر الذي لحق طفیف اً تھدید

بالشعاب المرجانیة جسیماً. عدم وجود طفافات لربط القوارب علیھا في العدید من الدول في 

ً بالسعودیة) یزید من ا حتمالیة حدوث أضرار المنطقة (موجودة فقط في مصر واألردن وجزئیا

 بالشعاب المرجانیة نتیجة ممارسات الرسو الخاطئة.

 أسباب األحداث 2.2

مع الزیادة الًمضطردة في الموانئ والسكان على طول الساحل، تُصبح الخطوط المالحیة أكثر 

انشغاالُ وتزداد معدالت حوادث جنوح السفن. تحدث حوادث جنوح السفن ألسباب عدیدة 

وبحسب الموقع وحجم التأثیر یكون الضرر إما  الخلل التقني،و الخطأ البشري تتراوح ما بین

 بسیطاً أو جسیماً.

طنة یبحرون بأدوات مالحیة بسیطة وخرائط خاطئة، قبل تطور المالحة عبر اعندما كان القب

األقمار الصناعیة وتوفر الخرائط المالحیة على الكمبیوتر، كانت حوادث الجنوح تحدث في 

من دول العالم نتیجة أخطاء أو قلة التجربة في المالحة أو اإلبحار في مناطق ال توجد لھا  العدید

خرائط. ولكن مع التطویر الثوري في المعدات برزت عوامل أخرى لتكون السبب في حوادث 

والثقة نتائج األخطاء البشریة ) Matoba, 1999( 1999جنوح السفن. شرح السید ماتوبا عام 

لحوادث تصادم وجنوح السفن. وقد أشار إلى أن السلوك البشري خالل الحادث  فینةفي ھیكل الس

یجب أن یُضاف لسجالت التحقیق بالحادث باإلضافة إلى الموثوقیة في ھیكل السفینة. عرض 

) تحلیالت Simonsen and Hansen, 2000( 2000السیدان سیمنسن وھانسن في العام 
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حادث جنوح سفینة. تناقش أعمالھم  130ائیة ألكثر من نظریة وأخرى مبنیة على نتائج إحص

تم مراجعة نظریة  بحوادث جنوح السفن. بالشكل الھندسي للسفینة فیما یتعلق علقتعدة جوانب ت

ً لشكلھا الھندسي مع األخذ  بسیطة لمقارنة توقعات الضرر الناتج عن جنوح السفن المختلفة تبعا

 ھا أثناء المالحة.بعین االعتبار ھیكلھا وإزاحتھا وسرعت

، فإنھ على ما یبدو أن أسباب الحوادث في البحر األحمر وخلیج عدن بحسب السجالت المتوفرة

یعود لطبیعة النشاط في المنطقة. على السبیل المثال فإنھ ال یتوقع حدوث حوادث في الممرات 

ال یلتفت قباطنة الرئیسیة حیث تعبر السفن الكبیرة باستثناء عند االقتراب من مدخل القناة. 

المرافئ والتي تكون خل االقوارب الصغیرة إلى التجمعات المرجانیة الصغیرة التي تنمو على مد

 السبب الرئیس في الحوادث.

وراء حوادث القوارب الصغیرة  يفي الغالب ما یعتبر الخطأ البشري في المالحة السبب الرئیس

الحركة السیاحیة بمصر فقد ازدادت أعداد  والیخوت. على سبیل المثال مع النمو الُمضطرد في

یخت  4000یخت في السبعینات إلى ما یقرب من  30القوارب الصغیرة والیخوت من أقل من 

ھذه الزیادة وبدون وجود تدریب جید لربابنة  وذلك في مدینة الغردقة فقط. 2005في عام 

ة المالحیة في مناطق الشعاب القوارب قد أدت إلى عدد كبیر من حوادث الجنوح نتیجة قلة الخبر

 المرجانیة.

یُعتبر الطقس السیئ واحد من األسباب أیضاً لحوداث الجنوح في المنطقة. فباستثناء شمال البحر 

كم/ساعة 7الریاح الشمالیة الغربیة وبسرعة تتراوح ما بین بشكل دائم األحمر الذي تسود فیھ 

 فإن باقي أجزاء البحر األحمر اعة)میل لكل س 7.5كم/ساعة (12میل لكل ساعة) و  4.3(

ة ومتغیرة من الریاح الموسمیة. وھذه الریاح تتغیر تبعاً وخلیج عدن ُمعرضة لتأثیرات ثابت

 للفصل والموقع بسرعتھا واتجاھا وبشكل عام تزداد السرعة كلما اتجھنا إلى الشمال.
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 الُمطالبات والتسویات 3.2

ً في العدید من الدول. وفي ھذه األثناء فإن دول یُعتبر مبدأ التعویضات البیئیة مبدأ جد ید نسبیا

األضرار البسیطة، فقد استعملوا جزء من  عن أخرى قد أدركت خطورة إغفال النظر حتى

قانونھم المدني للحمایة ضد األضرار البیئیة. مع نھایة القرن الماضي وبدایة األلفیة الجدیدة 

یئیة خاصة بھا. وبطبیعة الحال فإن القوانین الجدیدة قد أصدرت العدید من الدول النامیة قوانین ب

ً دول أخرى تضمنت نفس الشكل الذي أصدرتھ  على أجزاء تختص بالدولة  ولكنھا اشتملت ،سابقا

 التي أصدرتھا.

مع التطور الحاصل في االقتصاد البیئي كأداة الحتساب قیمة الضرر الحاصل على البیئة، فقد 

ام للتعویض البیئي. تُعتبر الشعاب المرجانیة في بعض البلدان واحدة تبنت العدید من الدول نظ

من الموائل البحریة الھامة والمسؤولة عن جزء كبیر من الدخل القومي. بدأت تظھر في المحاكم 

ألسباب مختلفة، وقد  حول العالم قضایا للتعویض عن األضرار التي تلحق بالشعاب المرجانیة

دفوعة كمخالفات بأنھ كان لھا تأثیر إیجابي بالحد من عدد الحوادث أظھرت القیم المالیة الم

 المسجلة.

تعود قضایا التعویض عن األضرار في الشعاب المرجانیة في منطقة البحر األحمر وخلیج عدن 

إلى أواسط الثمانینات من القرن الماضي وذلك بعد اإلعالن عن أول محمیة بحریة وطنیة في 

لحمایة البیئة البحریة  اشتملت خطة اإلدارة للمحمیة على نصوص منطقة رأس محمد (مصر).

ً الشعاب المرجانیة. وكان القانون الوحید المتوفر في تلك الفترة ھو قانون رقم   102وخصوصا

للمناطق المحمیة. وبحسب ھذا القانون یمكن مخالفة الشخص أو األشخاص  ١٩٨٣لسنة 

نتیجة فعل أو حادث. لم یُحدد بالقانون قیمة  المسؤولین عن األضرار بالشعاب المرجانیة

المخالفة الدقیق وال آلیة احتسابھا. لھذا السبب تم البدء بالبحث عن آلیة لتقییم الضرر وكیفیة 

احتساب قیمة المخالفة من قبل مجموعة من العلماء في المنطقة ومن خالل زیارات لمحمیة 

 رأس محمد.
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ضي تم استنباط معادلة ووضعھا موضع التنفیذ كتعلیمات مع نھایة الثمانینات من القرن الما

داخلیة للمحمیة البحریة. وال زالت ھذه المعادلة قید االستعمال حتى یومنا ھذا وتم التوسع في 

حادث جنوح سفن  39لقد وقع  استعمالھا لیشمل كافة السواحل المصریة على البحر األحمر.

وحتى أبریل  1997یناء خالل الفترة من أبریل وخروقات حول مدینة الغردقة وشبھ جزیرة س

وكانت أكبر قیمة لمخالفة ُسجلت نتیجة إلقاء مرساة فوق الشعاب المرجانیة قد بلغت . 1998

دوالر أمریكي. وبلغت قیمة مجموع المخالفة الكلیة والتي كانت على الباخرة ماریالن  6000

ملیون دوالر أمریكي  4قد بلغت  رفیةوالتي ارتطمت بشعاب الشدوان المرجانیة بمنطقة األش

لقد أرسل ھذا اإلجراء الصارم رسالة واضحة للشركات  وقد تم حجز السفینة لحین دفع المخالفة.

انیة بمصر. حار في مناطق الشعاب المرجع على أخذ الحیطة والحذر عند اإلبالمالحیة وشج

المیاه المصریة على سواحل  ارتفعت حوادث جنوح السفن المسجلة في وعلى الرغم من ذلك فقد

دوالر  8,175,250حادث ُمحققة دخل مالي نتیجة المخالفات بلغ  80البحر األحمر إلى 

حادث  69أمریكي، بینما في األجزاء الشمالیة وبما فیھا شبھ جزیرة سیناء بلغ عدد الحوادث 

وحتى عام  1987نتیجة المخالفات خالل الفترة من عام  76,425,075ُمحققة دخل مقداره 

2008. 

إن تحصیل المخالفات في مناطق أخرى من البحر األحمر لیس بالعملیة السھلة نتیجة عدم وجود 

مع الزیادة في مشاریع رفع القدرات الذي  قوانین داعمة، أدوات مراقبة، واشخاص ُمدربین.

عودیة تقوم بھا مؤسسات إقلیمیة ودولیة بدأت بعض الدول األخرى مثل األردن والیمن والس

بتحصیل مخالفات عن مثل ھذه األنواع من الحوادث عندما تحدث في میاھھا اإلقلیمیة. ال زال 

توثیق القیم الحقیقیة لتلك المخالفات وأعدادھا ضعیفاً جداً. ال زلنا بحاجة لوضع المزید من القیود 

المالحیة حول عملیات رسو السفن، مزید من الطفافات الصطفاف السفن، مزید من المساعدات 

 وتحدید مناطق یُمنع دخول السفن إلیھا وذلك من أجل خفض حوادث جنوح السفن التي تحدث.
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 آلیات وإجراءات ُمستخدمة على المستوى الوطني 4.2

 السودان 1.4.2

یة (أصبح العدد الو 25البحر األحمر وھو ُمقسم إلى یُعتبر السودان من أكبر الدول الُمطلة على 

. ویبلغ طول الساحل السوداني حوالي  )2005جنوب السودان في العام  فصالوالیة بعد ان 18

كم تقع كلھا في والیة البحر األحمر، وذلك دون تضمین الخلجان والمناطق الداخلة في 750

الیابسة. یتمتع الساحل السوداني بخاصیتین جغرافیتین بارزتین: البحیرات الساحلیة أو ما یعرف 

والحید المرجاني الُمشاطئ أو ما یُعرف "بالشعاب" باللغة العربیة. وممن  محلیاً باسم "المرسى"

الممكن أن یكون المرسى خلیج محمي من البحر أو جزء مقطوع من الساحل بمنطقة بعیدة عن 

وتشكل ندبات (عشرات السنتیمیترات وحتى عدة أمتار في خط الساحل. تنمو الشعاب المرجانیة 

في منطقة المرسى على تر لعدة عشرات من األمتار في الحجم) الحجم) أو بقع مرجانیة (م

 .لمیاه العذبة خالل فصل الشتاء القصیرالكثیف لدخول المن الرغم 

تتمیز الشعاب المرجانیة بحسب شكلھا وموقعھا. تمتد الشعاب المرجانیة المشاطئة على طول 

ة طوقار بالجنوب. یمتد عرض رسى أو الدلتا قرب مدینمالسواحل السودانیة باستثناء مناطق ال

م. بینما 3000م من الشاطئ ولكن امتدادھا قد یصل إلى 1000الشعاب المرجانیة بالعادة إلى 

یكون الحاجز المرجاني منفصل عن الشاطئ والشعاب المرجانیة المشاطئة من خالل قناة مائیة 

 10عرضھا بین  یتراوح شكل الحاجز المرجاني من أسوار مرجانیة منفصلة یتراوح عمیقة.

كم. وختام ھنالك الشعاب 14حیود مرجانیة یصل عرضھا إلى إلى عدة مئات من األمتار ل

وھي حیود مرجانیة موجودة في المناطق البعیدة عن الشاطئ ویتراوح عرضھا ما بین  الحلقیة

 بینالعمیقة. ومثال علیھا جزیرة سنق عشرات األمتار إلى عدة كیلومترات وتكون محاطة بالمیاه

 وشعاب رومي.

ترتبط معظم األنشطة الساحلیة بالسودان بعملیات النقل البحري، والنشطات المینائیة المرتبطة 

بھا وصید األسماك. ال زال النشاط السیاحي في المنطقة محدود جداً. وھذا على الرغم من حقیقة 
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عاب المرجانیة على أن السواحل السودانیة تمتاز بعناصر جذب عالیة لسیاحة الغوص. تُشكل الش

طول سواحل البحر األحمر مواقع جذب للغواصین بسبب التنوع الكبیر في األحیاء البحریة، 

درجة مئویة إلى  26التي تتراوح بین  شفافیة المیاه العالیة جداً ودرجة حرارة المیاه السطحیة

ألحمر واحدة من سودان مثالُ. تًعتبر المناطق السودانیة من البحر ادرجة مئویة قرب بور 30

وخصوصاً أولئك المھتمین بالتصویر  لممارسة ریاضة الغوص تحت الماءبالعالم أفضل المواقع 

 تحت الماء.

 أ) اإلجراءات الوطنیة الرسمیة

 2005الصادر عام  السودان االنتقالي ةجمھوریدستور نوني في السودان على ارتكز النظام القی

قة بحمایة البیئة الموارد الطبیعیة في البالد. تنص ھذه والذي یضم ثالثة أجزاء رئیسیة متعل

 األجزاء على:

ون على متنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنـي بیئة طبیعیة نظیفة وألھل السودان الحق ف •

 ؛البالد وترعاه وتطوره فيالتنوع الحیوي 

ً على ال تنتھج الدولة سیاسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنھ أن یؤثر تأثیراً س  • البا

 ة.ختارمُ ي أو على بیئتھما الطبیعیة أو الوجود أي نوع حیواني أو صنف نبات

تطور الدولة، بموجب التشریع، االستغالل األمثل للموارد الطبیعیة وأنجع األسالیب  •

 . إلدارتھا

 یوفر ھذا القانون تفاسیر ھو قانون البیئة الرئیسي في السودان. 2001قانون حمایة البیئة لعام 

وبعض التوضیحات حول إدارة الموارد الطبیعیة، مصادر التلّوث والملوثات ویدعم مبدأ "الذي 

قوة لكل والیة لتأسیس مجلسھا الخاص  2001یلّوث یدفع". یُعطي قانون حمایة البیئة لعام 

المستقل مجلس البیئة والموارد الطبیعیة في الوالیة مع المسؤولیة للتنسیق والمتابعة على 

الوالیة لضمان مشاركة المجتمع المحلي في صناعة القرارات، وللعب دور نشط في  مستوى
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وتطبیق سیاسات الحفاظ على البیئة وكذلك تعزیز المراقبة والحمایة التنسیق وصیاغة 

 والتشریعات البیئیة.

) لیتناسب مع 2017(صدر عام  2008ھنالك مسودة لقانون جدید متوقع صدوره في عام 

تتضمن النسخة  السودان االنتقالي وقد تم رفعھ لمجلس الوزراء للموافقة علیھ. ةدستور جمھوری

الجدیدة تعلیمات للمحافظة على البیئة البحریة. باإلضافة إلى ذلك فھنالك قانون إدارة بحریة 

وطني تم إعداده وتم تسلیم النسخة النھائیة لمجلس الوزراء إلقراره في شھر تشرین 

بع منھ تعلیمات عامة حول حمایة البیئة اوھو یتضمن في الفصل الس. 2008األول/أكتوبر 

السودان  ةالتعلیمات التنفیذیة لقانون حمایة البیئة. وبحسب دستور جمھوریالبحریة ولكنھ ترك 

) 2) مستوى الحكم القومي؛ 1فإن مستویات الحكم في السودان تشمل:  2005االنتقالي لعام 

 الحكم المحلي. ) مستوى3مستوى الحكم الوالئي 

المتبعة إثر كل حادث یتعلق بإصابة بحریة بما فیھا جرح أو وفاة،  اإلجراءات الرسمیةتشمل 

ضرر لسفینة، أو بضاعة أو البیئة تشكیل لجنة تحقیق من قبل وزیر النقل أو المدیر العام لھیئة 

ً لجسامة الحدث. تضع اللجنة نتائج تحقیقاتھا للجھ ت بتكلیفھا. تضم التي قام ةالموانئ تبعا

 الجھات الوطنیة المعنیة كل من:

 إلى المسؤول عن السالمة البحریة وحمایة البیئة البحریة باإلضافة مدیر الھیئة البحریة )1

 األمور األمنیة.

 ھیئة الموانئ المسؤولة عن تشغیل كافة الموانئ الحكومیة. )2

المجلس األعلى للبیئة یة العمرانیة من خالل موزارة البیئة والموارد الطبیعیة والتن )3

 المسؤول عن كافة المواضیع البیئیة على المستوى االتحادي.والموارد الطبیعیة 

 الوالئیة. والحیاة البریة وزارة البیئة والسیاحة )4

 حرس الحدود (البحریة). )5
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 ب) سجالت حوادث جنوح السفن

لمرجانیة ضمن سفینة جانحة أو غارقة على الشعاب ا 22تم تسجیل ما مجموعھ  2008في عام 

ُمدرج قائمة بتلك الحوادث . وفي مناطق الرسو التي حولھا في البحر األحمر السودانیة لالسواح

 أدناه. 1.2في الجدول 

 أسماء السفن الجانحة التي تم تسجیلھا في السودان: 1.2جدول 

 الموقع اسم السفینة الرقم الموقع اسم السفینة الرقم

1 Bija 12 داخل المیناء Towaritit Tug منطقة أبو حبیش 

2 Gassim 13 مرسى سالیط Sinkat tug منطقة أبو حبیش 

3 Shiba مرسى سالیط	14 Fishing boat حطة الكھرباءم	

4 Hassanen مرسى سالیط	15 Lina شرق المصفاة	

5 Raad El-Bakry 16 مرسى طوارطیط Sharifa سودانغرب بور	

6 Manar 17 منطقة أبو حبیش Wreck (unknown)  فالمینجومنطقة	

7 Amil 18 شرق المصفاة Boat (unknown)  18میناء	

8 Sagr Al-Gazira 19 ضاما ضاما El-Rasheed جنوب بشایر	

9 Loza and Dasman 20 میناء سواكن Fishing boat غرب المعامل	

10 Taysir 21 جزیرة تاال تاال Amanda رجب منطقة	

11 Fishing boat 22 خلیج فیجي Umbria مرسى سالیط 
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یبین الجدول فقط اسم السفینة وموقع حادث الجنوح. وھذه ھي حدود سجالت الحوادث التي 

وجدت بالسودان وبمعظم دول إقلیم البحر األحمر وخلیج عدن. وعلى الرغم من ذلك فإنھ قد تم 

أیضاُ إلى  فرض مخالفات على بعض من ھذه السفن بحسب القانون السوداني. وتشیر السجالت

أن معظم أسباب حوادث الجنوح تعود إلى واحد أو أكثر من األسباب التالیة: أخطاء بشریة 

المنظمة البحریة الدولیة)، مشاكل في المحرك؛ مساعدات مالحیة غیر مناسبة أو غیر  - 90%(

لھیئة موجودة؛ حالة البحر المائج، عدم تحدیث الخرائط المالحیة وحجز السفن نتیجة ُمطالبات ا

 البحریة.

 ج) إجراءات المسح والتعویض

تتمثل إجراءات مسح الضرر بإرسال غواصین للتحقیق والتصویر تحت الماء. ال یوجد خطوات 

 قانونیة وطنیة للتعویض وال یوجد إجراءات احترازیة وطنیة للشعاب المرجانیة المتضررة.

 

 
على الشعاب  2005) التي جنحت في عام MV Annie Sierraالباخرة ( :2.2صورة 

 .سودان نتیجة خطأ مالحيط بالقرب من منطقة الرسو في بورالمرجانیة في موقع سالی
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 الیمن 2.4.2

. تُعتبر كیلومتر، یقع ثلثھا على البحر األحمر 2100یمتلك الیمن سواحل یزید طولھا عن 

ُ تلك الموج ودة على البحر األحمر وخلیج عدن، ھامة جداً السواحل والبیئة البحریة، خصوصا

جددة للیمن. یعتمد العدید من القاطنین الذین یقطنون بالقرب من تلك السواحل على مصادرھا المت

وعھا الحیوي الكبیر نة بمجتمعات الشعاب المرجانیة وتكمصدر رزق یومي لھم. فھي غنی

المستقبلي للیمن من  رال في التطوھم بشكل فعّ وإنتاجیتھا العالیة. وھذا الغنى الكبیر ممكن أن یسا

 یعیة والترفیھیة والسیاحة البیئیة.واالحتیاجات التصنحیث التزود بالغذاء 

ناقالت النفط والغاز أي مثل إن عملیات النقل البحري الكثیف في البحر األحمر وخلیج عدن (

 تؤمالیمنیة؛ السفن التي التي تجوب مسارات السفن الدولیة عبر السواحل وبواخر الحاویات 

؛ سفن وقوارب صید األسماك التي تعمل في المیاه الیمنیة؛ باإلضافة إلى الیخوت الموانئ الیمنیة

 السیاحیة التي تزور السواحل الیمنیة) تضع الشعاب المرجانیة تحت خطر كبیر. 

 أ) اإلجراءات الوطنیة الرسمیة

فإن  ة البیئة البحریة من التلوث في الیمنم بشان حمای2004) لسنة  16قانون رقم (  بحسب

اإلجراءات المتبعة في حوادث التلّوث ھي نفسھا التي تُطبق في حاالت حوادث جنوح السفن 

 وتشمل:

 إجراءات االستجابة واإلنقاذ إلخراج سفینة أو قارب من الشعاب المرجانیة؛  .1

 المسوحات المیدانیة للمساحات الُمتضررة من أجل: .2

 دى الضرر.تقدیر حجم وم •

تحدد النشاطات المطلوبة والموارد التقنیة والمالیة الالزمة إلجراء عملیات  •

 التنظیف واالستعاضة للمساحات الُمتضررة.

 توثیق المساحة الُمتضررة. •
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في المادة  م بشان حمایة البیئة البحریة من التلوث في الیمن2004) لسنة  16قانون رقم ( ینص 
: إذا صدر عن سفینة أو طائرة أو موقع بري أو أجھزة نقل نھأ من الجزء الخامس على 22

 الزیت في المنطقة الخالیة من التلوث تصریف أو إغراق مادة ملوثة أو تسبب في إحداث ضرر
لیة على مالك تلك السفینة أو الطائرة أو مالك أو شاغل ذلك ؤوحریة تنشأ مسبللبیئة والحیاة ال

لتكالیف الناجمة عن معالجة أو إزالة األضرار البیئیة الموقع أو تلك األجھزة عن جمیع ا
ً ألحكام ھذا القانون وبغض النظر  بالتعویضات المترتبة مع الجزاءات والغرامات المقررة وفقا
عن أیة أسباب ومبررات للتصریف أو اإلغراق أو اإلضرار بالبیئة تشمل عناصر التعویض 

 :عن التلوث أو الضرر البیئي ما یلي

 .فة إزالة التلوث أو الضرر البیئي وتنقیة البیئة البحریةتكل -أ

التعویض عن التلوث الذي یصیب البیئة البحریة ذاتھا أو األضرار بالحیاة  -ب
البحریة، بما یؤدي لمنع أو اإلقالل من االستخدام المشروع لھا سواء كان ذلك 

 .متھا الجمالیةبصفة مؤقتة أو دائمة حاضراً أو مستقبالً أو أدى لألضرار بقی

 .التعویض عن األضرار التي تصیب األموال واألشخاص -ج

 كما یسمي القانون كل ُسلطة وطنیة معنیة ویصف مھامھم تجاه حوادث الجنوح لتكون كالتالي:

االستجابة عن : وتكون الجھة الوطنیة القیادیة المسؤولة الھیئة العامة للشؤون البحریة )1

، وُمطالبات التعویض واستعاضة المناطق یم الضرر منھاانحة، وتقیوإنقاذ السفن الج

 المتضررة.

