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 االدارة المتكيفة المشتركة كأداة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة و مرنة

 

 مقدمـــــــة

ولطالما تواجد تحول . بيئية واقتصادية واجتماعية ومكانية غير مسبوقةكثيرة سكانية و تواجه المدن تحديات 

على مستوى العالم في مناطق حضرية  من السكان% 06نحو استثنائي نحو التوسع الحضري مع توقع أن يقيم 

من هذا النمو في افريقيا، وآسيا، وامريكا الالتينية ومنطقة  %06تقع نسبة تزيد عن  سوف. 0606بحلول 

ففي الكثير من المناطق في شتى أنحاء العالم . وخيمةعواقب الومع غياب التعامل الفعال ستكون  .البحر الكريبي
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و التي تتمثل في عدم قدرة الخطط و  ،تتمثل اشكالية البحث في القصور الشديد في ادارة التنمية العمرانية
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في ظل عدم وجود تنسيق متكامل بين جميع الجهات و االطراف الفاعلة و اصحاب المصلحة و غياب ، الطارئة
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و المحور الثالث و هو صياغة اطار عمل االدارة المتكيفة المشتركة لتحقيق تنمية ، االدارة المتكيفة المشتركة
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 .التنمية المستدامة و المرنة 1

ان فكر االستدامة و المرونة في التنمية العمرانية فكرين بينهما تكامل حيث في حين ان االستدامة تسعي لجعل 

تعتبر هذه النقطة بداية التكامل مع المرونة و التي  ،النظام في حالة يظل فيها ضمن مستويات قدرته االستيعابية

توصف بأنها مقدار االضطراب الذي يمكن أن يمتصه النظام البيئي أو يتكيف معه ويبقى ضمن العتبات 

الحرجة
 
 . 

سياسات التنمية المستدامة و المرنة في مجاالت التنمية العمرانية 1/1
 

 

 سياسات الحوكمة  1/1/1

لخلق االستدامة يجب ان تكون نتاج تعاون مجموعة من الجهات الفاعلة عبر القطاعات الجهود المبذولة 

فمن أجل وضع سياسات وإجراءات فعالة ". الحوكمة متعددة المستويات"المختلفة إلنشاء تحالفات من أجل 

لنظام يجب للحماية من فشل ا، لتوجيه المدن نحو االستدامة ، سيكون التعاون بين هذه المستويات ضروريًا 

العمل لزيادة التعاون االداري عبر النطاقات باختالف مقياساتها و للعمل على الوصول لمرحلة الفشل االمن 

 .يجب التركيز اكبر على التعاون و المشاركة و التحول من نهج الحوكمة المستقر الى النهج التكيفي

 السياسات البيئية  /1/1

المرونة العمرانية على تحقيق التوازن بين حماية أجزاء من البيئة التي تعمل السياسات البيئية لالستدامة و 

تستحق الحماية في حد ذاتها ، و بين االستهالك المجتمعي لعناصر من البيئة وعوائدها على المجتمع للحماية 

لنظام البيئي النظام من الفشل و الحفاظ على حالة التوازن المستقرة او العمل على زيادة القدرة االستيعابية ل

 .الحتواء اي اضطراب و التكيف معه و البقاء ضمن العتبات الحرجة

 السياسات التكنلوجية 1/1/3

في سياسات االستدامة و المرونة العمرانية ينظر للتكنولوجيا على أنها مفتاح لحل تحديات االستدامة من خالل 

 .المرنة و اللينة التسلح القوي بالتكنولوجيا و لكن مع مراعاة التحول لألنظمة

 السياسات االقتصادية 1/1/4

سياسات االستدامة و المرونة العمرانية تشجيع النمو االقتصادي مع خطط لتحقيق تخفيضات في استخدام 

الموارد والتلوث من خالل زيادة الكفاءة و القدرة على التنبؤ
0
و للوصول للفشل االمن يجب العمل على التحول  

 .ألنظمة اكثر لين

 السياسات السكانية 1/1/5

نجد ان االستدامة و المرونة العمرانية تدعم تنظيم عدد السكان بمرور الوقت ، حتى يتباطأ االقتصاد دون 

التأثير على الناتج االقتصادي للفرد او أن الزيادات السكانية يمكن تعويضها من خالل تخفيضات الفرد في 

من فشل النظام يجب العمل على توزيع المنافع و المخاطر  و للعمل و للحماية . استخدام الموارد و االنبعاثات

 .على الوصول لمرحلة الفشل االمن يجب التركيز اكبر على التوزيع بإنصاف

اهداف التنمية العمرانية المستدامة و المرنة  /1
4
  

  تأهيل المناطق العمرانية لتقليل احتمالية تعرضها لألحداث المتطرفة و ان تستجيب بشكل خالق

 للتغيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 و ادارة الجهود المبذولة . العمل على جعل أنشطة المدينة اكثر تفاعال مع الظروف واألصول المحلية

ة بحيث تعزز قدرة المجتمع على الصمود والتنمية المستدامة لمنع األزمات أو الكوارث في منطقة واحد

 في كل المجاالت ؛

  فيما يتعلق بالكوارث العمل على تعزيز قدرة المدينة على الصمود أمام حدث طبيعي شديد دون التعرض

لخسائر مدمرة أو أضرار أو تناقص اإلنتاجية أو تدهور في نوعية الحياة وبدون قدر كبير من المساعدة 

 من المجتمع الخارجي ؛

 جعل المدينة شبكة مستدامة من النظم المادية والمجتمعات البشرية المستدامة 
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  فال يمكنها االستمرار في توسيع استخدام الطاقة ، التزام المدينة بحدود بصمتها البيئية و االعتراف بها

 والمياه والمواد ؛

 االجتماعية مع العمل على الحد من أثرها السلبيةتعزيز و تشجيع االبتكارات في التنمية االقتصادية و. 

