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المقدمة

خاصة،الصحيةيةالبحرالبيئيةالنظمعلىالمتوسطاألبيضالبحرمنطقةفياالقتصاديعتمد

يةالسمكواألرصدةالبيولوجيالتنوعانخفضفقد،ذلكومع .والسياحةالصيدقطاعيفي

مستقبللتأمين .خسائرهاالسريعةاالقتصاديةوالتنميةالمناختغيرويهدد،كبيربشكل

قالمناطمنشبكةإلىوآخرونللطبيعةالعالميالصندوقيدعو،ومجتمعاتهاالمنطقة

المنطقةعلىالقائمةاألخرىالفعالةالحفظوتدابير (MPAs)الفعالةالمحميةالبحرية

(OECMs) 2030عامبحلولالمتوسطاألبيضالبحرمن٪30تغطيالتي.

لكن،المتوسطاألبيضالبحرمن٪9.68اآلنالمعينةالمحميةالبحريةالمناطقتغطي

يقلالماعلىفعالةبطريقةالحفاظسيكون .٪1.27سوىتشكلالبفعاليةالمدارةالمناطق

لوجيالبيوالتنوععلىللحفاظاألهميةبالغأمًراالمتوسطاألبيضالبحرمن٪30عن

:علىوقدرتهاالبحريةالبيئيةالنظمأساسوهو،واستعادته
السمكيةاألرصدةبناءإعادة

المناختغيرآثارمنالتخفيف

المستدامةوالسياحةالنطاقصغيرةالمستدامةاألسماكمصايدمستقبلتأمين

المحليةللمجتمعاتوالرفاهيةالعيشوسبلالغذاءضمان

حولميةعلدراسةأولإلثباتالبحريةالبحوثمعاهدمعللطبيعةالعالميالصندوقتعاون

واألرصدةالبحريالبيولوجيالتنوعفي٪30بنسبةالمقترحالحفظهدفتغييركيفية

دفهلتحقيقللحمايةالمرشحةالمناطقالنتائجتقترح .المتوسطاألبيضالبحرفيالسمكية

واألنشطةالمستدامغيرالصناعيالصيدإزالةأنكيفونمذجة، 2030عامبحلول30٪

.البحريالبيئيالنظامفيلالنحدارالحالياالتجاهسيعكسالمناطقهذهمناألخرىالضارة

بلداندعملاإلجراءاتمنسلسلةويحدد،البحثلهذاالرئيسيةالنتائجالتقريرهذايلخص

.٪30هدفلتحقيقالمتوسطاألبيضالبحر

علىالعمل

الموائلاستعادة

الطبيعية

الناسبحقوقاالعتراف

والمياهاألرضفي

األرضمن ٪30بنسبةحماية

اقيالببإدارةمياقالواألقلعلى

مستدامنحوعلى

2020عامبعدلماالبيولوجيللتنوععالميإطارإلىيدعوللطبيعةالعالميالصندوق
جديدةقةصفإلىالمدنيوالمجتمعوالقادةوالشركاتالحكوماتتدعو،العالمأنحاءجميعفي

الصحيحالمسارعلىالطبيعةلوضعوالناسللطبيعة

الطبيعةإيجابيعالمإلىواالنتقال 2030عامبحلولالتعافيإلى

.عيشهوسبلاإلنسانصحةيحمي
2020عامبعدلماوطموحقويعالميبيولوجيتنوعإلىللطبيعةالعالميالصندوقيدعو
، 2021عامفيعليهااالتفاقسيتمالتي (CBD)البيولوجيللتنوعالمتحدةاألمماتفاقيةإطار

والراسخةالتحويليةالمبادئمنمجموعةمع

:أجلمن،الفعالالتنفيذلتوجيهالتسليمآليات
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السياق .1
واالقتصادياالجتماعيوتأثيرهاالمتوسطلبحروالمناخيةالبيئيةاألزمة

األنشطةمنأمريكيدوالرمليار 450بـتقدرسنويةاقتصاديةقيمةيولدحيث،العالمفياالقتصاديةالناحيةمنالبحارأهممنالمتوسطاألبيضالبحريعد

.بالمحيطاتالمتعلقة

نموذج االقتصاد األزرق الحالي 

غير مستدام ومن المرجح أن 

يتغاضى عن نفس األصول التي 

.يعتمد عليها



505,000
األشخاص العاملون

في قطاع صيد األسماك

55%
صغار الصيادين

16%
العاملون في قطاع

السياحة

المتوسطياألزرقاالقتصاد

اقتصاديةقيمةديولحيث،العالمفياالقتصاديةالناحيةمنالبحارأهمأحدالمتوسطاألبيضالبحريعد

Randone)بالمحيطاتالمتعلقةاألنشطةمنأمريكيدوالرمليار 450بنحوتقدرسنوية et al. ،

2017).
قطاعيفيصةخا،البيولوجيوالتنوعالصحيةالبحريةالبيئيةالنظمعلىيعتمداالقتصادهذالكن

٪55،مباشروغيرمباشربشكلشخص 505000األسماكصيدقطاعيوظف .والسياحةالصيد

رغيأومباشربشكلالمتوسطاألبيضالبحرسكانمن٪16يعملبينما،الصيادينصغارمنمنهم

Randone)السياحةفيمباشر et al.،2017،FAO / GFCM 2020).
البحرلدوفيالمحليةاالقتصاداتتضررت،الغربإلىالشرقومنالشمالإلىالجنوبمن،اليوم

انكماشإلىالسفرعلىالمفروضةوالقيوداإلغالقأدى .19-كوفيدجائحةمنبشدةالمتوسطاألبيض

فييفًاضعالقطاعيظلأنالمتوقعومن،المحلياالقتصادعلىكبيرتأثيرمعالسياحةفيحاد

للسوقادالحباإلغالقثمأوالً صغيرنطاقعلىاألسماكصيدقطاعتأثر،وبالمثل .القريبالمستقبل

.السياحةوانخفاض،االقتصاديواالنكماش،السوقفياليقينعدمحالةواستمرار
التنميةتؤدي .أعمقهيكليةمشاكلعلىتقومالحاليةواالقتصاديةاالجتماعيةاألزمةفإن،الحظلسوء

تنوعالفقداناستمرارمع،بالفعلهشةبيئةعلىالضغوطزيادةإلىالمستدامةغيرالسريعة

لقد .الجائرالصيدمنالمقدرالمتوسطاألبيضالبحرمخزونمن٪75حوالييعاني .البيولوجي

Posidonia)المتوسطالبحرعشبانخفض oceanica) ،ضدوعازلللكربونمهممصدروهو

Hendriks)البحرتحمض et al. ،2014) ،الماضيةعاًماالخمسينخالل٪34بنسبة(Telasca
et al.،2015). المفرطواالستغالل،والتلوث،وتدهورهاالموائلفقدانأدى،أعموبصورة

Coll)بيركبشكلالبحريالتنوعخفضإلىالمناخوتغير،غريبةأنواعوإدخال،البحريةللموارد
et al.،2010).

األبيضالبحرمنطقةتواجه .الماضياتجاهاتمندراماتيكيةأكثرالمستقبليةاالتجاهاتتبدو

يفبما،البحريةاألنشطةمنمجموعةتتوسعأنالمتوقعمنحيث "األزرقللذهباندفاًعا"المتوسط

عامحلولبكبيربشكلالجماعيةوالسياحةالشحنوطرقوالغازالنفطواستخراجالرياحمزارعذلك

2030 (Randone et al. ،2017). القطاعاتهذهلجميعالموازيالتطوريؤديأنالمرجحمن

النظموالطبيعيةالمواردعلىتراكميةسلبيةوآثارالبحريالفضاءاستخدامفيصراعاتإلى

.البحريةاإليكولوجية

البيولوجيالتنوعانهيار

المناختغير

اقتصاديركود

19-كوفيد



المتوسطاألبيضالبحرفيالمناختغيرتأثير

المحيطاتاحترار
من المتوقع أن ترتفع درجات

درجة 1.8+ حرارة الماء بين 

درجة مئوية 3.5+ مئوية و 
2100بحلول عام 

المحيطاتتحمض
البحريصبحأنالمتوقعمن

أسوحدة 0.028إلى 0.018

عقدلكلحمضيةأكثرهيدروجيني

مخفضدخل
رتغييعلىبالفعلالمناختغيريعمل

ةالبحرياألسماكمصايدقدرةفيكبير

ةالمنطقفيوالدخلالغذاءتوفيرعلى

األسماكمخزون
خفاضباناإليكولوجيةالنظمنماذجتنبأت

المناطقفياألسماكمصايدإنتاجية

والمعتدلةاالستوائية

الجسموزن
وسطمتيتقلصأنالمتوقعمن

اكلألسماألقصىالجسموزن

عاممن٪49إلى 4بنسبة

2050عامإلى 2000

،MedECC)العالميالمتوسطمنأسرع٪20بنسبةالحرارةدرجاتارتفاعمع

المتوقعمن .المناخلتغيرساخنةنقطةأيًضاالمتوسطاألبيضالبحريعد، (2019

درجة 3.5 +ومئويةدرجة 1.8 +بينيتراوحبماالمياهحرارةدرجاتترتفعأن

 0.028إلى 0.018البحريصبحأنالمتوقعمنبينما، 2100عامبحلولمئوية
دأكسيثانييمتصحيثعقدكلحمضيةأكثرالهيدروجينياألسمنوحدة

نتكويفيتغييراتإلىالتغييراتهذهستؤدي (MedECC،2019)الكربون

Moatti)وتوزيعهاووفرةاألنواع and Thiébault،2016) ،تداعياتمع

والغذائيةالويبديناميكياتعلىمتوقعةغير

فيكبيرييرتغعلىبالفعلالمناختغيريعمل،تحديًداأكثروبشكل .البيئيالنظامأداء

الحكوميةالهيئة)المنطقةفيوالدخلالغذاءتوفيرعلىالبحريةاألسماكمصايدقدرة

باستمراراإليكولوجيةالنظمنماذجتنبأت .(2019،المناخبتغيرالمعنيةالدولية

Lotze)والمعتدلةاالستوائيةالمناطقفياألسماكمصايدإنتاجيةبانخفاض et al. ،

لجسماوزنمتوسطيتقلصأنالمتوقعمن،المتوسطاألبيضالبحرفي .(2019

ارتفاعبسبب 2050عامإلى 2000عاممن٪49إلى 4بنسبةلألسماكاألقصى

MedECC)الجائرالصيدإلىباإلضافة،األوكسجينوانخفاضالمياهحرارةدرجة
2019).