ُسلطة حمایة البیئة: تلعب دور ھام في مساعدة الھیئة العامة لشؤون البیئة في عملیات  )2

 تقییم األضرار واالستعاضة.

 سلطة األبحاث العلمیة البحریة: تلعب دور ھام في عملیة تقییم الضرر. )3

 ب) سجالت حوادث جنوح السفن

على الرغم من حقیقة أن ھنالك عدد كبیر من السفن تعبر من خالل المیاه الساحلیة الیمنیة إال أن 

عدد حوادث جنوح السفن المسجلة محدود جداً لعدد قلیل من السفن الكبیرة. ُمدرج في الجدول 

 قائمة بتلك الحوادث خالل سبع سنوات. أدناه 2.2
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الجانحة التي تم تسجیلھا في الیمن خالل سبع  سجالت بأسماء السفن الكبیرة: 2.2جدول 

  سنوات.

 اسم السفینة  الموقع السنة

 Delos Carrier غرب جزیرة جبل صغار 2001

 Iran Ardebil الشاطئ الجنوبي لجزیرة مایون 2004

 Pontoon شمال شبھ جزیرة رأس عیسى 2005

 (یخت سیاحي) Catrina Maha شرق جزیرة صبا 2007

 

 :التاليالرئیسیة كسباب ویمكن تلخیص األ اب ھذه الحوادث إما أخطاء بشریة أو تقنیة.كانت أسب

 عدم تأكید مكان السفینة؛ )1

 مرات المالحیة؛معدم الدراسة الكافیة لل )2

 عدم االنتباه لحالة البحر وسطح الماء؛ )3

 .ةكانت اإلجراءت المتبعة في الظروف الجویة السیئة غیر مناسب )4
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 2004) التي جنحت في شھر آب أغسطس عام MV Iran Ardebilالباخرة ( :3.2صورة 

 على الساحل الشمالي لجزیرة مایون قبالة السواحل الیمنیة على البحر األحمر.

 ج) إجراءات المسح والتعویض

طالبة بھ ال یوجد قاعدة عامة حول كیفیة احتساب قیمة أو الحد األدنى للتعویض الذي یجب المُ 

نتیجة الضرر الواقع على الشعاب المرجانیة نتیجة جنوح السفن/القوارب. ھنالك فقط قوانین 

م 2004) لسنة  16قانون رقم (  عامة تُعّرف التعویض عن األضرار للموارد البیئیة. یضع

 المكونات للتعویض وإجراءات الُمطالبات عن مثل ھذه لبیئة البحریة من التلوثبشان حمایة ا

التعویض عن األضرار لبیئة ن حمایة اأم بش2004) لسنة  26قانون رقم (  یُعرفالحوادث. 

 الواقعة على الموارد البیئیة بشكل عام.

لقد سعى الیمن في الحصول على مساعدة خبراء دولیین ووطنیین من أجل تقییم األضرار 

ضرار بالشعاب المرجانیة. وتقدیر التعویض عنھا وذلك في كافة حوادث الجنوح التي أدت إلى إ

ومن أجل تقییم التعویض عن أضرار الشعاب المرجانیة فقد تم تحلیل كل حادث جنوح بشكل 

منفصل من أجل تحدید مدى الضرر ونشاطات االستعاضة المطلوبة وتقدیر الوقت الالزم للعودة 

 إلى الوضع األساسي قبل الحادث.
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 2004) التي جنحت في شھر آب أغسطس عام MV Iran Ardebilالباخرة ( :3.2صورة 

 على الساحل الشمالي لجزیرة مایون قبالة السواحل الیمنیة على البحر األحمر.

 ج) إجراءات المسح والتعویض

طالبة بھ ال یوجد قاعدة عامة حول كیفیة احتساب قیمة أو الحد األدنى للتعویض الذي یجب المُ 

نتیجة الضرر الواقع على الشعاب المرجانیة نتیجة جنوح السفن/القوارب. ھنالك فقط قوانین 

م 2004) لسنة  16قانون رقم (  عامة تُعّرف التعویض عن األضرار للموارد البیئیة. یضع

 المكونات للتعویض وإجراءات الُمطالبات عن مثل ھذه لبیئة البحریة من التلوثبشان حمایة ا

التعویض عن األضرار لبیئة ن حمایة اأم بش2004) لسنة  26قانون رقم (  یُعرفالحوادث. 

 الواقعة على الموارد البیئیة بشكل عام.

لقد سعى الیمن في الحصول على مساعدة خبراء دولیین ووطنیین من أجل تقییم األضرار 

ضرار بالشعاب المرجانیة. وتقدیر التعویض عنھا وذلك في كافة حوادث الجنوح التي أدت إلى إ

ومن أجل تقییم التعویض عن أضرار الشعاب المرجانیة فقد تم تحلیل كل حادث جنوح بشكل 

منفصل من أجل تحدید مدى الضرر ونشاطات االستعاضة المطلوبة وتقدیر الوقت الالزم للعودة 

 إلى الوضع األساسي قبل الحادث.
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 األمور التالیة: وقد شملت إجراءات التقییم في كافة الحوادث

 ر حجم المساحة الُمتضررة من حادث الجنوح؛تقدی •

الحیوي في  عمل دراسة إیكولوجیة للمنطقة الُمتضررة (نسبة الغطاء المرجاني، والتنوع •

ما بین  قییمتنة الخالل استعمال طریقة التقییم السریع ومقارالمرجان، وغیرھا) من 

في حال عدم وجود بیانات سابقة لمثل تلك المنطقة المتضررة والمناطق المجاورة لھا 

 ؛المتغیرات

 توثیق المرجان المتضرر (بواسطة صور ثابتة وفیدیو)؛ •

وضع الشعاب المرجانیة النشرات العلمیة والبیانات المتوفرة والمعلومات حول  ةجعامر •

 بالیمن والموقع الُمتضرر؛ و

ي تقییم الضرر في العالم، تحلیل البیانات والمعلومات، ومراجعة األسالیب المتبعة ف •

 .االستعاضة والضررعملیات وتقییم أفضل الطرق لتحدید مستوى التعویض من أجل 

مع مراعاة التطبیقات والمعاییر الُمطبقة في مناطق مختلفة والتكالیف الفعلیة المطلوبة 

دث من أسالیب لتقییم كل حا ةلالستعاضة والمراقبة والتعویض عن األضرار فقد تم استعمال عد

 أجل تحدید التكلفة التي سیتم الُمطالبة بھا عن كل حادث:

 التقییم المبني على القیمة الترفیھیة للشعاب المرجانیة؛ )1

 التقییم المبني على الطریقة المصریة في التقییم؛ )2

 التقییم المبني على ُمطالبات تقییم سابقة؛ )3

 ؛(طریقة تحویل الفوائد) اشرةم بما فیھا القیمة الغیر مبقیالتقییم المبني على كافة ال )4

 ت الضرر في كافة الحوادث الماضیة من ثالث عناصر رئیسیة:االبتألفت ُمط

 تكالیف التنظیف واالستعاضة؛ •

 تكالیف مراقبة مواقع الشعاب المرجانیة المتضررة لعدة سنوات بعد الحادث؛ و •



الدليل االسترشادي إلجراءات التعويض عن تدمير الشعاب املرجانية نتيجة جلنوح السفن والقوارب  42

	 	

42	|	 انیة نتیجة لجنوح السفن والقواربالدلیل االسترشادي إلجراءات التعویض عن تدمیر الشعاب المرج  

	
 

 تعویض عن الضرر المؤقت الحاصل. •

قییم تحیث تراوحت ال ناء على مدى وجسامة الضرر.ألخر ب تراوحت قیم التعویض من حادث

دوالر أمریكي لكل متر. لقد تم اتخاد الخطوات القانونیة  1000دوالر أمریكي إلى  800ما بین 

لتقییم التعویض عن األضرار التي لحقت بالشعاب المرجانیة نتیجة جنوح قارب/سفینة بالتوافق 

 د. ولقد تم تحدیلبیئة البحریة من التلوثا ن حمایةأم بش2004) لسنة  16قانون رقم ( مع 

 إجراءات الُمطالبة بالقانون على النحو التالي:

تكالیف االستجابة ة (وھذا یشمل تكلفة إزالة التلوث أو الضرر البیئي وتنقیة البیئة البحری )أ
 .واإلنقاذ لسحب السفینة الجانحة على الشعاب المرجانیة)

 (وكما تم مناقشتھ سابقاً).ذاتھا  یئةصیب البتي تال ضرارالتعویض عن األ )ب
 .التعویض عن األضرار التي تصیب األموال واألشخاص )ت
ً من قبل   )ث الھیئة العامة للشؤون البحریة یتم إبالغ الجانب المسؤول عن الضرر رسمیا

 و عن قیمة الُمطالبة عن ھذه األضرار؛
الي كضمان لدى في حال أن الجانب المسؤول لم یدفع قیمة األضرار أو یضع مبلغ م )ج

من تاریخ اإلشعار، یحق للھیئة العامة یوم  45الھیئة العامة للشؤون البحریة خالل فترة 
 للشؤون البحریة رفع ُمطالبة التعویض ضد الجھة المسؤولة إلى المحكمة المختصة.

لم یتم أیة عملیات تنظیف أو استعاضة ألي من الحوادث المسجلة وتم استعمال معظم مبالغ 

قامت الیمن في  ة.یض الُمتحصل علیھا للمساھمة في نشاطات أخرى لحمایة البیئة البحریالتعو

السنوات القلیلة الماضیة بصیاغة مشروع عام لتقییم الشعاب المرجانیة وكانت واحدة من 

 المكونات األساسیة لھذا المشروع ھو استعاضة الشعاب المرجانیة التي تأثرت بحوادث الجنوح.

 ِمصر 3.4.2

عتبر مصر دولة كبیرة ولھا جزء طویل ُمطل على سواحل البحر األحمر یبلغ طولھ حوالي تُ 

كیلومتر ویشمل شواطئ خلیج السویس وخلیج العقبة. تحد الشعاب المرجانیة الُمشاطئة  1800

 معظم الشواطئ المصریة المطلة على البحر األحمر باستثناء بعض أجزاء خلیج السویس.

م وخصوصاٌ في األجزاء 1500م وحتى 10المرجانیة الُمشاطئة ما بین یترواح عرض الشعاب 
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باإلضافة إلى الشعاب المرجانیة الُمشاطئة یوجد عدد كبیر من الشعاب  الجنوبیة من الساحل.

 خصوصا في المناطق ما بین الساحل والجزر القریبة الُمقابلة.المرجانیة المغمورة 

تجاه استغالل اإلمكانات السیاحیة في  قرن الماضير كبیر خالل الثمانینات من الحدث تطو

ُ بشكل كبیر في مدینة الغردقة وشرم الشیخ حیث  المنطقة الساحلیة. وكان ھذا التطور ملحوظا

 تضاعف عدد السكان أكثر من خمسة أضعاف نتیجة الھجرة إلیھا من منطقة وادي النیل.

 أ) اإلجراءات الوطنیة الرسمیة

تم  كمنتزه وطنيمحمیة رأس محمد ن القرن الماضي ومع اإلعالن عن بدایة الثمانینات م مع

من أجل حمایة البیئة البحریة من الضرر منطقة الفي تطبیق مجموعة من القواعد والتعلیمات 

والذي قد یحصل خالل عملیة التطویر. تم تطبیق العدید من تلك القواعد والتعلیمات من الشاطئ 

في السنوات الالحقة تم لمناطق المحمیة. والذي تم وضعھ لتنظیم ا 102قانون رقم  تحت مظلة

ً كافة شواطئ خلیج العقبة وإجزاء  اإلعالن عن إنشاء العدید من المناطق المحمیة لتشمل تقریبا

 من الساحل المصري الُمطل على البحر األحمر.

ث الجنوح في خلیج بنشر تقریر عن زیادة حواد 1987العام في قامت إدارة محمیة رأس محمد 

سفن). استنتج التقریر أن معظم  10خصوصاً في منطقة مضائق جزیرة تیران (أكثر من  العقبة

ھذه الحوادث قد حدثت بطریقة متعمدة من أجل الحصول على أموال التأمین. وعلى إثر ھذا 

 البحریة.تعامل مع حوادث الجنوح كخطر على البیئة ر بالالتقریر بدأ جھاز شؤون البیئة في مص

القضیة األولى كانت للباخرة النیا والتي ترفع علم ھولندا حیث ارتطمت بالشعاب المرجانیة 

ملیون  100طن من الوقود في الماء. تم تقدیر قیمة الضرر بـ 700وأدت إلى انسكاب حوالي 

دوالر. وعلى الرغم من ذلك ونتیجة غیاب األسس العلمیة في تقییم الضرر فقد تم خفض 

ملیون دوالر أمریكي فقط. تكرر نفس الوضع مع الباخرة سافیر التي  0.75یض إلى التعو

ارتطمت بالشعاب المرجانیة مما أدى إلى انسكاب كمیة كبیرة من الفوسفات على الشعاب 
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ُ في ھذه الحالة تم خفض التعویض نتیجة غیاب األسس العلمیة في تقییم  المرجانیة. أیضا

 الضرر. 

األوروبي بتمویل مشروع لتطویر المحمیات البحریة في منطقة  قام االتحادات مع نھایة الثمانین

جنوب سیناء وجدت إدارة المشروع الفرصة من أجل تشكیل فریق عمل یعمل على إیجاد حلول 

الفریق المعلومات  ملمشكلة وضع قیمة للشعاب المرجانیة باستخدام الطرق العلمیة. استخد

ة وتقدیر القیمة للمتر المربع الواحد من الشعاب المرجانیة ولحساب المتوفرة لبناء قضیة للدراس

التعویض في حال تضرر الشعاب المرجانیة حیث وصلوا إلى المعادلة التالیة في شھر كانون 

 :1992الثاني/ینایر من العام 

A x LC x D x RP x V 

 مساحة منطقة الحادث بالمتر المربع، =  ) A( ل ثمحیث تُ 

  )LC( = نسبة المئویة للمرجان الحي، ال 

  )D( =  ،النسبة المئویة للضرر في المنطقة 

  )RP( =  ،عدد السنوات المطلوبة لعودة المنطقة لما كانت علیھ  

  )V( = وضعت القیمة مائة وعشرون دوالر  قیمة المتر المربع الواحد) 

 أمریكي ولكن تم رفعھا حدیثاً لثالثمائة دوالر أمریكي).    

من القیمة  %10ل فترة اإلعداد للمعادلة اقترح فریق العمل قیمة الشعاب المرجانیة إلى خال

دوالر أمریكي) في منطقة مسطحات الشعاب حیث نسبة الغطاء المرجاني  12األصلیة (أي 

ً في  ً أقل وتكون عرضة أكثر لألضرار الطبیعیة. تم تطبیق نفس ھذه القیمة أیضا تكون دائما
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 والحشائش البحریة والشواطئ الصخریة المحیطة بمنطقة الشعاب المرجانیة. المناطق الرملیة

 دوالر أمریكي). 1.2في المناطق التي تقع فوق خط أعلى المد تم تحدید قیمة المتر المربع بـ (

على كافة المناطق التي علیھا صفة الحمایة مثل  1992تم تطبیق ھذه التعلیمات منذ عام 

طق اإلدارة البیئیة. كما تم اعتماد آلیة االحتساب في قوانین المحاكم، المحمیات البحریة ومنا

ن یشركات التأمین، ونوادي مالكي السفن وتمكن النظام القانوني المصري من الُمطالبة بمالی

الدوالرات كتعویض عن الضرر في الشعاب المرجانیة. وتم عرض اإلجراءات في المؤتمر 

 م.1996لذي عقد في العام الدولي حول الشعاب المرجانیة وا

 السلطات الوطنیة المعنیة في حوادث جنوح السفن ھي:

 مراكز البحث واإلنقاذ؛ )1

 مراكز مكافحة التلوث بالزیت؛ )2

 (لتنسیق المھام ونشر المستجدات)؛ قسم إدارة الكوارث بالمحافظة )3

 ( التحفظ على السفینة الجانحة بناء على أمر من االدعاء العام)؛ حرس الحدود )4

 لشرطة البحریة والبیئیة؛ ا )5

 جھاز شؤون البیئة. )6

 ب) سجالت حوادث جنوح السفن

بل الغردقة وباقي ابلغ عدد السفن/القوارب الجانحة جنوب سیناء وسواحل البحر األحمر (أي مق

 80و  69، 2008وشھر تموز/یولیو  1987عام  المصریة على البحر األحمر) في لالسواح

حادث كبیر نتجت عن  22حادث). اشتملت الحوادث على  149ي على التوالي (أي بمجموع كل

قبالة سواحل البحر  8منھا في خلیج العقبة و  14ارتطام سفن نقل حاویات بالشعاب المرجانیة (

دوالر أمریكي  75,634,712األحمر). بلغت قیمة األضرار الكلیة بالشعاب المرجانیة مبلغ 

دوالر أمریكي وسواحل البحر األحمر بقیمة  68,899,056موزعة بین خلیج العقبة بقیمة 
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حادث تسبب بھا قوارب یعیش على  73كما أشارت التقاریر بأن  دوالر أمریكي. 6,449,888

 على سواحل البحر األحمر) متسببة بأضرار بلغت قیمتھا 18في خلیج العقبة و  55متنھا أفراد (

یوم واحد بحوادث حدثت قبالة قارب صغیر ل 38دوالر أمریكي، بینما تسبب  1,238,791

 دوالر أمریكي. 755,484سواحل البحر األحمر وبلغت قیمة الخسارة الُمقدرة منھا بـ 

ت معظم الحوادث في الجزء الشمالي من السواحل المصریة على البحر األحمر على عوق

الشعاب المرجانیة المغمورة حول جزیرة تیران وعلى مدخل خلیج العقبة، وعلى الجزء 

لجنوبي من رأس محمد حیث تتواجد مجموعات كبیرة من الشعاب المرجانیة المنعزلة. بینما ا

تركزت الحوادث في البحر األحمر عند مدخل قناة السویس في منطقة تعرف باسم أشرفي ریف 

ً على الشعاب المرجانیة عوحول مجموعة الجزر الجنوبیة. باإلضافة لذلك، وق ت الحوادث أیضا

وبنسبة أقل على الشعاب المرجانیة الُمشاطئة في الجنوب. وكانت  ُجزر الغردقةالمغمورة حول 

 األسباب العامة للجنوح ھي:

 أمواج عاتیة؛ •

 سوء استخدام أو تعطل األنظمة المالحیة، أنظمة التوجیھ، أو المحرك؛ •

 عدم مالئمة العالمات المالحیة؛ •

 قلة الخبرة عند القبطان أو القائد؛ •

 عدة أسباب.الجنوح الُمتعمد ل •

 ج) إجراءات المسح والتعویض

اإلجراء الرسمي المتخذ ھو إبالغ السلطات المختصة بأسرع وقت وتبلیغ أخر المستجدات كلما 

 تغیر الوضع وتشمل الُمتابعة على:

في حالة جنوح السفینة أخذ احداثیات موقع الجنوح من خالل خدمة حركة السفن  •

)VTS؛( 
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 ر الدعم المطلوب؛متابعة عملیات اإلنقاذ وتوفی •

نتشال أقل ما ن بأن األضرار الجانبیة نتیجة االاإلشراف على عملیات االنتشال لضما •

 یمكن؛

 تكلیف لجنة فنیة لعمل تقریر مبدئي حول حالة السفینة ومدى الضرر المتوقع؛ •

 یأمر االدعاء العام بحجز السفینة لحین اكتمال التحقیقات القضائیة؛ و •

 ن قبل فریق متخصص بالبیئة البحریة.تقییم الضرر الفعلي م •

من أجل اإلجراءات القضائیة، تستحوذ الشؤون القانونیة على السیطرة وتسیر وفق التقریر الفني 

طرف محاید النھائي الذي یحتوي قیمة التعویض. في بعض القضایا یتم إعادة التقییم من قبل 

 بأمر من المحكمة.

 ت الماء األمور التالیة:تشمل تقنیات التقییم لتقییم الضرر تح

توثیق الحدث (بینما تكون السفینة رابضة على الشعاب المرجانیة) أو تأثیرات االرتطام  •

 على جسم السفینة باستخدام التصویر الفوتوغرافي و/أو الفیدیو؛

 قیاس أبعاد المساحة الُمتضررة واحتساب مساحتھا باستخدام الشكل الھندسي األقرب؛ •

ویة للغطاء المرجاني للمنطقة الُمتضررة من خالل التقدیرات في النسبة المئ دتحدی •

 المناطق المجاورة؛

 ر معدل االسترداد لكل نوع منھا؛یأنواع الشعاب المرجانیة في المنطقة وتقد عد •

 تقدیر النسبة المئویة للضرر في المساحة/المساحات المتأثرة؛ و •

 ابقاً.ذكورة سمتقدیر قیمة التعویض باستعمال المعادلة ال •

ال یوجد دراسات مراقبة مستمرة تم عملھا على مواقع جنوح سابقة لتقییم معدل االسترداد 

الشؤون من أجل الخطوات القضائیة بالتعویض، یتم متابعة القضیة بالمحكمة من قبل  الحاصل.

ا بین دة تتم الُمصالحة معامة". بالعاالقانونیة في جھاز شؤون البیئة كـ "ضرر حدث للُممتلكات ال
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الشخص الُمدعى علیھ وجھاز شؤون البیئة في حاالت حوادث الجنوح البسیطة حیث یدفع مالك 

ت المحاكم االسفینة قیمة ُمخفضة من قیمة التعویض األصلیة وذلك ضمن اتفاقیة لتجنب إجراء

 الطویلة (القضایا قد تمكث عدة سنوات في المحاكم الكتمالھا).

الة السواحل المصریة في البحر األحمر، تم تطبیق العدید من من أجل تقلیل حوادث الجنوح قب

 اإلجراءات مثل:

 )؛VTSإنشاء مركز خدمة حركة السفن ( •

عرضة بشكل أكبر لحوادث مالحیة على حافة الشعاب المرجانیة المُ عالمات وضع  •

(من خالل مشروع على أرض الواقع قامت الھیئة  االصطدام من قوارب الغواصین

 محافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن بتمویلھ)؛اإلقلیمیة لل

 ؛مناسبة بناء منارات وتشغیل أجھزة إرشاد •

 مراقبة شھادات قائدي السفن الجدد في المنطقة للتأكد من امتالكھم الخبرة الكافیة. •

تم توحید قیمة التعویض عن األضرار على كافة الشعاب المرجانیة في المیاه المصریة حیث 

دوالر أمریكي للمتر المربع الواحد من الشعاب المرجانیة (مالحظة: تم رفع  120 وضعت قیمة

دوالر أمریكي للمتر المربع الواحد من الشعاب المرجانیة في  300ھذه القیمة مؤخراً إلى 

محمیة رأس محمد). تم احتساب القیمة من خالل اإلیرادات المتحققة من استغالل القطاع 

نیة. لم یتم شمول الفوائد البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة والخدمات السیاحي للشعاب المرجا

 المتأتیة من الشعاب المرجانیة في معادلة التعویض حتى اآلن.
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أمثلة على حوادث جنوح قوارب الغوص (في األعلى) وسفن الحاویات (باألسفل)  :4.2صورة 

 قبالة السواحل المصریة على البحر األحمر.

