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لتخظيط والتشسية السدتدامةا  

 تقديم

يتبشى معيج التخصيط القػمي كبيت خبخة وششي، وكسخكد فكخ لجسيع أجيدة ومؤسدات الجولة برفة عامة 
إصجار ىحه الدمدمة مغ أوراؽ الدياسات في مجاالت ووزارة التخصيط والتشسية االقترادية برفة خاصة، 

التخصيط والتشسية السدتجامة، كسبادرة عمسية وعسمية تيجؼ إلى دراسة القزايا اآلنية والسمحة التي تصخأ عمى 
الداحة في شتى السشاحي، وتقييع آثارىا وتجاعياتيا عمى االقتراد السرخؼ، وذلظ مغ خالؿ تحميل األبعاد 

ية محل الجراسة، وشخح بجائل لمدياسات السختمفة، مغ قبل الخبخاء والستخرريغ بغخض دعع لمقز السختمفة
 صانعي الدياسات ومتخحؼ القخارات.

أدت التصػرات الدخيعة والستالحقة التي يذيجىا العالع في السجاالت التشسػية السختمفة، الدياسية واالقترادية 
فية وغيخىا، إلى مديج مغ التذبيظ والتعقيج في عسمية التشسية وتحقيق واالجتساعية والتكشػلػجية والبيئية والثقا

أىجافيا، لحا يتصمب األمخ متابعة مدتسخة لكافة التصػرات الحادثة، ودراسة السدتججات أو الستغيخات عمى كافة 
ة السدتجامة السدتػيات العالسية واإلقميسية والسحمية، والحؼ يدتجعي بالزخورة إعادة الشطخ في قزايا التشسي

ومغ ثع قج تأتي الحاجة إلعادة صياغة االستخاتيجيات والدياسات التشسػية بسا يتشاسب السختمفة وأولػياتيا، 
مع ما يفخضو الػاقع الججيج الستغيخ عمى الجواـ. وىػ ما يسكغ أف تقجمو الدمدمة الحالية مغ أوراؽ 

 الدياسات.

ذكخ والتقجيخ لألستاذة الجكتػرة/ ىالة الدعيج وزيخة التخصيط وال يفػتشي في ىحا السقاـ أف أتػجو بخالز ال
والتشسية االقترادية ورئيذ مجمذ إدارة السعيج وجسيع أعزاء مجمذ اإلدارة، لجعسيع السدتسخ لكافة أنذصة 
ومشتجات السعيج العمسية، كسا أتػجو بخالز الذكخ والتقجيخ لجسيع أعزاء الييئة العمسية معجؼ أوراؽ ىحه 

دمة، والتي تخزع لمسخاجعات والتجقيق مغ قبل السخاكد العمسية السخترة بالسعيج، مع كل األمل بغج الدم
 مذخؽ يحسل كل الخيخ لسرخنا الغالية.

 أ.د. عالء زهران
 رئيس معهد التخظيط القهمي
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  ملخص -2

j   شكل السػارد الدسكية واحجة مغ أىع قصاعات صشاعة األغحية التي تحطي باىتسامات الجوؿ والذعػب
وذلظ لتدايج الصمب العالسي عمي مشتجاتيا ،  وتسيدىا بشسػ ديشاميكي ، وقج دفع ذلظ الجوؿ الداحمية لمعسل 

، باإلضافة إلي إنذاء  باالستثسار في أساشيل الريج الحجيثة مػاردىا عمي تحقيق أقري استفادة مغ 
مرانع لتجييد وصشاعة األسساؾ ومشتجاتيا استجابة لمصمب العالسي الستدايج عمييا ، اال انو اصبح مغ 

تتحسل شػياًل ىحا االستغالؿ الستدايج  ، وما ارتبط بو مغ صيج جائخ ، وتمػث  لعالػاضح أف السػارد الدسكية 
ويسكغ القػؿ أف الريج مغ  .السػارد السائية الدسكية عمي التججد  لمبيئة السائية الدسكية ، وانخفاض في قجرة

 السرايج البحخية قج بمغ ذروتو ، وأف زيادة السريج مغ ىحه السرادر اصبح في حجود متػاضعة ججًا.

ومع تجىػر حالة السرايج عمي مدتػؼ العالع ، اتجيت مشطسة األغحية والدراعة )الفاو( إلي إيجاد الدبيل  
د مشطسة  الفاو مغ خالؿ ػ جي اسفختالسعزمة لخفع اإلنتاجية مغ السػارد السائية الدسكية ، وقج  لحل ىحه

عغ  1992مؤتسخىا الجولي السعشي بالريج الخشيج والحؼ عقج في مجيشة " كانكػف " بجولة السكديظ عاـ 
ا وتخسي السبادغ ، تػصية ألجيدة السشطسة برياغة "مجونة سمػؾ دولية" تعالج تمظ االىتسامات والقزاي

واألسذ ، والسعاييخ الدمػكية التي يجب أف تصبق لريانة وإدارة وتشسية جسيع السرايج كإشار لمجيػد الجولية 
الخامية إلي ضساف االستغالؿ السدتجاـ لمسػارد السائية الدسكية ، وأف عمي جسيع الجوؿ تصبيق " السجونة " 

ي الريج الجائخ ، والسغاالة في الصاقات السدتخجمة في الريج ، والعسل عمي تشفيح أحكاميا لسشع اإلفخاط ف
  . واتخاذ التجابيخ السشاسبة إلعادة تججيج السخدونات الدسكية بقجر اإلمكاف

مدتسخ حه السػارد والتي ىي عسمية تبادؿ تخجع خاصية تججد السػارد الدسكية إلي الصبيعة الجيشاميكية ليو    
لألجياؿ عمي مخ الدمغ تتزسغ والدة لألجياؿ الستتابعة ثع نسػىا ثع ىالكيا ، وذلظ خالؿ نطاـ انزباشي 
يتكيف برػره آليو مع أؼ تغييخ في الطخوؼ البيئية ، ، وعمي ىحا فإف استغالؿ ىحه السػارد الستججدة يجب 

بػاسصة الشسػ والتػالج ، فإذا لع يتحقق ىحا أف تكػف متػازنة مع عسمية استعادة السػارد الدسكية لعشاصخىا 
التػازف ، أؼ كانت معجالت االستغالؿ أعمي مغ معجالت التعػيس لعشاصخ السػارد الدسكية أدؼ ىحا إلي 
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تشاقز ىحه السػارد ثع انقخاضيا في الشياية . لحا فػإف تحقيػق الشسػػ الستػاصل والستػازف لمسػارد الدسكيػػة يعػشي 
 .انػػة البيئة السشتجة بحيث تترل القجرة عمى اإلنتاج والعصاء لألجياؿ الحالية والسقبمةالحفاظ أو صي

وتعتبخ عسمية الريج مغ حيث شبيعة تأثيخىا عمى السػارد الدسكية ورد فعميا عميو عاماًل ىامًا مغ عػامل  
ية لعشاصخىا بػاسصة الشسػ التغييخ، إذ يجب أف تكػف عسمية الريج متػازنة مع عسمية استعادة السػارد الدسك

والتػالج، فإذا لع يتحقق التػازف، أؼ كانت ندبة الريج أعمي مغ التعػيس لعشاصخ السػارد الدسكية كانت 
الشتيجة تشاقز ىحه السػارد ثع انقخاضيا في الشياية، لحا فإف السيسة األولي لإلدارة العمسية لمسرايج تشحرخ 

جي األمثل والحؼ يعشي أكبخ كسية مغ األسساؾ يسكغ أف تحرل عمييا في تحجيج مدتػؼ االستغػالؿ البيػلػ 
بحيث  Critical Explanation Levelعمي السجؼ الصػيل ، والحؼ يدسي أيزا السدتػؼ الحخج لالستغالؿ 

اذا زادت الكسيات السشتجة ) مغ صشف أو مجسػعة أصشاؼ ( عغ ىحا السدتػؼ ، فإنو يكػف بجاية لتشاقز 
 Fishing Effortمع استسخار مجيػد الريج  –تجة في الدشػات التالية ، والحؼ يتختب عميو الكسيات السش

 إلي انقخاض ىحه األصشاؼ. –بشفذ السدتػؼ 

ىػ الحؼ يتخصى السدتػؼ الحخج لالستغالؿ ، والحؼ يؤدؼ  Over Fishingوعمي ىحا فأف الريج الجائخ 
إلي تقميل الحج األدنى لمسخدوف الدسكي ، وبالتالي انخفاض قجرتو عمي استعاضة عشاصخه ، وأف أؼ محاولة 
الستعادة كفاءة ىحه السرايج ) الػصػؿ مخة أخخؼ إلي حجع اإلنتاج عشج مدتػؼ االستغالؿ الحخج الدابق ( 

قت شػيل مع ضخورة تػفخ إدارة دقيقة ليحه السرايج والتي قج تتزسغ تحجيج عجد ومػاصفات سيحتاج إلي و 
قػارب الريج وكحلظ معجات الريج . . الخ ، ومجسػعة اإلجخاءات التي تتشاوؿ السحافطة عمي السػارد 

لبيػلػجية الدسكية عغ شخيق تحقيق صيج متػازف ومشع الريج الجائخ ىي ما يصمق عمييا تعبيخ "اإلدارة ا
 لمسرايج" والحؼ درج عمي تدسيتيا بإدارة السرايج.

الجانب اآلخخ إلدارة السرايج ىػ الجانب االقترادؼ أو ما نصمق عميو "اإلدارة االقترادية لمسرايج"، و  
والحؼ يعشي الحرػؿ عمي أكبخ عائج مسكغ مغ تذغيل وحجات الريج )قػارب الريج( ، وفي ىحه الحالة فأف 

ستغالؿ االقترادؼ األمثل لمسرايج يكػف عشج الحج الحؼ يتداوػ عشجه العائج الشاتج مغ تذغيل مدتػؼ اال
آخخ وحجة صيج مع تكاليف تذغيل ىحه الػحجة ، وىحا يعشي أنو مغ وجة  نطخ اإلدارة االقترادية لمسرايج 

ب أكبخ مغ تكاليف فأنو سيتع تذغيل وحجات الريج في مشصقة معيشة شالسا أف العائج الحؼ يحققو القار 
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تذغيمو ، وأنو سيتع وقف تذغيل أؼ وحجات أخخؼ بعج الػحجة ) القارب ( التي يتداوػ عشجىا العائج السحقق 
  . مع تكاليف التذغيل

وعمى ىحا األساس فأف السدتػؼ االقترادؼ األمثل لالستغالؿ قج ال يتصابق مع السدتػؼ البيػلػجي األمثل، 
حقق الكفاءة االقترادية الستغالؿ السرايج قج ال يكػف ىػ نفذ حجع اإلنتاج عشج أؼ أف حجع اإلنتاج الحؼ ي

  . (السدتػؼ البيػلػجي األمثل لالستغالؿ )السدتػؼ الحخج

إف السدتػؼ االقترادؼ األمثل لالستغالؿ، ما ىػ إال دالو لمعالقات الصبيعية والسالية بيغ كل مغ السجخالت 
جخد حجوث تغييخ في ىحه العالقات نتيجة التصػر التكشػلػجي أو تغيخ في والسخخجات في قصاع الريج، وبس

العالقات الدعخية بيغ السجخالت والسخخجات، أو نتيجة عػامل التمػث البيئي سػؼ يشتج عشو تغيخ في 
 .  مدتػؼ االستغالؿ

التي تيجؼ إلى الحرػؿ يسكغ تعخيف اإلدارة البيػ اقترادية لمسرايػػج بأنيػػا مجسػعػة اإلجخاءات وعميو  
عمي أكبخ أنتاج مسكغ مغ األسساؾ ذات الكيسة الغحائية والتدػيكية السختفعة بأقل تكمفة مسكشة، مع السحافطة 
عمى السخدوف الدسكي الحؼ يزسغ استسخارية وتججد السػارد الدسكية الصبيعية بذكل يتيح عجـ تشاقز 

  .اإلنتاج عمى السجؼ الصػيل

اإلدارة الخشيجة لمسػارد الدسكية يتصمب السعخفة الكاممة والجقيقة لألبعاد البيئية واالقترادية واالجتساعية  و 
وأنو بجوف فيع ىحه األبعاد يربح مغ الرعب تحجيج األىجاؼ ، التي تؤثخ في ىحه السػارد ومدتػؼ استغالليا 

  .األىجاؼ في إشار خصة إدارة متكاممةالتي تدعي إلى تحكيقيا ووضع أدوات وآليات وتجابيخ تشفيح 

يتػقف نػع الدياسات التي تتبع لتخشيج استغالؿ السرايج عمى حالة االستغالؿ الدائجة في ىحه السرايج، ففي 
فأنو البج مغ اتباع سياسات ترحيحية أو  Over Fished حالة كػف ىحه السرايج مدتغمة استغالاًل جائخاً 

 وادارية واقترادية ، ، تتزسغ تجابيخ فشية  عالجية

أما في حالة كػف السرايج مدتغمة بذكل ال يحجث صيج جائخ، ففي ىحه الحالة تتبع سياسات وقائية حتى 
نتحاشى الػصػؿ إلى مخحمة االستػغالؿ الجائػخ، وذلظ عغ شخيػق عػجـ الدسػاح لػحػجات الريج العاممة 
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مغ خالؿ الستابعة السدتسخة لألنذصة السترمة  )مجيػد الريج( أف تتعجؼ مدتػؼ االستغالؿ الحخج، وذلظ
 .باستغالؿ السرايج

وتحتاج اإلدارة العمسية لمسرايج إلي قاعجة عخيزة ومتشػعو مغ السعمػمات والبيانات اإلحرائية تذسل    
لبيانات التأكج مغ أف االتخاذ القخات الدميسة ، و  ، الجػانب البيػلػجية ، والبيئية ، واالقترادية ، واالجتساعية