 كما تم تحديدهم من قبل االمم المتحدة 1 باإلضافة الى اهداف االستدامة ال
 

 

 المستدامة و المرنة العمرانية التنميةاستراتيجيات  1/3

  وهو بناء المعرفة حول االضطرابات وفرص التعرض لها  وتأثيراتها مع رصد  :التوقع واالستبصار

(التعلم من التجارب السابقة)المتغيرات الحرجة بطيئة الحدوث و إدارة المعلومات وتقاسمها  
0

 

  االستجابة السريعة  للطوارئ وإدارتها و ، التوعية العامة والتعليم والتدريب  :االستعداد والتخطيط

القتصاد لمواجهة األحداث المختلفةاعداد ا
0
. 

  إحدى الطرق لجعل النظام قويًا ضد االضطراب هو منع االضطراب تماًما من خالل  :المتانة والوقاية

تنفيذ تدابير هيكلية يمكنها مقاومة آثاره وبالتالي الحد من التعرض لذلك ، ينصب التركيز هنا على قوة 

دون التعرض لتعطل الوظيفة البنية التحتية لتحمل آثار االضطراب
1

 

  يركز التنوع على والتنوع الوظيفي الناتج عن مكونات . إي التنوع لزيادة القدرة االستيعابية :التنوع

النظام المختلفة والطرق التي يتم من خاللها امتصاص تأثيرات االضطراب وتعديلها
 

 

  إتاحة بدائل متعددة تؤدي نفس الوظيفة و هو تكرار المكونات أو المسارات من أجل  :الوفرة و التكرار

 والتي يمكن أن تحل محل بعضها البعض بشكل كامل 

  إن عدم وجود . ال يجب تنظيم النظام بالكامل في وضع التسلسل الهرمي لألسفل :الالمركزية و التسطيح

يروقراطية كفاءات رسمية محلية للعمل نيابة عن السكان ، إلى جانب تعقيد عمليات اتخاذ القرار والب

الطويلة يجعل النظام غير مرن وبطيئًا للغاية في التعامل مع التغييرات وبالتالي غير فعال في 

االستجابة
0
 . 

  التدفق :  High Flux  و هو يمثل معداًل سريًعا لحركة الموارد من خالل النظام الذي يضمن توفير

سريع لهذه الموارد لالستجابة للتهديدات والتغيرات
 6
. 

  االعتمامد على التعلم كعامل محوري لتطوير استراتيجيات تكيفية جديدة للتعامل مع  :التعلم و المعرفة

التغيير وإجراء تعديالت استراتيجية في أجزاء من النظام ،تزيد من قدرته على التكيف
  

 

  المعرفة الجديدة المنظمات أو األفراد على التغيير و تطبيق ( واستعداد)المقصود بها هي قدرة  :الليونة

أو اعتماد استراتيجيات بديلة مستحدثة استجابة للظروف المتغيرة
 0

 

معايير و مؤشرات التنمية العمرانية المستدامة و المرنة 1/4
13

 

تنقسم ابعاد التنمية امستدامة و المرنة الى خمسة اقسام رئيسية يتكون كل قسم من مجموعة من المؤشرات و 

 .المعايير

  روابط المجتمع ، والدعم االجتماعي ، ، الخصائص االجتماعية واالقتصادية :  االجتماعيالبعد

 .الثقافة والتقاليد المحلية، اإلنصاف والتنوع ، السالمة وجودة الحياة ، والمؤسسات االجتماعية 

 الديناميكية، األمن واالستقرار ، البناء :  البعد االقتصادي 

 الحماية من التآكل ، استخدام المواد واألنواع المحلية ، ة النظام البيئي مراقبة وحماي:  البعد البيئي ،

، الحد من اآلثار البيئية، توافر الموارد وإمكانية الوصول إليها  ، حماية األراضي الرطبة والسواحل 

 إدارة المواد والموارد ، التنوع البيولوجي والحفاظ على الحياة البرية ، جودة الموارد 

 البنية التحتية لتكنولوجيا ، كفاءة البنية التحتية ، متانة وتكرار البنية التحتية الحيوية :  التحتية البنية

 استخدام األراضي والتصميم الحضري، البنية التحتية لوسائل النقل ، المعلومات واالتصاالت 

 التعاون ، ، واإلنعاش الطوارئ ، والتخطيط للطوارئ ، إدارة الموارد ، القيادة والمشاركة :  الحوكمة ،

 .التعليم والتدريب، اإلنفاذ / اللوائح ، بحث وتطوير 
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 .مفاهيم االدارة المتكيفة المشتركة  

 المتكيفة المشتركة  باإلدارةالتعريف  1/ 

هي نهج اداري يقوم في أساسه علي فكرة ادماج مفهومين ( المتكيفة المشتركة)اإلدارة المشتركة التكيفية 

مستقليين هم اإلدارة التكيفية واإلدارة المشتركة
  
في الممارسة العملية ، غالبًا ما يظهر ناتج هذا االندماج في  ،

( )شكل  صورة دورات متتالية من المشاركة والتعلم والتنفيذ
  

أوجه التشابه واالختالف  (  ) يوضح جدول،  

بين ، و بعض النقاط االخرى ، والمستوى التنظيمي  قاط الهامة مثل الروابط ، والنطاق الزمني ،نبعض ال في

 .اإلدارة المشتركة ، واإلدارة التكيفية واإلدارة المتكيفة المشتركة

 
 الفاعلة و دورات التعلم والمشاركة و التنفيذو الجهات  يوضح تفاعل اصحاب المصلحة( 1) شكل