(مالكي السفن) في محاولة  خالل إجراءات القضایا في المحاكم تم رفع العدید من حجج االدعاء

 لخفض قیمة التعویض. وتشمل ھذه الحجج ما یلي:

د كافة أنواع موائل الشعاب المرجانیة عافیتھا وتعود إلى وضعھا األصلي في ال تستر •

وقت واحد ولكن بالتدریج، وأن ذلك لم یتم أخذه بعین االعتبار عند احتساب قیمة 

الضرر أكبر ما یمكن ولكن السنوات الالحقة  ھاالتعویض (أي السنة األولى یكون فی

 یجة االسترداد الجزئي لھا)؛یكون الضرر في الشعاب المرجانیة أقل نت

، ولكن سعر المتر المربع من الشعاب المرجانیة تتذبذب اإلیرادات من القطاع السیاحي •

 المستخدم في معادلة التعویض یبقى ثابت؛ و
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الفوائد المالیة الًمتحصلة على مبلغ التعویض لم یتم احتسابھا وال تتناسب مع الزمن  •

 ة.ضالُمقدر لالستعا

 ةالسعودی 4.4.2

 1840 یزید عن طولبالبحر األحمر  المملكة العربیة السعودیة الُمطلة على سواحلتمتد 

الیمن في الجنوب؛ وھذ المسافة  من الحدود مع األردن في الشمال وحتى الحدود معكیلومتر 

 1من الطول الكلي للبحر األحمر. ویمتد الجرف القاري داخل المیاه لمسافة أقل من  %79تُمثل 

كیلومتر في منطقة فرسان بالجنوب.  100في الشمال في خلیج العقبة ولما یزید عن  كیلومتر

مع وجود عدد كبیر من البحیرات معظم الشواطئ على د الشعاب المرجانیة الُمشاطئة متت

ذات الوضع الجید الشعاب المرجانیة ذلك فإن معظم الجزر محاطة بباإلضافة إلى  (الغون).

الساحل  من الجنوبيفي الجزء الشعاب المرجانیة المغمورة من نسبیاً. یوجد عدد كبیر 

 ً  في منطقة فرسان. وخصوصا

جانیة على طول سواحل المملكة العربیة السعودیة ربشكل عام وعلى الرغم من أن الشعاب الم

بحالة أصلیة جیدة، إال أن المساحات حول المدن الرئیسیة (مثل جدة وینبع) أصبحت تتأثر بشكل 

أعمال التطور على الساحل. معظم ھذه التأثیرات تأتي من السفن التي تعبر المنطقة  متزاید من

نتیجة النشاطات البترولیة والصناعیة. لقد نمى عدد سكان المدن الساحلیة على البحر األحمر في 

 من عدد السكان الكلي والذي یضیف ضغط على البیئة البحریة. %15العقد األخیر بنسبة 

 الوطنیة الرسمیةأ) اإلجراءات 

القیادیة في المنطقة على الرغم من حقیقة أن المملكة العربیة السعودیة تعتبر واحدة من الدول 

ً بصورة نسبیة. السلطة البیئیة  في مجال حمایة البیئة، إال أن االھتمام بالبیئة یعتبر حدیثا

مایة البیئة. والمھمة العامة لألرصاد وح (الرئاسة سابقاٌ) المركزیة في السعودیة ھي الھیئة

ر أداء بیئیة ومراقبة النشاطات الھیئات العاملة باإلضافة كعملھا یالرئیسیة لھا ھو وضع معای

 كنقطة مركزیة لتنسیق اإلدارة البیئیة.
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یوجد العدید من الھیئات الوطنیة في السعودیة والتي تنخرط في حوادث جنوح السفن على 

ى الوطني بعد، وھو ما یشكل طة إدارة الساحل على المستوالشعاب المرجانیة. لم یتم اكتمال خ

ینتج ھذا الخالف بسبب العمل بصالحیات مختلفة في كل  بین السلطات المعنیة. مصدر خالف

سلطة بصورة متداخلة أو في مواضیع ذات تأثیر على كافة السلطات. ولتوضیح ذلك، تم إدراج 

 أدناه. 3.2المستوى الوطني بالجدول رقم  كافة السلطات المعنیة في البیئة البحریة على

تقع مدیریة التعویض في الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة. وھي تتعامل مع قضایا التعویض 

المتعلقة بكافة أنواع الحوادث وخصوصاً تلك المتعلقة بالتلّوث بالبترول والتي تعتبر شائعة على 

 األمور التالیة:سواحل المملكة. تشمل مھام مدیریة التعویض 

 التنسیق بین كافة الجھات المعنیة؛ )1

 القیام بإجراءات حجز السفینة؛ )2

الضرر التأكد بأن مالك الباخرة قد وضع مبلغ في البنك الوطني كضمان لتغطیة تكالیف  )3

 التنظیف، والضرر البیئي وتقییم الضرر؛ بالممتلكات، والقیام بعملیات

 متابعة قضیة الحادث في المحكمة؛ )4

 م مبلغ الُمطالبات؛ واستال )5

 اإلشراف على إطالق سراح السفینة بعد دفع التعویض. )6
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وصالحیاتھا في  كافة السلطات المعنیة في البیئة البحریة على المستوى الوطني: 3.2جدول 

  المملكة العربیة السعودیة.

 صالحیاتھا السطة

التلوث اللجنة الوطنیة لمكافحة 

 البحري

االستراتیجیات لمكافحة أي  القیام بالتخطیط ووضع

 تلّوث

 النشاطات العسكریة ضمن المیاه اإلقلیمیة وزارة الدفاع

 األمن الوطني وزارة الداخلیة

 كم داخل الیابسة10المیاه اإلقلیمیة ولغایة  ما بین حدود حرس الحدود

 انتاج البترول واستخراج الثروة المعدنیة البحریة وزارة البترول

 إدارة الطعام والمیاه والتخلص من النفایات ت والشؤون القرویةوزارة البلدیا

 تطویر الصناعات وإنتاج الكھرباء وزارة الصناعة والكھرباء

 كافة موانئ المملكة ھیئة الموانئ البحریة

 إدارة البیئة في المدن الصناعیة الھیئة الملكیة للجبیل وینبع

یة البیئة وتنسیق العمل بین السلطات المختلفة حما الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة

 والوزارات
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 ب) سجالت حوادث جنوح السفن

لمملكة بحسب وثائق الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة فإن معظم سجالت الحوادث في ا

وعلى الرغم من ذلك، فبحسب  سكاب الزیوت في میاه البحر األحمر.ناالعربیة السعودیة تتعلق ب

ت المتوفرة یوجد أربع سجالت لحوادث ضرر تتعلق بالشعاب المرجانیة. تحتوي المعلوما

السجالت المتوفرة فقط على تاریخ الحادث، اإلحداثیات، كمیة المرجان المتضرر بالمتر المربع 

 أدناه تلك السجالت األربع:  4.2باإلضافة للموقع. یُظھر الجدول 

انحة والمتسببة بضرر للشعاب المرجانیة قُبالة سجالت بأسماء السفن الكبیرة الج: 4.2جدول 

  السواحل السعودیة.

 اإلحداثیات الموقع )2مساحة المرجان الُمتضرر (م التاریخ الرقم

 ”N 21° 26’ 380 جدة 355 8/1/2008 1
E 39° 03’ 726” 

 ”N 21° 26’ 434 جدة 50 14/4/2008 2
E 39° 03’ 672” 

 ”N 28° 40’ 700 ُمكنة 126 2006 3
E 34° 46’ 700” 

 غیر معروف ُمكنة 531 2006 4

 

 ج) إجراءات المسح والتعویض

یتم تنسیق اإلجراءات اإلداریة بین السلطات المختلفة للتعامل مع حوادث جنوح السفن من خالل 

تحدد الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة (من خالل  الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة.

حالة. یتم تجھیز فریق مسح علمي كل یض) االستراتیجیة التي یجب اتباعھا في مدیریة التعو

للقیام باألعمال المیدانیة لتحدید حجم ومدى المشكلة. القضایا التي تحتاج انتشال، یتم تحدید 

معدات انتشال السفینة قبل طلب فریق المسح إلى الموقع. باإلضافة إلى ذلك فإذا تسبب الحادث 

 وضع خطة منفصلة لمكافحة التلّوث والتي تشمل التنسیق مع السلطات المحلیة.بأي تلّوث فت
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 األردن 5.4.2

ً ویقع في الجزء الشمالي الشرقي لخلیج العقبة. یقع على 26.5لمسافة احل السمتد ی كم تقریبا

، المنشآت الصناعیة الھامة لالقتصاد امتداد ھذا الشریط الساحلي القصیر میناء الدولة الوحید

لوطني، صناعة سیاحیة متنامیة وبیئة بحریة حساسة وھي تحت ضغط متزاید. یمتلك حوالي ا

من الشاطئ شعاب مرجانیة ُمشاطئة بینما تكون النسبة المتبقیة رملیة مع بعض الحشائش  50%

البحریة. تصنف الشعاب المرجانیة على الساحل األردني كواحدة من أفضل الشعاب في 

جیدة والذي یبدو واضحاً من خالل التنوع الحیوي الغني واألعداد الكبیرة  المنطقة. فھي في حالة

 من األسماك.

 1987 سنةل 7ون سلطة إقلیم العقبة رقم ن، كانت منطقة العقبة تُحكم في ظل قا2001قبل عام 

والذي أعطى لسلطة إقلیم العقبة صالحیات واسعة من الحكومة. تسمح ھذه الصالحیات لسلطة 

بة بتخطیط وتنفیذ المشاریع في القطاعات الصناعیة والسیاحیة والزراعیة والخدمات. إقلیم العق

طة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة لبعد إنشاء س 2001تم تغییر الوضع بالكامل في عام 

)ASEZA كمبادرة اقتصادیة بارزة من قبل الحكومة  2001). تم تدشین السلطة في العام

كمنطقة حرة ذات قطاعات استثماریة متعددة ومنخفضة الضرائب العدید  تمنح السلطةاألردنیة. 

 2كم375من الفرص االستثماریة في موقع استراتیجي على البحر األحمر وبمساحة كلیة تبلغ 

 وتضم كامل السواحل األردنیة والموانئ البحریة ومطار دولي.

نظیم وتطویر المنطقة. وتعمل بشكل تتمتع السلطة باستقاللیة مالیة وإداریة مسؤولة عن إدارة وت

حثیث لتحویل العقبة إلى مقصد استثماري سیاحي عالمي على البحر األحمر، كما تدعم السلطة 

بیئة استثماریة منافسة وتعظیم استخدام الموارد المتاحة بما یخدم المخطط الشمولي للمنطقة 

التنظیمي. األھداف الرئیسیة بمستوى دولي. كما تضم السطة مفوض لشؤون البیئة ضمن ھیكلھا 

في المنطقة، تطویر التشریعات واإلجراءات الالزمة  لمفوض شؤون البیئة ھو تقییم حالة البیئة

لحمایة البیئة وتعزیز التعاون مع المجتمع المحلي والمؤسسات البیئیة الوطنیة والدولیة من أجل 
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وازن ما بین متطلبات االستثمار حمایة والمساھمة في التنمیة المستدامة من خالل إیجاد الت

 وحمایة الموارد الطبیعیة لألجیال القادمة.

فن على السواحل األردنیة، لم نجد سوبحسب المعلومات التي تم جمعھا حول حوادث جنوح ال

نتان تم یأي سجل لحوادث تتعلق بالشعاب المرجانیة. السجالن الوحیدان المتوفران یتعلقان بسف

دة من قبل الحكومة من أجل إنشاء مواقع حید مرجاني صناعي. إغراقھما بصورة متعم

 باإلضافة إلى ذلك تم استخدام دبابتین عسكریتین لنفس الغرض.

 أ) اإلجراءات الوطنیة الرسمیة

سلطة منطقة العقبة االقتصادیة على الرغم من حقیقة أن األردن لم یسجل أي حادث إال أن 

األردنیة قد قامت بدراسة قضایا جنوح السفن كأحد أسباب  الخاصة وبالتعاون مع الھیئة البحریة

الضرر في البیئة البحریة. وأدت النتائج إلى تكوین لجنة تقییم األضرار بالبیئة. تضم اللجنة في 

 عضویتھا كل من:

 سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة؛ )1

 الھیئة البحریة األردنیة؛ )2

 مؤسسة الموانئ؛ )3

 ومحطة العلوم البحریة؛  )4

 نادي الحمایة والتعویض)والقطاع الخاص ( )5

 تم إصدار وثیقتین مختلفتین حول التعویضات البیئیة وھي:

تعلیمات تشكیل لجنة تقییم االضرار بالبیئة وتحدید " 2002لسنة  37رقم علیمات ت •

 "؛مھامھا وتنظیم اجتماعاتھا

بیئة وتحدید تعلیمات تشكیل لجنة تقییم االضرار بال" 2004لسنة  55رقم علیمات ت •

 المعدلة"؛ مھامھا وتنظیم اجتماعاتھا
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دینار أردني لكل  4,000وبحسب ھذه التعلیمات فقد تم وضع قیمة ثابتة لمعدل التعویض تبلغ 

متر مربع من المرجان المتضرر نتیجة التكسیر، الطمر، القتل أو حتى النقل. والحتساب قیمة 

 تخدمت ھذه المعادلة:التعویض نتیجة الضرر في الشعاب المرجانیة اس

S x C x D = (2م) المساحة المتضررة 

 مساحة منطقة الحادث بالمتر المربع، =  ) S( ل ثحیث تُم

  )C( =  ،النسبة المئویة للمرجان الحي 

  )D( =  للمرجان المیت (ال یمكن أن ینمو مرة أخرى)النسبة المئویة ، 

الزمنیة الالزمة لالسترداد للمنطقة المتضررة،  الحظ أن المعادلة ال تأخذ بعین االعتبار الفترة

). لذلك وعلى سبیل 2حدة المساحة من الشعاب المرجانیة (مم االستعاضة عنھا بقیمة ثابتة لووت

من الشعاب المرجانیة، وكانت النسبة المئویة  2م100المثال، لو أن حادث أدى إلى تضرر 

 (الذي ال یمكن أن ینمو مرة أخرى)المیت ، والنسبة المئویة للمرجان %30للغطاء المرجاني 

 ھذا یعطي: 80%

 2مx 30% x 80%  =24 2م100المساحة المتضررة = 

 دینار أردني 96,000=  دینار أردني x 4,000 2م24قیمة التعویض = 
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واحل األردنیة قبالة الس 1999دبابة عسكریة تم إغراقھا بصورة متعمدة في عام  :5.2صورة 

 من أجل إنشاء موقع غوص جدید.

 جیبوتي 6.4.2

وخلیج عدن. تبلغ مساحتھا  ألحمرجیبوتي دولة صغیرة نسبیاً تقع على ملتقى الطرق بین البحر ا

. یواجھ الجزء الشمالي من الساحل ما كیلومتر 037 سواحلھا حواليطول ویبلغ  2كم 23,000

معظم السواحل في جیبوتي تقع  مضائق باب المندب. بین الحدود مع أریتیریا وحتى رأس بر

ضمن خلیج تاجورا الضیق الذي یتجھ من الغرب إلى الشرق ویبلغ أقصى عمق لھ حوالي 

 م.883

في جیبوتي ھي من النوع الُمشاطئ الذي یمتد لمسافات مختلفة، كما الشعاب المرجانیة  معظم

ُمشاطئة أیضاً. التجمعات المرجانیة التي بالشعاب المرجانیة ال یوجد عدد من الجزر المحاطة

. بعدھا یكون قاع م15تحیط بجزیرتي موشا وماسكالي تنتھي بجرف نشط یصل عمقھ حوالي 

البحر مغطى بالرمل والطمي. ما یمیز جیبوتي كنظام بیئي ھو الحیاة البحریة الوافرة بشكل 

 عندھا. كبیر نتیجة اختالط میاه البحر األحمر مع میاه المحیط الھندي
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واحدة من المعالم المائیة في جیبوتي ھي جزر اإلخوان السبعة والتي تعتبر موقع غوص متمیز 

على مستوى العالم نتیجة وجود شعاب مرجانیة رخوة لھا ألوان فائقة الجمال ووجود أعداد 

كبیرة من األسماك وفي بعض األحیان یمكن مشاھدة أسماك شفنین المانتا وأسماك القرش. 

الحرارة استوائیة خالل فصل الصیف مع شفافیة عالیة ومدى رؤیة ممتاز. معظم  درجة

المناطق المفتوحة للغوص ھي للغواصین المحترفین حیث أن التیارات المائیة حول جیبوتي قد 

تكون قویة، أما بالنسبة للغواصین الجدد فیمكنھم االستمتاع بالغوص في مناطق محمیة بھا 

ائعة، ومیاه أعماقھا أقل وثراء كبیر في األحیاء البحریة التي تعیش في الشعاب المرجانیة الر

 الشعاب المرجانیة.

 أ) اإلجراءات الوطنیة الرسمیة

عندما أصدرت الحكومة  1972االھتمام في المحافظة على البیئة في جیبوتي إلى عام یعود 

م الصادرة منذ عام إلنشاء محمیة جزیرة موشا. معظم القوانین والمراسی 1363مرسوم رقم 

وحتى أواخر التسعینیات من القرن الماضي كانت تتعلق بالتلّوث بالزیت باستثناء تلك  1972

 1984وتعلیمات سالمة القوارب عام  1980المتعلقة بإنشاء محمیة جزیرة ماسكالي في عام 

) 21/4/1986تعلیمات المتعلقة بھجر السفن ()، وال31/10/1985(ومناطق المحمیات البحریة 

 والقاضي بإنشاء إدارة الشؤون البحریة. 8/1/1991والمرسوم الحدیث الصادر في 

 ب) سجالت حوادث جنوح السفن

ال یوجد أي سجالت عن حوادث جنوح السفن على الشعاب المرجانیة في جیبوتي كما لم یتم 

ة حیث عمل أي ُمطالبة تعویض. في ھذه األثناء ومع الزیادة المضطردة في صناعة السیاح

الخارطة السیاحیة لشرق إفریقیا وبالتالي تمكن عدد من وكالء السیاحة وضع اسم جیبوتي على 

إن الزیادة في أعداد القوارب سوف تؤدي إلى  من المتوقع الزیادة في أعداد القوارب الترفیھیة.

وح زیادة احتمالیة حدوث حوادث. وعلیھ فقد حان الوقت لوضع نظام یتعامل مع القوارب وجن

 السفن في المنطقة.
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 البعد اإلقلیمي 5.2

من ذلك الرغم عت معظم دول المنطقة على اتفاقیات دولیة متعلقة بحمایة البیئة البحریة. على وقّ 

فإن أنظمة التشریعات المحلیة والوطنیة في كل دولة تھتم بشكل أساسي بمنع التلّوث البحري، 

 طریقة للمحافظة.ة كمناطق محمی تتعامل مع قضایا المالحة، وإنشاء

وعنوانھا الرسمي ھو "االتفاقیة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر  1982إن اتفاقیة جدة لعام 

البروتوكول الخاص بالتعاون اإلقلیمي في البروتوكوالت الالحقة " كذلكاألحمر وخلیج عدن"" 

البرتوكول اإلقلیمي ""، ةالضارة األخرى في الحاالت الطارئمكافحة التلوث بالزیت والمواد 

البرتوكول في البحر األحمر وخلیج عدن"، " ةالمحمیالمناطق وع األحیائي وإنشاء شبكة للتن

توفر جمیعھا  في البحر األحمر وخلیج عدن" اإلقلیمي لحمایة البیئة البحریة من األنشطة البریة

 أرضیة مھمة للتعاون البیئي بین دول البحر األحمر وخلیج عدن.

رغم من حقیقة أن كافة الدول في المنطقة مھتمة بالحفاظ على الشعاب المرجانیة، إال أن وعلى ال

الدراسات تشیر إلى وجود مواد قانونیة قلیلة تركز بشكل خاص على حمایة النظام البیئي 

بعض أجزاء القوانین البیئیة الوطنیة تشیر بشكل غیر مباشر إلى الحمایة  للشعاب المرجانیة.

والذي یمنع أیة ممارسات قد تسبب ضرر لألنظمة البیئیة  102ن المصري رقم مثل القانو

والذي یمنع العبث بالحیوانات  1994لسنة  4الطبیعیة ضمن المناطق المحمیة وقانون رقم 

 55والنباتات البریة في مواطنھا الطبیعیة. یوجد إشارة واحدة مباشرة في التعلیمات رقم 

ضرر صة باألردن والتي تنص على أن أي بة االقتصادیة الخاالصادرة عن سلطة منطقة العق

یحدث للمرجان یجب التعویض عنھ، ولكنھ ال یوفر أي تفصیل حول اإلجراءات الواجب 

 اتباعھا.
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 الفجوات التي تم تحدیدھا لتحسین الحفاظ على الشعاب المرجانیة 1.5.2 

ً الحمایة القانونیة للشعاب المرجانی ً نسبیا قلیم البحر األحمر وخلیج عدن. إة في بدأت حدیثا

باإلضافة إلى ذلك فإن الحمایة المتوفرة حالیاً تكون من تشریعات وسیاسات مجزأة توفر الحمایة 

تشیر كافة المسوحات العلمیة  فقط لبعض الشعاب المرجانیة إما بشكل مباشر أو غیر مباشر.