البيانات وتتدتخجـ  و اساسًا التخاذ قخارات سميسو ، ، باعتبارىا  تع جسعيا وتحميميا بذكل دقيق وسميع
  :مغ اجل والسعمػمات

  .تقييع حالة السرايج -أ     
 .وضع خصط إدارة السرايج -ب     

 .تحجيج الدياسات والتجابيخ الالزمة  -ج    
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  تسهضد -0

ىي ذلظ الشذاط االقترادؼ الحؼ يدتخخج مغ الػسط السائي السادة الخاـ الحيػانية  الرشاعة الدسكية    
وقج لعبت وتمعب األنيار  .والشباتية )الريج( ويقػـ بسعاممتيا )الترشيع( لكي تربح جاىدة لالستيالؾ الشيائي

ػاشئ البحار والبحار والسحيصات دورًا كبيخًا في حياة األنداف، فكل الحزارات القجيسة ضيخت عمى ش
واألنيار كالحزارة السرخية واليػنانية والخومانية، كحلظ فاف القػؼ الرشاعية الحجيثة بجأت في تمظ الجوؿ 

 .التي كاف سكانيا مترميغ بالصخؽ البحخية

وإذا كاف القخف التاسع عذخ ىػ قخف استغالؿ القارات وتقديسيا االستعسارؼ، فاف ثالثيشيات القخف الساضي    
بجاية التػسع الكبيخ في استغالؿ البحار والسحيصات، ومع الديادة السدتسخة في سكاف العالع وبالتالي تعتبخ 

زيادة الصمب عمى السشتجات البخوتيشية، زادت أىسية الرشاعة الدسكية كأحج فخوع الرشاعات الغحائية خاصة 
اجاتيا مغ البخوتيغ الحيػاني عغ شخيق ف تػاجو احتيأبالشدبة لتمظ الجوؿ التي ال تدسح ليا ضخوفيا الصبيعية 

 .الدراعة

وقج فتحت الثػرة التكشػلػجية والعمسية مجاالت واسعة أماـ الرشاعة الدسكية الستغالؿ مشاشق ججيجة    
وأنػاع ججيجة لع يكغ مغ السسكغ استغالليا قبل ذلظ، وخمق استخجامات ججيجة لمسشتجات الدسكية مثل صشاعة 

تعتبخ اآلف مرجر ىاـ لتغحية الحيػانات والصيػر، وزيت الدسظ لألغخاض الرشاعية دقيق الدسظ والحؼ 
  .وإدخاؿ السشتجات الدسكية في صشاعة الجمػد والرشاعات الصبية

 إف الرشاعةليحا زادت أىسية الجور التي تمعبو الرشاعة الدسكية في االقتراد العالسي، بل أنو يسكغ القػؿ 
الدسكية في العجيج مغ الجوؿ تعتبخ أحج الجعائع األساسية في اقترادياتيا مثل بيخو وشيمي والياباف والشخويج 

  .وكشجا

  خرائص السهارد الدسكية-4
تختز الرشاعة الدسكية بأنيا تتعامل مع مادة أولية )األسساؾ( ليا مسيدات وصفات خاصة تؤثخ عمى 

  ىي:وىحه الرفات  .االقترادؼ لكل دولة وشكل العالقات اإلنتاجية فيياتشسيتيا، حدب مدتػؼ التصػر 
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  :تكرار اإلنتاج بكسيات كبضرة دون تدخل األندان-أ 
تتكاثخ األسساؾ بكسيات كبيخة دوف تجخل األنداف، وىحه الخاصية تجعل مرايج األسساؾ مػردا ال يشزب 
مع االستخجاـ الدميع ليا، وفي ىحا تختمف األسساؾ عغ السػاد األولية في الرشاعات االستخخاجية األخخػ، 

ئخ أو مشجع بسا تخسب في عرػر مثل الفحع، الحجيج، البتخوؿ. . الخ والتي تتحج كسية السػجػد مشيا في ب
ججيجة لزساف استسخار  أخخػ جيػلػجية سابقة تتشاقز كمسا زاد السدتخخج مشيا مسا يحتع البحث عغ مشاشق 

بكسيات كبيخة ومدتسخة إذا ما استغمت  إنتاجياأما األسساؾ فيي لبو مغ الصبيعة يتكخر  .أنتاج ىحه السػارد
  .عة الدسكية إمكانيات كبيخة الستجاموونطست عمي أسذ عمسية وىحا يتيح لمرشا

  :ويؤثر على هذه الخاصية عدة عهامل هي
  لشػع معيغ دوف السحافطة عمى الكسيات الكافية مغ  وبالشدبةارتفاع شجة الريج في مشصقة معيشة

مسا يؤدؼ إلى افتقار ىحه السشاشق أو انقخاض نػع أو أنػاع معيشو  اإلنتاجاألسساؾ التي تزسغ استسخار 
 .فييا

  عجـ السحافطة عمى الطخوؼ الصبيعية السالئسة لسعيذة األسساؾ لزساف الطخوؼ السالئسة لكياـ
  .األسساؾ بػضائفيا البيػلػجية ونسػ صغارىا إلى أحجاـ اقترادية مشاسبة

ؼ إلى تشسية الرشاعة وأما تؤدؼ إلى تجىػرىا، لحلظ ضيخت الحاجة وعمى ىحا فاف ىحه الخاصية أما أف تؤد
التي تقـػ  العالسيةلجولو مغ الجوؿ أو السرايج  الجاخميةإلى ضخورة تشطيع عسميات الريج سػاء في السرايج 

أكثخ مغ دولو بالريج فييا سػاء بالشدبة لسشصقة معيشة أو لشػع معيغ مغ األسساؾ أو الكائشات البحخية 
والتي تحجد كسية السريج مشيا سشػيا مػزعو بيغ  التػنةذلظ ىػ تشطيع صيج  عمىخخػ، والسثاؿ الػاضح األ

  .ىحا الشػع مغ الحيػانات البحخية عمىدوؿ العالع السختمفة ضسانا لمسحافطة 

  السهسسية-ب 
والتي تدببيا مجسػعتيغ مغ العػامل تؤثخ بصخيق أو بآخخ  اإلنتاجويقرج بيا تكخار فتخات ارتفاع وانخفاض 

وتذسل العػامل الصبيعية الطخوؼ   .قرج بيا العػامل الصبيعية والعػامل االقتراديةوي السػسسية،في درجة 
أما العػامل االقترادية فيقرج بيا مدتػؼ تصػر   .الخ الحخارة ..مثل الخياح ودرجات  والسشاخيةالبيػلػجية 
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تدببيا العػامل  السػسسيةفإذا كانت   .اإلنتاجوتشطيع  اإلنتاجيةوكحلظ شبيعة العالقات  اإلنتاجيةالقػؼ 
  .حجتياتخفيس  عمىالصبيعية فإف العػامل االقترادية تعسل 

وفي ضل تغيخ تقشيات الريج وعمػـ األسساؾ فإف مذكمة السػسسية في صشاعة الريج أصبحت مذكمة 
اقترادية أساسا أكثخ مشيا مذكمة بيػلػجية، ذلظ أف ضيػر السػسسية ليذ بدبب أنو ال يسكغ الغاؤىا خاصة 

ذلظ أف الكيسة الغحائية لألسساؾ  اقترادية،أسباب  إلىولكغ يخجع  والعمسي،في ضل التصػر التكشػلػجي 
 عمى اإلنتاجالقترار  السػسسيةوبالتالي تطيخ  صيجىا،مكاف ووقت  عمىوحجسيا االقترادؼ يتػقفاف 

 تكمفة.األسساؾ ذات الكيسة السختفعة في أوقات تػاججىا بكسيات كبيخة لزساف أكبخ أنتاج وعائج بأقل 

  الحركة السدتسرة لألسساك-ج 
بأنيا في حخكة مدتسخة بل أف بعزيا يياجخ إلى مدافات كبيخة ججا مثل أسساؾ التػنة والتي تتسيد األسساؾ 

تياجخ مغ شػاشئ أفخيكيًا وأمخيكا وكحلظ بعس أنػاع ثعابيغ الدسظ وأسساؾ الخنجة، وذلظ لمكياـ بعسميات 
 .وضع البيس في السيجخ ثع العػدة مخة أخخؼ إلى مكانيا األصمي

ى ضخورة تصػيخ شخؽ الريج السدتخجمة بحيث تكػف ىي األخخػ متحخكة وراء وىحه الخاصية دعت إل
  .األسساؾ وليدت ثابتو تشتطخ قجـو األسساؾ إلييا، وكحلظ تصػر عمـػ البحث عمى األسساؾ ودراسة سمػكيا

وىحه الخاصية دفعت إلى تشطيع عسميات الريج الجولية لزساف الطخوؼ السالئسة لمتكاثخ واستسخار دورة 
  .ياتيا وبالتالي ضساف استسخار إنتاجياح

  سرعة تلف األسساك -د 

تشسية الرشاعة الدسكية حدب درجة تصػر تقشيات حفع األسساؾ  عمى متفاوتةوىحه الخاصية تؤثخ بجرجات 
ففي حالة عجـ تػفخ وسائل نقل سخيعة ومجيدة   .الدائجةومعاممتيا وكحلظ الطخوؼ االقترادية واالجتساعية 

فأف سخعة تمف  اإلنتاج،وكحلظ بعج مشاشق التدػيق عغ مشاشق  األسساؾ،وعجـ مالءمة وسائل حفع 
كحلظ فأف   .تصػيخىااألسساؾ تكػف عامال محجدا لحجع االستثسارات السدتثسخة في الرشاعة الدسكية وبالتالي 

 الغشيةاستغالؿ السرايج  عمىع األسساؾ بالتبخيج والتجسيج أصبح مذجعًا التقجـ الكبيخ في شخؽ ووسائل حف
  .البعيجةفي السشاشق 
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  الدولية السياهحرية الرضد في  -هـ 

 السياه )خارجالجولية في البحار والسحيصات  السياهوىحا يعشي أف لخعاية الجوؿ السختمفة الحق في استخجاـ 
وىحا  بحخية،والريج والغػص والصيخاف فػقيا سػاء كانت دوال بحخية أو غيخ  السالحةألغخاض  اإلقميسية(

 .تدتغلوالتي لع  الغشيةالجولية  السياهالحق يدسح لمجوؿ باستغالؿ 

خاصة تمظ  اإلقميسية،تػسيع مجؼ حجود مياىيا  إلى الداحميةوخالؿ الدشػات األخيخة ضيخ اتجاه بيغ الجوؿ 
 عمىوال شظ أف ىحا االتجاه يؤثخ تأثيخًا كبيخًا   .سػاحمياالجوؿ التي ضيخت وفخه في مػاردىا الدسكية أماـ 

بدبب  عغ شخيق السرايج الجولية وذلظ إنتاجيالألسساؾ أو التي تدعي إلي زيادة  السشتجة األخخػ الجوؿ 
دتغل عالسيا وقرخ ثخواتيا الدسكية عمي دولة أو انكساش السداحة السائية الجولية والتي مغ السسكغ أف ت

 الصبيعية عمىخاصة لمجوؿ التي ساعجت ضخوفيا  اإلقميسية السياهىحا فأف اتداع مجؼ  وعمى  .فقطعجة دوؿ 
 الغشية.السشتجة لألسساؾ مغ السذاركة في استغالؿ تمظ السشاشق  األخخػ وفخة مػاردىا الدسكية قج مشع الجوؿ 

  الدسكية والشظام البضئي السائيالسهارد  -4

يقرج بالسػارد الدسكية السخدوف البيػلػجي مغ الكائشات السائية والحيػانية الستػاججة في الػسط السائي والحؼ 
حيث تذكل السدصحات السائية نطامًا بيئيًا شبيعيًا يتكػف أساسا مغ  .ؼ متكامل<يسثل نطاـ بيئي شبيع

السدتيمكيغ تخبصيسا عالقات غحائية ، تأخح صػره سالسل غحائية تبجأ كل مجسػعة السشتجيغ ومجسػعة 
سمدمة بالسشتجات ثع السدتيمكات األولية فالثانية . . . وىكحا ، وسالسل الغحاء في الشطاـ البيئي السائي عادة 

حياء وىي أ Phytoplankton شػيمة الحمقات ندبيًا حيث تبجأ مجسػعات السشتجيغ بالبالنكتػف الشباتي
مجيخية تحتػؼ أجداميا عمي مادة الكمػروفيل مسا يجعميا قادرة عمي الكياـ بعسميات التسثيل الزػئي وعمي 
ىحا فيي تسثل قاعجة الكائشات الحيو السشتجة في الشباتات السائية ، يمييا مجسػعات الصحالب واألعذاب 

  . اليائسة عمي الدصح والعالقة في الساء أو الشامية عمي القاع

أما السدتيمكػف فيع مجسػعات مشتطسة في سمدمة متتالية، يأتي في مقجمتيا البالنكتػف الحيػاني 
zooplankton تعتسج عمي البالنكتػف الشباتي كسرجر لغحائيا، وىي بحلظ تسثل  ي حيػانات دقيقة وىػ

مغ السدتيمكيغ وىي األسساؾ   الغحائية لمبيئة السائية ، ثع تأتي الجرجة التالية الدمدمةالسدتيمكات األولي في 
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البالنكتػف الشباتي أو الحيػاني ، ثع األسساؾ األكبخ والتي تتغحؼ عمي  عمىما إوالتي قج تتغحؼ  الرغيخة
الكثيخ مغ السدتيمكات ال  حيث أفوبدبب كػف العالقات الغحائية متجاخمو  ،األسساؾ  األصغخ . . . وىكحا

تتخرز بشػع واحج مغ الغحاء ، فإف ذلظ يحفع لمعالقات الغحائية تػازنيا واستسخارىا ، حيث تحتل السشتجات 
قاعجة اليـخ الغحائي ثع تأتي السدتيمكات بسدتػيات متجرجو ، حيث تحتل أقػؼ األنػاع قسة اليـخ الغحائي ، 

