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ﻣَﺮﻛَﺰ األنشطة اﻹﻗﻠﻴﻣﻴة ﻟﻠﻣنﺎﻃﻖ اﻟﻣتﻣتعة ﺑﺤﻣﺎﻴة ﺧﺎﺻَة
شﺎرع اﻟزعﻴم ﻴﺎسر عرفﺎت

ص .ب337 :

 1080تونس – تونس
المسئول عن الدراسة:

اﻟﻣﻛتب االستشﺎري "إنفﺎﻴرونﻛس" ،استشﺎري اﻟﺑﻴئة واﻟتنﻣﻴة

 6شﺎرع اﻟدﻗي ،اﻟدور  ،12اﻟجﻴزة
ص .ب12311 :

تﻠﻴفون)+202( 37601595/374 – )+2010( 1648184 :
فﺎﻛس)+202( 33360599 :
اﻟﺑرﻴد اﻹﻟﻛترونيenvironics@environics.org :
اﻟﻣوﻗع اﻹﻟﻛترونيwww.environics.org :

إعالن
تم تﻣوﻴل هذه اﻟدراسة ﻣن ﺧالل ﺑرنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتﺤدة ﻟﻠﺑﻴئة ﺧطة عﻣل اﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط /ﻣرﻛز األنشﺎطة
اﻹﻗﻠﻴﻣي ﻟﻠﻣنﺎطق اﻟﻣتﻣتعة ﺑﺤﻣﺎﻴة ﺧﺎﺻة ( .)UNEP/MAP-RAC/SPAوفي إطﺎر هذا ،ﻴرغب اﻟﻣﻛتب
االستشﺎري "إنفﺎﻴرونﻛس" في تقدﻴم ﺧﺎﻟص اﻟشﻛر ﻟفرﻴق إدارة اﻟﻣشروع االﻗﻠﻴﻣي  ،MedMPAnetنقطة االتﺻﺎل

اﻟوطنﻴة ﻟﺑروتوﻛول اﻟﻣنﺎطق اﻟﻣتﻣتعة ﺑﺤﻣﺎﻴة ﺧﺎﺻة واﻟتنوع اﻟﺑﻴوﻟوجي في اﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط ( – )SAP BIOاﻟسﻴد
ﻣﺤﻣد سعﻴد عﺑد اﻟوارث ،ﻟدعﻣهم وجهودهم .ﻛﻣﺎ نتقدم ﺑﺎﻟشﻛر ﺑﺻفة ﺧﺎﺻة ﻟﻣدﻴر ﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة -
اﻟسﻴد /ﻣﺤﻣد ﺑﻴﺻﺎر.
ﻣرجعﻴة اﻟدراسة :
Contract n° 02/MedMPAnet/2015

تﻣت هذه اﻟدراسة في إطﺎر اﻟﻣشروع اﻹﻗﻠﻴﻣي ﻟتنﻣﻴة اﻟشﺑﻛة اﻟﻣتوسطﻴة ﻟﻠﻣﺤﻣﻴﺎت اﻟﺑﺤرﻴة واﻟسﺎﺤﻠﻴة ﻣن ﺧالل
دعم اﻟجهود ﻣن ( (MedMPAnetأجل إنشﺎءهﺎ و إدارتهﺎ
ﺑدعم ﻣﺎﻟي ﻣن EC, AECID, FFEM :
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1

الملخص التنفيذي
اﻟهدف اﻟرئﻴسي ﻣن هذه اﻟدراسة هو اﻟتقﻴﻴم االجتﻣﺎعي – االﻗتﺻﺎدي ﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة واﻟﻣجتﻣع اﻟﻣﺤﻠي
ﺑﻣدﻴنة اﻟسﻠوم .واعتﻣد اﻟتقﻴﻴم عﻠي اﻟﻣراجعﺎت اﻟنظرﻴة ﻟﻣﺧتﻠف سﺑل اﻟعﻴش وتقﻴﻴم جوانﺑهﺎ االجتﻣﺎعﻴة فضال عن

اﻟزﻴﺎرات اﻟﻣﻴدانﻴة ﻟﻣطروح واﻟسﻠوم ﻟﻣقﺎﺑﻠة األطراف اﻟﻣعنﻴة واﻟﻣجتﻣع اﻟﻣﺤﻠي .ﺑﺎﻹضﺎفة إﻟي هذا ،تهدف هذه

اﻟدراسة إﻟى تقدﻴم دﻟﻴل ﻹدارة اﻟﻣﺤﻣﻴة وﻣشﺎرﻛة األطراف اﻟﻣعنﻴة .ﻛﻣﺎ ﻴسﺎعد عﻠى وﺻف وتقﻴﻴم اﻟسﻴﺎق
االجتﻣﺎعي واﻟثقﺎفي واﻟﻣؤسسي ﻟﻠﻣجتﻣع اﻟﻣﺤﻠي ﺑﻣدﻴنة اﻟسﻠوم في تنﻣﻴة ﺧطط اﻟعﻣل االجتﻣﺎعﻴة اﻟسﻠﻴﻣة وآﻟﻴﺎت
اﻟتنفﻴذ.
تم االستعﺎنة ﺑﺎﻟتقﻴﻴم اﻟسرﻴع اﻟقﺎئم عﻠي اﻟﻣشﺎرﻛة ( )PRAﻟسد اﻟفجوة اﻟقﺎئﻣة في اﻟتفﺎهم فﻴﻣﺎ ﺑﻴن هؤالء اﻟﻠذﻴن
ﻴشﻛﻠون اﻟجهود اﻟتنﻣوﻴة وأﻴضﺎ اﻟﻣتأثرﻴن جراء تﻠك اﻟجهود.
تم عقد  17ﻣقﺎﺑﻠة ﻣع اﻟﻣشﺎرﻛﻴن اﻟرئﻴسﻴن في االستﺑﻴﺎن شﻣﻠت األطراف اﻟﻣعنﻴة األسﺎسﻴة واﻟثﺎنوﻴة في ﻣدﻴنتي
اﻟسﻠوم وﻣرسي ﻣطروح ،وهم ﻣسئوﻟﻴن ﻣﺤﻠﻴﻴن وﻛﺑﺎر وشﻴوخ اﻟقﺑﺎئل ،ورئﻴس ﻣجﻠس ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم ،وادارة اﻟتنﻣﻴة

اﻟعﻣرانﻴة ،وادارة اﻟتﺧطﻴط ،واﻟﺻﻴﺎدﻴن ،وﺻﺎئدي اﻟطﻴور ،واﻟﻣزارعﻴن ،واﻟرعﺎة ،وﻗوات اﻟﺤدود.

تم عقد ﻣنﺎﻗشتﺎن جﻣﺎعﻴتﺎن ﻣتﺧﺻﺻتﺎن ﻣع ﻣجﻣوعتﻴن ﻣن ﺻﻴﺎدي األسﻣﺎك وﻣﻣثﻠي اﻟﺻﻴﺎدﻴن ،ﻣثل رئﻴس
جﻣعﻴة اﻟﺻﻴﺎدﻴن وشﻴخ اﻟﺻﻴﺎدﻴن .تم عقد اﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟجﻣﺎعﻴة عند أﺤد ﻛﺑﺎر وشﻴوخ اﻟقﺑﺎئل واﻟذي ﻴشﺎرك ﺑدوره
في نشﺎط اﻟﺻﻴد.
تضﻣن تﺤﻠﻴل اﻟﺑﻴﺎنﺎت اﻟنوعﻴة عدد ﻣن األنشطة ،تضﻣنت تسجﻴل ﻣﺤﺎضر االجتﻣﺎعﺎت واﻟﻣقﺎﺑالت اﻟشﺧﺻﻴة،
تﺤرﻴر وثﻴقة اﻟﻣنﺎﻗشﺎت ،تﺤﻠﻴل اﻟﻣﺤتوي اﻟنوعي ،اﻟتﻛوﻴد/اﻟترﻣﻴز ،اﻟﺤفظ في اﻟﻣﻠفﺎت ،واالستعﺎنة ﺑﺎﻟدراسﺎت

اﻟسﺎﺑقة .ﻴعرض اﻟﻣﻠﺤق ( )IIنﻣوذج استﺑﻴﺎن اﻟﺻﻴﺎدﻴن وتقﻴﻴم األنشطة اﻟﻣوسﻣﻴة.
ﻴتﺑع ﻣرﻛز وﻣدﻴنة اﻟسﻠوم ﻣﺤﺎفظة ﻣرسي ﻣطروح اﻟتي تقع غرب ﻣﺤﺎفظة اﻹسﻛندرﻴة عﻠي اﻟﺤدود اﻟﻣﺻرﻴة ﻣع
ﻟﻴﺑﻴﺎ ،وهي أﻗرب اﻟﻣوانئ اﻟﻣﺻرﻴة إﻟي اﻟقﺎرة األوروﺑﻴة .تعتﺑر ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم ﻣدﻴنة ﺻغﻴرة تﺑﻠغ ﻛثﺎفتهﺎ اﻟسﻛﺎنﻴة

 18000نسﻣة وتﺑﻠغ ﻣسﺎﺤتهﺎ اﻹجﻣﺎﻟﻴة  600ﻛم .2وعﻠى اﻟرغم ﻣن ﻣن ذﻟك تتﺑﺎعد فﻴهﺎ اﻟﻣسﺎفﺎت ﺑﻴن اﻟﻣنﺎطق

اﻟسﻛنﻴة .وأغﻠب اﻟطرق ﻣتوسطة اﻟﺤجم وﻣﻣهدة .وتﺧتﻠف اﻟﻣﺑﺎني اﻟقﺎئﻣة ﺑوسط اﻟﻣدﻴنة ﻣن ﺤﻴث االرتفﺎع
واﻟتﺻﻣﻴم.
أغﻠب سﻛﺎن اﻟسﻠوم ذات ﺻﻠة اﻗتﺻﺎدﻴة اجتﻣﺎعﻴة وثقﺎفﻴة اجتﻣﺎعﻴة ﻣع ﻣنطقة اﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط .وﻴتﻛون اﻟﻣجتﻣع
ﺑﺎﻟسﻠوم ﻣن ﻣجﻣوعتﻴن أسﺎسﻴتﻴن ،وهﻣﺎ :اﻟﺑدو واﻟوافدﻴن .وفي إطﺎر هذا اﻟسﻴﺎق ،ﻴنتﻣي اﻟﺑدو ﻟقﺑﻴﻠتﻴن رئﻴسﻴتﻴن:

ﻗﺑﻴﻠة اﻟقطﺎن وﻗﺑﻴﻠة اﻟﺤﺑون .فﻴﻣﺎ ﻴنتﻣي ﺑعض اﻟﺑدو إﻟى ﻗﺑﺎئل أﺧرى ﻣثل اﻟجﻣوعﻴة وأوالد عﻠي واﻟسﻣﺎﻟوس
واﻟﻣﺤﺎفﻴظ واﻟﻛﻣﻴالت واﻟشهﻴﺑﺎت.
ﻴعﻴش سﻛﺎن اﻟسﻠوم في ظروف فقﻴرة ﻣقﺎرنة ﻣع اﻟﻣعﺎﻴﻴر اﻹﻗﻠﻴﻣﻴة واﻟدوﻟﻴة .ﺤﻴث تفتقر اﻟﻣدﻴنة إﻟي أغﻠب اﻟﺑنﻴة
اﻟتﺤتﻴة واﻟﺧدﻣﺎت االجتﻣﺎعﻴة.
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تم إعالن ﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة ﻛﻣنطقة ﻣﺤﻣﻴة ﺑﺤرﻴة في  27فﺑراﻴر  2010ﻛأول ﻣنطقة ﻣﺤﻣﻴة ﺑﺤرﻴة ﺑﺎﻟﻣﻴﺎه
اﻟﻣﺻرﻴة ﺑﺎﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط ،وفقﺎ ﻟﻠقﺎنون اﻟﻣﺻري اﻟﻣﺧتص ﺑﺎﻟﻣﺤﻣﻴﺎت اﻟطﺑﻴعﻴة ( )1983/102ﺑﻣوجب اﻟقرار
اﻟوزاري رﻗم  2010/533ﺑنﺎء عﻠي طﻠب وزﻴر اﻟدوﻟة ﻟشئون اﻟﺑﻴئة .ﺑﻠغت ﻣسﺎﺤة اﻟﻣنطقة اﻟتي تم إعالنهﺎ

ﻛﻣنطقة ﻣﺤﻣﻴة نﺤو  383ﻛم ،2وهو أﻗل ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻣقترح وذﻟك ألن اﻟجﺎنب اﻟغرﺑي ﻟم ﻴتم إدراجه ألسﺑﺎب أﻣنﻴة،
ﺤﻴث أن اﻟﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة هي في األسﺎس ﻣنطقة ﺑعرض اﻟﺑﺤر إﻟي جﺎنب ﻣنطقة سﺎﺤﻠﻴة تغطي أول  500ﻣتر
ﻣن اﻟشﺎطئ عﻠي طول ﻣسﺎﺤة  45ﻛم عﻠي اﻟﺧط اﻟسﺎﺤﻠي.
ﻴعد نطﺎق ﻣﺻﺎﻴد األسﻣﺎك ﺑﺎﻟسﻠوم واﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة ﻣﺤدود ﻟﻠغﺎﻴة .وفي إطﺎر اﻟﻣنﺎﻗشﺎت ،تم اﻟتأﻛﻴد عﻠي أن
إجﻣﺎﻟي عدد اﻟﺻﻴﺎدﻴن اﻟﻣسجﻠﻴن ﻴﺑﻠغ  90فرد ﻣن إجﻣﺎﻟي اﻟﻛثﺎفة اﻟسﻛﺎنﻴة ﺑﻣدﻴنة اﻟسﻠوم .وﻴﺑﻠغ اجﻣﺎﻟي اﻟقوارب

 20ﻗﺎرب ﺻﻴد؛  10ﻗوارب ﺑﻣﺤرﻛﺎت و 10فﻠوﻛه ﺻغﻴرة اﻟﺤجم.
في إطﺎر اﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟجﻣﺎعﻴة اﻟﻣﺧتﺻة ،تم اﻟتأﻛﻴد عﻠي أن نشﺎط اﻟﺻﻴد ﻴقل ﻴوﻣﺎ ﺑعد ﻴوم .ﻛﻣﺎ أنه في إطﺎر
اﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟتي أجرﻴت ﺤول ﻣواسم اﻟﺻﻴد وﺻﻴد األسﻣﺎك ﺑشﻛل عﺎم ،تم اﻹشﺎرة إﻟي أنه في ﻣوسم اﻟذروة ،ﻗد

ﻴﺻل ﻣتوسط ﺻﻴد األسﻣﺎك إﻟي  10ﻛجم /ﻗﺎرب في اﻟﻴوم؛ ﺤﻴث ﻴﺑﻠغ اﻟﺤد األدنى نﺤو  2ﻛجم ﺑﺎﻟنسﺑة ﻟﻠقوارب
اﻟﺻغﻴرة ،فﻴﻣﺎ ﻴﺑﻠغ اﻟﺤد األﻗﺻى نﺤو  20ﻛجم ﺑﺎﻟنسﺑة ﻟﻠقوارب اﻟﻛﺑﻴرة .وﻗد ثﺑت أن ﺤواﻟي  100ﻛجم ﻟﻛل ﻗﺎرب
في اﻟﻴوم ﻴتم استهالﻛه ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟسﻠوم؛ فﻴﻣﺎ ﻴتم إرسﺎل اﻟزائد إﻟي ﻣرسي ﻣطروح واﻹسﻛندرﻴة.
ﻴستهدف اﻟﺻﻴﺎدﻴن اﻟتجﺎرﻴﻴن ﻣجﻣوعة ﻣن األنواع اﻟﺑﺤرﻴة ،ﻣنهﺎ :اﻟوﻗﺎر (ﻣن ﻗﺑل  %71ﻣن اﻟﺻﻴﺎدﻴن) واﻟدنﻴس
( )%48واﻟتونة ( )%42واﻟﺑوري ( )%39واﻟﺑرﺑوني ( )%32واﻟسﺑﻴط ( )%32واﻟقﺎروص ( )%29وسﻣﻛة
اﻟقراض ( )%26واﻟقرش اﻟﻣطرﻗة ( )%19فضال عن ﺑعض األنواع األﺧرى اﻟﺻغﻴرة .ﻴﺻطﺎد جﻣﻴع اﻟﺻﻴﺎدﻴن

نوعﻴن عﻠي األﻗل .وﻴتم اﺻطﻴﺎد ﻣعظم األسﻣﺎك ﺑﺎستﺧدام اﻟشﺑﺎك ( %58ﻣن اﻟﺻﻴﺎدﻴن) واﻟسنﺎر ()%26
وشﺑﺎك اﻟجر واﻟجواﺑي ( .)%16ﻴستﺧدم واﺤد فقط ﻣن اﻟﺻﻴﺎدﻴن ﺑنﺎدق اﻟﺻﻴد ﺑشﻛل ﺤﺻري ( .)%3فﻴﻣﺎ
ﻴﺻطﺎد أغﻠب اﻟﺻﻴﺎدﻴن ﻣن اﻟقوارب (.)%77
ﻣن ﺧالل االجتﻣﺎعﺎت اﻟﻣتنوعة ﻣع اﻟﺻﻴﺎدﻴن واﻟهﻴئﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة تم طرح عدد ﻣن اﻟقضﺎﻴﺎ فﻴﻣﺎ ﻴتعﻠق ﺑﻣﻣﺎرسة
نشﺎط ﺻﻴد األسﻣﺎك وسﺑل اﻟﻣعﻴشة واﻟقضﺎﻴﺎ ذات اﻟﺻﻠة ﻣثل تﻠوث اﻟﻣﻴﺎه واﻟﺻﻴد ﺑﺎﻟدﻴنﺎﻣﻴت واالنتهﺎء ﻣن
اﻟﺻﻴد أثنﺎء اﻟﻠﻴل وافتقﺎر اﻟﺻﻴﺎنة واﻹفراط في اﻟﺻﻴد ﺑﺎستﺧدام شﺑﺎك اﻟجر ﺤتى .2010
ﻴﻣثل ﺻﻴد اﻟطﻴور اﻟﻣهﺎجرة في األسﺎس هواﻴة ﻣوسﻣﻴة وﻟﻴست ﻟﻛسب اﻟرزق فقط .ﻴﻣتد ﻣوسم ﺻﻴد اﻟطﻴور
اﻟﻣهﺎجرة ﺑﻴن شهري ﻴونﻴو وسﺑتﻣﺑر ،إال أن هنﺎك عدد ﻗﻠﻴل ﻣن سﻛﺎن اﻟسﻠوم ﻴقوﻣون ﺑﺻﻴد اﻟطﻴور ﻟجني دﺧل

إضﺎفي ﺤﻴث ﻴقوﻣون ﺑﺑﻴع ﻣﺎ ﻴتم اﺻطﻴﺎده ﺧﺻوﺻﺎ اﻟسﻣﺎن .وهنﺎك أﻴضﺎ ،عدد ﻗﻠﻴل جدا ﻣﻣن ﻴقوﻣون ﺑﺎﻟتجﺎرة
في األنواع اﻟنﺎدرة ﻣن اﻟﺻقور إﻟى األﻣراء اﻟﺧﻠﻴجﻴﻴن اﻟعرب ﺑﻣﺑﺎﻟغ ضﺧﻣة.
ﻣن األنشطة اﻟتقﻠﻴدﻴة ﺑﺎﻟسﻠوم )1( :رعي اﻟﺤﻴوانﺎت ﻛﺎألغنﺎم واﻟﻣﺎعز واألﺑقﺎر واﻹﺑل )2( ،اﻟزراعة ﻣثل اﻟﺑطﻴخ
واﻟعنب األسود واﻟتﻴن واﻟزﻴتون واﻟﺧﻴﺎر واﻟطﻣﺎطم واﻟقﻣح واﻟشعﻴر )3( ،اﻟﺤرف اﻟﻴدوﻴة ﻣثل ﺤﺎوﻴﺎت اﻟﻣﻴﺎه أو

األﻟﺑﺎن (اﻟقرﺑة) اﻟﻣﺻنوعة ﻣن جﻠد اﻟﻣﺎعز وﻛذﻟك ﺻنﺎعة اﻟﺧﻴﺎم واﻟسجﺎد اﻟﻣنسوج ﻣن ﺻوف األغنﺎم واﻟﻣﺎعز،
( )4اﻟتجﺎرة ﺑﺎﻟستﺧدام اﻟجﻣﺎل ﻟﻠنقل أو – في اآلونة األﺧﻴرة – اﻟطرق اﻟسرﻴعة اﻟﺤدﻴثة.
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أغﻠب سﻛﺎن اﻟسﻠوم ﻴعﻴشون في ﺤﺎﻟة فقﻴرة وفقﺎ ﻟﻠﻣعﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴة .ﺤﻴث تفتقر ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم إﻟي اﻟﻛثﻴر ﻣن
اﻟﺧدﻣﺎت االجتﻣﺎعﻴة واﻟﺑنﻴة اﻟتﺤتﻴة ،واﻟﻣوجود ﻣنهﺎ ﺑﺎﻟفعل ذو نوعﻴة ردﻴئة.
ﺧالل ﻣقﺎﺑﻠة عدد ﻣن اﻟﻣسوﻟﻴن ﺑﻣدﻴنة اﻟسﻠوم تم اﻟتأﻛﻴد عﻠي أن ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم ﺑﺤﺎجة إﻟي ﺧطة تنﻣﻴة ﻣن أجل

اﻟتنﻣﻴة اﻟﻣﺤﻠﻴة وﺑﺎألﺧص ﺧطة ﻟتنﻣﻴة اﻟسﻴﺎﺤة .وﻗد أفﺎد رئﻴس ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم ﺑأن تطوﻴر اﻟﻣدﻴنة ﻴرتﺑط ﺑﺻفة

أسﺎسﻴة ﺑﺎﻟﺑنﻴة األسﺎسﻴة واﻟﺧدﻣﺎت االجتﻣﺎعﻴة اﻟﻣتوافرة ،وتعتﺑر األوﻟوﻴة هي تﻣدﻴد شﺑﻛﺎت اﻟﻛهرﺑﺎء ﻟﻠﺧطوط
اﻟرئﻴسﻴة واﻟداﺧﻠﻴة وانشﺎء ﻣﺤوالت اﻟجهد اﻟﻣنﺧفض ﻴﻠﻴهﺎ تﻠﺑﻴة اﺤتﻴﺎجﺎت اﻟسﻛﺎن اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن ﻣن توفﻴر ﻣﺎ ﻴﻛفي ﻣن
اﻟﻣﻴﺎه اﻟﺻﺎﻟﺤة ﻟﻠشرب وذﻟك ﻣن ﺧالل إﻗﺎﻣة ﺧزانﺎت ﻟتﺧزﻴن اﻟﻣﻴﺎه اﻟطﺑﻴعﻴة وزﻴﺎدة سعة ﻣﺤطﺎت تﺤﻠﻴة اﻟﻣﻴﺎه.

وﻛذﻟك توسعة اﻟطرق اﻟداﺧﻠﻴة ﻟتﺤسﻴن إﻣﻛﺎنﻴة اﻟوﺻول إﻟي اﻟقرى واﻟنجوع اﻟنﺎئﻴة .وﻴعقب ذﻟك تﺤسﻴن اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺤﻠﻴة واﻟﺑﻴئة اﻟطﺑﻴعﻴة اﻟﻣﺤﻠﻴة ﻣن ﺤﻴث إدارة اﻟﻣﺧﻠفﺎت اﻟﺻﻠﺑة وﺧدﻣﺎت اﻟرعﺎﻴة اﻟﺻﺤﻴة واﻟتعﻠﻴم.
وفقﺎ ﻟﻠﻛتﺎب اﻹﺤﺻﺎئي اﻟسنوي ﻟﻠجهﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠتعﺑئة واﻹﺤﺻﺎء  ،2006تستقﺑل اﻟسﻠوم ﻣﺎ ﻴقرب ﻣن 7,000

سﺎئح في اﻟشتﺎء وﻣﺎ ﻴقرب ﻣن  10,000سﺎئح في اﻟﺻﻴف ﻣن إجﻣﺎﻟي  8ﻣﻠﻴون زائر ﻟﻣﺻر سنوﻴﺎ .وﻴأتي ﻣعظم
زوار ﻣنطقة اﻟسﻠوم ﻣن اﻟدول اﻟعرﺑﻴة اﻟواﻗعة غرب اﻟﺤدود اﻟﻣﺻرﻴة (ﻟﻴﺑﻴﺎ وتونس واﻟجزائر واﻟﻣغرب) فضال عن

أﻟﻣﺎنﻴﺎ واﻴطﺎﻟﻴﺎ واﻟوالﻴﺎت اﻟﻣتﺤدة األﻣرﻴﻛﻴة واﻟﻣﻣﻠﻛة اﻟﺑرﻴطﺎنﻴة.
ﻴعد اﻟجﻣﺎل اﻟطﺑﻴعي ﺑﻣدﻴنة اﻟسﻠوم ﻣن اﻹﻣﻛﺎنﺎت اﻟسﻴﺎﺤﻴة اﻟتي ﻟم ﻴتم اﻛتشﺎفهﺎ ﻟﻠسﻴﺎﺤة اﻟترفﻴهﻴة ﺑﻣﺎ في ذﻟك
اﻟسﻴﺎﺤة اﻟشﺎطئﻴة واﻟسﺑﺎﺤة واﻟغوص ورﻛوب اﻟقوارب في اﻟﺧﻠجﺎن ،فضال عن اﻟسﻴﺎﺤة اﻟﺻﺤراوﻴة واﻟتﺧﻴﻴم
ورﺤالت اﻟسفﺎري في اﻟﺻﺤراء اﻟﻣفتوﺤة وﻣشﺎهدة اﻟطﻴور واﻟسﻴﺎﺤة اﻟتﺎرﻴﺧﻴة واألثرﻴة.
النتائج األساسية والتوصيات:

 ﻴوﺻي ﺑﺎتﺧﺎذ ﺑعض اﻹجراءات واألنشطة اﻟتﺻﺤﻴﺤﻴة ﻟتﺻﺤﻴح اﻟوضع اﻟﺤﺎﻟي ﻣثل تشغﻴل ﻣقراﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة "ﻣﺤﻣﻴة ﺧﻠﻴج اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة" في أﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛن ﻟتسهﻴل أنشطة اﻟتشﺎور واﻟتوعﻴة،

ﻛﻣﺎ ﻴجب وضع إستراتﻴجﻴة اتﺻﺎل تتضﻣن ﺧطة ﻟﻣشﺎرﻛة األطراف اﻟﻣعنﻴة وتطوﻴر آﻟﻴة ﻟﻠتظﻠم ،ﻛﻣﺎ
ﻴجب أﻴضﺎ تﺻﻣﻴم اﻟﺑراﻣج اﻟتدرﻴﺑﻴة وأنشطة زﻴﺎدة اﻟوعي .فﻴﻣﺎ ﻴنﺑغي أن تهدف أنشطة اﻟتنسﻴق عﻠى
اﻟﻣستوى اﻟوطني واﻹﻗﻠﻴﻣي إﻟي نقل وتﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات.

 تﺤسﻴن سﺑل اﻟﻣعﻴشة وتنﻣﻴة اﻟﻣجتﻣع ﺑﻣﺎ في ذﻟك تﺤسﻴن سﺑل ﻣعﻴشة ﻟﻠﺻﻴﺎدﻴن ﺑﺎﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة،واﻴجﺎد أنشطة ترفﻴهﻴة ﺑدﻴﻠة ﻟﺻﻴد اﻟطﻴور وﻣﺑﺎدرات اﻟتنﻣﻴة اﻟﻣجتﻣعﻴة.
 وﺻف وتقﻴﻴم اﻟسﻴﺎق االجتﻣﺎعي اﻟثقﺎفي واﻟﻣؤسسي ﺑﺎﻟﻣجتﻣع اﻟﻣﺤﻠي ﺑﻣدﻴنة اﻟسﻠوم ﻟﻴسﺎعد في وضعوتطوﻴر ﺧطط اﻟعﻣل اﻟسﻠﻴﻣة عﻠي اﻟﺻعﻴد االجتﻣﺎعي وآﻟﻴﺎت اﻟتنفﻴذ .وهذا ﻴتضﻣن تﺤدﻴد وﻣشﺎرﻛة
األطراف اﻟﻣعنﻴة وادارة اﻟﻣقترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى واﻹجراءات اﻟﻣؤسسﻴة.
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المقدمة
ﻣن ﺧالل تﻠقي ﻣرﻛز األنشطة اﻹﻗﻠﻴﻣي ﻟﻠﻣنﺎطق اﻟﻣتﻣتعة ﺑﺤﻣﺎﻴة ﺧﺎﺻة (UNEP/MAP-
 )RAC/SPAاﻟدعم اﻟﻣﺎﻟي ﻣن اﻟﻣفوضﻴة األوروﺑﻴة ( ،)ECاﻟوﻛﺎﻟة األسﺑﺎنﻴة ﻟﻠتعﺎون اﻟدوﻟي

( )AECIDوﻣرفق اﻟﺑﻴئة اﻟعﺎﻟﻣي اﻟفرنسي ( )FFEMﻟتنفﻴذ اﻟﻣشروع اﻹﻗﻠﻴﻣي ﻟتنﻣﻴة شﺑﻛة اﻟﻣنﺎطق
اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة واﻟسﺎﺤﻠﻴة ﺑﺎﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط ﻟتعزﻴز ﻣعﺎﻴﻴر وادارة اﻟﻣنﺎطق اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة (ﻣشروع
شﺑﻛة اﻟﻣﺤﻣﻴﺎت اﻟﺑﺤرﻴة ﺑﺎﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط .)MedMPAnet -

ﻴعتﺑر ﻣشروع شﺑﻛة اﻟﻣﺤﻣﻴﺎت اﻟﺑﺤرﻴة ﺑﺎﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط هو جزء ﻣن

UNEP/MAP-GEF

" MedPartnershipاﻟشراﻛة اﻹستراتﻴجﻴة ﻟنظﺎم اﻹﻴﻛوﻟوجي اﻟﺑﺤري ﺑﺎﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط" .تﻣﻛن هذه
اﻟشراﻛة ﻣن اعتﻣﺎد نهج ﻣنسق واستراتﻴجي ﻟتﺤفﻴز اﻹﺻالح اﻟسﻴﺎسي واﻟقﺎنوني واﻟﻣؤسسي ،فضال عن
توفﻴر االستثﻣﺎرات اﻟالزﻣة ﻟﻠتعﺎﻣل ﻣع عواﻣل اﻟتدهور ﻟﻠنظﺎم اﻹﻴﻛوﻟوجي اﻟﺑﺤري واﻟفرﻴد ﻣن نوعه ،ﺑﻣﺎ
في ذﻟك اﻟﻣوائل اﻟسﺎﺤﻠﻴة واﻟتنوع اﻟﺑﻴوﻟوجي.

ﻴعد اﻟهدف ﻣن ﻣشروع شﺑﻛة اﻟﻣﺤﻣﻴﺎت اﻟﺑﺤرﻴة ﺑﺎﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط هو تعزﻴز اﻟﻣﺤﺎفظة اﻟفعﺎﻟة عﻠي
اﻟﻣعﺎﻟم اﻹﻗﻠﻴﻣﻴة اﻟهﺎﻣة ﻟﻠتنوع اﻟﺑﻴوﻟوجي اﻟسﺎﺤﻠي واﻟﺑﺤري ،ﻣن ﺧالل تﻛوﻴن شﺑﻛة ﻣنﺎطق ﻣﺤﻣﻴة
ﺑﺤرﻴة ﻣتجﺎنسة ﺑﻣنطقة اﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط وفقﺎ ﻟﻣﺎ نص عﻠﻴه ﺑروتوﻛول اتفﺎﻗﻴة ﺑرشﻠونة اﻟﻣعني ﺑﺎﻟﻣنﺎطق
اﻟﻣتﻣتعة ﺑﺤﻣﺎﻴة ﺧﺎﺻة واﻟتنوع اﻟﺑﻴوﻟوجي ﺑﺎﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط ﺑشﻛل ﺧﺎص (ﺑروتوﻛول اﻟﻣنﺎطق اﻟﻣﺤﻣﻴة

واﻟتنوع اﻟﺑﻴوﻟوجي) اﻟذي ﻣن شأنه تﺤقﻴق توسع فعﺎل ﻟﻠشﺑﻛة اﻟﺤﺎﻟﻴة ﻟﻣدﻴري اﻟﻣنﺎطق اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة
ﺑﺎﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط ﻟتضم ﺑﺎﻗي اﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط وﻣسﺎعدة اﻟدول اﻟﻣشﺎرﻛة في تنفﻴذ اﻟعنﺎﺻر ذات األوﻟوﻴة
ﻣن ﺑرنﺎﻣج اﻟﺧطة اﻹستراتﻴجﻴة ﻟﻠﻣﺤﺎفظة عﻠي اﻟتنوع اﻟﺑﻴوﻟوجي ﺑﻣنطقة اﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط (ﺧطة اﻟعﻣل
اﻹستراتﻴجﻴة ﻟﻠﻣﺤﺎفظة عﻠي اﻟتنوع اﻟﺑﻴوﻟوجي) ﻣن ﺧالل توفﻴر ﻣجﻣوعة ﻣن األنشطة اﻟتﻣﻛﻴنﻴة عﻠي
اﻟﻣستوﻴﺎت اﻟوطنﻴة وشﺑه اﻹﻗﻠﻴﻣﻴة واﻹﻗﻠﻴﻣﻴة .تعد اﻟدول اﻟﻣستفﻴدة ﻣن هذا اﻟﻣشروع  12دوﻟة ﻣن دول

ﺤوض اﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط ،وهم :أﻟﺑﺎنﻴﺎ واﻟجزائر واﻟﺑوسنة واﻟهرسك وﻛرواتﻴﺎ وﻣﺻر وﻟﺑنﺎن وﻟﻴﺑﻴﺎ واﻟﻣغرب
واﻟجﺑل األسود وﻟﺑنﺎن وتونس وترﻛﻴﺎ.
ﻣﻣﺎ سﺑق وﺑفضل اﻟتﻣوﻴل اﻹضﺎفي ﻣن اﻟﻣفوضﻴة األوروﺑﻴة ﺧالل  2014وﻣنتﺻف  ،2015تﻣﻛن
ﻣرﻛز اﻟنشﺎطﺎت اﻹﻗﻠﻴﻣﻴة ﻟﻠﻣنﺎطق اﻟﻣﺤﻣﻴة ﺑشﻛل ﺧﺎص ﻣن توفﻴر ﺑعض اﻟدعم ﻟجهود اﻟتنﻣﻴة ﻟﻠﻣنﺎطق
اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة واﻟسﺎﺤﻠﻴة ﺑﺎﻟسواﺤل اﻟﻣﺻرﻴة ﺑﺎﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط.
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الهدف من الدراسة
اﻟهدف األسﺎسي ﻣن هذه اﻟدراسة هو تقﻴﻴم اﻟوضع االجتﻣﺎعي  -االﻗتﺻﺎدي ﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة واﻟﻣجتﻣع
اﻟﻣﺤﻠي ﺑﻣدﻴنة اﻟسﻠوم .واﻟتي تﻣت عﻠي اﻟنﺤو اﻟتﺎﻟي:

 استعراض اﻟﻣراجع واﻟﺑﻴﺎنﺎت اﻟﻣتﺎﺤة ﻟﻠتعرف عﻠى ﻣﺻﺎﻴد األسﻣﺎك في تﻠك اﻟﻣنطقة ووﺻفهﺎ ،وتقﻴﻴماﻟجوانب االجتﻣﺎعﻴة اﻟﻣتعﻠقة ﺑهﺎ.
 وﺻف اﻟسﻴﺎق االجتﻣﺎعي واﻟثقﺎفي واﻟتﺎرﻴﺧي واﻟسﻴﺎسي في اﻟﻣنطقة .ﻴتضﻣن اﻟوﺻف اﻟتغﻴراتاﻟطﺑوغرافﻴة وأنﻣﺎط اﻟﻣﻠﻛﻴة وسﺑل اﻟﻣعﻴشة واﻟﺑﻴئة اﻟﻣﺤﻠﻴة اﻟسﻴﺎسﻴة واالﻗتﺻﺎدﻴة.
 تقﻴﻴم اﻟفرص واﻟعوائق اﻟﻣﺤﻠﻴة ،في ﻣنطقة اﻟدراسة ﻟﻠتﺧفﻴف ﻣن اﻟﺧالفﺎت اﻟﻣﺤتﻣﻠة ﺑﻴن اﻟﻣجﻣوعﺎتاالجتﻣﺎعﻴة اﻟﻣﺧتﻠفة .وتوﻟي هذه اﻟدراسة اهتﻣﺎم ﺧﺎص ألي تأثﻴر عﻠى سﺑل اﻟﻣعﻴشة اﻟﻣﺤﻠﻴة.