الضررنمالمزيدتسببالاالقتصاديةالتنميةأنمنالتأكدالضروريمن،الخلفيةهذهعلى

،واستعادتهالبيولوجيالتنوععلىالحفاظيجب .المتوسطاألبيضللبحرالطبيعيةلألصول

وتنظيمائفوالوظالغذائياألمنتوفيرعلىوقدرتهاالبحريةاإليكولوجيةالنظمأساسإنهحيث

تأمينلمسبقًاشرًطاصحيوضعفيالبحريةالمواردبناءإعادةتعد .اإلنسانورفاهيةالمناخ

.(SDGs)المستدامةالتنميةأهدافوتحقيقومجتمعاتهاالمنطقةمستقبل
المكانيالتخطيطلتحسينملحةحاجةهناك،المتوسطاألبيضالبحرعلىالضغوطزيادةمع

منشبكةإلى (WWF)للطبيعةالعالميالصندوقيدعو .والحمايةالبيئيالنظامعلىالقائم

قةالمنطعلىالقائمةالفعالةالخدمةتدابيرمنوغيرها (MPAs)الفعالةالمحميةالبحريةالمناطق

(OECMs) التقريرهذايلخص .2030بحلولالمتوسطاألبيضالبحرمن٪30تغطيالتي

.تسليمهايمكنكيفوالهدفهذاضرورةسببلتوضيحالسابقةاألبحاث

األبيضالبحرلمنطقةالطموحةالحفظأهدافمنالمزيد

المتوسط

التنوعالمجفيوالسياساتللعلومالدوليالحكوميوالمنبرالعالمياالقتصاديالمنتدىحدد

دأحباعتبارهالبيولوجيالتنوعفقدانكالهما (IPBES)اإليكولوجيةالنظموخدماتالبيولوجي

المتزايدالقلقأدى،الخصوصوجهعلى .العالمياالقتصاديلالزدهارالرئيسيةالتهديدات

العالميةبكاتالشلزيادةعاجلةدعواتإلىالبحريةاإليكولوجيةللنظمالمستمراالستنزافبشأن

وجيالبيولالتنوععلىللحفاظالرئيسيةاألدواتإحدىوهي،المحميةالبحريةللمناطق

 .(2014،وآخرونإدغار؛ 2008،وآخرونكلوديت)البحريةالبيئيةالنظموعملواستعادته
النظماستعادةوبحمايةالمناخبتغيرالمعنيالدوليالحكوميالفريقيوصي،ذلكإلىباإلضافة

يسمىما-الجويالغالففيالكربونوتخزينعزلعلىالقادرةوالبحريةالساحليةالبيئية

علىالمعتمدةالمناخيةلإلجراءاتمجاالتخمسةمنكواحد- "األزرقالكربون"البيئيةبالنظم

-Hoegh)المحيطات Guldberg et al.،2019).

زيادة

مخزون

األسماك

األنواعحماية

عتنوواستعادة

البيئيالنظام

مرونةتعزيز

البيئيالنظام

وتخزين

الكربون

بناءفهم

المحيط

تمكين

السياحة

المستدامة

مخاطرتقليل

الكوارث

الطبيعية

حماية

التراث

الثقافي

دعم

الحوكمة

المحسنة



تحميأنالمفترضمنكان، (CBD)البيولوجيالتنوعالتفاقيةأيشيأهدافبموجب

إلىللوصولالمتزايدةاإلقليميةالجهود .2020عامنهايةبحلولبحارهامن٪10البلدان

األبيضالبحرمن٪9.68اآلنتغطيالمعينةالمحميةالبحريةالمناطقأنتعنيالهدفهذا

حديثتقييمأظهر :فعالبشكلاإلجماليهذامنفقطصغيرجزءإدارةيتمولكن .المتوسط

Gomei)فقط٪1.27تغطيإدارةخطةتنفيذيتمحيثالمحميةالبحريةالمناطقأن et 
al.،2019). 

هدفلكن .حمايةدونالمتوسطاألبيضالبحرمعظمترك،بوضوحأعالهالخريطةظهرتكما

األعماللقادةالعلماءيدعو .واستعادتهاالبحارلحمايةمطلوبهوممابكثيرأقل٪10ـال

طموحالميعالتزامتقديمإلىالحكوماتالمستوىرفيعيالبلدانممثليإلىالمدنيوالمجتمع

لمابيولوجيالالتنوعالتفاقيةالعالميالبيولوجيالتنوععملإطارخاللمنالطبيعةالستعادة

.2020عامبعد

من البحر المتوسط مغطاة بالمناطق ٪ 1.27فقط 

البحرية المحمية مع خطة إدارة مطبقة

المحميةالبحريةالمناطقتغطي

مياهمن٪9.68حواليحاليًا

المتوسطاألبيضالبحر



امعبعدلماالبيولوجيللتنوعوطموحقويعالميإطارإلى (WWF)للطبيعةالعالميالصندوقيدعو

يتضمنأنيجب .وتنفيذهتصميمهلتوجيهالتسليموآلياتالراسخةالمبادئمنمجموعةمع، 2020

:التاليالنحوعلىالكوكبمن٪30علىللحفاظهدفًاالجديداإلطارهذا

الساحليةوالمناطقالداخليةوالمياهاألراضيمن٪30عنيقلالماعلىالحفاظ، 2030عامبحلول

،وعادلالفعبشكلالُمدارةالمحميةللمناطقالبيئيةالشبكاتخاللمن،التواليعلىوالبحرية

، (OECMs)نطقةالمعلىالقائمةالفعالةالحفظتدابيرمنوغيرهاجيًداوالمتصلةإيكولوجيًاوالممثلة

بشكلضمنيمما،خاصبشكلوالبحريةالبريةالطبيعيةالمناظروحفظتوثيقيتمفيوالمتكاملة

التنوعقمناطمثلالبيئيالنظاموخدماتالبيولوجيللتنوعالخاصةاألهميةذاتالمناطققيمةخاص

.(EBSAs)بيولوجيًاأوبيئيًاالمهمةالبحريةوالمناطق، (KBAs)الرئيسيةالبيولوجي

المتوسطاألبيضالبحرلمنطقةالطموحةالمحافظةأهدافمنالمزيد

فيولكن،مفيدةأنهااألحيانبعضفياألهدافأثبتت .للجدلمثيًراأمًراالمحميةالمناطقلتغطيةأهدافتحديديكونأنيمكن

عناإلعالنميتعندماسيماال،الحفظفيحقيقيتقدمإلىاألهدافلتحقيقالمبذولالجهدترجمةيتمال،الحاالتمنكثير

Agardy)لتشغيلهاالالزمةالوسائلدونالوطنيالقانونفيمحميةكمناطقفقطجديدةمناطق et al . ،2016). ذلكومع،

Lubchenco)والبحرالبرفيالحفظلزيادةالجماعيوالعملوالوطنيةالدوليةالسياساتالدوليةاألهدافدفعتفقد and 
Grorud-Colvert ،2015). كانتإذاقويةعلميةأدلةإلىتستندأنيجبأنهاإال،شكبالسياسيةاألهدافهذهأنحينفي

.البيئيةأهدافهاستحقق
،االستغاللالمفرطةالسمكيةلألرصدةالقياسيوالمستوى،المحميةغيرالبريةوالحياةالبحريةالموائلمدىإلىبالنظر

رئيسيةكمنطقةطالمتوساألبيضالبحريبرز،المتزايدةاالقتصاديةوالضغوطالبحرحرارةدرجاتالرتفاعالمتزايدوالتهديد

دالفوائأعلىتوفربطريقةالمناطقهذهتحديدكيفيةإن .ملحةأولوية 2030عامبحلولالبحرمن٪30علىالحفاظيتمحيث

.المقبلةالقليلةالسنواتمدىعلىرئيسيًاتحديًاسيكونللمنطقةالمستدامواالقتصادياالجتماعياالزدهاردعممعالبيئية
أمًراOECMsوالبحريةالمحمياتمعالمتوسطاألبيضالبحرمن٪30عنيقلالماعلىفعالةبطريقةالحفاظسيكون

:علىوقدرتهاالبحريةالبيئيةالنظمأساسوهوواستعادتهالبيولوجيالتنوععلىللحفاظحاسًما
السمكيةاألرصدةتكوينإعادة

المناختغيرآثارمنالتخفيف

المستدامةوالسياحةالنطاقصغيرةالمستدامةاألسماكمصايدمستقبلتأمين

المحليةللمجتمعاتوالرفاهيةالعيشوسبلالغذاءضمان.

(OECMS)المنطقةإلىالمستندةاألخرىالفعالةالحفظتدابيرتعريف

محددةمنطقة" :التاليالنحوعلى (OECM)المنطقةأساسعلىللحفظآخرفعاالً تدبيًراالبيولوجيالتنوعاتفاقيةتحدد

األجلطويلةتدامةومسإيجابيةنتائجتحققبطرقوإدارتهافيهاالتحكميتموالتي،المحميةالمنطقةبخالفجغرافيًا

يةالثقافالقيم،أمكنوحيثما،بهاالمرتبطةالبيئيالنظاموخدماتوظائفمع .الموقعفيالبيولوجيالتنوعلحفظ

- COP 14البيولوجيالتنوعاتفاقية) " .الصلةذاتالمحليةالقيممنوغيرهااالقتصاديةواالجتماعيةوالروحية
،الحفظهوالمحميةللمناطقاألساسيالهدفأنفي OECMوالمحميةالمناطقبيناالختالفيتمثل .(14/8القرار

، IUCN-WCPA)أهدافهاعنالنظربغض،الموقعفيالبيولوجيللتنوعفعاالً حفًظاOECMsتوفرحينفي

لةطويإدارةخطةخاللمنإنشاؤهتمالذيالتجاريالصيدإغالقعناإلبالغيمكن،المثالسبيلعلى .(2019

التنوعاتفاقيةمنكلأهداففيوالمساهمة OECMمنظمةباعتبارهالبيولوجيللتنوعإيجابيةنتائجوتقديماألجل

.المستدامةالتنميةوأهدافالبيولوجي



٪30الحفظلسيناريوهاتعلميةأدلة .2

للبحرالسمكيةواألرصدة البحريالبيولوجيللتنوع٪30بنسبةالمقترحالحفظهدفتغييركيفيةحولعلميتحليلأولوشركاؤهللطبيعةالعالميالصندوقأجرى

.فعالبشكلوتنفيذهاالسياساتصنعلضمانالالزمالعلميالتحليلتوفيرإلىالمبادرةهذهتهدف .المتوسطاألبيض

تهدف النمذجة العلمية إلى 

تطوير سلسلة من سيناريوهات

الحفظ المكاني لبحر البحر 

ف األبيض المتوسط لتحقيق هد

.2030٪ بحلول عام 30
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العلميةالنمذجةأهداف
المركزمعيعةللطبالعالميللصندوقالتابعةالمتوسطاألبيضالبحرمبادرةتعاونت

 Centre de Recherche- (CNRS)العلميةللبحوثالفرنسيالوطني
Insulaire et Observatoire de l'Environmentement (CRIOBE) 

Ecopathومبادرة International (EII) البحريةالعلومومعهد(ICM-CSIC) 
هدفلتحقيقالمتوسطاألبيضللبحرالمكانيالحفظسيناريوهاتمنسلسلةلتطوير

