
 : IG.25/13القرار 

والتنوع البیولوجي في  خطط العمل الخاصة بحفظ األنواع والموائل بموجب البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة  
 البحر األبیض المتوسط 

إن األطراف المتعاقدة في اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر األبیض المتوسط وبروتوكوالتھا في  
 اجتماعھم الثاني والعشرین،

المعنون "تحویل عالمنا: خطة التنمیة   2015أیلول/سبتمبر  25للجمعیة العامة الصادر في  70/1القرار رقم  باإلشارة إلى 
"، 2030المستدامة لعام 

2019آذار/مارس  15لجمعیة األمم المتحدة للبیئة الصادر في  UNEP/EA.4/Res.10إلى القرار  أیضا  باإلشارة 
 وتدھور األراضي"،  المعنون "االبتكار في التنوع البیولوجي

منھا، والتي بموجبھا تتخذ األطراف المتعاقدة، بشكل فردي أو جماعي،   10اتفاقیة برشلونة، وال سیما المادة  بالنظر إلىو 
یةجمیع التدابیر المناسبة لحمایة وحفظ التنوع البیولوجي والنظم اإلیكولوجیة النادرة أو الھشة، وكذلك أنواع الحیوانات والنباتات البر

، ة للخطر أو المھددة باالنقراض وموائلھا في منطقة البحر األبیض المتوسطالنادرة المستنفدة أو المعرض 

12و 11، وخاصة المادتان المناطق المتمتعة بحمایم خاصة والتنوع البیولوجي في البحر  بشأن  البروتوكول وبالنظر إلى 
 منھ، اللتان تتناوالن التدابیر الوطنیة والتعاونیة لحمایة األنواع وحفظھا،

12-9التاسع عشر (أثینا، الیونان،  اجتماعھا، الذي اعتمدتھ األطراف المتعاقدة في IG.22/7القرار  شارة إلى وباإل
 )، حول برنامج التقییم والرصد المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وسواحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، 2016شباط/فبرایر 

بشأن المناطق المتمتعة   البروتوكول إلى بشأن االستراتیجیات وخطط العمل بموجب  IG.24/7القرار  وباإلشارة إلى 
العمل االستراتیجي لحفظ التنوع البیولوجي في منطقة البحر   ذلك خطة، بما في  ر المتوسط خاصة والتنوع البیولوجي في البح ةبحمای 

كانون 5-2) (نابولي، إیطالیا، COP 21حادي والعشرین (األبیض المتوسط، الذي اعتمدتھ األطراف المتعاقدة في اجتماعھا ال
 )، 2019األول/ دیسمبر 

وخطة العمل  في البحر األبیض المتوسط   الحوتیاتنتائج تقییم حالة تنفیذ خطة العمل اإلقلیمیة لحفظ  وباألخذ في االعتبار 
في البحر األبیض المتوسط    السطحیةالخاصة بالموائل المظلمة، وكذلك العناصر األولى لوضع قائمة مرجعیة ألنواع الموائل البحریة

، 

األھداف  األھداف اإلیكولوجیة لخطة عمل البحر األبیض المتوسط وما یرتبط بھا من تحقیق  ترشید بمواصلة  ملتزمة   
والوضع البیئي الجید، وكذلك برنامج التقییم والرصد المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وسواحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة في  

خطط العمل اإلقلیمیة للحفاظ على األنواع المھددة باالنقراض والمعرضة للخطر والحفاظ على الموائل التي تعتمد علیھا ھذه األنواع  
 ،  المتوسط خاصة والتنوع البیولوجي في البحر   ةبشأن المناطق المتمتعة بحمای  لبروتوكولا في إطار

بحمایة خاصة، على النحو المنصوص علیھ في القرار   المتمتعةاةوالیة مركز النشاط اإلقلیمي للمناطق  وباإلشارة إلى 
IG. 19/5   بشأن والیة مكونات خطة العمل الخاصة بالبحر األبیض المتوسط، التي اعتمدتھا األطراف المتعاقدة في اجتماعھا