 تقﻴﻴم اﻟفرص واﻟعوائق اﻟتي تواجه اﻟتنﻣﻴة اﻟﻣﺤﻠﻴة وتنﻣﻴة اﻟسﻴﺎﺤة ﺑﺎﻟسﻠوم. اﻟتشﺎور ﻣع ﻣﺧتﻠف اﻟﻣجﻣوعﺎت اﻟﻣأثرة واﻟوﺻول إﻟي ﺧﻴﺎرات ﻣتنوعة ﻟتﺤسﻴن سﺑل اﻟﻣعﻴشة وتنﻣﻴةاﻟﻣجتﻣع.

 تﺤدﻴد ﻣجﻣوعﺎت األطراف اﻟﻣعنﻴة اﻟرئﻴسﻴة اﻟتي ستتأثر و/أو تتأثر ﺑﺎﻟفعل واﻟﻣشﺎرﻛة اﻟﻣﺤتﻣﻠةﻟألطراف اﻟﻣعنﻴة ﻣن ﺤﻴث األدوار واﻟعوائق واﻟفرص.
 تقﻴﻴم نتﺎئج اﻟتنﻣﻴة االجتﻣﺎعﻴة اﻟﻣتوﻗعة واﻹجراءات اﻟﻣقترﺤة ﻟزﻴﺎدة اﻟتأثﻴرات اﻹﻴجﺎﺑﻴة وﻛذﻟك اﻹجراءاتاﻟﻣقترﺤة ﻟتقﻠﻴل اﻟﻣﺧﺎطر االجتﻣﺎعﻴة إﻟي أدني ﺤد .ﺤث تم تﺤدﻴد اﻟﻣﺧﺎطر االجتﻣﺎعﻴة أو اﻟتأثﻴرات

اﻟسﻠﺑﻴة اﻟﻣترتﺑة عﻠي اﻟفئﺎت اﻟتي تعد عرضة ﻟتﻠك اﻟتأثﻴرات ﺑﺎﻟﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة اﻟﻣجﺎورة الﻗتراح

إجراءات اﻟتﺧفﻴف ﻟضﻣﺎن االﻣتثﺎل ﻟﻠسﻴﺎسﺎت اﻟوﻗﺎئﻴة ﻟﻠﺑنك اﻟدوﻟي.
 توفﻴر اﻟتوجﻴه ﻹدارة اﻟﻣﺤﻣﻴة وﻣشﺎرﻛة األطراف اﻟﻣعنﻴة .ﺤﻴث أن وﺻف وتقﻴﻴم اﻟسﻴﺎق االجتﻣﺎعيواﻟثقﺎفي واﻟﻣؤسسي ﺑﺎﻟﻣجتﻣع اﻟﻣﺤﻠي ﺑﺎﻟسﻠوم ﻴسﺎعد في وضع ﺧطط اﻟعﻣل اﻟسﻠﻴﻣة عﻠي اﻟﺻعﻴد
االجتﻣﺎعي وﻴدعم آﻟﻴﺎت اﻟتنفﻴذ.
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الدراسات السابقة

ﻴوجد اﻟعدﻴد ﻣن اﻟدراسﺎت اﻟتي تنﺎوﻟت تقﻴﻴم اﻟﺤﺎﻟة االجتﻣﺎعة – االﻗتﺻﺎدﻴة ﻟﻣنطقة ﺧﻠﻴج اﻟسﻠوم ،وﻟﻛن هنﺎك
دراستﻴن اﻗتﺻﺎدﻴتﻴن رئﻴسﻴتﻴن تم إعدادهﻣﺎ عﺎﻣي  2007و 2012عﻠى اﻟتواﻟي .ﻛﺎنت االوﻟى ﻣن ﻣﺎرشﺎل

( )2007ﺑشأن اﻟتأثﻴر االجتﻣﺎعي – االﻗتﺻﺎدي ﻹعالن تﻠك اﻟﻣنطقة ﻣﺤﻣﻴة طﺑﻴعﻴة ،وﻗد سﺎهﻣت نتﺎئج هذه
اﻟدراسة ﺑفﺎعﻠﻴة في إنجﺎح إعالن ﻣﺤﻣﻴة ﺧﻠﻴج اﻟسﻠوم في عﺎم  .2010عرضت اﻟنتﺎئج اﻟنظم اﻟطﺑﻴعﻴة اﻟﺑﺤرﻴة
في تﻠك اﻟﻣنطقة ﺤﻴث تﻣت االشﺎرة إﻟى أنهﺎ ذات تنوع ﺑﻴوﻟوجي عﺎﻟي ووجود اﻟعدد ﻣن اﻟﺑﻴئﺎت واﻟﻣوارد اﻟتي
تقدﻣهﺎ ﻣثل ﺑﻴئة اﻟﺤشﺎئش اﻟﺑﺤرﻴة .تقع ﻣنطقة اﻟسﻠوم عﻠى اﻟﺤدود اﻟﻣﺻرﻴة اﻟﻠﻴﺑﻴة وهي أﻗرب ﻣﻴنﺎء ألوروﺑﺎ.

ﻴقطن هذه اﻟﻣنطق ﻣﺎﻴقرب ﻣن  11,000نسﻣة ﻴرتﺑط أغﻠﺑهم ﺑرواﺑط ثقﺎفﻴة واجتﻣﺎعﻴة واﻗتﺻﺎدﻴة ﺑﺎﻟﺑﻴئة اﻟﺑﺤرﻴة.
تتﻣثل األنشطة االﻗتﺻﺎدﻴة ﻟﻠﻣجتﻣع اﻟﻣﺤﻠي ﻟﻣدﻴنة اﻟسﻠوم في اﻟزراعة واﻟرع وﺻﻴد اﻟطﻴور واﻟﻣنتجﺎت اﻟﻴدوﻴة
واﻟتجﺎرة .ﺤدﻴثﺎ ﻴوجد عدد ﻣن اﻟفرص اﻟﻣقدﻣة ﻣن ﺧالل اﻟعﻣل في اﻹطﺎر اﻟﺤﻛوﻣي في اﻟﻣﺤﺎفظة واألعﻣﺎل
اﻟﺻغﻴرة واﻟتهرﻴب وﺻﻴد األسﻣﺎك .اﻟسﻴﺎﺤة ﻛذﻟك تعتﺑر ﻗطﺎع ﺤدﻴث وال زاﻟت في طورهﺎ األول وذات ﻣستقﺑل

واعد ضﻣن االنشطة االﻗتﺻﺎدﻴة في اﻟﻣنطقة.

ﻴعتﺑر اﻟﺻﻴد اﻟتجﺎري أﺤد االستﺧداﻣﺎت اﻟرئﻴسﻴة ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺤرﻴة في ﺧﻠﻴج اﻟسﻠوم .ﻴستﺧدم اﻟﺻﻴﺎدﻴن اﻟشﺑﺎك
واﻟسنﺎر واﻟجواﺑي ﻟﺻﻴد اﻟعدﻴد ﻣن االنواع اﻟﺑﺤرﻴة ،ﺑﻣﺎ في ذﻟك اﻟوﻗﺎر ،اﻟدنﻴس ،اﻟتونة ،اﻟﺑوري ،اﻟﺑرﺑوني،
اﻟسﻴﺑﻴﺎ ،اﻟقراض ،سهﺎر اﻟﻠﻴل ،األسﻣﺎك اﻟغضروفﻴة .تتم عﻣﻠة اﻟﺻﻴد ﺑﺻورة فردﻴة أو في تجﻣعﺎت تتﻛون

ﻣعظﻣهﺎ ﻣن ﻗوارب ﺑطول  15-5ﻣتر .تتم أغﻠب أنشطة اﻟﺻﻴد في ﻣوسﻣﻴن رئﻴسﻴﻴن (ﻣﺎرس /أﺑرﻴل – سﺑتﻣﺑر/
أﻛتوﺑر) ،وتتم عﻣﻠﻴة اﻟﺻﻴد ﺑطول اﻟﺧﻠﻴج عﻠى اﻟرغم ﻣن ﻗرﺑهﺎ ﻣن اﻟسﺎﺤل .ﻴﻣتﻠك اﻟﺻﻴﺎدﻴن ﻣعرفة ﻣﺤﻠﻴة جﻴدة،
وﻴقضون ﻣعظم أوﻗت ﺤﻴﺎتهم في هذه اﻟﺤرفة.
عﻣوﻣﺎ ،ﻴعتﻣد اﻟﺻﻴﺎدﻴن اﻟتجﺎرﻴﻴن اعتﻣﺎدا ﻛﺑﻴ ار عﻠى اﻟﺑﻴئة اﻟﺑﺤرﻴة ﻛﻣﺻدر ﻟﻠدﺧل ،وﻴعتﻣدون ﺑشﻛل ﻛﺑﻴر عﻠى

هذه اﻟﺻنﺎعة في ﻟهم وﻟﻠﻣجتﻣع .ﻴعتﻣد غذاء هؤالء اﻟﺻﻴﺎدﻴن عﻠى ﺤرفة اﻟﺻﻴد غﻴر أنه ﻴستغل أﻛثر ﻣن نﺻف
ﻣﺻﻴدة في جﻠب دﺧل ﻟهم .ﻣتوسط أعﻣﺎرهم اﻟﺻﻴﺎدﻴن وﻗت إعداد اﻟدراسة  36عﺎﻣﺎ وﻴﻣتﻠك أغﻠﺑهم أطفﺎال .وﻗد

عﺎش ﻣعظﻣهم ﺤﻴﺎتهم في اﻟسﻠوم .ﻣتوسط اﻟدﺧل ﻣن اﻟﺻﻴد  2145دوالر أﻣرﻴﻛي سنوﻴﺎ ،وتوﻟد اﻟﺻنﺎعة ﺤواﻟي
 66,552دوالر أﻣرﻴﻛي سنوﻴﺎ .تنفق ﻣعظم هذه األﻣوال في اﻟسﻠوم ،ﻣع نسب طفﻴفة (ﺤواﻟي  )٪16تدفق إﻟى
ﻣﺤﺎفظﺎت ﻣطروح واﻹسﻛندرﻴة واﻟﺑﺤﻴرة.
تعتﻣد اﻟﻣﻛونﺎت االﻗتﺻﺎدﻴة واالجتﻣﺎعﻴة ﻟﻠﻣوارد عﻠى اﻟﺻﻴﺎدﻴن اﻟتجﺎرﻴﻴن ﻣﻣﺎ ﻴعني أن ﻟدﻴهم ﻗدرة ﻣنﺧفضة
ﻟﻠتغﻴﻴر .وﻣع ذﻟك ،وجدت هذه اﻟدراسة هذه اﻟﻣقﺎوﻣة ﻣرتﺑطة ﺑسﻴﺎق اﻟﺤﻴﺎة ،ﺤﻴث تعتﻣد عﻠى ﻣﺎ إذا ﻛﺎن هذا
اﻟتغﻴﻴر ﻣرتﺑط اﻟتﻛﻴف في هذه اﻟﺻنﺎعة (ﻟﻠذﻴن ﻟدﻴهم ﻣقﺎوﻣة عﺎﻟﻴة) ،أو ﻴﻣﻛن أن ﻴهﺎجر إﻟى ﻣهن أﺧرى (ﻟﻠذﻴن
ﻟدﻴهم ﻣقﺎوﻣة ﻣنﺧفضة) .إن اﻟﻣﺻدر اﻟرئﻴسي ﻟتﺤرﻴك هذه اﻟﻣقﺎوﻣة هو ضعف ﻗدرتهم ﻟﻠتعﻠم ،واﻟتﺧطﻴط وتنظﻴم
ﻣواجهة اﻟتغﻴﻴر ،وعدم وجود اﻟثقة واالهتﻣﺎم ﺑتغﻴﻴر اﻟﻣهنة.
اﻟنﻣوذج اآلﺧر ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺤرﻴة هو ﺻﻴد اﻟطﻴور .ﻣوسم اﻟﺻﻴد اﻟرئﻴسي هو (ﻴوﻟﻴو – أﻛتوﺑر) ،ﻴقوم ﺧالﻟهﺎ
اﻟﺻﻴﺎدﻴن ﺑﺎستﺧدام اﻟﺑنﺎدق واﻟشﺑﺎك الستهداف ﻣجﻣوعﺎت واسعة ﻣن أنواع وأعداد اﻟطﻴور واﻟت ترتﺑط ﻣعظﻣهﺎ
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ﺑﺑﻴئة األراضي اﻟرطﺑة اﻟسﺎﺤﻠﻴة .وأﻴضﺎ ﻴﻣتﻠك ﺻﻴﺎدﻴن اﻟطﻴور درجة عﺎﻟﻴة ﻣن اﻟﻣعرفة اﻟﻣﺤﻠﻴة ،تﺻل اﻟﺧﺑرة
في ﺻﻴد اﻟطﻴور ﻟﻣدة  18عﺎﻣﺎ في اﻟﻣتوسط .عﺎش أﻛثرهم في اﻟسﻠوم ونﺻفهم تقرﻴﺑﺎ ﻣتزوج وﻣتوسط أعﻣﺎرهم
 23عﺎﻣﺎ .في اﻟغﺎﻟب ،ﻴقضي ﺻﻴﺎدﻴن اﻟطﻴور أﻗل ﻣن نﺻف وﻗتهم في اﻟﺻﻴد ثم ﺑنشغﻠون عﺎدة في اﻟتهرﻴب
واﻟزراعة وﺻﻴد األسﻣﺎك .ﻣتوسط اﻟدﺧل اﻟسنوي ﻣن ﺻﻴد اﻟطﻴور  1,760دوالر أﻣرﻴﻛي ،عﻠى اﻟرغم ﻣن أن

ﻣتوسط اﻟدﺧل فقط  177دوالر أﻣرﻴﻛي ،وهذا ﻴعﻛس نسﺑﻴﺎ اﻟنسﺑة اﻟعﺎﻟﻴة ﻟﺻﻴﺎدﻴن اﻟطﻴور اﻟﻠذﻴن ﻴﺻطﺎدون
اﻟطﻴور ألسﺑﺎب غﻴر تجﺎرﻴة .ﺻﻴد اﻟطﻴور ﻴدر دﺧال ﺑﺤواﻟي  52,832دوالر أﻣرﻴﻛي سنوﻴﺎ ،ﻴنفق ﻣعظﻣهﺎ في
اﻟسﻠوم ،ونسﺑة طفﻴفة تتدفق إﻟى اﻟﻣدن اﻟﻣجﺎورة في ذﻟك اﻹسﻛندرﻴة وﻣطروح.
أوضﺤت اﻟدراسة أن االعتﻣﺎد اﻟﺻﻴﺎدﻴن اﻟطﻴور عﻠى األراضي اﻟرطﺑة اﻟسﺎﺤﻠﻴة ﻴشﻴر إﻟى أنهﺎ ال تعتﻣد ﺑقوة
عﻠى اﻟﻣوارد اﻟﺑﺤرﻴة اﻟﻣﺑﺎشرة .وﺑﺎﻟتﺎﻟي تشﻴر إﻟى عدم اﺤتﻣﺎﻟﻴة أن تتأثر ﺑسﺑب إعالن اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة ،ﺤﻴث أن
ﺧطة اﻟﺤﻣﺎﻴة االستراتﻴجﻴة ﻟﻠﻣوارد اﻟسﺎﺤﻠﻴة أو األرضﻴة ﻣن ﺧالل اﻟتعﺎﻣل ﻣع اﻟفئﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻣﺻﻠﺤة .ﺑشﻛل
عﺎم ،فإن وﺧﺻﺎئص وﺻفﺎت ﺻﺎئدي اﻟطﻴور تجعﻠهﺎ ﻣرنة نسﺑﻴﺎ ﻟﻠتغﻴرات اﻟتي ﻗد تﺤدث ﻟتعﻴق ﻗدرتهﺎ في
اﻟوﺻول إﻟى اﻟﻣوارد اﻟسﺎﺤﻠﻴة.

ﻴﻣثل اﻟﺑدو ﻣجﻣوعة ثقﺎفﻴة ﻛﺑرى ،عﻠى اﻟرغم ﻣن أنهم ﻟﻴسوا سﻛﺎن تقﻠﻴدﻴﻴن اﻟسواﺤل .اعتﻣﺎدهم اﻟرئﻴسي عﻠى
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺤرﻴة ﻴﺤدث ﻣن ﺧالل ﺻﻴد األسﻣﺎك (أﺻﺤﺎب اﻟقوارب ،ﺑﺎئعﻴن سﻣك أو ﺑنﺎء اﻟقوارب) وﺻﻴد اﻟطﻴور.
اﻟثقﺎفة اﻟتقﻠﻴدﻴة ﻟﻠﺑدو ﻟهﺎ تأثﻴر ﺑﺎرز في ﺤﻴﺎتهم اﻟﻴوﻣﻴة ،وﻣن هذا فإن األنشطة اﻟتي تعتﻣد عﻠى اﻟﻣوارد ﻴتﺻدر
ﻟهﺎ اﻟرجﺎل فقط .شﺑﻛﺎت ذوي اﻟقرﺑى تهﻴﻣن عﻠى اﻟترﻛﻴب االجتﻣﺎعي واﻟدﻴنﺎﻣﻴﻛي ،ﺑﻴنﻣﺎ ﻴفرض "اﻟعرف" ﻗﺎنون

ﻟﻠسﻠوك داﺧل اﻟﻣجتﻣع.

في ﺤﻴن ﻴظهر أن اﻟﺑدو ﺑشﻛل عﺎم ﻣنﺧفضي االعتﻣﺎد عﻠى اﻟﻣوارد اﻟﺑﺤرﻴة ،إال أن ﻟدﻴهم تقﺎﻟﻴد وثقﺎفﻴة ﻗوﻴة
توﺤي ﺑأنهم غﻴر ﻣرنﻴن نسﺑﻴﺎ في تقﺑل اﻟتغﻴﻴر .هذا ﻴجعﻠهم عرضة ﻟﻠتأثر ﺑأي تغﻴر ﻛﺑﻴر في اﻟسﻴﺎسة اﻟعﺎﻣة
اﻟتي تؤثر عﻠى عالﻗتهم ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟطﺑﻴعﻴة .وﻣع ذﻟك ،فإن ﻟهم دو ار ﺑﺎر از في اﻟﻣجتﻣع ﻴؤﻛد عﻠى أنه ﻟن تنجح

جهود ﺤﻣﺎﻴة اﻟﻣوارد اﻟطﺑﻴعﻴة ﺑدون دعﻣهم .فعﻠى اﻟرغم ﻣن ضعف اعتﻣﺎدهم عﻠى اﻟﻣوارد اﻟﺑﺤرﻴة في ﻣنطقة
اﻟسﻠوم ،ﻴجب عﻠى ﻣتﺧذي اﻟقرار أن ﻴتم اعتﺑﺎرهم ضﻣن أﺻﺤﺎب اﻟﻣﺻﻠﺤة اﻟﻣهﻣﻴن في نطﺎق اﻟﻣﺤﻣﻴة.
إن ﻣجتﻣع اﻟسﻠوم ﻴعتﻣد ﺑﺻورة ﻣنﺧفضة نسﺑﻴﺎ عﻠى اﻟﻣوارد اﻟﺑﺤرﻴة .وﻣع ذﻟك ،أﻛثر ﻣن نﺻف اﻟﻣجتﻣع اﻟﺻﻴد
ترفﻴهي ،ﻣﻣﺎ ﻴﺧﻠق ارتﺑﺎط اجتﻣﺎعي ﻗوي ﻣع اﻟﺑﻴئة اﻟﺑﺤرﻴة .وعالوة عﻠى ذﻟك ،ﻣﺎ ﻴقرب ﻣن  ٪50ﻣن اﻟنﺎس

ﻴﻣثل ﻟهم اﻟﺑﺤر أهﻣﻴة وﻣﺎ ﻴقرب ﻣن  ٪33ﻟدﻴهم عالﻗة ﻣثل ﺻنﺎعﺎت اﻟﻣتعﻠقة ﺑﺎﻟﺻﻴد .ﻣعظم اﻟنﺎس ﻴقضون
ﺤﻴﺎتهم في اﻟﻣنطقة ،وﺤواﻟي نﺻف اﻟسﻛﺎن ﻴقضون ﻴتجهون ﻴوﻣﻴﺎ إﻟى في اﻟسﻠوم .ﻣعظم أعضﺎء اﻟﻣجتﻣع

ﻣعروفون ﺑتهرﻴب اﻟﺑضﺎئع ﺑﻴن ﻣﺻر وﻟﻴﺑﻴﺎ ،ﻣع ﺻنﺎعﺎت اﻟتجزئة /اﻟضﻴﺎفة /اﻟﺧدﻣﺎت واألعﻣﺎل اﻟﺻغﻴرة اﻟتي
توفﻴر ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﻟﻠعﻣل.
وﻣﻣﺎ سﺑق ﻴظهر أن تنوع اﻟﻣﺻﺎﻟح داﺧل اﻟﻣجتﻣع اﻟسﻠوم وضعف اعتﻣﺎده اﻟﻣﺎﻟي عﻠى اﻟﻣوارد اﻟﺑﺤرﻴة ﺑسﺑب

تﻠك اﻟﺧﺻﺎئص اﻟشﺧﺻﻴة اﻟتي تﻣنح ﻟه ﻣستوى عﺎل ﻣن اﻟﻣرونة ﻴﻣﻛن أن ﻴتقﺑل ﺑعض اﻟتغﻴﻴرات اﻟﻣجتﻣعﻴة
اﻟﻣﺤتﻣﻠة ﻣثل إعالن ﻣنطقة ﺧﻠﻴج اﻟسﻠوم ﻛﻣﺤﻣﻴة ﺑﺤرﻴة.
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أجرﻴت اﻟدراسة اﻟثﺎنﻴة ﻟﻠتقﻴﻴم االجتﻣﺎعي االﻗتﺻﺎدي ﻟﻣنطقة اﻟسﻠوم ،اﻟتي ﻗﻴﻣت ﺑعد إنشﺎء ﻣنطقة ﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم
اﻟﺑﺤرﻴة في عﺎم  ،2012ﻣن ﺧالل ( IH CANTABRIAاﻟتعﺎون في ﺧطة تطوﻴر اﻹدارة اﻟﻣتﻛﺎﻣﻠة ﻟﻠﻣنﺎطق
اﻟسﺎﺤﻠﻴة ﺑﻴن ﻣنطقتي ﻣرسى ﻣطروح واﻟسﻠوم ،ﺑتﻣوﻴل ﻣن اﻟوﻛﺎﻟة االسﺑﺎنﻴة ﻟﻠتعﺎون اﻟدوﻟي) .وﻗد أثرت ﻗﺎعدة
اﻟﺑﻴﺎنﺎت األسﺎسﻴة ووﺻف اﻟﻣﻛونﺎت اﻟرئﻴسﻴة ﻟألنشطة االجتﻣﺎعﻴة  -االﻗتﺻﺎدﻴة في اﻟسﻠوم ﺑﻣﺎ في ذﻟك:

اﻟﻣوﻗع ،طول اﻟسﺎﺤل ،اﻟﻣسﺎﺤة اﻹجﻣﺎﻟﻴة ،اﻟسﻛﺎن ،واﻟفئﺎت االجتﻣﺎعﻴة ،األﻣﻴة ،اﻟتراث اﻟثقﺎفي ،ﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم،
واألنشطة االﻗتﺻﺎدﻴة .وﻗد اتفقت نتﺎئج هذه اﻟدراسة ﻣع اﻟنتﺎئج اﻟتي توﺻﻠت إﻟﻴهﺎ دراسة ﻣﺎرشﺎل ( .)2007وﻣع
ذﻟك ،فقد ﻗدﻣت هذه اﻟدراسة اﻟتشﺧﻴص اﻟﺤﺎسم اﻟذي ﻴجب أن ﻴؤﺧذ في االعتﺑﺎر ﺧالل اﻟنظر في اﻟﺧطط
اﻟﻣستقﺑﻠﻴة .ﺤﻴث ذﻛرت أن ﻣنطقة اﻟسﻠوم ال تزال ﻗﻴد اﻟتطوﻴر ،وتﺤتﺎج إﻟى اﻟﻣزﻴد ﻣن اﻟتﺤضر وذﻟك ف ظل
ظروف ﺻعﺑة ﻣثل :ارتفﺎع نسﺑة األﻣﻴة ( ،)٪22ﺤقول األﻟغﺎم ﻣن اﻟﺤرب اﻟعﺎﻟﻣﻴة اﻟثﺎنﻴة اﻟتي تشﻛل تهدﻴدا
ﻟإلنسﺎن ،اﻟتعﻠﻴم اﻟزراعي اﻟتي تقدﻣهﺎ اﻟﺤﻛوﻣة هو اﻟﺤد األدنى ،عدم وجود أي رؤﻴة أو ﺧطط طوﻴﻠة اﻟﻣدى ﻣن
اﻟﺤﻛوﻣة ،ﻣﺤدودﻴة ﻣشﺎرﻛة اﻟﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة في عﻣﻠﻴة اتﺧﺎذ اﻟقرار واتﺧﺎذ اﻹجراءات ،عدم ﻛفﺎﻴة اﻟتنسﻴق
واﻟتعﺎون ﺑﻴن ﻣدﻴري اﻟﻣوارد ،عدم ﻛفﺎﻴة اﻟﻣوارد ﻟﺧطط اﻟتنﻣﻴة ﻣﻣﺎ ﻴؤدي إﻟى تأﺧﻴر اﻟتنفﻴذ ،ترﻛﻴز اﻟتطوﻴر عﻠى

اﻟقطﺎع اﻟسﺎﺤﻠي اﻟضﻴق ،وعدم توفﻴر اجتﻴﺎجﺎت اﻟتعﻠﻴم ﻟﻠوﺻول إﻟى ﻛل ﻗطﺎعﺎت اﻟتنﻣﻴة ﻣثل ﻣﺻﺎئد األسﻣﺎك
واﻟزراعة.
تم اﻟﺤﺻول عﻠى ﻣعﻠوﻣﺎت إضﺎفﻴة ﺤدﻴثة ﻣن اﻟطﺑعة  11ﻣن إﺻدار وﺻف ﻣﺻر اﻟﻣعﻠوﻣﺎتي اﻟتي ﻴﺻدرهﺎ
ﻣجﻠس اﻟوز ارء ( ،)2014وأﻴضﺎ ﻗﺎعدة ﺑﻴﺎنﺎت ﻣﺤﺎفظة ﻣطروح ﻟﻣنطقة اﻟسﻠوم ( .)2015واﻟتي أظهرت ارتفﺎع

سﻛﺎن ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم ﻣن ﺤواﻟي  11000نسﻣة عﺎم  2007إﻟى ﻣﺎ ﻴقرب ﻣن  18000نسﻣة عﺎم  ،2015ﺑزﻴﺎدة

ﻗدرهﺎ  .٪16,3عدد اﻹنﺎث ﻴفوق ﺑﺻورة ﻣعنوﻴة عدد اﻟذﻛور .ﻴﺑﻠغ عدد اﻹنﺎث  10626ﺑﻴنﻣﺎ اﻟذﻛور 5217
فقط ،اﻟنسﺑة ﺑﻴن اﻟجنسﻴن  2:1ﻟﺻﺎﻟح اﻹنﺎث .ﻣثل هذه اﻟﻣعﻠوﻣﺎت أﻣر هﺎم جدا ﻟتعزﻴز األنشطة االجتﻣﺎعﻴة -
االﻗتﺻﺎدﻴة .ﻣرافق اﻟﺑنﻴة اﻟتﺤتﻴة ال تزال غﻴر ﻛﺎفﻴة ﻣثل ﻣﻴﺎه اﻟشرب ،اﻟﻛهرﺑﺎء ،اﻟﻣستشفﻴﺎت (واﺤدة فقط)،

اﻟتعﻠﻴم ( 4فقط ﻣدارس إعدادﻴة) ،اﻟرﻴﺎضة ،االتﺻﺎالت ،اﻹسﻛﺎن ،واﻟجﻣعﻴﺎت غﻴر اﻟﺤﻛوﻣﻴة (واﺤد فقط).
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣقدﻣة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺤﺎفظة واﻟﻣجﻠس اﻟﻣﺤﻠي ال تزال أﻴضﺎ ﻣﺤدودة ﻟﻠغﺎﻴة.
عﻠى اﻟرغم ﻣن أن اﻟنظم اﻟﺑﻴئﻴة اﻟﺑﺤرﻴة واﻟسﺎﺤﻠﻴة في ﻣنطقة اﻟسﻠوم ال تزال في ﺤﺎﻟة جﻴدة ﻣع نسﺑة ﻣﺤدودة ﻣن
اﻟﻣﺧﻠفﺎت اﻟﺻﻠﺑة عﻠى اﻟسﺎﺤل ،تغﻴرت األنشطة االجتﻣﺎعﻴة  -االﻗتﺻﺎدﻴة ﺑشﻛل ﻛﺑﻴر ﺧالل اﻟسنوات اﻟقﻠﻴﻠة
اﻟﻣﺎضﻴة نظ ار ﻟﺤﺎﻟة عدم االستقرار اﻟسﻴﺎسي في اﻟﻣنطقة ،ﺤﻴث زاد عدد عﻣﻠﻴﺎت اﻟتهرﻴب اﻟتي تجري عﺑر

اﻟﺤدود وفي اﻟﻣنطقة اﻟﺑﺤرﻴة .أدى ذﻟك إﻟى ﺤظر ﻗوارب اﻟﺻﻴد اﻟتجﺎرﻴة (ﻣعظﻣهﺎ ﻗوارب ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣنطقة) ﻣن
اﻟﺻﻴد في اﻟﻣنطقة ،وأﻴضﺎ تم تقﻴﻴد اﻟعدﻴد ﻣن األنشطة اﻟتجﺎرﻴة األﺧرى ﻣثل اﻟتجﺎرة واﻟرعي واﻟزراعة واﻟسﻴﺎﺤة
ستقر ار أن تعطي اﻟﺤﻛوﻣة اهتﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ
وﺻﻴد اﻟطﻴور .ونأﻣل أنه ﺑﻣجرد أن ﻴﺻﺑح اﻟوضع اﻟسﻴﺎسي أﻛثر ا ا
ﻟﻠتطوﻴر اﻟسﻠﻴم ﻟﻣنطقة اﻟسﻠوم والسﻴﻣﺎ ﻣﺤﻣﻴة ﺧﻠﻴج اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة.

انفايرونكس

يوليو 2015

دراسة التقييم االجتماعي  -االقتصادي لمحمية السلوم البحرية

-3

9

المنهجية واألسلوب
اﻟتقﻴﻴم اﻟسرﻴع اﻟقﺎئم عﻠى اﻟﻣشﺎرﻛة ( )PRAهو نهج عﻣﻠي ال ﻴتضﻣن ﻣجرد جﻣع اﻟﻣعﻠوﻣﺎت ﺑواسطة

اﻟغرﺑﺎء ،ﺑل ﻛﻴف ﻴقوم أفراد اﻟﻣجتﻣع ﺑتﺤﻠﻴل اﻟﻣشﺎﻛل واﻴجﺎد اﻟﺤﻠول .وﻴتم االستعﺎنة ﺑﺎﻟتقﻴﻴم اﻟسرﻴع
اﻟقﺎئم عﻠى اﻟﻣشﺎرﻛة ( )PRAﻟسد اﻟفجوة اﻟقﺎئﻣة في اﻟتفﺎهم فﻴﻣﺎ ﺑﻴن هؤالء اﻟﻠذﻴن ﻴشﻛﻠون جهود
اﻟتنﻣﻴة واﻟﻣتأثرﻴن ﻣن جراء تﻠك اﻟجهود .ﺑﺎﻹضﺎفة إﻟي هذا ،ﻴعتﺑر اﻟتقﻴﻴم اﻟسرﻴع اﻟقﺎئم عﻠي اﻟﻣشﺎرﻛة
هو عﺑﺎرة عن نهج ﻣتعدد اﻟتﺧﺻﺻﺎت وﻣتعدد اﻟقطﺎعﺎت ﻟﻣشﺎرﻛة اﻟﻣجتﻣعﺎت في اﻟتنﻣﻴة ﻣن ﺧالل

اﻟعﻣﻠﻴﺎت اﻟتفﺎعﻠﻴة واﻟﻣشﺎرﻛة .فهو ﻴهدف ﺑﺻفة أسﺎسﻴة إﻟى إشراك اﻟﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة في تقﻴﻴم

االﺤتﻴﺎجﺎت اﻟﺧﺎﺻة ﺑهم وتﺤدﻴد اﻟﻣشﻛالت وتﺻنﻴفهﺎ وتطوﻴر إستراتﻴجﻴة اﻟتنفﻴذ وﺧطط اﻟعﻣل اﻟﻣﺤﻠي.
ﻟذﻟك ،ﻴستﺧدم هذا اﻟنهج ﻣن اﻟتقﻴﻴم ﻣجﻣوعة ﻛﺑﻴرة ﻣن األدوات  -في ﻛثﻴر ﻣن األﺤﻴﺎن – ﻣثل
اﻟﻣق ﺎﺑالت واﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟجﻣﺎعﻴة اﻟﻣتﺧﺻﺻة الستنﺑﺎط اﻟﺑﻴﺎنﺎت االجتﻣﺎعﻴة أو اﻟﻣؤسسﻴة وغﻴرهﺎ ﻣن
اﻟﺑﻴﺎنﺎت اﻟﻣﻛﺎنﻴة واﻟزﻣنﻴة ذات اﻟﺻﻠة .ﻣﻣﺎ ال شك فﻴه أن ﻣعظم أدوات اﻟتقﻴﻴم اﻟسرﻴع اﻟقﺎئم عﻠى

اﻟﻣشﺎرﻛة ﻴﻣﻛن أن تسﺎهم ﺑشﻛل ﻣفﻴد في تﺤقﻴق ﻣنﺎﻗشﺎت وﻣﺧرجﺎت أﻛثر ثراء ،وﻴﻣﻛن أن تسﺎهم في
ضﻣﺎن ﻣشﺎرﻛة اﻟفئﺎت األﻛثر عرضة ﻟﻠتأثر .وفﻴﻣﺎ ﻴﻠي ﻴتم عرض نهج وﻣنهجﻴة جﻣع اﻟﺑﻴﺎنﺎت
األسﺎسﻴة واﻟثﺎنوﻴة .ﻛﻣﺎ تم عرض تقﻴد اﻟﺑﻴﺎنﺎت في فقرة ﻣنفﺻﻠة ﻟﻠتوضﻴح واﻟتفسﻴر.

1-3

مصادر البيانات الثانوية
تشتﻣل هذه اﻟﻣرﺤﻠة عﻠي عدد ﻣن األنشطة عﻠي اﻟنﺤو اﻟتﺎﻟي:

 oاستعراض ﺧرائط ﻣنطقة اﻟﻣشروع ﻟتﺤدﻴد ﻣوﻗع اﻟدراسة واﻟﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة اﻟﻣجﺎورة ﻟﻠتقﻴﻴم
اﻟﻣﺑدئي ﻟﻠﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة اﻟﻣجﺎورة ﻟﻣوﻗع اﻟدراسة وﻟتﺤدﻴد اﻟﻣفﺎهﻴم اﻟﻣؤثرة اﻟﺤسﺎسة
اﻟﻣﺤتﻣﻠة واألفراد اﻟﻣتضررة ﻣن اﻟﻣﺤﻣﻴة ﺑﺎﻟﻣجتﻣع اﻟﻣﺤﻠي.
 oاستعراض ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﻴﺎنﺎت اﻟثﺎنوﻴة اﻟﻣتﺎﺤة ﻟتﺤقﻴق فهم أفضل فﻴﻣﺎ ﻴتعﻠق ﺑﺎﻟﺑﻴئة اﻟﻣﺤﻠﻴة
االجتﻣﺎعﻴة االﻗتﺻﺎدﻴة واالجتﻣﺎعﻴة اﻟثقﺎفﻴة ،وهو ﻣﺎ ﻴتضﻣن :اﻟوثﺎئق اﻟﻣرتﺑطة ﺑﺎﻟﻣنطقة ﻣثل

اﻟتقﺎرﻴر اﻟفنﻴة اﻟتي تم إعدادهﺎ ﻟﺻﺎﻟح اﻟﻣﺤﻣﻴة ،واﻟتقﺎرﻴر اﻟفنﻴة وثﻴقة اﻟﺻﻠة ﺑﻣنطقة اﻟدراسة
ﺑﺎﻟﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة وغﻴرهﺎ ﻣن اﻟدراسﺎت اﻟﺑﺤثﻴة األﻛﺎدﻴﻣﻴة اﻟتي أجرﻴت ﺑﻣنطقة اﻟدراسة
اﻟﻣعنﻴة.
 oجﻣع وتﺤﻠﻴل اﻟﻣواد اﻟﻣنشورة عﻠي اﻟﻣستوي اﻟﻣﺤﻠي واﻟتي تم اﻟﺤﺻول عﻠﻴهﺎ ﺧالل اﻟعﻣل
اﻟﻣﻴداني ﺑﺎﻟﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣعنﻴة ﻟتﺤقﻴق فهم أفضل ﻟﻠسﻴﺎق اﻟﻣﺤﻠي.
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شكل ( :)1حدود محمية السلوم البحرية

 oجﻣع وتﺤﻠﻴل اﻹﺤﺻﺎئﻴﺎت واﻟتقﺎرﻴر اﻟرسﻣﻴة؛ ﺑﻣﺎ في ذﻟك:

2-3



تقرﻴر اﻟتنﻣﻴة اﻟﺑشرﻴة ﺑﻣﺻر اﻟتﺎﺑع ﻟﺑرنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتﺤدة اﻹنﻣﺎئي.2010 ،



تقرﻴر ﻣرﻛز اﻟﻣعﻠوﻣﺎت ودعم اتﺧﺎذ اﻟقرار ،ﻣجﻠس اﻟوزراء اﻟﻣﺻري (.2007 ،)IDSC



تقرﻴر اﻟجهﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠتعﺑئة اﻟعﺎﻣة واﻹﺤﺻﺎء .2006



ﻣجﻠس ﻣدﻴنة ﻣطروح ،ﻣرﻛز اﻟﻣعﻠوﻣﺎت ،اﻟتقرﻴر اﻟسنوي.2011 ،

مصادر البيانات األساسية
اعتﻣدت اﻟﺑﻴﺎنﺎت األسﺎسﻴة عﻠى عدد ﻣن األنشطة اﻟتي أجرﻴت ﻣﻴدانﻴﺎ في اﻟفترة ﻣن  19-15ﻣﺎﻴو
 2015واﻟتي تضﻣنت زﻴﺎرات ﻣﻴدانﻴة وتفقدﻴة وسط اﻟﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة ،وﻣقﺎﺑالت شﺧﺻﻴة ﻣع
اﻟﻣشﺎرﻛﻴن اﻟرئﻴسﻴن في االستﺑﻴﺎن ،واﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟجﻣﺎعﻴة اﻟﻣتﺧﺻﺻة ﻣع األطراف اﻟﻣعنﻴة واﻟﻣفﺎهﻴم
األسﺎسﻴة اﻟﺤسﺎسة ﺑﺎﻟﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة.