  1قاط بين اإلدارة المشتركة ، واإلدارة التكيفية واإلدارة المتكيفة المشتركةنأوجه التشابه واالختالف في بعض ال( 1) جدول

 

 
 االدارة المتكيفة المشتركة االدارة المشتركة االدارة المتكيفة

 الفكر االساسي

صنننننننننع القننننننننرار و حننننننننل  التعلم عن طريق العمل

النزاعنننات و  القينننام بعملينننة 

اإلدارة بشنننننكل مشنننننترك و 

 متحد

اإلدارة من خالل التعلم عنن 

 طريق العمل التشاركي

 الهدف

تحسننننننننننننين سياسننننننننننننات 

وممارسنننننننننننننننننات اإلدارة 

باستمرار من خالل التعلم 

مننننننن نتننننننائج السياسننننننات 

والممارسنننات المسنننتخدمة 

 سابقًا

اسنننننننتبدال الننننننننهج القنننننننديم 

يعمننل  مننن المركننزي الننذي 

األعلى إلى األسفل إلى نهنج 

قننننننننائم علننننننننى اإلجمنننننننناع 

 والالمركزية

تعزينننننننز المروننننننننة وإدارة 

األنظمنننننننننة المعقننننننننندة ذات 

 واألبعنننننننننننادالمسنننننننننننتويات 

 المتعددة

 آلية العمل

النننننتعلم والتجرينننننب منننننن 

خنننننالل تفعينننننل المراقبنننننة 

وإجننراء التعننديل المناسننب 

فنننننني المكننننننان والوقننننننت 

 المناسب

 تقاسم الحقوق والمسؤوليات

والسلطة عبر مجموعنة منن 

 أصحاب المصلحة المعنيين

اإلدارة المشننننتركة والنننننتعلم 

منننننننن خنننننننالل الممارسنننننننة 

( المعرفة المحلينة والعلمينة)

، وتقاسننننننننننننننم الحقننننننننننننننوق 

والمسننؤوليات والسننلطة مننن 

قبنننننل أصنننننحاب المصنننننلحة 

المعنينننننننين علنننننننى جمينننننننع 

 المستويات

 الروابط الهيكلية

روابط بنين العلنم واإلدارة 

 بالممارسةللتعلم 

روابط مؤسسنية عمودينة إلدراج 

أنواع المعرفة المتنوعة و تحقيق 

المسنننناواة فنننني تقاسننننم المننننوارد 

 واتخاذ القرار

روابط أفقية وعمودية للتعلم 

المشننننننترك عننننننن طرينننننننق 

 الممارسة

 اصحاب االرض

المصلحةاصحاب   

 الجهات الفاعلة

 

م ار ة     ا      

   ل 

 نفيذ   م ار ة   

  ا       ل  

 اج ماعي
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 النطاق الزمني

على المندى المتوسنط إلنى 

الطويننل ، دورات متعننددة 

 من التعلم والتكيف

علنننى المننندى القصنننير إلنننى 

المتوسنننط ، ينننتم عمنننل تقنننيم 

 للوضع على فترات

علننى المنندى المتوسننط إلننى 

الطوينننننل ، دورات متعنننننددة 

 من التعلم والتكيف

شكل التنظيم 

 الداخلى

يعتمنننند علننننى احتياجننننات 

 المديرين وعالقاتهم

يكنننون ببنننناء الجسنننور بنننين 

المسنننننننننننتويات المحليننننننننننننة 

 والحكومية

 يكنننون متعننندد المسنننتويات ،

 مع شبكات ذاتية التنظيم

القائمين على 

 العمليات

مننديري المننوارد وصننناع 

 القرار

المجتمننننننننع و مسنننننننننتخدمي  

 الموارد

 جميع أصحاب المصلحة

نجد ان اإلدارة المتكيفة المشتركة هي عملية مستمرة تتيح ألصحاب المصلحة تقاسم المسؤولية داخل  وبالتالي ،

نظام يمكنهم من خالله استكشاف أهدافهم وإيجاد أرضية مشتركة والتعلم من مؤسساتهم وممارساتهم وتكييفها 

، يأخذ في ( اإلدارة التكيفية) ارسة فبينما يكون هناك تركيز على التعلم بالمم. وتعديلها في الدورات الالحقة

وهذا يسمح بإدراج المعارف غير الرسمية والمحلية والتقليدية والمعرفة العلمية . االعتبار تنوع أنظمة المعرفة

االدارة )الرسمية وتقاسم الحقوق والمسؤوليات والسلطة بين مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المعنيين 

التفاعالت على مستويات متعددة ، على سبيل المثال ، على المستويات المحلية قد تحدث هذه  .(المشتركة

يمكن أن يشمل أصحاب المصلحة مستخدمي الموارد ، والجمعيات المحلية . واإلقليمية والوطنية وحتى الدولية

مشاركة يمكن أن يحدث التعاون في سلسلة متصلة من ال. ، والوكاالت الحكومية ، والمنظمات غير الحكومية

 .والتي يمكن أن تختلف أيًضا خالل المراحل المختلفة لدورة اإلدارة التكيفية

 االدارة المتكيفة المشتركةمحاور   / 

كشراكة بين الدولة أو السلطة التنظيمية  اإلدارة المشتركة التكيفية في جوهرها نهج إلدارة النظام البيئي ،

والنتيجة هي   ."مجموعات المجتمع المدني األخرى"والمؤسسات العلمية واإلعالمية ومستخدمي الموارد و 

البشرية واالجتماعية من خالل تفاعالت متعددة النطاقات توفر فرص التعلم ، مع قيام " رؤوس األموال"تكامل 

و من هنا  .وهذا يؤدي إلى ظهور رؤية وفهم مشتركين. بأدوار رئيسية" رابطةالمنظمات المت"الوسطاء و 

تظهر محاور االدارة المتكيفة المشتركة متمثلة في اربع محاور هم
 1
: 

والقيادة والسياسات ( حكاماال القواعد و)و ذلك من خالل الترتيبات المؤسسية  بيئة سياسية تمكينية .1

 والتشريعات 

 طبيعيةالتجريب والرصد والتقييم في البيئة المن خالل التعلم  . 