.2030عامبحلول30٪
:هيالدراسةأهدافكانت

إلنشاءالمرشحةالمناطقمنسلسلة،العلميةاألدلةأساسعلى،اقتراح

البحرمن٪30لتغطيةبيئيةفوائدتوفرأنشأنهامنجديدةبحريةمحميات

؛المتوسطاألبيض

تحديدOECMsواإلدارةالفعالةالحمايةفيتسهمأنيمكنالتيالجديدة

.المتوسطاألبيضللبحرالمستدامة
هي٪30هدفتشكلالتيالمحميةالبحريةالمناطقأنالسيناريوهاتتفترض

فقدانعكسعلىقدرتهاأثبتتفئاتوهي-عاليةأوبالكاملمحميةمناطقجميعها

ملموسةيةبيئفوائديوفرمما،المحليةاألسماكمخزونوتجديدالبيولوجيالتنوع

Zupan)المحليةللمجتمعاتاقتصاديةاجتماعيةومزايا et تعملبينما .(2018،آل

التنبؤسيناريوهاتالتحاول،الطبيعيةالبيئةتعقيدتبسيطعلىحتًماالعلميةالنمذجة

الضارةطةواألنشالصيدضغطإزالةتمتإذاالبحريةالبيئيةالنظمتغيربكيفية

.المناطقهذهمناألخرى
لمناطق توفر السيناريوهات التي تمت صياغتها على غرار مجموعة من الخيارات ل

OECMsالبحرية الكلية التي ينبغي فيها اقتراح المناطق البحرية المحمية و 
واإلقليمييالوطنالمستويينعلىالسياساتبمناقشةتسترشدأنويمكن،المرشحة

دةالمتحاألمملبرنامجالمتوسطاألبيضالبحرعملخطةخاللمنذلكفيبما)

-المتوسطيضاألبالبحراألسماكلمصايدالعامةواللجنة،برشلونةواتفاقية،للبيئة
GFCM). لحوالمتاحةاألدلةبأفضلالسياساتصانعيتزويدإلىتهدفوهي

المقترحةلبيولوجياالتنوعاتفاقيةأهدافوتنفيذتحديدكيفيةلمناقشةالمكانيةالبدائل

.المتوسطاألبيضالبحرسياقفيدوليًا
األبيضلبحرلالسيناريوهاتمنسلسلةلتطويرالدعمتقريرإلىالمقتطفهذايستند

 MartaوJeroen Steenbeekبواسطة 30NetMPAهدفإطارفيالمتوسط
Coll .الطلبعندمتاحةوهي، (2019)

المنهجية
اتذالمجاالتمنعدًداالحكوميةغيروالمنظماتالمتحدةاألممومنظماتالبحثفرقحددت،الماضيفي

أو /وولوياتاألتحديدوعمليات،مختلفةمعاييرعلىبناءً ،المتوسطاألبيضالبحرفيللحفظاألولوية

المتوسط اختبرت الدراسة الحالية كيف من المتوقع أن يتغير الوضع البيئي للبحر األبيض ,التخطيطأدوات

.إذا تم استبعاد الصيد واألنشطة المدمرة األخرى من هذه المناطق

:لمتوسطااألبيضالبحرفيالمحددةالتاليةاإلدارةأواألولويةمجاالتفيالحفظسيناريوهاتاختبارتم
مواقعNatura Natura :(2019،األوروبياالتحاد)البحرية 2000 األوروبيةالشبكةهي 2000

مواقعتغطي .والطيورالموائلتوجيهاتفيالمدرجةالمختارةوالموائلاألنواعلحمايةللمواقع

Natura المتوسطاألبيضالبحرمن2.4٪ 2000

المهمةالمناطق ً ً أوإيكولوجيا البحريةالمناطقتحديدتم :(2019،البيولوجيالتنوعاتفاقية)بيولوجيا

والتي،دولياهاعليالمتفقالعلميةوالمعاييرالخبراءتشاورعمليةخاللمنبيولوجياأوإيكولوجياالمهمة

تغطي .لوجيالبيوالتنوعاتفاقيةقبلمنالعالميالمستوىعلىبهاومعترفالمتعاقدةاألطرافأقرتها

.المتوسطاألبيضالبحرمن٪46.1بيولوجياأوإيكولوجياالمهمةالبحريةالمناطق
تحديدهاتموالتي،المتوسطاألبيضالبحرمن٪19تشمل،مناطقخمسعلىتشتمل :اإلجماعمناطق

Micheli)األولوياتتحديدمبادراتمختلفمنللحفظمهمةكمناطقباستمرار et al.،2013).
األولويةمجاالتn للخطرالمعرضةاألنواعلحفظ(PACs): تنوعفيهايكونالتيالمناطقهيهذه

وتكونمرتفعًا (الطبيعةلحفظالدوليلالتحادالحمراءالقائمةإلىاستناًدا)للخطرالمعرضةاألنواع

 .(2015،وآخرونColl)فعاليتهاإلثباتأكبرفرصةلديهاالحمايةتدابيرفإنلذا،منخفضةالتهديدات
PACsتغطي .المتوسطاألبيضالبحرمن٪ 9.4

األساسيةاألسماكموائل(EFHs): يئيةالبللمتطلباتضروريةأنهاعلىتحديدهاتمالتيالموائلهيهذه

واالستدامةنالمخزوحالةلتحسينخاصةحمايةتتطلبقدوالتي،المستغلةاألسماكألنواعوالبيولوجية

Giannoulaki؛ STECF ،2006)األجلطويلة et al. ،2013). منطقةتغطيEFH 14.69٪من

.المتوسطاألبيضالبحر
البيولوجيوالتنوعللطيورهامةمناطق(IBAs): مجموعةباستخدامتحديدهاتمالتيالمناطقهيهذه

المناطقتغطي .الطيورمجموعاتعلىللحفاظعالميةأهميةذاتباعتبارهادوليًاعليهامتفقمعايير

.المتوسطاألبيضالبحرمن٪3.6للطيورالهامة
رياضينموذجباستخدامالدراسةلهذهالسيناريوهذاإنشاءتم :للحمايةالعشوائيالتخصيص(Ecopath

المناطقمع)٪30هدفإلىالوصولأجلمنعشوائيبشكلمختلفةمناطقالختيار (Ecosimمع

.(الحاليةالمحمية
رياضينموذجباستخدامالسيناريوهذاإنشاءتم :المكانيالتحسين(EcopathمعEcosim) لتحديد

.(الحاليةالمحميةالمناطقمع)٪30هدفإلىللوصولبيئيةقيمةأعلىتوفرالتيالجغرافيةالمناطق
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Ecopath"البيئيالنظامنموذجطبقنا،المختلفةالمكانيةالسيناريوهاتحمايةعواقبالختبار
with Ecosim". البيئيةالةالحلتقدير،قويةبيئيةمؤشراتإلىاستناًدا،النموذجهذاتطويرتم

التابعSafeNetمشروعسياقفيذلكفيبما،اإلدارةقراراتوإبالغاإليكولوجيةللنظمالعامة

األسماكألنواعالمعقدةالدينامياتاالعتبارفيEcosimمعEcopathيأخذ .األوروبيلالتحاد

قتالوبمرورتحدثالتيالتغييراتويستكشف (والتشتت،الغذاءشبكةتفاعالت،الحيويةالكتلة)

.الصيدأنشطةتأثيراستبعادعند
منبدًءا،األنواعمنكبيرلعددبياناتمجموعةوهي،تاريخيةزمنيةسلسلةعلىالنموذجيعتمد

البحريةوالثديياتالكبيرةاألسماك)المفترسةالحيواناتأعلىإلىوالالفقارياتالنباتيةالعوالق

يةالوراثالمراحلاالعتبارفيأيًضاالنموذجيأخذ .الوقتبمرورجمعهاتمالتي، (البحريةوالطيور

مثل)متشابهةبيولوجيةفيتشتركالتياألنواعمنمجموعاتأو (بالغ /حدث)واحدلنوع

 (القاع /السطحمثلالموائلاستخداممثل)البيئيةوالخصائص، (الفريسة /المفترسةالحيوانات
.األسماكصيدمنمختلفةومجموعات

التياألنواعبينةالمعقدالتفاعالتمنالبديلةالحفظلسيناريوهاتوالسمكيةالبيئيةالفوائدتنبع

الصيدعنبديالً التجاريةلألنواعالحيويةالكتلةتمثل،التقريرهذاألغراض .النموذجيدمجها

.المحتملالسمكي

المختبرةالسيناريوهات
 :مختلفةحمايةمستوياتإلىالمتوسطالبحرفيالموجودةالبحريةالمحمياتتعيينتم،الدراسةهذهفي

ضعالومنلالنتقالالبيئيةالفوائدالتحليلقارن .مصنفةوغيروسيئةومتوسطةوعاليةكاملةمحميةمناطق

البحرمن٪30علىفعالبشكلللحفاظمختلفةسيناريوهاتنحو (الراهنالوضعنسميهما)للحمايةالحالي

.المتوسطاألبيض

الراهنالوضعمن

:منالراهنالوضعيتألف
و؛المتوسطاألبيضالبحرفيالمصممةالموجودةالبحريةالمحمياتجميع

الجرباكبشالصيدحظرأوتقييديتمحيثالمحظورةالصيدمناطقمثل،األخرىالمجاالتمنسلسلة

.البحارقاععلى

الحفظلسيناريوهات

إضافيةمناطقمع (الراهنالوضع)الحاليةالمناطقدمجيتم،بناالخاصةاالفتراضيةالحفظسيناريوهاتفي

:إماكلهاالمجاالتهذهأننفترض .المتوسطاألبيضالبحرمن٪30لـوفعالةكاملةحمايةلتحقيقجديدة
أو؛االستخراجيةباألنشطةفيهايسمحالبالكاملمحميةمناطق

التأثيرومنخفضللغايةوانتقائي (صناعيغير)صغيرنطاقعلىبالصيدتسمحللغايةمحميةمناطق

.الكفافيالصيدأوالتجاريأوالترفيهي
Coll)البيئيةالمؤشراتمنسلسلةالستخراجEcosimمعEcopathنتائجاستخدامتم،المحاكاةبعد and 

Steenbeek المؤشراتخدامباستالنتائجتقديمتم،البديلةالحفظسيناريوهاتمقارنةفيللمساعدة .(2017

كبديلالحيويةالكتلةمثل)صيدالبتأثيرالمرتبطةتلكتحديًداأكثروبشكل،البيئيةللنظمالبيئيةبالحالةالمتعلقة

. (المفترسةللحيواناتالحيويةالكتلةمثل)البيولوجيالتنوعوتأثير (التجاريةلألنواعالمحتملللصيد
تتوفرحيثتوسطالماألبيضالبحرغربعلىالتركيزمع،بأكملهالمتوسطاألبيضللبحرالنمذجةاختبارتم

أوالمتوسطاألبيضالبحرشرقجنوببياناتعلىالعثورالصعبمن،عامبشكل .البياناتمنالمزيد

ويدعوالمنطقةلهذهدراستنانتائجمنيحدوهذا .المحميةالمناطقمنأقلعددوهناك،متوفرةغيرببساطة