السدتيمكيغ ، فإذا اختمت ىحه  وأعجادالسشتجيغ  أعجادفخ ندب ثابتو بيغ ويطل الشطاـ البيئي قائسا شالسا تتػ 
العالقة عشج أؼ مدتػؼ انيار الشطاـ البيئي بالكامل ، وقج يكػف ذلظ أما بدبب عػامل داخمية أؼ مغ داخل 

  . كسا في حالة الريج الجائخ أو التمػث األندافالشطاـ نفدو أو قج يكػف نتيجة عػامل خارجية مغ فعل 

ويقـػ البالنكتػف الشباتي بجور رئيدي في دورة حياة السػارد الحيو الستججدة في الشطاـ البيئي السائي حيث 
الػحيج لمغحاء في الجدء األعطع مغ السدصحات السائية خاصة البحار والسحيصات ،  يعتبخ السشتج  )السرجر(

حخية ذات الجحور تشسػ فقط عمي الذخيط مثل الصحالب الب األخخػ ويخجع ذلظ إلي أف مجسػعات السشتجيغ 
الزيق الحؼ يحيط بالقارات والجدر، في حيغ يخمػ البحخ الصميق برفو عامو مغ ىحه الشباتات الجحرية 

لمبالنكتػف  الكبخػ ألسباب أىسيا عجـ قجرة ضػء الذسذ عمي الشفاذ إلي ىحه األعساؽ ، وىشا تطيخ األىسية 
بزػء الذسذ  مدتفيجةمغ مياه البحخ والسحيصات مجااًل لحياتيا  لدصحيةاالشباتي التي تتخح بيغ الصبقات 

مػاد عزػية يكػف عزػية إلي الوثاني أكديج الكخبػػػف الحائػب فػي السػاء في تحػيػل األمػالح الغحائيػة غيخ 
تتغحؼ عمي  قاعجة اليـخ الغحائي في الػسط السائي ، وكسا سبق ذكخه ، فإف السالييغ مغ البالنكتػف الحيػاني

 ىحه الخاليا السجيخية ) البالنكتػف الشباتي ( ، والتي تذسل أنػاعًا عجيجه مغ الحيػانات الجقيقة أىسيا القذخيات
crustacean  ويسثل البالنكتػف الحيػاني بجوره حمقة االتراؿ بيغ البالنكتػف الشباتي وحيػانات أكبخ حجسا ،

ىحه ليدت بيحه البداشة دائسا ، وغالبًا ما تكػف متجاخمو ، فمكل تتغحؼ عميو ، ومع ذلظ فإف سمدمة الغحاء 
نػع مغ مجسػعات السدتيمكيغ غحاؤه الحؼ يفزمو ، فبعس أنػػاع األسساؾ تتغحؼ مباشخة عمي البالنكتػف 

يتغحػ مباشخة عمي الحيػانات  –وىػ حيػاف ثجيي ضخع  –الشباتي . أو الحيػاني، مثاؿ ذلظ الحػت األزرؽ 
تػنية القذخية مغ خالؿ جياز يتع بػاسصة تخشيح الساء مغ ىحه الحيػانات البالنكتػنية والتي تسثل البالنك

  .الغحاء الػحيج ليحا الشػع مغ الحيػانات السائية
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كحلظ فإف نػعية الغحاء قج تختمف بالشدبة لمشػع الػاحج مغ السدتيمكيغ باختالؼ أشػار ومخاحل الحياه وكحلظ 
معيغ مغ الغحاء في مػسع بعيشو ، فبعس أنػاع األسساؾ في أشػارىا األولي )اليخقات( عمي مجؼ وفخة نػع 

تعتسج أوال ولفتخة معيشو عمي البالنكتػف الشباتي ، ومع نسػىا تعتسج اعتسادًا كميا عمي أنػاع مغ القذخيات 
مغ القذخيات ويخقات الجقيقة ، ثع القذخيات األكبخ ، وبالتجريج يتدع مجاؿ غحائيا ليذسل أصشافا عجيجه 
والحؼ يصمق عمييا  –األسساؾ واألسساؾ الرغيخة ، كسا أف بعس أنػاع السدتيمكيغ والتي تعير عمي القاع 

 الحيػانات القاعية تتغحؼ عمي بقايا الشباتات والحيػانات السيتو والتي تيبط عمييا مغ شبقات الساء الدصحية .

في مخحمة ما بعج فقذ  –خاصة األسساؾ  –وتشسية السػارد الحية وتتزح أىسية البالنكتػف وأثخه عمى أنتاج 
البيس وخخوج اليخقات ومجؼ وفخة الغحاء السشاسب، فإذا ما تػفخ تست وتصػرت وأنتجت جيال قػيا مغ 
األسساؾ، وإذا لع يتػفخ ىمظ مشيا الكثيخ وأنتجت جيال ضعيفًا، والعبخة ىشا ليدت بعجد البيس الحؼ وضعتو 

 بعجد اليخقات التي خخجت، بل بالشدبة التي تبقي مغ ىحه اليخقات بعج تمظ السخحمة الحخجة مغ األسساؾ وال
  .مخاحل حياتيا

مسا سبق يتزح أف الغحاء ىػ العشرخ الحاكع في الشطاـ البيئي السائي ، وأف الغحاء يتكػف إما مغ نباتات 
وكيسيائية تتجاخل فيسا بيشيا وتتحبحب في تأثيخىا مغ وقت مائية أو حيػانية تتحكع فييا بجورىا عػامل شبيعية 

إلي آخخ ، كسا أف ليحه العػامل الستذابكة أثخىا عمي تججد ونسػ وىالؾ السكػنات الحيو في البيئة السائية ، 
وعمي ىحا فإف تشاوؿ ىحه العػامل يربح الزمًا لفيع شبيعة العالقات داخل الشطاـ البيئي السائي ، وبالتالي 

لتعخؼ عمي األثار التي يسكغ أف تحجث في البيئة السائية نتيجة التمػث ، وانعكاسات ىحه التغيخات عمي ا
السػارد الصبيعية الحيو وخاصة األسساؾ ، ومغ أىع العػامل الصبيعية التي تمعب دورًا رئيديا في تذكيل البيئة 

  : السائية ما يمي

  الذائباألوكدجضن: 
 السائية، الحياةالحائب في الساء أحج العػامل الخئيدية الستسخار األوكدجيغ ة مغ يعتبخ تػافخ كسية مشاسب

حيث أف جسيع الكائشات الحيػانية بسا فييا األسساؾ ليا حج أدني لتحسل ندبة مشخفزة مغ األوكدجيغ 
يتحتع بعجىا إلي االختشاؽ ، وعميو فإنو  تتعخض التشفذ، حيثالحائب في الساء الحؼ يجخل في عسمية 

االىتساـ بجرجة كبيخة بتػفيخ الػسائل الالزمة لتػفيخ السعجالت السشاسبة مغ األوكدجيغ الحائب في الساء 
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، ولحا فإف انخفاض ندبة األوكدجيغ الحائب في الساء يعتبخ مؤشخًا عمي لمحفاظ عمي نسػ الكائشات السائية 
  . التجىػر الشدبي في الطخوؼ البيئية لمػسط السائي

ف كسية األوكدجيغ الحائب في الساء عمي عػامل كثيخة تؤثخ عمي درجة تخكيده ، فعسمية التسثيل وتتػق
الزػئي لسجسػعة السشتجيغ في الشطاـ البيئي السائي والتي تتخكد أساسا في البالنكتػف الشباتي مغ العػامل 

مية تقميب السياه بػاسصة الخياح الخئيدية التي تداعج عمي أمجاد السياه باألوكدجيغ الحائب ، كحلظ تداعج عس
خاصة أثشاء العػاصف عمي أمجاد السياه بسديج مغ األوكدجيغ اليػائي ، أال أنو مغ ناحية أخخؼ فإنو في 

عسيقة مثل بعس البحيخات ، فإف اشتجاد الخياح يداعج عمي تقميب الخواسب الحالة السدصحات السائية غيخ 
كسة في القاع وتتأكدج أثشاء عسمية تقميب السياه ، مسا يؤدؼ إلي تقميل القاعية ، حيث تتراعج الغازات الستخا

ارتفاع معجالت الحسل العزػؼ لبعس السياه الػاردة إلي درجة تخكيد األوكدجيغ الحائب ، كحلظ فإف 
السدصح السائي ) مثل مياه السرانع والسجارؼ ( يؤدؼ إلي انخفاض ندبة األوكدجيغ الحائب في مياه ىحه 

در ، كسا أف تحمل السػاد العزػية التي تتخاكع وتتخسب عمي قاع بعس السدصحات السائية مغ السرا
مرادر مختمفة ) الرخؼ الرشاعي والرحي والدراعي ( يؤدؼ إلي تراعج غاز ثاني كبخيتيج األيجروجيغ 

 الحائب وبالتالي تقميل ندبة تخكيد األوكدجيغ الحائب. 

 الزهء ودرجة شفافية السياه  
يعتبخ الزػء عاماًل أساسيا والحؼ يداىع بذكل مباشخ في تذكيل الشطاـ البيئي السائي ، وتخجع أىسية عامل 
، الزػء إلي الجور الحؼ يمعبو في تػفيخ اإلنتاج األساسي في البيئة السائية والحؼ يصمق عميو اإلنتاج األولي

ػعة السشتجيغ )الفيتػبالنكتػف( بتحػيل ذلظ اإلنتاج الحؼ يتػقف عميو خرػبة السرايج ، حيث تقػـ مجس
األمالح الغحائية غيخ العزػية إلي مػاد عزػية تؤلف قاعجة اليـخ الغحائي في البيئة السائية مدتعيشة بزػء 
الذسذ وثاني أكديج الكخبػف ، ىحا باإلضافة إلي الرمة الػثيقة بيغ الزػء ودرجة الحخارة التي تمعب بجورىا 

  . دورًا بيئيًا رئيدياً 
 نصاقوأف لكل نػع مغ الحيػانات السائية )األسساؾ( مدتػؼ معيشا مغ ىحه اإلضاءة يرل نذاشيا في  وحيث

 عمىدرجة شفافية السياه أو بسعشي آخخ  عمىاألعساؽ السختمفة  إلىويتػقف كسية الزػء الداقصة  إلى قستو،
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عسمية التسثيل  عمىتػفيخ اإلنتاج األولي الحؼ يعتسج  عمىوبالتالي القجرة  الساء،كسية السػاد العالقة في 
  .الزػئي

 األمالح الغذائية  

كسية غاز ثاني  –الشباتات األرضية في بشائيا الزػئي عمي عجد مغ العػامل أىسيا درجة الزػء تعتسج 
األمالح الغحائية كسيػة  –نػع التخبة  –درجة رشػبة اليػاء  –درجة حخارة اليػاء   –أكديج الكخبػف في الجػ 

عمي معطع ىحه العػامل ، أما  في  الذاشئيةالسائية ذات الجحور في السشاشق  في التخبة ، وقج تعتسج الشباتات
خارج نصاؽ السشاشق الذاشئية فال يتحكع في ىحه العسميات بالشدبة لمبالنكتػف الشباتي العائع سػؼ كسية 

تي مغ أىسيا في ماء البحخ الفػسفات والشتخات ، وبحلظ تكػف الزػء وتخكيد األمالح الغحائية في الساء وال
األولي في البيئة السائية ، وذلظ بفخض تػفخ  اإلنتاجالحؼ يحجد كسية  األساسياألمالح الغحائية ىي العامل 

، وتقـػ  الدصحيةالزػء ، ومغ السعتاد أف تدتيمظ الشباتات البالنكتػنية ىحه األمالح الغحائية مغ الصبقات 
السياه الستجفقة مغ مربات األنيار بتدسيج السياه الذاشئية وتججيج أمالحيا الغحائية ، أما في عخض البحخ ، 

مغ األعساؽ  الراعجةىػ التيارات  الدصحيةفالعامل الخئيدي لتججيج ىحه األمالح عمي نصاؽ واسع في السياه 
  . وعسميات الخمط

 الحرارة  
األولي بيغ العػامل الصبيعية جسيعا ، ويخجع ذلظ إلي أف درجة حخارة الساء  السكانةتحتل درجة حخارة السياه 

ىي العامل الخئيدي الحؼ يتػقف عميو كل مطاىخ الحياه الشباتية والحيػانية في البيئة السائية ، وتطيخ أىسية 
قذ البيس يتػقف عمييا وقت وضع وف إذتأثيخ درجة حخاره الساء عمي األسساؾ في جسيع مخاحل حياتيا ، 

وخخوج اليخقات وسخعة نسػىا إلي أف ترل أحجاـ  بمػغيا ، وال يقترخ أثخ حخارة الساء عمي ذلظ فقط بل 
يستج إلي نذاط وسمػؾ األسساؾ البالغة أيزا ، وتتبايغ درجة حخارة مياه البيئة السائية بتبايغ السػاقع الجغخافية 

بالجورة العامة لسياىيا ،  خارة السياه ىي السدئػلة عسا يدسيوالفرػؿ الدشػية واألعسػػاؽ، وتبػػايغ درجػػة حػ
وىي تمظ الجورة ذات األىسية البالغة لحياه الكائشات التي تعير في القاع ، وتتع ىحه الجورة بحخكات رأسية 

  . وأخخؼ أفكيو



 اإلصذار رقم )(                                                      أوراق السياساث في التخطيط والتنميت المستذامت                
 

.د. أحمذ برانيهأ   17   العىامل المؤثرة على استذامت إنتاج المصايذ الطبيعيت ومقترحاث مىاجهتها         

بايغ رأسيا درجة وتشعدؿ السياه الدصحية عغ السياه العسيقة الباردة بصبقة مغ الساء يتبايغ سسكيا كحلظ تت
وتتحكع في   .حخارتيا، وتعتخؼ ىحه الصبقة باسع السشحجر الحخارؼ وتختمف شبيعتيا مغ مشصقة إلى أخخػ 

ارتفاع  عمىتتػقف بجورىا  والتيدرجة حخارة السياه الدصحية عجة عػامل مشيا: التعخض ألشعة الذسذ 
وانتقاؿ الحخارة  الخياح،شػبة الجػ وبدخعة الذسذ وكثافة الدحب، وكحلظ كسية البخخ والتي تتأثخ بجرجة ر 

كحلظ فإف التيارات السائية  والعسيقة،وأيزا درجة السدج بيغ السياه الدصحية  وبالعكذ،اليػاء  إلىمغ الساء 
 .أخخؼ  إلىمعيشو مغ مشصقة  حخارةحسل مياه ذات  عمىتعسل 

السشحجر الحخارؼ لو أىسية كبيخة بالشدبة ولسا كاف لكل نػع مغ األسساؾ نطاما حخاريا معيشا ، فإف عسق 
لمسػارد الدسكية ، وتتحكع في ىحا العسق عػامل تعتسج عمي التبادؿ الحخارؼ بيغ الساء والجػ ، فإذا كاف ماء 
البحخ يكدب مغ الحخارة أكثخ مسا يفقج مشيا أعتسج عسق السشحجر الحخارؼ عمي أثخ األمػاج دوف غيخىا وىػ 

يجابي ، أما اذا حجث العكذ وكاف ماء البحخ يفقج مغ حخارتو أكثخ مسا يكدب تحكست ما يعخؼ بالتبادؿ اإل
في عسقو عسمية تقميب رأسية تحجث كشتيجػة لديػادة في كثافػة السياه الدصحية وىبػشيا إلي القاع لتحل محميا 

 مياه عسيقة أخف مشيا ، وىػ ما يعخؼ بالتبادؿ الدمبي.

