
تجربة المملكة في تطبيقات االستشعار عن بعد            

إدارة وتخطيط المناطق الساحلية          
 منطقة جازان 

اسامه جمال  
قربان



المناطق الساحلية      المناطق الساحلية      



 التنوع الحيوي في البحر االحمر والخليج لعربي    
. نوعا من االسماك سجلت في البحر االحمر والخليج العربي         ١٢٨٠•
. نوعا اقتصادیا   ٣٥٠•
. نوعا ٤٦٦الطحالب البحریة     •
 ٤٥٠٠ من اطول حيد في العالم        یعتير المرجاني في البحر االحمر   الحيد •

.  م ٦٠آيلومتر وبعرض متوسطة    
.  نوعا  ٣٠٠-٢٥٠الشعاب الصلبة  •
.  نوعا  ١٠٠الشعاب الرخوة     •
 الجوارح المهاجرة       - النوارس  -البلشونات   –الغطاسة  :  انواع الطيور    •

.نوع  ١٠٠
.  االرجل  عشاریة  نوع من القشریات   ٦٠٠-٥٠٠القشریات حوالي من    •
. انواع  ٥السالحف البحریة      •
. انواع ٧الدالفين •
 من عرائس البحر المهددة باالنقراض في المياه السعودیة       ١٨٠٠تم حصر •

. للبحر االحمر
) . البریدي - المرشد  -القاتل الكاذب– القاتل –العنبر (  انواع ٦الحيتان  •



مناطق تواجد األسماك   



مناطق تواجد نباتات الشورى   



مناطق تواجد السالحف  



مناطق تواجد الطيور   



IUCNقاعدة معلومات المسح البيئي البحري     ١٩٩٢-١٩٩١ لسنة  



استخدامات المنطقة الساحلية     

 .تنفيذ المشاریع االقتصادیة  و االستراتيجية        •
 .تنفيذ المشاریع الخاصة والمجمعات السكنية            •
. تنفيذ المشاریع السياحية       •
. المرافق والخدمات     •



ملف محافظة      
جدة 



   هـ ١٣٤٨صورة جوية لمدينة جدة عام            

م ١٩٢٧



  هـ ١٣٦٨صورة جوية لمدينة جدة عام            

م  ١٩٤٧





شبكة الطرق في محافظة جدة       



حل   
لسا
ل ا
آام

ك 
تمل

 

الواجهات  البحریة  الشمالية        
لمحافظة جدة      

  المرجاني   الحيد  



البيئية    عدم طرح المشاریع االستثماریة دون اجراء دراسات لتقييم التأثيرات            
. قبل التنفيذ وخاصة تلك التي تعتمد على حجز الواجهات البحریة          





 اعمال الردم



اعمال التجریف    







اآلثار السلبية في حالة التنفيذ دون تخطيط             
سليم   

.تملك جميع النطاق الساحلي              •
.تدمير النطاق الساحلي وإبادة الموارد الطبيعية                    •
إبادة الموارد المالية ألعمال الصيانة و معالجة المشاآل                        •

.القائمة   
.إعاقة اعمال التنشيط السياحي                  •
.عدم تحقيق الرقابة األمنية بالشكل المطلوب                    •
 .إعاقة تنفيذ خطط الطوارئ          •



.عدم تحقيق اهداف المصلحة العامة             •
 .عدم اإللزام باالتفاقيات و المعاهدات اإلقليمية و الدولية                       •

اآلثار السلبية في حالة التنفيذ دون تخطيط             
)يتبع ( سليم  



صدرت توجيه آل من صاحب السمو الملكي امير        
منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الرئيس العام       
لألرصاد وحمایة البيئة  بخصوص تشكيل فریق من    
الرئاسة لوضع تصور عن آيفية تنفيذ المشاریع على    
سواحل منطقة جازان لمدة عشر سنوات قادمة مع         

. األخذ في الحسبان األبعاد التنمویة والبيئية واألمنية 





مراحل إعداد التقرير
 إدارة المناطق الساحلية بمنطقة جازان           

مخاطبة الجهات ذات العالقة بتزوید فریق العمل                  القيام بأعمال المسح و المعاینة لبعض المشاریع على الطبيعة                     عقد اجتماعات وورش عمل مع الجهات ذات العالقة                       
عرض مخرجات التقریر على الجهات ذات العالقة          تشكيل فریق صياغة ومراجعة وتوحيد المسميات والمصطلحات العلمية                استالم الطلبات من الجهات وتفریغها          بالمعلومات واالشتراطات والمشاریع الحالية والمستقبلية  بالمنطقة                    





العيدابي   ١٣
فرسان  ١٢
الدرب    ١١
الدائر   ١٠
بيش٩
الریث  ٨
ضمد٧

احد ٦
المسارحة 

الحرث    ٥
العارضة   ٤
صامطة٣
صبيا ٢

أبو عریش ١

المحــافـظة        التسلسل 











معالجة وتحليل صور األقمار الصناعية         

 الندسات                 

 ٣ النطاق رقم   - ٤النطاق رقم         

) نباتات الشورى              ( 



 ٧   النطاق رقم 
   خط الساحل 

)الفصل بين المياه واليابسة    ( 
 

  معالجة وتحليل صور األقمار الصناعية      



٢  -  ٥  - ٧النطاق رقم   

المياه الضحلة

  معالجة وتحليل صور األقمار الصناعية      



 ٧  - ٥  -  ٤النطاق رقم     

الشعاب المرجانية       

معالجة وتحليل صور األقمار الصناعية         



معالجة وتحليل صور األقمار الصناعية         
السبخات    























  المشاریع المستقبلية     



















 النتائج
الجزء األول      

تقریر عن الوضع البيئي للمناطق الساحلية بمنطقة جازان          

توزیع السكان على محافظات منطقة جازان                  ) ٣ -٢( شكل 

الفهرس  
 صاحب السمو الملكي أمير منطقة آلمةالصفحة الموضوعرقم

. جازان 
الفصل األول١

 ٢..............................................................   تمهيد
٦...................................................... تعريفات هامة 
الفصل الثاني  