.المتوسطاألبيضالبحرشرقلجنوببديلةإدارةمقترحاتاختبارإلى



النتائج .3

يجب قراءة هذه السيناريوهات على أنها مجموعة من الخيارات  ,إيجابيةالتأثيراتأكثرتحققأنالمتوقعمنالتيالسيناريوهاتتلكنتائجعنتقريًرانقدمهنا

.٪30المرشحة للوصول إلى حماية بنسبة OECMsللمناطق البحرية الكلية التي يجب فيها اقتراح المناطق البحرية المحمية و 

ستنخفض الكتلة الحيوية

لألنواع المهمة بيئيًا 

2030والتجارية في عام 

.عمل كالعادةفي ظل 
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ظلفي 2030عامفيستنخفضوالتجاريةالبيئيةالناحيةمنالمهمةلألنواعالحيويةالكتلةأنالنموذجأظهر

.الراهنالوضع

1النتيجة 
فوائدتقدمولنالالمتوسطاألبيضالبحرفيOECMsوالبحريةللمحمياتالحاليةالشبكة

لدينا،يالمحلالمستوىعلىبالفعلهذاأثبتتقدالدراساتمنالعديدأنمنالرغمعلى .الحفظ

المحمياتفيفعالةإدارةإلىبحاجةنحن :بأكملهالمتوسطاألبيضالبحرمستوىعلىأدلةاآلن

.الناسعلىالحفاظفيالطبيعةوإسهاماتالبيولوجيالتنوعلحمايةالبحرية

يفالمحتملاألسماكصيديستمرأنالمتوقعفمن،الصيدمجهودمننحدلمإذا

.االنخفاض

يمكنةاإلستراتيجيالمناطقفيالفعالةالحفظجهودمستوىزيادةخاللمنفقط

النقاطفيالتفاصيلانظر) 2030عامبحلولالبحريالبيولوجيالتنوعفقدانعكس

أكثرفوائدريوفلنالعاليةأوالكاملةالحمايةلمستوياتالعشوائيالتعيينإن .(التالية

يمكنيالتالوظيفيةالمجاالتالمختلفةالسيناريوهاتتظهر .الراهنالوضعمنبكثير

.الفوائدأعلىتحققأن

الناقصةناطقالمفيجديدةحفظمناطقاختيارينبغي،الحاليالتنازلياالتجاهلعكس

.ةاإليكولوجيالنظموخدماتالبيولوجيللتنوعالخاصةاألهميةذاتالتمثيل

األولويةاتذالمناطقإغالقخاللمنتحقيقهايتموالسمكيةالبيئيةالنتائجأفضلأنالتحليلأكد

.الصيدأنشطةأنواعلجميع

ضاألبيالبحرفياالستخداماتمتعددةالمحميةالمناطقدمجيجب،فعالةتكونلكي

.(االستيالءحظرمناطقأيًضاوتسمى)بالكاملالمحميةالمناطقمعالمتوسط

،لصيدامناطقبإغالقالمرتبطواالقتصادياالجتماعيالتأثيرإلىبالنظر

اتعمليفيكاملبشكلاألسماكمصايدوقطاعالصيادونيشاركأنيجب

مصايدإدارةوخططالمكانياإلغالقعلىالموافقةلضمانالقرارصنع

ذهاوتنفيالمستدامغيرالصيدلتجنباألخرىاإلداريةوالحلولاألسماك

.بالكامل

2النتيجة 

3النتيجة 

4النتيجة 



اطق البحرية أنتج التحليل سيناريوهات للمناطق البحرية الكلية التي يجب فيها اقتراح المن
السيناريوهاتفإن،.٪ من البحر األبيض المتوسط30المرشحة لحماية OECMsالمحمية و 

:هيالفوائدأكبرتوفرأنالمتوقعمنالتياألربعة
46.07تغطيبيولوجيةأوبيئيةأهميةذاتمناطق٪

19.1تغطياإلجماعمناطق٪،

14.7تغطياألساسيةاألسماكموائل٪

البحرمن٪30لتغطيةالمكانيالتحسين.
.عالية /بالكاملمحميةمناطقإلىالقائمةالبحريةالمحمياتجميعتحويل +

كانتإذاةالحمايمنقدرأكبرتوفرالتيالمتوسطاألبيضللبحرالمكانيةالمناطق

اةقن،المتوسطاألبيضالبحرغربشمال،البورانبحر :هي،كبيربشكلمحمية

.قيالشروالبحرإيجةبحر،الهيلينيالخندق،األدرياتيكيالبحر،صقلية
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ارةالمختالحفظسيناريوهاتتقدمهاالتيوالصيديةالبيئيةالفوائد
 .لحوظةمزياداتالكبيرةالسطحوأسماكالمفترسةلألنواعالحيويةالكتلةوأظهرت

ماكواألس،الراهبوفقمة،الحيتانياتمثلمجموعاتالمفترسةاألنواعوتشمل

يفسأبوسمك،أخرىأنواعبينمن،الكبيرةالسطحيةاألسماكوتشمل .المفترسة

الكتلةتزدادأنالمتوقعمن .حاليًامهددةاألنواعهذهبعض .القرشوأسماكوالتونة

ةبنسبالكبيرةالسطحأسماكتزيدوأن٪4إلىتصلبنسبةالمفترسةلألنواعالحيوية

.الراهنالوضعبسيناريومقارنةً ٪10إلىتصل
زادتبينما،القاريةوالرفوفالساحليةالمناطقفيالمفترسةاألسماكزيادةتوقعتم

بحرالوغربشمالفيالمفتوحةالبحرمناطقفيخاصةالكبيرةالسطحأسماك

هذهفيالحفظجهودزيادةفيالنظرإلىالحاجةعلىيدلوهذا .المتوسطاألبيض

.المناطق
غيروالصالكبيرالبحريالدنيسمثلالتجاريةلألنواعالحيويةالكتلةأظهرت

بالنظر .كبيرةزيادات (الكبيرةالتجاريةالقاعأسماك)األوروبيوالنازلي (سباريدز)

الدنيسنمالمحتملالمصيديزدادأنالمتوقعفمن،الحيويةالكتلةفيالتغيرإلى

المتوقعومن .٪5إلىتصلبنسبةالكبيرةالتجاريةالقاعيةواألسماك٪20-4بنسبة

.الساحليةالمناطقفيكبيرةزيادةالمصيدهذايزدادأن

بيضاألالبحرفيوأكبرجديدةمناطقفيالحفظجهودزيادةستؤدي،عامبشكل

.2030عامبحلولصحةأكثربيئيةأنظمةتوفيرإلىالمتوسط

7النتيجة



نازلي الهامور

المفترسةالحيويةالكتلةالكبيرةالتجاريةللكمياتالحيويةالكتلة

كبيرالالبحريللسمكالحيويةالكتلة

سباريدايالحيويةالكتلة(السيفوسمكبلوفينتونةمثل)

الراهنالوضع

MPAs)األساسخطتحويل + Natura FPAsإلى (2000
MPAs)األساسخطتحويل + Natura HPAsإلى (2000

FPAsقمناطفيبيولوجيًاأوبيئيًاالمهمةالمناطق
HPAsفيبيولوجيًاأوبيئيًاالمهمةالمناطق
FPAsفياإلجماعمناطق
HPAsفياإلجماعمناطق

FPAمناطقفيللحرائقاألساسيةالموائل
HPAsتنباتافيللنباتاتاألساسيةالموائل

FPAsفي٪30المكانيالتحسين
HPAsفي٪30المكانيالتحسين

راتمؤشأولألنواعالحيويةالكتلةتغيير :6الشكل

خاللمن 2030عامبحلولالوظيفيةالمجموعة

ومناطق (HPAs)للغايةجديدةمحميةمناطقإنشاء

ةبديلسيناريوهاتأربعةفي (FPAs)بالكاملمحمية

.للحفظ

يصلما

٪5الى



المتوسطاألبيضالبحرغربعلىالتركيز

علىركزنافقد،المتوسطاألبيضالبحرمنالغربيللجزءالبياناتمنالمزيدلتوفرنظًرا

.أفضلبشكلالمستقبليةوالسمكيةالبيئيةالفوائدلتحديدالمنطقةهذه
فياسابقً المحددةاألولويةذاتالمناطقجميععلىالحفاظخاللمنأنهالنموذجيتنبأ

.البحريالبيئيللنظامالصحيةالحالةتتحسن،المنطقة

:النتائجأعلىالتاليةاألربعةالحفظسيناريوهاتتوفر
(المتوسطاألبيضالبحرغربمن٪23)األساسيةاألسماكموائل
(٪47.4)بيولوجيًاأوبيئيًاالمهمةالمناطق
القائمةالبحريةالمحمياتإلىباإلضافة (٪22.57)اإلجماعمناطق

البحرمن٪30لتغطيةالمكانيالتحسين.
.عالية /بالكاملمحميةمناطقإلىالقائمةالبحريةالمحمياتجميعتحويل +



إنشاءخاللمنالمتوقعةاإليجابيةالنتائجعلىالضوءسلطنا،البديلةاألربعةالسيناريوهاتلهذهبالنسبة

.جديدةوكاملةعاليةمحميةمناطق
الكبيرةالقرشوأسماكالبحريةالثديياتمثل)المفترسةلألنواعالحيويةالكتلةتزدادأنالمتوقعمن

الزياداتتوقعتم .الراهنبالوضعمقارنة٪45-10بنسبة (الكبيرةالقاعوأسماكالكبيرةالسطحوأسماك

.الدراسةمنطقةمنوالشرقيالشماليالجزءفي
23-10بنسبةالتجاريةلألنواعالحيويةالكتلةتزداد،عامبشكل٪.