ﻣن اﻟجدﻴر ﺑﺎﻟذﻛر أنه ﻟم ﻴﻛن جﻣع اﻟﺑﻴﺎنﺎت األسﺎسﻴة اﻟﺧﺎﺻة ﺑهذا اﻟتقرﻴر دون اﻟتعﺎون اﻟﻣثﻣر ﻣن
ﻗﺑل اﻟﻣسئوﻟﻴن اﻟﻣﺤﻠﻴن ،فﻠقد ﻗدم رئﻴس ﻣرﻛز ﻣعﻠوﻣﺎت ﻣرسي ﻣطروح ﺑﻣجﻠس اﻟﻣدﻴنة ﻛل ﻣﺎ هو ﻣﻣﻛن
ﻣن ﻣسﺎعدة وتعﺑئة اﻟﺑﻴﺎنﺎت .وﻣع ذﻟك ،فإن اﻹﺤﺻﺎءات اﻟرسﻣﻴة ﻟﻴست ﻗﻴﺎسﻴة دائﻣﺎ ،ﻟذا في ﺑعض
األﺤﻴﺎن ﻴتم عرض اﻟﺻور عﻠي ﻣستوى ﻣرﻛز اﻟسﻠوم ،وفي أﺤﻴﺎن أﺧرى ﻴتم تﺻنﻴفهﺎ عﻠي ﻣستوي

اﻟﻣدﻴنة.

 1-2-3زيارات الموقع والمالحظات الميدانية
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تسﺎعد اﻟزﻴﺎرات واﻟﻣسﻴرة اﻟتفقدﻴة وسط اﻟﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة وﻣنطقة اﻟدراسة في تﺤقﻴق فهم أفضل
ﻟﻠسﻴﺎق االجتﻣﺎعي واﻟثقﺎفي ﻟﻠﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة ﻣن ﺧالل ﻣشﺎهدة اﻟتفﺎعالت فﻴﻣﺎ ﺑﻴن اﻟﺑﻴئة اﻟطﺑﻴعﻴة
واألنشطة اﻟﺑشرﻴة عﺑر اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن .تعد هذه األﻣور ﻣفﻴدة ﻟتﺤدﻴد اﻟﺧﺻﺎئص اﻟطﺑﻴعﻴة ﻟﻠﻣجتﻣع
وتسﺎهم في جﻣع اﻟﻣعﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧالل اﻟسﻴر في ﺧط عﺑر اﻟقطﺎع اﻟعرضي ﻟﻠﻣنظر اﻟطﺑﻴعي،ﻴﻣتد هذا

اﻟﺧط في اﻟعدﻴد ﻣن االتجﺎهﺎت ﻟتغطﻴة اﻟﻣنﺎطق اﻹﻴﻛوﻟوجﻴة األسﺎسﻴة ﻟﻴسﺎعد أﻴضﺎ عﻠي ضﻣﺎن تﻣثﻴل
اﻟتغﻴرات اﻟجغرافﻴة واﻟﻣوارد واالجتﻣﺎعﻴة  -االﻗتﺻﺎدﻴة ﻟﻠﻣجتﻣع.

شكل ( :)2زيارة الموقع

وفي إطﺎر هذا اﻟسﻴﺎق ،ﻣن اﻟضروري اﻟقﻴﺎم ﺑﻣﺎ هو أﻛثر ﻣن ﻣجرد ﻣسﻴرة تفقدﻴة واﺤدة وﻟﻛن تعتﻣد
عﻠى نﻣط وتنوع اﻟﻣنظوﻣﺎت االجتﻣﺎعﻴة االﻗتﺻﺎدﻴة أو ﺤجم اﻟﻣجتﻣعﺎت .وﻴعد اﻟﻣشﺎرﻛﻴن اﻟرئﻴسﻴن في
االستﺑﻴﺎن وشﻴوخ وﻛﺑﺎر ﻗﺑﺎئل اﻟﻣجتﻣع اﻟﻣﺤﻠي ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣفﻴدة في هذا اﻟﺻدد ،وﻗد انضﻣوا
ﻟﺑعض اﻟﻣسﻴرات .وﻣن اﻟنﺎﺤﻴة األﺧرى ،ﻴتم دعم اﻟﻣالﺤظﺎت اﻟعﺎﻣة ﻣن ﺧالل اﻟﻣقﺎﺑالت (اﻟﻣفتوﺤة)

اﻟﻣﺧتﺻرة وغﻴر اﻟرسﻣﻴة اﻟتي ترﻛز عﻠي أي ﻣن اﻟقضﺎﻴﺎ اﻟﻣثﻴرة ﻟﻠقﻠق .ﺤﻴث أن اﻟﻣالﺤظﺎت اﻟﻣﻴدانﻴة

واﻟﻣعﻠوﻣﺎت اﻟتي ﻴتم جﻣعهﺎ ﻣن ﺧالل اﻟﻣقﺎﺑالت تسﺎعد عﻠى تﺤدﻴد اﻟتﺤدﻴﺎت واﻟفرص اﻟﻣتﺎﺤة.
ﺑﺎﻹضﺎفة إﻟي هذا ،فإن اﻟﻣسﻴرات اﻟتفقدﻴة تسﺎعد عﻠى تﺤدﻴد اﻟتأثﻴرات اﻹﻴجﺎﺑﻴة واﻟسﻠﺑﻴة اﻟتي ﻣن
اﻟﻣرجح ﺤدوثهﺎ ﺧالل فترة اﻹعداد واﻟتنفﻴذ ﺑﻣنﺎطق اﻟدراسة ،واﻟتي ﻗد ﻴﻛون ﻟهﺎ تأثﻴر عﻠي اﻟسﻛﺎن

اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن .وﻗد تم عﻣل ﻣسﻴرة تفقدﻴة واﺤدة ﺑواسطة اﻟسﻴﺎرات الستﻛشﺎف األنشطة واﻟﻣنظوﻣﺎت
االﻗتﺻﺎدﻴة اﻟقﺎئﻣة في اﻟﻣﺤﻣﻴة ﻣن  42-9ﻛم ﻣن اﻟﺧط اﻟسﺎﺤﻠي ﻟﻠﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة.
 2-2-3التصوير الفوتوغرافي
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تم أﻴضﺎ استﺧدام اﻟتﺻوﻴر اﻟفوتوغرافي ﻟتوثﻴق اﻟﻣشﺎرﻛة واﻹشﺎرة ﺑشﻛل واضح ﻟشواغل وﻗضﺎﻴﺎ
اﻟﻣجتﻣع .ﻛﻣﺎ أنه ﻴعطي ﻟﻠقﺎرئ فﻛرة أفضل عن طﺑﻴعة اﻟﺑﻴئة اﻟطﺑﻴعﻴة اﻟﻣﺤﻠﻴة وأنشطة سﺑل اﻟعﻴش .في
ﺑعض األﻣﺎﻛن أو اﻟﻣواﻗف ،ﻟم ﻴﻛن اﻟتﺻوﻴر ﻣﻣﻛنﺎ ﺑسﺑب اﻟﺤسﺎسﻴة االجتﻣﺎعﻴة أو ألسﺑﺎب أﻣنﻴة.
 3-2-3المقابالت مع المشاركين الرئيسين في االستبيان
تم عقد  17ﻣقﺎﺑﻠة ﻣع اﻟﻣشﺎرﻛﻴن اﻟرئﻴسﻴن في االستﺑﻴﺎن شﻣﻠت األطراف اﻟﻣعنﻴة األسﺎسﻴة واﻟثﺎنوﻴة

ﺑﺎﻟسﻠوم وﻣدﻴنة ﻣرسي ﻣطروح ،1تﻣت اﻟﻣقﺎﺑالت ﻣع ﻣسئوﻟﻴن ﻣﺤﻠﻴﻴن وﻛﺑﺎر وشﻴوخ اﻟقﺑﺎئل ورئﻴس
ﻣجﻠس ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم وادارة اﻟتنﻣﻴة اﻟعﻣرانﻴة وو ازرة اﻟتﺧطﻴط واﻟﺻﻴﺎدﻴن وﺻﺎئدي اﻟطﻴور واﻟﻣزارعﻴن
واﻟرعﺎة وﻗوات اﻟﺤدود.

شكل ( :)3مقابلة شخصية مع رئيس مجلس مدينة السلوم

شكل ( :)4مقابلة شخصية مع صائدي الطيور المهاجرة
1

ﺭﻙﻱﻥ ﻑﻱ االﺱﺕﺏﻱﺍﻥ
ﺕﺽﻡﻥ ﻡﻝﺡﻕ ()1ﻕﺍﺉﻡﺓﺏﺃﺱﻡﺍءﺍﻝﻡﺵﺍ
ﻱ

انفايرونكس

يوليو 2015

دراسة التقييم االجتماعي  -االقتصادي لمحمية السلوم البحرية

13

 4-2-3المناقشات الجماعية المتخصصة
تم عقد ﻣجﻣوعتﺎن ﻣنﺎﻗشة جﻣﺎعﻴة ﻣتﺧﺻﺻة ﻣع ﻣجﻣوعتﻴن ﻣن ﺻﻴﺎدي األسﻣﺎك وﻣﻣثﻠي اﻟﺻﻴﺎدﻴن
ورئﻴس جﻣعﻴة اﻟﺻﻴﺎدﻴن وشﻴخ اﻟﺻﻴﺎدﻴن .تم استضﺎفة اﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟجﻣﺎعﻴة في ﻣنزل أﺤد ﻛﺑﺎر وشﻴوخ
اﻟقﺑﺎئل اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن اﻟذي ﻴﻣﺎرس ﺑدوره في نشﺎط اﻟﺻﻴد.

شكل ( :)5مناقشة جماعية مع مجموعة من الصيادين ()1
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شكل ( :)6مناقشة جماعية مع مجموعة من الصيادين ()2

3-3

تحليل البيانات النوعية
تض ــﻣن تﺤﻠﻴ ــل اﻟﺑﻴﺎن ــﺎت اﻟنوعﻴ ــة ع ــدد ﻣ ــن األنش ــطة ﻣنه ــﺎ :تس ــجﻴل ﻣﺤﺎض ــر االجتﻣﺎع ــﺎت واﻟﻣق ــﺎﺑالت
اﻟشﺧﺻــﻴة ،تﺤرﻴــر وثﻴقــة اﻟﻣنﺎﻗشــﺎت ،تﺤﻠﻴــل اﻟﻣﺤتــوي اﻟنــوعي ،اﻟتﻛوﻴــد /اﻟترﻣﻴــز ،اﻟﺤفــظ فــي اﻟﻣﻠفــﺎت،

واالستعﺎنة ﺑﺎﻟدراسﺎت اﻟسﺎﺑقة.

 1-3-3محاضر االجتماعات والمقابالت
ﻗﺎم ﻣسﻴري اﻟﺤوار ﺑإدارة اﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟجﻣﺎعﻴة ﺑﺤﻴث ﻴظﻠوا في ﺤﺎﻟة انتﺑﺎه ﻟﻣداﺧالت اﻟﻣشﺎرﻛﻴن .فإذا ﻣﺎ
توجب عﻠﻴهم تدوﻴن ﻛل شيء في اﻟوﻗت نفسه ،فﻣن غﻴر اﻟﻣرجح أن ﻴﻛونوا ﻗﺎدرﻴن عﻠي إﻴالء
اﻟﻣشﺎرﻛﻴن االهتﻣﺎم اﻟﻛﺎفي ﺤﻴث ﻴنﺻب اهتﻣﺎﻣهم اﻟتﺎم في اﻟتفﻛﻴر في تﺤقﻴق ﻣزﻴد ﻣن اﻟشرح
واﻟتوضﻴح ﻟﻣﺎ ﻴتم اﻟتﺤدث عنه في ذﻟك اﻟوﻗت ،وفي ﺻﻴﺎغة اﻟﻣواضﻴع اﻟتي ترﺑط اﻟﺤدﻴث اﻟجﺎري ﻣع
ﻣﺎ تم ﻗوﻟه ﺑﺎﻟفعل ،وفي اﻟتفﻛﻴر ﻣسﺑقﺎ ﻟطرح سؤال جدﻴد ﻗد أثﻴر اآلن وﻟم ﻴتم االنتﺑﺎه ﻟه ،وتواجده

ﺑﺻورة تﻣﻛنه ﻣن اﻟتواﺻل ﻣعهم وجعﻠهم ﻴنﺻتون عﻠي نﺤو فعﺎل .وﻴعد ﻛل هذا ﺻعﺑﺎ ﺑﻣﺎ ﻴﻛفي،
أضف إﻟﻴه ﻣشﻛﻠة اﻟتدوﻴن .ﺑﺎﻟتﺎﻟي ،فإن عﻣﻠﻴة تدوﻴن اﻟﻣالﺤظﺎت تقﻠل ﻣن اﻟقدرة عﻠي ﻗﻴﺎدة اﻟﻣنﺎﻗشﺎت
اﻟجﻣﺎعﻴة اﻟﻣتﺧﺻﺻة .فﻣن اﻟﻣفﻴد ﻟﻠغﺎﻴة أن ﻴتنﺎوب ﻛل ﻣن ﻣسﻴري اﻟﺤوار وﻣدوني اﻟﻣالﺤظﺎت
األدوار فﻴﻣﺎ ﺑﻴنهم ﺧالل اﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟجﻣﺎعﻴة اﻟﻣﺧتﻠفة.
 2-3-3تحرير وثيقة المناقشات

عقب االنتهﺎء ﻣن اﻟﻣنﺎﻗشة ،تم دراسة نسخ اﻟﻣﺤﺎضر اﻟﻣدونة ﻟﺑدء تﺤرﻴر اﻟوثﻴقة .وﻣع ذﻟك ،ال ﻴسﻣح

ﺑتراﻛم نسخ اﻟﻣﺤﺎضر دون دراستهﺎ عندﻣﺎ تﻛون ﻣتﺎﺤة .وﺑقدر اﻟوﻗت اﻟﻣستغرق في ﻛل اجتﻣﺎع ،ﻴقضى

اﻟﻛثﻴر ﻣن اﻟوﻗت في دراسة وتﺤﻠﻴل ﻣواد اﻟﻣنﺎﻗشة .ﺤﻴث تعد عﻣﻠﻴة تﺤرﻴر اﻟوثﻴقة أﻣر ﺑﺎﻟغ األهﻣﻴة.

وﻣﺎ ﻴقضى ﻣن اﻟوﻗت في تﺤرﻴر اﻟوثﻴقة ﻴعﺎدل ضعف اﻟوﻗت اﻟﻣستغرق في عقد اﻟﻣنﺎﻗشة .وتتﺤقق
نتﺎئج أفضل إذا ﻣﺎ ﻗﺎم ﻣدوني اﻟﻣالﺤظﺎت ﺑتدوﻴن اﻟﻣﺤﺎضر وﻟﻴس ﻣسﻴري اﻟﺤوار؛ فهذا ﻴضﻣن نوعﻴة
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ودﻗة اﻟﺑﻴﺎنﺎت .ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﻴﺎنﺎت اﻟنوعﻴة تتﻴح ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣواد اﻟغنﻴة .وﻗد ﻛﺎن ﻴتم تجﻣﻴع سجل
اﻟﺑﻴﺎنﺎت اﻟهﺎﻣة اﻟتي تﺤتﺎج إﻟى أن تدار ﻗﺑﻠهﺎ ﺑفترة ﻛﺎفﻴة.
 3-3-3تحليل البيانات النوعية
ﻴنظر إﻟي تﺤﻠﻴل اﻟﺑﻴﺎنﺎت اﻟنوعﻴة ﻛﻣنتج هﺎم ﻹنتﺎج اﻟﺑﻴﺎنﺎت ﺑﺻورة تدرﻴجﻴة .وﻣن ﺧالل االسترشﺎد

ﺑﺎﻟﺑﻴﺎنﺎت اﻟتي تم جﻣعهﺎ واﻟﻣواضﻴع واالستفسﺎرات وﻣعﺎﻴﻴر اﻟتقﻴﻴم اﻟتي توفر اﻟترﻛﻴز ﻴعد اﻟتﺤﻠﻴل هو

اﻟترتﻴب اﻟﻣشتق ﻣن اﻟعﻣل اﻟﻣﻴداني ﺑشأن اﻟﺑﻴﺎنﺎت .وألن اﻟتﺤﻠﻴل هو نﺎتج عﻣﻠﻴة استقرائﻴة وتوجﻴه
تﻣهﻴدي ﻴعد ﻣن ﺧالﻟهﺎ اﻟﻣﺤﻠل ﺑﻣثﺎﺑة اﻟعنﺻر ﻣرﻛزي ،فإن تﺤقﻴق هذا األﻣر (أي اﻟترتﻴب) ﻟﻴس ﻣجرد
عﻣﻠﻴة ﻣﻴﻛﺎنﻴﻛﻴة ﻟتجﻣﻴع اﻟﺧطوات في ﻣسﺎر واﺤد .وعﻠي اﻟرغم ﻣن ذﻟك ،هنﺎك اﻟعدﻴد ﻣن األنشطة

اﻟﻣﻠﻣوسة وﺤتى اﻟروتﻴنﻴة ﻣتضﻣنة في اﻟتﺤﻠﻴل ،ﺤﻴث تظل اﻟعﻣﻠﻴة اﻟتي ﻴقﺻد ﺑهﺎ أن تﻛون ذات طﺎﺑع

ﻣفتوح ﺑدرجة ﻛﺑﻴرة .وعﻠي هذا اﻟنﺤو ،فإن اﻟتﺤﻠﻴل هو فعل إﺑداعي ﻟﻠغﺎﻴة أﻴضﺎ .ونظ ار ﻟألﺑعﺎد
اﻟالنهﺎئﻴة واﻹﺑداعﻴة ﻟعﻣﻠﻴة اﻟتﺤﻠﻴل فإن وﺻف اﻟعﻣﻠﻴﺎت اﻟﻣﻠﻣوسة اﻟﻣﻛونة ﻟه ال ﻴعﺑر عﻠى نﺤو تﺎم
عﻣﺎ ﻴدور.
 4-3-3التكويد /الترميز
تﻛوﻴد اﻟﺑﻴﺎنﺎت اﻟنوعﻴة هي أﺤد اﻟطرق اﻟﻣتﺑعة ﻟتﺻنﻴف وترتﻴب اﻟﺑﻴﺎنﺎت .فهي تسﺎعد عﻠي تسﻣﻴة

وفﺻل وتجﻣﻴع وتنظﻴم اﻟﺑﻴﺎنﺎت .ﺑﺎﻹضﺎفة إﻟي هذا ،تسﺎعد هذه اﻟطرﻴقة عﻠى تﻠﺧﻴص وتنسﻴق وفرز
اﻟعدﻴد ﻣن اﻟﻣالﺤظﺎت اﻟﻣتعﻠقة ﺑﺎﻟﺑﻴﺎنﺎت .وفي هذا اﻟﺻدد ،ﻴﺻﺑح اﻟتﻛوﻴد في ﺤد ذاته تﺤﻠﻴال نظرﻴﺎ

ﺤﻴث أنه ﻴﺤدد في ﺤدات ﻣعﺎني اﻟﻣعﻠوﻣﺎت وﻴﻣﻛن جﻣع تدفق اﻟﺑﻴﺎنﺎت اﻟواﻗعﻴة في إطﺎر ﻣجﻣوعﺎت
ﻣن اﻟعنﺎﺻر اﻟﻣرتﺑطة ﺑﺑعضهﺎ اﻟﺑعض.
 5-3-3الحفظ في الملفات
اﻟﺤفظ في اﻟﻣﻠفﺎت هي طرﻴقة أﺧرى ﻟﻠتﻛوﻴد اﻟﻣﺎدي ،ﺤﻴث ﻴقوم اﻟﺑﺎﺤثون ﺑتﻛوﻴن ﻣجﻣوعة ﻣوسعة ﻣن

ﻣجﻠدات اﻟﻣﻠفﺎت ﺑأسﻣﺎء ﻣﻛودة عﻠي عالﻣﺎت اﻟتﺑوﻴب ﻣع وضع اﻟﺑﻴﺎنﺎت أو اﻟﻣذﻛرة في اﻟﻣجﻠد

اﻟﻣنﺎسب.
 6-3-3االستعانة بالمقتبسات
تم اﻹشﺎرة إﻟي ﺑعض االﻗتﺑﺎسﺎت ﻣﻣن تﻣت ﻣقﺎﺑﻠتهم دون أي تﺤرﻴر ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺤث عﻠى أنهﺎ ﻛﻠﻣﺎت
ﺧﺎﺻة .وهذا ﻴسﺎعد عﻠي فهم اﻟعدﻴد ﻣن جوانب ﺧﺑرة اﻟﺑعض في ﻣواﻗف ﻣعﻴنة ،وهي:
 oوجهﺎت نظر اﻟﺑعض اﻟفرﻴدة ﻣن نوعهﺎ اﻟتي تعﻛس وتفسر اﻟواﻗع.
 oﺧﺑرة اﻟﺑعض واﻟتأثﻴرات اﻟهﺎﻣة واﻟعالﻗﺎت واﻟتفﺎعل اﻟجﻣﺎعي في إطﺎر سﻴﺎق ﻣعﻴن.
 oوجهﺎت اﻟنظر اﻟذاتﻴة واﻟﻣعرفة اﻟغنﻴة فﻴﻣﺎ ﻴتعﻠق ﺑﺎﻟتفﺎﺻﻴل اﻟتي ﻴﺑﺤث عنهﺎ اﻟﺑﺎﺤث في
دراسته.
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 oاستراتﻴجﻴﺎت اﻟﺑعض في اﻟتأﻗﻠم واﻟتﻛﻴف ﻣع اﻟضغوط واﻟﺻدﻣﺎت.
 oاﻟنقطة األفضل اﻟتي تسﻣح ﻟﻠﺑعض ﺑرؤﻴة األﻣور أوضح وﺑﺻورة ﻣوضوعﻴة ﻣع ﻣرور اﻟوﻗت.
 oاﻟعنﺎﺻر اﻟﻣشترﻛة واألفﻛﺎر اﻟرئﻴسﻴة واﻟقضﺎﻴﺎ اﻟتي ﻴطرﺤهﺎ اﻟﺑعض ﻣن ﺧالل ﺑعض
االﺧتالفﺎت اﻟقﺎئﻣة.
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محافظة مرسي مطروح

 1-4السياق المحلي
تقع ﻣﺤﺎفظة ﻣطروح في اﻟجزء اﻟشﻣﺎﻟي ﻣن اﻟﺻﺤراء اﻟغرﺑﻴة شﻣﺎل واﺤة اﻟﺑﺤرﻴة ،وتﻣتد عﻠي طول
سﺎﺤل اﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط ﻣن ﺤدود ﻣﺻر ﻣع ﻟﻴﺑﻴﺎ ،وتتجه نﺤو اﻟشرق إﻟي شرق ﻣدﻴنة اﻟﺤﻣﺎم ﺑﻣسﺎفة
تقرب ﻣن  450ﻛم .تقع ﻣﺤﺎفظة ﻣطروح في ﻣﺤﻴط ﻣنطقة اﻹسﻛندرﻴة واﻟتي تشتﻣل عﻠي ﻣﺤﺎفظﺎت
اﻹسﻛندرﻴة واﻟﺑﺤﻴرة وﻣطروح .وﻣن اﻟجدﻴر ﺑﺎﻟذﻛر ،أن اﻟﻣﺤﺎفظة تتﻣتع ﺑﻣوﻗع فرﻴد ﻣن نوعه عﻠي اﻟﺑﺤر

اﻟﻣتوسط ،فضال عﻣﺎ تتﻣتع ﺑه ﻣن تﺎرﻴخ عرﻴق وﻣستقﺑل واعد .تغطي اﻟﻣﺤﺎفظة ﻣسﺎﺤة  166.56أﻟف
ﻛم ،2تﻣثل ﺤواﻟي  %16,5ﻣن إجﻣﺎﻟي ﻣسﺎﺤة ﻣﺻر .تتأﻟف ﻣن  8ﻣراﻛز و 8ﻣدن و 56وﺤدة ﻣﺤﻠﻴة

رﻴفﻴة ﻴتﺑعهﺎ  98ﻗرﻴة و 241نجع .2ووفقﺎ ﻟتقرﻴر اﻟتنﻣﻴة اﻟﺑشرﻴة ﺑﻣﺻر ( ،)2010ﻴقدر إجﻣﺎﻟي اﻟﻛثﺎفة
اﻟسﻛﺎنﻴة ﺑﻣﺤﺎفظة ﻣرسي ﻣطروح ﺑـ  337,4أﻟف نسﻣة في عﺎم  ،2008ﺑﻣعدل نﻣو سنوي ﺑﻠغ نﺤو

 %3.9في اﻟفترة ﻣﺎ ﺑﻴن  1996و .2008وﻣﺎ ﻴﻣثل  %70,4ﻣن إجﻣﺎﻟي اﻟﻛثﺎفة اﻟسﻛﺎنﻴة ﻴعﻴشون في
اﻟﻣنﺎطق اﻟﺤضرﻴة.3

شكل ( :)7محافظة مطروح

ﻴوجد ﻗطﺎعﻴن ﻣﺧتﻠفﻴن تﻣﺎﻣﺎ ﻣن اﻟسﻛﺎن في نطﺎق اﻟﻣنﺎطق اﻟسﺎﺤﻠﻴة ﺑﻣﺤﺎفظة ﻣرسي ﻣطروح .أﺤدهﻣﺎ

هم اﻟسﻛﺎن اﻟﻣقﻴﻣﻴن ،وعﺎدة ﻣﺎ ﻴتواجدون ﺑﺎﻟﻣدن واﻟقرى اﻟﻣأهوﻟة ﺑشﻛل دائم عﻠى ﻣدار اﻟسنة ،واﻟقطﺎع

IDCS 2007 2
UNDP, EHDR 2010 3

انفايرونكس

يوليو 2015

دراسة التقييم االجتماعي  -االقتصادي لمحمية السلوم البحرية

18

اآل ﺧر هم اﻟسﻛﺎن اﻟعﺎﺑرﻴن "ﻗﺻﻴري اﻹﻗﺎﻣة" ،وﻣعظﻣهم ﻣن اﻟﻣﺻﻴفﻴن ﻣﻣن ﻴقوﻣون ﺑزﻴﺎرة اﻟﻣنتجعﺎت
اﻟسﺎﺤﻠﻴة ﺧالل أشهر اﻟﺻﻴف .وعﻠي طول ﻣعظم اﻟشرﻴط اﻟسﺎﺤﻠي ﻟﻣﺤﺎفظة ﻣطروح ،تعد اﻟﻛثﺎفة
اﻟسﻛﺎنﻴة اﻟﺑشرﻴة ﻣنﺧفضة نوعﺎ ﻣﺎ ،وﻴرتﻛز ﻣعظﻣهﺎ في عدد ﻗﻠﻴل إﻟي ﺤد ﻣﺎ ﻣن اﻟﻣراﻛز ،إال أنهﺎ ذات

ﻛثﺎفة سﻛﺎنﻴة عﺎﻟﻴة نسﺑﻴﺎ .ﻴعﻴش أﻛثر ﻣن ثﻠث سﻛﺎن اﻟﻣﺤﺎفظة في ﻣرﻛز ﻣطروح ،ﻴﻠﻴه اﻟضﺑعة
واﻟﺤﻣﺎم ،وﻴعﻴش أﻗل ﻣن  %3ﻣن سﻛﺎن اﻟﻣﺤﺎفظة في ﻣدﻴنة اﻟعﻠﻣﻴن .فﻴﻣﺎ ﻴﺑﻠغ ﻣتوسط اﻟﻛثﺎفة
اﻟسﻛﺎنﻴة ﺑﺎﻟﻣﺤﺎفظة نﺤو  53شﺧص في ﻛل ﻛم .2وﻴﺻل إﻟي أﻗﺻى ﻣعدالته في ﻣدﻴنة اﻟﺤﻣﺎم ﺤﻴث
ﻴوجد نﺤو  293شﺧص في ﻛل ﻛم ،2وﻴﺻل أدنى ﻣعدالته في ﻣطروح.
تتﻣتع ﻣﺤﺎفظة ﻣطروح ﺑإﻣﻛﺎنﺎت ﻛﺑﻴرة ﻣن أجل اﻟتنﻣﻴة اﻟزراعﻴة ﻣن ﺤﻴث زﻴﺎدة اﻟﻣسﺎﺤﺎت اﻟﻣزروعة
وترﺑﻴة اﻟﻣواشي اعتﻣﺎدا عﻠي اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎئﻴة ﻣن اﻟﻣﻴﺎه اﻟجوفﻴة واﻟفﻴضﺎنﺎت واألﻣطﺎر اﻟغزﻴرة واﻟﻴنﺎﺑﻴع
اﻟطﺑﻴعﻴة ﺑﺎﻹضﺎفة إﻟي ترعة اﻟﺤﻣﺎم .ﻛﻣﺎ تعد اﻟﻣﺤﺎفظة غنﻴة ﺑﺎﻹﻣﻛﺎنﺎت اﻟطﺑﻴعﻴة واﻟﻣواﻗع اﻟتﺎرﻴﺧﻴة
اﻟتي تﻣثل أﺻول ﻛﺑﻴرة ﻟﻣستقﺑل اﻟسﻴﺎﺤة في ﻣﺻر .ﻴﻣتد سﺎﺤل ﻣطروح ألﻛثر ﻣن  450ﻛم ،ﻣعظم

اﻟشواطيء رﻣﻠﻴة ﻴتﺧﻠﻠهﺎ اﻟﺧﻠجﺎن اﻟهﺎدئة ﻣﻣﺎ ﻴوفر ﻣالذ آﻣن ﻟﻣﻣﺎرسة األنشطة اﻟﻣﺎئﻴة .وﻣن أﻛثر هذه

اﻟشواطئ شهرة هي شواطئ عجﻴﺑة وﻛﻠﻴوﺑت ار وروﻣﻴل واﻟﺑوسﻴت .وﻣن ﻣعﺎﻟم اﻟجذب اﻟسﻴﺎﺤﻴة األﺧرى
اﻟرَﺧم" ،وﺤﻣﺎم
ﺑﺎﻟﻣﺤﺎفظة دﻴر ﻣﺎرﻴنﺎ واﻟﻣقﺎﺑر اﻟجﻣﺎعﻴة واﻟﻣتﺤف اﻟﺤرﺑي وﻣعﺑد رﻣسﻴس اﻟثﺎني ﺑـ"أم َ
ﻛﻠﻴوﺑترا ،وواﺤة سﻴوة فضال عن اﻟرﻣﺎل اﻟسﺎﺧنة اﻟتي تسﺎعد في عالج ﺑعض األﻣراض ﻣثل األﻣراض
اﻟجﻠدﻴة واﻟروﻣﺎتزم .وﻣن اﻹﻣﻛﺎنﺎت اﻟﺑﻴئﻴة األﺧرى ﺑﺻﺤراء ﻣطروح واﻟتي تجذب اهتﻣﺎم اﻟعدﻴد ﻣن
اﻟﻣهنﻴﻴن واﻟﺑﺎﺤثﻴن هي أنواع اﻟنﺑﺎتﺎت اﻟنﺎدرة ﺤﻴث ﻴوجد ﻣﺎ ﻴزﻴد عن  60نوع نﺎدر ﻣن اﻟنﺑﺎتﺎت ﺑﺻﺤراء

ﻣطروح عﻠي طول اﻟﻣﺤﻣﻴﺎت اﻟطﺑﻴعﻴة ﺑﻣنﺎطق اﻟعﻣﻴد وسﻴوة.4
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شكل ( :)8شاطيء عجيبة

شكل ( :)9شاطئ كليوبت ار
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 2-4التركيبة السكانية بمرسي مطروح
ﺑﺻفة عﺎﻣة ،ﻴظهر اﻟسﺎﺤل اﻟشﻣﺎﻟي اﻟغرﺑي تنوع اجتﻣﺎعي ثقﺎفي ﻣعتدل ،وذﻟك ألن اﻟسﻛﺎن ﻴقسﻣون
أنفسهم إﻟي فئتﻴن رئﻴسﻴتﻴن ،وهﻣﺎ :اﻟعرب وأﺑنﺎء وادي اﻟنﻴل .هذا ﺑﺎﻹضﺎفة إﻟي عدد ﻣن ذوي اﻟﺧﻠفﻴﺎت

غﻴر اﻟﻣﺻرﻴة ﻣن اﻟسودان وﻟﻴﺑﻴﺎ وغﻴرهﺎ ﻣن دول شﻣﺎل أفرﻴقﻴﺎ ،وﻛذﻟك اﻟﻴونﺎن اﻟتي تسﺎهم في هذا

اﻟتنوع .وﻛل ﻣن اﻟفئتﻴن اﻟرئﻴسﻴتﻴن ﻟدﻴهﻣﺎ تقسﻴﻣﺎت فرعﻴة ﻣتعددة ﺑنﺎء عﻠي االنتﻣﺎءات اﻟقﺑﻠﻴة ﺑﺎﻟنسﺑة
ﻟﻠعرب وﺑنﺎء عﻠى طول اﻹﻗﺎﻣة ﺑﻣطروح ﺑﺎﻟنسﺑة ألوالد وادي اﻟنﻴل .أﻣﺎ اﻟﻠذﻴن ﻴطﻠقون عﻠي أنفسهم
"اﻟعرب" ﻴﻣﻛن وﺻفهم عﻠي أنهم "ﺑدو" إال أن هذا اﻟﻣﺻطﻠح نﺎد ار ﻣﺎ تسﻣعه في اﻟسﺎﺤل اﻟشﻣﺎﻟي
اﻟغرﺑي .أﻣﺎ أوالد وادي اﻟنﻴل ﻣﻣن ﻴتم تعرﻴفهم عﻠي أنهم اﻟوافدﻴن اﻟﻣقﻴﻣﻴن ﻴطﻠقون عﻠي أنفسهم وﻴطﻠق

عﻠﻴهم األﺧرﻴن أﻴضﺎ "اﻟوافدﻴن" أو "اﻟﻣﺻرﻴﻴن" .وﻣﻣﺎ ﻴجدر اﻹشﺎرة إﻟﻴه ،أن ﻣﺻطﻠح اﻟﻣﺻرﻴﻴن في

ﻣﺻر واﻟعﺎﻟم اﻟعرﺑي ﻴرﻣز إﻟي ﻣواطني جﻣهورﻴة ﻣﺻر اﻟعرﺑﻴة ،إال أن هذا اﻟﻣﺻطﻠح ﻟدﻴه استﺧداﻣﺎت
أضﻴق ،وفي ﺑعض األﺤﻴﺎن ﻴتم استﺧداﻣه ﻟإلشﺎرة ﻟﻠسﻛﺎن اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن ﻟوادي اﻟنﻴل (فﻴﻣﺎ ﺑﻴن أسوان
واﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط) أو ﻟسﻛﺎن ﻣدﻴنة اﻟقﺎهرة .وفي اﻟسﺎﺤل اﻟشﻣﺎﻟي اﻟغرﺑي ،ﻴشﻴر ﻣﺻطﻠح "اﻟﻣﺻرﻴﻴن"
عﻠي وجه اﻟتﺤدﻴد إﻟي ﻣجتﻣع /فئة وادي اﻟنﻴل ،عﻠى اﻟرغم ﻣن أن هذا ال ﻴعني أن سﻛﺎن اﻟﻣنطقة ﻣن
اﻟﺑدو ﻟﻴسوا ﻣﺻرﻴﻴن .وعﻠي اﻟعﻛس ﻣن ذﻟك ،فإن تسﻣﻴة اﻟﺑدو "ﺑﺎﻟعرب" وﻟﻴس اآلﺧرﻴن ال تعني أن
أوالد وادي اﻟنﻴل وغﻴرهم ﻣن اﻟدول اﻟعرﺑﻴة األﺧرى ال ﻴعتﺑرون عرب في أشﻣل اﻟﻣعﺎني غﻴر اﻟﺑدوﻴة
ﻟهذا اﻟﻣﺻطﻠح .وﺑﺻفة عﺎﻣة ،هنﺎك أرﺑع أنسﺎب رئﻴسﻴة ،وهي :أوالد عﻠي واﻟجﻣﻴعﺎت وغﻴرهم ﻣن

اﻟﺑدو ،واﻟسعﺎدي واﻟﻣراﺑطﻴن ،وأوالد وادي اﻟنﻴل.