 التيارات السائية  

التيارات في السدصحات السائية برفة عامو نتيجة عجة عػامل أىسيا قػة دفع الخياح لمسياه الدصحية تشذأ 
والتي تشذأ نتيجة دورة الخياح عمى سصح األرض بدبب تبايغ درجات الحخارة وتبايغ كثافة السياه نتيجة 

يث االتجاه إلى تيارات أفكيو ويسكغ ترشيف التيارات السائية مغ ح  .تغيخات درجة الحخارة والسمػحة. . الخ
ورأسيو ومغ حيث الحخارة إلى تيارات دافئة وبارده، والسشاشق التي تتجسع فييا التيارات تدسي بسشاشق المقاء 

  .أو التجسع، ومشاشق أخخؼ تتفخؽ فييا التيارات وتدسي بسشاشق الفخاؽ أو التفخقة

تتخكد في أغمب األحياف عشج التقاء تياريغ مغ الساء ومغ الججيخ بالحكخ أف أغشي السشاشق بالسػارد الدسكية 
وتخجع أىسية التيارات   .أو حيث تػجج تيارات صاعجه، حيث تتخكد في مشاشق االلتقاء األحياء البالنكتػنية

في البيئة السائية في كػنيا تعسل عمى انتذار العشاصخ الغحائية الخئيدية لمسػارد الحية واألوكدجيغ مغ 
  .حية إلى السشاشق الفقيخة في تمظ العشاصخالصبقات الدص
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  استدامة السهارد الدسكية والعهامل السؤثرة علضها -5

ضل صيج األسساؾ مشح أقجـ العرػر مػردًا ىامًا لمغحاء ، ومرجرًا لفخص العسالة والسشافع االقترادية 
لمسذتغميغ بيحا القصاع اإلنتاجي في جسيع أنحاء العالع ، ولقج ساد االعتقاد لدمغ شػيل بأف رصيج السػارد 

عاف ما تبجدت ىحه األسصػرة في ضػء ، ومع تدايج السعارؼ سخ  تفشىالسائية مغ األسساؾ ىي لبة شبيعية ال 
اإلدراؾ بأف السػارد السائية وإف كانت متججدة إال أنيا ليدت بال حجود ، ومع مشترف القخف العذخيغ شكمت 
السػارد الدسكية واحجة مغ أىع قصاعات صشاعة األغحية التي تحطي باىتسامات الجوؿ والذعػب وذلظ لتدايج 

وقياميا عمي عػامل الدػؽ ، وتسيدىا بشسػ ديشاميكي ، وقج دفع ذلظ الجوؿ الصمب العالسي عمي مشتجاتيا ، 
الداحمية لمعسل عمي تحقيق أقري استفادة مغ فخصتيا الججيجة باالستثسار في أساشيل الريج الحجيثة ، 

اال  باإلضافة إلي إنذاء مرانع لتجييد وصشاعة األسساؾ ومشتجاتيا استجابة لمصمب العالسي الستدايج عمييا ،
أف السػارد الدسكية لغ تتحسل شػياًل ىحا االستغالؿ الستدايج  نتيجة زيادة  االستيالؾ انو اصبح مغ الػاضح 

مغ األسساؾ ، وما ارتبط بو مغ صيج جائخ ، وتمػث لمبيئة السائية الدسكية ، وانخفاض في قجرة السػارد 
سرايج البحخية قج بمغ ذروتو ، وأف زيادة السريج يسكغ القػؿ أف الريج مغ الو  السائية الدسكية عمي التججد ،

ومع تجىػر حالة السرايج عمي مدتػؼ العالع ، اتجيت  مغ ىحه السرادر اصبح في حجود متػاضعة ججًا.
مغ السػارد السائية  اإلنتاجيةالدبيل لحل ىحه السعزمة لخفع  إيجادمشطسة األغحية والدراعة )الفاو( إلي 

الدسكية ، وقج تسخس جيج مشطسة  الفاو مغ خالؿ مؤتسخىا الجولي السعشي بالريج الخشيج والحؼ عقج في 
ة سمػؾ دولية" "مجون عغ تػصية ألجيدة السشطسة برياغة 1992مجيشة " كانكػف " بجولة السكديظ عاـ 

الدمػكية التي يجب أف تصبق لريانة  ، والسعاييختعالج تمظ االىتسامات والقزايا وتخسي السبادغ ، واألسذ 
السدتجاـ لمسػارد السائية  االستغالؿوإدارة وتشسية جسيع السرايج كإشار لمجيػد الجولية الخامية إلي ضساف 

لسشع اإلفخاط في الريج الدسكية ، وأف عمي جسيع الجوؿ تصبيق " السجونة " والعسل عمي تشفيح أحكاميا 
في الصاقات السدتخجمة في الريج ، واتخاذ التجابيخ السشاسبة إلعادة تججيج السخدونات  ، والسغاالةالجائخ

  . الدسكية بقجر اإلمكاف

تخجع خاصية تججد السػارد الدسكية إلي الصبيعة الجيشاميكية ليحه السػارد والتي ىي  ،وكسا سبق أف ذكخنا
جياؿ الستتابعة ثع نسػىا ثع ىالكيا ، وذلظ عسمية تبادؿ مدتسخ لألجياؿ عمي مخ الدمغ تتزسغ والدة لأل
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خالؿ نطاـ انزباشي يتكيف برػره آليو مع أؼ تغييخ في الطخوؼ البيئية ، واالستغالؿ الخشيج ليحا الشطاـ 
البيئي مغ قبل األنداف مغ خالؿ عسميات الريج أنسا ىػ جسع أفخاد مغ مكػنات السجسػع الحيػؼ دوف 

وعسمياتو الصبيعية ، حيث أف األسساؾ التي يتع صيجىا تسثل درجة أو درجات التجخل لتغييخ الشطاـ البيئي 
مغ مجسػعات السدتيمكيغ في الشطاـ البيئي ، وعمي ىحا فإف استغالؿ ىحه السػارد الستججدة يجب أف تكػف 

التػازف ، أؼ متػازنة مع عسمية استعادة السػارد الدسكية لعشاصخىا بػاسصة الشسػ والتػالج ، فإذا لع يتحقق ىحا 
كانت معجالت االستغالؿ أعمي مغ معجالت التعػيس لعشاصخ السػارد الدسكية أدؼ ىحا إلي تشاقز ىحه 
السػارد ثع انقخاضيا في الشياية . لحا فػإف تحقيػق الشسػػ الستػاصل والستػازف لمسػارد الدسكيػػة يعػشي الحفاظ أو 

والعصاء  اإلنتاج عمىالبيئية السشتجة بحيث تترل القجرة  لمشطع افاألندصيانػػة البيئة مػغ خػػالؿ تخشيػج إدارة 
  :ثالث محاور رئيديةلألجياؿ الحالية والسقبمة وذلظ مغ خالؿ 

  .فعال الستاحةمعخفة السػارد  -1
  .السػاردليحه  اإلنتاجيةإدارؾ الخرائز  -2
  .مكػناتوصيانة الشطاـ البيئي والتي تعتبخ ىحه السػارد أحج  -3

 البيئي،السحافطة عمي سالمة الػضائف السختمفة لكل مكػنات الشطاـ  ،ريانة الشطاـ البيئي السائييقرج بو 
الشطاـ البيئي في حجود  استغالؿومخاعاة أف يكػف  أدوارىا،عمي أداء  الحيةقجرة الكائشات  عمىوكحا السحافطة 

  Carrying capacity. الحسل عمىفيو  الحيةقجرة أنػاع الكائشات 

أنتاج  عمى البالنكتػنية( السشتجة )الشباتات بقجرة الكائشاتالعسميات البيئية تترل  فإف –ذكخنا فكسا سبق أف 
كسا تترل بقجرة  الغحائية،والزػء واألمالح  كالحخارةمجسػعة مغ الطخوؼ البيئية  عمىالسخكبات العزػية 

ىحا فإف أؼ  وعمى السػاد،دورات  إتساـا يتيح الشطاـ البيئي مس إشاروضائفيا في  أداء عمى األخخػ الكائشات 
يؤثخ  السختمفة،مثل التمػث بأنػاعو  –دورىا في الشطاـ البيئي  أداءتجخالت تزعف قجرة ىحه الكائشات عغ 

  .السكػناتالعصاء السترل نتيجة فقج بعس العشاصخ األساسية أو تمػث  عمىعمي سالمة الشطاـ وقجرتو 

 عمىفإنو يجب مخاعاة أف ىشاؾ شاقة لمحسل تزع قيجا  –األسساؾ  – الحيةكحلظ فإنو عشج استغالؿ السػارد 
والحؼ  األمثل،السرايػج مدتػؼ االستغالؿ البيػلػجػي  إدارةوىػ ما يصمق عميو في عمػع  إنتاجو،كسية ما يتع 
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يل والتي يدسي أيزا بالسدتػؼ الحخج مغ اإلنتاج يسكغ أف نحرل عمييا عمي السجؼ الصػ  يعشي أكبخ كسية
، بحيث اذا زادت الكسيات السشتجة ) مغ صشف أو مجسػعة Critical Exploitation Level  لالستغالؿ

أصشاؼ ( عغ ىحا السدتػؼ ، فإنو يكػف بجاية لتشاقز الكسيات السشتجة في الدشػات التالية الحؼ يتختب عميو 
فإنو لزساف الشسػ آخخ  بسعشىإلي انقخاض ىحه األصشاؼ ،  –مع استسخار نفذ معجالت االستغالؿ  –

الستػاصل لمسػارد الدسكية فإنو يجب ضساف الحج األدنى مغ السخدوف الدسكي الحؼ يدسح بإنتاج غيخ 
  . متشاقز

وعمى ىحا فإف االستغالؿ الجائخ ليحه السػارد الصبيعية الستججدة يعشي تخصي السدتػؼ الحخج لالستغالؿ أو 
الحسل الخاصة بيا، ويؤدؼ إلى تقميل حجع الحج األدنى لمسخدوف الدسكي، وبالتالي انخفاض قجرتو  شاقة

عمى استعاضة عشاصخه، وأف أؼ محاولة الستعادة كفاءة ىحه السػارد بسعشي استخجاع حجع اإلنتاج عشج 
ف الصبيعي في األنطسة إف لمتػاز  .مدتػؼ االستغالؿ الحخج الدابق سيحتاج إلى وقت شػيل وتكمفة غيخ قميمة

البيئية تػازف مخف يدتػعب الكثيخ مغ التغيخات التي تحدب حدابا لصبيعة تفاعالت دوراتو والعالقات بيغ 
مكػناتو ، أما التغيخات السخمة فميذ في قجرتو استيعابيا ، ذلظ ألف لمشطاـ البيئي شاقة احتساؿ يجب أخحىا 

عغ تجىػر أنطسة بيئية مائية نتيجة لتجخل األنداف فييا دوف  في االعتبار ، وىشاؾ العجيج مغ الحاالت ،
اعتبار لقجرتيا عمي استيعاب ىحه التجخالت، ذلظ أنو مػغ غيخ السقػػبػؿ أف تبقػػي األنطسػة البيئية السائية 
محافطة عمي تػازنيا وتدتسخ في عسميا وتججدىا رغع الخمل الحؼ تدببو السسارسات البذخية ، فاألنطسة 

ئية تتجىػر عشجما يتع شخح الفزالت فييا بذكل مبالغ ، واالصصياد الجائخ ألجياليا ، فالفزالت عادة البي
عشجما تتحمل وتتحػؿ إلي مخكبات غيخ عزػيػػة لتدتعسل فػػي غػػحاء السشتجات فػػي الشطاـ البيئػػي ، ولكغ 

يخل باالتداف وييجد الشطاـ تتجسع الفزالت دوف أف تتحػؿ وتجخل في دورات مكػنات الشطاـ فإف ذلظ 
  . بالتػقف

األنطسة البيئية وإبقائيا قادرة  عمىمغ العخض الدابق يتزح أف صيانة البيئة أو حسايتيا تعشي السحافطة 
نباتات وحيػانات وكائشات  – الحيةالسػارد الصبيعية  عمىذلظ أف الحفاظ  اإلندانية،تمبية الحاجات  عمى

  .لمتشسيةمدألة حاسسو  –التي تعتسج عمييا  الحيةغيخ عزػية دقيقة وعشاصخ البيئة 
السشاشق الداحمية أصبح ييجد في الػقت الحاضخ  عمىفإف التمػث والريج الجائخ والتشسية الجائخة  ذلظ،ومع 

% مغ 95معطع السػارد الدسكية السعخوفة في السدصحات السائية التي تغصي الخصيف القارؼ والتي تػفخ 
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وذلظ نتيجة  البيئي، اإلجيادأعالي البحار أخحت تبجو عمييا أعخاض  وحتى  .األسساؾمحرػؿ العالع مغ 
كسا أف االستغالؿ السفخط لمسػارد الدسكية   .الستدخبوكحلظ الشفط  فييا،لقاء مميارات األششاف مغ السمػثات إ

 اإلنتاجمعجؿ الديادة الدشػؼ مغ  خفاضان إلىالعالسية خالؿ الخسديشات والدتيشيات مغ القخف الساضي أدؼ 
 العالسي.