فيوبالتالي)يويةالحالكتلةفيالتغيراتمتعمقتحليلاستكشف،المتوسطاألبيضالبحرلغرببالنسبة

:معينةألنواع (المحتملالمصيد
وروبياألالنازليوسمكالهامورمثلالغذائيةالشبكةمنالعلويالجزءفيالمفترسةاألنواعأظهرت

األوروبيالنازليسمكزاد .الحيويةالكتلةفيملحوظةزياداتالزرقاءالزعانفذاتالتونةوسمك

أظهرأنهلالهتمامالمثيرومن،٪50-10بنسبةالهامورزاد؛٪100منيقربماإلى٪70بنسبة

التونةزادت؛الحمايةشديدةبالمناطقمقارنةبالكاملمحميةمناطقإنشاءفيالنتائجبيناألكبرالفرق

البحريةالمناطقعلىالحفاظطريقعن٪140-120إلىتصلكبيرةزيادةالزرقاءالزعانفذات

.EFHsوبيولوجياأوإيكولوجياالمهمة
النتيجةهذهتفسيريمكن .البيضاءالدنيسأسماكفيزيادةتظهرلم،أعالهالمذكورةالنتائجعكسعلى

حيث،الواسعالجغرافيالنطاقهذاعلىالنموذجبواسطةالمحسوبالغذائيالتعاقبتأثيرخاللمن

.األبيضسالدنيمثلالفرائسأنواعتقليلإلىالمستهدفةالكبيرةالمفترسةالحيواناتزيادةتؤدي

فييةطبيعظاهرةالكبيرةالمفترساتزيادةبسبباألنواعبعضتناقصيعد

االفتراسآثاراألسماكمصايدوإدارةالحفظقراراتتدمجأنيجب .الطبيعة

علىناءً بمقايضة،المحليةالمجتمعاتمعجنبإلىجنبًا،تجدوأن،هذهوالمنافسة

.األسماكومصايدالحفظأهدافوعلىللمناطقالبيئيةالخصائص

:إلىبالكاملطالمتوساألبيضوالبحرالغرببينالمكانيةللحمايةالبديلةالسيناريوهاتمنالنتائجفياالختالفاتترجع
المتوسطاألبيضللبحر،اإلنتاجيةمثل،المختلفةالبيئيةالتدرجات

والجرفالساحليةالبيئيةالنظمضدالكبيرةالبحريةالموائل

سيناريوهاتعدةفيالمتوسطاألبيضالبحرشرقجنوبمنطقةفيالحمايةتغطيةعدم

منمزيدإلىةالحاجعلىالضوءويسلطالمتعمقالتحليليعيقمما،المتوسطاألبيضالبحرشرقلجنوبالبياناتندرة

.الدراسات

تكونثحي،المتوسطاألبيضالبحرغربلمنطقةواضحةنتائجالعلميةالنمذجةتوفر

منالشرقيالجزءفيالبحريةوالبحوثالمراقبةنطاقتوسيعيجب .قوةأكثرالبيانات

ياناتالبوجودعدمولكن،أفضلبشكلالقرارصناعإلعالمالمتوسطاألبيضالبحر

ليلقعددفيالشاملالبحثبينالجمعينبغي .الجديدةالحفظمبادراتيمنعأاليجبالعلمية

غرافيجنطاقعلىالعلميةوالنمذجةالتقليديةالمعارفومسوحاتالتمثيليةالمواقعمن

.أدق

9 ةالنتيج
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الهامورنازلي

للمجموعاتالحيويةالكتلة هاكألوروباالحيويةالكتلة

تونابلوفينفيالحيويةالكتلة األبيضالبحرلبحرالحيويةالكتلة

مفتاح

الراهنالوضع-األساسخط

(FPA)بالكاملالمحميةالمناطقإلىاألساسخطتحويل

(HPA)للغايةمحميةمناطقإلىاألساسخطتحويل

Naturaتحويل FPAإلى 2000

Naturaتحويل HPAإلى 2000

Naturaو +األساسخط FPAإلى 2000

HPAإلى 2000ناتورا +األساسخط

FPAلـاألساسخط +بيولوجيًاأوبيئيًاالمهمةالمناطق

HPAلـاألساسخط +بيولوجيًاأوبيئيًاالمهمةالمناطق

FPAلـاألساسخط +اإلجماعمناطق

HPAإلىاألساسخط +اإلجماعمناطق

FPAلـاألساسخط +للخطرالمعرضةاألنواعلحفظاألولويةمجاالت

HPAلـاألساسخط +للخطرالمعرضةاألنواعلحفظاألولويةمجاالت

EFH +
FPAإلىاألساسخط

EFH + إلىاألساسخطHPA

األساسخط +المهمةالطيورمناطق

FPA / HPAإلى

األساسخط +المهمةالطيورمناطق

FPAلـاألساسخط +العشوائيالمكانيالتحسين

HPAلـاألساسخط +العشوائيالمكانيالتحسين

HPAلـاألساسخط +البيئيةللمناطقالمكانيالتحسين

FPAلـاألساسخط +البيئيةللمناطقالمكانيالتحسين

حتى

50٪

إلىتصل

95٪

الىيصلما 5٪



المتوسطالبحرمن٪30علىللحفاظإجراءات .4
بشكلوإدارتهاالمتوسطاألبيضالبحرمنطقةمناألقلعلى٪30حمايةيجب،الطويلالمدىعلىللناسفوائدوتوفيرالبحريةالبيئيةالنظماستعادةلتمكين

إلىالطموحهذاتحويلفيالتاليةالخطواتتساعدأنيمكنOECMsوالمحميةالبحريةالمناطقمنجيًداومتصلةبيئيًاتمثيليةشبكةخاللمنوعادلفعال

.والتنفيذالسياسةإلىالعلممنالمناقشةونقلواقع

رح الصندوق العالمي للطبيعة يقت

ي برنامج عمل استراتيجي تحويل

للحفاظ على 2020لما بعد عام 

التنوع البيولوجي



العملفيوالتشريعالقائمةالسياسةترجمة .1
الدوليةياتالمستوعلىالبحريةالبيئةعلىالحفاظلدعموتشريعاتسياساتبالفعلتوجد

إلطالقجريئةالتزاماتإلىحاجةهناك .فعالبشكلتنفذالولكنها،والوطنيةواإلقليمية

منعاتالقطاعبرالتعاونوزيادة،القدراتوتعزيز،الحوكمةأطروتحسين،الماليةالموارد

وإنفاذهاورصدهالهاوالمخططالحاليةOECMsوالمحميةالبحريةللمناطقالفعالالتنفيذأجل

.المتوسطاألبيضالبحرفي

البيولوجيالتنوععلىالحفاظأهدافوتنفيذزيادة .2
ةالمحميالمناطقبينتجمع،األدواتمنمتماسكةفسيفساءعلى٪30هدفيشتملأنيجب

OECMsمعجنبإلىجنبًاوكاملةعاليةبدرجة ومناطق،محليًاالمدارةالبحريةالمناطقمثل)

جيةاإليكولووالنظم،البيئيةوالممرات،المحظورةالصيدومناطق،المحليةالصيدحظر

والفعالالطويلالمدىعلىالحفاظإلىيؤديمما (للخطرالمعرضةالمحميةالبحرية

البحريةالمناطقتحتاج،٪30ـالضمناحتسابهاأجلمن .(IUCN ،2019)البيولوجيالتنوع

مع،لةالمتكامواإلدارةالحفظتدابيروإنفاذورصد،الفعالالتنفيذإلىOECMsوالمحمية

التحديدوجهعلى .البحريةاألنشطةجميعإلدارةبالموقعالخاصةوالتدابيرالمناطقتقسيمخطة

باستعادةللسماحبالكاملمحميةمناطق OECMوالمحميةالبحريةالمناطقتشملأنيجب،

.البيولوجيالتنوعواستعادة

لقائمةاالشموليةالمحيطاتإدارةفيالبحريةالمحميةالمناطقشبكةدمج .3

اإليكولوجيالنظامعلى
وشمال،ورانالببحرمثلالمتوسطاألبيضالبحرفياألولويةذاتالحفظمناطقدراستناتحدد

وبحر،لينيالهيوالخندق،األدرياتيكيوالبحر،صقليةوقناة،المتوسطاألبيضالبحرغرب

ثراألكوالمصايدالحفظنتائجالمناطقهذهحمايةتوفرأنالمتوقعمن .الشاميوالبحر،إيجة

صادلالقتساخنةمناطقأيًضاالمناطقهذهتعد،نفسهالوقتوفي .2030عامبحلولإيجابية

.(9الشكلانظر)والمتوقعةالحاليةالبحريةلألنشطةتركيزأعلىمعاألزرق



منيفالتخفأجلمنالمناطقلهذهالمستدامةواإلدارةللحفظاألولويةإعطاءوينبغي

أنيجب .يةالسمكاألرصدةبتجديدوالسماحالصناعيةاألنشطةلزيادةالسلبيةاآلثار

األبيضرالبحفياإليكولوجيالنظامعلىالقائمةالمتكاملةاإلدارةتنفيذيتضمن

منشبكة (الساحليةللمناطقالمتكاملةواإلدارة،البحريالمكانيالتخطيط)المتوسط

مستدامأزرقاقتصادتحقيقدعممع،جوهرهافيOECMsوالبحريةالمحميات

.بأكملهاللمنطقةوشامل
،لمتوسطااألبيضالبحرفيالسمكيةاألرصدةاستعادةلضمان،ذلكإلىباإلضافة

خاللمن OECMوالمحميةالبحريةالمناطقشبكةخارجالصيدجهودتقليليجب

المبلغوغيرالمنظموغيرالقانونيغيرالصيدومنعاألجلطويلةفعالةإدارةخطط

.عنه

المناخيرتغآثارمنللتخفيفالطبيعةإلىتستندمتعددةحلول .4
بالحلولبحريةالالحمايةتقترنأنينبغي،باريسباتفاقوالوفاءالمناختغيرآثارمنللتخفيف

:خاللمن،الطبيعةعلىالقائمةالمناخية
الطبيعييالبيولوجتنوعهاواستعادةالصمودعلىالبحريةاإليكولوجيةالنظمقدرةتعزيز،

.الكوارثمخاطرمنوالحدآثارهمنوالتخفيفالمناخمعالتكيفيدعمبدورهوالذي
نالكربووتخزينالساحليةالحمايةلتوفير "األزرقالكربون"البيئيةالنظمواستعادةحماية

يةبيئأنظمةالبحريةاألعشابطبقاتتعد،الخصوصوجهعلى .المرنالبيولوجيوالتنوع

قاعيفوتخزينهالجويالغالفمنالكربونأكسيدثانيإزالةعلىتعملاإلنتاجيةعالية

.البحر
البحريةاتوالثديياألسماكذلكفيبما،الكبيرةالبحريةللحيواناتالحيويةالموائلحماية،

كتلتهاتغرقماغالبًا،موتهابمجرد :الطويلةحياتهاخاللأجسامهافيالكربونتتراكمالتي

.البحارأعماقفيالمحتجزوالكربونالحيوية
المهمةلألنواعالمكانيةوالتوزيعاتاألسماكمصايدإنتاجيةفيالتغيراتمنالتخفيف

معتكيفةالماألسماكمصايدإدارةإصالحاتتنفيذخاللمنالمناختغيربسبباقتصاديًا

.المناخ

ةالمعروفغيرالرئيسيةاإليكولوجيةالنظمعلىالحفاظ .5
واإلدارةليةالمستقبللحمايةجيدينمرشحينتمثلالتيالخياراتمنمجموعةالحاليةالدراسةتقدم

لواضعييمكن .هبأكملالمتوسطاألبيضللبحرالبيئيالنظاموظائفالستعادةالمنطقةعلىالقائمة

المكانيةهذهاستخدامالسياسات

،الخصوصوجهعلى .المتوسطاألبيضالبحرسياقفيالعالميةالحفظأهدافوتنفيذلوضعبدائل

:إلىالحفظجهودتوجيهإعادةيجب
المتوسطاألبيضالبحروشرقجنوبفيوالبحريةالساحليةالمناطق

عددإنشاءتم،والشرقالجنوبفي .تماًمامحميغيرالمتوسطاألبيضالبحرمنكبيرجزءيزالال

المكانيالتخطيطتطويرإلىعاجلبشكلالدولتحتاج .الصغيرةالبحريةالمحمياتمنجًداقليل

في .الخبراءةومعرفالعلميةوالنمذجةالمتاحةالبياناتأفضلعلىبناءً المستدامواالستخدامللحفظ