نزح أوالد عﻠي ﻣن نجد (شﺑه اﻟجزﻴرة اﻟعرﺑﻴة) في اﻟقرن اﻟراﺑع ﻣن اﻟهجرة ﻣع اﻟفتح اﻹسالﻣي ،وأوائل
اﻟﻣسﻠﻣﻴن اﻟعرب .وهم ﻴنتﻣون إﻟي اﻟعدﻴد ﻣن اﻟعشﺎئر ،وﻴتﻣتعون ﺑتفوق وسﻴﺎدة عددﻴة داﺧل اﻟﻣنطقة
هذا فضال عن ﻛونهم األﻛثر شهرة ﻣن ﺑﻴن سﻛﺎن اﻟﺻﺤراء عﻠي نطﺎق واسع في ﻣﺻر .استقر اﻟعدﻴد
ﻣنهم ﺑﻣﺤﺎفظﺎت وادي اﻟنﻴل اﻟﻣﺧتﻠفة ،ﺑﻴنﻣﺎ ﻴعﻴش اﻟﺑعض األﺧر في شرق ﻟﻴﺑﻴﺎ .وأوالد عﻠي هم ﻣن

نسل ﺑني سوﻴﻠم ،وهو أول ﻣن وطأت ﻗدﻣﺎه اﻟﻣنطقة.

ثﺎني أﻛﺑر ﻣﻛون ﻟﻠﺑدو ﻣن أهل ﻣطروح ،هم اﻟجﻣعﻴﺎت .وﻴقﺎل أنهم ﻣن سالﻟة "ﻛعب" وهو ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن
نسل "ﺑني سﻠﻴم" .وعﻠي هذا اﻟنﺤو ،فإن اﻟجﻣعﻴﺎت ﻣن نسل فرع ﻟﺑني سﻠﻴم ﻴأتي ﻗﺑل فرع أوالد عﻠي.
وهنﺎك اتفﺎق ﻛﺑﻴر عﻠي أن اﻟجﻣعﻴﺎت ﻛﺎنت ﻣوجودة ﺑﺎﻟسﺎﺤل اﻟشﻣﺎﻟي اﻟغرﺑي ﻗﺑل وﺻول أوالد عﻠي

وأن ﻟدﻴهم تﺎرﻴخ طوﻴل ﻣن اﻟعﻴش عﻠي طول اﻟسﺎﺤل ﺑﻣنطقة ﻣرﻴوط وأجزاء ﻣن ﻣﺤﺎفظة اﻟﺑﺤﻴرة .وﻴقﺎل
أﻴضﺎ أن اﻟجﻣعﻴﺎت ﻣن نسل "عقﺎر" جنﺑﺎ إﻟي جنب ﻣع أوالد عﻠي وﺤرب ،وأﺤﻴﺎنﺎ ﻴقﺎل أنهم أﺤفﺎد
ﺧدﻴجة شقﻴقة عﻠي وﺤرب .وعﻠي اﻟرغم ﻣن ذﻟك ،ﻴنﻛر اﻟعدﻴد ﻣن أوالد عﻠي وجود أي ﺻﻠة ﻗراﺑة ﺑﻴنهم

وﺑﻴن اﻟجﻣعﻴﺎت .ﻛﻣﺎ ﻴتفق اﻟجﻣعﻴﺎت أنفسهم ﻣع ﻛﺑﺎر أوالد عﻠي في شأن انفﺻﺎل نسﻠهم.

ﻴعد االنقسﺎم ﺑﻴن اﻟﺑدو ﻣن أهل ﻣطروح ﻣسأﻟة ﺤسﺎسة ،السﻴﻣﺎ ﺑﺎﻟنسﺑة ﻟهؤالء اﻟﻣعروفون ﺑﺎﻟﻣراﺑطﻴن وال
تفضل اﻟﺤﻛوﻣة اﻟﻣﺻرﻴة هى األﺧرى استﻣرار هذا االنقسﺎم .وهنﺎك أهل اﻟسعﺎدي وﻴقﺎل أن هذا االسم
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هو اسم اﻣرأة ﻣن نسل ﺑني سﻠﻴم وﻴقﺎل أﻴضﺎ أنهﺎ ﻣن نسل ثالثة ﻣجﻣوعﺎت رئﻴسﻴة ﻣن اﻟقﺑﺎئل ،وهم:
اﻟجﺑﺎرنة واﻟعقﺎﻗره وﺑني سالم ،وهم ﻣﺎ ﻴرتﺑطون ﻣع ﺑعضهم اﻟﺑعض ﻣع اثني عشر ﻗﺑﻴﻠة ﻛﺑرى ،ﺑﻣﺎ في
ذﻟك أوالد عﻠي .ﻴعﻴش أﺤفﺎدهم اﻟﻴوم في ﻟﻴﺑﻴﺎ وفي ﻣﺻر في ﻣﺤﺎفظﺎت ﻣطروح واﻟﺑﺤﻴرة واﻹسﻛندرﻴة

واﻟغرﺑﻴة واﻟشرﻗﻴة وﺑني سوﻴف واﻟﻣنﻴﺎ واﻟفﻴوم.

ﻟقد تواجد هؤالء ﻣن أوالد عﻠي ﺑﺎألراضي اﻟواﻗعة ﺑﺎﻟسﺎﺤل اﻟشﻣﺎﻟي اﻟغرﺑي ﻣنذ أﻴﺎم ﻣﺻر اﻟقدﻴﻣة.
وهنﺎك ﻣن جﺎء ﺑشﻛل ﻣؤﻗت ﻛﻣسئوﻟﻴن وﺤراس وتجﺎر وعﻣﺎل .وﻣنذ اﻟستﻴنﻴﺎت ،استوطنت أعداد ﻛﺑﻴرة

ﺑشﻛل دائم ﺑﺎﻟﻣنطقة .واﻟﻠذﻴن استقروا ﺑﻣطروح أﺻﺑﺤوا أﺤد ﻣﻛونﺎت سﻛﺎنهﺎ .اﻣتألت اﻟﻣنطقة
ﺑﺎﻟﻣﺧﻴﻣﺎت اﻟﺻغﻴرة ﻟﺧفر اﻟسواﺤل وﺤرس اﻟﺤدود وغﻴرهم ﻣن أفراد اﻟقوات اﻟﻣسﻠﺤة جنﺑﺎ إﻟى جنب ﻣع
عدد ﻗﻠﻴل ﻣن اﻟﻣﺧﻴﻣﺎت اﻟﻛﺑﻴرة .هنﺎك ﺑعض اﻟﻣنﺎطق اﻟتي ﻗد تم تﻣﻴﻴزهﺎ وتطوﻴرهﺎ ﻛﻣراﻛز وﻣرافق
ترفﻴهﻴة ﻟﻠضﺑﺎط وأسرهم ﻟقضﺎء عطﻠة اﻟﺻﻴف .ونظ ار ألن اﻟغﺎﻟﺑﻴة اﻟعظﻣي ﻣن اﻟﻣﺻرﻴﻴن ﻣن وادي
اﻟنﻴل فقد ترتب عﻠي ذﻟك أن ﻣعظم اﻟعﺎﻣﻠﻴن في هذه اﻟﻣﺧﻴﻣﺎت هم ﻣن أﺑنﺎء وادي اﻟنﻴل .وهنﺎك اﻟعدﻴد
ﻣن اﻟنسﺎء ﻣن وادي اﻟنﻴل ﻣﻣن تزوجن ﻣن رجﺎل ﻣن أﺻول ﺑدوﻴة.

 3-4مدينة السلوم
ﻴقع ﻣرﻛز وﻣدﻴنة اﻟسﻠوم ضﻣن اﻟﺤدود االدارﻴة ﻟﻣﺤﺎفظة ﻣرسي ﻣطروح وﻴقع غرب ﻣﺤﺎفظة اﻹسﻛندرﻴة
عﻠي اﻟﺤدود اﻟﻣﺻرﻴة ﻣع ﻟﻴﺑﻴﺎ ،وهي تعد أﻗرب اﻟﻣوانئ اﻟﻣﺻرﻴة إﻟي اﻟقﺎرة األوروﺑﻴة .ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم هي
ﻣدﻴنة ﺻغﻴرة تﺑﻠغ ﻣسﺎﺤتهﺎ اﻹجﻣﺎﻟﻴة  600ﻛم ،2وتﺑﻠغ ﻛثﺎفتهﺎ اﻟسﻛﺎنﻴة  18000نسﻣة .وﺑﺻورة عﺎﻣة
فإنه عﻠى اﻟرغم ﻣن أنهﺎ ﻣدﻴنة ﺻغﻴرة إال أن اﻟﻣسﺎفﺎت تتﺑﺎعد فﻴهﺎ ﺑﻴن ﻣنﺎطقهﺎ اﻟسﻛنﻴة .اﻟطرق في
األغﻠب ﻣتوسطة اﻟﺤجم وﻣﻣهدة .وتﺧتﻠف اﻟﻣﺑﺎني اﻟقﺎئﻣة ﺑوسط اﻟﻣدﻴنة ﻣن ﺤﻴث االرتفﺎع واﻟتﺻﻣﻴم.
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شكل ( :)10مدينة السلوم

أغﻠب سﻛﺎن اﻟسﻠوم ﻟدﻴهم ارتﺑﺎط وعالﻗة اﻗتﺻﺎدﻴة وثقﺎفﻴة واجتﻣﺎعﻴة ﻣع ﻣنطقة اﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط.
وﻴتﻛون اﻟﻣجتﻣع اﻟﻛﺎئن ﺑﺎﻟسﻠوم ﻣن ﻣجﻣوعتﻴن أسﺎسﻴتﻴن ،وهﻣﺎ :اﻟﺑدو واﻟوافدﻴن .وفي إطﺎر هذا
اﻟسﻴﺎق ،ﻴنتﻣي اﻟﺑدو ﻟقﺑﻴﻠتﻴن رئﻴسﻴتﻴن :ﻗﺑﻴﻠة اﻟقطﺎن وﻗﺑﻴﻠة اﻟﺤﺑون .فﻴﻣﺎ نشأ اﻟقﻠﻴل ﻣن غﻴرهم ﻣن اﻟﺑدو
ﻣن ﻗﺑﺎئل أﺧرى ﻣثل اﻟجﻣوعﻴة وأوالد عﻠي واﻟسﻣﺎﻟوس واﻟﻣﺤﺎفﻴظ واﻟﻛﻣﻴالت واﻟشهﻴﺑﺎت.
ﻴعﻴش سﻛﺎن اﻟسﻠوم في ظروف فقﻴرة ﻣقﺎرنة ﺑﺎﻟﻣعﺎﻴﻴر اﻹﻗﻠﻴﻣﻴة واﻟدوﻟﻴة .ﺤﻴث تفتقر اﻟﻣدﻴنة إﻟى أغﻠب
اﻟﺑنﻴة اﻟتﺤتﻴة واﻟﺧدﻣﺎت االجتﻣﺎعﻴة.

شكل ( :)11البيئة المادية لمدينة السلوم
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شكل ( :)12الظروف السكنية بالسلوم

ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم ﺑأﻛﻣﻠهﺎ غﻴر ﻣتﺻﻠة ﺑﺎﻟشﺑﻛة اﻟعﺎﻣة ﻟﻠﺻرف اﻟﺻﺤي وتستﺧدم األسر اﻟﺑﻴﺎرات ﻟتﺻرﻴف
ﻣﻴﺎه اﻟﺻرف اﻟﻣنزﻟﻴة ،وﻣن أوجه اﻟقﺻور األﺧرى اﻟﻣوجودة نظﺎم إدارة اﻟﻣﺧﻠفﺎت اﻟﺻﻠﺑة فﻛثﻴ ار ﻣﺎ
ﻴشﺎهد تراﻛﻣﺎت اﻟﻣﺧﻠفﺎت اﻟﺻﻠﺑة ﺑﺎﻟشوارع واﻟشواطئ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟنسﺑة ﻟﻠﺧدﻣﺎت االجتﻣﺎعﻴة ،هنﺎك عدد 3
ﻣدارس اﺑتدائي و 2إعدادي وﻣدرسة ثﺎنوي وﻣدرسة فنﻴة تجﺎرﻴة وﻣعهد أزهري هذا ﺑﺎﻹضﺎفة إﻟى
اﻟﻣستشفي اﻟعﺎم وﻣستشفي عسﻛري.

 4-4محمية السلوم البحرية
تم اﻗتراح اﻹعالن عن ﺧﻠﻴج اﻟسﻠوم ﻛﻣنطقة ﻣﺤﻣﻴة ﺑﺤرﻴة ألول ﻣرة ﻣن ﻗﺑل نظﺎم اﻟتﺧطﻴط اﻟوطني
ﻟﻠﻣنﺎطق اﻟﻣﺤﻣﻴة ﺑﻣﺻر اﻟﺻﺎدر في عﺎم  .1988وفي نوفﻣﺑر  ،2008وافق االتﺤﺎد اﻟدوﻟي ﻟﺻون
اﻟطﺑﻴعة ( )IUCNعﻠى دعم إعداد طﻠب إعالن ﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة ﻟقطﺎع ﺤﻣﺎﻴة اﻟطﺑﻴعة

( )NCSاﻟتﺎﺑع ﻟجهﺎز شئون اﻟﺑﻴئة اﻟﻣﺻري ( .)EEAAوﻗد تم اﻟتعﺎﻗد ﻣع استشﺎري اﻟﺑﻴئة اﻟﻣﺻري
"إنفﺎﻴرونﻛس" ﻟتقدﻴم اﻟﻣسﺎندة اﻟفنﻴة اﻟالزﻣة ﻹعداد وثﻴقة اﻹعالن .شﻣﻠت ﻣسﺎﺤة اﻟﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة
اﻟﺑﺤرﻴة اﻟﻣقترﺤة ﻣﺎ ﻴقرب ﻣن  1000ﻛم ،2ﻣعظﻣهﺎ ﺑﺤرﻴة .فﻴﻣﺎ ﺑﻠغت ﻣسﺎﺤة اﻟجزء اﻟسﺎﺤﻠي واﻟﺑري
ﻣن اﻟﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﻣقترﺤة ﺤواﻟي  80ﻛم ،2وهو ﻣﺎ جري توﺻﻴفه وتﺤدﻴده ﻛﻣنطقة عﺎزﻟة ﻟﺤﻣﺎﻴة
اﻟﺑﻴئة اﻟﺑﺤرﻴة ﻣن األنشطة اﻟﺑرﻴة .استتﺑع إدراج اﻟجزء اﻟسﺎﺤﻠي واﻟﺑري في نطﺎق اﻟﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة

اﻟﺑﺤرﻴة اﻟعدﻴد ﻣن اﻟقﻴود ،وﻴعد ﻣن أهﻣهﺎ :ﺤﻴﺎزة األراضي وﻣﺧﻠفﺎت اﻟﺤرب ،وﺑنﺎء عﻠﻴه تم اﻟتوﺻل

إﻟي أن اﻟجزء اﻟﺑري سﻴقل ﺑهذه اﻟﻣرﺤﻠة عﻣﺎ ﻛﺎن ﻴسعى إﻟﻴه ﻗطﺎع ﺤﻣﺎﻴة اﻟطﺑﻴعة ﻣع انتظﺎر ﺤدوث
تغﻴر في اﻟظروف ﻴسﻣح ﺑﺎﻟتوسعة فﻴﻣﺎ ﺑعد .تم إعالن ﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة في  27فﺑراﻴر 2010
ﻛأول ﻣنطقة ﻣﺤﻣﻴة ﺑﺤرﻴة ﺑﺎﻟﻣﻴﺎه اﻟﻣﺻرﻴة ﺑﺎﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط ،وفقﺎ ﻟﻠقﺎنون اﻟﻣﺻري ﻟﻠﻣﺤﻣﻴﺎت اﻟطﺑﻴعﻴة
( )1983/102ﺑﻣوجب ﻗرار رئﻴس ﻣجﻠس اﻟوزراء رﻗم  2010/533ﺑنﺎء عﻠى طﻠب ﻣن وزﻴر اﻟﺑﻴئة.
وﺑﻠغت ﻣسﺎﺤة اﻟﻣنطقة اﻟتي تم اﻹعالن عنهﺎ نﺤو  383ﻛم ،2وهو أﻗل ﻣﻣﺎ هو ﻣقترح ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﻴتم
إدراج اﻟجﺎنب اﻟغرﺑي ألسﺑﺎب أﻣنﻴة .واﻟﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة هي في األسﺎس ﻣنطقة ﺑﺤرﻴة إﻟي جﺎنب ﻣنطقة
سﺎﺤﻠﻴة تغطي أول  500ﻣتر ﻣن اﻟسﺎﺤل عﻠي طول  45ﻛم عﻠى اﻟﺧط اﻟسﺎﺤﻠي.
تنطوي اﻟﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة عﻠي ﻣوائل وﻣعﺎﻟم جغرافﻴة فرﻴدة ﻣن نوعهﺎ ﺑﻣﺎ في ذﻟك ﻣسطﺤﺎت اﻟﻣد
واﻟجزر واﻟﻛثﺑﺎن اﻟرﻣﻠﻴة واﻟتالل وﻣنﺧفضﺎت اﻟﻣﻠح واﻟسهول اﻟسﺎﺤﻠﻴة ،ﺑﺎﻹضﺎفة إﻟي اﻟنظم اﻹﻴﻛوﻟوجﻴة
اﻟﺤسﺎسة ﺑﻣﺎ في ذﻟك ﻣروج األعشﺎب اﻟﺑﺤرﻴة اﻟﻣوائل اﻟﺑﺤرﻴة اﻟضﺤﻠة واﻟﻣتوسطة اﻟعﻣق .وﻣن نﺎﺤﻴة
أﺧرى فإن تفﺎعل اﻟﻣنﺎظر اﻟطﺑﻴعﻴة اﻟﺑرﻴة واﻟﺑﺤرﻴة ﻴوفر إطالالت ﺧالﺑة استثنﺎئﻴة ال توجد في أي ﻣﻛﺎن
في ﻣﺻر ﺤﻴث ﻴدعم تنوع اﻟﻣوائل واﻟنظم اﻹﻴﻛوﻟوجﻴة اﻟعدﻴد ﻣن األنواع ذات االهﻣﻴة اﻟعﺎﻟﻣﻴة .وعﻠي
اﻟرغم ﻣن أن اﻟﻣوارد اﻟطﺑﻴعﻴة اﻟﻛﺎئنة داﺧل اﻟﻣنطقة اﻟﻣقترﺤة ﻴﻣﻛن اعتﺑﺎرهﺎ في ﺤﺎﻟة نقﺎء أﺻﻠي إال أن
اﻟضغوط واﻟتهدﻴدات اﻟﻣوجودة في اﻟﻣنطقة تزداد نظ ار ﻟﻠﻣعدل اﻟسرﻴع ﻟﻠتنﻣﻴة واألنشطة االﻗتﺻﺎدﻴة .ﻛﻣﺎ
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تﻣﻴل اﻟتأثﻴرات اﻟطﺑﻴعﻴة واألنثروﺑوﻟوجﻴة "اﻟﺑشرﻴة" اﻟنﺎتجة عن أنشطة ﺻﻴد األسﻣﺎك وﺻﻴد اﻟطﻴور
اﻟﻣهﺎجرة واﻟﻣالﺤة واﻟتنﻣﻴة اﻟعﻣرانﻴة واﻟتﻠوث إﻟي تدهور ﺤﺎﻟة اﻟنقﺎء األﺻﻠي ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﻴعﻴة.
ﻴع تﻣد نظﺎم اﻹدارة اﻟﻣقترح ﻟﻠﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة عﻠي اﻟعدﻴد ﻣن االستراتﻴجﻴﺎت اﻟتي تعتﻣد عى

تقسم اﻟﻣﺤﻣﻴة ﻣن ﺧالل اﻟﻣشﺎرﻛة اﻟﻣجتﻣعﻴة .وﻟقد تم اﻗتراح ثالثة ﻣنﺎطق :األسﺎسﻴة واﻟعﺎزﻟة
واالنتقﺎﻟﻴة .وسوف تﺤدد ﺧطة اﻹدارة ﻣعﺎﻟم اﻟﻣنﺎطق اﻟﻣﺧتﻠفة ﺑنﺎء عﻠي ﺑﻴﺎنﺎت اﻟتنوع اﻟﺑﻴوﻟوجي
وأهداف اﻟﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة فضال عن األوضﺎع االجتﻣﺎعﻴة االﻗتﺻﺎدﻴة ﻟﻠﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة .ﻛﻣﺎ
ستضع األنشطة اﻟﻣسﻣوح ﺑهﺎ في ﻛل ﻣنطقة طﺑقﺎ ألهداف اﻹدارة اﻟﻣﺤددة .تعد اﻟﻣشﺎرﻛة اﻟﻣجتﻣعﻴة
واﺤدة ﻣن أهم استراتﻴجﻴﺎت وأدوات اﻹدارة .ودائﻣﺎ ﻣﺎ ﻴعﻣل ﻗطﺎع ﺤﻣﺎﻴة اﻟطﺑﻴعة عﻠي تشجﻴع اﻟﻣجتﻣع

اﻟﻣﺤﻠي ﻟﻠﻣشﺎرﻛة في عﻣﻠﻴة اﻟتﺧطﻴط واﻹدارة ،السﻴﻣﺎ في ﺤﺎﻟة وجود تعﺎرض ﻣﺤتﻣل في ﻣشﺎرﻛة
اﻟﻣوارد .ﻟقد عﻣﻠت اﻟﻣﺤﻣﻴﺎت اﻟواﻗعة ﺑجنوب سﻴنﺎء واﻟﺑﺤر األﺤﻣر ﺧالل اﻟسنوات اﻟعشرﻴن اﻟﻣﺎضﻴة
عﻠي إشراك ودعم اﻟﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة .وسوف تستفﻴد ﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟتي اﻛتسﺑهﺎ

ﻗطﺎع ﺤﻣﺎﻴة اﻟطﺑﻴعة في هذا اﻟﻣجﺎل.

شكل ( :)13أثناء زيارة محمية السلوم البحرية
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اإلطار التشريعي

 1-5النصوص التشريعية الوطنية
ﺑﻣوجب اﻟتﺻدﻴق عﻠى االتفﺎﻗﻴﺎت اﻟدوﻟﻴة واستﺤداث اﻟنﺻوص اﻟتشرﻴعﻴة اﻟوطنﻴة ،ﻛﺎن اﻟﻣقﺻد اﻟواضح
ﻟﻠﻣشرع اﻟﻣﺻري ﻟﻴس ﺤﻣﺎﻴة األنواع فقط ﺑل أﻴضﺎ ﺤﻣﺎﻴة ﻣوائﻠهﺎ واﻟتعﺎﻣل ﻣع اﻟجوانب االجتﻣﺎعﻴة
اﻟﻣتعﻠقة ﺑهﺎ ﻣع األﺧذ في االعتﺑﺎر ﻣشﺎرﻛة اﻟﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة .فﻴﻣﺎ ﻴﻠي ﺑعضﺎﻟتشرﻴعﺎت اﻟرئﻴسﻴة ذات

اﻟﺻﻠة اﻟﻣﺑﺎشرة وغﻴر اﻟﻣﺑﺎشرة ﻟﻠﻣﺤﺎفظة عﻠى اﻟطﺑﻴعة في ﻣﺻر:


ﻗﺎنون رﻗم  102ﻟسنة  1983ﺑشأن اﻟﻣﺤﻣﻴﺎت اﻟطﺑﻴعﻴة ،واﻟذي ﻴوفر اﻹطﺎر اﻟتشرﻴعي واﻹداري
ﻟﻠﻣنﺎطق اﻟﻣﺤﻣﻴة في ﻣﺻر واﻟتي تم تعرﻴفهﺎ عﻠى أنهﺎ" :أي ﻣنطقة ﺑرﻴة أو سﺎﺤﻠﻴة أو ﻣﻴﺎه داﺧﻠﻴة
(األنهﺎر واﻟﺑﺤﻴرات اﻟواﻗعة ضﻣن ﺤدود اﻟﺑﻠد) تتﻣﻴز ﺑﻣعﺎﻟم ﺤﻴوانﻴة ونﺑﺎتﻴة وطﺑﻴعﻴة ﺧﺎﺻة ﻟهﺎ
ﻗﻴﻣة ثقﺎفﻴة أو عﻠﻣﻴة أو سﻴﺎﺤﻴة أو جﻣﺎﻟﻴة" .ﻣع زﻴﺎدة اﻟوعي ﺑأهﻣﻴة إدارة اﻟﻣوارد ﻟتﺤقﻴق تنﻣﻴة

ﻣستداﻣة ،وﻛذﻟك اﻟوعي ﺑﺎﻟتدهور اﻟﺑﻴئي اﻟسرﻴع ،تم إﻴالء اهتﻣﺎم ﻣتزاﻴد ﻟﺤﻣﺎﻴة اﻟﺑﻴئة.


ﻗﺎنون رﻗم  4ﻟسنة  1994ﻟﺤﻣﺎﻴة اﻟﺑﻴئة واﻟﻣعدل ﺑﺎﻟقﺎنون رﻗم  9ﻟسنة  ،2009واﻟذي أﺻﺑح هو
اﻟنص اﻟتشرﻴعي األسﺎسي ﻟﻠﺤﻣﺎﻴة اﻟﺑﻴئة في ﻣﺻر ،ﻛﻣﺎ تم ﺑﻣوجﺑه إنشﺎء ﻗطﺎع ﺤﻣﺎﻴة اﻟطﺑﻴعة
ﻹدارة اﻟﻣنﺎطق اﻟﻣﺤﻣﻴة ﺑﻣﺻر.



ﻗﺎنون رﻗم  124ﻟسنة  1983ﺑشأن تنظﻴم اﻟﻣزارع اﻟسﻣﻛﻴة وﻴتم إنفﺎذه ﻣن ﻗﺑل اﻟهﻴئة اﻟعﺎﻣة ﻟتنﻣﻴة
اﻟثروة اﻟسﻣﻛﻴة.

 2-5االتفاقيات الدولية
تأتي اﻟﻣﺤﺎفظة عﻠي اﻟطﺑﻴعﻴة واﻟﻣنﺎطق اﻟﻣﺤﻣﻴة عﻠى ﻗﻣة جدول أعﻣﺎل عدد ﻛﺑﻴر ﻣن اتفﺎﻗﻴﺎت اﻟﺑﻴئة
اﻟدوﻟﻴة اﻟتي ﺻدﻗت عﻠﻴهﺎ ﻣﺻر .وﻣن أﺑرزهﺎ:


اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفﺎﻗﻴة ﺑرشﻠونة 1976

و ،)1995وهي ﻣﺎ تعرف أﻴضﺎ باتفاقية برشلونة ،ﻗﺎﻣت ﻣﺻر ﺑﺎﻟتﺻدﻴق عﻠي هذه االتفﺎﻗﻴة
في أغسطس  .1978وﻴتم إﻛﻣﺎل االتفﺎﻗﻴة ﺑعدد ﻣن اﻟﺑروتوﻛوالت اﻟﻣﺤددة ﻣنهﺎ "ﺑروتوﻛول
اﻟﻣنﺎطق اﻟﻣﺤﻣﻴة ﺑشﻛل ﺧﺎص واﻟتنوع اﻟﺑﻴوﻟوجي ﺑﺎﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط" .وتم إنشﺎء ﻣرﻛز اﻟنشﺎط
اﻹﻗﻠﻴﻣي ﻟﻠﻣنﺎطق اﻟﻣﺤﻣﻴة ﺑشﻛل ﺧﺎص ( )RAC/SPAﺑتونس ﺑتفوﻴض األطراف اﻟﻣؤﻴدة
ﻟالتفﺎﻗﻴة في تنفﻴذ أﺤﻛﺎم اﻟﺑروتوﻛول .وعﻠى وجه اﻟﺧﺻوص ،ﻗﺎﻣت األطراف اﻟﻣوﻗعة عﻠى

االتفﺎﻗﻴة ﺑﺎعتﻣﺎد "ﺧطة عﻣﻞ ﻟﻠﺤفﺎظ عﻠى فقﻣة اﻟراهب " "Monachus monachusفي

ﺍﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط" في عﺎم ( 1987ﺑرنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتﺤدة ﻟﻠﺑﻴئة /ﺧطة عﻣل اﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط
 ،)2003و"ﺧطة عﻣل اﻟﻣﺤﺎفظة عﻠي اﻟﺤوتﻴﺎت ﺑﺎﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط" في عﺎم ( 1991ﺑرنﺎﻣج
األﻣم اﻟﻣتﺤدة ﻟﻠﺑﻴئة /ﺧطة عﻣل اﻟﺑﺤر اﻟﻣتوسط  ،)1991واﻟتي تﺤدد أوﻟوﻴﺎت اﻟﻣﺤﺎفظة
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(ﺤظر األﺧذ اﻟﻣتعﻣد ،ﻣنع واﻟقضﺎء عﻠى اﻟتﻠوث ،اﻟقضﺎء عﻠى اﻟﺻﻴد اﻟعرضي ﺑﻣعدات
اﻟﺻﻴد ،ﻣنع اﻹفراط في استغالل اﻟﻣوارد اﻟسﻣﻛﻴة ،ﺤﻣﺎﻴة أﻣﺎﻛن اﻟتغذﻴة واﻟترﺑﻴة واﻟتﻛﺎثر
اﻟﻣتضﻣنة ﻣن ﺧالل إنشﺎء شﺑﻛة ﻣن اﻟﻣﺤﻣﻴﺎت اﻟﺑﺤرﻴة ،رﺻد وﺑﺤث وجﻣع اﻟﺑﻴﺎنﺎت واﻟنشر
فﻴﻣﺎ ﻴتعﻠق ﺑﺑﻴوﻟوجﻴة وسﻠوك وﻣدى وﻣوائل اﻟثدﻴﻴﺎت اﻟﺑﺤرﻴة ،واألنشطة اﻟتعﻠﻴﻣﻴة اﻟتي تهدف

إﻟى عﺎﻣة اﻟجﻣهور واﻟﺻﻴﺎدﻴن) واالﻟتزاﻣﺎت اﻟواجﺑة عﻠى األطراف .وتقوم ﺧطة اﻟﺑﺤر
اﻟﻣتوسط ﻟﺑرنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتﺤدة ﻟﻠﺑﻴئة ( ،)UNEP MAPوﻣقره أثﻴنﺎ ،ﺑدور األﻣﺎنة اﻟعﺎﻣة
ﻟالتفﺎﻗﻴة.


اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية ،واﻟﻣعروفة أﻴضﺎ ﺑـ ()CMS
أو اتفاقية بون .)Bonn, 1979( 1979 ،وﻟقد ﻗﺎﻣت ﻣﺻر ﺑﺎﻟتﺻدﻴق عﻠي هذه االتفﺎﻗﻴة

في فﺑراﻴر  .1982وﻴتم إدراج فقﻣة اﻟراهب اﻟﻣتوسطﻴة واﻟﺤوت اﻟزعنفي وﺤوت اﻟعنﺑر
واﻟدوﻟفﻴن اﻟشﺎئع ذو اﻟﻣنقﺎر اﻟقﺻﻴر ﺑﺎﻟﻣﻠﺤق ( )Iﻟالتفﺎﻗﻴة (األنواع اﻟﻣهﺎجرة اﻟتي تﺤظى
ﺑﺤﻣﺎﻴة ﻣشددة واﻟتي ﻴتم تﺻنﻴفهﺎ ضﻣن اﻟﻛﺎئنﺎت اﻟﻣهددة ﺑﺎالنقراض في جﻣﻴع أو نسﺑة ﻛﺑﻴرة

ﻣن ﻣداهﺎ) ،ﺑﻴنﻣﺎ تم إدراج نفس األنواع ﺑﺎﻹضﺎفة إﻟى اﻟدوﻟفﻴن اﻟﻣﺧطط ﺑﺎﻟﻣﻠﺤق ()II
(األنواع اﻟﻣهﺎجرة اﻟتي ال تﺤظى ﺑﺎﻟﺤﻣﺎﻴة ﺑﺻورة ﻣالئﻣة واﻟتي تنص االتفﺎﻗﻴﺎت اﻟدوﻟﻴة عﻠي
اﻟﻣﺤﺎفظة عﻠﻴهﺎ وادارتهﺎ ،وﻛذﻟك تﻠك اﻟتي تﺤظى ﺑﺎﻟﺤﻣﺎﻴة واﻟتي ستستفﻴد ﺑشﻛل ﻛﺑﻴر ﻣن
اﻟتعﺎون اﻟدوﻟي اﻟذي ﻴﻣﻛن تﺤقﻴقه ﻣن ﺧالل هذه االتفﺎﻗﻴة).


االتفاقية المتعلقة بحماية الحوتيات في البحر األسود والبحر المتوسط والمناطق األطلسية

المتاخمة ،واﻟﻣعروفة أﻴضﺎ ﺑـ (( )ACCOBAMSﻣونﺎﻛو .)1996 ،وهي اتفﺎﻗﻴة ﺧﺎﺻة

نشأت في إطﺎر اتفﺎﻗﻴة ( .)CMSتهدف األﻛوﺑﺎﻣس إﻟى ﺤﻣﺎﻴة جﻣﻴع أنواع اﻟثدﻴﻴﺎت اﻟﺑﺤرﻴة
اﻟﻣوجودة ﺑﻣنطقة االتفﺎﻗﻴة .ﻗﺎﻣت ﻣﺻر ﺑﺎﻟتﺻدﻴق عﻠي هذه االتفﺎﻗﻴة في ﻴونﻴو .2010



االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،واﻟﻣعروفة أﻴضﺎ ﺑـ (( )CBDرﻴو دي جﺎنﻴرو،

 .)1992طﺎﻟب األطراف اﻟﻣوﻗعة عﻠي االتفﺎﻗﻴة ﺑوضع ﺑراﻣج وطنﻴة ﻣن شأنهﺎ ﺤﻣﺎﻴة اﻟتراث
اﻟطﺑﻴعي واﻟتنوع اﻟﺑﻴوﻟوجي .وﻗد ﻗﺎﻣت ﻣﺻر ﺑﺎﻟتﺻدﻴق عﻠي هذه االتفﺎﻗﻴة في ﻴونﻴو .1994
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سبل المعيشة المحلية واألنشطة
تعتﻣد اﻟﺑﻴﺎنﺎت اﻟﻣدرجة ﺑهذا اﻟجزء واألجزاء اﻟفرعﻴة اﻟتﺎﺑعة ﺑﺻفة أسﺎسﻴة عﻠي اﻟﺑﻴﺎنﺎت األسﺎسﻴة اﻟتي

تم جﻣعهﺎ أثنﺎء اﻟﻣقﺎﺑالت اﻟتي أجرﻴت ﻣع اﻟﻣشﺎرﻛﻴن اﻟرئﻴسﻴن في االستﺑﻴﺎن واﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟجﻣﺎعﻴة ،وﻗد
تم استﻛﻣﺎﻟهﺎ ﻣن ﺧالل اﻟﻣالﺤظﺎت اﻟﻣﻴدانﻴة واﻟتﺻوﻴر اﻟفوتوغرافي.