عبر مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الذين يتشاركون في الموارد والحقوق التعاون  .3

 والمسؤوليات على مستويات ونطاقات متعددة 

و هو ان تتم عملية االدارة في صورة حلقة متكررة و دورية من التعلم و التعاون و التكرار الدورى  .4

  ...يم و اعادة الترتيب و التنظيم و تصحيح المسار و هكذاالتقي

على الرغم من كونها محددة جيًدا وعناصرها األساسية واضحة ، فإن اإلدارة المشتركة التكيفية يُساء 

غالبًا ما يحتوي مشروع أو دراسة حالة تسمى اإلدارة التكيفية ، استخدامها أحيانًا أو تُستخدم بشكل غير صحيح

يتم أيًضا . ون تعاوني أو مشاركة مجتمعية ويجب أن يُطلق عليه في الواقع اإلدارة المشتركة التكيفيةعلى مك

في المصطلح بشكل متبادل كمشتركة أو تعاونية ، مما يعني ضمناً شراكات متنوعة بين  "co" استخدام كلمة

الجهات الفاعلة العامة والخاصة
  
عملية يتم من : لمشتركة التكيفية هوالتعريف األكثر استخداًما لإلدارة ا ، 

خاللها اختبار الترتيبات المؤسسية والمعرفة البيئية ومراجعتها في عملية تعلم ديناميكية ومستمرة وذاتية 

التنظيم عن طريق الممارسة
 0
 

خطط العمل فياالدارة المتكيفة المشتركة  متطلبات 3/ 
  
  

هناك إجماع بين العلماء على أنه من أجل العمل بنجاح بمنهج اإلدارة المشتركة التكيفية ، يجب أن تتوفر 

 بدرجات متفاوتةو االستراتيجيات  التالية في خطط العمل العناصر األساسية
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 و توضيحها لكل اطراف  اإليصالهو العمل  لألوضاعوضع رؤية متكاملة  هيو،  الرؤية المتكاملة

 .العملية

 تزداد  ،ربط أصحاب المصلحة من خالل نوع من االعتماد المتبادلعند ،  الترابط و االعتمادية المتبادلة

 .احتمالية اإلدارة المشتركة التكيفية المستدامة

 بين االطراف التواصل الفعال والمنتظم وبناء الثقةو هو ،  تعزيز الشبكات و الروابط. 

 ترتبط حوافز المشاركة بخلق رؤية مشتركة  وبالعوامل الثقافية واألخالق والقيم،  المشاركة تحفيز. 

 القدرة هي عنصر متعدد األوجه في اإلدارة المشتركة التكيفية ويمكن أن تشمل ،  تعزيز القدرات

 ..المهارات والخبرة والوقت والشعور بالمكان والحرية وحتى االلتزام

  أصحاب المصلحة بالمكان و االتصال بالنظام اسإحسوهو ، االنتماء 

  إلتاحة كل الخطوات الضرورية في العمليةالمناسب تخصيص الوقت ، الوقت . 

 االلتزام بدعم عملية بناء مؤسسية وتعاونية شاملة طويلة المدى،  االلتزام. 

 مجموعات المجتمع  االفتقار إلى القدرة ، ونقص البنية التحتية التنظيمية مع غياب،  موازين القوى

المدني ، يمكنها منع بعض أصحاب المصلحة من التعاون بشكل كامل وفعال وينتج عنه اختالل في 

 موازين القوة وانعدام الثقة وانعدام االلتزام

 عمل االدارة المتكيفة المشتركة  اطار  4/ 

 :االدارة المتكيفة المشتركة و هي  نماذج و اطر عمل بعضبعد دراسة  

o 06
Fabricius, Christo & Currie, Bianca. (2015)

 
 

o  0 
 (Williams, B. K., R. C. Szaro, and C. D. Shapiro (2009 

o Kingsford, R.T. and Biggs, H.C. (2012)
00

 

 : التالي  (0) كما موضح بالشكل تم دمجها و اعادة صياغتها و تم صياغة اطار عمل مكون من خمس مراحل 

 
 االدارة المتكيفة المشتركة مراحل عملية  شكل 
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 دراسة و تحليل الوضع الراهن: المرحلة االولى  4/1/ 

 جمع المعلومات و رصد المؤشرات  -

 بالمصادر الخاصة المعلومات جمع ذلك ويشمل عام، بشكل ووضعها اردهاوم ومعرفة المنطقة مسح أي

 للمنطقة العمرانية الدراسات إعداد وكذلك واالقتصادية، واالجتماعية الطبيعية

هو طريقة الستعراض وتحليل البيانات والمعلومات عن الحالة الراهنة من  SWOT تحليل: المخرجات 

خارجي : ثانيا ،   Strengths and Weaknesses( نقاط القوة والضعف)داخلي : منظورين مختلفين اوال 

 Opportunities and Threats( الفرص والتهديدات)

 لفاعلة تصنيف الجهات ا -

يجب أن يكون لجميع الجهات الفاعلة الحق في المشاركة في صنع القرار وتبادل المعلومات والمساهمة في 

 (المخرجات ) و يمكن تصنيف الجهات الفاعلة بالشكل التالي  .الحلول

 هم الممثلون الشرعيون لدائرة ما يلعبون دوًرا مهًما ألنه ليس من الممكن دائًما مشاركة كل فرد في  القادة