فيالكبيرةةالمعرفيالفجواتلسدالبحثفيوالتمويلالجهدمنالمزيداستثماريجب،نفسهالوقت

.المجاالتهذه
والمفتوحةالبحريةالموائل

 .تقريبًاةوساحليصغيرةكلهاالمتوسطاألبيضالبحرعلىالموجودةالمحميةالبحريةالمناطقتعد
البحريفالمحظورةالصيدومناطقالمحميةالبحريةالمناطقمنجًداقليلعددتحديدتم،اآلنحتى

المحميةالبحريةالمناطقعلىملهمةأمثلةتوجد .جيدبشكلوإدارتهتطبيقهيتمأقلوعدد،المفتوح

Gomei)نطاقهاوتوسيعتكرارهاويجباألسماكلمصايدالمحظورةوالمناطقجيًداالُمدارة et al. 
2019،FAO / GFCM 2019). القاريالجرففيالحفظجهودلتوسيعجهودبذلإلىحاجةهناك

والسالحفالقرشوأسماكالحيتانياتمثلالمهاجرةاألنواعتمر .المفتوحالبحروفيالبحري

مهددةوهي،حياتهادوراتخاللالمناطقهذهعبرالتجاريةاألسماكوأنواعالبحريةوالطيور

.المختلفةالبحريةباألنشطة
البحريةوالبيئاتالبحارأعماقفيالضعيفةالبحريةالبيئيةالنظم

األراضيو،الباردةالمياهفيالمرجانيةالشعابمثلالبحارأعماقفيالقاعيةالموائلتستضيف

انةحضمناطقوهي،وهشةنادرةأنواًعا،الفتحاتومجتمعات،الباردةوالتسربات،اإلسفنجية

الارالبحأعماقفيالبيولوجيللتنوعالساخنةالنقاطأنمنالرغمعلى .التجاريةاألسماكمنللعديد

البيولوجيالتنوعاتفاقية)البيئيةللسياساتوفقًاحمايتهايجبأنهإال،كبيرحدإلىمستكشفةغيرتزال

اتفاقيةو،للموئلاألوروبياالتحادوتوجيهات،بيولوجياأوإيكولوجياالمهمةالبحريةالمناطق /

لألممالعامةالجمعيةلقراروفقًا)األسماكمصايدوسياسات (المظلمةالموائلعملخطة /برشلونة

ةاإليكولوجيالنظملحمايةالمحظورةالصيدمناطقمنشبكةدمجيجب .(2006، 61/105المتحدة

البحردولعلىيجب،ذلكموازاةفي .البحريةللمحمياتبيئيًاتمثيليةشبكةفيالضعيفةالبحرية

خاللمنعيفةالضالبحريةاإليكولوجيةالنظملحمايةإضافيةبحريةمحمياتإنشاءالمتوسطاألبيض

النفطتاجوإنواستكشافالبحريةالتحتيةوالبنيةوالتعدينالتجريفمثل،مدمرةأنشطةأيحظر

.والغاز



للبحرالدوليةالحوكمةتحسين .6
لحكماوآلياتمجزأالمتوسطاألبيضالبحرلمنطقةالحاليالقضائياإلطارإن

مناطقعلىالمائيةالسيادةحولالنزاعاتتؤثر .فعالةوغيرضعيفةاإلقليمية

هناك .ذهاوإنفااللوائحتطويرللغايةالصعبمنيكونحيث،المنطقةمنشاسعة

الهيئاتروعبالدولبينالقضائيةالوالياتوبينالقطاعاتعبرتعاونإلىحاجة

لحفظلةومتكامجديدةسياسيةأدواتوتطويرالقائمةاآللياتلتعزيزاإلقليمية

نطاقجخارالواقعةالمناطقفيالمستدامواستخدامهالبحريالبيولوجيالتنوع

إلىحيةصبحريةبيئةعلىتعتمدالتيالقطاعاتتسعىأنيجب .الوطنيةالوالية

عالميالوالمجلسللبيئةالمتحدةاألممبرنامجيتعاونأنيجب :التآزرأوجهتعزيز

حيطالمفيالتونةأسماكعلىللحفاظالدوليةواللجنةالتونةأسماكلمصايد

.المشتركاالهتمامذاتالمجاالتفي (ICCAT)األطلسي
بشأنهاالتفاوضيجريالتيالمحيطاتبشأنالجديدةالمتحدةاألمممعاهدةستكون

األبيضلبحرافيالوطنيةالواليةخارجالواقعةالمناطقعلىللتطبيققابلةحاليًا

فيطموحةاتفاقيةاستنتاجاتالمتوسطاألبيضالبحردولتدعمأنيجب .المتوسط

للنزاعاتفعالةوتسوية،واضحةوحوكمة،معززتعاونلتقديم 2021عام

كاملةالمتاإلدارةوتطبيقالوطنيةالواليةخارجمناطقفيمحميةمناطقإلنشاء

ضاألبيالبحرفياالستدامةإلىللوصولاإليكولوجيالنظامعلىالقائمة

بأكملهالمتوسط

افأهدزيادةتكلفةلحسابوعادلعادلانتقالتقديم .7

الحفظ
تماعيةاجعواقبلهاالمناخمعوالتكيفالبيئةعلىللحفاظالجديدةالسياسات

المساواةعدمتجنبالضروريمن .مسبقًامعالجتهايجبوتكاليفواقتصادية

المجتمععلى Covid-19لوباءالدراماتيكيالتأثيريتطلب .الفعالالتنفيذوتمكين

نلتحسياالستثماراتتصميمينبغي،ذلكومع .عاجلةاستجابةواالقتصادات

اوتاتالتفمعالجةفيتساعدوبطريقةالطويلالمدىعلىالصمودعلىالقدرة

.والبيئةالمناخوأزمة،االجتماعية
، .Waldron et al)التكاليفالطبيعةحمايةفوائدتفوق،الطويلالمدىعلى

الخسائرينوبوتنفيذهاالبحريةالمحمياتإنشاءتكلفةبينالموازنةيجب .(2020

النظمتولدهايالتالمتعددةاالقتصاديةوالفوائدالطبيعةتدهورمنالمحتملةالكارثية

.الصحيةالبيئية

أوجديدةةبحريمحمياتأيفإن،الفعالينواإلدارةالحفظإلىالورقيةالمتنزهاتمنلالنتقال

OECM تطويرأيًضاذلكيشملأنوينبغي .الفعالةاإلدارةلتمكينالماليةالمواردإلىتحتاج

.الجديدةاإلدارةبتدابيرالمتأثرةالمحليةللمجتمعاتبديلةمعيشيةفرص
:مطلوبةالتاليةالتحويليةالتغييراتفإن،ومنصفعادلانتقالتحقيقأجلمن
زيادةىإلويحتاجاألساسيةالبناءلبنةهوللطبيعةالعامالتمويل :الحفظتمويلنطاقتوسيع●

.كبيرة
توجيهإعادةالخاصوالقطاعالحكوماتعلىيجب :"الضررإلحاقعدم"مبدأتطبيق●

علىتحافظتيالتلكفيواالستثمارحقًاالمستدامةاالقتصاديةاألنشطةإلىالماليةالتدفقات

.وترممهاالبيئيةالنظم
وىالمسترفيعةاالقتصاديةالقراراتاتخاذيتضمنأنيجب :الطبيعيالمالرأسحساب●

.للطبيعةاألجلطويلةالحقيقيةالقيمة
نمالبحثومراكزالمواردومستخدموالمحليةالسلطاتتتعاونأنيجب :المشاركةضمان●

والتنميةعيةالطبيالمواردعلىالحفاظإلىالعادلاالنتقالأجلمنللتدابيرالفعالالتكاملأجل

.المستدامةالمحليةاالقتصادية
األبيضحرالبمنطقةفيهشاشةاألكثراالقتصاداتتركعدميجب،التفاوتاتتفاقملتجنب

أنالمحتملمن .جديدةمحميةمناطقوإدارةإلنشاءالكاملةالماليةالتكاليفتتحملالمتوسط

البحرمنأخرىبأجزاءمقارنةوالبيئيةالمناخيةالتغيراتمنأكبرمخاطرالبلدانهذهتواجه

 .حفظوالوالمراقبةالبحثفياالستثمارعلىمحدودةقدرةلديهاولكن،المتوسطاألبيض
األطرافالمتعددةاإلنمائيةالمساعدةخاللمنالدعممنمزيدإلىحاجةهناك،ولذلك

.الزرقاءوالسنداتالطبيعةحمايةمقابلالديونمقايضاتمثلاألخرىواألدوات

الصنععملية-القرارفيالمصلحةأصحابإشراك .8
األبيضالبحرمن٪ 30علىالفعالالحفاظلتحقيقأساسيًاأمًراالتشاركيالنهجيعتبر

.للناسالفوائدوتوفيرالمتوسط
اكإلشرواإلقليميوالوطنيالمحليالمستوىعلىللحكومةشاملنهجتعزيزيجب

اساتالسياتساقيضمنمما،المتعددةالقطاعاتوممثليالمتعددينالمصلحةأصحاب

.البحريةللمحمياتالفعالوالتنفيذوالشفافيةوالتنسيق
والجديدةالبحريةالمحمياتإنشاءيجبOECMsمنوتحديداً ،وتشاركيةعادلةبطريقة

القرارعصنعملياتفي،والشبابالنساءذلكفيبما،المحليةالمجتمعاتإشراكخالل

خاللمنإالالحفظأهدافتحقيقيمكنال .االستخداموحقوقعيشهمسبلعلىتؤثرالتي

أصحابفمختلبينالطبيعيةالمواردوإدارةتصميمعنالمسؤوليةوتقاسمالملكيةخلق

.الصيادينذلكفيبما،المصلحة



االستنتاجات :اإليجابيةالطبيعة .5

ومع .المتوسطاألبيضللبحر٪ 30بنسبةالحفظهدفإلىالوصولكيفيةحولملموسةتوصياتوقدمالسياسةإلىالعلممناالنتقالكيفيةالتقريرهذاأظهر

، 2030عامبحلولوالبحراليابسةمن٪30حمايةذلكفيبما،الطبيعةلحمايةالطموحةاألهدافإن .األوسعالصورةمنواحدجزءسوىليسهذا،ذلك

Paramuricea)الحرباءبحرمروحة /صحيأصفرمرجان .المطلوبالعالميالطموحعناصرمنواحدعنصرسوىليست clavata) األبيضالبحر