 )، وصلتھا بتنفیذ ھذا القرار،2009تشرین الثاني/ نوفمبر  5-3) (مراكش، المغرب، COP 16السادس عشر (

ت االتصال المعنیة بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع  جھا االجتماع الخامس عشر الذي عقدتھ نتائج  في  وبعد النظر 
 )،2021حزیران/یونیو  25-23(عبر الفیدیو ـ   المتمتعةالبیولوجي في منطقة البحر األبیض المتوسط  

في البحر األبیض المتوسط وخطة العمل الخاصة بحفظ الموائل واألنواع    الحوتیاتخطة العمل الخاصة بحفظ   تعتمد  .1
المرتبطة بالجبال البحریة والكھوف واألخادید الموجودة تحت الماء واألحواض الصلبة المعتمة والظواھر الكیمیائیة االصطناعیة في  

والمبین في الملحقین األول والثاني لھذا القرار  (خطة عمل بشأن الموائل المظلمة) على النحو المحدث البحر األبیض المتوسط 
 (األقسام المحدثة باللون الرمادي)؛

األطراف المتعاقدة على اتخاذ التدابیر الالزمة لتنفیذ وخطط العمل وتقدیم تقاریر عن تنفیذھا في الوقت المناسب،   تحث .2
 باستخدام نظام تقدیم التقاریر عبر اإلنترنت في اتفاقیة برشلونة؛ 

خاصة)، بالتنسیق مع المنظمات اإلقلیمیة   بحمایة المتمتعةالمتمتعةقلیمیة للمناطق من األمانة (مركز األنشطة اإل بتطل .3
والدولیة األخرى ذات الصلة، عند االقتضاء، مواصلة تقدیم الدعم التقني لألطراف المتعاقدة من أجل التنفیذ الفعال لخطط العمل، من  

 بناء القدرات، بما في ذلك أنشطة تعبئة الموارد؛خالل أنشطة التعاون التقني و

 خاصة) تحدیث:  بحمایة المتمتعةالمتمتعةقلیمیة للمناطق من األمانة (مركز األنشطة اإل تطلب   .4

ةبشأن المناطق المتمتعة بحمای  البروتوكول خطة العمل الخاصة بالحفاظ على أنواع الطیور المدرجة في المرفق الثاني  -
بناًء على التقدم المحرز في التنفیذ على المستویین الوطني واإلقلیمي،  المتوسط  خاصة والتنوع البیولوجي في البحر 

 ذ للحفاظ علیھا في وضع مالئم للحفظ، واقتراح تعدیالت على الجدول الزمني للتنفی 
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لمعالجة تأثیر األنواع غیر األصلیة  خطة العمل الخاصة بإدخال األنواع واألنواع الغازیة إلى البحر األبیض المتوسط  -
 واألنواع الغازیة غیر األصلیة على التنوع البیولوجي وسالمة النظم اإلیكولوجیة، 

 وتقدیمھا إلى اجتماع األطراف المتعاقدة الثالث والعشرین للنظر فیھا.  

متعدد خاصة) إلنشاء فریق من الخبراء  بحمایة   المتمتعةالمتمتعةقلیمیة للمناطق األمانة (مركز األنشطة اإل تدعو  .5
ق النباتیة والعوالق الحیوانیة  من أجل  المعینین من قبل األطراف المتعاقدة لتحدید المعاییر التي تسمح باستخدام العوالالتخصصات 

، ووضع قائمة مرجعیة ألنواع الموائل  مؤشرات التنوع البیولوجي للبحر األبیض المتوسط الخاصة ببرنامج الرصد والتقییم المتكاملین 
  السطحیة البحریة بحیث یمكن استخدامھا، عند الضرورة، كأساس لتحدید الموائلفي البحر األبیض المتوسط   السطحیةالبحریة 

والساحل  المرجعیة التي یتعین رصدھا وتقییمھا على المستوى الوطني في إطار برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر المتوسط 
 ومعاییر التقییم ذات الصلة لینظر فیھا في االجتماع الثالث والعشرین لألطراف المتعاقدة . 
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 المرفق األول 
 البحر األبیض المتوسط  حوتیات الحوتیات مشروع خطة العمل الخاصة بحفظ  
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 البحر األبیض المتوسط  حوتیات  الحوتیاتحفظ ل مشروع خطة العمل  
 