ن حمایتھا تتطلب إجراءت تنسیقیة على التي أجریت في اإلقلیم بأن الشعاب المرجانیة مھددة وأ

المستویات الوطنیة واإلقلیمیة. بعض الفجوات التي تم تحدیدھا من أجل تحسین الحفاظ على 

 الشعاب المرجانیة باإلقلیم ھي كالتالي:

ھنالك حاجة ماسة لتوفیر تدریب وزیادة وعي بمبادئ الحمایة واالستخدام المستدام  •

 لموارد الشعاب المرجانیة؛

یجب إنشاء شبكة تزوید معلومات حول الشعاب المرجانیة تضم المؤسسات الحكومیة/  •

 والمنظمات غیر الحكومیة/ والمناطق المحمیة؛

على الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن تطویر وتقویة أوجھ  •

 نوح السفن؛تآزر للسیاسات والبرامج للحفاظ على الشعاب المرجانیة من حوادث ج

یجب تعزیز بناء القدرات للتقییم البیئي واالقتصادي االجتماعي بدعم ومشاركة  •

وصیادین األسماك التقلیدین كأساس لرفع الوعي والتأثیر في إحداث المجتمعات المحلیة 

 تغییر في سلوك أفراد المجتمع الذین یؤثرون ویتأثرون بالشعاب المرجانیة؛ و

التآزر بینھا، یجب اتخاد تدابیر من قبل مختلف الحكومات بغیة االستفادة من أوجھ  •

الوطنیة والمدیریات ومعاھد البحث والمجتمعات المحلیة لتطبیق خطة إدارة الشعاب 

 المرجانیة.
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 . تقییم جنوح السفن في مختلف أرجاء العالم3

 اآللیات واإلجراءات المتبعة على المستوى الدولي 1.3

 منطقة الكاریبي 1.1.3

میز المنطقة حول جزر الكاریبي بوجود مجموعات رائعة من الشعاب المرجانیة. وقد كانت تت

تلك الشعاب ولفترات طویلة ُمعرضة ألنواع ُمختلفة من سوء االستعمال من قبل المجتمعات 

المحلیة. على الرغم من ذلك، فمع النمو السیاحي الُمضطرد في المنطقة، وھي صناعة تعتمد 

اب المرجانیة، فُرضت غرامات مالیة كبیرة على أولئك المسؤولین عن على نوعیة الشع

اإلضرار بالشعاب المرجانیة. على سبیل المثال أعدت الحكومة في الكاریبي ُمطالبة مالیة بقیمة 

ملیون دوالر أمریكي كتعویض عن الضرر الذي ألحقتھ ناقلة النفط التي تحمل علم لیبیریا  8

دما جنحت في شھر أكتوبر وذلك بحسب ما أفادت بھ تقاریر " عنknock Dunوالمسماة "

م قام 247). وقبل إطالق سراح السفینة البالغ طولھا 21/6/2001وكالة األنباء الكاریبیة (

كتأمین یلزمھم بالوصول إلى تسویة ملیون دوالر أمریكي  3داع مبلغ یالمسؤولون عن السفینة بإ

 میل بحري عن الساحل. 9.5والتي تبعد حوالي یة عن الضرر الذي حصل للشعاب المرجان
 

 الوالیات المتحدة األمریكیة 2.1.3

ینفرد التشریع المتعلق بحمایة الموارد الطبیعیة في الوالیات المتحدة األمریكیة بأنھ یتناول كل 

من االستعاضة عن الخدمات البیئیة المفقودة والقیم االقتصادیة المفقودة من الموارد الطبیعیة 

ن لتغطیة اإلصابات یرئیسی تشریعییند القیام بتقییم مخالفات األضرار. ھنالك نظامین عن

قانون الحمایة البحریة والبحث العلمي والمحمیات؛  الفیزیائیة التي تحدث للموارد البحریة:

) قانون 1رى ھي أنظمة قانونیة أخ 3وقانون المتنزھات الوطنیة ونظام حمایة الموارد. ھنالك 

 ) وقانون المیاه3) قانون التلّوث بالزیت، 2ة الشاملة والتعویض والمسؤولیة، بة البیئیاالستجا
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النظیفة التي تنظر في إصابات الموارد الطبیعیة الناتجة عن انسكاب الزیت وأیة مواد خطرة 

 أخرى.

كاستجابة للقلق  1972صدر قانون الحمایة البحریة والبحث العلمي والمحمیات في العام 

اید حول الزیادة في تدھور الموائل البحریة في الوالیات المتحدة األمریكیة. القواعد المتز

تكالیف عن األساسیة تنص على أن الُمتسبب في إیذاء أو تحطیم موارد المحمیات یكون مسؤوالً 

 تقییم الضرر، أي نشاطات تدعیم مطلوبة، تكالیف االستعاضة، القیمة الناتجة عن خسائر عدم

نشاطات االستعاضة. إلي حال الموقع خالل عملیات االستعاضة ومراقبة األضرار واستعمال 

 ,.Lee et alن باإلمكان استعاضة الموارد تكون المسؤولیة عن قیمة الموارد المفقودة (لم یك

2002.( 

أدناه إلى ملخص حول قضایا جنوح السفن في منطقة  1.3تشیر البیانات الُمدرجة في الجدول 

حریة والبحث العلمي والمحمیات دا كیز" حیث تم االعتماد على قانون الحمایة البجزر "فلوری

إلصدار متابعات قانونیة عن أضرار بالشعاب المرجانیة. التحطیم الكلي للشعاب المرجانیة 

یشیر إلى موت جمیع مستعمرات المرجان في المنطقة، بینما التحطیم الجزئي یشیر إلى حدوث 

األموال التي یتم الحصول علیھا كتعویض سواء بقرار من المرجان.  موت وضرر لمستعمرات

 ;NOAA, 2003المحكمة أو من خالل تسویة خارج المحكمة تظھر في المراجع التالیة (

USCRTF, 2004.(  
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سجالت بأسماء السفن الكبیرة الجانحة والمتسببة بضرر للشعاب المرجانیة قُبالة : 1.3جدول 

  السواحل السعودیة.

سنة  القضیة

 الجنوح

طول السفینة 

 (م)

المبالغ المالیة  مدى الضرر

المتحصل علیھا 

 (بالدوالر األمریكي)

Wellwood 1984 122 5,654,228 تأذي كبیر لألحیاء والھیكل 

Mini Laurel 1986 65 30,000 تأذي لألحیاء والھیكل 

Alec Owen 

Mariland 

 2م680.5لـ وتحطم كلي  2م930تحطم جزئي لـ  47 1989

 من الشعاب المرجانیة

1,450,000 

Elpis 1989 143  وتحطم كلي لـ  2م482تحطم جزئي لـ

 2م2604.7

2,275,000 

Jacqualyn L. 1991 54  251,554 2م123.1تحطم كلي لـ 

Miss Baholden 1993 45  1,873,741 2م1025.6تحطم جزئي لـ 

Columbus 1994 52  3,760,488 2م345تحطم كلي لـ 

Petty Cash 1994 15  25,000 2م17.25تحطم كلي لـ 

Count ship 

Houston 

أرضیة الشعاب المرجانیة،  2م2,333طحن  187 1997

 قطعة من المرجان مكسورة  3,000وأكثر من 

5,780,000 

Golden Lady 1997 22  وتأذي موارد أخرى في  2م42تحطم كلي لـ

 المحمیة

54,716 

Fly Way 1998 14.6 

 شراعي

تحمل الجانب  2م9.3تحطم جزئي لـ 

المسؤول تكالیف 

 االستعاضة

جدول 1.3:  حاالت جنوح السفن واالستجابة الالحقة بحسب قانون احلماية البحرية
والبحث العلمي واحملميات لعام 1972م 



الدليل االسترشادي إلجراءات التعويض عن تدمير الشعاب املرجانية نتيجة جلنوح السفن والقوارب  64

	 	

64	|	 انیة نتیجة لجنوح السفن والقواربالدلیل االسترشادي إلجراءات التعویض عن تدمیر الشعاب المرج  

	
 

قانون المتنزھات الوطنیة ونظام حمایة الموارد في تمت مصادقة الكونجرس األمریكي على 

في منطقة محمیة كاستجابة لحادث جنوح سفینة كارثي على الشعاب المرجانیة  1990العام 

). وكان الھدف منھ تمكین حكومة الوالیات المتحدة Lee et al., 2002جزر "فلوریدا كیز" (

األمریكیة من البدء بإجراءت قانونیة ضد األشخاص الذین یقومون بإلحاق الضرر أو تدمیر 

الموارد البحریة ضمن المحمیات الطبیعیة، ولیسمح بالحصول على أموال تساھم في أعمال 

انون كان باستطاعة الحكومة تحصیل بدل االستعاضة واستبدال الموارد المتأثرة. قبل ھذا الق

أضرار في المحمیات الطبیعیة فقط من خالل إجراء قانوني عن أضرار تلحق بالممتلكات 

العامة. وكان على الحكومة تقدیم أدلة دامغة لإلثبات ولم یكن ھنالك أي ضمان بأن ما یتم 

 ).Lee et al., 2002( تحصیلھ من أموال یذھب من أجل استعاضة الموارد المتأثرة

 

 

على الشعاب المرجانیة  1984) التي جنحت في عام MV Willwoodالباخرة ( :1.3صورة 

 .جزر "فلوریدا كیز"في منطقة محمیة 
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 أسترالیا 3.1.3

یُعتبر الحاجز المرجاني الكبیر في أسترالیا واحد من أھم مصادر الدخل القومي؛ حیث یؤمن 

ن الدوالرات كل عام دون الحاجة إلى مساعدات مالیة ثابتة. أصدرت الحكومة األسترالیة بالیی

والذي یأمر الجھة المسؤولة عن أي  1975قانون محمیة الحاجز المرجاني الكبیر في العام 

سفینة جانحة بإصالح، تخفیف أو معالجة الضرر الذي تحدثھ في المحمیة أو دفع التكالیف من 

فإن تكلفة إزالة مادة التراي بیوتیل تین أو إعادة سبیل المثال مسؤولة. وعلى قبل الجھة ال

التوازن لموقع سفینة جانحة تتراوح ما بین ملیون وثالث مالیین دوالر أسترالي. باإلضافة إلى 

ملیون دوالر أسترالي عن األضرار طویلة  1.1ذلك، فإنھ یمكن فرض غرامة تصل قیمتھا إلى 

ممنوع اإلبحار  بیر وفرض غرامات نتیجة دخول مناطقالحاجز المرجاني الك األمد في شعاب

فیھا. ال تملك استرالیا في الوقت الحاضر تشریعات قضائیة تسمح لھا بتحصیل أموال عن 

 الخسائر المؤقتة.

 البعد الدولي 2.3

شعاب یوجد العدید من األدوات القانونیة الدولیة التي توفر حمایة مباشرة أو غیر مباشرة لل

 المرجانیة.

 اتفاقیة األمم المتحدة حول قانون البحار 1.2.3

تُعتبر اتفاقیة األمم المتحدة حول قانون البحار االتفاقیة الرئیسیة فیما یتعلق باستعمال البحار 

تضمن اتفاقیة األمم المتحدة حول قانون البحار لكل دولة الحق في تحدید اتساع  ومواردھا.

میل بحري تقاس من خطوط أساس تم تحدیدھا بما  12ض ال یتجاوز میاھھا اإلقلیمیة بعر

یتناسب مع االتفاقیة. تنص االتفاقیة على "المیاه الواقعة على الجانب البري من خط األساس في 

 57و  56البحر اإلقلیمي" تُشكل جزء من المیاه الداخلیة للدولة. باإلضافة إلى ذلك تنص المواد 

 200ول الساحلیة حقوق السیادة في "المنطقة االقتصادیة الخالصة" حتى من االتفاقیة تُعطي الد
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م مما 100میل بحري. وحیث أن معظم تشكیالت الشعاب المرجانیة تقع في میاه عمقھا أقل من 

 یضع معظم الشعاب المرجانیة ضمن المیاه الداخلیة للدولة وأحكامھا القضائیة الخاصة.

ل قانون البحار اتفاقیة ذات عالمة فارقة في تطویر القوانین تعتبر اتفاقیة األمم المتحدة حو

البیئیة الدولیة ألنھا تحتوى على أحكام عدیدة لھا توجھ حمایة. وبالتحدید، فإنھا تطلب من الدول 

حمایة والحفاظ على األنواع البحریة حتى ضمن میاھھا الداخلیة. تنص مقدمة اتفاقیة األمم 

یشمل دراسة، وحمایة  1982على أن الھدف األساسي التفاقیة عام المتحدة حول قانون البحار 

والمحافظة على البیئة البحریة. توفر اتفاقیة األمم المتحدة حول قانون البحار البیان األول 

وتحرك تجاه التشریع بناء على مفھوم شمولي أوسع  الشامل حول القانون الدولي في ھذا المجال

إدارة الموارد. حتى ضمن  ومحدود واستعمال المحیطات كسوء قابل للنفاذللمحیطات كمورد 

المنطقة االقتصادیة الخالصة للدولة الساحلیة فإن اتفاقیة األمم المتحدة حول قانون البحار تنص 

على أنھ "یجب على الدولة الساحلیة ضمان ومن خالل أسالیب حمایة وإدارة مناسبة بأن الحفاظ 

 قة االقتصادیة الخالصة ال یتعرض للخطر نتیجة الصید الجائر".على الموارد الحیة في المنط

تحتوي اتفاقیة األمم المتحدة حول قانون البحارعلى العدید من اإللتزامات اإلیجابیة التي تؤثر  

) من XII( ثاني عشرعلى الموارد البحریة في المیاه الوطنیة مثل المرجان. یُحدد الجزء ال

لبات التشریعیة الدولیة المتعلقة بالبیئة البحریة بما فیھا نظام إلنفاذ ھذه االتفاقیة العدید من المتط

تعترف  اإللتزامات العامة "لحمایة والحفاظ على البیئة البحریة". 192المتطلبات. تُحدد المادة 

"حقوق السیادة (للدولة) الستغالل الموارد الطبیعیة". لكن ذلك یخضع لـ"واجب  193المادة 

حفاظ على البیئة البحریة". تشمل بعض المتطلبات األساسیة اتخاذ اإلجراءات الحمایة وال

الالزمة لـ"منع وتقلیل والسیطرة على تلّوث البیئة البحریة وضمان بأن النشاطات التي یتم 

 تنفیذھا ال تسبب ضرر نتیجة التلّوث لدول أخرى ولبیئتھا".
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التلّوث للبیئة البحریة بما في ذلك األمور یجب على الدول أن تأخذ بعین االعتبار كافة مصادر 

التالیة: المواد الضارة والمؤذیة من المصادر البریة، والجو، أو اإللقاء؛ التلّوث من السفن؛ 

 والتلویت من منشآت استعملت الستكشاف قاع البحر وأسفل التربة.

عضاء في ھي ُملزمة لجمیع الدول األ 194و  192الواجبات المنصوص علیھا في المواد 

 138دولة بالتوقیع على اتفاقیة األمم المتحدة حول قانون البحار وقامت  157االتفاقیة؛ قامت 

بالمصادقة علیھ. قبل اتفاقیة األمم المتحدة حول قانون البحار كان ھنالك القلیل من التشریعات 

لمتعلقة بالحمایة الدولیة فیما یتعلق بالبیئة البحریة وخصوصاً المحافظة علیھا. تعكس النصوص ا

والحفاظ على البیئة البحریة الوعي المتنامي حول ما كان یحصل لمحیطاتنا. لألسف ال زالت 

العدید من األمم لم تصادق على االتفاقیة وإحدى جزئیات ذلك بسبب األحكام المتناقضة المتعلقة 

فیما إذا كانت االتفاقیة بقاع البحر العمیقة. ولھذا السبب فإن أحد الموضوعات الرئیسیة الیوم ھو 

تعكس القانون الدولي العرفي بحیث أنھ یكون ملزم لجمیع األمم بغض النظر فیما إذا كانت 

 عضو في االتفاقیة أم ال.

 21األجندة  2.2.3

 178ألمم المتحدة حول قانون البحار تبنت أكثر من بعد عشر سنوات من صیاغة اتفاقیة ا

النھائیة لمؤتمر األمم المتحدة حول البیئة والتنمیة الذي عقد في ، وھي الوثیقة 21حكومة األجندة 

التأكید على العدید من أھداف اتفاقیة  21األجندة  أعادت. 1992مدینة ریو دي جینیرو في عام 

ُ استذكرت أنھ بالرغم من الجھود الوطنیة والشبھ  األمم المتحدة حول قانون البحارلكنھا أیضا

دولیة بأن أسالیب اإلدارة الحالیة للموارد البحریة والساحلیة لم تثبت دائما إقلیمیة واإلقلیمیة وال

أنھا قادرة على تحقیق التنمیة المستدامة وأن الموارد الساحلیة والبیئة الساحلیة تتدھور وتتالشى 

ع حمایة وموض 21بسرعة في العدید من أجزاء العالم. یُعطي الفصل السابع عشر من األجندة 

 مرجانیة أھمیة قصوى ویدعو لتوجھ عالمي ومتكامل لحمایتھا واستخدامھا.الشعاب ال
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واالتفاقیات الدولیة األخرى تم إنشاء  21من أجل تطبیق الفصل السابع عشر من األجندة 

 .1994الصغیرة النامیة في العام  یةدول الجزرالفي مؤتمر  المبادرة الدولیة للشعاب المرجانیة

دولة نامیة لدیھا شعاب  80لیة للشعاب المرجانیة تم وضع أكثر من ومن خالل المبادرة الدو

مرجانیة في شراكة متساویة مع الدول الرئیسیة المانحة، والبنوك التنمویة، ووكاالت التنمیة 

سسات غیر الحكومیة لتقرر حول ة الدولیة، والجمعیات العلمیة والقطاع الخاص والمؤیالبیئ

 موارد الشعاب المرجانیة في العالم.استراتیجیة للحفاظ على  أنجح

المعنون بـ"حمایة التنوع الحیوي" إلى اتخاذ إجراء  21الفصل الخامس عشر من األجندة یدعو 

على الرغم من الجھود "ینص الفصل على:  فوري لحمایة التنوع للموارد النباتیة والحیوانیة.

وذلك بشكل البیولوجي في العالم،  الكبیرة خالل السنوات العشرین الماضیة، فإن خسائر التنوع

الحصاد الزائد عن الحاجة، التلّوث واإلدخال غیر  ،رئیسي نتیجة استمرار تدمیر المواطن

المناسب للنباتات والحیوانات. فإنھ یجب اتخاذ قرارت عاجلة وحاسمة للحفاظ وللمحافظة على 

ً وراء اإلدارة المستدامنالجینات واأل ة في استعمال الموارد البیولوجیة". واع والنظم البیئیة سعیا

یعتبر الفصل الخامس عشر مھم جداً بشكل خاص للشعاب المرجانیة بسبب التنوع البیولوجي 

 العالي فیھا.

 اتفاقیة التنوع البیولوجي 3.2.3

 اإللتزامات للحفاظ على التنوع البیولوجي في العالم. 1992تضع اتفاقیة التنوع البیولوجي لعام 

اقیة ثالثة أھداف رئیسیة: الحفاظ على التنوع البیولوجي، االستخدام المستدام تضع االتف

للمنافع من الموارد الجینیة. یدعو الحفاظ على تنوع لعناصرھا، والتوزیع المتساوي والعادل 

ً الشعاب المرجانیة) إلى حلول خالقة التي تلبي احت اجات األفراد یاألحیاء في البحر (خصوصا

إطار  1995المتعلق باتفاقیة التنوع البیولوجي في العام الثاني مؤتمر األطراف ى واألمم. تبنّ 

والیة جاكارتا والذي حدد برنامج خطة العمل لتنفیذ االتفاقیة فیما یتعلق بالتنوع البیولوجي 

صت القرارات التابعة إلطار والیة جاكارتا العناصر الخمسة لبرنامج البحري والساحلي. لخّ 
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وع البیولوجي للتنوع البیولوجي البحري والساحلي. وھي: اإلدارة المتكاملة للمناطق اتفاقیة التن

البحریة والساحلیة، الموارد الحیة البحریة والساحلیة وتشمل الموارد الجینیة، المحمیات البحریة 

 والساحلیة، االستزراع البحري، و األنواع الغریبة واألنواع الجینیة.

حول برنامج عمل مفصل  2004سابع في قراره الخامس من العام ى مؤتمر األطراف التبنّ 

التنوع البیولوجي البحري والساحلي وشمل تحت برنامج العنصر الثاني حول الموارد الحیة 

البحریة والساحلیة قائمة نشاطات مقترحة حول ابیضاض الشعاب المرجانیة، تدھور وتدمیر 

عضو في  188كان ھنالك  2005العام  وفمبر منفي شھر تشرین الثاني نالشعاب المرجانیة. و

 .علیھا حینھادول أخرى وقعت ولكنھا لم تصادق  10االتفاقیة وھنالك 

"أحكام ُملھمة  اتفاقیة التنوع البیولوجي معاھدة إطاریة وتم وصفھا بأنھا تحتوي علىتعتبر 

تمرات بشكل أساسي" أما المسائل الموضوعیة تُركت لتطویرھا في المستقبل من قبل مؤ

ترتبط ھذه األھداف من خالل مبدأ ُعرف باسم "المسؤولیة المشتركة  األطراف الخاصة بھا.

ة على الدول المتقدمة بالمسؤولیة الملقاولكن المتفاوتة". ینطوي ھذا المبدأ على أن "تعترف 

التي تضعھا شعوبھم على الضغوط عاتقھا بالسعي الدولي لتحقیق التنمیة المستدامة في ضوء 

لبیئة العالمیة والموارد التقنیة والمالیة التي یقودونھا". یجب أن یأخذ النھج المتوازن للحفاظ ا

على التنوع الحیوي في عین االعتبار كیف تؤثر المستویات المختلفة للتنمیة على إدارة الدولة 

 لمواردھا الطبیعیة.

 اتفاقیة االتجار الدولي باألنواع المھددة باالنقراض 4.2.3

بعض الدول األعضاء في الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن من  كان

أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقیة االتجار الدولي باألنواع النباتیة والحیوانیة 

تتناول اتفاقیة االتجار الدولي باألنواع المھددة باالنقراض  .1973المھددة باالنقراض في عام 

بشكل محدد المشاكل المتعلقة باالتجار الدولي باألنواع المھددة باالنقراض. وھذا یشمل اآلن 

استعملت األحیاء البحریة الحیة والمیتة  العدید من انواع المرجان وكائنات الشعاب المرجانیة.
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كُحلي و كأحجار  ،اریةذكھدایا تحواض المائیة، الدیكور، كاألفي العدید من األغراض مثل 

من تجارة  %95تزود  بأن أندونیسیا TRAFFIC USAأعدتھا كریمة. وقد وجدت دراسة 

 %98من المرجان المیت و  %85المرجان في العالم بینما تستورد الوالیات المتحدة األمریكیة 

 من المرجان الحي في التجارة العالمیة.

 3,000جات مختلفة ألكثر من دولة على االتفاقیة حتى اآلن وھي توفر حمایة بدر 169وقعت 

وافقت الدول األعضاء على حظر االتجار الدولي على  والحیوانات. نوع من أنواع النباتات

قائمة متفق علیھا من األحیاء المھددة باالنقراض وعلى تنظیم ومراقبة االتجار بھا وبأحیاء 

لدولي باألنواع المھددة دخلت اتفاقیة االتجار ا أخرى قد تصبح مھددة باالنقراض في المستقبل.

لم ینقرض أي نوع من أعلنت سكرتاریة االتفاقیة بأنھ "و 1975باالنقراض حیز النفاذ في عام 

تحمي اتفاقیة  األنواع المحمیة باالتفاقیة نتیجة االتجار منذ أن دخلت االتفاقیة حیز النفاذ".

ي ثالثة مالحق باالتفاقیة. یمكن االتجار الدولي باألنواع المھددة باالنقراض األنواع الُمدرجة ف

ألي دولة طرف في االتفاقیة اقتراح تعدیالت في أي من المالحق الثالثة إذا كان أحد األنواع 

 الُمدرجة فیھا یقع من ضمن االختصاص القضائي لتلك الدولة.

راض ، أدرجت الدول األعضاء في اتفاقیة االتجار الدولي باألنواع المھددة باالنق1985في العام 

جان الصلب الباني للشعاب المرجانیة ضمن الملحق الثاني استجابة لتأثیر ركافة أنواع الم

واآلن تم إدراج المرجان األسود  االتجار بالمرجان على النظام البیئي للشعاب المرجانیة.