،naturepl.com / ARCO / WWF WORLDWIDE،GOVERNMENTS ©المتوسط

في جميع أنحاء العالم ، تدعو 

الحكومات والشركات والقادة 

والمجتمع المدني إلى صفقة جديدة من 

أجل الطبيعة والناس لوضع الطبيعة 

على طريق التعافي بحلول عام 

.واالنتقال إلى بيئة إيجابية2030



ومن،والناسللطبيعةجديدةصفقةدعمعلىالمتوسطاألبيضالبحردولللطبيعةالعالميالصندوقيحث

 2020عامبعدلماالعالميالبيولوجيللتنوعطموحإطار،البيولوجيالتنوعاتفاقيةخالل

لحماية (2020بعدلما SAP BIO)القدربنفسطموحةإقليميةخطةإلىالعالميةااللتزاماتهذهترجمةيجب

،البحريةاألصولاستعادةضمانأجلمن 2030عامبحلولالمتوسطاألبيضالبحرمناألقلعلى30٪

:إلىالدولندعو .التغييرآثار .المناخحدةمنوالتخفيف،االقتصاديةالفوائدتوليدفيواالستمرار

البحربحرمن٪30لتغطيالمتوسطوالبحرالمحميةالمناطقتغطيةنطاقتوسيع .1

المتوسط
االجتماعيةوالبيئيةالفوائدأكبرستحققالتيالحمايةمجاالتتحديدعلىبحثنايساعد .2030عامبحلول

.طنيةالوالواليةخارجالواقعةالمناطقفيالممثلةغيراإليكولوجيةالنظمذلكفيبما،واالقتصادية

فيالمستقبليفالصيدمحاصيللزيادةالبحريالبيولوجيللتنوعالساخنةالبقعحماية .2

المستقبليفالعيشوسبلالبحريةالمأكوالتوتأمينالمتوسطاألبيضالبحرفيالمفرطالصيدمناطق

.أجيال

OECMsنحوالخطواتتشملأنيجب .OECMSلتأسيساألخرىالقطاعاتمعالعمل .3
:جديدوضع
محليًاُمدارةمحظورةمناطق

األسماكمصايدعلىالمحظورةالمناطق

بيئيةممرات

والساحليةالعميقةالمياهفيالجربشباكالصيدحظرتمديد

القائمةللمحيطاتالمتكاملةاإلدارةفي OECMوشبكةالمحميةالبحريةالمناطقشبكةدمج .4

.مستدامبشكلالمحيطاتإلدارةاألوسعالبيئيالنظامعلى

طالمحيودولوالمستقبليةالموجودةالمحميةالبحريةالمناطقحمايةمستوىزيادة .5

النظامدةباستعاتسمحالتيوالعاليةبالكاملالمحميةالمناطقبينالجمعخاللمنعاجلبشكلالهادئ

.الفوائدأكبروتحقيقالبيئي

تقسيمطخطمع،بكفاءةتدارالبحريةوالمنطقةالمحميةالبحريةالمناطقجميعأنمنتأكد .6

.ومراقبتهالتنفيذهاالكافيةوالمواردواإلدارةالمناطق

عالالفالحفاظإلىمعتادهوكماالتجاريةاألعمالمنلالنتقالوعادلةعادلةماليةأدوات .7

يطوالتخطالبحثلتمويلالماليالدعمالدخلمنخفضةالبلدانتتطلب .المستداماألزرقواالقتصاد

.الحفظوتدابيرالبحريالمكاني

خاللمنالعمليةمراحلمنمرحلةكلفيالمحليينالمصلحةأصحاببإشراكقم .8

فياآلخرونالمحليونوالسكانالصيادونيشاركأنيجب .المشتركةوالعملياتالمشاركةعمليات

.مواردهمإدارةعنالمسؤوليةوتقاسمعيشهموسبلحقوقهمعلىتؤثرالتيالقرارات

لماطموحوتحولياستراتيجيعملبرنامجبشأنللطبيعةالعالميالصندوقمقترح

األبيضالبحرمنطقةفي (SAP BIO)البيولوجيالتنوععلىللحفاظ 2020بعد

المتوسط

المنطقةأساسعلىاألهداف

نعتقلالبنسبةحماية

علىالباقيوإدارة30٪

مستدامنحو

لبشكالمتوسطاألبيضالبحرمن٪ 100إدارةتتم، 2030عامبحلول

ذلكفيماباإليكولوجيالنظامعلىالقائمةالنهجتطبيقخاللمنمستدام

وعنالمناخغيربتالمستنيرالبحريالمكانيوالتخطيطالبيولوجيالتنوع

.تراتيجيةاالسالبيئيةوالتقييماتالبيئياألثرتقييماتإجراءطريق

استعادةعلىالعمل

الطبيعيةالموائل

سيماوال،المتوسطاألبيضالبحرمن٪30عنيقلالماواستعادةحمايةتتم، 2030عامبحلول

لوجيةاإليكووالنظماإليكولوجيةالنظموخدماتالبيولوجيللتنوعالخاصةاألهميةذاتالمناطق

والممثلة،وعادلفعالبشكلالمدارةالمحميةالبحريةالمناطقشبكاتخاللمن،بالكربونالغنية

المشهدفيمجةوالمد،المنطقةعلىالقائمةالفعالةالحفظتدابيرمنوغيرهاجيًداوالمتصلةبيئيًا

.اإليكولوجيالنظامعلىالقائمةللمحيطاتالمتكاملةاإلدارةخاللمناألوسعالبحري



المراجع
Agardy،T.،Claudet،J.،Day،J.C 2016. الجديدةالسياقاتفيالقديمةاألخطار :"الخطرةاألهداف"فيالنظرإعادة

 / 10.1002 :دوى .23-7 :26العذبةوالمياهالبحريةالبيئيةالنظم :المائيةاألحياءحفظ .المحميةالبحريةالمناطقتصيب
aqc.2675

Coll،M. ،Piroddi،C. ،Steenbeek،J. ،Kaschner،K. ،Ben Rais Lasram،F. et al. 2010. التنوع

 / 10.1371 :دوى .e11842 :(8) 5ونبلوس .وتهديداتوأنماطتقديرات :المتوسطاألبيضللبحرالبيولوجي
journal.pone.0011842

Coll،M. and Steenbeek،J. 2017. اإلضافيالبرنامج :المائيةالغذاءشبكاتلتقييمالموحدةالبيئيةالمؤشرات

ECOIND لـEcopathنماذجمعEcosim. 130-120 :89والبرمجياتالبيئيةالنمذجة
 .Á،روزافا-بيريز،جا،شارتون-غارسيا،بي،دومينيسي، .إل،سيتشي-بينيديتي،دبليوسي،أوسينبيرج،جيه،كلوديت

،آي،جواال،إمجي،فالكون،إم،ديميك،إمجي،كوليولي،إف،بوليري، .ج،سمبير-بايل،إف،باداالمينتي،

 .Valle،C. and Planes،S،إف،فانديبير،بي،ستوبارت،جيبي،سومرفيلد،جي،ميكاسانشيز،إم،ميالتسو
-j.1461 / 10.1111 :دوى .489-481 :11البيئةعلمرسائل .مهمانوالعمرالحجم :البحريةالمحميات .2008

0248.2008.01166.x
Devillers،R.،Pressey،RL،Grech،A.،Kittinger،JN،Edgar،GJ،Ward،T. and Watson،R. 2015. 

النظم :المائيةاألحياءحفظ؟الحمايةإلىالحاجةعلىاإلنشاءسهولةنفضلهل :البحرفيالمتبقيةالمحمياتاختراعإعادة

aqc.2445 / 10.1002 :دوى .504-480 :25العذبةوالمياهالبحريةالبيئية
،إيه،ساكغريدي،إلإن،جوتيريز،بي،فرانكور،سي،ديمترياديس،جي،كارلودي،بي،تيريت،إيه،فرانكودي

،.M.،Piante،C.،Plass-Johnson،JG،Sainz-Trapaga،S،أوتيرومارديل،إم،ميالتسو،دي،كوتسوباس

Santarossa،L.،Tudela،S. and Guidetti،P. 2016. البحريةالمناطقأداءمنتزيدأنيمكنرئيسيةسماتخمس

doi: 10.1038 / srep38135 .38135 :6العلميةالتقارير .السمكيةالمصايدإدارة-الصغيرةللشركاتالمحمية
Edgar،GJ،Stuart-Smith،RD،Willis،TJ،Kininmonth،S.،Baker،SC،Banks،S.،Barrett،NS،

Becerro،M. a.،Bernard،ATF،Berkhout،J.،Buxton،CD،Campbell،SJ،Cooper،AT،Davey،M.،

Edgar،SC،Försterra،G.،Galván،DE،Irigoyen،AJ،Kushner،DJ،Moura،R.،Parnell،PE،Shears،

NT،Soler ،G. ،Strain،EM وThomson ،RJ 2014. المحميةالبحريةالمناطقعلىالعالميةالحفظنتائجتعتمد

- 216 :506طبيعة .رئيسيةسماتبخمس nature13022 / 10.1038 :دوى .220
FAO / GFCM 2019. 24،مصر،القاهرة،األسماكلمصايدالعلميةاالستشاريةللجنةوالعشرينالحاديةالدورةتقرير-

www.fao.org/3/ca6704b/ca6704b.pdf .2019يونيو 27
البحرأسماكلمصايدالعامةالهيئة .2020األسودوالبحرالمتوسطاألبيضالبحرفياألسماكمصايدحالة .2020 .الفاو

.روما .المتوسطاألبيض
 .المحيطاتاقتصادعلىالمناخلتغيرالمتوقعةاآلثار .2019 .وآخرونواي،جولبو،سي،فري،آر،كابرال،إس،جاينز

-www.oceanpanel.org/uable-impacts-climate-change-ocean .العالميةالمواردمعهد :العاصمةواشنطن
economy

Gomei،M.،Abdulla،A.،Schröder،C.،Yadav،S.،Sánchez،A.،Rodríguez،D. and Abdul Malak،

D. 2019. للطبيعةالعالميالصندوق .بحرهالحمايةالمتوسطاألبيضالبحردولتعملكيف :2020عامنحو.
Grorud-Colvert،K.،Claudet،J.،Tissot،BN،Caselle،JE،Carr،MH،Day،JC،Friedlander،AM،

Lester،SE،De Loma،TL،Malone،D. and Walsh،WJ 2014 كانإذاماتقييم :المحميةالبحريةالمناطقشبكات

journal.pone.0102298 / 10.1371 :دوى .e102298 :9واحدبلوس .أجزائهمجموعمنأكبرالكل
Hendriks،I. E.،Olsen،Y. S.،Ramajo،L.،Basso،L.،Steckbauer،A.،Moore،T. S.،Howard،J.،

and Duarte،C.M 2014. 11الحيويةالعلوم .البحريةاألعشابمروجفيالمحيطاتتحمضمنيحدالضوئيالنشاط ،

333–346
،توكبي،آيبولسفورد،إم،كار،إتش،لوك،بي،الوش،إس،وودلي،إيه،كيلي،إلجي،ووربويز،جي،هيلتي

موتورزجنرال،وتابورآر،آمنت،جم،واتسون،إم،رولينج، .ج،ليفين،إمدي،ثيوبالد،دبليوجي،وايت،جي

الممارساتأفضلإرشاداتسلسلة .اإليكولوجيةوالممراتالشبكاتخاللمنالتوصيلعلىللحفاظتوجيهيةمبادئ .2020

.IUCN :سويسرا،غالند .30رقمالمحميةللمناطق
Hoegh-Guldberg. O. ،معهد :العاصمةواشنطن .للعملفرصخمس :المناخلتغيركحلالمحيط .2019 .وآخرون

www.oceanpanel.org/climate .العالميةالموارد
قائمتصنيفنظام .E. 2016،وغونسالفيس .أ،كارو، .ك،إرزيني، .ج،فرانكو، .ج،كلوديت،ب،كوستاإيهورتا

 / 10.1016 :دوى .198-192 :72البحريةالسياسة .(MPAs)المحميةالبحريةللمناطقالتنظيمعلى
j.marpol.2016.06.021

IPBES. 2019. المنبر .السياساتلواضعيملخص .اإليكولوجيةالنظموخدماتالبيولوجيللتنوعالعالميالتقييمتقرير

 / 10.5281 :دوى .اإليكولوجيةالنظموخدماتالبيولوجيالتنوعمجالفيوالسياساتللعلومالدوليالحكومي
zenodo.3553579

IPCC. 2019. متغيرمناخفييالجليدوالغالفالمحيطاتبشأنالمناخبتغيرالمعنيالدوليالحكوميللفريقالخاصالتقرير

(SROCC). حررهH.O. Pörtner،DC Roberts ،V. Masson-Delmotte ،P. Zhai،M. Tignor،E. 
Poloczanska،K. Mintenbeck،et al. المناخبتغيرالمعنيةالدوليةالحكوميةالهيئة :جنيف.