 المجموع

  العلماء وبعض . الوسطاء شكل منظمات تسهل التواصل وبناء المعرفة ، والثقة والسلوك التعاونييأخذ

 .نه يتطلب التزاماتمن مقدمي الخدمات و التسهيالت مناسبون بشكل مثالي لهذا الدور ، لك

  مستخدمو الموارد هم أصحاب المصلحة األساسيون الذين يعتمدون على الموارد المحلية لسد احتياجاتهم

 .المعيشية

 هم المسؤولون ومنظماتهم مكلفة بتنفيذ اللوائح الحكومية أو اللوائح   المنظمون أو الهيئات العامة

 .األخرى

 تصنيف اصحاب المصلحة  -

. د"عام هنالك أربعة أنواع من أصحاب المصلحة التي ينبغي أخذها باالعتبار حسب ما أورده  و بشكل

 (المخرجات )  :، أال وهي"شتراوس

 الذين يتمتعون بنفوذ رسمي يخولهم اتخاذ قرار؛ 

 الذين يتمتعون بنفوذ يُتيح لهم منع اتخاذ قرار؛ 

 الذين يتأثرون بقرار معين؛ 

  خبرات ذات صلةالذين يمتلكون معلومات أو. 

 عمل النموذج البيئي  -

النموذج البيئي هي دراسة هامة تهدف الى فهم السبب والنتيجة يتم عملها لتساعد بعد ذلك في مرحلة وضع 

النماذج و الفرضيات و السيناريوهات لتطوير البدائل االدارية و تتكون هذه الدراسة من خطوتين و لها عدة 

 .مخرجات

 تحدد هذه الخطوة حالة النظام واشتقاقاته ، مدعومة بمعرفة مكونات النظام وكيفية عملها . 

  هي الخطوة التي يتم فيها تحديد أنواع ومصادر التهديدات و المخاطر الحالية والمستقبلية و تقييم شدة

وقوف على كل من التهديدات و المخاطر و تحليل كل متغيرات النظام البيئي لل ونطاق واحتمالية

 المتغيرات االتي يمكن ادارها و التي ال يمكن ادارها
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 :المخرجات 

  و هي مكونات النظام و حاالته و اشتقاقاته و العمليات الرئيسية داخله: محددات النظام البيئي. 

  و هي توصيف حالة للنقاط التي عندها يحدث تغير في حالة النظام : العتبات الحرجة و الحدود القصوى

 .و االنتقال من حالة الي اخري و هي في االغلب تكون من اثار نتائج التهديدات 

 و هي المتغيرات التي تحدث و تدفع النظام في اتجاه تغير الحالة و االنتقال : المتغيرات بطيئة الحدوث

 . من حالة الى اخرى و في االغلب هي مؤشرات حدوث التهديدات المعرض لها النظام البيئي

  و هي اي تهديدات او مخاطر طبيعية و كوارث يمكن ان تؤثر في النظام البيئي : التهديدات و المخاطر

 .او االيكلوجي للنظام

 البيئي العناصر التي يمكن ادارتها في النظام. 

 

 وضع االهداف و المعايير و العمل على النظام: المرحلة الثانية   /4/ 

 االهداف و المعاييرعمل الرؤية المستقبلية وضع  -

ومن الضروري أن يشارك السكان المحليون في وضع مؤشرات و عمل مداوالت حول عتبات االهتمام 

المحتملة  و لذلك يجب ادخال اجراءات التشارك و التعاون و الدعم االجتماعي في عملية و ضع الرؤية 

االهداف او القضايا الضبابية و الغير المستقبلية للمنطقة و الخروج بأهداف واضحة و في حالة و جود بعض 

 .يقينية يجب تصنيفها و تحديدها للتعامل معها بشكل خاص

 العمل على النظام  -

و هي المرحلة التي يتم خاللها تأهيل النظام لعمليات التشارك و التعاون و الدعم االجتماعي و يتم ذلك من 

 : خالل ثالثة استراتيجيات رئيسية هي

 ة سياسية مناسبةتوفير بيئ: اوال 

 انشاء شبكات دعم و تعاون و بناء الرأس المال االجتماعي : ثانيا 

 دعم التعلم االجتماعي: ثالثا 

 وضع الفرضيات و تطوير البدائل : المرحلة الثالثة  4/3/ 

 وضع الفرضيات و النماذج  -

يمكن أن تكون النماذج . هنا ليعني التمثيل المنطقي لنظام ديناميكي للموارد الطبيعية "نموذج"يستخدم مصطلح 

ال تقتصر . غير رسمية مثل الوصف اللفظي لديناميات النظام ، أو رسمية كتعبير رياضي مفصل عن التغيير

ي النماذج في لتكون مفيدة ، يجب أن تف. النماذج المستخدمة في مشروع اإلدارة التكيفية على نوع معين

 . مشروع معين بشروط معينة ، بما في ذلك شرط أن تتنبأ النماذج المختلفة بنتائج مختلفة استجابة لإلدارة

 تطوير البدائل و اختبارات القبول  -

و من الممكن اختبار مقبولية . يمكن بعد ذلك استخدام النماذج للتنبؤ بالنتائج المحتملة للبدائل االدارية و تقييمها

وتكاليف الفرصة البديلة لخيارات اإلدارة قصيرة األجل مقابل خيارات ( من جهة اصحاب المصلحة ) دارة اإل

 . اإلدارة طويلة األجل

 وضع االستراتيجيات و خطط العمل:  المرحلة الرابعة  4/4/ 

ينبغي إدراج بدائل لالستراتيجيات تؤدي إلى استجابات مختلفة وبالتالي إلى  عند تصميم مشروع إدارة متكيفة،