 1-6مصايد األسماك
ﻣﺻﺎﻴد األسﻣﺎك هي اﻟنشﺎط األسﺎسي ﻟﻛسب اﻟرزق ﺑﺎﻟسﻠوم وﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة .وعﻠي اﻟرغم ﻣن
ذﻟك ،تﺑﻴن ﺧالل اﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟجﻣﺎعﻴة اﻟﻣتﺧﺻﺻة ﻣع اﻟﺻﻴﺎدﻴن واﻟﻣقﺎﺑالت اﻟتي أجرﻴت ﻣع اﻟﻣشﺎرﻛﻴن

اﻟرئﻴسﻴن وفي االستﺑﻴﺎن ﻣن ﻣﻣثﻠي اﻟﺻﻴﺎدﻴن أن نطﺎق ﻣﺻﺎئد األسﻣﺎك ﺑﺎﻟسﻠوم وﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة
اﻟﺑﺤرﻴة ﻣﺤدود جدا .ﺧالل اﻟﻣنﺎﻗشﺎت ،تم اﻟتأﻛﻴد عﻠي أن عدد اﻟﺻﻴﺎدﻴن اﻟﻣسجﻠﻴن ﻴﺑﻠغ  90فرد ﻣن

إجﻣﺎﻟي اﻟﻛثﺎفة اﻟسﻛﺎنﻴة ﺑﻣدﻴنة اﻟسﻠوم واﻟتي تﺑﻠغ  .18000وهنﺎك عدد  20ﻗﺎرب ﺻﻴد 10 ،ﻗوارب
ﺑﻣﺤرك و 10فﻠوﻛه ﺻغﻴرة اﻟﺤجم.

الشكل ( :)14جزء من أسطول الصيد بمحمية السلوم البحرية

 1-1-6قوارب ومعدات الصيد

ﺧالل اﻟﻣنﺎﻗشﺎت واالجتﻣﺎعﺎت ،تم اﻟتأﻛﻴد عﻠى أن إجﻣﺎﻟي عدد ﻗوارب اﻟﺻﻴد ﻴﺑﻠغ  20ﻗﺎرب .وتﺑﻠغ

أﺑعﺎد اﻟقوارب ذات اﻟﻣﺤرك ﻣتوسطة اﻟﺤجم نﺤو  11-10ﻣتر طول و 3-2,5ﻣتر عرض ،وﺑقوة تتراوح
ﺑﻴن  25و 40ﺤﺻﺎن وتﻛفي  6ﺻﻴﺎدﻴن .وهذه اﻟقوارب ﻴﻣﻛنهﺎ اﻹﺑﺤﺎر ﺤتى  20ﻛم في اﻟﺑﺤر .تﺑﻠغ
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أﺑعﺎد اﻟفﻠوﻛة األﺻغر نﺤو  4ﻣتر طول و 2ﻣتر عرض و تﻛفي  3ﺻﻴﺎدﻴن .وﻴﻣﻛن ﻟهذه اﻟقوارب
اﻹﺑﺤﺎر عﻠى ﺑﺎﻟقرب ﻣن اﻟشﺎطئ فقط .جﻣﻴع اﻟقوارب واﻟﺻﻴﺎدﻴن ﻟدﻴهم ترﺧﻴص وﻣع ذﻟك ،ألسﺑﺎب
األﻣن واﻟسالﻣة ﻴﺤظر اﻟﺻﻴد ﻟﻴال ﻟجﻣﻴع اﻟﻣراﻛب واﻟﺻﻴﺎدﻴن وﺑﺎﻟتﺎﻟي ،ﻴقوم اﻟﺻﻴﺎدﻴن ﺑوضع اﻟشﺑﺎك
اﻟﺧﻴشوﻣﻴة في اﻟﻣﻴﺎه ﻗﺑل اﻟغروب وجﻣعهﺎ في اﻟﺻﺑﺎح.

الشكل ( :)15قوارب الصيد ذات المحرك متوسطة الحجم

الشكل ( :)16فلوكة الصيد صغيرة الحجم
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ﻴستﺧدم أغﻠب اﻟﺻﻴﺎدﻴن اﻟشﺑﺎك اﻟﺧﻴشوﻣﻴة ﻟﻠﺻﻴد وﻴتم استﺧدام ﺧﻴوط اﻟسنﺎر اﻟطوﻴﻠة ﺑﻣنﺎطق اﻟﺻﻴد
اﻟﺻﺧرﻴة في أعﻣﺎق ﻣﺎ ﺑﻴن  70-20ﻣتر .ﻴقدر إجﻣﺎﻟي عدد اﻟﺻﻴﺎدﻴن ﻣﻣن ﻴقوﻣون ﺑﻣﻣﺎرسة اﻟﺻﻴد
سﻴ ار عﻠي األﻗدام ﻣﺎ ﺑﻴن  600-500ﺻﻴﺎد عﻠى طول سﺎﺤل ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم  -ﻟم ﻴتم اﻟتﺤقق ﻣن هذا

اﻟعدد  -ﺧالل زﻴﺎرة اﻟﻣوﻗع ﺤﻴث ﻟم ﻴتم ﻣشﺎهدة أي ﻣن هؤالء اﻟﺻﻴﺎدﻴن ﺧالل اﻟزﻴﺎرة اﻟﻣﻴدانﻴة ﻴستﺧدم
هؤالء اﻟﺻﻴﺎدﻴن ﺧطوط اﻟسنﺎر اﻟطوﻴﻠة ﻟﻠﺻﻴد واﻟﺑعض ﻣنهم ﻴستﺧدم اﻟشﺑﺎك اﻟﺧﻴشوﻣﻴة .وال ﻴتجﺎوز
ﻣوسم اﻟﺻﻴد ﺑﺎﻟنسﺑة ﻟهؤالء اﻟﺻﻴﺎدﻴن ﻣﻣن ﻴقوﻣون ﺑﻣﻣﺎرسة اﻟﺻﻴد سﻴ ار عﻠي األﻗدام  3أشهر.

الشكل ( :)17شباك الصيد الخيشومية المستخدمة للصيد

 2-1-6جهود الصيد

ﺧالل اﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟجﻣﺎعﻴة اتضح أنه في اﻟثﻣﺎنﻴﺎت ﻣن اﻟقرن اﻟﻣﺎضي ﻛﺎن ﻴﺑﻠغ ﺤجم اﻟﻣﺻﻴد ﻣن

األسﻣﺎك نﺤو  10طن ﻴتم استهالك  2طن ﺑﻣرسي ﻣطروح وارسﺎل  8طن إﻟي اﻹسﻛندرﻴة .وﺤﺎﻟﻴﺎ ﻴزعم
اﻟﺑعض أن ﺤجم "اﻟﺻﻴد ﻴتنﺎﻗص ﻴوﻣﺎ ﺑعد ﻴوم" .في إطﺎر اﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟتي أجرﻴت ﺤول ﻣواسم اﻟﺻﻴد
وﺤجم ﻣﺻﻴد األسﻣﺎك ،اتضح أن ﻣتوسط اﻟﻣﺻﻴد ﻣن األسﻣﺎك ﻴﻣﻛن أن ﻴﺻل إﻟى  10ﻛجم ﻟﻛل ﻗﺎرب
ﻴوﻣﻴﺎ (ﻴقدر اﻟﺤد األدنى نﺤو  2ﻛجم /ﻗﺎرب ﺻغﻴر  -فﻴﻣﺎ ﻗد ﻴﺻل اﻟﺤد األﻗﺻى نﺤو  20ﻛجم/
ﻗﺎرب ﻛﺑﻴر)  .وﻣع ذﻟك ،في ﻣوسم هجرة أسﻣﺎك اﻟتونة ،ﻴﻣﻛن أن ﻴﺻل ﺤجم اﻟﻣﺻﻴد ﻣن األسﻣﺎك إﻟى
 200ﻛجم ﻴوﻣﻴﺎ .وﻣن اﻟﻣعروف ،أنه استهالك اﻟﻣستوي اﻟﻣﺤﻠي ﺑﺎﻟسﻠوم ﻗد ﻴﺻل إﻟى ﻣعدل  100ﻛجم
ﻣن األسﻣﺎك ﻟﻛل ﻗﺎرب ﻴوﻣﻴﺎ ،ﺑﻴنﻣﺎ ﻴتم إرسﺎل اﻟفﺎئض إﻟى ﻣرسي ﻣطروح واﻹسﻛندرﻴة .ﻴتم انزال
اﻟﻣﺻﻴد عﻠى اﻟﻣﺎرﻴنﺎ ﺤﻴث ﻴتم عرضه عﻠى طﺎوالت ﻛﺑﻴرة دون ثﻠج ،ﺤﻴث ﻴقوم تجﺎر اﻟسﻣك اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن
ﺑشرائه ﻣﺑﺎشرة ﻣن اﻟﺻﻴﺎدﻴن .وﻴقدر اﻟﺤد األدنى ﻟﻠسعر نﺤو  10جنﻴة ﻣﺻري ﻟﻠﻛﻴﻠو جرام اﻟواﺤد،

ﺤﻴث ﻴﺑﻠغ اﻟﺤد األﻗﺻى ﻟﻠسعر نﺤو  40جنﻴة ﻣﺻري ﻟﻠﻛﻴﻠو جرام اﻟواﺤد وفقﺎ ﻟﻣوسم اﻟﺻﻴد ونوع
اﻟﻣﺻﻴد.
أوضح اﻟﺻﻴﺎدﻴن أﻴضﺎ أن أفضل ﺤجم ﻣن ﻣﺻﻴد األسﻣﺎك ظهر ﺧالل اﻟفترة ﻣن  1985إﻟى 1990
ﺤﻴث ﻛﺎن ﻴﺻل ﺤجم اﻟﻣﺻﻴد ﻣن األسﻣﺎك إﻟي  10طن أسﺑوعﻴﺎ .وعقب أنه تم فتح اﻟﺤدود ﻣع ﻟﻴﺑﻴﺎ
( )1990وتم اﻟسﻣﺎح ﻟسفن اﻟﺻﻴد اﻟقﺎدﻣة ﻣن اﻹسﻛندرﻴة ﻟﻠسﻠوم ،ﻛﻣﺎ أتى اﻟﺻﻴﺎدﻴن غﻴر اﻟشرعﻴﻴن
ﻣن ﻟﻴﺑﻴﺎ إﻟي اﻟسﻠوم .وهذا اﻟوضع ترتب عﻠﻴه استنزاف اﻟﻣوارد اﻟسﻣﻛﻴة ﺑﺧﻠﻴج اﻟسﻠوم .إال أن هذا
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اﻟوضع ﻗد انتهى عقب غﻠق اﻟﺤدود ﻣع ﻟﻴﺑﻴﺎ ،وﻣنع سفن اﻟﺻﻴد اﻟغرﻴﺑة ﻣن دﺧول اﻟﺧﻠﻴج .وﻗد تم اﻟتأﻛد
ﻣن هذه اﻟﻣعﻠوﻣﺎت ﺧالل زﻴﺎرات اﻟﻣوﻗع ﺤﻴث تم ﻣشﺎهدة  5-4سفن ﻣﺤجوزة ﺑﺎﻟﻣرسي.
ﻴستهدف اﻟﺻﻴﺎدﻴن اﻟتجﺎرﻴﻴن ﻣجﻣوعة ﻣن األنواع اﻟﺑﺤرﻴة ،ﻣنهﺎ :اﻟوﻗﺎر (ﻣن ﻗﺑل  %71ﻣن
اﻟﺻﻴﺎدﻴن) واﻟدنﻴس ( )%48واﻟتونة ( )%42واﻟﺑوري ( )%39واﻟﺑرﺑوني ( )%32واﻟسﺑﻴط ()%32
واﻟقﺎروص ( )%29وسﻣﻛة اﻟقراض ( )%26واﻟقرش اﻟﻣطرﻗة ( )%19فضال عن ﺑعض األنواع
األﺧرى اﻟﺻغﻴرة (جدول  .)1ﻴﺻطﺎد جﻣﻴع اﻟﺻﻴﺎدﻴن نوعﻴن عﻠي األﻗل .وﻴتم اﺻطﻴﺎد ﻣعظم األسﻣﺎك

ﺑﺎستﺧدام اﻟشﺑﺎك ( )%58وﺧﻴوط اﻟسنﺎر ( )%26وشﺑﺎك اﻟجر واﻟجواﺑي ( .)%16وﻴستﺧدم أﺤد
اﻟﺻﻴﺎدﻴن "اﻟفﻴزﻗﺎ" (أﺤد أنواع ﺑنﺎدق اﻟﺻﻴد) ﺑشﻛل ﺤﺻري ( .)%3فﻴﻣﺎ ﻴﺻطﺎد أغﻠب اﻟﺻﻴﺎدﻴن ﻣن
اﻟقوارب (.)%77

وفﻴﻣﺎ ﻴتعﻠق ﺑﺎﻟﺻﻴد اﻟتجﺎري ،فﻴعتﺑر اﻟفترة شهر ﻣﺎرس /إﺑرﻴل وسﺑتﻣﺑر /أﻛتوﺑر هﻣﺎ ذروة ﻣوسم ﺻﻴد
األسﻣﺎك ﺧالل اﻟعﺎم اﻟﻣﺎضي .ﺑﻴنﻣﺎ ﻛﺎنت أشهر ﻴونﻴو /أغسطس هى األﻗل انتﺎجﺎ .ﻴﻣﺎرس  %39عﻠى
األﻗل ﻣن ﺤجم أسطول اﻟﺻﻴد في أي شهر عﻠى ﻣدار اﻟسنة .وهنﺎك عدد ﻗﻠﻴل فقط ﻣن اﻟﺻﻴﺎدﻴن
( )%16ﻣﻣن ﻴﻣﺎرسون اﻟﺻﻴد ﺑﺻورة ﻣستﻣرة عﻠى ﻣدار اﻟسنة .وﻟعل األسﺑﺎب األسﺎسﻴة ﻟهذا اﻟتقﻠب
اﻟزﻣني هو أن اﻟﻣنطقة تتﻣﻴز ﺑوجود األسﻣﺎك ﻣوسﻣﻴة ( %65ﻣن االستﺑﻴﺎنﺎت).
جدول ( :)1حصر بأعداد الصيادين ونسب مشاركتهم في مصائد األسماك
األسماك
اﻟوﻗﺎر

اﻟدنﻴس

اﻟتونة

اﻟﺑوري

اﻟﺑرﺑوني
اﻟسﺑﻴط

سهﺎر اﻟﻠﻴل

سﻣﻛة اﻟقراض

اﻟقرش اﻟﻣطرﻗة

سﻣﻛة إﺑرة اﻟﺑﺤر

سﻣك اﻟشعور

سﻣﻛة اﻟﺑﺎارﻛودة
اﻟجﻣﺑري

جراد اﻟﺑﺤر أو اﻟﻛرﻛند

اﻟﻣوراﻴﻴة

األﺧطﺑوط

أسﻣﺎك اﻟرﻗﻴطة ( اﻟﻠﺧﻣة)
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نسبة الصيادين

22

%70,9

15
13
12
10
10
9
8
6
5
3
2
2
1
1
1
1

%48,4
%41,9
%38,7
%32,3
%32,3
%29,0
%25,8
%19,4
%16,2
%9,7
%6,5
%6,5
%3,2
%3,2
%3,2
%3,2

يوليو 2015

دراسة التقييم االجتماعي  -االقتصادي لمحمية السلوم البحرية

األسماك

31

عدد الصيادين

نسبة الصيادين

1

%3,2

سﻣك اﻟنهﺎش

شطف

1

%3,2

الشكل ( :)18المصيد األسماك من موقع إنزال مطروح عام 2013

ﻴقدم اﻟﻣﻠﺤق اﻟراﺑع ﻗﺎئﻣة ﺑأنواع األسﻣﺎك اﻟﻣسجﻠة ﺧالل اﻟفترة ﻣﺎ ﺑﻴن .2007-2003
 3-1-6التحديات التي تواجه نشاط صيد األسماك

ﺧالل االجتﻣﺎعﺎت اﻟﻣﺧتﻠفة ﻣع اﻟﺻﻴﺎدﻴن واﻟهﻴئﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة ،أثﻴرت ﻗضﺎﻴﺎ ﻛثﻴرة فﻴﻣﺎ ﻴتعﻠق ﺑﺎﻟتﺤدﻴﺎت

اﻟتي تواجه نشﺎط اﻟﺻﻴد وﻛسب اﻟرزق .وهذه اﻟتﺤدﻴﺎت ﻴﻣﻛن سردهﺎ عﻠي اﻟنﺤو اﻟتﺎﻟي:
 تﻠوث اﻟﻣجرى اﻟﻣﺎئي ﺑﺧﻠﻴج اﻟسﻠوم ،وﺑﺎألﺧص ﺑأﻛﻴﺎس اﻟنﺎﻴﻠون وعﻠب األﻟﻣونﻴوم اﻟﻣترسﺑة في ﻗﺎعاﻟﻣﻴﺎه ﻣﻣﺎ ﻴﻛون ﻟه تأثﻴر عﻠي اﻟﻣوارد اﻟﻣغذﻴة ﻟألسﻣﺎك ،وﻗد ﻴدﻣر تﻠك اﻟﻣوارد.

 اﻟﺻﻴد ﺑﺎستﺧدام اﻟدﻴنﺎﻣﻴت ﻴقتل األنواع اﻟهﺎﻣة ﻣثل ﻛﻠب اﻟسﻣك اﻟتي تتغذي عﻠى سﻣك اﻟقراداﻟﺧطﻴرة .ونتﻴجة ﻟذﻟك ،ﻴتﻛﺎثر هذا اﻟنوع ﻣن األسﻣﺎك وﻴﻣزق شﺑﺎك اﻟﺻﻴد.
 ﺤظر اﻟﺻﻴد ﻟﻴال ،في ﺤﻴن ﻴري اﻟﺻﻴﺎدون أن ﻣعدل اﻹنتﺎج ﻴﻛون أﻛثر أثنﺎء اﻟﻠﻴل وذﻟك ﻟسهوﻟةجذب األسﻣﺎك إﻟي أضواء ﺑﺎﻟقوارب .وتﺑرر ﻗوات ﺤرس اﻟﺤدود هذا األﻣر ﻣن ﻣنظور األﻣن
واﻟسالﻣة.
 اﻟعدﻴد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت األسﺎسﻴة غﻴر ﻣتﺎﺤة ﺑﺎﻟسﻠوم ،ﻣثل ورش ﺻﻴﺎنة اﻟﻣراﻛب وﺤرف اﻟﺻﻴد،وﻣﺻﺎنع اﻟثﻠج ﻟﺤفظ األسﻣﺎك في فﺻل اﻟﺻﻴف .وﺑﺎﻟتﺎﻟي ،ﻴتوجب عﻠى اﻟﺻﻴﺎدﻴن اﻟﺤﺻول عﻠي
ﻣثل تﻠك اﻟﺧدﻣﺎت غﻴر اﻟﻣتوافرة ﻣن اﻹسﻛندرﻴة ﻣﻣﺎ ﻴترتب عﻠﻴه تﺤﻣل نفقﺎت أعﻠى.
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 افتقﺎر اﻟجﻣعﻴة اﻟتعﺎونﻴة ﻟﻠﺻﻴﺎدﻴن إﻟي اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻴة وﺑﺎﻟتﺎﻟي ،ال ﻴﻣﻛنهﺎ ﻣسﺎعدة اﻟﺻﻴﺎدﻴن فيتﺤسﻴن ﻣعدات وﻣواد اﻟﺻﻴد .وﻣع ذﻟك ،تﻠعب اﻟجﻣعﻴة دو ار هﺎﻣﺎ في تسوﻴة اﻟنزاعﺎت ،إن وجدت.
 ال ﻴوجد نقﺎﺑة ﻟﻠﺻﻴﺎدﻴن ﺑﺎﻟسﻠوم ﻟتﻣثل اﻟﺻﻴﺎدﻴن وتﺤدد ﺤقوﻗهم. ال ﻴوجد فرع إﻗﻠﻴﻣي ﻟﻠهﻴئة اﻟعﺎﻣة ﻟتنﻣﻴة اﻟثروة اﻟسﻣﻛﻴة ﺑﺎﻟسﻠوم. -ﺤتي  ،2010ﻛﺎنت سفن اﻟﺻﻴد تأتي ﻣن ﺧﺎرج اﻟسﻠوم.

 2-6صيد الطيور المهاجرة
ﺻﻴد اﻟطﻴور اﻟﻣهﺎجرة هي هواﻴة ﻣوسﻣﻴة في اﻟﻣقﺎم األول .وﻴﻣتد ﻣوسم اﻟﺻﻴد ﺧالل اﻟفترة ﺑﻴن ﻴونﻴو
وسﺑتﻣﺑر .وهنﺎك عدد ﻗﻠﻴل ﻣن سﻛﺎن اﻟسﻠوم ﻣﻣن ﻴﻣثل ﻟهم نشﺎط ﺻﻴد اﻟطﻴور أﺤد سﺑل ﻛسب اﻟرزق

اﻟثﺎنوﻴة ﺤﻴث ﻴقوﻣون ﺑﺑﻴع اﻟطﻴور اﻟﻣﺻﺎدة ،ﺧﺻوﺻﺎ اﻟسﻣﺎن .ﺑرغم ذﻟك ،هنﺎك عدد ﻗﻠﻴل جدا ﻣﻣن
ﻴقوﻣون ﺑﺑﻴع األنواع اﻟنﺎدرة ﻣن اﻟﺻقور إﻟى أﻣراء اﻟﺧﻠﻴجﻴﻴن اﻟعرب ﻣقﺎﺑل ﻣﺑﺎﻟغ ضﺧﻣة ﻣن اﻟﻣﺎل.
 1-2-6طرق ومعدات صيد الطيور المهاجرة

ﺧالل اﻟﻣنﺎﻗشﺎت ،اتضح أن اﻟﺻﻴﺎدﻴن اﻟهواة (ﺤواﻟي  %90-80ﻣن إجﻣﺎﻟي اﻟﺻﻴﺎدﻴن) ﻴقوﻣون ﺑوضع
أفﺧﺎخ أفقﻴة ﻣع اﻟطﻴور االﺻطنﺎعﻴة ﻟﺧداع اﻟطﻴور اﻟﻣهﺎجرة ،ﻛﻣﺎ ﻴستﺧدﻣون اﻟﺑنﺎدق ﻟضرب اﻟطﻴور

اﻟﻣستهدفة .وا ﻟﺑقﻴة ﻣﻣن ﻴستهدفون اﻟسﻣﺎن ﺑﺻفة أسﺎسﻴة ﻴستﺧدﻣون األفﺧﺎخ اﻟعﻣودﻴة اﻟﺑرﻴة ،ﺤﻴث ﻴقع
اﻟسﻣﺎن في اﻟفخ دون أي جهد ﻣن اﻟﺻﻴﺎدﻴن .وعﺎدة ﻣﺎ تﻛون ﻣدة اﻟرﺤﻠة اﻟتي ﻴقوم ﺑهﺎ اﻟﺻﻴﺎدﻴن

ﻟﻣﻣﺎرسة هذه اﻟهواﻴة أسﺑوع واﺤد .وﻴذهب اﻟﺻﻴﺎدﻴن في ﻣجﻣوعﺎت (األﺻدﻗﺎء) عﻠى اﻟشﺎطئ وﻴﺧﻴﻣون
هنﺎك طﺎﻟﻣﺎ رغﺑوا في ذﻟك ﺤﻴث ﻴأﺧذون ﻣعهم ﻛل ﻣﺎ ﻗد ﻴﺤتﺎجونه ﻟتوفﻴر اﻟﻣأوى واﻟطعﺎم وﻗضﺎء
اﻟوﻗت ﻣعﺎ .ﻴستﺧدم اﻟﺻﻴﺎدﻴن األﻛواخ اﻟﺻغﻴرة ﻟالﺧتﺑﺎء ﻟجذب اﻟطﻴور ﻟﻠﻣوﻗع ﻗﺑل إطالق اﻟنﺎر .وتقدر
اﻟتﻛﻠفة اﻹجﻣﺎﻟﻴة ﻟﻣوسم هواﻴة اﻟﺻﻴد نﺤو  100أﻟف جنﻴه.
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 2-2-6مناطق وجهد الصيد

اﻟفخ األفقي 5هو أﺤد أﺤواض اﻟﻣﻴﺎه االﺻطنﺎعﻴة اﻟتي ﻴوضع ﺑهﺎ طﻴور اﺻطنﺎعﻴة .وﻴتراوح ﺤجم

اﻟﺤوض ﻣﺎ ﺑﻴن  100 – 50ﻣتر ×  100 – 50ﻣتر اعتﻣﺎدا عﻠي ﻣﺎ رغﺑة اﻟﺻﻴﺎد وﻗدرته اﻟﻣﺎﻟﻴة.

الشكل ( :)20أحواض الفخ المستخدمة لجذب الطيور المهاجرة

تستغرق اﻟترتﻴﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻة ﺑﺎألﺤواض االﺻطنﺎعﻴة ﻣﺎ ﻴقرب ﻣن شهر في اﻟﻣتوسط وﻴﻣﻛن استﺧدﻣهﺎ
ﻟﻣوسﻣﻴن .وتقدر ﻣتوسط تﻛﻠفة اﻟﺤوض ﻣن  30 – 20أﻟف جنﻴهﺎ ﻣﺻرﻴﺎ وفقﺎ ﻟﺤجﻣه .ﻴعﻣل عﻠى

تجهﻴز اﻟﺤوض ﻣن  15-10فرد ﺧالل ذﻟك اﻟشهر .ﻣن ﺧالل اﻟﻣنﺎﻗشﺎت ﻣع اثنﻴن ﻣن اﻟعﺎﻣﻠﻴن في
تجهﻴز اﻟﺤوض ،اتضح أنهم ﻴتﺧذون هذه اﻟوظﻴفﻴة ﻛنشﺎط اﻗتﺻﺎدي ثﺎنوي .وعﻠى ﻣدار اﻟعﺎم ،ﻴعﻣﻠون
في ﻣجﺎل اﻟﺑنﺎء ﺑﺎﻟسﻠوم .ﻴقدم اﻟﻣﻠﺤق اﻟثﺎﻟث ﻗﺎئﻣة ﺑﺎﻟطﻴور اﻟﻣسجﻠة ﺑﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة.

5

اﻟﺑردﻴة
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الشكل ( :)21إعداد أحواض األفخاخ "البردية"

الشكل ( :)22الطيور االصطناعية المستخدمة لجذب الطيور المهاجرة

أﻣــﺎ ﺑﺎﻟنســﺑة ألفﺧــﺎخ اﻟﺻــﻴد اﻟعﻣودﻴــة ،فهــي عــﺎدة ﻣــﺎ تشــغل ﻣســﺎﺤة  60ﻛــم ،2ﺤﻴــث ﻴــتم تثﺑﻴــت ســﻴقﺎن
اﻟشــجر ﺑطــول  4ﻣتــر وﺑﻣســﺎفة  6ﻣتــر ﺑــﻴن اﻟســﻴقﺎن ،ﻴــتم تثﺑﻴــت اﻟشــﺑﺎك عﻠــي اﻟســﻴقﺎن .وﻴﺻــل ﻣتوســط
تﻛﻠفة فخ اﻟﺻﻴد إﻟي  4000جنﻴة ﻣﺻرﻴﺎ .وﻣع ذﻟـك ،ﻴﻣﻛـن اسـتﺧدام تﻠـك اﻟﻣعـدات ﻣـرة أﺧـرى إذا ﻛﺎنـت
ﻣﺧزنــة ﺑش ــﻛل جﻴــد .وﻴ ــتم شــراء س ــﻴقﺎن األشــجﺎر وتﺻ ــنﻴع اﻟشــﺑﺎك ﻣﺤﻠﻴ ــﺎ .وفﻴﻣــﺎ ﻴتعﻠ ــق ﺑﺻــﻴد اﻟنس ــور
واﻟغزالن ،فﻴتم استﺧدام تقنﻴﺎت ﻣﺧتﻠفة.
ﺧالل االجتﻣﺎع ﻣع أﺤد ﺻﻴﺎدي اﻟﺻـقور ،اوضـح أن هنـﺎك ﺤـواﻟي  30نوعـﺎ ﻣـن اﻟﺻـقور ،ﻛﻣـﺎ وﺻـف
اﻟﺻــقور ﺑأنهــﺎ أﺻــغر ﺤجﻣــﺎ ﻣــن اﻟنســور ،وهــي ﺑﻛﻣــﺎء .وتتغــذي اﻟﺻــقور عﻠــي اﻟﻠﺤــم اﻟطــﺎزج فقــط ،فﻴﻣــﺎ
تتغ ــذي اﻟنس ــور عﻠ ــي اﻟط ــﺎزج واﻟﻣﻴ ــت واﻟفﺎس ــد .وﻴﻣت ــد ﻣوس ــم هجـ ـرة اﻟﺻ ــقور فﻴﻣ ــﺎ ﺑ ــﻴن ش ــهري س ــﺑتﻣﺑر
ونوفﻣﺑر .ﻛﻣﺎ أوضح أﻴضﺎ أن ﺑعض أنواع اﻟﺻقور تستﺧدم الﺻطﻴﺎد األرانب اﻟجﺑﻠﻴـة وطﻴـور اﻟﻛـروان.
وفي هذه اﻟﺤﺎﻟة ،ﻴتم وﻗﺎﻴتهم في غرفة عﻠى رف وﻴتغذون عﻠى اﻟﺤﻣﺎم .ﺤﻴث ﻴـتم تـدرﻴﺑهم ﺧـالل اﻟﻣوسـم

عﻠى ﺧداع األرانب اﻟجﺑﻠﻴة وطﻴور اﻟﻛروان.
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الشكل ( :)23المعدات المستخدمة لصيد الصقور

وفﻴﻣﺎ ﻴتعﻠـق ﺑأسـعﺎر األنـواع اﻟﻣﺧتﻠفـة ﻟﻠﺻـقور ،أفـﺎد ﺑـأن ﻣتوسـط سـعر اﻟﺻـقر ﻴتـراوح ﻣـﺎ ﺑـﻴن – 2000
 3000جنﻴة ﻣﺻري ،وﻴتراوح سعر اﻟﺻقر اﻟجوال (شـﺎهﻴن) ﺑـﻴن  3000 – 2000جنﻴـة ﻣﺻـري ،ﺑﻴنﻣـﺎ
ﻴﺻل سعر اﻟﺻقر إﻟى  100000وذﻟك ألنه ﻣن اﻟطﻴور اﻟنﺎدر جدا رؤﻴتهﺎ .ﻛﻣﺎ ذﻛر أﻴضـﺎ أن اﻟغـزالن
ـرﺧﻴص ،فﻣــن اﻟواضــح أن اﻟﺻــﺎدﻴن ﻴقوﻣــون ﺑإﺻــدار تﺻ ـرﻴح
ﻟــم ترﺻــد ﻣنــذ عــﺎم  .2000وﺑﺎﻟنســﺑة ﻟﻠتـ ا
ﻟﻠرعي وﻴقوﻣون ﺑﺎستﺧداﻣه ﻟﻠذهﺎب إﻟي اﻟشﺎطئ واﻟﺻﺤراء ﻟﻣﻣﺎرسة رﺤالت اﻟﺻﻴد اﻟﺧﺎﺻة ﺑهم.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟنسﺑة ﻟﻠسﻣﺎن ،فقد اتضح أن اﻟﺻﻴﺎدﻴن ﻴقوﻣون ﺑﺎستﺧدام آالت ﺻـوت تقﻠـد ﺻـوت اﻟسـﻣﺎن ﻟﺧـداع
اﻟطﻴور .وﻴتم اﺻطنﺎع هذا اﻟﺻوت ﻟﺧداع سـرب ﻛﺎﻣـل ﻣـن اﻟطﻴـور ﻴﺻـل إﻟـي  300-200طـﺎئر .ﻛﻣـﺎ
اتضح أﻴضﺎ أن ﻣجتﻣعﺎت طﺎئر اﻟﺤﺑﺎرى في تنـﺎﻗص ﻣسـتﻣر ،وﻣـع ذﻟـك ال ﻴـزال ﻴـتم اسـتﺧداﻣه ﻣـن ﻗﺑـل
أﻣ ـراء اﻟﺧﻠــﻴج فــي والئــم اﻟطعــﺎم .وﻣــن اﻟجــدﻴر ﺑﺎﻟــذﻛر أن أﺤــد األﻣ ـراء ﻣــن ﻣنطقــة اﻟﺧﻠــﻴج اﻗتــرح إﻗﺎﻣــة

ﻣشــروع ﺑﺎﻟســﺎﺤل اﻟشــﻣﺎﻟي اﻟغرﺑــي ﻟﺤظــر ﺻــﻴد هــذا اﻟطــﺎئر ﻟﻣــدة ﺧﻣــس ســنوات ،وانشــﺎء ﺤدﻴقــة ﻟتﻛــﺎثر
طــﺎئر اﻟﺤﺑــﺎري .وﻟقــد عﺑــر اﻟﻣشــﺎرﻛﻴن ﺑﺎألســف ﻟ ـرفض ﻣثــل هــذا اﻟﻣشــروع ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺤﻛوﻣــة اﻟﻣﺻ ـرﻴة،
ﻗﺎئﻠﻴن" :ﻟقد ﻛﺎنت فرﺻة جﻴدة ﻟتوظﻴف اﻟﻣﺤﻠﻴـﻴن فـي إطـﺎر اﻟﻣﺤﻣﻴـة ﻣـن نﺎﺤﻴـة ،واسـتعﺎدة أعـداد اﻟطـﺎئر
واﻛثﺎره ﻣن نﺎﺤﻴة أﺧرى" ،ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻟوا "ﻗد تسﺎهم اﻟﻣﺤﻣﻴة في جني دﺧل ﻗوﻣي ﺑﺎستﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺤﻠﻴـة...

وﻴﻣﻛن تﻛ ارره أﻴضﺎ في ﻣنﺎطق أﺧرى" .ﻛﻣﺎ اﻗترﺤوا أﻴضﺎً إﻗﺎﻣة ﺤدﻴقة ﻣفتوﺤة ﻟتﻛﺎثر اﻟطﻴور عﻠي ﻗﻣـة
تل ﻴطﻠق عﻠﻴه "أرض اﻟغزال".
 3-2-6مشاكل صيد الطيور المهاجرة

انفايرونكس

يوليو 2015

دراسة التقييم االجتماعي  -االقتصادي لمحمية السلوم البحرية

36

هنﺎك ﺑعض اﻟتﺤدﻴﺎت األسﺎسﻴة اﻟتي تواجه ﺻﻴد اﻟطﻴور اﻟﻣهﺎجرة ﺑﺎﻟسﻠوم .فﺎألﻣر ال ﻴقتﺻـر فقـط عﻠـى
ﻛونه نشﺎط ﺻﻴد ﻟﻠطﻴور اﻟﻣهﺎجرة ﺑل أﻴضـﺎ هـو نشـﺎط غﻴـر ﻗـﺎنوني .وﻣـع ذﻟـك ،ال ﻴهـتم اﻟﺻـﻴﺎدون ﺑهـذا
األﻣر وﻴؤﻛدون االسـتﻣرار فـي ﻣﻣﺎرسـة هـذا اﻟنشـﺎط "ﻣهﻣـﺎ ﻛﻠـف األﻣـر" .وفـي ﺤقﻴقـة األﻣـر ،هـذه اﻟهواﻴـة

ه ـى أﻣــر شــﺎئع وﻣرغــوب ﺑشــدة .ﻛﻣــﺎ أن ﻣعظــم اﻟﺻــﻴﺎدﻴن ﻣــن ﻣﺤﺑــي هــذه اﻟهواﻴ ـة ﻴتﺑــﺎهون وﻴتفــﺎﺧرون
ﺑــرﺤالتهم ﻟﻠﺻــﻴد وﺑﻣــﺎ ﻴﺑذﻟونــه ﻣــن جهــد" ..أدﺧــر اﻟﻣــﺎل طــول اﻟعــﺎم ﻟرﺤالتــي ...ﺤتــى ﻟــو ﻟــم ﻴﻛــن ﻟــدى
أطفــﺎﻟي ﻣــﺎ ﻴأﻛﻠونــه ،ســأظل أدﺧــر اﻟﻣــﺎل ﻟرﺤالتــي  ...هــذه هـى ﺤﻴــﺎتي  ..وتنــﺎول هــذه اﻟطﻴــور هــو دواء
وعــالج" .وﺧــالل أﺤــد االجتﻣﺎعــﺎت اﻟتــي عقــدت ﻣــع أﺤــد اﻟﺻــﻴﺎدﻴن ،أوضــح أن هــذه اﻟهواﻴــة تعــد أﻣــر
ضــروري ﺑﺎﻟنســﺑة ﻟﻠﻛثﻴــر ﻣــن اﻟرجــﺎل ﺑﺎﻟســﻠوم ﺤﻴــث ﻴنتظــرون ﻣوســم اﻟﺻــﻴد وﻴنطﻠقــون فــي ﻣجﻣوعــﺎت،

وﻴعتقــد أن اﻟطﻴــور اﻟﺑرﻴــة ﺻــﺤﻴة وﻣغذﻴــة جــدا وأن تنﺎوﻟهــﺎ هــو ﺑﻣثﺎﺑــة ﻣنشــط جنســي ﻟﻠرجــﺎل" ..ال ﻴﻣﻛــن
ألﺤد ﻣنعنﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرسة هذه اﻟهواﻴة ﻣهﻣﺎ ﻛﺎنت اﻹجراءات ...ال تﺤـدثنﺎ عـن اﻟﻣﺤﻣﻴـة أو اﻟقضـﺎﻴﺎ اﻟﺑﻴئﻴـة
 ...س ــنظل نﻣ ــﺎرس ه ــذه اﻟهواﻴ ــة (ﺻ ــﻴد اﻟطﻴ ــور) ﺤت ــى نﻣ ــوت" .وﺑﺎﻟت ــﺎﻟي س ــتظل ﻣس ــأﻟة ﺤظ ــر اﻟﺻ ــﻴد

اﻟﻣوسﻣي ﻟﻠطﻴور اﻟﻣهﺎجرة ﻣن اﻟقضﺎﻴﺎ اﻟشﺎئﻛة اﻟتي ستواجه إدارة اﻟﻣﺤﻣﻴة.