اتفاقیة االتجار الدولي باألنواع المھددة باالنقراض  مرجان األزرق ضمن الملحق الثاني منلاو

یوجد ھنالك  في السوق العالمي. مما یتطلب تصریح بموافقة البلد المنشأ من أجل االتجار بھا

نوع من المرجان الُمدرجة بأسمائھا الشائعة ضمن قاعدة بیانات األنواع التفاقیة  230حوالي 

ً  االتجار الدولي باألنواع المھددة باالنقراض. عض . في بلكن إنفاذ االتفاقیة لیس فاعالً دائما

الحاالت یتم جمع المرجان في دول یُمنع فیھا الجمع قانونیاُ (مثل الفلبین) ویتم تصدیرھا وبیعھا 

بذریعة أنھا جمعت في دول أخرى مسموح فیھا الجمع قانونیاً. المشكلة األخرى ھي صعوبة 
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مھددة تعریف أنواع المرجان الُمدرج في الملحق الثاني من اتفاقیة االتجار الدولي باألنواع ال

باالنقراض. على سبیل المثال، وجدت إحدى مؤسسات الرقابة التابعة التفاقیة االتجار الدولي 

باألنواع المھددة باالنقراض بأن "االتجار بالمرجان وأحیاء بحریة أخرى یزداد وأن ھنالك 

د العدید من الحاالت التي تم فیھا شحن مرجان مدرج بالملحق الثاني من االتفاقیة بدون وجو

تصاریح الموافقة الالزمة، أو وجود تصاریح موافقة صحیحة، والتي ینتج عنھا ُمصادرة 

 لكمیات كبیرة".

كان جزء من المشكلة بأن التجار یدعون بأن المرجان ھو "صخرة حیة" بدل من "مرجان 

اتفاقیة االتجار الدولي باألنواع بحسب  وبالتالي ھو معفي من متطلبات تصریح الموافقة صلب"

الكائنات وحیث أن المختصین فقط یمكنھم التمیز بین الصخرة الحیة و المھددة باالنقراض.

ت الھیئة الحاكمة التفاقیة االتجار الدولي باألنواع المھددة باالنقراض البحریة مثل المرجان تبن

بإضافة الصخرة الحیة في تعریفھا لصخرة المرجان وبالتالي  2000قراراً في أبریل من العام 

 خضعت الصخور الحیة لالتفاقیة.

وھنالك مشكلة أخرى بالنسبة للشعاب المرجانیة بأن الحمایة بموجب اتفاقیة االتجار الدولي 

ً واسعة بالشكل الكافي.  فاتفاقیة االتجار الدولي باألنواع باألنواع المھددة باالنقراض لیست دائما

المرجانیة األخرى مثل سمكة الھضروم، المھددة باالنقراض ال تُدرج العدید من أنواع الشعاب 

. حیث تعتبر ھذه األنواع جزء رئیسي من وحصان البحر، ونجم البحر، وقنفذ البحر، واالسفنج

أو لألحواض الزجاجیة ممكن أن  كھدایا تذكاریةوأن جمعھا  النظام البیئي للشعاب المرجانیة

رجان نفسھ. تعتبر اتفاقیة االتجار یكون ذو عواقب وخیمة للشعاب المرجانیة مثلھا مثل جمع الم

الدولي باألنواع المھددة باالنقراض مفیدة لتنظیم االتجار في أنواع متمیزة من المرجان ولكنھا 

وعلى الرغم من ذلك فإن وجود نظام إنفاذ فعال ورفع  بشكل كامل. يال تحمي النظام البیئ

قھا بشكل صحیح. فإن اتفاقیة االتجار الوعي حول الحاجة فقط لشراء أنواع المرجان التي تم توثی

 لمحاربة تدمیر الشعاب المرجانیة. ةالدولي باألنواع المھددة باالنقراض تعتبر أداة فاعل
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 التراث العالمياتفاقیة  5.2.3

االتفاقیة تحت رعایة  وفر اتفاقیة التراث العالمي وسیلة أخرى لحمایة الشعاب المرجانیة.تُ 

والتراث  . تشیر إلى أن التراث العالميربیة والعلم والثقافة (الیونسكو)منظمة األمم المتحدة للت

بشكل متزاید للتدمیر وأن تدھور واختفاء أي من عناصر التراث الثقافي  انتعرضالطبیعي ی

ف االتفاقیة "التراث الطبیعي" بـ والطبیعي یشكل إفقاراً ضاراً بتراث كل أمم العالم. تُعرِّ 

من وجھة النظر الجمالیة والعلمیة".  فیزیائیة ذات "قیمة عالمیة استثنائیةتشكیالت بیولوجیة أو 

انبثق من االتفاقیة لجنة حكومیة دولیة لحمایة التراث الثقافي والتراث الطبیعي ذو القیمة العالمیة 

متلكات التي تشكل جزء من التراث موالتي تحافظ على "قائمة التراث العالمي" لل االستثنائیة

توفر االتفاقیة تنوع كبیر في المساعدات  والتي توافق علیھا الدولة المعنیة. والطبیعي الثقافي

وھذا یشمل مساعدات في تضمین موقع ضمن قائمة التراث العالمي، توفیر  التقنیة وحتى المالیة.

خبراء وغیرھا للمساعدة في المحافظ على موقع ُمدرج، تدریب العاملین والمختصین في 

ملكیة طبیعیة وثقافیة ُمدرجة  878افظة على التراث الثقافي والطبیعي. ھنالك تعریف والمح

من ھذه المواقع تحتوي شعاب مرجانیة. ھنالك المزید من  4ضمن قائمة التراث العالمي؛ 

 المبادرات العالمیة لتضمین المزید من المواقع البحریة ضمن قائمة التراث العالمي.
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 مقترح من بیرسجااالسترشادي ال دلیل. ال4

 االسترشادي دلیلأھداف ال 1.4

من أجل إنشاء مجموعة من األدلّة العامة اإلقلیمیة یجب أن نأخذ بعین االعتبار بأن طبیعة 

ضمن منطقة البحر األحمر وخلیج  ي على الساحل تختلف من دولة ألخرىالنشاطات التي تجر

موارد البحریة في اإلقلیم من خالل تدھور سوف تتأثر االستعماالت الحالیة والمستقبلیة لل عدن.

ویجب على  حالتھا نتیجة سوء االستخدام المتكرر نتیجة النشاطات اإلنسانیة غیر الُمستدامة.

الدول في اإلقلیم أن تدرك بأن التطبیق الموحد لنظام تعویض في كافة مناطق البحر األحمر 

یم ویدعم الُمطلبات ضد شركات وخلیج عدن سوف یؤدي إلى تحسن حالة الحمایة في اإلقل

بأن ھذه األدلّة سوف تكون األولى ضمن مھام أخرى  خر. على الرغم من ذلك یمكن التنبوءالبوا

یجب القیام بھا لتحقیق مجموعة معیاریة مقبولة إلجراءات التعویض لمنطقة البحر األحمر 

سترشادي المقترح حالیاً، الدلیل االوخلیج عدن. ومن ضمن المھام التي یجب اتباعھا ھي: تبني 

بناء القدرات للخبراء الوطنیین المعنیین، عمل إحصاء وتقییم مفصل لمناطق الشعاب المرجانیة 

وتعدیل القوانین الوطنیة الحالیة أو اإلعالن عن قوانین جدیدة تتماشى مع  في كل اإلقلیم

 متطلبات إجراءات التعویض المقترحة.

 رئیسیان:لھذا الدلیل االسترشادي ھدفان 

 

 

 

 

 

تطویر طریقة معیاریة لتقییم الضرر في الشعاب المرجانیة الناتج عن جنوح 
 .السفن و/أو وقائع إلقاء المراسي

 ضمان تطبیق ھذا البروتوكول في معظم دول إقلیم البحر األحمر وخلیج عدن.
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 ولتحقیق ھذه األھداف فیجب على الدلیل االسترشادي أن یوفر إطار عمل لتحدید:

 ما ھي الموارد التي تعرضت لإلصابة؛ .1

 ما ھي الخسارة التي تعرض لھا الجمھور؛ و .2

 كیف یمكن استعاضة الموارد. .3

 تقییم مناطق الشعاب المرجانیة في إقلیم البحر األحمر وخلیج عدن 2.4

 تقییم االقتصادي للشعاب المرجانیةال 1.2.4

بالعادة یمكن تعریف التقییم االقتصادي ألي موئل بأنھ القیمة الكلیة ألدواتھ، وھذا یشمل البضائع 

ة التي یمكن للموئل تقدیمھا. وبالنسبة للشعاب المرجانیة فإننا نحتاج لمعرفة یوالخدمات البیئ

عھا مع موائل أخرى. بعد ذلك نحتاج تعداد لھذه البضائع الرئیسیة والخدمات باإلضافة إلى تقاط

بالنسبة للبضائع التي تباع  البضائع والخدمات ومعرفة قیمتھا (أي وضع قیمة مالیة لھا).

ً ما مباشرة من خالل  باألسواق (مثل األسماك والكائنات البحریة) یمكن عمل ذلك بطریقة نوعا

 ل أماكن التغذیة والحضانة والحمایة الساحلیة)النظر في أسعار السوق، أما الخدمات البیئیة (مث

فإنھ ال ینطبق علیھا ھذه الحالة. لذلك استعملت تقنیات تقییم معقدة للوصول إلى قیمة اقتصادیة 

 ).Spurgeon, 1992 and Dixon, 1998لتلك الخدمات (

كل واحدة من القیمة الكلیة للبضائع والخدمات مجتمعة تعطي القیمة االقتصادیة الكلیة للموئل. 

بضائع وخدمات الشعاب المرجانیة والتي تم عرضھا سابقاً فصل المقدمة (الفصل األول) تساھم 

في القیمة االقتصادیة. المصادر السمكیة یمكن جمعھا وبیعھا، مما یوجد قیمة مضافة كذلك فإن 

كل مشابھ فإن المناطق الساحلیة البحریة تساھم في عملیات النقل البحري الذي یوجد أرباح. وبش

 الحمایة والسیاحة البیئیة تحقق قیمة یجب إضافتھا أیضاً.

على الرغم من ذلك فإن وضع قیمة واحدة ثابتة لمنطقة شعاب مرجانیة في إقلیم البحر األحمر 

وخلیج عدن ھي مھمة مستحیلة نتیجة االختالف في البضائع والخدمات التي تقدمھا الشعاب 
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كة. على سبیل المثال فإن السیاحة في جمھوریة مصر العربیة تحقق المرجانیة في الدول المشار

 لذلك في عملیة التقییم عائد مادي أكبر من األسماك بینما العكس یحدث في الجمھوریة الیمنیة.

ننا نعتبر أن كافة البضائع والخدمات التي تقدمھا الشعاب وبغض النظر عن القیمة المالیة فإ

یات وفة الدول لكن مع بعض االختالف في االستعمال بحسب األولالمرجانیة ھي نفسھا في كا

الوطنیة والفرص المتاحة لالستفادة منھا. كافة دول البحر األحمر وخلیج عدن في مراحل 

مختلفة من التطور ولكن النشاطات البحریة والساحلیة تزداد بشكل ملحوظ في كافة الدول وبكل 

لمرجانیة من أضرار جنوح السفن. إن تطویر نظام إقلیمي األحوال ھنالك حاجة لحمایة الشعاب ا

جدید للتعویض سوف یساعد على النھوض بالتنمیة المستدامة مع إیالء االعتبار الواجب لحمایة 

 الموارد البحریة.

 تحدید القیمةتقنیات  2.2.4

لشعاب الفوائد االقتصادیة من ا وال باإلجراء المباشر تتم عملیة تقدیر إنھ لیس من السھل

المحدودیة في كذلك المرجانیة للمجتمعات المحلیة، وذلك بسبب وجود عدة أسالیب متوفرة و

تكون ونادراً ما  تقدیر القیمةیوجد العدید من تقنیات  ).Dixon, 1998المتوفرة ( البیانات

 ,.Leeworthy, 1991; Cesar et al., 2003; Pagiola et al( قابلة للمقارنة نتائجھا

2005; Burke et al., 2008لتطویر  ). لذلك تم إعطاء األولویة في ھذا الدلیل االسترشادي

ة بشكل أساسي على النتائج المتوافر بشكل مبنیّ قیمة للشعاب المرجانیة والخدمات طریقة لوضع 

عام وبحیث تكون ھذه الطریقة بسیطة، ویمكن تطبیقھا بشكل واسع، ومقبولة على المستوى 

 اإلقلیمي.

یمكن تصنیف تلك  ھاجعة الطرق المتوفرة للتقییم من وجھة النظر البیولوجیة تبین أنوبعد مر

 الطرق ضمن ثالثة أصناف ھي:

طریقة مباشرة للحصول على معلومات حول قیمة البضائع والخدمات المتحققة أو  )1

 ؛النفقات المباشرة
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لحصول على تقنیات من المحتمل تطبیقھا والتي تستخدم قیم السوق بشكل غیر مباشر ل )2

 معلومات حول القییم والنفقات؛ و

طرق تعتمد على إجراء المسوحات، والتي تستخدم أوضاع وقیم سوق نظریة من خالل،  )3

 على سبیل المثال، إجراء مسوحات عن طریق استبیان مثل طریقة التقییم المشروط.

ة مختلفة. والطریقة إن استعمال نھج ُمتسق سوف یقود لقیم تقدیریة یمكن مقارنتھا ألماكن وأزمن

السھلة القابلة للتكرار یمكن إعادة تطبیقھا مع تغییر افتراضات أساسیة من أجل تقییم اآلثار 

ً ھو خطوة أولى باتجاه  المختلفة لخیارات التطویر واإلدارة. والدلیل االسترشادي المقترح حالیا

بتقییم القیمة االقتصادیة  وھذه الطریقة ال تقوم وضع دلیل استرشادي أكثر تطور في المستقبل.

الكلیة ولكنھا تركز على ثالث بضائع وخدمات رئیسیة: السیاحة والترفیھ المرتبطة بالشعاب 

الحمایة الساحلیة. ولقد تم  خدماتالمرجانیة، وصید األسماك المرتبط بالشعاب المرجانیة، و

صاد المحلي وألنھ تتوفر نتائج اختیار ھذه البضائع والخدمات الثالثة ألنھا األكثر أھمیة في االقت

تدعم القیم الُمقدرة. تم تطویر ھذه الطریقة بناء على مراجعة حثیثة للنشرات، والتغذیة الراجعة 

ة فرالشعاب المرجانیة والنتائج المتومن الُممثلین الوطنیین في ورشة العمل وفحص استعماالت 

 من عدد من المواقع الریادیة.

 ط بالشعاب المرجانیة السیاحة والترفیھ المرتب )أ

 للشعاب المرجانیة ھو معرفة مساحتھا الفعلیة. ةمناسب قیمة ُمقدرةإن الخطوة األول لتحقیق 

تحقیق ھذا الھدف بأقل التكالیف یوجد العدید من التقنیات الحدیثة التي تم تطویرھا من أجل 

یر مساحة الشعاب من ضمن ھذه التقنیات التي وجد أنھ یمكن االعتماد علیھا لتقد .الجھدو

لدان حول العالم ھي وضع خارطة للشعاب المرجانیة باستخدام ـــالمرجانیة في العدید من الب

عھا عملیة تحقق على أرض الواقع. وعلى الرغم من ذلك، فإن ــناعیة یتبــار الصـــصور األقم

ُ تعتمد على  تبطعاب المرجانیة ال ترــــقیمة الش نسبة الغطاء فقط بمساحتھا ولكنھا أیضا

 بالمرجان الحي.
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 ةیجب تقدیر قیمة الشعاب المرجانیة المرتبطة بالسیاحة باستخدام طرق تحلیل مالیة. ھذه الطریق

تشمل احتساب إجمالي اإلیرادات من القطاع السیاحي والترفیھي یُطرح منھا التكالیف التشغیلیة 

تُطرح حیث ما  والضرائب للوصول إلى صافي اإلیرادات. مصاریف العمال ورسوم الخدمات

لزم األمر، لكنھا تُضاف في مرحلة الحقة عند تقدیر األثر المالي المباشر بسبب أن ھذه النفقات 

تبقى في الغالب ضمن االقتصاد المحلي. وعلیھ فإن األثر المالي المباشر یساوي إجمالي 

 اإلیرادات باستثناء تكالیف العمال.

وحیثما كان ذلك  ر المالیة األوسع نتیجة نفقات الزائرین.یستعمل ُمعامل ضرب لتقدیر اآلثا

ً فإن القیمة السیاحیة من الفرد الواحد تتناسب مع عدد الزائرین لمنطقة من الشعاب  مناسبا

یجب أن تشمل المرجانیة بحیث نشتق القیمة للسیاحة والترفیھ المرتبط بالشعاب المرجانیة. 

لمرتبط بالشعاب المرجانیة معلومات من المناطق التالیة عملیة تقدیر قیمة السیاحة والترفیھ ا

 وتكون مبنیة على أساس المقارنة ما بین القیمة الحالیة والقیم في السنوات السابقة.

      
بحریة تُضیف قیمة إن كالً من عملیات تطویر الساحل والنشاطات الترفیھیة ال :1.4صورة 

 للشعاب المرجانیة الُمستعملة كما تضع تأثیرات علیھا. 

الُحصة الناتجة عن نفقات اإلقامة یتطلب تجمیع معلومات معیاریة حول : إن تعریف اإلقامة

ُمعدل أسعار غرف الفنادق، نسبة اإلشغال، التكالیف التشغیلیة، الضرائب ورسوم الخدمات 

إذا كان اختیار الضیف للمكان یعتمد بشكل جزئي على وجود الشعاب  افیم باإلضافة إلى تحدید
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وباالعتماد على توفر البیانات یمكن جمع معلومات من فنادق بصورة فردیة أو  المرجانیة.

 بحسب أنواع اإلقامة (مثل فندق، بیت ضیافة وغیرھا).

مرجانیة استخدام : یشمل الترفیھ في مناطق الشعاب الالترفیھ في منطقة الشعاب المرجانیة

الزائرین المحلیین والدولیین لمناطق الشعاب المرجانیة ألعمال السباحة بواسطة السنوركل 

والغوص وصید األسماك الریاضي. تُقدر قیمة النشاطات المرتبطة بالشعاب المرجانیة عن 

على  ویُطرح منھا التكالیف. وھذه یمكن تقدیرھا بناء اإلیرادات اإلجمالیة كافة طریق جمع

مستوى المعلومات الُمقدم من الشركات أو بناء على سعر نشاط محدد (أي رحلة غوص أو 

سباحة بالسنوركل وغیرھا) مقرونة بعدد أو النسبة المئویة للزائرین الذین ینخرطون بمثل ھذه 

وھي "فائض المستھلك" وھي مقیاس لرضى الزائرین اإلضافي ھنالك قیم إضافیة  النشاطات.

یمكن اشتقاقھا للنشاطات الترفیھیة في مناطق السعر الذي دفعوه للتجربة، والتي  عالوة على

 أو استعمال أسلوب نقل الفوائد.الشعاب المرجانیة من خالل تقدیرات من مسوحات میدانیة 

تعتبر مناطق المحمیات البحریة مناطق جاذبة النتباه السائحین كما : مناطق المحمیات البحریة

تستحق مناطق المحمیات  ة إلدارة الموارد الساحلیة وحمایة الشعاب المرجانیة.تعتبر أداة ھام

البحریة قیمة أكبر بكثیر من اإلیراد المباشر الذي یتم الحصول علیھ من رسوم السائحین 

ً ستساعد في زیادة  والزائرین. فإذا تمت إدارة مناطق المحمیات البحریة بشكل جید فإنھا حتما

تُقلل من الضغط على الشعاب المرجانیة وتُحسن من ُسمعة الدولة كمقصد األرصدة السمكیة، 

في األماكن التي یوجد بھا بیانات جیدة حول الزائرین للشعاب  للغوص والسباحة بالسنوركل.

نطالق في عملیة مكن استخدام تلك البیانات كنقطة االمرجانیة في مناطق المحمیات البحریة، ی

انیة للدولة. اإلیرادات الناتجة عن رسوم الزیارة والرسوم األخرى تقدیر قیمة الشعاب المرج

ذات الصلة (مثل المرسى والغوص وغیرھا) تُجمع كأیراد بینما تُطرح التكالیف التشغیلیة 

باستثناء تكالیف العمالة من المجموع الكلي. ال تُمثل اإلیرادات الُمتأتیة من الرسوم بأي شكل من 
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المحمیة، لكن من المھم تضمینھا كجزء من اإلیراد الكلي للنشاط السیاحي األشكال قیمة المنطقة 

 المرتبط بالشعاب المرجانیة.

القِیم الموصوفة أعاله إیرادات مالیة مباشرة من النشاط السیاحي : تعتبر نفقات إضافیة متفرقة

د إیرادات مالیة والترفیھي الُمرتبط بالشعاب المرجانیة. عالوة على ھذه التأثیرات المباشرة یوج

إضافیة ناتجة عن نفقات السائحین. على سبیل المثال شراء السائحین الطعام من المزارعین 

المحلیین، شراء الوقود لعملیات النقل من محطات توزیع الوقود المحلیة، كما ینفق السائحون 

لمالیة اإلضافیة والنقل المحلي والتسوق وغیرھا. یجب تقدیر ھذه اإلیرادات ا النقود في المطاعم

 "الغیر مباشرة" أو "الثانویة" وعكس نسبتھا على زیارة الشعاب المرجانیة.

استخدام الشواطئ المرجانیة والنشاطات الترفیھیة المرتبطة بالشعاب عتبر: یاالستعمال المحلي 

تم المرجانیة مثل السباحة والسباحة بالسنوركل، من قبل المجتمعات المحلیة قیمة مھمة قد ال ی

تضمینھا ب "االقتصاد الرسمي". ویمكن تقدیر ھذه القیمة باالعتماد على األرقام المعتادة 

للزائرین ومدة الزیارة التي یقوم أفراد المجتمع المحلي للشواطئ المرجانیة أو الشعاب 

ویمكن  المرجانیة ومقرونة بمعدالت األجر المحلي (كمقیاس غیر مباشر لقیمة أوقات التسلیة).

ر ھذه القیمة من خالل مسوحات رسمیة أو غیر رسمیة كما یمكن إھمالھا إلي حال كان تقدی

 ھنالك مناطق خاصة ألفراد المجتمع المحلي (مثل الشواطئ العامة وغیرھا).

عند احتساب األثر االقتصادي تطرح ھذه الطریقة تكالیف العوامل األخرى غیر العمالة من 

طة بالشعاب المرجانیة. ومن الممكن أن یكون من الصعب اإلیرادات الكلیة للصناعة المرتب

تقدیر ھذه التكالیف، حیث أن ھذه البیانات من النادر توفرھا لدى العامة، وأصحاب األعمال قد 

ویمكن تقدیر ھذه التكالیف باستخدام أراء الخبراء، المعاییر  یكونوا مترددین في اإلفصاح عنھا.