ومن بين الطرق التي يمكن بها بناء البدائل لهذا الغرض هو الحد من عدد البدائل، وتعظيم . تعزيز التعلم

 .الفوارق بينها
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 المراقبة و الرصد و جمع المعلومات:  المرحلة الخامسة  4/5/  

 :ظام مراقبة لإلدارة المتكيفة المشتركة ضوابط اعداد ن -

 بالنسبة لعمليات الرصد و المتابعة: اوال 

 هل يتم إجراء المراقبة بشكل منهجي و مرتبط بالفرضيات ؟ هل يتم استخدام المعايير المناسبة : التركيز

 في تحديد المؤشرات المختلفة؟

 هل تخضع االستجابات قصيرة وطويلة األجل للمراقبة ؟  :النطاق 

  هل أتيحت الفرصة ألصحاب المصلحة لكي يشاركوا في هذه العملية ؟ هل يوجد توازن قوى : السلطة

 بحيث ال يكون هناك رابحون او خاسرون بشكل واضح ؟

 وقت والموارد الكافية للتفكير هل تم جمع البيانات بحيث يمكن تقييم عمليات اإلدارة ؟ هل يتوفر ال: التعلم

 التأمل والتكيف؟ و

 :أسئلة متابعة ردود االفعال : ثانيا 

 هل يجري تطوير الفهم المشترك تدريجياً؟ 

 هل تم توثيق كل من النتائج والدروس العملية؟ 

 هل العملية شفافة؟ هل يتبادل األشخاص المعلومات والموارد األخرى؟ 

 هل هناك مجال لتحقيق حلقة دورية للتعلم ، أي هل يتم تقييم األهداف  هل العملية تكرارية وتجريبية؟

و هكذا بشكل حلقة ، بشكل دوري و بالتالي تعديلها و من ثم انشاء فرصة اخري للتجريب و التعلم 

 دورية ؟

 هل يتم تقييم حاالت عدم اليقين االجتماعية والبيئية؟ 

 هل يتم تقييم عمليات اإلدارة والتعلم؟ 

  :االعداد خطوات  -

 تحديد المعلومات . 

 تحديد الهيكل المؤسسى لجمع البيانات وتحليلها وإجراءات عملها .0

 تصميم نظام الرصد .0

 اتخاذ إجراءات وتنفيذ نظام الرصد . 

 مشاركة المعلومات والتعلم من اإلجراءات . 

 التقييم  .0

 التحليل  .1

 عمل التقارير  . 

 اتخاذ القرار  -

 :العملية هي هناك ثالث نطاقات زمنية تحدث فيها تلك 

 و يختص بالتعامل مع المتغيرات المستمرة الطارئة و التي يجب اتخاذ قرارات فيها الدارة : خالل العمل

 . وضع ما

 و تتم تلك التعديالت على األدوات المستخدمة الستكشاف ومحاكاة النتائج المحتملة ، : تعديالت سنوية

 واإلجراءات في العام التالي

 و يجب أن تتضمن التقارير . عدة سنوات تركز على أوجه عدم اليقين العلمية والتقنية تعديالت خالل

التجميعية توضيحات نصية ومرئية للبيانات ، باالضافة الى تجميع اكبر قدر من البيانات و تحليالت 

 حول أوجه عدم اليقين الحرجة والفرضيات ذات الصلة ، تزود تلك التقرير صانعي القرار بإرشادات

يعد هذا النوع من التقارير أمًرا بالغ األهمية . الملحوظة والخطوات التالية هامة بشأن االتجاهات

للبرنامج لربط العلم بعملية صنع القرار ، ولحل الفرضيات والشكوك الحرجة عندما يكون ذلك ممكنًا ، 

 .المرتبطة بهاوللمساعدة في تحديد أولويات التنفيذ المستمر إلجراءات اإلدارة والمراقبة 

 االطار العام لمراحل االدارة المتكيفة المشتركة مفصل و بالعمليات الداخلية( 0)و يوضح شكل 
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 الباحث: االطار العام لمراحل االدارة المتكيفة المشتركة مفصل و بالعمليات الداخلية المصدر( 3)شكل 

 دور االدارة المتكيفة المشتركة في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة و مرنة 3

بعد دراسة التنمية العمرانية المستدامة و المرنة يمكننا استنتاج بعض النقاط الحرجة لتحقيقها و التي تتميز و 

ية من االحداث الطارئة و الحما، التوازن في التعامل مع البيئة، التعاون، الحوكمة التكيفية) تنفرد بها اال و هي 

 التالي ( )و يمكن توضيح ذلك في الشكل ( اليقينالكوارث الطبيعية و التي تنتج بطبيعة الحال حاالت من عدم 

 
 يوضح النقاط الحرجة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة و المرنة( 4)شكل 

 النقاط الحرجة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة و المرنة

حماية المد  م  
ال  ارث   االحداث 

حاالت عد  )الطارئة 
 (اليقي 

 حماية البيئة
الح  مة ال  يفية 

   ال  ا  

ال  امل مع النظ  
اج ماعية )الم قدة 

 (بيئية
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ما هو  قوتها و تخصصها و هي على لنحو التاليبعد دراسة االدارة المتكيفة المشتركة يمكننا توضيح نقاط و 

 (. )بشكل 

 
 يوضح نقاط قوة و تخصص االدارة المتكيفة المشتركة( 5)شكل 

من هنا يمكن ادراك ان االدارة المتكيفة المشتركة يمكنها التكامل مع التنمية المستدامة و المرونة و يمكن 

 .تنمية عمرانية مستدامة و مرنةاستخدام ادوات االدارة المتكيفة المشتركة لتحقيق 

 .صياغة اطار عمل االدارة المتكيفة المشتركة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة و مرنة 4