 3-6األنشطة التقليدية في مقابل األنشطة التي تم إدخالها حديثا
تشـﻣل األنشــطة اﻟتقﻠﻴدﻴــة ﺑﺎﻟســﻠوم عﻠـى ( )1رعــي اﻟﺤﻴوانــﺎت ﻣثــل األغنــﺎم واﻟﻣــﺎعز واألﺑقــﺎر واﻹﺑــل)2( ،
اﻟزراعة :اﻟﺑطﻴخ واﻟعنب األسود واﻟتﻴن واﻟزﻴتون واﻟﺧﻴﺎر واﻟطﻣـﺎطم واﻟقﻣـح واﻟشـعﻴر )3( ،اﻟﺤـرف اﻟﻴدوﻴـة
ﻣثل ﺤﺎوﻴﺎت اﻟﻣﻴﺎه أو األﻟﺑﺎن اﻟﻣﺻنوعة ﻣـن جﻠـد اﻟﻣـﺎعز وﻛـذﻟك اﻟﺧﻴـﺎم واﻟسـجﺎد اﻟﻣنسـوجة ﻣـن ﺻـوف
األغن ــﺎم واﻟﻣ ــﺎعز و( )4اﻟتجـــﺎرة ﺑﺎس ــتﺧدام اﻟجﻣ ــﺎل ﻟﻠنق ــل أو – ف ــي اآلون ــة األﺧﻴـ ـرة – اﻟط ــرق اﻟسـ ـرﻴعة
اﻟﺤدﻴثة.
ﺤــدﻴثﺎ ،تــم ﻣﻣﺎرســة األنشــطة األﺧــرى اﻟدﺧﻴﻠــة ﺑواســطة اﻟﺑــدو واﻟوافــدﻴن عﻠ ـى ﺤــد س ـواء ،وتتضــﻣن ()1
توظﻴــف اﻟﻣتعﻠﻣــﻴن فــي ﻗطﺎعــﺎت اﻟﺤﻛوﻣــة وﻗطﺎعــﺎت اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟعﺎﻣــة )2( ،اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟداعﻣــة ﻟألعﻣــﺎل
اﻟتجﺎرﻴــة ﻣثــل ﺑنــﺎء وتشــغﻴل اﻟفنــﺎدق واﻟﻣقــﺎهي وﻣﺤــالت اﻟﺑقﺎﻟــة واﻟﻣطــﺎعم فضــال عــن شــرﻛﺎت اﻟﺻ ـرافة

واﻟنقل و( )3تهرﻴب اﻟﺑضﺎئع فﻴﻣﺎ ﺑﻴن ﻣﺻر وﻟﻴﺑﻴﺎ.6

6

نــﺎدﻴن ﻣﺎرشــﺎل ،إﻴﻣــﺎن اﻟﺑسطوﻴســي ،ﺑــول ﻣﺎرشــﺎل ،نجــﺎح اﻟﻣنطقــة اﻟﻣﺤﻣﻴــة اﻟﺑﺤرﻴــة :األﺑعــﺎد اﻟﺑشـرﻴة ﻟﻣنطقــة اﻟﻣﺤﻣﻴــة اﻟﺑﺤرﻴــة اﻟﻣرتقﺑــة
ﺑﺎﻟسﻠوم ،ﻣﺻر ،دﻴسﻣﺑر .2007
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الشكل ( :)24سوق الجمعة التقليدي الصغير بمدينة السلوم

 1-3-6التجارة الحدودية

ﺧالل االجتﻣﺎعﺎت واﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟتي تﻣت ﻣع اﻟهﻴئﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة ،اتضح أن ﻣﺎ ﻴقرب ﻣن  %50ﻣن

األشﺧﺎص اﻟنشطة اﻗتﺻﺎدﻴﺎ ﻴقوﻣون ﺑﺎﻟتجﺎرة اﻟﺤدودﻴة ﺑﻴن ﻣﺻر وﻟﻴﺑﻴﺎ .وﻴعترف اﻟﺑعض أن تهرﻴب

اﻟﺑضﺎئع عﻠى اﻟﺤدود هى أﺤد سﺑل ﻛسب اﻟرزق اﻟشﺎئعة ﺑﺎﻟسﻠوم .واآلن ،وعقب إغالق اﻟﺤدود ﻟم ﻴعد
هنﺎك أي عﻣﻠﻴﺎت تهرﻴب ﺑضﺎئع أو تجﺎرة .ﻛﺎنت هنﺎك شﻛوى دائﻣة ﻣن إغالق اﻟﺤدود وﻣﺎ سﺑﺑه ﻣن

رﻛود ﻛﺑﻴر ﺑﺎﻟسﻠوم ،ظهر هذا اﻟﻣفهوم ﻟﻴس فقط ﺧالل االجتﻣﺎعﺎت ﺑل أﻴضﺎ ﺧالل اﻟﻣﺤﺎدثﺎت اﻟودﻴة
ﻣع اﻟنﺎس في اﻟشﺎرع" ..تعﺎني اﻟﻛثﻴر ﻣن األسر اﻟﻴوم ﺑعد أن فقدت ﻣﺻدر رزﻗهﺎ" .وﻟذﻟك ،فإن اﻟعدﻴد
ﻣن هؤالء ﻣﻣن ﻛﺎنوا ﻴعﻣﻠون في اﻟتجﺎرة ﻴهﺎجرون إﻟي سﻴدي ﺑراني ﻹﻗﺎﻣة ﻣشروعﺎت جدﻴدة ﻣثل ﺤفر
اآلﺑﺎر واﻟزراعﻴة واﻟرعي .فﻴﻣﺎ ﻴهﺎجر اﻟﺑعض اآلﺧر إﻟى ﻣرسي ﻣطروح ﻟﺑدء أنشطة تجﺎرﻴة جدﻴدة أو

إﻗﺎﻣة ﻣشروعﺎت ﺻغﻴرة وﻣتوسطة ﻣثل ﻗﻴﺎدة سﻴﺎرات اﻟنقل واألجرة .وﻛﺎنت هنﺎك أﻴضﺎ ﺑعض اﻟشﻛﺎوي
ﻣن أن طﺑﻴعة اﻟترﺑة ﺑﺎﻟسﻠوم طﻴنﻴة وال تﻣﻛن ﻣن ﻣﻣﺎرسة األنشطة اﻟزراعﻴة واﻟرعي ﻛثﻴ ار.

 2-3-6الرعي

وفقﺎ ﻟﻣﺎ ذﻛره رئﻴس ﻣجﻠس ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم أن ﻣﺎ ﻴقرب ﻣن  %20ﻣن اﻟسـﻛﺎن اﻟنﺎشـطﻴن اﻗتﺻـﺎدﻴﺎ ﻴشـﺎرك
أﻴضـﺎ فــي أنشــطة اﻟرعــي .وﻣــع ذﻟــك ،ﻴعــﻴش ﻣعظﻣهــم فــي ســﻴدي ﺑ ارنــي .تعــد األغنــﺎم واﻟﻣــﺎعز ﻣــن أنـواع
اﻟﺤﻴوانﺎت اﻟرئﻴسﻴة اﻟتي ﻴتم ترﺑﻴتهﺎ ،تﻠﻴهﺎ اﻹﺑل ،وﻴتم اﻟرعي عﻠـى اﻟسـﺎﺤل وﺑﺎﻟﺻـﺤراء اﻟﻣفتوﺤـة ﺑﺎﻟشـتﺎء
وﺑﺎﻟﺤظﺎئر في فﺻل اﻟﺻﻴف .وفي جﻣﻴع األﺤوال ،ﻴتم إعﺎشة اﻟﻣﺎشﻴة ﺑﺎﻟﺤظﺎئر ﺑجﺎنـب اﻟﻣنـﺎزل أو فـي
األ ارضــي اﻟزراعﻴــة .تق ــدر تﻛﻠفــة عﻠــف اﻟتغذﻴــة ﺤ ـواﻟي  100جنﻴــة ﻣﺻــري ﻟﻠ ـرأس اﻟواﺤــد شــهرﻴﺎ ،وﻴــتم
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استهالك ﻣﺎ ﻴقرب ﻣن  %30ﻣن اﻟﻣﺎشﻴة ﻣﺤﻠﻴـﺎ ،ﺑﻴنﻣـﺎ ﻴـتم إرسـﺎل ﻣـﺎ ﻴقـرب ﻣـن  %70ﻣـن اﻟﻣﺎشـﻴة إﻟـي
اﻹســﻛندرﻴة .أﻣــﺎ ﺑﺎﻟنســﺑة ﻟرعــي اﻹﺑــل فﻴــتم اﻟرعــي ﺑــﻴن شــهري فﺑ ارﻴــر واﺑرﻴــل ﺑﺎﻟﺻــﺤراء اﻟﻣفتوﺤــة وﺑ ـﺎﻗي
اﻟعﺎم ﻴتم ترﺑﻴة اﻹﺑل عﻠى األعالف ﺑﻣقدار  5ﻛجم ﻟﻛل رأس ﻴوﻣﻴﺎ ،وتقدر تﻛﻠفة اﻟعﻠف نﺤو  400جنﻴـة

ﻣﺻري ﻟﻛل رأس شهرﻴﺎ وﻴذﻛر أن إجﻣﺎﻟي اﻹنتﺎج ﻣن اﻟﻣﺎشﻴة ﻴـتم إرسـﺎﻟه إﻟـي اﻹسـﻛندرﻴة واﻟعﺎﻣرﻴـة .و
اشتﻛى اﻟﺑعض ﺧالل اﻟﻣنﺎﻗشﺎت ﻣن عدم وجود جﻣعﻴﺎت تعﺎونﻴة ﻟﻠرعﺎة ﺑﺎﻟسﻠوم.

الشكل ( :)25الرعي بالمناطق المجاورة لمنطقة المحمية البحرية

 3-3-6المهن الحكومية

ﺧالل جﻠسﺎت اﻟتشﺎور ﻣع اﻟهﻴئﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة ،تﺑﻴن أن  %15ﻣن األشﺧﺎص اﻟنشطة اﻗتﺻﺎدﻴﺎ ﻴشغﻠون
وظﺎئف ﺤﻛوﻣﻴة .وهذا األﻣر ﻴنطﺑق عﻠى اﻟﺑدو واﻟوافدﻴن ﻣن اﻟرجﺎل واﻟنسﺎء .وتشتﻣل اﻟﻣهن اﻟﺤﻛوﻣﻴة
اﻟتدرﻴس وﻣسئوﻟي وﻣوظفي اﻟهﻴئﺎت اﻟﺤﻛوﻣﻴة اﻟﻣﺤﻠﻴة.

 4-3-6الزراعة

أشﺎر اﻟسﻴد رئﻴس ﻣجﻠس ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم أن هنﺎك ﺤواﻟي  %10ﻣن األشﺧﺎص نشطة اﻗتﺻﺎدﻴﺎ في

اﻟﻣجﺎل اﻟزراعي .وﺧالل اﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟتي أجرﻴت ﻣع اﻟﻣزارعﻴن ،أفﺎدوا ﺑأن اﻟشعﻴر هو أﻛثر اﻟﻣﺤﺎﺻﻴل
شﻴوعﺎ ﻴﻠﻴه اﻟتﺑن واﻟعنب واﻟزﻴتون واﻟﺑطﻴخ .فﻴﻣﺎ ﻴتراوح ﻣتوسط ﺤجم ﻗطع األراضي ﻣﺎ ﺑﻴن  10و 12
فدان ،ﺤﻴث أن أﺻغر ﻗطعة أرض ﻣن ﺤﻴث اﻟﺤجم تﺑﻠغ فدان واﺤد .وﻴستعﻴن غﺎﻟﺑﻴة أﺻﺤﺎب

األراضي ﺑﻣزارعﻴن ﻟﻣسﺎعدتهم في زراعة األرض .أﻣﺎ ﺑﺎﻟنسﺑة استهالك اﻟﻣﺤﺎﺻﻴل اﻟزراعﻴة ،فإن %30

ﻣن اﻹنتﺎج ﻴستهﻠك عﻠى اﻟﻣستوى اﻟﻣﺤﻠي ،وﻴتم إرسﺎل ﻣﺎ ﻴقرب ﻣن  %70ﻣن اﻹنتﺎج إﻟى اﻹسﻛندرﻴة
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واﻟﺑﺤﻴرة .أفﺎد اﻟﻣزارعون أنهم ﻴستﺧدﻣون ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻴﺎه اﻟطﺑﻴعﻴة ألغراض اﻟري ﻛﺎﻟﻣطر وﺻهﺎرﻴج
اﻟﻣﻴﺎه اﻟطﺑﻴعﻴة .وﻣع ذﻟك ،فإن ندرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎئﻴة ﺑﺎﻟسﻠوم تشﻛل تﺤدﻴﺎ ﻛﺑﻴ ار ﻟﻠزراعة .وﻣن األﻣور اﻟتي
ﻴرونهﺎ هي األﺧرى أﺤد اﻟعقﺑﺎت اﻟﻛﺑﻴرة في ﻣجﺎل اﻟزراعة هي عدم وجود األسﻣدة واﻟﻣﺑﻴدات اﻟﺤشرﻴة

واﻟجﻣعﻴﺎت اﻟتعﺎونﻴة اﻟزراعﻴة ﻟﻣسﺎعدة اﻟﻣزارعﻴن.
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التنمية المحلية
ﻴعﻴش اﻟﻛثﻴر ﻣن سﻛﺎن اﻟسﻠوم في ﺤﺎﻟة فقر وفقﺎ ﻟﻠﻣعﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴة .ﺤﻴث تفتقر اﻟسﻠوم ﻟﻠﻛثﻴر ﻣن
اﻟﺧدﻣﺎت االجتﻣﺎعﻴة واﻟﺑنﻴة اﻟتﺤتﻴة األسﺎسﻴة ،وﻣﺎ هو ﻗﺎئم ﻣنهﺎ ﺑﺎﻟفعل ﻴعد ذو ﻛفﺎءة ضعﻴفة .في ﺤﻴن
أن اﻟعدﻴد ﻣن األطفﺎل ﻴتﻠقون اﻟتعﻠﻴم اﻹﺑتدائي وال ﻴنتقل ﻣنهم إﻟى اﻟتعﻠﻴم اﻟثﺎنوي سوى عدد ﻗﻠﻴل .ﻣنذ
أن أﺻﺑﺤت اﻟسﻠوم تﻣثل أهﻣﻴة اﻗتﺻﺎدﻴة نظ ار ﻟﻛونهﺎ ﺑواﺑة اﻟعﺑور إﻟى ﻟﻴﺑﻴﺎ فقد تم استثﻣﺎر أﻣوال ﻛثﻴرة
ﺑﺎﻟﻣدﻴنة ﻟتﻣهﻴد طرﻴق اﻟﻛورنﻴش وتوﺻﻴل اﻟﻛهرﺑﺎء واﻟﻣﻴﺎه اﻟﺻﺎﻟﺤة ﻟﻠشرب ونظم االتﺻﺎالت
واﻟﻣواﺻالت وﺑنﺎء اﻟﻣدارس واﻟوﺤدات اﻟﺻﺤﻴة واﻟﻣسﺎجد واﻹدارات اﻟﺤﻛوﻣﻴة اﻟﻣﺧتﻠفة .ﻗﺑل ذﻟك اﻟوﻗت،
ﻛﺎنت اﻟﻣنطقة ﻣهﻣﻠة ﺑشدة ﻣن ﺤﻴث اﻟﻣنظوﻣة االجتﻣﺎعﻴة واﻟﺑنﻴة اﻟتﺤتﻴة ،وال تزال اﻟﻣنطقة تعﺎني ﻣن
عدم وجود نظﺎم ﺻرف ﺻﺤي أو نظﺎم ﻣنﺎسب ﻟﻠتﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺧﻠفﺎت اﻟﺻﻠﺑة .وعﻠى اﻟرغم ﻣن أن
اﻟسﻠوم تستقﺑل اﻟعدﻴد ﻣن اﻟزوار عﻠى اﻟﻣستوي اﻟوطني واﻟدوﻟي ،إال أن اﻟفنﺎدق واﻟﻣقﺎهي اﻟقﺎئﻣة ﺑهﺎ

ذات ردﻴئة اﻟجودة ،ﺤتى ﻣع إدﺧﺎل عدد ﻣن اﻟﻣرافق اﻟﺤدﻴثة ﺑﺎﻟﻣنطقة ﻣثل نظم االتﺻﺎالت واألﻗﻣﺎر
اﻟﺻنﺎعﻴة واﻟﺑراﻣج اﻟتﻠفزﻴونﻴة اﻟغرﺑﻴة اﻟتي ﻴقﺎل أنهﺎ ﻗد زادت ﻣن وعي اﻟﻣجتﻣع ﺑﺎﻟعﺎﻟم اﻟﺧﺎرجي ،وزادت

اﻟطﻠب عﻠى اﻟسﻠع اﻟغرﺑﻴة ،اﻟتي ﻴتم تهرﻴب اﻟﻛثﻴر ﻣنهﺎ ﺑﺎﻟﻣنطقة.7

 1-7التخطيط العمراني
ﺧالل االجتﻣﺎعﺎت اﻟتي أجرﻴت ﻣع اﻟهﻴئﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة ﺑﺎﻟسﻠوم وﻣرسي ﻣطروح ،تﻣت ﻣنﺎﻗشة أوﻟوﻴﺎت

اﻟتنﻣﻴة اﻟعﻣرانﻴة ،وتم اﻟتأﻛﻴد عﻠى أن ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم ﺑﺤﺎجة إﻟى ﺧطة تنﻣﻴة ﻣن أجل اﻟتنﻣﻴة اﻟﻣﺤﻠﻴة،

وعﻠى وجه اﻟتﺤدﻴد ﺧطة اﻟتنﻣﻴة اﻟسﻴﺎﺤﻴة .وﻣع ذﻟك ،أفﺎد رئﻴس ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم ﺑأن تطوﻴر اﻟﻣدﻴنة ﻴرتﺑط
ﺑﺻفة أسﺎسﻴة ﺑتﺤسﻴن اﻟﺑنﻴة األسﺎسﻴة وتوفﻴر اﻟﺧدﻣﺎت االجتﻣﺎعﻴة ،وﺤﺎﻟﻴﺎ تعتﺑر األوﻟوﻴة ﻟتﻣدﻴد
شﺑﻛﺎت اﻟﻛهرﺑﺎء ﻟﻠﺧطوط اﻟرئﻴسﻴة واﻟداﺧﻠﻴة ،وانشﺎء ﻣﺤوالت اﻟجهد اﻟﻣنﺧفض ﻴﻠﻴهﺎ تﻠﺑﻴة اﺤتﻴﺎجﺎت

اﻟسﻛﺎن اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن ﻣن توفﻴر ﻣﺎ ﻴﻛفي ﻣن اﻟﻣﻴﺎه اﻟﺻﺎﻟﺤة ﻟﻠشرب وذﻟك ﻣن ﺧالل إﻗﺎﻣة ﺧزانﺎت ﻟتﺧزﻴن
اﻟﻣﻴﺎه اﻟطﺑﻴعﻴة وزﻴﺎدة سعة ﻣﺤطﺎت تﺤﻠﻴة اﻟﻣﻴﺎه وتوسعة اﻟطرق اﻟداﺧﻠﻴة ﻟتﺤسﻴن إﻣﻛﺎنﻴة اﻟوﺻول إﻟى
اﻟقرى واﻟنجوع اﻟنﺎئﻴة وﻴعقب ذﻟك تﺤسﻴن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة واﻟﺑﻴئة اﻟطﺑﻴعﻴة اﻟﻣﺤﻠﻴة ﻣن ﺤﻴث إدارة

اﻟﻣﺧﻠفﺎت اﻟﺻﻠﺑة وﺧدﻣﺎت اﻟرعﺎﻴة اﻟﺻﺤﻴة واﻟتعﻠﻴم.

 2-7السياحة
تعتﺑر ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم هى ﺑواﺑة اﻟعﺑور إﻟي ﻣﺻر ﻣن جهة اﻟﻠﻴﺑﻴة ،فضال عن ﻛونهﺎ اﻟﻣنطقة األﻗرب
ﺑﻣﺻر إﻟى اﻟشواطئ األوروﺑﻴة ،ووفقﺎ ﻟﻠﻛتﺎب اﻹﺤﺻﺎئي اﻟسنوي اﻟﺻﺎدر عن اﻟجهﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠتعﺑئة
واﻹﺤﺻﺎء  ،2006اعتﺎدت اﻟسﻠوم عﻠي استقﺑﺎل ﻣﺎ ﻴقرب ﻣن  7,000سﺎئح ﺑفﺻل اﻟشتﺎء وﻣﺎ ﻴقرب
7

نــﺎدﻴن ﻣﺎرشــﺎل ،إﻴﻣــﺎن اﻟﺑسطوﻴســي ،ﺑــول ﻣﺎرشــﺎل ،نجــﺎح اﻟﻣنطقــة اﻟﻣﺤﻣﻴــة اﻟﺑﺤرﻴــة :األﺑعــﺎد اﻟﺑشـرﻴة ﻟﻣنطقــة اﻟﻣﺤﻣﻴــة اﻟﺑﺤرﻴــة اﻟﻣرتقﺑــة
ﺑﺎﻟسﻠوم ،ﻣﺻر ،دﻴسﻣﺑر .2007
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ﻣن  10,000سﺎئح ﺑفﺻل اﻟﺻﻴف ،ﻣن إجﻣﺎﻟي  8ﻣﻠﻴون زائر ﻟﻣﺻر ﻛل عﺎم .وﻴأتي ﻣعظم زوار
ﻣنطقة اﻟسﻠوم ﻣن اﻟدول اﻟعرﺑﻴة اﻟواﻗعة ﺑﺎﻟغرب (ﻣثل ﻟﻴﺑﻴﺎ وتونس واﻟجزائر واﻟﻣغرب) فضال عن أﻟﻣﺎنﻴﺎ
واﻴطﺎﻟﻴﺎ واﻟوالﻴﺎت اﻟﻣتﺤدة األﻣرﻴﻛﻴة واﻟﻣﻣﻠﻛة اﻟﺑرﻴطﺎنﻴة .ووفقﺎ ﻟﻠﻣجﻠس اﻟوطني األوروﺑي ﻟﻠسﻴﺎﺤة فإن

ﺤواﻟي  ٪43ﻣن جﻣﻴع اﻟﻣسﺎفرﻴن األجﺎنب في عﺎم  2003وﺻفوا أنفسهم ﻣن األشﺧﺎص اﻟﻣهتﻣﻴن

واﻟﻣﺤﺎفظﻴن عﻠى اﻟﺑﻴئة وأن هدفهم األسﺎسي ﻛﺎن زﻴﺎرة اﻟﻣنﺎطق اﻟﻣﺤﻣﻴة ( )٪78واﻟﻣواﻗع اﻟتﺎرﻴﺧﻴة
( )٪69واﻟجﻣﺎعﺎت اﻟعرﻗﻴة ( ،)٪46وتم تعرﻴف اﻟسﻠوم عﻠى أنهﺎ ﻛﺎنت اﻟﻣوﻗع اﻟرئﻴسي ﻟرؤﻴة اﻟﻛسوف
اﻟشﻣسي في ﻣﺎرس  ،2006وهو اﻟﺤدث اﻟذي استقطب ﻣﺎ ﻴقرب ﻣن  60000سﺎئح إﻟى اﻟﻣنطقة في

ﺤﻴن ﻟم تﻛن اﻟﻣدﻴنة ﻗﺎدرة عﻠى توفﻴر اﻟﺑنﻴة اﻟتﺤتﻴة اﻟالزﻣة ﻛﻣﺎ ﻛﺎنت اﻟﻣشﻛﻠة اﻟرئﻴسﻴة اﻟوضع اﻟثقﺎفي
ﻟﻠﻣجتﻣع اﻟﻣﺤﻠي تجﺎه اﻟسﻴﺎح.
 1-2-7إمكانات السياحة المحلية

تتﻣﻴز اﻟسﻠوم ﺑجﻣﺎﻟهﺎ اﻟطﺑﻴعي اﻟﻣﻠﺤوظ ﺑفضل ﻣوﻗعهﺎ عﻠى ﺧﻠﻴج اﻟسﻠوم واﻟتنﺎﻗض في األﻟوان ﺑﻴن

اﻟﻣنﺎظر اﻟطﺑﻴعﻴة اﻟﺑرﻴة واﻟﺑﺤرﻴة ﻟهضﺑة اﻟسﻠوم .وتعد ﻣعظم اﻟشواطئ اﻟرﻣﻠﻴة اﻟتي تﻣتد نﺤو اﻟشرق
غﻴر ﻣتطورة.
ﻴتﻣﻴز اﻟجﺎنب ا ﻟغرﺑي ﺑﺎﻟعدﻴد ﻣن اﻟتالل اﻟجﻣﻠﻴة ذات اﻟودﻴﺎن اﻟغنﻴة ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻴوانﻴة واﻟنﺑﺎتﻴة .وتعد
اﻟﻣنطقة واﺤدة ﻣن األﻣﺎﻛن اﻟقﻠﻴﻠة ﺑﻣﺻر اﻟتي ﻴﻣﻛن االستشهﺎد ﺑهﺎ في ﺑعض األﺤﻴﺎن عن وجود ﺑعض
األنواع ﻣثل اﻟثعﺎﻟب واﻟفنك (أو ثعﻠب اﻟﺻﺤراء) واﻟضﺑﺎع واﻟغزالن واﺑن آوى  :ﺤﻴوان ﻣن اﻟفﺻﻴﻠة
اﻟﻛﻠﺑﻴة واﻟقنﺎفذ واﻟفئران واﻟﻴرﺑوع فضال عن اﻟعدﻴد ﻣن أنواع اﻟزواﺤف (ﺧﺻوﺻﺎ اﻟثعﺎﺑﻴن ﻣثل األفﺎعي).

تشتهر اﻟﻣنطقة أﻴضﺎ ﺑوجود ﻣقﺎﺑر عسﻛرﻴة عﻠى نطﺎق ﻛﺑﻴر عﻠى تﺎرﻴﺧﻴة تعود إﻟي اﻟﺤرب اﻟعﺎﻟﻣﻴة
اﻟثﺎنﻴة وتقع ﺑﺎﻟقرب ﻣن اﻟعدﻴد ﻣن اﻟﻣواﻗع األثرﻴة ﻣثل ﺑقﺎﻴﺎ اﻟقﻠعة اﻟتي تم تشﻴﻴدهﺎ ﻟتأﻣﻴن زراعة اﻟقﻣح
ﻟإلﻣﺑراطورﻴة اﻟروﻣﺎنﻴة .وﻴﻣﻛن سرد إﻣﻛﺎنﺎت اﻟسﻴﺎﺤة ﺑﺎﻟسﻠوم عﻠى اﻟنﺤو اﻟتﺎﻟي:
 -تتﻣتع اﻟسﻠوم ﺑﺎﻟجﻣﺎل اﻟطﺑﻴعي وهو ﻣﺎ ﻟم ﻴتم اﻛتشﺎفه ﻛﻠﻴﺎ ﺑعد.

 اﻟسﻴﺎﺤة اﻟترفﻴهﻴة ﺑﻣﺎ في ذﻟك اﻟسﻴﺎﺤة اﻟشﺎطئﻴة واﻟسﺑﺎﺤة واﻟغوص ورﻛوب اﻟقوارب في اﻟﺧﻠجﺎن. اﻟسﻴﺎﺤة اﻟﺻﺤراوﻴة واﻟتﺧﻴﻴم ورﺤالت اﻟسفﺎري في اﻟﺻﺤراء اﻟﻣفتوﺤة. اﻟسﻴﺎﺤة اﻟﺑﻴئﻴة ﻣن ﺤﻴث ﻣشﺎهدة اﻟطﻴور اﻟﻣهﺎجرة واﻟﺤﻴوانﺎت ﺧالل ﻣوسم اﻟهجرة وﺤدﻴقة اﻟطﻴوراﻟﻣفتوﺤة واﻟنﺑﺎتﺎت اﻟطﺑﻴة وترﺑﻴة األﺤﻴﺎء اﻟﻣﺎئﻴة.
 اﻟسﻴﺎﺤة اﻟتﺎرﻴﺧﻴة واألثرﻴة. 2-2-7تحديات قطاع السياحة

هنﺎك اﻟﻛثﻴر ﻣن اﻟجوانب اﻟتي تﻣثل تﺤدﻴﺎ ﺑﺎﻟنسﺑة ﻟﻠتنﻣﻴة اﻟسﻴﺎﺤﻴة ﺑﺎﻟسﻠوم .وهذه األﻣور ﻴﻣﻛن إﻴجﺎزهﺎ
عﻠي اﻟنﺤو اﻟتﺎﻟي:

 غﻴﺎب اﻟتواﺻل واﻟتنسﻴق ﺑﻴن هﻴئﺎت اﻟتﺧطﻴط ﺑﻣﺻر ﺑشﻛل عﺎم وفي ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم ﺑشﻛل ﺧﺎص.عﻠى سﺑﻴل اﻟﻣثﺎل :هنﺎك ﺧطة عﺎﻣة ﻟﻣدﻴنة اﻟسﻠوم ﻴتم إعدادهﺎ ﺑواسطة اﻟهﻴئة اﻟعﺎﻣة ﻟﻠتﺧطﻴط
اﻟعﻣراني ﻗﻴد اﻹعداد ﻣنذ سنوات عدﻴدة (ﻣنذ عﺎم  2006أو نﺤو ذﻟك) عالوة عﻠى ذﻟك ،فهي ال
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تزال ﻣﺤفوظة وﻟم تفعل ،ﺑﺎﻹضﺎفة إﻟى أن اﻟهﻴئﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة ال تﻣتك نسﺧة ﻣن هذه اﻟﺧطة وهى
غﻴر ﻣتﺎﺤة ﺤتى ﻴﻣﻛن اﻟﺤﺻول عﻠﻴهﺎ ﻣن اﻟهﻴئة اﻟعﺎﻣة ﻟﻠتﺧطﻴط اﻟعﻣراني .وهنﺎك ﺧطة عﺎﻣة
ﻣﺤﻠﻴة أﺧرى ﻟﻠتنﻣﻴة اﻟسﻴﺎﺤة تم إعدادهﺎ ﺑواسطة اﻹدارة اﻟعﺎﻣة ﻟالستثﻣﺎر ﺑﻣﺤﺎفظة ﻣرسي ﻣطروح.

وﻣرة أﺧرى ،ال تﻣتﻠك اﻟهﻴئﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة نسﺧة ﻣن هذه اﻟﺧطة وهى غﻴر ﻣتﺎﺤة ﻟﻠﺤﺻول عﻠى
نسﺧة ﻣنهﺎ ﻣن ﻣﺤﺎفظة ﻣرسي ﻣطروح.

 ال تﻣتﻠك اﻟهﻴئة اﻟعﺎﻣة ﻟﻠتنﻣﻴة اﻟسﻴﺎﺤﻴة أي أراضي ﺑﺎﻟسﻠوم .وألن ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم هى ﻣدﻴنة ﺤدودﻴة،تﺧضع األرض ﻟسﻴﺎدة اﻟقوات اﻟﻣسﻠﺤة وﻗوات ﺤرس اﻟﺤدود اﻟﻣﺻرﻴة ألغراض األﻣن واﻟسالﻣة.

فﻠم ﻴشﺎرك اﻟقطﺎع اﻟﺧﺎص ﺤتى اآلن في أنشطة استثﻣﺎر ﺤقﻴقﻴة ﺑﺎﻟسﻠوم .وﻣع ذﻟك ،إذا ﻣﺎ تم
تشجﻴع اﻟقطﺎع اﻟﺧﺎص عﻠى هذه اﻟﺧطوة ،سﻴﻛون ﻣن اﻟسهل اﻟﺤﺻول عﻠى اﻟتراﺧﻴص اﻟالزﻣة ﻣن
اﻟقوات اﻟﻣسﻠﺤة وتقدﻴم اﻟدعم ﻟه وفقﺎ ﻟﻣﺎ تم ﻣنﺎﻗشته وتأﻛﻴده ﻣن ﻗﺑل ﻣﻛتب ﻣﺧﺎﺑرات ﺤرس اﻟﺤدود
ﺑﺎﻟسﻠوم.
 تﻣثل وسﺎئل اﻟنقل أﺤد اﻟعقﺑﺎت اﻟﻣﺎثﻠة أﻣﺎم اﻟسﻴﺎﺤة ،ﺤﻴث أن اﻟطرﻴق اﻟسرﻴع ﻣن اﻟقﺎهرة –إسﻛندرﻴة – ﻣطروح وﺤتى اﻟسﻠوم ﻟﻴس دائﻣﺎ ﻣرﻴح وآﻣن .ﻛﻣﺎ ﻴقع أﻗرب ﻣطﺎر ﻣدني ﺑﻣطروح،

عﻠى ﻣسﺎفة ﺤواﻟي  225ﻛم ﻣن اﻟسﻠوم .وهنﺎك أﻴضﺎ ﻣطﺎر عسﻛري في سﻴدي ﺑراني ﻴﻣﻛنه
استضﺎفة اﻟرﺤالت اﻟجوﻴة اﻟﻣستأجرة .ﻟذا فﻣن اﻟﻣﻣﻛن إنشﺎء ﻣطﺎر  BOTﻣدني ﺑﺎﻟعﻠﻣﻴن /اﻟضﺑعة
ﻟﺧدﻣة اﻟﻣنشآت اﻟسﻴﺎﺤﻴة اﻟواﻗعة عﻠى طول اﻟسﺎﺤل اﻟشﻣﺎﻟي .وﻣن اﻟجدﻴر ﺑﺎﻟذﻛر أن أﻗرب ﻣطﺎر

ﻣدني عﻠى اﻟجﺎنب اﻟﻠﻴﺑي ﺑﻣدﻴنة طﺑرق (وهي ﻣدﻴنة سﺎﺤﻠﻴة ﻟﻴﺑﻴة) ،عﻠى ﻣسﺎفة ﻣﺎ ﻴقرب ﻣن 150
ﻛم ﻣن ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم.
 االفتقﺎر إﻟي ﺧدﻣﺎت اﻟﺑنﻴة اﻟتﺤتﻴة واﻟﻣنشآت اﻟسﻴﺎﺤﻴة ،ﻴعد أﻴضﺎ أﺤد اﻟتﺤدﻴﺎت اﻟرئﻴسﻴة اﻟﻣﺎثﻠةأﻣﺎم اﻟتنﻣﻴة اﻟسﻴﺎﺤﻴة .فﻠﻴس هنﺎك فنﺎدق و/أو ﻣطﺎعم ﻣنﺎسﺑة ﺑﻣدﻴنة اﻟسﻠوم .هنﺎك فقط ثالثة

فنﺎدق ضعﻴفة اﻟﻣستوى وذات عدد ﻣﺤدود ﻣن اﻟغرف .فﻴﻣﺎ تعد اﻟﺧدﻣﺎت األﺧرى ﻣثل تورﻴد اﻟسﻠع
اﻟغذائﻴة وﻣواد وعﻣﺎل اﻹنشﺎء واﻹسعﺎف واﻟﻣستشفﻴﺎت في ﺤﺎالت اﻟطوارئ واﻟﻣﺤالت اﻟتجﺎرﻴة
وغﻴرهﺎ ضعﻴفة ،وهى أﻴضﺎ شرط أسﺎسي ﻟتﺤقﻴق اﻟتنﻣﻴة اﻟسﻴﺎﺤﻴة.