ة على نطاق الصناعة. ومن خالل األصناف المذكورة أعاله فإن اإلقلیمیة أو البیانات اإلحصائی

 .1.4تلخیص قیمة النشاطات الترفیھیة والسیاحیة المرتبطة بالشعاب المرجانیة في الجدول رقم 



الدليل االسترشادي إلجراءات التعويض عن تدمير الشعاب املرجانية نتيجة جلنوح السفن والقوارب  80

	 	

80	|	 انیة نتیجة لجنوح السفن والقواربالدلیل االسترشادي إلجراءات التعویض عن تدمیر الشعاب المرج  

	
 

: المؤشرات المستخدمة الحتساب قیمة النشاطات السیاحیة والترفیھیة المرتبطة 1.4جدول 

 بالشعاب المرجانیة

 فالوص صنف النفقات

 اإلقامة
 عدد الغرف الفندقیة * معدل اإلشغال * سعر اللیلة

 شامل الضرائب ورسوم الخدمات
الترفیھ في منطقة الشعاب المرجانیة 

 (الغوص)
 عدد الزائرین * نسبة الغواصین * سعر الغوصة الواحدة

 شامل الضرائب ورسوم الخدمات
الترفیھ في منطقة الشعاب المرجانیة 

، لة بالسنورك(أخرى مثل السباح
 القوارب الزجاجیة وغیرھا)

  ھذا النشاط * سعر الرحلة للشخص الواحد ین یمارسونذعدد الزائرین * نسبة ال
 شامل الضرائب ورسوم الخدمات

 عدد الزائرین * رسوم المناطق المحمیة بما یشمل الدخول والنشاطات الترفیھیة مناطق المحمیات البحریة

 نفقات إضافیة متفرقة
والر األمریكي) في المطاعم النقل دالمبلغ المتوقع إنفاقھ (بالبة د الزائرین * نسعد

 المحلي والتسوق (بحسب بیانات المسوحات)

 التأثیر الُمباشر الكلي

البضائع والخدمات المطلوبة من قبل متعھدي السیاحة والتي یتم إنتاجھا محلیاً مثل  التأثیر االقتصادي غیر المباشر
 المشروبات معدات الغوص مواد البناء وغیرھا (بناء على المسوحات)األغطیة، 

 الكليوالغیر مباشرالتأثیر الُمباشر 

  قیم أخرى

 فائض المستھلك
النسبة النسبة المئویة للزیادة باالعتماد على زیادة السعر مقارنة بالسنة السابقة (

 المئویة من المجموع الكلي)

 االستعمال المحلي
المحلیین الذین یرتادون الشاطئ * معدل اإلنفاق للشخص * عدد أیام  عدد السكان

 الزیارة

 القیمة الكلیة لنشاطات الترفیھ والسیاحة المرتبطة بالشعاب المرجانیة

 

اح وخصوصاً على عینة عشوائیة من السیّ 1.4یجب أن یتم تنفیذ المسح الموضح في الجدول 

 فیھا الشعاب المرجانیة منطقة الجذب األساسیة.أولئك الذین یقومون بزیارة منطقة تكون 
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 صید األسماك المرتبط بالشعاب المرجانیة  )ب

 ةر قیمة الشعاب المرجانیة المرتبطة بصید األسماك باستخدام طرق تحلیل مالیة. ھذه الطریققدتُ 

 تشمل احتساب إجمالي اإلیرادات من الصید التجاري وعملیات التصنیع یُطرح منھا التكالیف

التشغیلیة للوصول إلى صافي اإلیرادات. مصاریف العمال والضرائب تُطرح حیث ما لزم 

األمر، لكنھا تُضاف في مرحلة الحقة عند تقدیر األثر المالي بسبب أن ھذه النفقات تبقى في 

ُ (غیر التجاریة)  الغالب ضمن االقتصاد المحلي. كما یجب تقییم قیمة األسماك المستھلكة محلیا

 د الترفیھي.أوالصی

ولو على تُركز عملیة التقییم على األسماك التي تعتمد بشكل مباشر على الشعاب المرجانیة 

) أسماك Lutjanidaeاألقل في جزئیة بسیطة خالل دورة حیاتھا، وتشمل األنواع النھاشة (

) Holocentridae) األسماك السنجابیة (Scaridae) أسماك الببغاء (Serranidaeالھامور (

) وقنافذ البحر .Panulirus spp) سرطان البحر (Mullidaeسماك أبو ذقن (أ

)Echinoideaسوف یؤثر لشعاب المرجانیة ). التغیرات اإلیجابیة أو السلبیة بالوضع الصحي ل

النشاطات التي تدخل في احتساب القیمة  على إنتاجیة األسماك والعائد الكلي من صید األسماك.

 لمرتبط بالشعاب المرجانیة ھي:الكلیة لصید األسماك ا

اك اإلیرادات من صید األسماك التجاري على كمیات األسم عتمدت: التجارياألسماك صید 

یادھا وسعر البیع لكل نوع. یمكن تقدیر كمیات الصید السنویة المرتبطة بالشعاب التي یتم اصط

دین أو استخدام تقدیرات من بیانات مواقع تلقي األسماك المصیدة المبنیة على عینات من الصیا

یمكن استخدام رأي الخبراء المحلیین  اإلنتاجیة السمكیة لوحدة مساحة من الشعاب المرجانیة.

 لتقدیر تكالیف العمالة والتكالیف بدون عمالة كنسبة مئویة من إجمالي اإلیرادات.

دام سعر البیع تُقدر القیمة الُمضافة من عملیات تجھیز األسماك باستخ: صناعة تجھیز األسماك

مطروحاً منھا سعر شراء األسماك والكمیات التي قام بشرائھا مصنع تجھیز األسماك. بعدھا یتم 

الغیر منتظم یعتمد تقدیر قیمة تنظیف األسماك  .ف التشغیلیة للوصول لصافي القیمةطرح الُكل
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ي الغالب ال تتوفر في الموقع على الدخل الُمرتبط بالتنظیف في مواقع تلقي األسماك المصیدة. وف

بیانات محددة حول حجم التجھیز واإلیرادات ولذلك یجب تقدیر ھذه القیمة باالعتماد على 

 المعلومات المتوفرة لدى الخبراء.

من ریاضة صید األسماك القیمة  تُحتسب: والصید غیر التجاري األسماكضة صید اری

سبة المئویة من المجتمع الذي یعمل لالستھالك والمتعة بشكل منفصل باستخدام تقدیرات من الن

بھذا المجال، والوقت الذي یتم قضائھ في عملیات الصید وسعر السوق لألسماك المرتبطة 

بالشعاب المرجانیة. تُستخدم قیمة وقت الترفیھ باالعتماد على متوسط الدخل المحلي لتقدیر قیمة 

ة التقییم حیث قد یكون من الُمتعة من صید األسماك الكلي. ھذا ھو الجزء الثاني لطریق

ة لھنالك معلومات ضئیالضروري إجراء مسوحات میدانیة للحصول على المعلومات المطلوبة. 

في المراجع أو التي یمكن جمعھا بشكل روتیني والتي تعكس نشاطات صید األسماك غیر 

 النظامي.

رتبط بالشعاب یختلف توفر البیانات ومصداقیتھا فیما یتعلق بصید األسماك التجاري الم

في غیاب البیانات من مواقع تلقي األسماك المصیدة نحتاج لتقییم  المرجانیة من دولة إلى أخرى.

صید األسماك التجاري تقدیر ھذه القیمة باالعتماد على الجھد المبذول في عملیة صید األسماك 

دیھا بیانات حول صید أو تقدیر إنتاجیة الشعاب المرجانیة من األسماك. القلیل من الدول یتوفر ل

األسماك (غیر التجاري) المحلي. نحتاج إلى إجراء مسوحات رسمیة أو غیر رسمیة لوضع 

قیمة لھذا القطاع قیمة نشاطات صید األسماك المرتبطة بالشعاب المرجانیة یمكن تلخیصھا في 

 أدناه. 2.4الجدول 
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لشعاب اقیمة  مرتبط بالشعاب المرجانیة مھم جداً الحتسابصید األسماك الإن  :2.4صورة 

ً لظروف محلیة إجتماعیة المرجانیة ، وذلك لیس فقط لقیمة األسماك المباشرة ولكن أیضا

 .توفرھا لعائالت الصیادین

 

 المرتبطة بالشعاب المرجانیة صید األسماك: المؤشرات المستخدمة الحتساب قیمة 2.4جدول 

 الوصف صنف النفقات

 صید األسماك التجاري
مواقع تلقي األسماك كمیات (بالطن) األسماك المرتبطة بالشعاب المرجانیة (من 

 * متوسط سعر األسماك المصیدة)
 سعر شراء األسماك –سعر البیع الكلي للمنتج  صناعة تجھیز األسماك

ریاضة صید األسماك والصید غیر 
 التجاري

* عدد األیام لكل رحلة * سعر الرحلة للشخص عدد صیادي األسماك الغیر تجاریین 
 شامل الضرائب ورسوم الخدمات (بحسب بیانات المسوحات)

 المرتبطة بالشعاب المرجانیة صید األسماكالقیمة الكلیة لنشاطات 
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 خدمات الحمایة الساحلیة )ج

مناطق في حمایة الالشعاب المرجانیة  لقد تمت خالل العقد الماضي وبشكل مكثف دراسة دور

من الشعاب  اقترحت العدید من الدراسات بأن تضعیف األمواج (أي التقلیل من قوتھا) الساحلیة.

 ,Hawkins and Robertsمن قوة األمواج األصلیة ( %95و  %75المرجانیة یصل ما بین 

إن وضع قیمة لخدمات الحمایة الساحلیة التي تؤمنھا الشعاب المرجانیة یتطلب فھم  ).1972

 ة التي توفرھا األنواع المختلفة من الشعاب المرجانیة في مناطق ساحلیة مختلفة.الحمای

 العنصر األساسي لفھم الضرر الذي یمكن تجنبھ نتیجة وجود الشعاب المرجانیة یشمل:

 تقدیر المساحة الكلیة من الشعاب المرجانیة التي تواجھ المساحة الُمطورة من الساحل؛ .1

الشعاب المرجانیة والذي یكون سببھ تردد األمواج، قوتھا  فھم الضرر الناتج عن إزالة .2

 ؛)TCA( وارتفعھا

نادق، تحدید االستثمارات الساحلیة الحالیة/والُمخطط لھا والتي تكون على شكل ف .3

 )؛1I( ت ترفیھیة أخرىمنتجعات سیاحیة أو أي منشآ

حریة والتي تكون الموارد الطبیعیة الموجودة في المنطقة الساحلیة وفي البیئة الب تحدید .4

على شكل مواقع غوص أو سباحة بالزعانف أو محمیات طبیعیة أو غابات أشجار 

 ).2Iالشورى (مانجروف) وغیرھا (

نادق، تحدید االستثمارات الساحلیة الحالیة/والُمخطط لھا والتي تكون على شكل ف .5

 )؛1R( ت ترفیھیة أخرىمنتجعات سیاحیة أو أي منشآ

الموجودة في المنطقة الساحلیة وفي البیئة البحریة والتي تكون  تحدید الموارد الطبیعیة .6

على شكل مواقع غوص أو سباحة بالزعانف أو محمیات طبیعیة أو غابات أشجار 

 ).2Rالشورى (مانجروف) وغیرھا (

التقلیل في الضرر المحتمل الذي یُعزى لوجود بقة من أجل تقدیر ایتم جمع العناصر الفردیة الس

 جانیة في تلك المناطق والذي یمكن احتسابھ بالشكل التالي:الشعاب المر
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TCA / R2 + R1 + I2 + I1 = قیمة خدمات الحمایة الساحلیة التي توفرھا الشعاب المرجانیة  

 
تلعب الشعاب المرجانیة دور مھم جداً في حمایة السواحل التي تُشاطئھا؛ ھذا  :3.4صورة 

 .ینھ في الطرق الُمستخدمة لوضع قیمة للشعاب المرجانیةیجب تضم

 التحدیات والُمحددات )د

ل البحر األحمر وخلیج تعتبر خطة التقییم االقتصادي التي تم وصفھا ُمتفائلة فیما یتعلق بدو

مواجھتھا عند محاولة تطبیق یتم من القول بان ھنالك ُمحددات وتحدیات سوف عدن. ومن اآل

ن ناحیة أخرى یجب اإلشارة أن ھذه الطریقة ال تحاول إعطاء القیمة االقتصادیة وم ھذا النظام.

الكلیة للشعاب المرجانیة. بعض القیم التي لم یتم تسجیلھا تشمل انخفاض معدل الفقر وفوائد 

التغذیة، والقیم الدینیة والروحانیة للشعاب المرجانیة، قیم الصناعات الدوائیة والتنقیب األحیائي، 

ضافة إلى ذلك فإن النظم الساحلیة تتكون المرجان واألتربة كمواد بناء. باإلة الوجود، وقمة وقیم

 من موائل مرتبطة بشدة مع بعضھا البعض وما الشعاب المرجانیة فیھا إال مكون واحد ھام.

وھذه الطریقة تحاول بشغف عزل الفوائد (البضائع والخدمات) المتأتیة من الشعاب المرجانیة 

لمناطق الحشائش  جب اإلشارة إلى أن كثیر من ھذه البضائع والخدمات تستفید من قربھالكن ی

البحریة وأشجار المانجروف (الشورى). وبشكل عام فإن القیم الناتجة عن ھذه الطریقة في 
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یجب اعتبارھا تقدیرات في الحد األدنى من القیمة "الحقیقیة" للشعاب المرجانیة. وبإیجاز  مالتقیی

ض التحدیات لتطبیق ھذه الطریقة في وضع قیمة للشعاب المرجانیة على مستوى اإلقلیم فإن بع

 ھي:

 الفصل ما بین الزائرین المرتبطین بالشعاب المرجانیة عن أولئك غیر المرتبطین بھا؛ •

وضع قیمة الستجابة الزائرین لتغیرات ھامشیة في نوع الشعاب المرجانیة والذي یعتبر  •

یناریوھات مستقبلیة حول استعمال الشعاب المرجانیة (البیانات عامل أساسي لتقییم س

 نادراً ما تكون متوفرة)؛

تقدیر استعمال الشواطئ المرجانیة والشعاب المرجانیة العمال الترفیھ غیر الرسمي  •

 ولصید األسماك من الٌمقیمین المحلیین؛

ي الغالب محدودة أو تقدیر كمیة صید األسماك المرتبطة بالشعاب المرجانیة (البیانات ف •

 ال یمكن االعتماد علیھا)؛

تُركز الطریقة على المنافع االقتصادیة الحالیة ولكنھا ال تأخذ بعین االعتبار فیما إذا كانت  •

. إذا كان ھنالك عملیات صید جائر في ُمستدامة مستویاتعملیة صید األسماك تحدث ب

تبطة بالشعاب المرجانیة سوف فإن قیمة صید األسماك الُمر مناطق الشعاب المرجانیة

 تنخفض في المستقبل؛

 یختلف توفر ومصداقیة البیانات حول صید األسماك التجاري من دولة إلى أخرى؛ •

مواقع تلقي األسماك المصیدة، فإننا نحتاج إلى تقدیر القیمة في ظل غیاب البیانات عن  •

بذول في عملیات صید الناتجة عن صید األسماك التجاري وذلك باالعتماد على الجھد الم

األسماك أو على تقدیرات االنتاجیة في الشعاب المرجانیة. بعض الدول سیكون لدیھا 

بیانات حول ریاضة صید األسماك وصید األسماك غیر التجاري. نحتاج إلى إجراء 

 لتحدید قیمة في ھذا القطاع؛ رسمیةوغیر  رسمیةمسوحات 



87الدليل االسترشادي إلجراءات التعويض عن تدمير الشعاب املرجانية نتيجة جلنوح السفن والقوارب 

	 	

87	|	 انیة نتیجة لجنوح السفن والقواربالدلیل االسترشادي إلجراءات التعویض عن تدمیر الشعاب المرج  

	
 

(محدودیة البیانات حول الضرر الحاصل من الحمایة الساحلیة وضع قیمة مالیة لنموذج  •

 العواصف الناتجة عن األمواج)؛ و

تاج تطبیق تقییم عملیة الحمایة الساحلیة إلى بیانات حول موقع الشعاب المرجانیة یح •

وارتفاع خط الساحل (ھذه األكثر أھمیة)، ومجموعة أخرى من البیانات عن صفات 

 مات الجغرافي.الساحل وكذلك خبرات في مجال نظام المعلو

 إطار عام إلجراءات التعویض نتیجة جنوح السفن 3.4

 تقییم الحادث منظومة 1.3.4

من المھم جداً أن تجري عملیة تقییم بأقرب وقت ممكن بعد وقوع حادث الجنوح بحیث یتم 

تعریف الضرر الذي وقع على األحیاء واألرضیة بسھولة، ویتم قیاسة وتوثیقھ من خالل كامیرا 

وكامیرا فیدیو. مع األخذ بعین االعتبار أن الكائنات الحیة التي ستنمو على موقع الجنوح ثابتة 

ه بسرعة المرجان الُمتكسر واألرضیة المتأكلة بحیث یصبح من في المیاه االستوائیة قد تموّ 

الصعب التفریق ما بین الضرر الطبیعي والضرر من صنع اإلنسان. باإلضافة إلى ذلك فإن 

قد تُغیر في مواقع الحشائش البحریة المتضررة من خالل نقل األتربة لمائیة القویة التیارات ا

باشرة وضع عالمة ور الُمعراة. على فریق التقییم متعمیق أو طمر فوھات الُحفر وتقطع الجذ

على نھایة الموقع المتضرر لتسھیل الرجوع للموقع لعملیات التقییم. یمكن عمل ذلك بواسطة 

ً جمع معلومات تفصیلیة عن معلى قضیب بالستكي ُمثبت بالقاع. ومن الطفافات تُربط  فید أیضا

القارب والظروف التي أدت إلى عملیة الجنوح. حال الوصول إلى موقع الحادث فإنھ یجب 

تمركز قارب فریق التقییم أقرب ما یكون لموقع الجنوح وبحسب ما تسمح بھ الظروف بحیث 

كما یمكن بالعادة لفریق التقییم من ھذا جھد المبذول بفعالیة. یتم استغالل وقت الغواصین وال

الموقع التفضیلي تعریف العناصر الرئیسیة واتجاه الضرر الناتج عن الجنوح قبل الغوص في 

 الماء.
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 تقییم مساحة الضرر تحت الماء 2.3.4

 تقییم الضرر (الخطوة األولى): وضع شریط المقطع الرئیس )أ

) تقنیة مفیدة وعملیّة لتقییم الضرر والتي تم السمكة ھیكلالشبكي (ئط نظام رسم الخرایعتبر 

 الوالیات المتحدة األمریكیةبتطبیقھا في المحمیات البحریة الوطنیة في جزر "فلوریدا كیز" 

)Hudson and Goodwin, 2001.(  ویتم عرضھا ھنا كتقنیة إلنشاء خارطة دقیقة لمساحة

تحدید  اب المرجانیة والحشائش البحریة. تتطلب الطریقةالضرر تحت الماء في موائل الشع

ووضع عالمات بواسطة طفاف عند بدایة (مسار دخول السفینة) ونھایة (الموقع النھائي الذي 

في مناطق  ).1.4الضرر الذي أحدثتھ السفینة للموارد الطبیعیة (صورة  رقدت علیھ السفینة)

صلبة یمكن تثبیت وتد من الفوالذ المقاوم للصدأ أو الشعاب المرجانیة والمناطق ذات األرضیة ال

إنش)، في األرضیة الصلبة على طرفّي  58-12سنتیمیتر ( 1.5- 1.25الفیبرجالس، بقطر 

 12سنتیمیتر ( 30یجب أن تكون األوتاد بارزة عن سطح األرض بما ال یقل عن مسار الحطام. 

ثبیت ھذه األوتاد الرئیسة في األماكن إنش) بحیث یمكن العثور علیھا مرة أخرى بسھولة. إن ت

الرخوة مثل منطقة الحشائش البحریة أو أنقاض المرجان یتطلب نوع خاص من الركائز بحیث 

 إنزالق األوتاد من مكانھا.یمنع 

من أجل إكمال شریط المقطع الرئیس، یتم تثبیت متر من اللیف الزجاجي على الوتد في بدایة 

ایة منطقة التدمیر الناجمة عن الجنوح، وبحیث یكون قدر المقطع الرئیس وسحبھ حتى نھ

في ). 1.4المستطاع في وسط تلك المنطقة، وتثبیتھ بالوتد عند نھایة المقطع الرئیس (صورة 

بعض األحیان قد یتطلب الوضع تثبیت نقاط مؤقتھ على مسار الخط الرئیس من أجل تثبیت 

في  المنعطفات الحادة في مسار منطقة التدمیر. المتر أو من أجل التعامل مع بعض المنحنیات أو

المناطق الصخریة من الشعاب المرجانیة فإن مسامیر البناء الفوالذیة تعتبر مناسبة جداً لعملیات 

قطع یمكن استعمال  ھالتثبیت المؤقتھ. أما في مناطق الحشائش البحریة ذات التربة الرخوة فإن

أما في منطق الحطام فإنھ یتطلب توفر قضبان فوالذیة كنقاط تثبیت مؤقتھ. من أنبوب بالستكي 
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عالمات ظاھرة على كافة نقاط  تثبیتیجب  .المؤقتھ مدببة ومطرقة من أجل عملیات التثبیت

احین البالستكي. كما یجب تحدید موقع األوتداد على المقطع مثل شریط المسّ  التثبیت المؤقتھ

 متر. 1) وبدقة ال تزید عن DGPSتحدید المواقع (الرئیس باستخدام النظام العالمي التفاضلي ل

 تقدیر كمیة الضرر): ثانیةتقییم الضرر (الخطوة ال )ب

تقنیات لتقییم الضرر وتحدید الخسائر في مجموعة من القد یكون من الضروري استخدام 

ً لمدى وجسامة الضرراألحیاء والطبقة األرضیة وذلك تب . وبحسب العدید من الظروف فإن عا

من الممكن أن تُحدث أضرار في الموارد  أمتار 9سفینة الُمبِحرة والتي یصل طولھا إلى قوة ال

الطبیعیة تتراوح ما بین البسیطة والكبیرة. وكقاعدة عامة فإن ھذه القوارب ال تملك الوزن أو 

بالغة وجسیمة في حالة الجنوح وبالعادة یمكن تقییم  اً حدث أضرارالغاطس أو قوة المحرك لتُ 

الناتج عنھا خالل یوم واحد باستخدام عدد قلیل من األشخاص والمعدات. وفي المقابل،  الضرر

نھا وعمق الغاطس وقوة المحرك فإنھا قادرة افإن السفن الكبیرة، نتیجة الزیادة الكبیرة في أوز

عملیات  على إحداث أضرار بالغة وجسیمة ومنتشرة بشكل واسع في األحیاء والطبقة األرضیة.

الكارثیة ھذه تتطلب عدة فرق من الغواصین والتجھیزات الخاصة وقد تستغرق عملیة الجنوح 

الموصفة ھنا یمكن اإلجراءات  ).Hudson and Diaz, 1988( تقییمھا فترة أسبوع أو أكثر

على كافة مستویات الضرر الناتج عن الجنوح في بیئة الشعاب المرجانیة والحشائش  تطبیقھا

 البحریة
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 الشعاب المرجانیة مناطق في تقییم الضرر

بالعادة یمكن تقییم الضرر الناتج عن جنوح السفن في الشعاب المرجانیة لمساحة تصل إلى 

أو بكل بساطة عن طریق قیاس الطول  2م1بسرعة بواسطة مربع محمول بالید مساحتھ  2م10

مناطق لكن التعقیدات الموجودة في الوالعرض بواسطة متر مصنوع من اللیف الزجاجي. 