  االعتبارات البضئية واالقترادية واالجتساعية في إدارة السرايد -6
سبق أف ذكخنا أف السػارد الدسكية تتسثل في السخدوف البيػلػجي مغ الكائشات الحيػانية والشباتية الستػاججة     

عػامل شبيعية وكيسيائية تتجاخل فيسا بيشيا وتتعاوف في تأثيخىا  في الشطاـ البيئي السائي ، والتي تتحكع فييا
مغ وقت آلخخ ، وأف ليحه العػامل الستذابكة أثخىا في تحجيج معجالت ونسػ وىالؾ السكػنات الحيو في 
الشطػػاـ البيئي السائي ، ويطل الشطاـ البيئي السائي في حالة صحيو شالسا كانت العالقات الغحائية بيغ 

و ثابتو ، فإذا اختمت ىحه العالقة عشج أؼ مشدػب بدبب عػامل داخميو ) أؼ مغ داخل الشطاـ نفدو ( مكػنات
أو عػامل خارجيو ) مغ فعل األنداف ( كسا في حالة الريج الجائخ أو التمػث تعخض الشطاـ البيئي لمتجىػر 

  . أو ربسا لالنييار الكامل
الطخوؼ واإلمكانيات لػجػد وتذكيل شبيعة وخرائز السػارد  وإذا كانت العػامل البيئية )الصبيعية( تتيح

الحية، فإف العػامل االقترادية واالجتساعية ىي التي تذكل أسمػب وشبيعة ومدتػؼ استغالؿ ىحه السػارد. 
نتاج مغ حيث الكع والشػع دالة لمعالقات الصبيعية واالقترادية واالجتساعية الدائجة، وأف االوعمى ىحا يربح 

وتعتبخ عسمية الريج مغ   .تغييخ في تػازف ىحه العالقات سػؼ يشتج عشو تغييخ في كسية ونػع اإلنتاجأؼ 
حيث شبيعة تأثيخىا عمى السػارد الدسكية ورد فعميا عميو عاماًل ىامًا مغ عػامل التغييخ، إذ يجب أف تكػف 

سصة الشسػ والتػالج، فإذا لع يتحقق ة استعادة السػارد الدسكية لعشاصخىا بػايعسمية الريج متػازنة مع عسم
التػازف، أؼ كانت ندبة الريج أعمي مغ التعػيس لعشاصخ السػارد الدسكية كانت الشتيجة تشاقز ىحه السػارد 

ف السيسة األولي لإلدارة العمسية لمسرايج تشحرخ في تحجيج مدتػؼ االستغػالؿ فإثع انقخاضيا في الشياية، لحا 
يعشي أكبخ كسية مغ األسساؾ يسكغ أف تحرل عمييا عمي السجؼ الصػيل ، والحؼ  البيػلػجي األمثل والحؼ

بحيث اذا زادت الكسيات السشتجة )  Critical Explanation Levelيدسي أيزا السدتػؼ الحخج لالستغالؿ 
مغ صشف أو مجسػعة أصشاؼ ( عغ ىحا السدتػؼ ، فإنو يكػف بجاية لتشاقز الكسيات السشتجة في الدشػات 
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إلي انقخاض  –بشفذ السدتػؼ  Fishing Effortمع استسخار مجيػد الريج  –التالية ، والحؼ يتختب عميو 
 .ىحه األصشاؼ

فإنو يجب ضسػاف الحج األدنى مغ السخدوف  ،بسعشي آخخ فإنو لزساف تكخارية واستسخار إنتاج السرايج 
الحؼ يدسح بتحقيق إنتاج سسكي غيخ متشاقز ، وبرفة عامة فأف البيػلػجييغ يقجروف   Stockالدسكي 

%  مغ السخدوف وذلظ في حالة السرايج البكخ ) التي لع تتعخض  33 – 25حجع اإلنتاج األمثل بشدبة   
ىحا  وعمي unpagedوأف ىحه الشدبة تقل كثيخا في حالة السرايج التي تتعخض لالستشداؼ   لريج جائخ(،

ىػ الحؼ يتخصى السدتػؼ الحخج لالستغالؿ ، والحؼ يؤدؼ إلي تقميل  Over Fishingفأف الريج الجائخ 
الحج األدنى لمسخدوف الدسكي ، وبالتالي انخفاض قجرتو عمي استعاضة عشاصخه ، وأف أؼ محاولة الستعادة 

ستغالؿ الحخج الدابق ( سيحتاج كفاءة ىحه السرايج ) الػصػؿ مخة أخخؼ إلي حجع اإلنتاج عشج مدتػؼ اال
تحجيج عجد ومػاصفات قػارب قج تتزسغ  والتي إلي وقت شػيل مع ضخورة تػفخ إدارة دقيقة ليحه السرايج

ومجسػعة اإلجخاءات التي تتشاوؿ السحافطة عمي السػارد الدسكية عغ ، الريج وكحلظ معجات الريج . . الخ 
ىي ما يصمق عمييا تعبيخ "اإلدارة البيػلػجية لمسرايج" والحؼ  شخيق تحقيق صيج متػازف ومشع الريج الجائخ

 .درج عمي تدسيتيا بإدارة السرايج

، والحؼ "اإلدارة االقترادية لمسرايج" خخ إلدارة السرايج ىػ الجانب االقترادؼ أو ما نصمق عميواآلجانب ال
، وفي ىحه الحالة فأف  (قػارب الريج) يعشي الحرػؿ عمي أكبخ عائج مسكغ مغ تذغيل وحجات الريج

مدتػؼ االستغالؿ االقترادؼ األمثل لمسرايج يكػف عشج الحج الحؼ يتداوػ عشجه العائج الشاتج مغ تذغيل 
نطخ اإلدارة االقترادية لمسرايج  ة آخخ وحجة صيج مع تكاليف تذغيل ىحه الػحجة ، وىحا يعشي أنو مغ وج

شالسا أف العائج الحؼ يحققو القارب أكبخ مغ تكاليف فأنو سيتع تذغيل وحجات الريج في مشصقة معيشة 
تذغيمو ، وأنو سيتع وقف تذغيل أؼ وحجات أخخؼ بعج الػحجة ) القارب ( التي يتداوػ عشجىا العائج السحقق 

  . مع تكاليف التذغيل

وعمى ىحا األساس فأف السدتػؼ االقترادؼ األمثل لالستغالؿ قج ال يتصابق مع السدتػؼ البيػلػجي األمثل، 
أؼ أف حجع اإلنتاج الحؼ يحقق الكفاءة االقترادية الستغالؿ السرايج قج ال يكػف ىػ نفذ حجع اإلنتاج عشج 
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خخ فأف العالقة بيغ السدتػؼ االقترادؼ وبسعشي آ  .السدتػؼ البيػلػجي األمثل لالستغالؿ )السدتػؼ الحخج(
  :األمثل والسدتػؼ البيػلػجي األمثل الستغالؿ السرايج تتحج عشج ثالثة أوضاع فقط ىي

 (،عشج تداوؼ حجع اإلنتاج االقترادؼ مع مدتػؼ اإلنتاج الحخج )حجع اإلنتاج البيػلػجي الهضع األول:
تع استغالؿ كافة السػارد الدسكية الستاحة بصخيقة وىحا يعتبخ الػضع األمثل الستغالؿ السرايج حيث ي

مع مدتػؼ  البيػلػجي،إال أنو في معطع األحػاؿ ال يتصابق مدتػؼ االستغالؿ  مثمي،اقترادية وبيػلػجية 
  .الرجفةباستثشاء حاالت نادرة قج تكػف وليجة  االقترادؼ،االستغالؿ 

االستغالؿ الحخج وىحا الػضع واف  عشجما يكػف السدتػؼ االقترادؼ األمثل أقل مغ مدتػؼ   الهضع الثاني:
أف ىحا يتعارض مع  إالالسػارد الدسكية وتجشب الريج الجائخ ،  كاف مقبػال مغ وجة نطخ السحافطة عمي

قج ه الحالة اجتساعية خاصة بتػفيخ مرادر غحائية لمسجتسع قج يكػف في حاجة إلييا ، وفي ىح اعتبارات
االجتساعية نتيجة عجـ استغالؿ  يفػؽ العائج االجتساعػي الخدػارة االقتراديػة ، أو بالعكػذ قػج تكػػف الخدػػػارة

الخدارة السادية الشاتجة عغ تخصي مدتػؼ االستغالؿ  السػارد الدسكية عشج السدتػؼ البيػلػجي األمثل تفػؽ 
مغ االستغالؿ يسكغ أف نصمق عميو " مدتػؼ االستغالؿ األمثل االقترادؼ األمثل ، وىحا السدتػؼ الججيج 

 (1.)اجتساعيا " 

مغ مدتػؼ االستغالؿ الحخج، وىحا  ىعشجما يكػف مدتػؼ االستغالؿ االقترادؼ األمثل أعم الهضع الثالث:
الػضع يعتبخ أخصخ األوضاع عمى السػارد الدسكية، حيث يحجث الريج الجائخ مسا يتختب عميو نتائج سمبية 
سػاء بالشدبة لمسػارد الدسكية أو بالشدبة القتراديات استغالؿ ىحه السػارد، ذلظ أف إنتاج وحجات الريج 

 .سػؼ يبجأ في االنخفاض التجريجي

اقترادية لمسرايػػج بأنيػػا مجسػعػة اإلجخاءات التي تيجؼ إلى البيػ اإلدارة غ العخض الدابق يسكغ تعخيف م
الحرػؿ عمي أكبخ أنتاج مسكغ مغ األسساؾ ذات الكيسة الغحائية والتدػيكية السختفعة بأقل تكمفة مسكشة، مع 

                                                                 
 االستغالؿ البيػلػجي الجائخ . ىيسكغ أف نصمق عميو " االستغالؿ االقترادؼ الجائخ لمسرايج " قياسا عم 1
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السػارد الدسكية الصبيعية بذكل يتيح عجـ السحافطة عمى السخدوف الدسكي الحؼ يزسغ استسخارية وتججد 
  .تشاقز اإلنتاج عمى السجؼ الصػيل

  :العهامل السؤثرة على مدتهي االستغالل البضه اقترادي للسرايد 6-2
والسالية بيغ كل مغ السجخالت  ف السدتػؼ االقترادؼ األمثل لالستغالؿ، ما ىػ إال دالو لمعالقات الصبيعيةإ

والسخخجات في قصاع الريج، وبسجخد حجوث تغييخ في ىحه العالقات نتيجة التصػر التكشػلػجي أو تغيخ في 
العالقات الدعخية بيغ السجخالت والسخخجات، أو نتيجة عػامل التمػث البيئي سػؼ يشتج عشو تغيخ في 

  .مدتػؼ االستغالؿ

  :في صشاعة الرضدالتقدم التكشهلهجي -6-2-2

ف تصػر تكشػلػجيا صشاعة الريج )قػارب الريج ومعجات الريج( تديج مغ كثافة رأس الساؿ في قصاع إ
السرايج والتي تشعكذ في زيادة التكاليف الحجيو، مسا يتصمب زيادة اإلنتاج الكمي )عغ شخيق رفع الكفاءة 

 اقتراديًا لػحجات الريج في ضل األوضاع اإلنتاجية لػحجات الريج( إلى السدتػؼ الحؼ يحقق استغالالً 
احتساالت تخصي السدتػؼ االقترادؼ  وفي غياب إدارة عمسية لمسرايج تتدايجالججيجة، وفي ىحه الحالة 

  .األمثل لالستغالؿ لمسدتػؼ الحخج ويبجأ مغ ىشا استشداؼ السػارد الدسكية

  :في قظاع الرضد التغضر في العالقات الدعرية للسدخالت والسخرجات-6-2-0 

ف تغيخ العالقة بيغ أسعار السجخالت والسخخجات سػؼ يبجؿ مغ مػقع مدتػؼ االستغالؿ االقترادؼ ، إ
وذلظ بفخض بقاء مدتػؼ االستغالؿ البيػلػجي األمثل عمي ما ىػ عميو ، ذلظ أف أؼ انخفاض في أسعار 

انخفاض التكمفة الحكيكية لمسجخالت أو أما بدبب  –السجخالت بالشدبة ألسعار السخخجات في أحج السرايج 
سػؼ يخفع مغ الخبحية الحجيو مغ عسميات  –ارتفاع حكيقي في أسعار األسساؾ، أو نتيجة لمدببيغ معا 

اإلنتاج الدسكي بذقييا ، وىحا سيكػف عاماًل جاذبا لػحجات صيج )مجيػد صيج( ججيجه مغ مشاشق الريج 
  في ىحه السشصقة.األخخػ ، مسا يؤدؼ إلي أحجاث صيج جائخ 