فندق الوحدة العربية
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حالة الفنادق السيئة

الشكل ( :)26مجموعة من الصور للفنادق القائمة بالسلوم

 ﺑﺎﻹضﺎفة إﻟى ﻣ ﺎ سﺑق ،تفﻴد اﻟدراسﺎت أن اﻟتﺤدي اﻟرئﻴسي اﻟﻣﺎثل أﻣﺎم اﻟتنﻣﻴة اﻟسﻴﺎﺤﻴة ﺑﺎﻟسﻠوم هواﻟتﺧوف اﻟثقﺎفي اﻟذي ﻴنتﺎب اﻟسﻛﺎن اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن .فﺧالل اﻟﻣنﺎﻗشﺎت اﻟجﻣﺎعﻴة اﻟتي أجرﻴت ﻣع عدد
ﻣن اﻟﺻﻴﺎدﻴن ( )2007أشﺎر أﺤد اﻟﺻﻴﺎدﻴن أن اﻟسﻴﺎﺤة ﻛثﻴ ار ﻣﺎ تﻛون ﻣﺻﺤوﺑة ﺑإدﺧﺎل
اﻟﻛﺤوﻟﻴﺎت إﻟى اﻟﻣجتﻣع فضال عن اﻟسﻠوﻛﻴﺎت واﻟﻣظﺎهر غﻴر اﻟﻣنﺎسﺑة ﻟهم واﻟتي ﻗد تتسﺑب في
ﺧﻠق اتجﺎهﺎت ونزعﺎت غﻴر ﻣرغوب فﻴهﺎ ﻣن اﻟتغﻴﻴر السﻴﻣﺎ ﺑﻴن اﻟشﺑﺎب .ﻛﻣﺎ أعرب اﻟﺑعض ﻣن

ﻣجتﻣعﺎت اﻟﺻﻴد واﻟﺑدو ﻣن اﻟرجﺎل واﻟنسﺎء عن ﻗﻠقهم ﻟﻣﺎ ﻴعتقدون أنه ﻗد ﻴجﻠب عﺎدات سﻠﺑﻴة
جدﻴدة إﻟى ﻣجتﻣعهم اﻟﻣﺤﺎفظ ،واﻗترح أﺤد اﻟﺻﻴﺎدﻴن ﺑأنه ﻴنﺑغي إﻟﻣﺎم اﻟسﻴﺎح ﺑﺎﻟثقﺎفة اﻟﻣﺤﻠﻴة
ﻟﻠسﻠوم إذا ﻣﺎ رغﺑوا في اﻟﻣجيء ﻣع عدم اﻹضرار ﺑﻣشﺎعر وعﻴون اﻟسﻛﺎن اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن ﻣن سﻠوﻛهم.8

8

نــﺎدﻴن ﻣﺎرشــﺎل ،إﻴﻣــﺎن اﻟﺑسطوﻴســي ،ﺑــول ﻣﺎرشــﺎل ،نجــﺎح اﻟﻣنطقــة اﻟﻣﺤﻣﻴــة اﻟﺑﺤرﻴــة :األﺑعــﺎد اﻟﺑشـرﻴة ﻟﻣنطقــة اﻟﻣﺤﻣﻴــة اﻟﺑﺤرﻴــة اﻟﻣرتقﺑــة
ﺑﺎﻟسﻠوم ،ﻣﺻر ،دﻴسﻣﺑر .2007
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النتائج والتوصيات
ﻴعتﻣد هذا اﻟجزء عﻠى نتﺎئج ﺤﻠقﺎت اﻟتشﺎور ﻣع ﻣﺧتﻠف األطراف اﻟﻣعنﻴة أثنﺎء زﻴﺎرة اﻟﻣوﻗع ،ﺤﻴث
ﻴهدف ﻟتقدﻴم اﻟﺤﻠول اﻟﻣقترﺤة فﻴﻣﺎ ﻴتعﻠق ﺑﺎﻟتﺤدﻴﺎت اﻟتي أثﻴرت ﺧالل اﻟﻣنﺎﻗشﺎت ﻣن وجهة نظر
اﻟسﻛﺎن اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن وﺤسﺎسﻴتهﺎ ﻟهم.

1-8

التصورات المحلية والوعي
اتضح أن اﻟﻣشﺎرﻛﻴن ﺑجﻣﻴع االجتﻣﺎعﺎت ﻟﻴس ﻟدﻴهم أي ﻣعرفة عن ﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة عﻠي
اﻹطالق ،أﻣﺎ اﻟﻠذﻴن ﻟدﻴهم ﺧﻠفﻴة عن اﻟﻣﺤﻣﻴة ﻴﻣﻠﻛون ﻣعﻠوﻣﺎت ﻣتضﺎرﺑة أو ﻣضﻠﻠة .وهذا ﻴنطﺑق أﻴضﺎ
عﻠى ﻣعظم اﻟﻣسئوﻟﻴن ﺑﺎﻟهﻴئﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة ﺑﺎﻟسﻠوم وﻣطروح وعﻠى جﻣﻴع األشﺧﺎص اﻟﻣتأثرﻴن ﻣن اﻟﻣﺤﻣﻴة
ﻣﻣن ﻴقوﻣون ﺑﺎألنشطة اﻟﺑرﻴة وسﺑل ﻛسب اﻟرزق ﺑﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة ،عﻠى سﺑﻴل اﻟﻣثﺎل اﻟﺻﻴﺎدﻴن

وﺻﺎئدي اﻟطﻴور اﻟﻣهﺎجرة واﻟﻣسئوﻟﻴن ﺑﻣﻛتب اﻟفرع اﻹﻗﻠﻴﻣي وﻣدﻴرﻴة اﻟتﺧطﻴط وﻣدﻴرﻴة االستثﻣﺎر
ﺑﻣﺤﺎفظة ﻣطروح ﻟﻴس ﻟدﻴهم أي ﻣعﻠوﻣﺎت واضﺤة عن ﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة.
في هذا اﻟﺻدد ﻴوﺻى ﺑأهﻣﻴة اتﺧﺎذ ﺑعض اﻹجراءات واألنشطة اﻟتﺻﺤﻴﺤﻴة ﻟتتقﻴﻴم وتعدﻴل اﻟوضع

اﻟﺤﺎﻟي .وﻴﻣﻛن إدراج هذه اﻹجراءات في ﻗﺎئﻣة عﻠى اﻟنﺤو اﻟتﺎﻟي:

 أن ﻴﺑﺎشر ﻣقر اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة ﺑﺎﻟسﻠوم عﻣﻠه في أسرع وﻗت ﻣﻣﻛن ،ﺤتى ﻴﻣﻛن ﻟفرﻴق اﻟعﻣلوﻣدﻴر اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑدء عﻠى اﻟفور في تنفﻴذ أنشطة اﻟتشﺎور وزﻴﺎدة اﻟوعي.
 إعداد استراتﻴجﻴة االتﺻﺎل ﺑﻣﺎ في ذﻟك ﺧطة ﻣشﺎرﻛة األطراف اﻟﻣعنﻴة وآﻟﻴة اﻟﻣقترح /اﻟشﻛوى -سﻴتم تﺤدﻴدهﺎ الﺤقﺎ  -ﻟضﻣﺎن اﻟﻛشف عن اﻟﻣعﻠوﻣﺎت في اﻟوﻗت اﻟﻣنﺎسب واﻟﻣسﺎر اﻟﺻﺤﻴح.

 تﺻﻣﻴم ﻣجﻣوعة ﻣن األنشطة اﻟتدرﻴﺑﻴة وزﻴﺎدة اﻟوعي .ﻛﻣﺎ ﻴجب أن تستهدف األنشطة اﻟتدرﻴﺑﻴةﻣستوﻴﺎت ﻣﺧتﻠفة ﻛﺎﻟهﻴئﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة ﺑﺎﻟسﻠوم وﻣطروح وﻛﺑﺎر وشﻴوخ اﻟقﺑﺎئل ﺑﺎﻟسﻠوم واألشﺧﺎص
اﻟﻣتأثرﻴن ﺑﺎﻟﻣﺤﻣﻴة ﻣﻣن ﻟدﻴهم ﻣعﺎﻣالت اجتﻣﺎعﻴة  -اﻗتﺻﺎدﻴة ﻣﺑﺎشرة ﻣع ﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة
ﻛﺎﻟسﻛﺎن اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن واﻟتالﻣﻴذ في اﻟﻣدارس واﻟﻣعﺎهد اﻟﻣوجودة ﺑﺎﻟسﻠوم.

 -تﺻﻣﻴم أنشطة اﻟتنسﻴق عﻠى اﻟﻣستوي اﻟوطني واﻹﻗﻠﻴﻣي ﻟنقل اﻟﺧﺑرات ﺑشﻛل ﻣتﺑﺎدل.

2-8

تحسين سبل العيش وتنمية المجتمع
اتضح تﻣﺎﻣﺎ ﺧالل اﻟزﻴﺎرة اﻟﻣﻴدانﻴة أن هنﺎك عدد ﻣن اﻟتﺤدﻴﺎت اﻟﻣﺎثﻠة اﻟقضﺎﻴﺎ اﻟتي تتعﻠق ﺑتﺤسﻴن سﺑل
اﻟعﻴش واألنشطة اﻟﻣﺧتﻠفة عﻠي اﻟنﺤو اﻟﻣذﻛور أعاله .وﺑﺎﻟتﺎﻟي ،فقد تقرر ﻣنﺎﻗشة اﻟﻣشﺎرﻛﻴن ﺤول
اﻟﺤﻠول اﻟعﻣﻠﻴة اﻟﻣقترﺤة اﻟتي تنﺎسﺑهم وتسﺎهم في رفﺎهﻴة اﻟﻣجتﻣع في اﻟوﻗت نفسه .وﻣن ثم ،تم جﻣع

اﻟﺤﻠول اﻟﻣقترﺤة في ثالثة ﻣجﺎالت عﻠى اﻟنﺤو اﻟتﺎﻟي:
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 1-2-8تحسين سبل العيش للصيادين بمحمية السلوم البحرية

ﺻغﻴر ،إال أن دوره هﺎم وﻛﺑﻴر .ففي
ا
ﻛﻣﺎ ذﻛر أعاله ،فإن عدد اﻟﺻﻴﺎدﻴن ﺑﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة ﻴعد

اﻟﺑداﻴة ،ﻣﺎ ﻴعرفه اﻟﺻﻴﺎدون ﻣن ﻣعﻠوﻣﺎت ﺤول أهداف إعالن اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة ﻟﻴست سوى ﻣعﻠوﻣﺎت
ﻣﺧﻠوطة وﻣضﻠﻠة .فضال عن أن ﻣعظﻣهم ﻴعتقد أنه سﻴتم ﺤظر نشﺎط اﻟﺻﻴد ﺑشﻛل تﺎم ،وﺑﺎﻟتﺎﻟي
سﻴترتب عﻠﻴه فقدانهم ﻟسﺑل ﻛسب اﻟرزق ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل فﻣن أﻗواﻟهم" :ﻟقد وﻟدنﺎ ﺻﻴﺎدﻴن ﻣثل آﺑﺎئنﺎ وأجدادنﺎ"

" ...سوف تدﻣر ﺤﻴﺎتنﺎ وﻴتضرر أطفﺎﻟنﺎ جوعﺎ"" ...هذه نهﺎﻴتنﺎ ."...ﻟقد استغرق األﻣر وﻗتﺎ طوﻴال
ﻟتﺻﺤﻴح تﻠك اﻟﻣعﻠوﻣﺎت وتوضﻴح أن إعالن اﻟﻣنطقة ﻛﻣﺤﻣﻴة ﺑﺤرﻴة ﻟن ﻴﺤظر نشﺎط اﻟﺻﻴد وانﻣﺎ سﻴتم

فرض ﺑعض اﻟقﻴود عﻠى اﻟﺻﻴد ﺑﺎﻟﻣنطقة ﻣن ﺤﻴث تقسﻴم اﻟﻣنﺎطق وعدد وﻗوة ﻗوارب اﻟﺻﻴد ﻟﺤﻣﺎﻴة
اﻟﻣﺧزون اﻟسﻣﻛي ﺑﺎﻟﻣنطقة .وﺧالل اﻟﻣنﺎﻗشﺎت تم اﻟتوﺻل إﻟى فهم أفضل وﺑدأ اﻟﺻﻴﺎدﻴن وﻣﻣثﻠﻴهم
ﺑشﻛل إﻴجﺎﺑي في اﻗتراح اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﺧتﻠفة ﻟتﺤسﻴن سﺑل ﻛسب اﻟرزق ﻟﻠﺻﻴﺎدﻴن ﺑﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم
اﻟﺑﺤرﻴة .وﻴﻣﻛن إﻴجﺎز هذا عﻠي اﻟنﺤو اﻟتﺎﻟي:
 تطوﻴر وتﺤسﻴن ﻣعدات اﻟﺻﻴد ،ﻣثل :اﻟقوارب واﻟشﺑﺎك واﻟﻣراسي ...إﻟخ ﺤﻴث اﻗترح اﻟﺑعض أﻴضﺎاستﺧدام ﻣرﻛب شﺎنشوال ﻟتﻣﻛﻴن اﻟﺻﻴﺎدﻴن ﻣن ﻣﻣﺎرسة نشﺎط اﻟﺻﻴد ﺑعرض اﻟﺑﺤر ،ﻛﻣﺎ تﻣنى
اﻟﺑعض تجهﻴز اﻟقوارب ﺑﺎألضواء ﻟجذب األسﻣﺎك إﻟى اﻟشﺑﺎك ﺧالل اﻟﻠﻴل.

 إنشﺎء ﺤوض جﺎف ﻟتسهﻴل ترسﻴة اﻟقوارب ﺑﺎﻟﻣرسي. اﻟتﺤﻛم في اتسﺎع عﻴون شﺑﺎك اﻟﺻﻴد ﻟتجنب اﺻطﻴﺎد زرﻴعة األسﻣﺎك ﻟﺤﻣﺎﻴة اﻟثروة اﻟسﻣﻛﻴةﺑﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة.

 تشﻴﻴد ورش ﻟﺑنﺎء وﺻﻴﺎنة ﻗوارب اﻟﺻﻴد ،وتقدﻴم اﻟتدرﻴب اﻟالزم ﻟﻠسﻛﺎن اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن ﻹنشﺎء أيﺻنﺎعة ﺑﺎﻟسﻠوم.
 إﻗﺎﻣة ﻣﺻنع ثﻠج ﻣن أجل ﺤفظ األسﻣﺎك اﻟتي ﻴتم اﺻطﻴﺎدهﺎ ﺑعد اﻟرسو وﻗﺑل نقﻠهﺎ إﻟي اﻟسوق. توظﻴف اﻟﺻﻴﺎدﻴن وأفراد أسرهم ﺑﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة وتوفﻴر االﺤتﻴﺎجﺎت اﻟالزﻣة ﻣن اﻟتدرﻴبﻟتأهﻴﻠهم ﻟشغل اﻟفرص اﻟوظﻴفﻴة اﻟﻣتﺎﺤة.

 إﻗﺎﻣة ﻣتﺤف ﺑﺤري ﻟتنشﻴط اﻟسﻴﺎﺤة اﻟﺑﻴئﻴة ﺑﺎﻟسﻠوم .ﻴذﻛر أنه ﺧالل اﻟﻣنﺎﻗشﺎت ظهر أنه ﻛﺎن ﻴوجدعدد  2هﻴﻛل عظﻣي ﻛﺑﻴر ألسﻣﺎك اﻟشﻣس وتم إرسﺎﻟهﺎ إﻟى اﻹسﻛندرﻴة ﻛﺎن ﻴزن أﺤدهﻣﺎ 150
ﻛجم ،ﺑﻴنﻣﺎ ﺑﻠغ وزن اﻟثﺎني  1050ﻛجم.
 -تفعﻴل سﻠطة اﻟجﻣعﻴة اﻟتعﺎونﻴة ﻟﻠﺻﻴﺎدﻴن ﻣن ﺧالل تﺧﺻﻴص ﻣقر الستضﺎفة االجتﻣﺎعﺎت ،وتعﺑئة

اﻟﻣوارد ﻟﻣسﺎعدة اﻟﺻﻴﺎدﻴن .فﻣن اﻟواضح أن اﻟجﻣعﻴة اﻟتعﺎونﻴة تدار ﺑﺻورة غﻴر رسﻣﻴة وﺑشﻛل

ودي ﺤتى اآلن.
 إنشﺎء نقﺎﺑة ﻟﻠﺻﻴﺎدﻴن ﻟﺤﻣﺎﻴة ﺤقوﻗهم. 2-2-8األنشطة الترفيهية البديلة لصيد الطيور المهاجرة

ﻛﻣﺎ ذﻛر سﺎﺑقﺎ ،هواﻴة ﺻﻴد اﻟطﻴور اﻟﻣهﺎجرة هى هواﻴة أﺻﻴﻠة ﺑﺎﻟسﺎﺤل اﻟشﻣﺎﻟي ﺑشﻛل عﺎم واﻟسﻠوم

ﺑشﻛل ﺧﺎص .فهنﺎك ﻣن ﺻﻴﺎدﻴن اﻟطﻴور ﻣن ﻴقوم ﺑﻣﻣﺎرسة هذا األﻣر ﻣن أجل اﻟﻣتعة ،في ﺤﻴن
هنﺎك غﻴرهم ﻣﻣن ﻴقوﻣون ﺑﻣﻣﺎرسة هذا اﻟنشﺎط جﺎﻣعﻴن ﺑﻴن اﻟﻣتعة واﻟفوائد اﻟطﺑﻴة اﻟﻣفترضة ﻣن تنﺎول
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ﻟﺤم هذا اﻟﺻﻴد .وﻣن نﺎﺤﻴة أﺧرى ،فقد أﻛد اﻟﺻﻴﺎدﻴن عزﻣهم عﻠى عدم االنﺻﻴﺎع ﻟﺤظر نشﺎط ﺻﻴد
اﻟطﻴور ﺑﺎﻟﻣنطقة وﺑﺎﻟتﺎﻟي ،فﻣن اﻟﻣقترح أن نفﻛر ﺑﺻورة ﻣﺑتﻛرة ﻹﻴجﺎد ﺑدائل جﻴدة عﻠى األﻗل ﺑﺎﻟنسﺑة
ﻟﻠذﻴن ﻴقوﻣون ﺑﻣﻣﺎرسة نشﺎط اﻟﺻﻴد ﻣن أجل اﻟﻣتعة واﻟترفﻴه .وﻴﻣﻛن إدراج اﻟﺤﻠول اﻟﻣقترﺤة عﻠي
اﻟنﺤو اﻟتﺎﻟي:

 تأسﻴس نﺎدي رﻣﺎﻴة ﻟﻠسﻛﺎن اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن ﻟﻣﻣﺎرسة هواﻴتهم .وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟقوات اﻟﻣسﻠﺤة ﺑإنشﺎء نﺎدىاجتﻣﺎعي ضﺧم سﻴتم تسﻠﻴﻣه إﻟى ﻣجﻠس ﻣدﻴنة اﻟسﻠوم .وﻴشتﻣل اﻟنﺎدى عﻠى اﻟﻛثﻴر ﻣن اﻟقﺎعﺎت

واﻟسﺎﺤﺎت اﻟﻛﺑﻴرة .وﻗد نوﻗش عﻠى نطﺎق واسع استﺧدام هذا اﻟﻣﻛﺎن ﻛنﺎدى ﻟﻠرﻣﺎﻴة .وﻴﻣﻛن دراسة
هذه اﻟفﻛرة وتطوﻴرهﺎ فﻴﻣﺎ ﺑعد.

شكل ( :)27نادى القوات المسلحة االجتماعي بالسلوم
 االستعﺎنة ﺑﺻﻴﺎد ي اﻟطﻴور اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن في اﻟﺑراﻣج اﻟﻣرﻛزﻴة ﻟﻣتﺎﺑعة اﻟطﻴور ﺑﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة.ﺤﻴث ﻴﻣﻛنهم اﻟﻣشﺎرﻛة في ورش اﻟعﻣل اﻟتي تهدف إﻟى زﻴﺎدة اﻟوعي وتﻠقي اﻟﺑراﻣج اﻟتدرﻴﺑﻴة اﻟالزﻣة
ﺤول أدوات وأسﺎﻟﻴب اﻟﻣتﺎﺑعة.

 إعداد ﻣراﻛز ترﺑﻴة وتأهﻴل ﻟﻠطﻴور ﻣع اﻟسﻣﺎح ﺑﺎﺻطﻴﺎد أعداد ﻣنهﺎ. اﻹدارة اﻟسﺎﺤﻠﻴة اﻟﻣتﻛﺎﻣﻠة. 3-2-8مبادرات التنمية المجتمعية

جﻣﻴع األفﻛﺎر اﻟﻣقترﺤة وﻣﺑﺎدرات اﻟتنﻣﻴة اﻟﻣجتﻣعﻴة ﻣستﻣدة ﻣن اﻟﻣنﺎﻗشﺎت ﺧالل االجتﻣﺎعﺎت ﻣع

ﻣﺧتﻠف األطراف اﻟﻣعنﻴة .وﻛﺎنت جﻣﻴع اﻟﻣﺑﺎدرات تقرﻴﺑﺎ تتﻣﺤور ﺤول فﻛرة استﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺤﻠﻴة
ﻟﻠتﺻنﻴع واﻟﺻنﺎعة اﻟﻣﺤﻠﻴة .وﻟقد تم ﻣنﺎﻗشة اﻟﻣشﺎرﻴع اﻟتﺎﻟﻴة عﻠي نطﺎق واسع:
 إﻗﺎﻣة ﻣراﻛز تدرﻴب وورش عﻣل ﻟتدرﻴب األجﻴﺎل اﻟجدﻴدة عﻠى إنتﺎج اﻟسجﺎد اﻟفرو وﺻوف اﻹﺑل"االستعﺎنة ﺑﻛﺑﺎر اﻟسن ﻟتدرﻴب األجﻴﺎل اﻟشﺎﺑة" .ﻛﻣﺎ ﻴقترح أﻴضﺎ إنشﺎء ﻣغﺎسل ﻟﻠﺻوف ،ﻟﻣﺎ تﻣثﻠه

هذه اﻟﺧطوة ﻣن أهﻣﻴة في عﻣﻠﻴة إنتﺎج اﻟسجﺎد ﺤﻴث أنه ﺤتى اآلن ﻴتم إرسﺎل اﻟﺻوف إﻟى ﻣدﻴنة
دﻣنهور ﻟغسﻠه ﻗﺑل أن تﺑدأ عﻣﻠﻴة إنتﺎج اﻟسجﺎد.
 تشجﻴع زراعة أشجﺎر اﻟزﻴتون واﻟشروع في اﻟوﻗت نفسه في إﻗﺎﻣة ﻣرافق ﻟعﺻر اﻟزﻴتون ﻹنتﺎج زﻴتاﻟزﻴتون األﺻﻠي ﻣﺤﻠﻴﺎ.
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 االستثﻣﺎر في جﻣﻴع أنواع اﻟتدرﻴب اﻟﻣهني ﺑشﻛل عﺎم واﻟتعﻠﻴم اﻟﻣهني في ﻣجﺎل اﻟسﻴﺎﺤة وادارةاﻟفنﺎدق.
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الخطوات اإلضافية لتحقيق إدارة فعالية لمحمية السلوم البحرية
ﻴقدم هذا اﻟجزء دﻟﻴل ﻴسﺎهم في إدارة اﻟﻣﺤﻣﻴة وﻣشﺎرﻛة األطراف اﻟﻣعنﻴة وﻟوﺻف وتقﻴﻴم اﻟسﻴﺎق
االجتﻣﺎعي واﻟثقﺎفي واﻟﻣؤسسي ﺑﺎﻟﻣجتﻣع اﻟﻣﺤﻠي ﺑﺎﻟسﻠوم ﻟﻴسﺎعد في وضع ﺧطط اﻟعﻣل اﻟسﻠﻴﻣة عﻠى
اﻟﺻعﻴد االجتﻣﺎعي وآﻟﻴﺎت اﻟتنفﻴذ.

1-9

تحديد ومشاركة األطراف المعنية
عند تﺤدﻴد األطراف اﻟﻣعنﻴة ﻴجب األﺧذ في االعتﺑﺎر طﺑﻴعة وﻣوﻗع اﻟﻣﺤﻣﻴة وطﺑﻴعة اﻟتأثﻴرات اﻟﻣﺤتﻣﻠة
وﻛذﻟك اﻹطﺎر اﻟﻣؤسسي واﻟقﺎنوني واﻹداري اﻟسﺎري فﻴﻣﺎ ﻴتعﻠق ﺑﺎﻟﻣﺤﻣﻴة .تﺻنف األطراف اﻟﻣعنﻴة اﻟتي
تم تﺤدﻴدهﺎ ضﻣن فئتﻴن أسﺎسﻴتﻴن:

 1-1-9األطراف المعنية األساسية

اﻟﻣستفﻴدﻴن ﻣن اﻟتدﺧل اﻟتنﻣوي واﻟﻣتأثرون ﺑشﻛل ﻣﺑﺎشر ﺑﺎﻹﻴجﺎب أو ﺑﺎﻟسﻠب .وهؤالء هم اﻟسﻛﺎن
اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن (األفراد واﻟﻣنظﻣﺎت اﻟﻣجتﻣعﻴة) ﺑﻣنطقة اﻟدراسة ،والسﻴﻣﺎ اﻟﻣجﻣوعﺎت اﻟفقﻴرة واﻟﻣهﻣشة ﻣﻣن ﻴتم
عﺎدة استﺑعﺎدهم ﻣن اﻟﻣشﺎرﻛة في جهود اﻟتنﻣﻴة وﻣﺎ تجنﻴه ﻣن ثﻣﺎر .ووهم عﻠى اﻟنﺤو اﻟتﺎﻟي:

 اﻟﺻﻴﺎدﻴن وأسرهم وشﻴوخ اﻟﺻﻴﺎدﻴن واﻟجﻣعﻴة اﻟتعﺎونﻴة ﻟﻠﺻﻴﺎدﻴن. -ﺻﺎئدي اﻟطﻴور اﻟﻣهﺎجرة.

 اﻟﻣزارعﻴن واﻟعﻣﺎل اﻟزراعﻴﻴن وأسرهم. اﻟسﻛﺎن اﻟﻣﺤﻠﻴﻴن ﺑﻣنطقة اﻟدراسة. اﻟﻣنظﻣﺎت غﻴر اﻟﺤﻛوﻣﻴة اﻟﻣﺤﻠﻴة وﻣنظﻣﺎت اﻟﻣجتﻣع اﻟﻣدني. 2-1-9األطراف المعنية الثانوية

اﻟوﻛﺎالت واﻟﺧﺑراء واألطراف اﻟﻣعنﻴة وﻛل ﻣن ﻟه تأثﻴر عﻠى نتﺎئج اﻟتنﻣﻴة ،نظ ار ﻟقدرتهم عﻠى اﻟﻣسﺎهﻣة

ﺑﺎﻟﻣعرفة أو األفﻛﺎر في تﺤسﻴن اﻟتﺻﻣﻴم أو نظ ار ﻟقدرتهم عﻠى توفﻴر اﻟتﺧفﻴف ﻣن اﻟتأثﻴرات اﻟﺑﻴئة
واالجتﻣﺎعﻴة أو نظ ار ﻟتأثﻴرهم عﻠى اﻟتنﻣﻴة ،وأﻴضﺎ اﻟﻠذﻴن ﻗد ﻴتأثرون ﺑﺎﻟﻣﺤﻣﻴة ﺑشﻛل غﻴر ﻣﺑﺎشر.
وتشﻣل هذه اﻟفئة اﻟﺤﻛوﻣة اﻟﻣرﻛزﻴة واﻟو ازرات واﻟﺤﻛوﻣة /اﻟهﻴئﺎت اﻟﻣﺤﻠﻴة ،واﻟهﻴئﺎت اﻟتنفﻴذﻴة ،وفرﻴق

عﻣل اﻟﻣﺤﻣﻴة ،وﻣنظﻣﺎت اﻟﻣجتﻣع اﻟﻣدني ،واﻟﻣنظﻣﺎت اﻟﻣجتﻣعﻴة ،وشرﻛﺎت اﻟقطﺎع اﻟﺧﺎص ،واﻟجهﺎت
اﻟﻣﺎنﺤة ،واﻟوﻛﺎالت اﻹنﻣﺎئﻴة ذات اﻟﺻﻠة ،ووسﺎئل اﻹعالم ،واﻟﻣؤسسﺎت األﻛﺎدﻴﻣﻴة .وﻴﻣﻛن إدراجهم
عﻠى اﻟنﺤو اﻟتﺎﻟي:
 اﻟقوات اﻟﻣسﻠﺤة ،وﻗوات ﺤرس اﻟﺤدود ،وو ازرة اﻟدفﺎع. -و ازرة اﻟداﺧﻠﻴة ،وشرطة اﻟﻣسطﺤﺎت اﻟﻣﺎئﻴة واﻟﺑﻴئة.

 ﻣﺤﺎفظة ﻣرسي ﻣطروح ،واﻟﻣجﻠس اﻟﻣﺤﻠي ﺑﻣدﻴنة اﻟسﻠوم -و ازرة اﻟﺑﻴئة ،وجهﺎز شئون اﻟﺑﻴئة ،وادارة اﻟﻣنطقة اﻟسﺎﺤﻠﻴة ،واﻟفرع اﻹﻗﻠﻴﻣي ﺑﻣرسي ﻣطروح.
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 و ازرة اﻟزراعة واستﺻالح األراضي ،واﻟهﻴئة اﻟعﺎﻣة ﻟتنﻣﻴة اﻟثروة اﻟسﻣﻛﻴة. و ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎئﻴة واﻟري ،واالتﺤﺎد اﻟتعﺎوني ﻟﻠثروة اﻟﻣﺎئﻴة. اﻟﻣعهد اﻟقوﻣى ﻟعﻠوم اﻟﺑﺤﺎر واﻟﻣﺻﺎﻴد. -و ازرة اﻟسﻴﺎﺤة.

 اﻟﻣجﻠس األعﻠي ﻟآلثﺎر ،واﻟﻣجﻠس األعﻠي ﻟﻠثقﺎفة. و ازرة اﻟنقل. -و ازرة االستثﻣﺎر.

 اﻟجهﺎت اﻟﻣﺎنﺤة ،واألوسﺎط اﻟﺑﺤثﻴة (اﻟﺧﺑراء واالستشﺎرﻴﻴن ...إﻟخ) ،وسﺎئل اﻹعالم اﻟوطنﻴةواﻟﻣﺤﻠﻴة.
 3-1-9مشاركة األطراف المعنية

اﻟتشﺎور اﻟﻣنتظم ﻣع األشﺧﺎص اﻟﻣتأثرة ﻴتﻴح اﻟفرﺻة ﻹدارة اﻟﻣﺤﻣﻴة ﻟرﺻد ﻛفﺎﻴة وفعﺎﻟﻴة جهود

وﻣﺑﺎدرات اﻟتنﻣﻴة .وﻣع ذﻟك ،نظ ار ﻟﻠعدد اﻟقﻠﻴل ﻣن اﻟﻣتأثرﻴن فال ﺤﺎجة ﻟﻠﻣﺤﻣﻴة ﻟتوظﻴف ﻣﻣثل اتﺻﺎل
ﻣجتﻣعي ﺑﻣﻴزانﻴة ﻣﺧﺻﺻة ﻟتسهﻴل وادارة اﻟتشﺎور ﻣع األشﺧﺎص اﻟﻣتأثرة ﻣن اﻟﻣﺤﻣﻴة .وﺑدال ﻣن ذﻟك،

ﻴﻣﻛن أن ﻴتم االعتﻣﺎد ﺑشﻛل ﻛﺑﻴر عﻠى فرﻴق عﻣل ﻣﺤﻣﻴة اﻟسﻠوم اﻟﺑﺤرﻴة ﻟﻣواﺻﻠة إدارة اﻟتشﺎور ﻣع
األشﺧﺎص اﻟﻣتأثرة ﻟضﻣﺎن ﺤﺻول األشﺧﺎص اﻟﻣتضررة عﻠى ﻣعﻠوﻣﺎت عن اﻟﻣﺤﻣﻴة وفرص ﻟتﺤقﻴق
االنﺻﺎف ﻣن اﻟﻣقترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى اﻟﻣتعﻠقة ﺑﺎﻟﻣﺤﻣﻴة .ﻛﻣﺎ ﻴﻣﻛن اﻹشراف عﻠى اﻟعﻣﻠﻴة ورﺻدهﺎ
ﺑواسطة أﺤد ﺧﺑراء اﻟتنﻣﻴة اﻟﻣجتﻣعﻴة اﻟﻣستقﻠﻴن ﺑﺻفة ﻣنتظﻣة.

 2-9إدارة المقترحات /الشكاوى
تقوم اﻟﻣﺤﻣﻴة ﺑوضع آﻟﻴة ﻟتﻠقي اﻟﻣقترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى ﻴﻣﻛن ﻟألشﺧﺎص اﻟﻣتأثرﻴن ﻣن إعﺎدة اﻟتوطﻴن ﻣﻣن
ﻴشعرون أنهم ﻗد تضرروا ﻣثال ﻣن اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﻠجوء إﻟﻴهﺎ .وعﻠى فرﻴق عﻣل اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة وضع إطﺎر
ﻗترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى ضﻣﺎن أن أي شﺧص
ﻗترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى .وﻴعد اﻟهدف ﻣن آﻟﻴة اال ا
عﻣل آلﻟﻴة اال ا
ﻟدﻴه ﻣقترح أو ﻴنتﺎﺑه اﻟقﻠق فﻴﻣﺎ ﻴتعﻠق ﺑأﺤد أنشطة اﻟﻣﺤﻣﻴة أو اﻟﻣﺤﻣﻴة ﻛﻛل ،ﻴﻣﻛنه إرسﺎل شﻛواه إﻟى

ﻣﻛتب ﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة وﻣعرفة ﻛﻴف سﻴتم اﻟتعﺎﻣل ﻣع هذا األﻣر .ﻴﻣﻛن تعرﻴف اﻟﻣقترح /اﻟشﻛوي
عﻠى أنه ﻣشﻛﻠة ﺤقﻴقة أو ﻣﻠﻣوسة فﺎﻟشﻛوى تعﺑﻴر عن عدم اﻟرضﺎ ﻣﻛتوب أو شفهي ﻴقدم ﻟﻠجهة
اﻟﺤﻛوﻣﻴة ﻣن أﺤد اﻟﻣتعﺎﻣﻠﻴن ﻣعهﺎ ﻴعﺑر فﻴه عن عدم رضﺎه عن اﻹجراءات أو أسﻠوب اﻟتقدﻴم ﺑﺎﻟطرﻴقة
اﻟتي ﻴنﺑغي أن ﻴﺤﺻل ﻣن ﺧالﻟهﺎ عﻠى اﻟﺧدﻣة أو اﻟﻣنتج وﻗد ﻴﻛون ذﻟك اﻟتعﺑﻴر ﺻراﺤة أو ضﻣنﻴﺎ.
عﻠى فرﻴق عﻣل اﻟﻣﺤﻣﻴة توفﻴر آﻟﻴة ﻟالﻗترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى ﻴﻣﻛن ﻣن ﺧالﻟهﺎ اﻟتعﺎﻣل ﻣع تﻠك اﻟﻣقترﺤﺎت/
اﻟشﻛﺎوى عﻠى وجه اﻟسرعة ،وذﻟك ﻣن ﺧالل عﻣﻠﻴة ﻣفهوﻣة تتﻣتع ﺑﺎﻟشفﺎفﻴة وﻣنﺎسﺑة ﻣن اﻟنﺎﺤﻴة اﻟثقﺎفﻴة

وﻴﻣﻛن ﻟجﻣﻴع شرائح اﻟﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣتأثرة اﻟوﺻول إﻟﻴهﺎ ﺑسهوﻟة ،ودون أي تﻛﻠفة أو عقﺎب .وتﺤقﻴقﺎ ﻟهذه
ﻗترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى اﻟسرﻴة وأن تﺤدد األطر اﻟزﻣنﻴة اﻟتي ﻴنﺑغي اﻟتسوﻴة
اﻟغﺎﻴة ،ﻴجب أن تتضﻣن آﻟﻴة اال ا
ﺧالﻟهﺎ.
 1-2-9إدارة وتتبع المقترحات /الشكاوى
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تنفﻴذ آﻟﻴة اﻟﻣقترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى ﻟألشﺧﺎص اﻟﻣتضررة ﻣن اﻟﻣﺤﻣﻴة سوف تﻛون ﻣسئوﻟﻴة فرﻴق عﻣل
اﻟﻣنطقة اﻟﻣﺤﻣﻴة اﻟﺑﺤرﻴة في اﻟﻣقﺎم األول .وهذا ﻴتضﻣن توضﻴح اﻟعﻣﻠﻴة ألفراد اﻟﻣجتﻣع واﻟﻣزﻴد ﻣن
ﻗترح /اﻟشﻛوى ﻟألشﺧﺎص اﻟﻣتأثرﻴن ﺑﺎﻟطرﻴقة اﻟﻣنﺎسﺑة ﻣن اﻟنﺎﺤﻴة
أنشطة اﻟتشﺎور ﻟضﻣﺎن إتﺎﺤة آﻟﻴة اال ا

االجتﻣﺎعﻴة .وﻟضﻣﺎن ﻣواجهة اﻟتﺤدﻴﺎت تطﺑﻴق هذه اآلﻟﻴة ﻴتم:

 توافر آﻟﻴة اﻗتراح /شﻛوى ﻴﻣﻛن ﻟألفراد األأﻣﻴﻴن وذوي االﺤتﻴﺎجﺎت اﻟﺧﺎﺻة ﺑﺎﻟﻣجتﻣعﺎت اﻟﻣتأثرةاﻟوﺻول إﻟﻴهﺎ ﺑسهوﻟة.