 

، األولویة للحفاظ على  مل الخاصة بالبحر األبیض المتوسطتعطي األطراف المتعاقدة في اتفاقیة برشلونة، في إطار خطة الع .1
بشأن المناطق      1995من خالل اعتماد بروتوكول برشلونة لعامالبیئة البحریة ومكونات تنوعھا البیولوجي. وقد تأكد ذلك  

ومرفقاتھ، من بینھا قائمة باألنواع المعرضة للخطر أو المھددة  المتوسط  خاصة والتنوع البیولوجي في البحر   ةالمتمتعة بحمای 
 باالنقراض.

فعالة لتوجیھ وتنسیق وتعزیز الجھود  یعد وضع وتنفیذ خطط عمل للحفاظ على نوع واحد أو مجموعة من األنواع وسیلة   .2
لحمایة التراث الطبیعي للمنطقة. وعلى الرغم من أنھا ال تتمتع بطابع قانوني ملزم،  التي تبذلھا دول البحر األبیض المتوسط 

یت  التي  واألنشطة  األولویات  تحدد  إقلیمیة  كاستراتیجیات  المتعاقدة  األطراف  قبل  من  ھذه  العمل  اعتماد خطط  تم  عین فقد 
االضطالع بھا. فھي تدعو على وجھ الخصوص إلى مزید من التضامن بین دول المنطقة، وتنسیق الجھود لحمایة األنواع  
 المعنیة. ثبت أن ھذا النھج ضروري لضمان الحفظ واإلدارة المستدامة لألنواع المعنیة في كل منطقة متوسطیة من توزیعھا. 

ة متوسطة المدى یجب تحدیثھا كل خمس سنوات، بناًء على تقییم تنفیذھا على تشكل خطط العمل ھذه استراتیجیات إقلیمی  .3
، طلبت األطراف المتعاقدة في اتفاقیة برشلونة من مركز  2021-2020المستویین اإلقلیمي والوطني. بالنسبة لفترة السنتین  

- 2الحادي والعشرون (نابولي، إیطالیا،  بحمایة خاصة خالل اجتماع األطراف المتعاقدة   المتمتعةاألنشطة اإلقلیمیة للمناطق 
 . الحوتیات) تحدیث خطة العمل الخاصة بحفظ 2019كانون األول/ دیسمبر  5

مع   .4 الوثیق  بالتعاون  ھذه  التحدیث  عملیة  المتوسطالحوتیاتتمت  األب�ض   والبحر  األسود   البحر  حوت�ات   حفظ    اتفاق 
  البروتوكول مات المشتركة المتعلقة بالحوتیات بموجب  ، بشرط أن االلتزاACCOBAMS والمنطقة  األطلس�ة المتاخمة

یتم الوفاء بھا من    )SPA/BD Protocol(  المتوسط   خاصة والتنوع البیولوجي في البحر   ة بشأن المناطق المتمتعة بحمای 
تنفیذ   الرا  ACCOBAMSخالل  المتعاقدة  األطراف  سلوفینیا  ب (اجتماع  بین  2005ع عشر،  الجدیدة  التعاون  ومذكرة   (

ACCOBAMS    بحمایة خاصة    المتمتعةومركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطقSPA/RAC  15، الموقعة في موناكو في  
 . 2022-2020للفترة  SPA/RACو ACCOBAMS، والتي تحدد برنامج العمل المشترك بین 2020أكتوبر 

 
  2969000(بالالتینیة أي "البحر في وسط األرض")، ھو أكبر ( Mare medi terraneum  البحر األبیض المتوسط   .5

متًرا) البحار المغلقة على وجھ البسیطة. یعد نقطة ساخنة    5267متًرا، بحد أقصى    1460كیلومتر مربع) وأعمق (متوسط  
). كما  Coll et al، 2010نوع بحري یعیش داخل حوضھ (  17000للتنوع البیولوجي البحري، مع وجود ما یصل إلى  