جسيع ) السجؼ الصػيل فأف انخفاض أسعار السجخالت الشدبية ألسعار السخخجات عمي السدتػؼ القػمي وعمى
مشاشق الريج( ، فأف ىحا سػؼ يؤدؼ إلي زيادة الخبح عمي مدتػؼ القصاع كمو وليذ عمي مدتػؼ أحج 
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جاذبا الستثسارات إضافية، خاصة اذا السرايج ) أحج السشاشق ( فقط ، مسا يجعل قصاع السرايج قصاعا 
كانت معجالت الخبح في قصاع الريج تفػؽ مثيمتيا في القصاعات األخخػ ، مسا يتختب عميو تجفقات إضافية 
مغ رؤوس األمػاؿ إلي قصاع السرايج ، مسا يدبب زيادة ضغط الريج ، وزيادة احتساالت الريج الجائخ ، 

  . الذامل لكميعسل في اشار مغ التخصيط ااذا لع تتػفخ إدارة واعيو لمسرايج ت

وىحا الػضع األخيخ يكاد يكػف شائعا في السخاحل األولي لتشسية السرايج ومشح حػافد لالستثسار في قصاع 
انخفاض أسعار الفائجة عمي القخوض السدتثسخة في  –الريج )أعفاء معجات الريج مغ الخسػـ الجسخكية 

مغ غحائي ( حيث تحقق الفخوؽ الكبيخة بيغ أسعار السجخالت واألسعار قصاع الريج باعتبارىا مذخوعات أ
السختفعة لألسساؾ خاصة األنػاع الستسيدة مشيا إلي تحقيق معجالت ربح مغخيو مسا يجحب العجيج مغ األفخاد 
مغ خارج القصاع إلي استثسار مجخخاتيع في بشاء وحجات صيج إضافية ، مسا يداد مغ ضغط الريج ، وزيادة 

عجالت الريج الجائخ مسا يؤدؼ إلي انخفاض اإلنتاجية والحؼ يعػضو االرتفاع السدتسخ في أسعار األسساؾ م
  . نتيجة نقز السعخوض مشيا

تذيخ إلى  –وفي ضل السحجدات البيػلػجية لمسرايج  –وال شظ أف الديادة السدتسخة في الصمب عمى األسساؾ 
الديادة مسا يخمق مخاشخ عمى استغالؿ السػارد الصبيعية الدسكية أف األسعار الحكيكية لألسساؾ تتجو إلى 

 مسا يتصمب اتباع سياسات رشيجة في إدارة ىحه السرايج.

  :البضئي للسرايد التلهث-6-2-4

تؤثخ تأثيخًا سمبيًا  لمبيئة(واستخجاـ معجات صيج مجمخة  والرشاعي، الكيسيائي، )التمػثأف التمػث بكل أشكالو 
ضل  وفي الحخج،ذلظ أف التمػث يؤدؼ إلي خفس مدتػؼ االستغالؿ  السرايج،اقتراديات استغالؿ  عمى

ثبات وحجات الريج العاممة في السشصقة، فأف ىحا يعشي تخاجع مدتػؼ االستغالؿ االقترادؼ ليحه الػحجات 
 والحؼ سيؤدؼ إلى ضيػر صيج جائخ.

  إدارة السرايد: -7
أف اإلدارة الخشيجة لمسػارد الدسكية يتصمب السعخفة الكاممة والجقيقة لألبعاد مغ العخض الدابق يسكغ استشتاج 

البيئية واالقترادية واالجتساعية التي تؤثخ في ىحه السػارد ومدتػؼ استغالليا وأنو بجوف فيع ىحه األبعاد 
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ع أدوات وآليات وتجابيخ تشفيح األىجاؼ في يربح مغ الرعب تحجيج األىجاؼ التي تدعي إلى تحكيقيا ووض
  .إشار خصة إدارة متكاممة

  :أهداف إدارة السرايد 7-2
أف اليجؼ العاـ لإلدارة الخشيجة لمسرايج، ىػ تحقيق التشسية السدتجامة بإبعادىا البيػلػجية واالقترادية 

الجولي والتي قج تتزسغ أنػاع ذات شبيعة واالجتساعية سػاء عمى السدتػؼ السحمي أو القصخؼ أو اإلقميسي أو 
متحخكة )مياجخة( مغ مشصقة إلى أخخؼ أو مغ دولو إلي أخخؼ، أو قج يذارؾ أكثخ مغ مدتخجـ في 

  :استغالليا. وفي ىحا اإلشار فأف اإلدارة السدتجامة لمسرايج تيجؼ إلى تحقيق األىجاؼ األتية

 .استجامة حريمة الريج -
مة الشطع البيئية السائية بسا يحقق عجـ التعػػارض بيغ السدتخػجميغ السحافطة عمي صحة وسال -

تشسية السشاشق الداحمية والتػسع العسخاني  –استخخاج البتخوؿ  –مثل الريج الدياحي  .السختمفيغ
 .والدراعي والرشاعي

  .تحديغ معيذة ونػعية حياة جسيع األفخاد الحيغ يعتسجوف في معيذتيع عمي ىحه السػارد -

  سياسات وتدابضر إدارة السرايد  7-0
يتػقف نػع الدياسات )التجابيخ( التي تتبع لتخشيج استغالؿ السرايج عمى حالة االستغالؿ الدائجة في ىحه 

فأنو البج مغ اتباع سياسات  Over Fished السرايج، ففي حالة كػف ىحه السرايج مدتغمة استغالاًل جائخاً 
  .إدارية ترحيحية أو عالجية

وىحه الدياسات تيجؼ إلي العػدة بالسرايج إلي تحقيق أعمي مدتػؼ مسكغ مغ اإلنتاجية ، وذلظ عغ شخيق 
تخفيس مجيػد الريج ) وحجات الريج ( العاممة في ىحه السرايج ، حتي يسكغ الدساح ببجأ عسمية 

ـ اذا ضل مدتػؼ االستعاضة البيػلػجية، ذلظ أنو ىشاؾ خصخ حكيقي حتي مع تخفيس معجالت الريج بانتطا
االستغالؿ الفعمي أعمي مغ مدتػؼ االستغالؿ الحخج ، كحلظ فأنو ال يػجج أؼ مبخر سػاء اقترادؼ أو 
اجتساعي لإلبقاء عمي مدتػؼ استغالؿ أكثخ مسا تتحسمو السرايج ، وأنو مغ األفزل تحسل خدائخ وقتية 
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جيغ( خالؿ الفتخة الالزمة الستعاضة الصاقة )والتي مغ السسكغ تعػيزيا مغ خالؿ الجعع السالي السؤقت لمسشت
  . لمسرايج ، أو البحث عغ بجائل أخخؼ  القرػػ 

 حتىففي ىحه الحالة تتبع سياسات وقائية  جائخ،أما في حالة كػف السرايج مدتغمة بذكل ال يحجث صيج 
العاممة وذلظ عغ شخيػق عػجـ الدسػاح لػحػجات الريج  الجائػخ،مخحمة االستػغالؿ  إلىالػصػؿ  نتحاشى
وذلظ مغ خالؿ الستابعة السدتسخة لألنذصة السترمة  الحخج،أف تتعجؼ مدتػؼ االستغالؿ  الريج( )مجيػد

  .السرايجباستغالؿ 

  :السرايدالتدابضر الفشية واإلدارية إلدارة  7-0-2
 :اآلتيةحساية األمهات أثشاء مهاسم التكاثر وصغار األسساك أثشاء الشسه بالهسائل  أوال:

  تصبيق ذلظ  عمىويتختب  الحساية،يتع فييا مشع الريج في فتخات معيشة بغخض  السغمقة:السػاسع
وكحلظ إعصاء فخصة لألسساؾ الرغيخة  التكاثخ،حساية األسساؾ أثشاء التػالج لزساف إتساـ عسمية 

الحج مغ  عمىووصػليا لمبمػغ الجشدي، والعسل  نسػىا،لمشسػ بعجـ صيجىا إال بعج إتساـ مخحمة 
والدساح لألسساؾ السياجخة مغ الػصػؿ إلي  استخجامو،تأثيخ نػع معيغ مغ الذباؾ بتقميل فتخة 

  .أماكغ تفخيخيا في األنيار والبحيخات
  حساية أماكغ  إلىتتبع في السشاشق التي تتجسع فييا صغار األسساؾ لمتػصل  قة:السغمالسشاشق

  .وحساية ىجخة بعس األسساؾ الرغيخة،وحساية أماكغ الحزانة لألسساؾ  األسساؾ،تفخيخ 
  ومشع استعساؿ  معيشة،حيث يرخح بشػع معيغ مغ الذباؾ في مشصقة  الريج:تحجيج نػعية شخؽ

  .السشصقةشباؾ أخخؼ في 
  يدسح بريج األسساؾ بعج أف تتعجؼ حجع محجد إلعصاء فخصة لألسساؾ  األسساؾ:تحجيج حجع

  .لمشسػالرغيخة 

  :ثانيا: الحد من اإلنتاج العام للسحافظة على القدرة اإلنتاجية للسرايد وحساية األسساك بالهسائل التالية
 الريج السرخح ليا  تحجيج عجد ونػع وقجرات مخاكب الريج: مثاؿ، تحجيج عجد رخز مخاكب

 .قػة السحخكات –وحخؼ الريج السدتخجمة 
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  ،تحجيج قجرة شخؽ الريج: مثاؿ، تحجيج مػاصفات وفتحات شباؾ الريج وحجع وأشػؿ الذباؾ
  .تحجيج عجد ونػعية شخؽ وحخؼ الريج

  تحجيج كسية األسساؾ التي يرخح بريجىا سشػيا: حيث تتػقف عسميات الريج بعج أف يتع صيج
  .السحجدة ليا وىحه الصخيقة تحتاج إلي دقة في جسيع اإلحراءات الكسيات

  مشع إىالؾ أعجاد كبيخة مغ األسساؾ بصخؽ ضارة لمبيئة عغ شخيق مشع الريج بالستفجخات والسبيجات
، مشع الريج السخالف، تجخيع إلقاء مخمفات السرانع والسبيجات الحذخية في  الحذخية والدسـػ

  .السجارؼ السائية
 وتقػية وحساية السػائل البحخية التي تؤثخ بذكل إيجابي في إنتاجية السػارد الدسكية مثل  تعديد

 .Artificial reefsالذعاب السخجانية، وإقامة الذعاب الرشاعية 

  :ثالثا: اإلدارة الستكاملة للسشاطق الداحلية
االستيصاف الحزخؼ، تدتخجـ السشاشق الداحمية بذكل مكثف ومتدايج لعجد كبيخ مغ األنذصة مثل 

وىحه االستخجامات  .والسذخوعات الرشاعية والدراعية، إقامة السػانئ وأنذصة الشقل البحخؼ والدياحة وغيخىا
قج يتعارض فيسا بيشيا مسا قج يشتج  ىاالستعجدة لمسشاشق الداحمية ليدت متكاممة بل عمي العكذ فإف معطع

ارد الداحمية أو واضعي الدياسات القصاعية، كسا أف الشطخة عشو العجيج مغ السذاكل سػاء بيغ مدتخجمي السػ 
الحاتية واألحادية لكل قصاع مغ القصاعات الدابقة دوف األخح في االعتبار الشطع البيئية في السشاشق الداحمية 
يؤدؼ إلي سػء استغالؿ السػارد الصبيعية وتجىػر البيئة، أو بسعشي آخخ تجاعي مػارد التشسية وتشاقز 

 : التالي ذكلالت الشسػ عمي السجؼ الصػيل كسا حجث ويحجث في العجيج مغ السشاشق، معجال

اإلدارة الستكاممة الداحمية تيجؼ إلى التشديق بيغ أنذصة التشسية السختمفة والصاقة وعمى ىحا يسكغ القػؿ إف 
 السدتجاـ لمسػارد الستاحة.االستيعابية لمشطع األيكػلػجية في مشصقة معيشة بيجؼ الػصػؿ إلى االستخجاـ 
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 اثر االنذظة التشسهية فى السشاطق الداحلية على االنتاج الدسكى 
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 انخفاض القدرة اإلنتاجية للمواطن األحيائية

 –أشجار الشوري  –)الشعاب المرجانية 

 مصايد األسماك. . الخ( –الجزر  –األعشاب 

 

نخفاض اإلنتاج السمكيا  
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  االقترادية إلدارة السرايد التدابضر 7-0-0
فعاليتيا في تحقيق اليجؼ  أثبتت عجـأف التجخبة  إال الدابقة، واإلداريةالخغع مغ أىسية التجابيخ التقشية  عمى
كسا أف  التشفيح،وذلظ بدبب صعػبة تشفيح التذخيعات الرادرة وعجـ كفاية الػسائل لػضعيا مػضع  مشيا،

ال تػفخ السخونة الكافية بسا يدسح بالتعامل مع العجيج مغ السػاقف والحاالت  )التذخيعات(بعس ىحه األدوات 
دتجعي عقج مفاوضات بيغ الجيات اإلدارية وأصحاب السرالح مسا ي تحجث،التي تحجث أو مغ الستػقع أف 
  .سمذبيجؼ تشفيح ىحه المػائح بذكل 

 وأصبح وحسايتيا،ا كاف مغ الزخورؼ البحث عغ وسائل أخخؼ أكثخ فاعمية ومخونة لتخشيج إدارة السرايج لح
وقج بخىغ تصبيق األدوات االقترادية في  اليجؼ.االتجاه الحجيث ىػ إدخاؿ األدوات االقترادية لتحقيق ىحا 

  .الجوؿأنيا ذات تأثيخ فعاؿ وأنيا أحجثت تغيخًا سخيعا في الػضع القائع في مرايج ىحه  عمىالعجيج مغ الجوؿ 