١١.............................................نبذة عن منطقة جازان  
١١...................................................الموقع والمساحة

  ١٢...............المحافظات والمراآز التابعة ألمارة منطقة جازان     
  ١٤..............................................................السكان
١٥...............................................................المناخ  

   ١٩..........................................................التضاريس  
٢١..............................................................األودية

          ٢٤.......................................................الطبيعة البيئية   
٢٤...........................................الغطاء النباتي والمراعي    

 ٣١.......................................................النقل والطرق 
 ٣٢............................................................الصناعة  
 ٣٢..............................................................التجارة  
٣٢.............................................................السياحة 

الفصل الثالث  
٣٥.................................. الثروات الطبيعية بمنطقة جازان    

 ٣٦.....................................................الثروة الزراعية
 ٣٧.. ....................... مقومات النشاط الزراعي بمنطقة  جازان   

         ٣٩.....................................................  أشجار الفاآهة   
٤٠..... .......................................األعالف والخضروات 

شكل (3-2):    درجات الحرارة في محطة أرصاد جيزان من عام 1970م إلى عام 2004م
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درجات الحرارة الصغرى
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الجزء األول  الجزء األول  



 النتائج
 الجزء الثاني   

 األنظمة واإلجراءات واإلرشادات التنفيذیة              

الفهرس  
ــــــــــ ـالصفحة الموضوع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١-١١................................................الفصل األول 
 ٢-١١........................................................تقدیم  

 ٣-٤١....................................................تعار یف  
١١...................................................األهداف    

١٨.............................................الفصل الثاني   
األنظمة واالتفاقيات واألوامر السامية     

 ١-٢...............والتوجيهات المتعلقة بالمنطقة الساحلية          
 ٢-١٨٢............................األنظمة والخطط واالتفاقيات  

 ٣-٢٣٢...........................................األوامر السامية   
٢٤.................................................التوجيهات  

٢٨...............................................الفصل الثالث  
 ١-٣............متطلبات الجهات ذات العالقة إلعمال التنمية           

 ٢-٢٨٣...................................متطلبات إمارة المنطقة        
 ٣-٣٢٣........................................متطلبات اقتصادیة        

 ٤-٣٢٣............................................متطلبات أمنية      
 ٥-٣٣٣............................................متطلبات بيئية        

 ٦-٣٣٣..................................متطلبات الحياة الفطریة       
 ٧-٣٥٣.............................متطلبات االستثمار السياحي         

 ٨-٣٩٣............................متطلبات االستثمار الخارجي         
 ٩-٣٩٣............................متطلبات االستزراع السمكي        

 ١٠-٤١٣.............................. .متطلبات تجارة األسماك       
 ١١-٤٢٣.......................متطلبات إقامة مشاریع الدواجن         

٤٣..................متطلبات الغرفة التجاریة والصناعية         

الجزء الثاني   الجزء الثاني   



 النتائج
الجزء الثالث  

أطلس الخرائط والمعلومات الجغرافية             

الفهــــــــــرس                       
الباب األول 

خرائط عــــــامة لمنطقة جازان    
الموقع الجغرافي لمنطقة جازان  

حدود منطقة جازان  
المحافظات  

المراآز 
خريطة التضاريس  

خريطة األودية  
مواقع الغابات  

الباب الثاني    
األنشطة العامة والخدمات   

التعداد السكاني   
خريطة الطرق  

المرافئ والموانئ    
محطات التحلية  

أهم المواقع التعدينية بمنطقة جازان        
مواقع االمتيازات والمجمعات والمناجم التعدينية           

االستثمارات السمكية والزراعية  
المواقع القابلة للتطوير السياحي     

أنشطة الغوص   

الجزء الثالث      الجزءالثالث  



 النتائج
الجزء الرابع    

آراسة المشاریع المقرر تنفيذها خالل عشرة سنوات        

مقدمة 
تعتبر التحاليل العلمية باستخدام        
التقنيات الحدیثة من افصل        
الوسائل لتحليل التأثيرات        
المتوقعة من تنفيذ المشاریع         
التنمویة المستقبلية في منطقة       
جازان بغية التخطيط العلمي  
األمثل إلیجاد التوازن بين   
استغالل الموارد الطبيعية في    
المنطقة ولتجنب والحد بقدر    

  .اإلمكان من التأثيرات السلبية      

الجزء الرابع    الجزءالرابع



  خطط الطوارئ      
 إالقليميةاستخدام صور االقمار في تنفيذ خطط الطوارئ المحلية والوطنية و   





فلنتعاون جميعا للمحافظة على البيئة البحریة ومواردها             
الطبيعية واالستفادة منها لخدمة اهدافنا مع ضمان         

 القادمة  ولالجيال  استمراریة عطائها لنا    