نظام رسم الخرائط الشبكي فإنھا تتطلب استعمال تقنیة  2م10رة والتي تزید مساحتھا عن دمّ المُ 

قنیة تستخدم ھذه الت. )1.4(صورة لحصول على تقییم دقیق وفّعال االسمكة) من أجل  ھیكل(

(الخطوة  كما تم وصفھ سابقاً في بند الُمدّمرةشریط المقطع الرئیس، الذي تم تثبیتھ فوق المنطقة 

نبدأ عند بدایة الشریط حیث نقوم بقیاس المسافة من الشریط  األولى)، كنقطة مركزیة للقیاس.

باالتجاھین. نكرر عملیة القیاس ھذه على  الُمدّمرةحتى حدود المنطقة  °90الرئیس وبزاویة 

قة م حتى نھایة الشریط الرئیس ونقوم بتسجیل كافة المسافات على ور1مسافات متساویة كل 

بیانات خاصة لالستعمال تحت الماء. من ھذه القیاسات نستطیع عمل شبكة مربعات یمكن 

تسجیل . یجب الُمدّمرةرسمھا على األوراق أو باستخدام الكمبیوتر الحتساب المساحة الكلیّة 

اتجاه التدمیر الناتج عن جنوح السفینة عن طریق استخدام البوصلة على طول شریط المقطع 

ذي سیستخدم لرسم خارطة موقع التدمیر. كذلك یجب تسجیل العمق في موقع التدمیر الرئیس وال

 والوقت والزمن الذي تمت فیھ كافة القیاسات.

لتحدید النسبة المئویة للغطاء المرجاني واألنواع الموجودة في موقع التدمیر یستخدم قائمة 

كون القائمة مطبوعة على أوراق مرجعیة بكافة األنواع المتوقع مشاھدتھا في مكان التدمیر وت

قد سحقت أو  الُمدّمرةمخصصة لالستعمال تحت الماء. من الممكن أن تكون السفینة في المواقع 

أزاحت الشعاب المرجانیة من مكانھا بحیث یصبح من الصعوبة بمكان تحدید النسبة المئویة 

من خالل قیاسھا في منطقة  للغطاء المرجاني. في ھذه الحالة یتم تحدید نسبة الغطاء المرجاني

مصنوع من ) 2م1( متر مربع ة التي حصل فیھا الجنوح. ویمكن لذلك استخدامقمنطلمجاورة ل

النسبة المئویة للغطاء المرجاني على جانبي منطقة التدمیر  أنابیب بالستیكیة بحیث یتم احتساب
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تقییم مناسب للنسبة  بالعادة یمكن الحصول على وبشكل عشوائي كما یتم أخذ صورة لكل مربع.

المئویة للغطاء المرجاني من خالل أخذ صورتین للمربع على جانبي منطقة التدمیر وبمعدل كل 

ویمكن تعدیل ھذا الرقم وفقا للتنوع الحیوي الموجود  م على طول شریط المقطع الرئیس.3

اء یمكن رسم وتوزیع الكائنات الحیة في المنطقة. في حال لم تتوفر كامیرا للتصویر تحت الم

األحیاء الموجودة في الموقع على ورق مقاوم للماء یكون مرسوم علیھا شبكة بمقیاس رسم 

. بحیث یقوم 2سم25مربع صغیر كل واحد منھا یمثل  16مطابق لمتر مربع ومقسم لعدد 

م فوق المربع البالستیكي الموضوع على قاع الشعاب المرجانیة ورسم األحیاء الغواص بالعوّ 

ة ضمن المربع بحسب مقیاس الرسم. النتائج التي یتم جمعھا بأي من ھاتین الطریقتین الظاھر

في المتر المربع  (التصویر أو الرسم) یتم استخدامھا الحتساب النسبة المئویة للغطاء المرجاني

 في المنطقة المدمرة نتیجة الجنوح.

 في مناطق الحشائش البحریةتقییم الضرر 

قییم الضرر في مناطق الحشائش البحریة ھي نفسھا المذكورة لمناطق اإلجرءات المستخدمة لت

الشعاب المرجانیة مع بعض االختالفات البسیطة. إن تقییم حوادث جنوح السفن في منطقة 

م أو أقل تكون بالعادة أقل تعقیداً من  9الحشائش البحریة والُمتسبب بھا قوارب یصل طولھا إلى 

الضرر یحدث عادة من المراوح التي تقطع  اب المرجانیة.تلك التي تحدث في مناطق الشع

والتربة أسفلھا. ھذه  ضیق متماثل العرض في منطقة الحشائش البحریة خندقالحشائش وتُحدث 

العالمات الواضحة یكون عرضھا بالعادة بنفس عرض مراوح السفینة التي أحدثت الضرر 

فیتناسب مع غاطس السفینة وعمق المیاه. وتكون خالیة من الحشائش البحریة. أما عمق الخندق 

ویمكن بالعادة قیاس آثار الجنوح من خالل احتساب الطول والعرض بواسطة متر مصنوع من 

متر من طول الخندق. في حال كان  5األلیاف الزجاجیة كما یتم احتساب عمق الخندق كل 

حتساب المساحة (على شكل فوھة بركان) فیتم قیاس عمق التجویف واھنالك تجویف كبیر 

السمكة. حجم فوھة البركان والخندق یجب ان یتم احتسبھا بحیث یتم  ھیكلباستخدام طریقة 
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ن الحشائش البحریة التي تقدیر كمیة األتربة التي تمت خسارتھا. كما یجب احتساب المساحات م

واع الحشائش بالكامل باألتربة التي تناثرت نتیجة عملیة الجنوح. یجب تسجیل كافة أن یتم دفنھا

البحریة واألحیاء األخرى التي تأثرت بعملیة الجنوح واحتساب النسبة المئویة لغطائھا من خالل 

سم) یوضع فوق منطقة الحشائش البحریة المجاورة 25*25استعمال مربع من البالستیك (

ش من بالعادة یمكن الحصول على تقییم مناسب للنسبة المئویة للغطاء بالحشائ لمنطقة الجنوح.

م على طول خط 2خالل تقییم مربع على كل جانب من جانبي منطقة الجنوح وبمعدل كل 

الجنوح. وتعتبر مسطرة طویلة بطول متر واحد ومقسمة إلى سنتیمترات أداة مناسبة لقیاس 

الخنادق الضیقة والتجاویف الناتجة عن المراوح. وكما في تقییم الشعاب المرجانیة فإن أخذ 

) DGPSة وتحدید الموقع باستخدام النظام العالمي التفاضلي لتحدید المواقع (صور فوتوغرافی

 تعتبر أدوات مفیدة لرسم منطقة الجنوح في منطقة الحشائش البحریة.
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 الطفاف

وتد المقطع 
 الرئیس (النھایة)

 الرئیس شریط المقطع 
(متر من اللیف الزجاجي) 

 (اسحب المتر بشدة) 

 الموقع النھائي الذي 

 رقدت علیھ السفینة

التدمیر الناجم 
 عن الجنوح

اتجاه مسار 
 دخول السفینة

 مربط لتثبیت شریط القیاس
بالستیك على 

 شكل حرف تي

وتد المقطع 
 الرئیس (البدایة)

 الطفاف

  °90یة القائمة أنبوب بالستیك لیدل على الزاو

توضع ھذه األداة في منتصف شریط 
المقطع الرئیس لتوفر زاویة قائمة دقیقة 

كل متر بطول شریط القیاس الرئیس  90°
لقیاس مدى تضرر الشعاب المرجانیة/ 

الحشائش البحریة عن خط الوسط. ویمكن 
 إضافة ذراع مقابل لتسریع عملیة القیاس.

أضف ذراع جدید إن لزم 
 األمر

طع األنبوب كي ینزلق اق
 فوق شریط المقطع الرئیس

 بالستیك

 بالستیك
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 توثیق الحادث 3.3.4

 وثائق الكامیرا): ثالثةییم الضرر (الخطوة التق )أ

ة ابتداء من رم بتصویر المنطقة المتضرباستخدام كامیرا فیدیو أو أي أداة تصویر مناسبة قُ 

وحتى نھایة شریط المقطع الرئیس. یجب تحریك الكامیرا ببطئ الطفاف على نقطة البدایة 

الضرر جسیم یجب اإلشارة إلیھا وثبات حیثما أمكن طوال الوقت. المناطق التي یكون في 

بالتصویر عن قرب مع متر القیاس بحیث یتم تحدید موقعھا على مسار منطقة الجنوح. قد یكون 

من الضروري في بعض األحیان االبتعاد عن شریط المقطع الرئیس من أجل تصویر كافة 

دایة وحتى نھایة ولضمان االستمراریة یجب اتباع نفس طریقة التوثیق من ب المنطقة المتضررة.

 كل تقاطع أفقي مع شریط المقطع الرئیس.

بوضوح دائما حتى  اً التغطیة الكاملة لمدى الضرر الحاصل للموارد الطبیعیة قد ال یكون ظاھر

لبحریة وھیكل الشعاب المرجانیة والحشائش ا المرجان،حیث یبدو  باستخدام شریط الفیدیو.

. ولكن بعد الفحص الدقیق في الغالب ما یتبین ر بشكل سطحيرضواألحیاء األخرى وكأنھ مت

لھذا السبب فإنھ من الحكمة توثیق عدد ال بأس بھ من األجسام  قد اقتلعت من الطبقة التحتیة.أنھا 

غیر الثابتة كدلیل على جسامة الضرر. وھذا یمكن تحقیقھ عن طریق تحریك تلك األجسام 

 لتصویر.أمام الكامیرا أثناء عملیة ا قتلعة قلیالً المُ 

العثور علیھا في موقع الجنوح، مثل قطع الدھان، أجزاء من یتم  أیة أشیاء من صنع اإلنسان

المراوح، أدوات للسفینة، أو أي شيء قد یكون دلیل یربط ما بین السفینة وموقع الجنوح یجب 

ا جمعھا والتحفظ علیھا كدلیل. قبل جمع تلك األشیاء یجب تصویر تلك األشیاء بواسطة كامیر

وإذا لزم األمر وضع عالمات تعریفیة  الفیدیو وبیان موقعھا بالنسبة لشریط المقطع الرئیس.

خصوصا في الحاالت التي  حت الماء. ھذا اإلجراء یكون مفیداً جداً علیھا ورسمھا على لوحة ت

 تتمكن فیھا السفینة التي جنحت من تحریر نفسھا ومغادرة المكان قبل وصول فریق التقییم.
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لحاالت التي تبقى فیھا السفینة جانحة على األرض لفترة من الزمن فیكون من المناسب في ا

غیر ُمكلف ھذا النوع من التوثیق إن عمل أحیانا تصویر جسم السفینة وقاع البحر المحیط بھا. 

 ً كالء اإلنقاذ في التخطیط إلزالة السفینة. الغواص/مصور وولكنھ مفید جداً لحرس الحدود و مادیا

 یدیو وحده یتحمل مسؤولیة التأكد من أن الظروف الُمحیطة بالسفینة آمنة قبل أن یدخل المیاه.الف

موجودة في موقع الجنوح  كما یجب أخذ صور فوتوغرافیة ثابتة لمناطق رئیسیة أو أشیاء

كوثائق إضافیة. القدرة على تحدید حجم األشیاء الظاھرة على كامیرا الفیدیو أو الصور الثابتة 

بر مسألة مھمة. یجب على الغواصین عمل مقیاس للكامیرا الفیدیو والكامیرا الثابتة تعت

واستخدامھ حیثما أمكن. العصاة المتریة، المربعات وقضیب صغیر على مقیاس بالسنتیمتر 

 یمكن أستخدامھا حیثما لزم لتحدید حجم األشیاء والمظاھر الطبیعیة.

 إعداد خرائط التصویر الجوي )ب

صور عدم استخدامھا بالعادة في عمل مسوحات الجنوح الغیر الجسیمة إال أن البالرغم من 

) یمكن أن تستخدم لرسم DGPSالجویة عالیة الدقة والنظام العالمي التفاضلي لتحدید المواقع (

وكقاعدة عامة یمكن األخذ  الشعاب المرجانیة والحشائش البحریة.المواقع المتضررة في ط ائخر

 فيوتكون  2م100ستخدام التصویر الجوي عندما تزید المساحة المتضررة عن بعین االعتبار ا

م وتحتوي على عدد كبیر من المواقع المتضررة 4.5المیاه الصافیة التي ال یزید عمقھا عن 

المنفصلة والبعیدة عن بعضھا البعض. في األوضاع المثالیة، تكون كفاءة ودقة خرائط المواقع 

ائرات ة وطلجویة ال مثیل لھا. في الطائرات ذات األجنحة الثابتالمتضررة بواسط الصور ا

صور ونوع الكامیرا المستخدمة دوراً كبیراً في تحدید مالئمة الھلیوكوبتر تلعب خبرة الم

الصور بوضع أفقي تام ما الصور. بغض النظر عن نوع الطائرة المستخدمة یجب أن تكون 

یجب أن تُلتقط الصور في منتصف  مع سطح الماء. °90أمكن وتكون الكامیرا متعامدة بزاویة 

صباح یوم مشمس أو في بدایة ما بعد الظھیرة وتكون المیاه ھادئة لتجنب التشوھات من األمواج 

 وانعكاس وھج الشمس.
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یجب أن یتم تزوید المقیاس في الصور عن طریق استخدام اربعة أھداف من الفایبر جالس 

معین طول ضلعھ ألماسة أو ا في قاع البحر بحیث تشكل م یتم وضعھ1األبیض یبلغ قطرھا 

 شكالیم ل25مسافة  خرحداھما عن اآلأبعد یفي قاع البحر  وتدینم. إلنشاء المقیاس یتم تثبیت 25

یتم تثبیت مترعلى كل وتد ویتم سحبھما  األولى والثانیة من المقیاس ذو شكل المعین. تینالنقط

حب المترین بشكل جید وعند نقطة التقاطع یتم تثبیت وتد م. یتم س25بحیث یتقطعان عند نقطة 

لیشكل النقطة الثالثة من نقاط المعین. یتم إعادة ھذه العملیة في الجھة المقابلة لتبیث النقطة 

الرابعة من نقاط المعین. یمكن وضع أھداف أخرى على وتد المقطع الرئیس وعلى أوتاد رئیسیة 

یجب أن یتم تثبیت األھداف بشكل محكم إلى قاع الوضع.  في منطقة الجنوح بحسب ما یتطلبھ

لعرض األھداف  تباین.أفضل ووضعھا على أرضیة داكنة اللون من أجل الحصول على البحر 

على منطقة رملیة، توضع األھداف في أكیاس قمامة سوداء اللون وتثبت بواسطة شریط الصق. 

 یث تطابق شكل الھدف.یجب أن یتم سحب الھواء من األكیاس البالستكیة بح

 نصح بأن یقوم المصور بالتقاط مجموعة من الصور المائلة للموقع بزوایا وارتفاعات مختلفة.یُ 

تكون ھذه الصور ذات فائدة كبیرة لتحدید العالقة ما بین موقع الجنوح وبین المعالم القریبة منھ 

ف لیشكل ھدء عملیة التصویر الطبیعیة أو من صنع اإلنسان. من المھم تواجد قارب بالموقع أثنا

ار تحدید المنطقة التي یُراد واضح للطائرة. بدون وجود ھذا الھدف الواضح سیصعب على الطیّ 

في بعض  نصح أیضاً بوجود تواصل عبر أمواج الرادیو ما بین الطائرة والسفینة.تصویرھا. ویُ 

ء وجود السفینة الجانحة. األحیان من الممكن أن تكون ھنالك فرصة اللتقاط الصور الجویة أثنا

وھذا ینطبق على السفن الكبیرة التي یحتاج إخراجھا عدة أیام. ونتیجة لتكلفتھا العالیة فإن التقاط 

 الصور الجویة ممنوع بالعادة إال في حاالت الجنوح الجسیم.

 النظام العالمي التفاضلي لتحدید المواقعإعداد خرائط  )ج

) DGPSستخدام النظام العالمي التفاضلي لتحدید المواقع (رسم خرائط مواقع الجنوح بایعتبر 

ً واستخدم ألول مرة في محمیة فلوریدا كیز الوطنیة بالوالیات المتحدة األمریكیة  - حدیث نسبیا
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)Florida Keys National Marine Sanctuaryطة السید ریتشاد شول ومجموعتھ س) بوا

) قبالة ماریالند في MV Countship Houstonلرسم موقع جنوح الباخرة ( 1998في العام 

الخصائص التي تجعل من استخدام ھذه الطریقة الفعالة من   كیز. –الجزء األسفل من فلوریدا 

الناحیة االقتصادیة ھي: المیاه العمیقة أو العكرة التي ال تناسب التصویر الجوي، وجود أكثر من 

، ووجود نقطتین ستعاضةدقیقة لغایات االمن الضرر غیر المستمر، الحاجة إلى خرائط  2م300

النظام العالمي التفاضلي  تطبیقلو مناسبتین ذات مرجعیة جغرافیة في منطقة قریبة على الیابسة.

 قطة من النقاط األرضیة ذات المرجعیة الجغرافیةمواقع توضع وحدة "عبدة" على كل نلتحدید ال

الثة موضوعة على طفاف یدفعھ غواص لتتصل مع القمر الفضائي المرجعي ونقطة تفاضلیة ث

ة الجنوح. ویمتد سلك من النقطة التفاضلیة الثالثة الموجودة على الطفاف إلى الغواص قفي منط

في القاع الذي یقوم بإدخال إحداثیات موقع الجنوح. ولكي تكون االحداثیات دقیقة فیجب أن 

 م الذي یراد رسمة في قاع البحر.فوق الشيء أو المعلتكون ساریة الھوائي الالقط على الطفاف 

وھذه األداة، كما تم وصفھا ال یمكن استخدامھا بدقة عالیة في حاالت التیارات القویة واألمواج 

العاتیة أو الحاالت األخرى التي ال یمكن المحافظة على وضع أفقي لساریة الھوائي الالقط. 

فیة التي تم جمعھا في الموقع إلى تستخدم برامج خاصة لتحویل النتائج ذات المرجعیة الجغرا

 خرائط مطبوعة.

 المساحات الُمتضررة استعاضة 4.3.4

ب وبعد االنتھاء من تقییم الضرر یجیجب على فریق الخبراء تقییم الوضع في موقع الجنوح 

 ستعاضةالضرر الموجود. یجب أن تتضمن خطة اال ستعاضةعلیھ إعداد خطة مناسبة ال

وات الضروریة واإلجراءات المطلوبة واحتساب الكلفة التقدیریة. الخدمات اللوجستیة والخط

أحد العناصر المھمة في احتساب قیمة التعویض عن  ستعاضةتعتبر الموازنة الموضوعة لال

من حادث آلخر بحسب التقنیات  ستعاضةتختلف موازنة اال الضرر الناجم عن حادث الجنوح.

وبة لكل حالة والتي تعتمد على المساحة واإلجراءات المطل ستعاضةالمستخدمة في اال

المتضررة وجسامة الضرر كذلك على الظروف في الموقع المتضرر (مثل العمق والتیارات 
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فور االنتھاء من عملیة تقییم الضرر  ستعاضةیجب أن تتم عملیة اال المائیة والبعد وغیرھا).

المسؤول عن الجنوح (أي مالك  من المقترح أن یقوم الوكیلوسحب السفینة الجانحة من الموقع. 

داع مبلغ مالي یستخدم من قبل السلطات المحلیة للقیام بعملیات یإلسفینة أو الشركة التابعة لھا) با

مودع من قیمة التعویض الكلیة التي تُقرھا وبحیث یتم اقتطاع ھذا المبلغ ال الالزمة ستعاضةاال

یم وموافقة المحكمة قد تأخذ عدة أشھر أو حتى المحكمة. ھذا االقتراح مھم جداً ألن عملیات التقی

 بسرعة بعد حادث الجنوح. ستعاضةعدة سنوات، بینما یجب أن تبدأ عملیة اال

الشعاب المرجانیة المتضررة نتیجة حوادث الجنوح ھو موضوع جدید تتم مناقشتھ في  استعاضة

بعد حوادث الجنوح في  ستعاضةإقلیم البحر األحمر وخلیج عدن. لم یتم تطبیق أي إجراءات لال

إقلیم البحر األحمر وخلیج عدن حتى اآلن. ھنالك عدد قلیل من الدراسات في إقلیم البحر األحمر 

، الحید المرجاني الصناعي وعملیات نقل المرجان. قامت ستعاضةوخلیج عدن تتعلق باال

المرجان  جمھوریة مصر العربیة بإجراء بعض التجارب على الحید المرجاني الصناعي ونقل

)Kotb et al, 199; Kotb, 2003, 2006إلقلیمیة بدعم مشروع عن نما قامت الھیئة ای) ب

وفرت ھذه الدراسات النتائج والمعلومات األولیة  .2004الحید المرجاني في األردن في العام 

 في اإلقلیم. ستعاضةالضروریة إلجراءات اال

واألحیاء الالفقریة القاعیة واألسماك بطیئ یمكن أن یكون التجدد الطبیعي لتجمعات المرجان 

في المناطق المتضررة وبوجود عوامل ضغط أخرى مثل التلّوث، درجات الحرارة المرتفعة، 

نواع الُممرضة، األنواع الدخیلة، أو األنواع التي تنافس أو تمنع قدوم ونمو وفرة كبیرة من األ

یمكن للتجدد الطبیعي أن ال یحدث مطلقاً و األسماك األصیلة والمرجان والالفقریات القاعیة.

عندما تتحطم بالكامل األرضیة األساسیة للموئل أو عندما تكون الظروف الطبیعیة السائدة قد 

عندما تتضرر الشعاب المرجانیة نتیجة النشاط البشري فإن  تضررت بشكل مزمن مع الوقت.

نحسارھا سوف یساعد عملیات إزالة والتخفیف من حدة عوامل الضغط البشري المسؤولة عن ا
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وعندما یتم إزالة عوامل الضغط تلك بالكامل فإنھ یمكن تسریع عملیة التجدد التجدد الطبیعي. 

 من خالل جھود استعاضة الشعاب المرجانیة.

وقبل الدخول بالتفاصیل علینا التمییز ما بین ثالث تعابیر مختلفة تستعمل بشكل دارج في ھذا 

وھي إعادة نظام بیئي متدھور بقدر اإلمكان إلى وضعھ األصلي. ثانیاً  عاضةاالست  المجال. أوالً 

وھي تعني استبدال كلي أو جزئي لألرضیة األساسیة للموئل الذي تقلص أو تمت  لتأھیلا

(استصالح أو  االستصالح  لعملیة واحدة تعرف بـغم من أن اإلثنین ینتمیان رخسارتھ. بال

تقنیات المستخدمة في الحالتین مختلفة. الھدف األساسي في المدى وال إصالح ضرر في موئل)

من خالل استعاضة األرضیة  ھو استعاضة وظیفة الموئلعملیات استعاضة الشعاب المرجانیة 

األساسیة للموئل. یجب أن یكون لمفاھیم االستعاضة والتأھیل تعریفات قانونیة منفصلة ویتم 

 ل إقلیم البحر األحمر وخلیج عدن.دو البیئیة الحالیة في نتھا للقوانیفإضا

 علق بعملیات االستعاضة:تھنالك بعض النقاط التي ال بد من اإلشارة إلیھا فیما ی

ً في  -1 بالرغم من أن االستعاضة تعزز من جھود المحافظة، إال أن االستعاضة تكون دائما

 بعد عملیات صون البیئات األصلیة؛ المرتبة الثانیة

لتي ال تقع تحت تأثیر عوامل الضغط البشري أن یتم یمكن للشعاب المرجانیة ا -2

 استعاضتھا بشكل طبیعي دون أي تدخل بشري.