كسا  والعائج،مغ خالؿ تعجيل العالقة بيغ التكمفة  السدتثسخيغوجػىخ األدوات االقترادية أنيا تؤثخ في قخارات 
أف األدوات  إلىباإلضافة  ليع،حخارًا في اختيار قخاراتيع بالصخيقة التي يعتقجوف أنيا أكثخ مشفعة أأنيا تتخكيع 

  .وحسايتياالخجمات التي تحتاجيا إدارة السرايج  عمىاالقترادية تػلج إيخادات يسكغ أف تػجو لإلنفاؽ 

والتي يسكغ اختيار  السرايج،وتػجج العجيج مغ األدوات االقترادية التي يسكغ استخجاميا في تخشيج وحساية 
وبعس ىحه  دولو.بعزيا أو كميا حدب الطخوؼ االقترادية واالجتساعية ومدتػؼ تصػر السرايج لكل 

 .التمػثسرايج مغ حساية ال إلىتخفيس شاقة الريج والبعس اآلخخ ييجؼ  إلىاألدوات ييجؼ مباشخة 
بل ىي مكسمو ومجعسو  واإلداريةأف تصبيق األدوات االقترادية ليذ بجيال عغ الػسائل التقشية ويجب التشبيو 

  .ليا

  :الرضداألدوات االقترادية في مجال خفض طاقة  أوال:

  األدوات السالية والشقدية -
يسكغ أف  التشسية،إف األدوات السالية والشقجية التي استخجمت لتذجيع االستثسار في السخاحل األولي مغ 

 عمىىحا فإف إلغاء الجعع  وعمى لالستشداؼ،تدتخجـ في خفس شاقة الريج في السرايج التي تتعخض 
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ات لمحج مغ دخػؿ ورفع تكاليف االئتساف، يسكغ أف تدتخجـ كأدو  والخسػـ،الزخائب  السجخالت، وفخض
  .ججيجهاستثسارات 

  الغرامـــات -
يجب أف تداوؼ قيسة الغخامة أو تديج عغ  تأثيخ،لكي تكػف الغخامات عغ السخالفات التي تحجث فعالو وذات 

  .السخالفةأؼ عػائج متػقعة يسكغ أف يحرل عمييا الرياد نتيجة 

  نظام الحرص الفردية القابلة للتحهيل -
شاقة الريج عغ شخيق الحج مغ عجد وحجات الريج  عمىالتأثيخ السباشخ  إلىييجؼ ىحا األسمػب 
والدساح ببيع أو تأجيخ  مخدوف،مغ كل  بو(الريج السدسػح  أجساليندبة مغ  )أووتخريز الحرز 

ويتسيد ىحا األسمػب أنو يػفخ حافدًا عمي الخفس الصػعي لالستثسارات الدائجة في سفغ  الحرز.الحق في 
ومثاؿ ذلظ عشجما يقػـ السالظ بذخاء  اإلنتاج،حيث يربح اليجؼ ىػ خفس التكاليف بجال مغ زيادة  الريج،

  .العسلمغ  األخخػ  إخخاجحرتيغ مخررتيغ لدفيشتيغ وضسيسا في سفيشة واحجه مع 

  الرضد )حقهق(ع وتأجضر / رخص نظام بي -
يتيح ىحا الشطاـ إمكانية سحب رخز الريج كػسيمة لمحج مغ شاقات الريج عغ شخيق قياـ الحكػمة بذخاء 

أف يتع تسػيل خصة الذخاء أو التأجيخ مغ حريمة الخسػـ التي تفخض  عمى الدائجة،وتأجيخ وحجات الريج 
السرايج  إلىأو السؤجخة  السذتخاه في السرايج. ويسكغ تحػيل وحجات الريج  والعاممةالػحجات الباقية  عمى
والسثاؿ الػاضح ليحا األسمػب ما حجث لخفس  تػفخىا.بذكل كامل في حالة  السدتغمةأو غيخ  السدتغمةغيخ 

ي حيث بجأت الجية اإلدارية في تصبيق خصة الذخاء الصػع أستخاليا،شاقات الريج في مرايج الخوبياف في 
وقج جخؼ تسػيل ىحه الخصة  الريج،لدفغ الريج في بجاية الثسانيات بيجؼ خفس أعجادىا ومغ ثع شاقات 

عمي أف يدجد القخض  أخخؼ،مالييغ دوالر  5مع اقتخاض  أستخاليمالييغ دوالر  3مغ مشحة حكػمية قجرىا 
وقج أدؼ الخفس الكبيخ في شاقات الريج إلي  السرايج،مغ رسػـ تفخض عمي وحجات الريج العاممة في 

 .الريجتحقيق زيادة ممسػسة في ربحية وحجات 
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  استخدام األدوات االقترادية في حساية السرايد من التلهث ثانيا:
 البحار،السمػثات التي يتع القاؤىا في  عمىفخضيا  ويتع Pollution Charges التمػث عمىفخض رسػـ 

وتعتبخ مغ أكثخ األدوات السدتخجمة لمحج مغ  السمػثات،كسية ونػعية  عمىوتتػقف قيسة الخسػـ السفخوضة 
  .السياهتمػث 

  User Charges رسـػ السدتخجـ -
وىي عبارة عغ مجفػعات نقجية لسقابمة تكاليف السعالجة الجساعية لمسمػثات والسخمفات وتصبق غالبا في جسع 

  .الرمبةالسخمفات 

  Product Charges فخض رسػـ عمي الدمعة أو السشتج الشيائي -
سعخ الدمعة التي تكػف مرجرًا لمتمػث أو أف التخمز مشيا يتصمب نطامًا خاصا  إلىوىحه الخسػـ تزاؼ 

 .والسبيجات الكيساويةمثل األسسجة 

  Administrative Charges اإلدارةرسـػ  -
وىي السجفػعات التي تتحسميا الجية السدئػلة عغ التمػث مقابل الخجمات التي تقجميا الجيات الحكػمية 

  .التمػثلتشفيح وتصبيق القػانيغ والمػائح التي تحج مغ 

   tax differentiation السفاضمة الزخيبية -
  .العكذأو  مػثو(ساللتحجيج األسعار األكثخ مشاسبة لمسشتجات صجيقة البيئة )غيخ  أداه وىي 

  Subsidies الجعع أو اإلعانات الحكػمية -
ة الستدببيغ في التمػث في تحسل نفقات مكافحة جوىي عبارة عغ مداعجات مالية تقجميا الحكػمة لسداع

  :اآلتيةالتمػث وتأخح األشكاؿ 
  .البيئةوىي مبالغ ال تخد وتجفع مغ ميدانية الجولة أو الرشاديق الخاصة بحساية  ،السشػػػح -أ

مشخفس أو فتخة سجاد شػيمة  فائجةوىي القخوض التي تسشح بذخوط ميدخه مثل معجؿ ، السيدخةالقخوض  -ب
  .ندبياً األجل 
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العكذ قج تفخض رسـػ  وعمىوتسشح في حالة االلتداـ بسعجالت التمػث السدسػح بو، ، الحػافد الزخيبية -ج
في حالة عجـ االلتداـ بالسعجالت السػضػعة ويتع تقجيخ قيسة الخسػـ بسا يعادؿ األرباح السالية التي 

 السعجالت.تحققت نتيجة عجـ االلتداـ بتصبيق ىحه 
 
  االعتبارات العامة في جسع وتهفضر البيانات والسعلهمات الالزمة إلدارة السرايد 7-0-4
  :ىيو مدتػيات  ةعمي ثالث البيانات والسعمػمات مصمػبةف إ

  .تقييع حالة السرايج -أ 
 .وضع خصط إدارة السرايج -ب 
 .تحجيج الدياسات والتجابيخ الالزمة  -ج 

يعتسج اإلنتاج في السرايج البحخية عمي تجسعات األسساؾ وتكاثخىا وسخعة نسػىا، ويحتاج تشطيع مرايج     
الدسكية إلي التعخؼ عمي العػامل التي تتحكع في تكاثخىا ونسػىا، وانتذارىا، وبقائيا، وبيئتيا، أيًا مغ األنػاع 

وسمػكيا في التػالج، واحتياجاتيا البيئية، وتحخكاتيا السػسسية وشبيعة تغحيتيا، باإلضافة إلي البيانات 
ف تغيخه خالؿ الدشػات السختمفة اإلحرائية الكاممة لمسريج، والجيج السبحوؿ لمحرػؿ عمي ىحا السريج، وبيا

  .لمػقػؼ عمي حالة السرايج ومجؼ تحدشيا أو ضعفيا

اإلدارة العمسية لمسرايج إلي قاعجة عخيزة ومتشػعو مغ السعمػمات والبيانات اإلحرائية تذسل وتحتاج    
عسل مغ الجػانب البيػلػجية ، والبيئية ، واالقترادية ، واالجتساعية ،، والتي يتصمب جسعيا فخؽ 

  .الستخرريغ والباحثيغ وكحلظ تػفخ التدييالت السادية والسالية الالزمة

إف جسيع البيانات والسعمػمات ليدت غاية في حج ذاتيا ، بل ىي اساسًا التخاذ قخارات سميسو ، وىي لحلظ 
جسعيا وتحميميا  تسثل أىسية كبيخة لمجية السدئػلة عغ إدارة السرايج ، وعميو يجب التأكج مغ أف البيانات تع

  .بذكل دقيق وسميع
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تػفيخ البيانات في الػقت السشاسب التخاذ القخار السشاسب يعتبخ ضخورة لتحقيق إدارة ذات  وعمى ىحا فاف  
  .كفاءة ، وأف السخاجعة الجورية )عادة سشػيًا( لمسعمػمات يدسح باتخاذ القخارات السشاسبة لمتغيخات التي تحجث

جػده عالية ىي عسمية معقجه ومكمفو ، إال أف العائج مغ وجػد بيانات كافيو ودقيقو قج أف جسيع بيانات ذات 
 .كافة التدييالت السادية والبذخية والسالية ليحا الغخض يفػؽ تكمفة الحرػؿ عمييا ، وعميو يجب تػفيخ
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  الخالصة -8

التي تيجؼ إلى الحرػؿ عمي أكبخ أنتاج مسكغ مغ اإلدارة البيػ اقترادية لمسرايػػج ىى مجسػعػة اإلجخاءات 
األسساؾ ذات الكيسة الغحائية والتدػيكية السختفعة بأقل تكمفة مسكشة، مع السحافطة عمى السخدوف الدسكي 

 الحؼ يزسغ استسخارية وتججد السػارد الدسكية الصبيعية بذكل يتيح عجـ تشاقز اإلنتاج عمى السجؼ الصػيل

إف السيسة األولي لإلدارة العمسية لمسرايج تشحرخ في تحجيج مدتػؼ االستغػالؿ البيػلػجي األمثل والحؼ 
يعشي أكبخ كسية مغ األسساؾ يسكغ أف تحرل عمييا عمي السجؼ الصػيل ، والحؼ يدسي أيزا السدتػؼ 

) مغ صشف أو  بحيث اذا زادت الكسيات السشتجة Critical Explanation Levelالحخج لالستغالؿ 
مجسػعة أصشاؼ ( عغ ىحا السدتػؼ ، فإنو يكػف بجاية لتشاقز الكسيات السشتجة في الدشػات التالية ، والحؼ 

 .إلي انقخاض ىحه األصشاؼ –بشفذ السدتػؼ  Fishing Effortمع استسخار مجيػد الريج  –يتختب عميو 

تذيخ إلى أف  –دات البيػلػجية لمسرايج وفي ضل السحج –أف الديادة السدتسخة في الصمب عمى األسساؾ 
األسعار الحكيكية لألسساؾ تتجو إلى الديادة مسا يخمق مخاشخ عمى استغالؿ السػارد الصبيعية الدسكية مسا 

وفي غياب إدارة عمسية لمسرايج تتدايج احتساالت تخصي  يتصمب اتباع سياسات رشيجة في إدارة ىحه السرايج.
  .لالستغالؿ لمسدتػؼ الحخج ويبجأ مغ ىشا استشداؼ السػارد الدسكية السدتػؼ االقترادؼ األمثل

 اليجؼ األساسي إلدارة السرايج ىػ تشطيع استغالؿ السػارد الدسكية وحسايتيا واستجامتيا. ويتصمب ذلظ أف
ومدتػؼ استغالليا السعخفة الكاممة والجقيقة لألبعاد البيئية واالقترادية واالجتساعية التي تؤثخ في ىحه السػارد 

وأنو بجوف فيع ىحه األبعاد يربح مغ الرعب تحجيج األىجاؼ التي تدعي إلى تحكيقيا ووضع أدوات وآليات 
بيجؼ العػدة بالسرايج إلي تحقيق أعمي مدتػؼ مسكغ  وتجابيخ تشفيح األىجاؼ في إشار خصة إدارة متكاممة

جات الريج ( العاممة في ىحه السرايج ، حتي مغ اإلنتاجية ، وذلظ عغ شخيق تخفيس مجيػد الريج ) وح
أما في حالة كػف السرايج مدتغمة بذكل ال يحجث صيج  .يسكغ الدساح ببجأ عسمية االستعاضة البيػلػجية

جائخ، ففي ىحه الحالة تتبع سياسات وقائية حتى نتحاشى الػصػؿ إلى مخحمة االستػغالؿ الجائػخ، وذلظ عغ 
الريج العاممة )مجيػد الريج( أف تتعجؼ مدتػؼ االستغالؿ الحخج، وذلظ مغ  شخيػق عػجـ الدسػاح لػحػجات

 رايج. خالؿ الستابعة السدتسخة لألنذصة السترمة باستغالؿ الس
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  : ومؤسدية ىى فشية واقترادية بيئية و  ادارة السرايج تجابيخ خصط وتتزسغ
 اوال : التدابضر البضئية:

السعجالت السشاسبة مغ األوكدجيغ الحائب في الساء لمحفاظ عمي نسػ الػسائل الالزمة لتػفيخ استخجاـ  -
وخفس معجالت الحسل العزػؼ لبعس السياه الػاردة إلي السدصح السائي ) مثل مياه  الكائشات السائية