توجد أو وجدت بدرجات متفاوتة من الوفرة في البحر    الحوتیاتفیھ ملفت: خمسة وعشرون نوًعا من    الحوتیاتأن تنوع  
لك،  ذ  لى). عالوة ع1األبیض المتوسط. یتواجد أحد عشر نوًعا بشكل منتظم، مع وجود تجمعات مقیمة في الحوض (الجدول  

) األطلسي  شمال  المنك  حوت  ( ) Balaenoptera a. acutorostrataیعتبر  األحدب   .Megaptera nوالحوت 
novaeangliae) والحوت القاتل الكاذب (Pseudorca crassidens  ،عشر نوعا المتبقیة فھي    بینما األحد ) زواًرا
 ). 2نادرة جًدا (الجدول 
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وأسمائھا الشائعة  ذات التواجد المنتظم واألنواع المقیمة في البحر األبیض المتوسط    حوتیاتال الحوتیات أنواع    ).1الجدول (
(عادةً ما تكون أسماء الحیتان باللغة العربیة ترجمة مباشرة من النسخة اإلنجلیزیة    باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة والعربیة.

. عند وجود خیارین، یشیر االسم العلوي إلى اللغة اإلنجلیزیة  ولكن بعض الدول العربیة تترجم األسماء الفرنسیة بدالً من ذلك 
 واألدنى إلى الفرنسیة). 
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فقط لألنواع المعترف    الموجودة أو التي وجدت في البحر األبیض المتوسط. األنواع العادیة محددة باللون الرمادي. الموئل (مفضل بالخط العریض) والحالة موضحة  حوتیاتالالحوتیاتأنواع    ).2الجدول (
حفظ الحیتان والدالفین وخنازیر البحر في    2021البحر األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي،    حوتیات  الحوتیاتلق بحفظ  مقتبس من االتفاق المتع  بھا على أنھا عادیة.

المتوسط   األبیض  المجاورة:  البحر  والمناطق  األسود  المتعلق والبحر  باالتفاق  األبیض   تقریر حالة خاص  والبحر  األسود  البحر  في  الحیتان  األطلسيمن    المتاخمة منطقة  الوالمتوسط  بحفظ  ، عن  المحیط 
Giuseppe Notarbartolo di Sciara and Arda Tonay   (.قید التحضیر 

لحفظ   الموئل  الحضور  التصنیف  باإلنجلیزیة االسم  األنواع الفرعیة /األنواع   الدولي  (االتحاد  الحالي  الوضع 
  