Lubchenco،J. and Grorud-Colvert،K. 2015. (6259) 350علم .المحيطاتحمايةوسياسةعلم :الموجاتصنع: 
aad5443 .العلوم / 10.1126 :دوى .382-383

المنطقةعلىالقائمةاألخرىالفعالةالحفظتدابيرعلىالتعرف .OECMs. 2019بـالمعني IUCN-WCPAعملفريق

-IUCN. portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PATRS :سويسرا،غالند .عنهاواإلبالغ
003-En.pdf

يالبيولوجالتنوعحفظأجلمنالمحميةالبحريةالمناطقتغطيةزيادة- 050القرار- IUCN 2016للحفظالعالميالمؤتمر

.الفعالالبحري
لالحترارعرضةالمتوسطاألبيضالبحرمنطقةفيالبحريةاألعشاب .2012 .س،ودوارتي .ن،ماربا،ج،جوردا

.824-821 :2المناختغيرطبيعة .اإلقليميالمناخي



،جباران،ديإي،جالبريث،إلدبليو،تشيونغ،ديتي،إيدي،إيه،بوخولز-بريندوم،بيدي،تيتنسور،كيهإتش،لوتز

تغيرعميتراجعللمحيطاتالحيويةالكتلةفيتغذويتضخيمعنالعالميةالمجموعةتوقعاتتكشف .2019 .وآخرونإم

.PNAS 116: 12907-12912 .المناخ
MedECC. المتوسطاألبيضالبحرمنطقةفي 2019لعاماألولالبيئيوالتغيرالمناختقرير. 

ufmsecretariat.org/climate-change-report
Moatti،J.P. and Thiébault،S. (ed.) 2016. علميتحديث :المناختغيرظلفيالمتوسطاألبيضالبحرمنطقة. 
.IRD Éditions :مرسيليا

O’Leary،BC،Winther-Janson،M.،Bainbridge،J.M.،Aitken،J.،Hawkins،J.P. and Roberts،C.M. 
conl.12247 / 10.1111 :دوى .404-398 :9الحفظرسائل .المحيطاتلحمايةالفعالةالتغطيةأهداف .2016
Piante،C. and Ody،D. 2015. Blue Growth in the Mediterranean: the Challenge of Good 

Environmental Status. للطبيعةالعالميللصندوقالتابعةالمتوسطاألبيضالبحرمبادرة :إيطاليا،روما.
Randone M. et al.،2017. إيطاليا،روما .مستداممستقبلأجلمنإجراءات :المتوسطاألبيضالبحراقتصادإنعاش: 

.للطبيعةالعالميللصندوقالتابعةالمتوسطاألبيضالبحرمبادرة
Sala،E.،Lubchenco،J.،Grorud-Colvert،K.،Novelli،C.،Roberts،C. and Sumaila،U.R. 2018. تقييم

j.marpol.2018.02.004 / 10.1016 :دوى .13-11 :91البحريةالسياسة .للمحيطاتالفعالةالحمايةنحوالحقيقيالتقدم
األسماكموائل"حولرأي .2006 .(STECF)األوروبياالتحادفياألسماكلمصايدواالقتصاديةوالفنيةالعلميةاللجنة

 .إيطاليا،روما .المتوسطاألبيضالبحرفيواألساسيةالحساسة
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/122924/06-04_SG-MED+06-01+-

+Sensitive+habitats_SECxxx.pdf
Sumaila،U.R.،Cheung،W.W.L.L.،Lam،V.W.Y.،Pauly،D. and Herrick،S. 2011. علىالمناختغيرتأثيرات

 / 10.1038 :دوى .456-449 :1المناختغيرطبيعة .العالميةاألسماكمصايدواقتصادياتالحيويةالفيزياء
nclimate1301

Telesca،L.،Belluscio،A.،Criscoli،A. et al. 2015. البحريةاألعشابومروجتوزيع(Posidonia oceanica) 
doi: 10.1038 / srep12505 .12505 :5العلميةالتقارير .التغييرومسارات
Visbeck،M. 2018. 690 :9الطبيعةاتصاالت .مستداملمستقبلأساسيةالمحيطاتعلومأبحاث. doi: 10.1038 / 

s41467-018-03158-3
 .االقتصاديةواآلثاروالفوائدالتكاليف :الطبيعةأجلمناألرضكوكبمن٪30حماية .2020 .وآخرونإيه،والدرون

www.conservation.cam.ac.uk/files/waldron_report_30_by_30_publish.pdf
Woodley،S.،Locke،H.،Laffoley،D.،MacKinnon،K.،Sandwith،T. and Smart،J. 2019. مراجعة

.46-31الحدائق .2020عامبعدلماالعالميالبيولوجيالتنوعإلطارالمنطقةعلىالقائمةالحفظبأهدافالخاصةلألدلة
 .2020العالميةالمخاطرتقرير .2020 .العالمياالقتصاديالمنتدى

www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
Worm،B. 2016. العالميةاألسماكمصايدكارثةتجنب. PNAS 113: 4895-4897. 10.1073 :دوى / 

pnas.1604008113
Zupan،M. ،Fragkopoulou،E. ،Claudet،J. ،Erzini،K. ،Horta e Costa ،B. and Gonçalves ،E.J. 
ً المحميةالبحريةالمناطق .2018 .387-381 :(7) 16والبيئةاإليكولوجيافيالحدود .اإليكولوجيةالفعاليةمحركات :جزئيا

وتقديرشكر

للطبيعةالعالميللصندوقالتابعةالبحريةالمتوسطالبحرمبادرة،غوميمارينا :المنسقة

األبيضالبحرفيالحمايةمن٪30إلىللوصولطريقةأفضل"إلىيستندتقرير :العلميالفريق

مركز-العلميةللبحوثالفرنسيالوطنيالمركز،كلوديتيواكيمبقلم "؟2030عامبحلولالمتوسط

Insulaire et Observatoire de l'Environmentementالبحوث للتقريرملخص، (2020)

هدفتحتالمتوسطاألبيضالبحرلمنطقةالسيناريوهاتمنسلسلةلتطويرالدعم"الكامل

30NetMPA" مبادرة،ستينبيكجيروينبقلمEcopathومعهد،الدوليةMarta Coll،علوممعهد

.(2019)إسبانيا ، (ICM-CSIC)البحار
يمهتنظتمالذيالمخصصالخبراءاجتماعفيالمقدمةمساهماتهمعلىيليلمنشكراً  :وتقديرشكر

مجموعة،جارسياسيرج؛التقنيةاألوسطالشرقجامعة،جوكوجمالعلي :الدراسةنتائجلمناقشة

للبحوثيالقومالمجلس،جيسيإلينا؛الطبيعةلحفظالدوليلالتحادالتابعةاألسماكمصايدخبراء

جامعة،اسانتوروكريستين؛محطة أنطون دورن لعلم الحيوان ، إيطاليا،جيديتيباولو؛بإيطاليا

ماركو،ألبرينيأماليا :التقريرراجعواالذينأسماؤهمالتاليةاألشخاصنشكرأننود .بروكستوني

ينيس أودي دلوثكاميل،كوتوماتاسسبيروس،إسبارزاأوسكار،كارلوديجوزيبي،كونستانتيني

البحريةالمتوسطاألبيضالبحرمبادرة WWFراندونيوماورو،براتوجوليا،، نباتات كاثرين

يةالبحرالمتوسطاألبيضالبحرمبادرة،كامبوجيانيوستيفانياأميجليوإيرين :االتصاالت

 Gomei،M.،Steenbeek،J.،Coll،M. and Claudet،J. 2021. 30 :بهالموصىاالقتباس
األبيضالبحرفيالسمكيةاألرصدةبناءوإعادةالبيولوجيالتنوعالستعادةسيناريوهات :30بحلول

.صفحة 29،اإيطالي،روما،للطبيعةالعالميللصندوقالتابعةالمتوسطاألبيضالبحرمبادرة .المتوسط
(swim2birds.co.uk)بيريوكاثرينجيفريزبارني :والتصميماإلنتاج
،ماءالتحتالصخورمعاألسماكمنوضحلةالسماءفيتحلقالبحريةالطيور :األماميالغالفصورة

Damsea ©كاتالونيا،برافاكوستا،إسبانيا،المتوسطاألبيضالبحر / WWF
- WWFبواسطة 2021ينايرفيالنشرتم World Wide Fund For Nature (العالميالصندوق

.(سابقًاالبريةللحياة
www.wwfmmi.org :موقعناعلىمتاحالمنشورهذا

أعالهذكورالمللناشرواالئتمان،الرئيسيوالمؤلف،العنوانجزئيًاأوكليًانسخأييذكرأنيجب

.والنشرالطبعحقوقمالكباعتباره
محفوظةالحقوقكل .WWF 2021نص ©

يتعلقفيمايعةللطبالعالميالصندوقجانبمناإلطالقعلىتعبيرأيالمكانيةالطبقاتاستخداميعنيال

أواؤهاإنشتمالتيالبحريةالمناطقأو،لسلطاتهاأو،منطقةأوإقليمأوبلدأليالقانونيبالوضع

.البحريةأوالبريةحدودهابتعيينيتعلقفيماأو،بهاالمطالبة
معالمنشورهذاإنتاجتم

.مافامؤسسةدعم

HP
Highlight

HP
Highlight

HP
Highlight



الطبيعةعلىالحفاظهيمهمتنا

اإلحاحً التهديداتأكثروتقليل

.األرضعلىالحياةلتنوع