 وتجفيف السدصحات السائية.(  الرخؼ الرحى الغيخ معالجالسرانع وا

 التدابضر الفشية  :ثشيا

 .عغ شخيق السػاسع و السشاشق السغمقة حساية األميات أثشاء مػاسع التكاثخ وصغار األسساؾ أثشاء الشسػ -
تحجيج نػعية شخؽ الريج: يرخح بشػع معيغ مغ الذباؾ في مشصقة معيشة، ومشع استعساؿ شباؾ أخخؼ في  -

  .السشصقة
محجد إلعصاء فخصة لألسساؾ الرغيخة تحجيج حجع األسساؾ: يدسح بريج األسساؾ بعج أف تتعجؼ حجع  - 

  .لمشسػ
تحجيج عجد ونػع وقجرات مخاكب الريج: تحجيج عجد رخز مخاكب الريج السرخح ليا وحخؼ الريج  -

 .قػة السحخكات –السدتخجمة 
تحجيج قجرة شخؽ الريج: تحجيج مػاصفات وفتحات شباؾ الريج وحجع وأشػؿ الذباؾ، تحجيج عجد ونػعية  -

  .يجشخؽ وحخؼ الر
تحجيج كسية األسساؾ التي يرخح بريجىا سشػيا: حيث تتػقف عسميات الريج بعج أف يتع صيج الكسيات  -

  .السحجدة ليا وىحه الصخيقة تحتاج إلي دقة في جسيع اإلحراءات
مشع إىالؾ أعجاد كبيخة مغ األسساؾ بصخؽ ضارة لمبيئة عغ شخيق مشع الريج بالستفجخات والسبيجات  -

لدسػـ، مشع الريج السخالف، تجخيع إلقاء مخمفات السرانع والسبيجات الحذخية في السجارؼ الحذخية وا
  .السائية

تعديد وتقػية وحساية السػائل البحخية التي تؤثخ بذكل إيجابي في إنتاجية السػارد الدسكية مثل الذعاب  -
 Artificial reefsالسخجانية، وإقامة الذعاب الرشاعية 
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 االقترادية: التداير ثالثا
، ورفع تكاليف االئتساف، يسكغ أف تدتخجـ  - إلغاء الجعع عمى السجخالت، وفخض الزخائب والخسـػ

  .كأدوات لمحج مغ دخػؿ استثسارات ججيجه
أف تداوؼ قيسة الغخامة أو تديج عغ أؼ عػائج متػقعة يسكغ أف يحرل عمييا الرياد  عمى   :الغخامػػػات -

  .نتيجة السخالفة
  الحرز الفخدية القابمة لمتحػيلنطاـ تصبيق  -
  نطاـ بيع وتأجيخ / رخز )حقػؽ( الريجتصبيق  -
  Pollution Charges فخض رسـػ عمى التمػث -
 

 يةالسؤسدص التدابضر: رابعا
وجػد إشار أو ليكل مؤسدي يدسح لجسيع األشخاؼ ذات العالقة بالسرايج بجراسة ومشاقذة القزايا السترمة 

ويختمف شكل وليكل ىحا اإلشار السؤسدي مغ دولة إلي ، إلى قخار مذتخؾ مػحجبيحه األىجاؼ والػصػؿ 
   :ما يميأخخؼ، وفي جسيع األحػاؿ فإف أىع ميامو 

 وضع نطاـ دقيق لتدجيل سفغ الريج العاممة.  
  وضع نطاـ محكع إلصجار تخاخيز الريج سػاء لمدفغ أو الرياديغ في حجود ما تدسح بو حالة

  .السخدونات الدسكية
 إصجار التذخيعات السشطسة لمريج وتشفيحىا.  
  ضساف مذاركة جسيع األشخاؼ ذات العالقة بالسرايج في اتخاذ القخارات والدياسات لمػصػؿ إلي قخار

 -الرشاعة  -الدياحة  -السخاكد العمسية الستخررة في السرايج -متفق عميو. )الرياديغ 
 .األمشية السدئػلة عغ تشفيح قػانيغ الريج وحساية البيئةالقصاعات الخجمية ... الخ( كحلظ الجيات 

 وفى  .تصبيق تجابيخ وسياسات إدارة السرايج ومخاجعتيا بذكل دورؼ وتعجيميا شبقا لمطخوؼ السدتججة
لسشع اإلفخاط في الريج اصجرتيا مشطسة االغحية والدراعة  ىاشار مبادػء مجونة الريج الخشيج الت

لصاقات السدتخجمة في الريج ، واتخاذ التجابيخ السشاسبة إلعادة تججيج الجائخ ، والسغاالة في ا
 السخدونات الدسكية بقجر اإلمكاف
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  نذاء نطع وقػاعج معمػمات تداعج في وضع سياسات وتجابيخ إدارة السرايج خاصو فيسا يتعمق إ
 .بالسخدونات الدسكية وشاقات الريج متزسشو سفغ ومعجات الريج

  وإرشاد لمسجسػعات واألفخاد ذات العالقة أو تؤثخ عمي السػارد الدسكية بذكل مباشخ تشفيح بخامج تػعية
أو غيخ مباشخ. خاصة في مجاؿ تػفيخ السعمػمات والبيانات اإلحرائية السصمػبة، والفػائج التي ستعػد 

اسيًا سأعمييع مغ تشطيع استغالؿ السػارد الدسكية والسحافطة عمييا وحسايتيا، والحؼ يعتبخ عشرخًا 
  .لقبػؿ سياسات وتجابيخ إدارة السرايج وتصبيقيا

 ضساف تشفيح السعاىجات اإلقميسية والجولية الستعمقة باستغالؿ وحساية السػارد الدسكية. 
  تأىيل السرايج التي تزخرت وتشفيحىا ادةعإ عجاد البخامج والخصط الخامية إلي إ.  
 مشصقو(- أقاليع- )محافطة مختمفة إداريةمدتػيات  عمى فخعيةلياكل  نذاءإ.  
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 السراجع

 : باللغة العربيةأوالا 
 اإلدارة البيػ اقترادية لمسرايج مع التصبيق عمى مرايج  -أحسج عبجالػىاب بخانية، دمحم عمى نرار

 .1984معيج التخصيط القػمى، -1388محكخة خارجية رقع   –خميج الدػيذ 
  قزايا  -البحيخات الذسالية بيغ االستغالؿ الشباتي والدسكي  –خخيغ وآأحسج عبجالػىاب بخانية

 .1985معيج التخصيط القػمي ، -25التخصيط والتشسية رقع 
  محكخة  –تمػث السدصحات السائية وأثاره االقترادية واالجتساعية  –خخيغ وآأحسج عبجالػىاب بخانية

 .1992معيج التخصيط القػمي،  -1554خارجية رقع 
 نطستؤتسخ اإلقميسي حػؿ االستخجاـ لمبيئة البحخية، والحؼ أوراؽ عسل الس ROPME ،ACPS 

،UNEP  ،PERSGA  ،9 – 12  السسمكة العخبية الدعػدية ، ججه 1995أكتػبخ. 
  خخيغ، دراسة اىع األثار البيئية لألنذصة الدياحية في وآسمػػ دمحم مخسى، أحسج عبج الػىاب بخانية

معيج  -166قزايا التخصيط و التشسية رقع  –التخكيد عمى مجيشة الغخدقة محافطة البحخ األحسخ مع 
 .2333التخصيط القػمي، 

  2318 في العالعمشطسة األغحية والدراعة الفاو، حالة السػارد الدسكية. 
 

 : باللغة اإلنجلضزيةثانياا 
• FAO Fisheries Technical paper 327, Rome, 1992. 
• Framework  Pregame  For the Development Of a National ICZM  Plan  For 

Egypt, Egyptian Environment Affairs Agency,  Dec , 1996 , Cairo. 
 

 إلكترونية: مهاقع ثالثاا 
 Insurance Federation of Edgywww.ifegypt.org 
 https://alqabas.com/article/633637 
 https://www.elsiyasa-online.com/ 
 http://www.kenanaonline.net  
 www.eeaa.gov 

http://www.eeaa.gov/
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Summery 

    Fishery resources constituted one of the most important sectors of the food 
industry that is of interest to countries and peoples due to the increasing global 
demand for its products, and its dynamic growth. This prompted coastal countries 
to work towards achieving the maximum benefit from their resources by investing 
in modern fishing fleets, in addition to establishing factories for processing and 
manufacturing fish and fish products in response to the increasing global 
demand. However, it became clear that the fish resources did not withstand this 
increasing exploitation for long, and the associated overfishing, pollution of the 
aquatic environment, and a decrease in the ability of the fish resources to 
regenerate. It can be said that fishing from marine fisheries has reached its peak, 
and that the increase in catches from these sources has become very modest. 

    With the deterioration of the state of fisheries around the world, the Food and 
Agriculture Organization (FAO) has tended to find a way to solve this dilemma to 
raise the productivity of fish water resources. The effort of the FAO was born 
through its International Conference on Responsible Fisheries, which was held in 
Mexico in the year 1992 and issued the "International Code of Conduct" that 
addresses these concerns and issues and establishes the principles, foundations, 
and behavioral standards that must be applied to the maintenance, management 
and development of all fisheries and to ensure the sustainable exploitation of the 
fishery resources. All countries should implement the "Code" and work to 
implement its provisions to prevent over-fishing and to take appropriate measures 
to replenish fish stocks as much as possible. 
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    The characteristic of the regeneration of fish resources is due to the dynamic 
nature of these resources, which is a process of continuous exchange of 
generations over time that includes the birth of successive generations, their 
growth and their destruction, through a disciplinary system that adapts 
automatically to any change in environmental conditions. Accordingly, the 
exploitation of these renewable resources must be balanced with the process of 
restoring the fishery resources through growth and reproduction. If this balance is 
not achieved, that is, the rates of exploitation are higher than the compensation 
rates for the components of the fishery resources this will lead to a decrease in 
these resources and eventually their extinction.  

   The fishing operations are considered an important factor of change. So they 
must be balanced with the process of restoring fish resources. Therefore, the 
primary task of the scientific management of fisheries is limited to determining the 
optimum level of biological exploitation, which means the largest quantity of fish 
that can be obtained in the long term, which is also called the Critical Explanation 
Level. If the quantities produced of a species or group of varieties have increased 
from this level, it is the beginning of a decrease in the quantities produced in the 
following years, which leads - with the continuation of the fishing effort at the 
same level - to the extinction of these species. Accordingly, Over Fishing is one 
that exceeds the critical level of exploitation, which leads to a reduction in the 
minimum fish stock, and thus a decrease in its ability to replace its components. 
Any attempt to restore the efficiency of these fisheries (reaching again to the 
volume of production at the previous critical level of exploitation) It will take a long 
time with the necessity to provide accurate management of these fisheries, which 
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may include determining the number and specifications of fishing boats as well as 
fishing gear. . Etc. The set of measures that deal with preserving fish resources 
by achieving balanced fishing and preventing overfishing are called "biological 
management of fisheries", which has traditionally been called fisheries 
management. 

     The other aspect of fisheries management is the economic aspect or what we 
call "economic management of fisheries", which means obtaining the largest 
possible return from operating fishing units (fishing vessels). In this case the level 
of optimal economic exploitation of the fisheries is at the level at which the return 
from operating the last fishing unit equal the costs of operating this unit. This 
means from the point of view of the economic management of fisheries, the 
fishing units will be operated in a specific area as long as the return achieved by 
the boat is greater than the costs of operating it, and that the fishing unit will be 
stopped when the return equals operating cost. 

    On this basis, the optimal economic level for exploitation may not coincide with 
the optimal biological level, meaning that the volume of production that achieves 
economic efficiency for fisheries exploitation may not be the same as the 
production volume at the optimal biological level for exploitation (the critical level). 

    The optimal economic level of exploitation is a sign of the natural and financial 
relationships between both inputs and outputs in the fishing sector, and as soon 
as a change occurs in these relations as a result of technological development or 
a change in the price relationships between inputs and outputs, or as a result of 
environmental pollution factors, a change will result in the level of exploitation. 



 اإلصذار رقم )(                                                      أوراق السياساث في التخطيط والتنميت المستذامت                
 

.د. أحمذ برانيهأ   43   العىامل المؤثرة على استذامت إنتاج المصايذ الطبيعيت ومقترحاث مىاجهتها         

      Accordingly, the bioeconomic management of fisheries can be defined as a 
set of measures aimed at obtaining the largest possible production of fish of high 
nutritional and marketing value at the lowest possible cost, while preserving the 
fish stock that ensures the continuity and renewal of natural fish resources in a 
manner that allows production not to decrease in the long term. 

    The rational management of fishery resources requires full and accurate 
knowledge of the environmental, economic and social dimensions that affect 
these resources and the level of their exploitation. Without understanding these 
dimensions it becomes difficult to define the goals that seek to achieve and 
develop tools, mechanisms and measures to implement the objectives within the 
framework of an integrated management plan. 

    The type of policies that are followed to rationalize the exploitation of fisheries 
depends on the state of exploitation prevailing in these fisheries. In the case that 
the fisheries are over-exploited, corrective or remedial policies must be followed, 
including technical, administrative and economic measures. while if the fisheries 
are exploited in a way that does not occur overfishing, then preventive policies 
are followed in order to avoid reaching the stage of overexploitation, by not 
allowing operating fishing units (fishing effort) to exceed the critical level of 
exploitation through continuous monitoring of activities related to fisheries 
exploitation. 

The scientific management of fisheries needs a wide and varied base of 
information and statistical data, including biological, environmental, economic, and 
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social aspects.  The data must be collected and analyzed accurately and 
properly. The data and information are used for: 

A- Assessment of the state of the fisheries. 
B- Developing fisheries management plans.  
C- Determine the necessary policies and measures. 

 

 

 

 

 