 ةبعد اتمام الدراسة النظرية في البحث و التي تناولت دراسة التنمية العمرانية المستدامة و المرنة ذلك باإلضاف

م تحليل و دمج كل تلك المعلومات و النظريات  و اطر العمل سيت، الى دراسة االدارة المتكيفة المشتركة 

 .الستنباط اطار عمل لتحقيق التنمية المستدامة من خالل االدارة المتكيفة المشتركة

في البداية تم استخدام االطار العام لإلدارة المتكيفة المشتركة التي تم صياغته مع دمج عناصر و متطلبات 

 نة التي تم دراستها التنمية المستدامة و المر

تتكون المنهجية من خمس مراحل تكون متتابعة و متداخلة و تنتهي بمرحلة المتابعة ( 0)كما هو موضح بشكل 

 .و التقييم و التي هي دورية و متكررة في شكل حلقة متكاملة مع باقي المراحل و الخطوات 

 تحليل الوضع الراهن 4/1

تحليل الوضع الراهن و هي المرحلة و الخطوة االولى في اطار االدارة المتكيفة المشتركة تتكون تلك المرحلة 

 .من مجموعة من العمليات و التي تتطلب مدخالت و تنتج مخرجات

فإن تلك الخطوة او المرحلة تتكون من اربعة عمليات رئيسية هي تصنيف ( 1)كما هو موضح من شكل 

فة الى تحليل البيانات و الة و تصنيف اصحاب المصلحة و عمل النموذج البيئي و باالضالجهات الفاع

 .يات لها مخرجات كما موضح بالشكلو كل من تلك العمل  S.W.O.Tالمعلومات 

 التشارك و وضع االهداف و المعايير  /4

النظام للتشارك و التعاون  هي الخطوة و المرحلة الثانية في المنهجية و تتمحور حول ثالث عمليات هي تأهيل

و ، و الدعم االجتماعي و هي عملية مستمرة و متداخلة في كثير من العمليات التالية و المراحل القادمة 

العمليتين التاليتين هي وضع الرؤية المستقبلية و تكون مخرجاتها االهداف و القضايا الغير يقينية في ما يخص 

المعايير و تكون مخرجاتها مجموعة من المعايير التي سيتم من خاللها  االهداف و بعد ذلك تأتي عملية وضع

التالي المدخالت لكل عملية و مخرجات كل (  )و يوضح الشكل ، تقييم عملية التنمية المستدامة و المرنة 

 .عملية و بعض العالقات الداخلية و بعض العالقات التي تربط تلك المرحلة بالمرحلة السابقة

 

 نقاط قوة االدارة المتكيفة المشتركة

ال  امل مع حاالت 
عد  اليقي  م  خالل 

سلسلة م  
االاف راضيات   
ال  ا     ال مل 

 الم  رك 

اإلدارة الم  ر ة 
ال  يفية في ج هرها 
نهج إلدارة النظا  

 البيئي 

 تتمحور حول 

 بيئة سياسية  فير -
  م ينية  
 ال  ل -
 ال  ا  -
 ال  رار الد رى -

 تهدف الى

  زيز المر نة  
 إدارة األنظمة 
الم قدة ذات 

المس  يات  األب اد 
 الم  ددة
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 يوضح اطار العمل الموضوع لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة و مرنة باستخدام ادوات االدارة المتكيفة المشتركة المصدر الباحث ( )شكل 
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 المصدر الباحث( تحليل الوضع الحالى)يوضح مدخالت و عمليات و مخرجات المرحلة االولي من االطار ( 7) شكل

 
 المصدر الباحث( وضع االهداف و عمليات التشارك)ثانية من االطار و عمليات و مخرجات المرحلة  يوضح مدخالت( 8) شكل
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ان هناك بعض العالقات الخارجية و الداخلية فنجد ان التشارك تدخل في عملية وضع (  )نالحظ من الشكل 

اف تؤثر على المعايير الرؤية الداخلية و وضع االهداف و عملية وضع معايير التقييم و نجد انا االهد

الموضوعة للتقييم و نجد ان هناك بعض المدخالت التي هي في االصل مخرجات من المرحلة السابقة مثل 

في عملية وضع الرؤية المستقبلية و نجد تصنيف الجهات العاملة دخل في عملية   S.W.O.Tاستخدام ال 

 .التشارك و التعاون كمدخل

 النماذجعمل الفرضيات و وضع  4/3

هي الخطوة و المرحلة الثالثة من المنهجية و التي يتم فيها وصع نماذج و فرضيات للتعامل مع القضايا ذات 

البعد البيئي و االهداف ذات القضايا الغير يقينية و و الخروج ببدائل ادارية لتحقيق االهداف الغير يقينية و 

تالي مدخالت و عمليات ومخرجات تلك المرحلة و عالقاتها ال( 0)التعامل مع القضايا البيئية و يوضح الشكل 

 .الداخلية و الخارجية 

 
 المصدر الباحث( وضع الفرضيات)من االطار  الثالثةيوضح مدخالت و عمليات و مخرجات المرحلة ( 9) شكل

تبدأ هذه المرحلة او الخطوة بأخذ مخرجات عمليات سابقة مثل عمل النموذج البيئي و القضايا غير اليقينية و 

يشرع المتخصصون في عمل الفرضيات و وضع النماذج التي يمكن من خاللها فهم و التعامل مع القضايا 

ستخدام استراتيجيات المرونة و بعد ذلك يتم البيئية و القضايا غير اليقينية و بعد ذلك يتم تطوير بدائل ادارية با

و تخضع تلك البدائل الختبارات القبول و هنا تدخل عمليات التشارك و التعاون  توقع و تقييم نتائج تلك البدائل