في الغالب فإن غایات استعاضة الشعاب المرجانیة تملیھا قیود اقتصادیة وقانونیة  -3

واجتماعیة وسیاسیة وحقائق بیئیة. لكن تجاھل السبب األخیر یعني خطورة عالیة 

 بالفشل؛

ة أھداف مشاریع االستعاضة ما أمكن ضمن سیاق مخطط اإلدارة یجب أن تتم صیاغ -4

 الساحلیة األوسع؛

مھمة معقدة تناسب فقط ستعاضة الشعاب المرجانیة الفیزیائیة الكبیرة ال عملیاتتعتبر ال -5

تكون مھمة، وقد  الخبراء المؤھلین. وفي ھذه الحاالت فإن نصائح المھندسین المدنیین
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یزیائیة ُمتطلب قبل البدء بأي عملیات استعاضة بیولوجیة تكون عملیات االستعاضة الف

 ناجحة؛ و

رة عبر الزمن لعدة سنوات ومن حدث لمرة واحدة لكنھا عملیة مستماالستعاضة لیست  -6

 المحتمل أن تحتاج إدارة ُمتكیّفة.

 الحاجة لالستعاضة )أ

التدرج نتیجة إن الشعاب المرجانیة ضعیفة وُمعرضة للتدمیر نتیجة النشاط اإلنساني، إما ب

ھنالك ما  حدثھ جنوح سفینة أو تضرر الموئل.تدھور نوعیة الموئل أو فجأة نتیجة ضرر جسیم یُ 

، لذلك فإن فقدان أرضیة صلبة لیس في العالم ةمن الشعاب المرجانی 2كم300000یقرب من 

 األھمیة. مسألة بالغة األھمیة ولكن إدارة تدھور الشعاب المرجانیة الطبیعیة ھو المسألة بالغة

یجب النظر بعنایة ودقة لموضوع استخدام الحید المرجاني الصناعي في أعمال االستعاضة من 

واألثار البیئیة وجدوى التكالیف والناحیة الجمالیة. یمكن الحصول على خطط  حیث مدى الحاجة

 Prechtُمفصلة واالعتبارات الُمتعلقة باالستعاضة في كتیب استعاضة الشعاب المرجانیة (

2006.( 

 تقنیات االستعاضة )ب

من المفید أحیانأ التمییز بین "االستعاضة الفیزیائیة" والتي تُركز على إصالح بیئة الشعاب 

المرجانیة بتركیز ھندسي و"االستعاضة البیولوجیة" والذي یُركز على استعاضة األحیاء 

أضعاف العملیة الثانیة. األولى من الممكن أن تكون تكلفتھا المادیة عدة  والعملیات البیئیة.

القاعدة  :المرجان واألصداف ثنائیة المصراع وقطع االسفنج الكبیرة ممكن أن توفر اإلثنین

والمكون اإلحیائي لذلك یكون التمییز بین العملیتین في بعض األحیان غیر واضح. لبعض 

جمع بین التاثیرات قد نحتاج فقط االستعاضة البیولوجیة، وفي حاالت أخرى قد نحتاج ال

العملیتین الفیزیائیة والبیولوجیة. على الرغم من ذلك، عند التخطیط لعملیات استعاضة بیئیة ال 

بد من األخذ في االعتبار العملیتین معاً. التأثیرات مثل جنوح السفن یمكن أن تؤدي إلى ضرر 
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 المرجاني فیزیائي جسیم لھیكل الشعاب المرجانیة أو تُنشئ مساحات غیر ُمستقرة من الحطام

واألتربة والتي من المستبعد أن تتجدد حتى خالل عدة عقود إال إذا تمت عملیة االستعاضة 

الفیزیائیة من أجل تدعیم قاع البحر. تكون العملیات الفیزیائیة الكبیرة بالعادة تمرین ھندسي 

إلى  دوالر أمریكي لكل ھكتار) والذي یحتاج 1000,000-100,000ُمكلف جداً (یُكلف حوالي 

). لھذا السبب فإن معظم األدلة االسترشادیة المنشورة تُركز Precht 2006نصائح الخبراء (

على االستعاضة البیولوجیة. على الرغم من ذلك، فإن اإلصالحات البسیطة للشعاب المرجانیة 

 والمحاوالت الطارئة تكون ضمن إطار مشاریع المجتمعات المحلیة.

 قیمة التعویض 5.3.4

عن الضرر الناتج كما تم شرحھ أعاله؛ یتم األخذ بعین االعتبار تساب قیمة التعویض یمكن اح

كافة الفوائد الناتجة عن مساحة الشعاب المرجانیة وبناء على التقییم االقتصادي للشعاب 

 المرجانیة یمكن وضع معادلة مناسبة لسعر التعویض وتكلفة االستعاضة.

دیث نسبیاً للكثیر من األمم حول ھذا العالم. لقد أدركت دول إن مبدأ التعویض البیئي ھو مبدأ ح 

أخرى الخطر من إھمال حتى كمیات قلیلة من الضرر لبیئتھم وأدخلت التعویض كجزء من 

ولقد أصدرت العدید من الدول المتقدمة  قانونھم المدني للمساعدة على حمایة البیئة من الضرر.

احتوت تلك القوانین الجدیدة أشكال متشابھة كتلك التي بطبیعة الحال  قوانین بیئیة خاصة بھا.

صدرت في دول أخرى باإلضافة إلى أجزاء متعلقة بشكل مباشر بالدولة التي أصدرت ھذا 

 القانون.

ومع التطور الذي حصل في العلوم االقتصادیة البیئیة كأداة الحتساب قیمة أي ضرر یلحق 

م نظام التعویض البیئي. تم االعتراف بالشعاب ، تبنت العدید من الدول حول العالبالبیئة

المرجانیة كموئل بیئي ھام یساھم بشكل فعال في توفر سبل العیش والدخل المادي للعدید من 

إن بروز قوانین تطلب التعویض عن الضرر في الشعاب المرجانیة وقیمة الُمخالفات  الدول.

من  .؛ تم انخفاضھالحوادث المسجلةجابي على عدد ایالمدفوعة أظھرت بشكل واضح أثرھا اإل
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المقترح على دول إقلیم البحراألحمر وخلیج عدن وجوب تبني مواد مشابھة في القوانین البیئیة 

 الوطنیة الموجودة تطلب التعویض كرادع إضافي ضد التدھور البیئي.

 الترتیبات القانونیة 6.3.4

راءات القانونیة لكل دولة بحسب یجب اتباع اإلج احتساب قیمة التعویضبعد تقییم الضرر و

متخذة خالل عملیة تقییم الضرر تحت لإن مستوى الكفاءة في اإلجراءات ا قوانینھا الوطنیة.

الماء، والمواد التي توثق عملیة الجنوح والطرق المعتمدة الحتساب سعر التعویض كلھا ستعزز 

ركة) وتضمن أن یتم دفع القضیة ضد الوكیل المسؤول عن الجنوح (أي مالك السفینة أو الش

 التعویض المناسب.

 مراقبة المساحة المتضررة 7.3.4

أشھر) وعلى  6-4یجب التخطیط لبرامج مراقبة للمساحة المتضررة على المدى القصیر (أي 

یجب أن یھدف برنامج المدى القریب لتقییم كفاءة إجراءات  المدى البعید (أي أكثر من سنة).

ھدف برنامج المدى یا وتعدیل تلك اإلجراءات إن لزم األمر. یمكن أن االستعاضة التي تم اتباعھ

فتح الموقع البعید لمراقبة االنتعاش في الموقع المتضرر لتحدید الزمن الذي یمكن خاللھ 

  لالستخدام كما كان یستخدم سابقاً (مثل موقع غوص أو موقع صید أسماك).
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 . رؤیة ومبادرات بیرسجا5

موضوع ضرر الشعاب المرجانیة الناتج عن جنوح السفن والقوارب، والذي  لقد تم إدراك أھمیة

أصبح یزداد حول كامل إقلیم البحر األحمر وخلیج عدن والمتوقع أن یزداد أكثر نتیجة الزیادة 

في النشاطات البحریة الناتجة عن السیاحة. باإلضافة لذلك فإن انعدام التجربة في بعض الدول 

ض لدیھا والتي قد تؤدي إلى تقلیل قیمة التعویض الُمستلمة بعد خسارة وضعف إجراءات التعوی

الموارد الطبیعیة، شعرت الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن 

جراءات على المستوى اإلقلیمي لتدعیم التعویض عن إلبأنھ یجب اتخاذ بعض ا (بیرسجا)

إقلیمیة بمقر الھیئة عمل تم عقد ورشة  عن جنوح السفن. األضرار بالشعاب المرجانیة الناتجة

. تم تسمیة المشاركین في تلك الورشة من قبل 2008اإلقلیمیة بجدة خالل شھر آب/أغسطس 

البیئیة في دولھم (الدول األعضاء بالھیئة اإلقلیمیة) وكل واحد منھم قام بتقدیم تقریر  اإلدارات

في الشعاب المرجانیة وإجراءات التعویض الرسمیة  وطني یغطي حوادث جنوح السفن/القوارب

التي تم اتخاذھا. وسیتم إدراج توصیات المشاركین ھنا. كافة المقترحات والتوصیات یجب أن 

المستقبلیة للھیئة  لیة قبل أن یتم تبنیھا في البرامجتكون ُعرضة لدراسات ومناقشات مستقب

 لیج عدن (بیرسجا). اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخ

 تجمیع تقاریر حالة البیئة على المستوى اإلقلیمي 1.5

تطویر إجراءات تعویض فّعالة ھو فھم حالة  الخطوة األولى المنطقیة التي نحتاج إلیھا من أجل

البیئة في إقلیم البحر األحمر وخلیج عدن، وخارطة بالوضع الحالي لكل الشعاب المرجانیة على 

واإلقلیمي. وھذه مھمة كبیرة لو تم أخذ المستوى اإلقلیمي فقط، ولكن تقسیم المستوى الوطني 

 الشعاب المرجانیة على المستویات الوطنیة، أو حتى المحلیة سوف یُسھل المھمة الُكلیة.

وھذا النھج یحتاج لوجود منظمة إقلیمیة للتنسیق وتوحید القیاس. لذلك فعلى الھیئة اإلقلیمیة 

البحر األحمر وخلیج عدن (بیرسجا) القیام بھذه المھمة من خالل برنامج للمحافظة على بیئة 

إقلیمي. لدى الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن (بیرسجا) برنامج 
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مراقبة منتظم للبیئة البحریة وبرنامج آخر یھدف لتحدید القیمة االقتصادیة للموارد البحریة 

ّمنت الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر ى اإلقلیم. وقد ضَ والساحلیة على مستو

سوف یتم القیام  وخلیج عدن (بیرسجا) التقییم االقتصادي للموارد في برنامج عملھا المستقبلي.

 بسلسلة من ورش العمل الوطنیة واإلقلیمیة من أجل تحقیق األھداف التالیة:

الممارسات العالمیة  المختلفة في اإلقلیم وذلك باتباع وضع صیغة تقییم إقلیمیة للموائل .1

قییم سوف یأخذ باالعتبار كافة وجھات النظر: البیولوجیة، االجتماعیة، المثلى. الت

 االقتصادیة، التراث، المنافع المباشرة والمنافع غیر المباشرة.

استقصاء مساحات  بناء القدرات الوطنیة القادرة على القیام باألعمال المیدانیة الالزمة، .2

 الشعاب المرجانیة الوطنیة وجمع نتائج التقییم؛

وضع خطة المناطق للشعاب المرجانیة والتي تشمل كافة المیاه الوطنیة واإلقلیمیة  .3

 (تصنیف المناطق بحسب مستوى التقییم)؛ و

لرفع مستوى الوعي حول أي خطة  نشر خطة المناطق للجمھور والمجتمع الدولي .4

 البحر األحمر وخلیج عدن. تعویض جدیدة في

 

 

 

 بناء القدرات اإلقلیمیة حول اإلجراءات المختلفة للتعویض 2.5

مع مالحظة اختالف قدرات الدول في منطقة البحر األحمر وخلیج عدن، فإن الدور الذي تلعبة 

ة الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن (بیرسجا) تحت مظلة اتفاقیة جد

المواضیع ذات االھتمام المشترك وتوفیر فرص ھو وضع الدول المشاركة معاً من أجل مناقشة 

 تدریب لرفع القدرات.

دولة أن تنتج خارطة لتوزیع الشعاب المرجانیة بحسب نظام المعلومات  على كل
علیھا معلومات حول مستوى الغطاء المرجاني، فرص استیطان یوضع الجغرافي 

 تجمعات مرجانیة جدیدة وحالة األحیاء المرتبطة بھا.
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یجب عقد الدورات التدریبیة لرفع قدرات الدول المشاركة في النطاق العام لإلدارة البیئیة 

 .والذي سیقود لتحسین في إجراءات التعویض الناجمة عن جنوح السفن والتقییم

من خالل اإلعداد لھذا العمل، وكحصیلة لورشة العمل اإلقلیمیة التي نظمتھا الھیئة اإلقلیمیة 

للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن (بیرسجا) في جدة خالل شھر آب/أغسطس 

للخبراء الوطنیین الذین یتعاملون مع مواضیع التعویض، تم تحدید العدید من الثغرات في  2008

مات وإجراءات جمع البیانات في منطقة البحر األحمر وخلیج عدن. یجب ملء تلك المعلو

الثغرات من خالل برامج التدریب لرفع القدرات والتي تشمل على سلسلة من ورش العمل 

 الوطنیة واإلقلیمیة في العدید من المواضیع مثل:

 تقنیات المسح تحت الماء؛ -1

 توثیق/إعداد تقریر الحادث؛ -2

 بالشعاب المرجانیة؛تقییم الضرر  -3

 تعریف الحیوانات والنباتات؛ -4

 التقییم االقتصادي للموارد الطبیعیة -5

 ؛ والبیانات/المعلومات في الموقع والتعامل مع جمع -6

  استعاضة الشعاب المرجانیة وتأھیلھا. -7

 تشكیل لجنة تعویض إقلیمیة وقانون بیئي إقلیمي 3.5

ي المنطقة تحتاج حمایة أكثر من خالل النظام بینت الدراسة الحالیة بأن الشعاب المرجانیة ف

القانوني. ویقترح تشكیل لجنة عالیة المستوى على مستوى إقلیم الھیئة (بیرسجا)، یكون 

اھتمامھا األول إعداد وثائق قانونیة مناسبة لیتم إضافتھا للقوانین البیئیة في كل دولة من الدول 

العلمیة واالقتصادیة التي أعدتھا كل دولة حول سوف یستلم أعضاء اللجنة الدراسات  المشاركة.

الشعاب المرجانیة ومن ثم سیقوموا بإعداد مسودة قانون یھتم بالحفاظ على الشعاب المرجانیة 

باإلضافة لذلك سوف تسعى اللجنة للحصول على موافقة وتبني  وتفاصیل إجراءات التعویض.
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جراءات التعویض بین دول قانون بأنھ یوحد إھذا القانون من الدول المشاركة. تنبع أھمیة ھذا ال

وخلیج عدن وسوف یتغلب على غیاب القدرات في بعض الدول األعضاء وكما مر البحر األح

 سیتعامل مع حوادث جنوح السفن العابر للحدود بین الدول المتجاورة.

الكیماویة تتعلق بالتعویض عن التلّوث بالزیت والمواد  یةھنالك العدید من االتفاقیات الدول

الخطرة والنفایات حیث وقعت علیھا جمیع الدول األعضاء في الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على 

بأن  73/78بیئة البحر األحمر وخلیج عدن (بیرسجا). على سبیل المثال أقرت اتفاقیة ماربول 

ث عن أضرار التلوّ منطقة البحر األحمر وخلیج عدن ھي منطقة خاصة فیما یتعلق بالتعویض 

بالزیت. المواد واألحكام القانونیة المنصوص علیھا في تلك االتفاقیات من الممكن أن تكون 

مفیدة في إعداد بروتوكول إقلیمي للتعویض عن أضرار الشعاب المرجانیة الناتجة عن جنوح 

وبالتالي یمكن االعتراف بكامل منطقة البحر  السفن في منطقة البحر األحمر وخلیج عدن.

ا یتعلق بأضرار الشعاب المرجانیة الناجمة عن جنوح ملیج عدن كمنطقة خاصة فیاألحمر وخ

 السفن.

 تشكیل فریق إقلیمي إلنقاذ الشعاب المرجانیة 4.5

یمكن تشكیل فریق إقلیمي إلنقاذ الشعاب المرجانیة من عدد من الخبراء اإلقلیمیین الذین لدیھم 

(ممكن شخصین  عالیة في الغوص تحت الماء خلفیة كافیة عن الشعاب المرجانیة وعندھم مھارة

من كل دولة). یمكن تسمیة أعضاء الفریق والتدریب من خالل نقاط االتصال الوطنیة للھیئة 

اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن (بیرسجا). یجب أن یتوفر لدى أعضاء 

ة حیث أن حوادث جنوح السفن قد ھذا الفریق خبرة ممتازة والقدرة على العمل في ظروف صعب

تحدث في أي مكان وزمان. سیكون الفریق اإلقلیمي مفیداّ في األمكان التي یُفتقد فیھا وجود 

 خبرات وطنیة عند وقوع حادث الجنوح. سوف یتلقى أعضاء الفریق مستوى من التدریب

 والخبرات التي تعجز الدول منفردة عن تكوینھا لنفسھا. 
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 التي ستناط بالفریق ھي: المھام الرئیسیة

مثل اللوجستیة المتعلقة بذلك  الجنوح فوراً (ھنالك بعض الجوانب التحرك إلى موقع -1

 ى البلد التي وقع فیھا حادث الجنوح)؛القدرة على نقل الفریق جواً إل

توثیق وإعداد تقریر الحادث بحسب الخطة اإلقلیمیة وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجیا  -2

ثابتة ومتحركة، وسائل اتصال الموقع بواسطة األقمار الصناعیة، كامیرا (مثل تحدید 

 رة، وغیرھا)؛متطو

المساعدة في الدورات التدریبیة على المستوى الوطني (یمكن تشكیل فرق وطنیة في  -3

 حال توفرت الموارد المالیة وكان ھنالك حاجة لذلك)؛

لقیام بأعمال االستعاضة المساعدة في إعداد بروتوكول االستعاضة اإلقلیمي؛ و ا -4

 والتأھیل والمراقبة للشعاب المرجانیة المتضررة.

 توصیات للتّبني 5.5

اء على مخرجات ومناقشات الورشة اإلقلیمیة التي عقدتھا نباإلضافة للمالحظات السابقة وب

الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن (بیرسجا) في مقرھا خالل 

، تم التأكید على التوصیات التالیة من قِبل المشاركین الوطنیین. وھذه 2008سطس آب/أغ

 المقترحات ھي:

تطویر البیانات األساسیة حول التقییم االقتصادي للموائل البحریة والساحلیة في إقلیم  .1

البحر األحمر وخلیج عدن من خالل إجراء مسوحات ودراسات بیئیة واجتماعیة 

ي المناطق التي تكون فیھا الشعاب المرجانیة معرضة لخطر كبیر اقتصادیة وخصوصاُ ف

 في التعرض لحوادث جنوح السفن؛

 ضمن معاییر وطرق وإجراءات لـ:تطویر دلیل إقلیمي للتعویض یت .2

 طق المتضررة؛اطرق المسح للمن -

 ؛والوقائع بروتوكول لتوثیق الحوادث -
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مباشرة (مثالً قیم  احتساب قیمة التعویض على أساس القیم المباشرة والغیر -

 االستعاضة والقیم االجتماعیة)؛ و

 تنظیف واستعاضة المناطق المتضررة. -

تطویر برامج تدریب لرفع قدرات السلطات الوطنیة المعنیة في دول البحر األحمر  .3

 وخلیج عدن (بیرسجا) في مجاالت تقییم األثر البیئي، التعویض والتأھیل؛

 وادث جنوح السفن العابر للحدود؛وضع مبادرة التفاقیة تغطي حاالت ح .4

تمویل مشاریع صغیرة الستعاضة الشعاب المرجانیة المتضررة نتیجة جنوح السفن أو  .5

 القوارب.

كما یمكن استخالص توصیات أخرى من التجارب الدولیة في مجال التعویض عن أضرار 

بأن الشعاب  الشعاب المرجانیة الناتج عن جنوح السفن. أھم ُمخرجین من ورشة العمل كانت

وأنھا  المرجانیة في منطقة البحر األحمر وخلیج عدن (بیرسجا) لیست محمیة بالشكل الكافي

تختفي بسرعة. ولذلك مدرج أدناه بعض التوصیات لضمان استمرار الحیاة لما تبقى من الشعاب 

 .تغییر تعامل اإلنسان مع الشعاب المرجانیةالمرجانیة على المدى البعید وذلك من خالل 

تعتبر الشعاب المرجانیة من الموائل المھمة التي توفر خدمات ضروریة  إصدار قانون خاص:

. وعلیھ نوصي بأنھ على كل دولة من دول إقلیم البحر األحمر وخلیج عدیدة للعنصر البشري

عدن (بیرسجا) إصدار قانون خاص لحمایة ھذا الموئل الممیز. القانون یجب أن یتضمن عدة 

التھدیدات المختلفة التي تتعرض لھا الشعاب المرجانیة الیوم. باإلضافة إلى ذلك، مواد تتعلق ب

فإن القانون یجب أن یتضمن مادة تحدد قیمة الشعاب المرجانیة في الدولة بناء على دراسات 

یمكن للھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن (علمیة واقتصادیة مفصلة 

 ادة ھذه المبادرة ووضع األطر المعیاریة لھا).(بیرسجا) قی

بناء على التقدیرات بأن  :زیادة مواقع التراث العالمي في منطقة البحر األحمر وخلیج عدن

المرجانیة في العالم ستختفي خالل الثالثین سنة القادمة، أطلقت لجنة  الشعابمن  %60حوالي 
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ج التراث العالمي البحري والذي یھدف برنام 2005التراث العالمي في الیونسكو في عام 

للحفاظ على التراث الطبیعي البحري في العالم. یمكن للھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر 

األحمر وخلیج عدن (بیرسجا) لعب دور ھام لمساعدة دول اإلقلیم بإضافة الشعاب المرجانیة 

وبحسب المادتین  .11ي خطر بحسب المادة األكثر تعرضاً للخطر لدیھم لقائمة التراث العالمي ف

یمكن للدولة العضو التي تحتوي على شعاب مرجانیة محددة طلب مساعدة دولیة على  22و  9

شكل تعاون دولي، قروض وحتى منح. مصادر التمویل ھذه یمكن استخدامھا في عدة طرق 

د قام برنامج األمم تتراوح ما بین تدریب الكوادر وتأمین مستشارین وحتى تزوید معدات. وق

المتحدة للبیئة بتعریف عدد من الشعاب المرجانیة التي یرغب برؤیتھا ضمن قائمة التراث 

العالمي، كذلك فإن برنامج التراث العالمي التابع للیونسكو قد أشار بوضوح للمخاطر التي 

دن (أرخبیل تتعرض لھا العدید من الموائل وبما یشمل واحدة في منطقة البحر األحمر وخلیج ع

 سوقطرة بالیمن).
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