ﻗترح /اﻟشﻛوى في وسﺎئل اﻹعالم اﻟﻣنﺎسﺑة واﻟشﺎﻣﻠة ﻣن اﻟنﺎﺤﻴة اﻟثقﺎفﻴة.
 -اﻹعالن عن آﻟﻴة اال ا

ﻗترح /اﻟشﻛوى دون أي عقﺎب.
 إدراك األفراد اﻟﻣتأثرة وأفراد اﻟﻣجتﻣع ﺑأنه ﻴﻣﻛنهم استﺧدام آﻟﻴة اال اقاعدة بيانات المقترحات /الشكاوى سوف ﻴﻛون هنﺎك ﺤﺎجة إﻟي إنشﺎء ﻗﺎعدة ﺑﻴﺎنﺎت ﻟﻠﻣقترﺤﺎت/
اﻟشﻛﺎوى ﺑواسطة فرﻴق عﻣل اﻟﻣﺤﻣﻴة ﻗﺑل اﻟﺑدء في أعﻣﺎل اﻟتعﺎﻣل عﻠى أراض اﻟواﻗع .ﻛﻣﺎ سﻴﻛون ﻣن

اﻟضروري تﺻﻣﻴم ﻗﺎعدة اﻟﺑﻴﺎنﺎت ﺑطرﻴقة تسهل تتﺑع اﻟشﻛﺎوى اﻟفردﻴة ،وﻣنح ﻛل اﻗتراح /شﻛوى ﻣسﻣي
ﻣنﺎسب في إطﺎر اﻟﻣﺤﻣﻴة ،واﻟﻣواعﻴد اﻟنهﺎئﻴة ﻹﺤراز تقدم فﻴﻣﺎ ﻴتعﻠق ﺑﺎﻟتواﺻل ﺑشأن االﻗتراح /اﻟشﻛوى
ﻗترح /اﻟشﻛوى .ﻴجب أن تﺤدد ﻗﺎعدة اﻟﺑﻴﺎنﺎت إذا ﻣﺎ تم تسوﻴة
وتسوﻴتهﺎ وفقﺎ ﻟﻣﺎ هو ﻣﺤدد ﺑعﻣﻠﻴة اال ا
اﻟﻣظﻠﻣة وتوﻗﻴع ﺑﻴﺎن ﻴعﺑر عن رضﺎ ﻣقدم االﻗتراح /اﻟشﻛوي .واذا ﻟم ﻴﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن تسوﻴة اﻟشﻛوى

ﻣثال ﺑﻣﺎ ﻴرضي اﻟطرفﻴن ﻴنﺑغي أن ﻴتم توضﻴح هذا في ﻗﺎعدة اﻟﺑﻴﺎنﺎت ،وأن ﻴتم تقﻴﻴم االﻗترﺤﺎت/
اﻟشﻛﺎوى اﻟتي ﻟم تﺤل ﻣن ﺧالل طرف ثﺎﻟث ﻴقوم ﺑعﻣﻠﻴة اﻟرﺻد /اﻟتدﻗﻴق.
الرصد واإلبالغ عن المقترحات /الشكاوى سوف تﺧضع عﻣﻠﻴة تنفﻴذ آﻟﻴة اﻟﻣقترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى ﻟﻠرﺻد

ﻣن ﻗﺑل طرف ثﺎﻟث ﻟضﻣﺎن األداء اﻟفعﺎل ﻟفرﻴق عﻣل اﻟﻣﺤﻣﻴة ﻟﻣﺎ ﻴقع عﻠﻴه ﻣن اﻟتزام تجﺎه تسوﻴة

ﻣقترﺤﺎت /شﻛﺎوي اﻟﻣجتﻣع .ﻴﻣﻛن تنفﻴذ هذا اﻟرﺻد ﻣن ﺧالل أﺤد اﻟﻣتﺧﺻﺻﻴن االجتﻣﺎعﻴﻴن/
ﻣتﺧﺻﺻي اﻟتشﺎور اﻟﻣستقﻠﻴن ،وسﻴﺤتﺎج هذا اﻟطرف اﻟثﺎﻟث إﻟى اﻟدﺧول ﻟقﺎعدة ﺑﻴﺎنﺎت اﻟﻣقترﺤﺎت/
اﻟشﻛﺎوى ﻟﻣراجعة األداء .ﺑﻴنﻣﺎ سﻴﻛون عﻠى فرﻴق اﻟﻣﺤﻣﻴة إعداد اﻟتقﺎرﻴر اﻟﻣتعﻠقة ﺑﺎآلداء عند اﻹنتهﺎء
ﻣن اﻟﻣقترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى (ﻣثل عدد اﻟﻣقترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى اﻟتي تم ﺤﻠهﺎ في اﻹطﺎر اﻟزﻣني اﻟﻣتفق عﻠﻴه)

ﻛجزء ﻣن اﻟتقرﻴر اﻟسنوي اﻟعﺎم واﻟتأﻛد ﻣن أن جﻣﻴع األطراف اﻟﻣعنﻴة عﻠى دراﻴة ﺑعﻣﻠﻴة اﻟﻣقترﺤﺎت/

اﻟشﻛﺎوى وطرق إعداد اﻟتقﺎرﻴر ﻣن ﺧالل ﻣوﻗع إﻟﻛتروني وعﺑر اﻟﻣنشورات اﻟتي توزع عﻠى األشﺧﺎص
اﻟﻣتأثرة وﻗﺎدة اﻟﻣجتﻣع.

انفايرونكس

يوليو 2015

دراسة التقييم االجتماعي  -االقتصادي لمحمية السلوم البحرية

51

 2-2-9عملية إدارة المقترحات /الشكاوى

هنﺎك أرﺑعة ﺧطوات ﻣقترﺤة آلﻟﻴة اﻟﻣقترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى عﻠى اﻟنﺤو اﻟتﺎﻟي:

 -الخطوة األولي :تسجيل المثترح /الشكوى

اﻟﻣقترح /اﻟشﻛوى اﻟﻣتعﻠقة ﺑأي ﻣن جوانب اﻟتأثﻴرات اﻟسﻠﺑﻴة ﻴجب أن تقدم شفﻴهﺎ أو ﻣن ﺧالل

نﻣوذج ﻣﻛتوب إﻟى ﻣﻛتب اﻟﻣﺤﻣﻴة .وﻴﻣﻛن ﻣنﺎﻗشة اﻟشﻛوى ﻣع األطراف اﻟﻣعنﻴة في اجتﻣﺎع
رسﻣي .عﻠي أن ﻴقوم فرﻴق عﻣل اﻟﻣﺤﻣﻴة ﺑتسجﻴل اﻟﻣقترح /اﻟشﻛوى عﻠى وجه اﻟسرعة ﺑقﺎعدة
ﺑﻴﺎنﺎت اﻟﻣقترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى.
 -الخطوة الثانية :إشعار باستالم المقترح /الشكوى

في غضون  10أﻴﺎم ﻴتم اﻹﻗرار ﺑﺎستالم اﻟﻣقترح /اﻟشﻛوى ﻛتﺎﺑﻴﺎ ،ﻣع تﺤدﻴد جهة اﻹتﺻﺎل ﺑﻣﻛتب
اﻟﻣﺤﻣﻴة ورﻗم اﻟﻣقترح /اﻟشﻛوى واﻟﺧطوط اﻟعرﻴضة ﻟزﻣن اﻟتﺤقﻴق ونتﻴجة اﻟﻣقترح /اﻟشﻛوى.

 -الخطوة الثالثة :تسوية المقترح /الشكوى

ﻴقوم فرﻴق اﻟﻣﺤﻣﻴة (اﻟﻣسئول عن تسوﻴة اﻟﻣقترح /اﻟشﻛوي) ﺑإﻴفﺎد ﻣقدم اﻟﻣقترح /اﻟشﻛوي ﺑﻣﺎ تم في
غضون  20ﻴوم ،فإذا ﻣﺎ تم االتفﺎق عﻠى تسوﻴة اﻟﻣقترح /اﻟشﻛوي ﻴتم اﻟتﺻدﻴق عﻠى هذا ﻣن ﻗﺑل
ﻣدﻴر اﻟﻣﺤﻣﻴة ،فﻴﻣﺎ سﻴتوجب عﻠى ﻣقدم اﻟﻣقترح /اﻟشﻛوى توﻗﻴع ﺧطﺎب ﻴفﻴد رضﺎه عﻣﺎ تم اﻟتوﺻل
إﻟﻴه.

 -الخطوة الرابعة :االستئناف

إذا ﻟم ﻴتم اﻟتوﺻل إﻟى اتفﺎق فﻴﻣﺎ ﻴتعﻠق ﺑتسوﻴة اﻟﻣقترح /اﻟشﻛوى ﺑﻴن إدارة اﻟﻣﺤﻣﻴة واﻟشﺧص/

اﻟجهة اﻟﻣتأثرة ،سﻴتم تسجﻴل اﻟﻣقترح /اﻟشﻛوى ﺑقﺎعدة اﻟﺑﻴﺎنﺎت ضﻣن فئة اﻟﻣقترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى اﻟتي
ﻟم ﻴتم تسوﻴتهﺎ ،واﻟتي سﻴتم تقﻴﻴﻣهﺎ ﺑواسطة طرف ثﺎﻟث ﻣستقل .ﻴﻣﻛن أن ﻴتﺤقق هذا ﺑﺻورة غﻴر
رسﻣﻴة ﻣن ﺧالل ﻛﺑﺎر وشﻴوخ اﻟقﺑﺎئل ﺑﺎﻟﻣجتﻣع أو ﺑﺻورة رسﻣﻴة ﻣن ﺧالل تﺻعﻴد األﻣر إﻟى
اﻟﻣﻛتب اﻹداري اﻟﻣﺧتص ﺑﻣﺤﺎفظة ﻣطروح.

 3-9اإلجراءات المؤسسية
عﻠي اﻟنﺤو اﻟﻣوﺻى ﺑه أعاله ،سﻴقوم ﻣﻛتب اﻟﻣﺤﻣﻴة ﺑﻣﺑﺎشرة عﻣﻠه في أسرع وﻗت ﻣﻣﻛن ﻟﺑدء في تنفﻴذ
اﻟﻣسئوﻟﻴﺎت واألنشطة اﻟواﻗعة عﻠى عﺎتقه عﻠى أرض اﻟواﻗع ،وفي هذا اﻟﺻدد ﻴوﺻي ﺑأهﻣﻴة ﺑﺎتﺧﺎذ
اﻹجراءات اﻟتﺎﻟﻴة:
 تأثﻴث وتجهﻴز اﻟﻣﻛتب اﻹداري ﻟﻠﻣﺤﻣﻴة ،ﻣن اﻟﻣفهوم ﺧالل اﻟزﻴﺎرة ﺑأنه ﻗد تم استئجﺎر شقة ﺑﺎﻟفعلﻟتﻛون ﻣقر ﻟﻠﻣﻛتب.

 تعﻴﻴن وتدرﻴب فرﻴق ﻣﺤﻠي ﻟﻠعﻣل ﺑﻣﻛتب اﻟﻣﺤﻣﻴة .وأن ﻴتم تدرﻴب فرﻴق اﻟعﻣل عﻠى اﻟقضﺎﻴﺎ اﻟﺑﻴئﻴةوﻣهﺎرات االتﺻﺎل واﻟتشﺎورات اﻟعﺎﻣة ،فهذه اﻟﻣهﺎرات تﻣثل أهﻣﻴة ﺑﺎﻟغة في اﻟتعﺎﻣل عﻠى أرض
اﻟواﻗع ﻣع ﻣﺧتﻠف األطراف اﻟﻣعنﻴة.
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 وضع استراتﻴجﻴة اتﺻﺎل تتضﻣن ﺧطة ﻣشﺎرﻛة األطراف اﻟﻣعنﻴة وآﻟﻴة اﻟﻣقترﺤﺎت /اﻟشﻛﺎوى،ﺑﺎﻹضﺎفة إﻟى نظﺎم رﺻد وتقﻴﻴم عﻠى أن ﻴتم ﻣراجعة هذه اﻟﺧطط واﻟتﺻدﻴق عﻠﻴهﺎ ،وﻣن ثم
وضعهﺎ في ﺤﻴز اﻟتنفﻴذ.

 تجهﻴز ﻣﻛتب اﻟﻣﺤﻣﻴة ﺑﺎﻟﻣعدات اﻟالزﻣة ﻟرﺻد اﻟطﻴور اﻟﻣهﺎجرة. تزوﻴد ﻣﻛتب اﻟﻣﺤﻣﻴة ﺑﻣرﻛﺑة ذات دفع رﺑﺎعي وﻗﺎرب ذو ﻣﺤرك ﻣزود ﺑطﺎﻗم عﻣل ﻟتسهﻴل أنشطةاﻟتفتﻴش.
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FOCUS GROUP Guide: Fishermen
Introduction: Facilitators will introduce themselves, thank participants for coming, explain the reason
for the meeting, and provide a basic description of the project.

Date; Start and end time
Participants
Name

Number of participants:
Location

Occupation

1.

Focus Group Guide – Fishermen

background
Have you always been a fisherman? If not, what did you do previously? Why have you chosen to fish?

Educational background (especially literacy and numeracy skills – this determines someone’s ability to
sell / negotiate prices etc).

What other sources of income do you have aside from fishing? Indicate in order of importance.

Approximately what percentage of people in this area work in the fishing sector? Of these what
percent are owners of a boat and/or fish farm and what percent are labourers?

Are the fishermen organized? If so, who represents fishing interests?

What are the three main challenges for fishing in this area?

Do women fish? (If so, continue to prompt for differences between men and women in the questions
below on points related to location, equipment, etc.)

Fishing areas
Where do you fish? (Draw on a map.)
-

Specify if fishermen with equipment (including boats) fish in different areas

-

Specify areas for different types of fish if possible

Are there places you don’t go to fish? (Also draw on the map.) Why?
Where do most people who fish live?
Do you have permits for fishing – what are the permit requirements, how much do they cost, how and
when are they renewed? How are permits enforced?

EQUIPMENTS and Repairs

What kind of equipment do you use for fishing (nets (be specific), traps, etc.)?

Do you use boats? If so, what types of boats do you use (motor boat, rowboat,
etc.)?
Where do get your boats and equipment maintained and repaired?

Fishing Effort
When are the low and high fishing seasons? (Return to map and ask if there are differences in location
and catch during seasons.)

How many days a week do you go fishing? (Use Seasonal Calendar.)
-

In the high season?
In the low season?

How far do you go to fish? (in hours and distance) Provide a range if possible.

-

In the high season?
In the low season?

fish Catch
Where do you land your catch? Why in this location?
Is the catch weighed? Is this recorded?
What are the most frequently caught fish species? (in decreasing order). Where are they caught?
What is the favored catch and why?
Approximately how much fish do you catch a week? (in kilos)

-

High season
Low season

Have you noticed any change in fish species or stocks over the time you have fished here?
Do you perceive any problems resulting from the quality of the fishing water on the quality of the fish
catch in the local communities?

Do you think that the fishing water could have health impacts related to the consumption of the fish
catch?
How much of the fish caught is used for personal consumption? All, more than half, half, less than
half, none?

-

High season
Low season

How do fishermen perceive the quality implications of the water -where they fish- on the fish
catch for personal consumption?

BRINGING CATCH TO THE MARKET
Where is the fish sold? (in decreasing order, if possible)
Do fishermen sell directly to the market or through tradesman? What is the value of the sale to the
tradesman proportionate to final sale price?
How is the fish preserved and transported to where it is sold?
Does the quality of the local fishing water affect the quality of the catch, in terms growth, health,
quality of fish meat...etc?
Does this affect their price?

FINANCE AND SUBSIDIES
What kinds of support do FISHERMEN receive? (e.g., subsidized nets, fishing equipments, other)

Do fishermen have access to credit? (Where from/what type). Is it sufficient? If not, why?

When do they pay it back? What kinds of debt do they hold?

Household Expenditure and Savings
What is the average income (daily / weekly) for boat owners and laborers? (in EGP or share of catch as
appropriate; high season and low season)
Is the average income of fishermen sufficient to live and support the family? If not, what else must
fishermen commonly do to support the family?
Do others (women, children... etc.) in the household find work to supplement income?
Have there been any changes in fishing over the last ten years?

What are the constraints, if any, to fishermen improving their income?

Health

What are the most common illnesses/injuries suffered by fishermen? Why / What are the causes of
these?
Are there any illnesses that fishermen suffer that other groups do not?

How are illnesses diagnosed and at what point is assistance sought?

Where do fishermen commonly seek medical attention? Why?
What are the most common causes of death for fishermen?
What it the prevalence of time-limited illnesses?
What is the prevalence of chronic illnesses?

What is the impact of illness – including chronic illnesses - on the usual activities of the household?
E.g. increased care requirements, loss of working days, loss of income, support mechanisms within the
household and the village / fishing community

Ask the following questions for produce for commercial use and household consumption:

Do fishermen see a link between illnesses and the quality of their environment?

Do fishermen see a link between illnesses and the quality of the water where they fish?

Do fishermen see a link between illnesses and the quality of local fish catch?

Do fishermen see a link between illnesses and the quality of the local agricultural produce?

Project
What do you know about KES Wastewater Expansion Project development projects in this area?

How do you think these projects might affect fishermen? (Prompt for socio-economic and health
issues)

Opportunities
Impacts

What do you think can be done to minimize the negative effects and enhance the positive? (try not to
focus on the potential disruption due to building works etc, but on the overall benefits of the project
once completed)

In providing information to you about these projects, which types of media would be most useful? Is
there some way that information is typically communicated to fishermen?

In discussing such projects with community leaders, who / which organisations should be involved in
such discussions? Heads of fishermen associations?

Do you have any other comments you would like to add?

Seasonal Activities Calendar
The Seasonal Activities Calendar helps to identify economic and communal activities by season,
intensity, participants’ gender, and participants’ age. The calendar provides a better understanding of
community livelihood contexts and changes over time and/or seasons in terms of heavy work periods
and seasonal peaks of environmental problems such as: waste accumulations, illnesses, animal
diseases, droughts, floods, etc. It highlights gender roles, unequal workloads, and access and control
of assets.
People are asked to describe:
(1) Primary activities in each season,
(2) When their workload is heaviest or lightest,
(3) How activities have changed over time, and
(4) Causes and consequences of any changes.
Information is presented on two axes. The horizontal axis represents economic activities while the
vertical represents the seasons by the months of the year.

Economic Jan
Activity
123456And so
on . . . . .

Feb

Mar

Apr

May

Jun

July

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec
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Status codes are as follows: PV= passage visitor, WV= winter visitor, RB= resident breeder, MB=
migrant breeder, CB= casual breeder, AV= accidental visitor; “?” denotes some uncertainty about
status.
English name

Latin name

Local status

Ostrich

Struthio camelus

Extinct

Mediterranean Sheerwater

Puffinus yelkouan

PV

Cory’s Sheerwater

Calonectris diomedea

PV

Cormorant

Phalacrocorax carbo

PV, WV

Shag

Phalacrocorax aristotelis

RB

Great-creasted Grebe

Podiceps cristatus

WV

Black-necked Grebe

Podiceps nigricollis

WV

Eurasian Wigeon

Anas penelope

PV

Green-winged Teal

Anas crecca

PV

Mallard

Anas platyrhynchos

PV

Northern Pintail

Anas acuta

PV

Garganey

Anas querquedula

PV

Northern Shoveler

Anas clypeata

PV

Greater Flamingo

Phoenicopterus ruber

PV

Little Egret

Egretta garzetta

PV

Grey Heron

Ardea cinerea

PV

Purple Heron

Ardea purpurea

PV

Cattle Egret

Bubulcus ibis

PV

Black-crowned Night-Heron

Nycticorax nycticorax

PV

Little Bittern

Ixobrychus minutus

PV

Glossy Ibis

Plegadis falcinellus

PV

White Stork

Ciconia ciconia

PV

Osprey

Pandion haliaetus

PV

European Honey-buzzard

Pernis apivorus

PV

Black Kite

Milvus migrans

PV

Western Marsh-Harrier

Circus aeruginosus

PV

English name

Latin name

Local status

Eurasian Sparrowhawk

Accipiter nisus

PV

Common Buzzard

Buteo buteo

PV

Long-legged Buzzard

Buteo rufinus

WV

Eurasian Kestrel

Falco tinnunculus

RB, PV, WV

Red-footed Falcon

Falco vespertinus

PV

Merlin

Falco columbarius

WV

Eurasian Hobby

Falco subbuteo

PV

Lanner Falcon

Falco biarmicus

RB

Peregrine Falcon

Falco peregrinus

PV

Barbary Partridge

Alectoris barbara

Extinct

Common Quail

Coturnix coturnix

PV

Water Rail

Rallus aquaticus

PV

Corn Crake

Crex crex

PV

Spotted Crake

Porzana porzana

PV

Common Moorhen

Gallinula chloropus

PV

Eurasian Coot

Fulica atra

PV

Common Crane

Grus grus

PV

Houbara Bustard

Chlamydotis undulata

Extinct

Common Snipe

Gallinago gallinago

PV

Eurasian Curlew

Numenius arquata

WV

Spotted Redshank

Tringa erythropus

PV

Common Redshank

Tringa totanus

WV

Marsh Sandpiper

Tringa stagnatilis

PV

Common Greenshank

Tringa nebularia

PV

Green Sandpiper

Tringa ochropus

PV

Wood Sandpiper

Tringa glareola

PV

Common Sandpiper

Actitis hypoleucos

PV

Little Stint

Calidris minuta

PV, WV

English name

Latin name

Local status

Dunlin

Calidris alpina

PV, WV

Curlew Sandpiper

Calidris ferruginea

PV

Ruff

Philomachus pugnax

PV

Eurasian Thick-knee

Burhinus oedicnemus

RB

Black-winged Stilt

Himantopus himantopus

PV

Pied Avocet

Recurvirostra avosetta

PV

Cream-colored Courser

Cursorius cursor

PV, RB

Collared Pratincole

Glareola pratincola

PV

Black-bellied Plover

Pluvialis squatarola

PV, WV

Common Ringed Plover

Charadrius hiaticula

PV

Little Ringed Plover

Charadrius dubius

PV

Kentish Plover

Charadrius alexandrinus

RB, PV, WV

Eurasian Dotterel

Charadrius morinellus

WV

Northern Lapwing

Vanellus vanellus

PV

Lesser Black-backed Gull

Larus fuscus

PV, WV

Black-headed Gull

Larus ridibundus

PV

Audouin’s Gull

Larus audouinii

WV, RB

Yellow-legged Gull

Larus cachinnans

WV, RB

Slender-billed Gull

Larus genei

PV, WV

Whiskered Tern

Chlidonias hybridus

PV

White-winged Tern

Chlidonias leucopterus

PV

Black Tern

Chlidonias niger

PV

Little Tern

Sterna albifrons

RB

Crowned Sandgrouse

Pterocles coronatus

RB

Rock Dove

Columba livia

RB

European Turtle-Dove

Streptopelia turtur

PV

Laughing Dove

Streptopelia senegalensis

RB

Common Cuckoo

Cuculus canorus

PV

English name

Latin name

Local status

Pharaoh Eagle-Owl

Bubo ascalaphus

RB

Little Owl

Athene noctua

RB

Short-eared Owl

Asio flammeus

PV

Eurasian Nightjar

Caprimulgus europaeus

PV

Common Swift

Apus apus

PV

Pallid Swift

Apus pallidus

PV, RB

Common Kingfisher

Alcedo atthis

PV

Blue-cheeked Bee-eater

Merops persicus

PV

European Bee-eater

Merops apiaster

PV

European Roller

Coracias garrulus

PV

Eurasian Hoopoe

Upupa epops

PV, RB

Eurasian Wryneck

Jynx torquilla

PV

Brown-necked Raven

Corvus ruficollis

RB

Eurasian Golden-Oriole

Oriolus oriolus

PV

Red-backed Shrike

Lanius collurio

PV

Lesser Grey Shrike

Lanius minor

PV

Southern Grey Shrike

Lanius meridionalis

RB

Woodchat Shrike

Lanius senator

PV

Rock-Thrush

Monticola saxatilis

PV

Blue Rock Thrush

Monticola solitarius

WV

Eurasian Blackbird

Turdus merula

PV, WV

Song Thrush

Turdus philomelos

PV, WV

Fielfare

Turdus

WV

Spotted Flycatcher

Muscicapa striata

PV

European Pied Flycatcher

Ficedula hypoleuca

PV

Collared Flycatcher

Ficedula albicollis

PV

European Robin

Erithacus rubecula

WV

Common Nightingale

Luscinia megarhynchos

PV

English name

Latin name

Local status

Bluethroat

Luscinia svecica

PV, WV

Rufous Bush-Robin

Cercotrichas galactotes

PV, RB

Black Redstart

Phoenicurus ochruros

WV

Common Redstart

Phoenicurus phoenicurus

PV

Whinchat

Saxicola rubetra

PV

Stonechat

Saxicola torquata

WV

White-tailed Wheatear

Oenanthe leucopyga

RB

Northern Wheatear

Oenanthe oenanthe

PV

Mourning Wheatear

Oenanthe lugens

RB

Black-eared Wheatear

Oenanthe hispanica

PV

Desert Wheatear

Oenanthe deserti

WV, RB

Isabelline Wheatear

Oenanthe isabellina

WV

Red-rumped Wheatear

Oenanthe moesta

FB

Sand Martin

Riparia riparia

PV

Eurasian Crag-Martin

Hirundo rupestris

PV

Barn Swallow

Hirundo rustica

PV

Red-rumped Swallow

Hirundo daurica

PV

Common House-Martin

Delichon urbica

PV

Sedge Warbler

Acrocephalus schoenobaenus

PV, WV

Eurasian Reed-Warbler

Acrocephalus scirpaceus

PV

Marsh Warbler

Acrocephalus palustris

PV

Great Reed-Warbler

Acrocephalus arundinaceus

PV

Olivaceous Warbler

Hippolais pallida

PV

Willow Warbler

Phylloscopus trochilus

PV

Common Chiffchaff

Phylloscopus collybita

WV

Bonelli's Warbler

Phylloscopus bonelli

PV

Wood Warbler

Phylloscopus sibilatrix

PV

Blackcap

Sylvia atricapilla

PV

English name

Latin name

Local status

Greater Whitethroat

Sylvia communis

PV

Lesser Whitethroat

Sylvia curruca

PV

Rueppell's Warbler

Sylvia rueppelli

PV

Sardinian Warbler

Sylvia melanocephala

WV

Subalpine Warbler

Sylvia cantillans

PV

Spectacled Warbler

Sylvia conspicillata

WV

Marmora’s Warbler

Sylvia marmara

AV

Bar-tailed Lark

Ammomanes cincturus

RB

Greater Hoopoe-Lark

Alaemon alaudipes

RB

Thick-billed Lark

Ramphocoris clotbey

RB

Bimaculated Lark

Melanocorypha bimaculata

PV

Greater Short-toed Lark

Calandrella brachydactyla

PV

Lesser Short-toed Lark

Calandrella rufescens

RB

Dupont's Lark

Chersophilus duponti

RB

Crested Lark

Galerida cristata

RB

Thekla Lark

Galerida theklae

RB

Sky Lark

Alauda arvensis

WV

Temminck's Lark

Eremophila bilopha

RB

House Sparrow

Passer domesticus

RB

Spanish Sparrow

Passer hispaniolensis

PV, WV

White Wagtail

Motacilla alba

PV, WV

Yellow Wagtail

Motacilla flava

PV

Gray Wagtail

Motacilla cinerea

PV

Tawny Pipit

Anthus campestris

PV

Tree Pipit

Anthus trivialis

PV

Meadow Pipit

Anthus pratensis

WV

Red-throated Pipit

Anthus cervinus

PV, WV

Water Pipit

Anthus spinoletta

WV

English name

Latin name

Local status

Eurasian Linnet

Carduelis cannabina

WV

Ortolan Bunting

Emberiza hortulana

PV

Corn Bunting

Emberiza calandra

WV
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Group

Cartilagenous
fish

Arabic name

Oct.
2004

Scientific name

English name

Scylirhinidae

Scyliorhinus canicula

Shark

Triakidae

Mustelus mustelus

Smooth hound shark

Dasyatidae

Dasyatis pastinaca

Common Stingray

Himantura uarnaka

Honeycomb Stingray

Myliobatidae

Myliobatis aquilaa

Common Eagle Ray

Rajidae

Raja miraletus

Browen Ray

Raja radula

Rough Ray

Apogon imberbis

Cardinal Fish

أﺑجون

Apogon taeniatus

Twobelt Cardinal

أﺑجون

x

Atherinidae

Atherinomorus lacunosus

Hardyhead Silverside

ﺑسﺎرﻴﺎ

x

Balastidae

Balistes carolinesis

Gray Tigger Fish

Blennidae

Blenius ocellaris

Butterfly Blennie

أﺑو ﻗراع

Parablennius incognitus

Blennie

أﺑو ﻗراع

Apogonidae

Bony fish

May.
2003

Family

ﻗرش

May.
2005

x

Aug.
2007
x

ﻣستوال

X

ﺑقره ﻣزرﻛشة

X

ﺑقره

x

وطواط

x

راي ﺑعﻴنﻴن

x

راﻴه

x

ﺧنزﻴر ﺑثالث شوﻛﺎت

X

x

X

x

X

x

x
x

x
x

X

Group

Family

Scientific name

English name

Bothidae

Bothus podas

White-Eyed Flounder

Carangidae

Trachurus mediterranean

Blue Scad

Centracanthidae

Spicara flexuosa

Picarel

Centracanthidae

Spicara meana

Arabic name
سنجتﺎ

May.
2003

Oct.
2004

May.
2005

Aug.
2007

x

x

x

X

x

X

x

X

شﺎﺧورة
ﻣوزة اﻟجر

x

Plotched Picarel

ﻣوزة

x

x

x

Spicara smaris

Picarel

ﻣوزة

x

x

x

Citharidae

Citharus linguatula

Spotted Flounder

ﻣوسى ﻣنقطه

x

x

x

X

Congridae

Ariosoma balearicum

Balearic Conger

x

X

Engraulidae

Engraulis encrasicolus

Anchovy

Fistularidae

Fistularia commersonii

Cornetfishes

x

X

Gobiidae

Gobius niger

Black Goby

Holocentridae

Holocentrus rubrum

Red Soldier Fish

جﺤﺎﻴة

x

Labridae

Coris julis

Rainbow Wrasse

عروسه

x

Pteregogus pelycus

Sideburn Wrasse

عروسة ﺑﺧط ﺑنى

ثعﺑﺎن
أنشوجه
اﺑو ﺻفﺎرة

x

أﺑوﻛرش

x

x

x
x

Group

Family

Scientific name

English name

May.
2003

Arabic name
عرائس

Symphodus spp
Cleaver Wrasse

ﺑﺑغﺎء

x

Merluccidae

Merluccius merluccius

European Hake

نﺎزﻟي

x

Monacanthidae

Stephanolepis diaspros

Leatherjacket

ﺧنزﻴر ﺑشوﻛة

x

Mullus barbatus

Striped Red Mullet

Mullus surmuletus

Striped Mullet

Upeneus asymmetricus

Golden Striped Goatfish

Upeneus francisi
Pomacentridae

Scaridae

x

x

X
x

x

X

x

ﺑرﺑونى

x

X

x

X

x

X

دﻣسل

x

Chromis chromis

Damsel Fish

فنﺎشة

x

ﻣرزﺑﺎن

Parroy wrasse

x

ﺑرﺑونى

Scissortail Sergeant

Sparisoma cretensa

X
x

Abudefuf sexfasciatus

Scarus cretensis

X

ﺑرﺑوني
ﺑرﺑون ﺤجر

Aug.
2007

X

ﺧنزﻴر ﺑشوﻛة

Stephanolepis hispidus

May.
2005
x

Xyrichthys novacula

Mullidae

Oct.
2004

ﻣرزﺑﺎن

x

x

X

Group

May.
2003

May.
2005

Aug.
2007

Scientific name

English name

Scoberomoridae

Scomberomorus commerson

Spanish Mackerel

Scorbaenidae

Scorpaena notata

Small-Scaled Red Scorpionfish

عقرب أﺤﻣر

x

x

Scorpaena scrofa

Red Scorpionfish

عقرب أﺤﻣر

x

x

Scorpaena porcus

Small-Scaled Black Scorpionfish

عقرب ﺑنى

x

Epieniphelus aeneus

White Grouper

وﻗﺎر

Epieniphelus alexandeinus

Golgen Grouper

وﻗﺎر

Serranus cabrilla

Comber

شﻴخ

x

x

x

x

Serranus hepatus

Brown Comber

شﻴخ

x

x

x

x

Siganus luridus

Dusky Spinefoot

ﺑطﺎطﺎ

x

x

Siganus rivulatus

Marbled Spinefoot

ﺑطﺎطﺎ

x

x

x

x

Microchirus ocellatus

Thickback Sole

x

x

x

Solea aegyptiaca

Egyptian Sole

ﻣوسى

Solea impar

Adriatic Sole

ﻣوسى

x

x

Serranidae

Siganidae

Solidae

Arabic name

Oct.
2004

Family

دراك

x

x

x

X
X

x
x

شﺑه ﻣوسي ﺑدوائر
x

Group

Family

Scientific name

English name

Solea vulgaris

Common Sole

Boops boops

Bogue

Diplodus anunularis

Annular Sea Bream

Diplodus bellottii

Sparidae

Oct.
2004

ﻣوسى ﻣزرﻛشة

Solea nasuta

Sparidae

May.
2003

Arabic name

ﻣوسى

May.
2005
x

x

ﻣوزة

x
x

x
x

سﺑﺎرس
x

شرغوش ﺤر

x

Two-Banded Bream

Diplodus vulgaris

White Sea Bream

Lithognathus mormyrus

Striped Sea Bream

Pagellus acarne

Spanish Bream

Pagellus erythrinus

Pandora

Pagrus pagrus

Common Sea Bream

Sarpa sarpa

Salema

سرب

Sparus aurata

Gilt-head Sea Bream

دنﻴس

x
x

وزانﻴة

Diplodus sargus

Aug.
2007

شرغوش رشﻴدى

x
x

x

x

ﻣرﻣﺎر

x

x

x

غزﻴﻠه ﺑرونزﻴة

x

x

x

غزﻴﻠه ﺤﻣراء

x

x

x

x

ﻣرجﺎن

x

x

x

x
x

x

Group

Family

Scientific name

English name

Synodontidae

Saurida undosquamis

Brushtooth Lizard Fish

Synodus sourus

Atlantic Lizard Fish

Tetradontidae

May.
2003

Arabic name
ﻣﻛرونة ﻣﺧططة

x

ﻣﻛرونة ﺻفراء

x

Oct.
2004

Aug.
2007

x
x

أرنب ﺑﺑقع

Lagocephalus sceleratus

May.
2005

x
x

Lagocephalus spadiceus

Half-Smooth Golden
Bufferfish

أرنب

Trachinus araneus

Spotted Weaver

ﺑالﻣة

Trachinus draco

Greater Weaver

ﺑالﻣة

Trachinus radiatus

Starry Weaver

ﺑالﻣة

Lepidotrigla cavillone

Large-Scaled Gurnard

فرﺧة

Trigloporus lastoviza

Streaked Gurnard

Trigla lucerna

Tub Gurnard

فرﺧة

x

Trigla lyra

Piper Gurnard

فرﺧة

x

Uranoscopidae

Uranoscopus scaber

Stargazer

ﻗط

x

x

x

x

Zeidae

Zeus faber

John Dory

عفرﻴت

x

x

x

x

Trachinidae

Triglidae

فرﺧة ﺤﻣراء

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Group

Mollusca

Family

Scientific name

Loliginidae

Loligo vulgaris

Sepiolidae

Sepia officinalis

Sepiolidae

Sepia elegans

Octopodidae

Octopus vulgaris

English name

May.
2003

Arabic name
ﻛﺎﻟﻴﻣﺎري

Common cuttlefish

Oct.
2004

May.
2005

x

Aug.
2007
x

سﺑﻴط

x

سﺑﻴط

x

x

x

Common octopus

أﺧطﺑوط

x

x

x

Eledone moschata

Musky octopus

أﺧطﺑوط

x

Octopus macropus

Long-legged octopus

أﺧطﺑوط

x

)جﻣﺑرى عجوز(عقر

Penaeidae

Trachypenaeus curvirostris

Portunidae

Panulirus homzrus

Scyllarides

Scyllarus latus

Medit. Locust lobster

Squilidae

Squilla mantis

Mantis shrimp

Crustacea

Oratosquilla Massavensis

أستﺎﻛو از

x

x

x
x

استﺎﻛو از

x

شﻛﺎﻟة

x

شﻛﺎﻟه

x