و الدعم االجتماعي و بعد نجاح البدائل يتم اختيار البدائل التي سوف تطبق و تكون في هيئة مخرجات لتلك 

 .المرحلة

 ع االستراتيجيات و خطط العملوض 4/4

هي الخطوة او المرحلة الرابعة من المنهجية و يتم فيها عمل و وضع االستراتيجيات العامة و خطط العمل 

و  التالي مدخالت( 6 )لتحقيق االهداف الموضوعة للتنمية المستدامة و المرنة للمنطقة و يوضح الشكل 

 .عمليات ومخرجات تلك المرحلة و عالقاتها الداخلية و الخارجية 
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 المصدر الباحث( وضع السياسات و االستراجيات و خطط العمل)من االطار  الرابعةيوضح مدخالت و عمليات و مخرجات المرحلة (  1) شكل

 ةبدائل في المرحلة السابقة و باإلضافتبدأ هذه المرحلة او الخطوة بأخذ مخرجات عمليات سابقة مثل تحديد ال

مع تصنيف الجهات الفاعلة و اصحاب المصلحة ثم ادخال  S.W.O.Tالى االهداف الموضوعة مع التحليل 

تجتمع كل تلك ، مدخالت جديدة مثل سياسات التنمية المستدامة و المرنة في مجاالت التنمية الحضارية

مس مجموعات و من ثم وضع خطط العمل بمراعاة متطلبات المدخالت لوضع االستراتيجيات متمثلة في خ

االدارة المتكيفة المشتركة و كل ذلك يمثل في النهاية المخرج االساسي للمنهجية و هو استراتيجيات و خطط 

 . عمل لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة و مرنة

 المراقبة و المتابعة و التقييم و اتخاذ القرار 4/5

المرحلة الخامسة او الخيرة هذه المرحلة ليست خطوة بل هي دورة متكررة و مستمرة طول هي الخطوة او 

فترة ادارة المنطقة الساحلية فمخرجات تلك المرحلة هي تقرير دورية تصب في ثالث قرارات اما تعديل او 

 .ملية التالي مدخالت و عمليات و مخرجات تلك الع(   )يوضح شكل . تعلم او اعادة تقييم االوضاع
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 المصدر الباحث( المراقبة و التقييم)من االطار الخامسة يوضح مدخالت و عمليات و مخرجات المرحلة ( 11) شكل

في تلك المرحلة هناك الكثير من تدفق المعلومات و البيانات من كل المراحل و تتداخل في عمليات الرصد و 

التقييم كل ذلك تحت غطاء من المشاركة و التعاون و الدعم االجتماعي مع مراعاة تطبيق ضوابط االدارة 

 . المتكيفة المشتركة العداد نظم المراقبة و التقييم

 نتائج ال

تكامل بين التنمية المستدامة و التنمية المرنة و انها التنمية  هي المرنةو المستدامة العمرانية ة التنمي -

النظام الى نقطة ة و الكوارث تصل بعمل على حماية النظام من الفشل و في الحاالت الطارئي تالت

 .الفشل االمن
و لكن يميزها بعض من النقاط للتنمية المستدامة و المرنة الكثير من المتطلبات و محاور العمل  -

االعتماد على الحوكمة التكيفية و التعاون  –التعامل مع النظم المعقدة االجتماعية البيئية ) مثل الحرجة 

 (حماية المدن من الكوارث و االحداث الطارئة  –حماية البيئة و النظم البيئية  –
االدارة المتكيفة المشتركة هي ادارة في اصولها كانت ادارة موارد بيئية و لكن يمكن تطبيق ادواتها  -

فكرة ادماج مفهومين مستقليين هم اإلدارة التكيفية واإلدارة في سياقات مختلفة و هي ادارة تقوم على 

ورة دورات متتالية من في الممارسة العملية ، غالبًا ما يظهر ناتج هذا االندماج في ص ،المشتركة

 المشاركة والتعلم والتنفيذ
 :تتميز االدارة المتكيفة المشتركة بعدة نقاط قوة  -

  تهدف الى تعزيز المرونة وإدارة األنظمة المعقدة ذات المستويات واألبعاد المتعددةفهي  
 (التكرار الدورى - التعاون - التعلم - تمكينية بيئة سياسيةتوفير ) تتمحور حول  
 اإلدارة المشتركة التكيفية في جوهرها نهج إلدارة النظام البيئي.  
 اضيات و التعاون و العمل المشتركالتعامل مع حاالت عدم اليقين من خالل سلسلة من االافتر، 

هناك تكامل بين التنمية المستدامة و المرنة و بين االدارة المتكيفة المشتركة مما يؤهل االدارة المتكيفة  -

 .للعمل كأداة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة و مرنة المشتركة
تم دمج اطار عمل االدارة المتكيفة المشتركة مع متطلبات و محددات التنمية المستدامة و المرنة و صياغة  -

 .اطار عمل لتحقيق التنمية المستدامة و المرنة قائم في اساسه على اطار االدارة المتكيفة المشتركة
من خمسة مراحل متتابعة و متداخلة كل مرحلة تضم مجموعة من المدخالت و  يتكون اطار العمل -

 (يمكن ان تكون مدخالت في مراحل تالية)العمليات الداخلية و تنتهي بمخرجات 
عند الشروع في وضع خطط و استراتيجيات التنمية ان تطبيق اطار عمل االدارة المتكيفة المشتركة  -

ينتج عنه سياسات و استراتيجيات و  صية البيئية و االجتماعيةفي المناطق العمرانية ذات الخصو

 ،خطط عمل تحقق و تلبي متطلبات التنمية العمرانية المستدامة و المرنة
 .االدارة المتكيفة و المشتركة اداة فعالة للمساهمة في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة و مرنة -
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