1 Eubalaena glacialis  الحوت المحدب لشمال األطلسي Mysticeti, Balaenidae  نادر جدا 

  2 Balaenoptera a. acutorostrata الحوت المنك لشمال األطلنطي Mysticeti, Balaenopteridae  زائر 

3 Balaenoptera b. borealis  الحوت ساي Mysticeti, Balaenopteridae  نادر جدا 

4 Balaenoptera p. physalus  حوت الزعنفة شمال األطلسي Mysticeti, Balaenopteridae الرصیف   منتظم المنحدرات،   المحیطات، 
 

 ھش

5 Megaptera n. novaeangliae  الحوت المحدب لشمال األطلسي Mysticeti, Balaenopteridae  زائر 
  

6 Eschrichtius robustus  الحوت الرمادي Mysticeti, Eschrichtiidae  نادر جدا 

7 Physeter macrocephalus  حوت العنبر Odontoceti, Physeteridae مھدد باالنقراض  المنحدرات، المحیطات منتظم 

8 Kogia sima  حوت العنبر القزم Odontoceti, Kogiidae  نادر جدا 

  
9 Hyperoodon ampullatus  الحوت الشمالي قاروري األنف Odontoceti, Ziphiidae  نادر جدا 

10 Mesoplodon bidens  حوت سویربي المنقاري Odontoceti, Ziphiidae  نادر جدا 

11 Mesoplodon densirostris  حوت بلینفیل المنقاري Odontoceti, Ziphiidae  نادر جدا 

12 Mesoplodon europaeus الحوت المنقاري لجیرفیھ Odontoceti, Ziphiidae  نادر جدا 

13 Ziphius cavirostris  حوت كوفییھ ذو المنقار Odontoceti, Ziphiidae ھش المنحدرات، المحیطات منتظم 

14 Delphinus d. delphis الدلفین الشائع Odontoceti, Delphinidae المنحدرات،  الرصیف   منتظم الشاطئي، 
  

 مھدد باالنقراض 

15 Globicephala macrorhynchus  الحوت الطیار قصیر الزعانف Odontoceti, Delphinidae  نادر جدا   

16 Globicephala m. melas  الحوت الطیار طویل الزعانف شمال األطلسي Odontoceti, Delphinidae الرصیف  المحیطات،   منتظم المنحدرات،  
 

 مھدد باالنقراض (مقترح) 

17 Grampus griseus  دلفین ریسو Odontoceti, Delphinidae ھشة (مقترح) المنحدرات، المحیطات منتظم 

18 Orcinus orca األوركا Odontoceti, Delphinidae المنحدرات،   منتظم الشاطئي،  الرصیف 
  

 باالنقراض مھددة بشدة 

19 Pseudorca crassidens  الحوت القاتل الكاذب Odontoceti, Delphinidae  زائر 
  

20 Sousa plumbea  دلفین المحیط الھندي األحدب Odontoceti, Delphinidae  نادر جدا 

21 Stenella coeruleoalba  الدلفین المخطط Odontoceti, Delphinidae المنحدرات المحیطات،  منتظم Least Concern (proposed) 

22 Steno bredanensis  الدلفین ذو األسنان الخشنة Odontoceti, Delphinidae   مكان في  زائر  لیفنتین،  بحر  في  منتظم 
 

الرصیف   المنحدرات،   المحیطات، 
  

 بیانات غیر كافیة (مقترح)

23 Tursiops t. truncatus  األنف شمال األطلسي دلفین قاروري Odontoceti, Delphinidae الرصیف الشاطئي،  المحیطات منتظم Least Concern (proposed) 

24 Phocoena p. phocoena خنازیر البحر  المیناء  شمال األطلسي Odontoceti, Phocoenidae  نادر جدا 

25 Phocoena p. phocoena  األسود خنازیر البحر المیناء للبحر Odontoceti, Phocoenidae مھدد باالنقراض  الرصیف الشاطئي  منتظم في شمال بحر ایجة 

UNEP/MED IG.25/27 
الصفحة 497



من أكثر البیئات البحریة  منذ آالف السنین. یعد البحر األبیض المتوسط  األبیض المتوسط مأھولة بالسكان  إّن منطقة البحر   .6
تأثراً باألنشطة البشریة على كوكب األرض. یتسبب تركیز السكان واألنشطة حول الحوض في تأثیرات كبیرة على البیئات  

یكولوجیة الطبیعیة ونوعیة ووفرة الموارد الطبیعیة بدرجات متفاوتة. سلط  البحریة والساحلیة، مما یھدد بنیة ووظیفة النظم اإل
المتوسط   األبیض  البحر  حالة  لعام  تقریر  البحریة والساحلیة  للبیئة  2012للبیئة  المتحدة  األمم  البحر  / (برنامج  خطة عمل 

) الضوء على ما یلي، باعتبارھا القضایا الرئیسیة التي تتطلب سیاسات منسقة واستجابات إداریة لوقف  2012  ،المتوسط

 المیاه ءاغناتدھور النظم اإلیكولوجیة للبحر األبیض المتوسط: التنمیة الساحلیة والزحف العشوائي، والتلوث الكیمیائي،
، والقمامة البحریة، والضوضاء البحریة، واألنواع الغازیة غیر األصلیة، واالستغالل المفرط، وسالمة    التأجین و  بالمغذیات

لبیولوجي. یعّرض ھذا السیناریو المعقد  قاع البحر، والظروف الھیدروغرافیة المتغیرة، وشبكات الغذاء البحریة، والتنوع ا
من بین تلك األنواع المعرضة للخطر    الحوتیاتالحوتیاتللضغوط المتعددة والمتزامنة موائل وأنواع معینة لخطر كبیر. تعد  

منخفضة  نظًرا لكونھا فقاریات كثیرة التنقل وطویلة العمر تقع في أعلى مستویات الشبكات الغذائیة البحریة ومعدالت تكاثرھا  
والبحر األسود صًكا قانونیًا لضمان بقاء الحیتان والدالفین  للغایة. وفقًا لذلك، أنشأت الدول المطلة على البحر األبیض المتوسط  

في البحر األسود، والبحر األبیض المتوسط، والمنطقة المتاخمة للمحیط األطلسي    الحوتیاتفي المنطقة: االتفاق المتعلق بحفظ  
)ACCOBAMS (   إلى جانب ذلك، وباإلضافة إلى التشریعات الوطنیة، فإن اللوائح  2011الذي دخل حیز التنفیذ في .

 ). 3(الجدول    الحوتیاتصلة أیًضا  بشكل مباشر أو غیر مباشر، بالحفاظ على لھا  األوروبیة والدولیة األخرى  
 

في    الحوتیاتالحوتیاتلیة والمنظمات الحكومیة الدولیة ذات الصلة بحمایة  ). التشریعات األوروبیة واالتفاقیات البیئیة الدو3الجدول (
 البحر األبیض المتوسط. 

 األوروبیة 

 

األمر التوجیھي  
بشأن الموائل  

)1992 ( 

یسعى الھدف الشامل للتوجیھ إلى ضمان "الحفاظ على جودة البیئة وحمایتھا   •
وتحسینھا، بما في ذلك الحفاظ على الموائل الطبیعیة والحیوانات والنباتات البریة".  

 في المرفقین الثاني والرابع.   مدرجة الحوتیات الحوتیاتأنواع 
یؤسس شبكة على مستوى المجتمع المحلي من مناطق حمایة الطبیعة تعرف باسم   •

Natura 2000   بھدف ضمان البقاء على المدى الطویل لألنواع والموائل األكثر
 Naturaقیمة وعرضة للتھدید في أوروبا. تقع مسؤولیة اقتراح مواقع لفائدة 

 على عاتق الدول األعضاء  2000
مالذ بیالغوس  

للثدیات البحریة  
)1999 ( 

تقوم فرنسا وإیطالیا وإمارة موناكو بإیجاد مبادرات منسقة بشكل مشترك لحمایة   •
وموائلھا من جمیع مصادر االضطرابات: التلوث والضوضاء   الحوتیاتالحوتیات

 والصید العرضي واإلصابة والتعطیل وما إلى ذلك. 

الالئحة المتعلقة  
بالبحر األبیض  

 ) 2006(لمتوسط  ا

تكییف سیاسة االتحاد األوروبي المشتركة لمصاید األسماك في سیاق البحر   •
، من خالل وضع التدابیر الالزمة لالستغالل المستدام للموارد  األبیض المتوسط 

 السمكیة. 
الئحة البرلمان األوروبي ومجلس اإلجراءات الفنیة لمصاید األسماك. أحدث    •

 . 2019/1241إصدار من الالئحة (االتحاد األوروبي) 
التوجیھ اإلطاري  

لإلستراتیجیة  
البحریة الخاصة  

 باالتحاد األوروبي 

وضع إطار تتخذ فیھ الدول األعضاء التدابیر الالزمة لتحقیق أو الحفاظ على   •
 على أقصى تقدیر. 2020الوضع البیئي الجید  في البیئة البحریة بحلول عام 

 للحمایة البحریة.   الموائل األمر التوجیھي بشأن مصمم لخلق تآزر مع  •

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقیة برشلونة  
و   1976(

1995 ( 

تعمل   ". اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر األبیض المتوسط " •
 عامة.  للبیئة كأمانةلبرنامج األمم المتحدة خطة عمل البحر األبیض المتوسط 

البروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في البحر   •
 ) 1991المتوسطیة "( الحوتیاتخطة العمل لحفظ المتوسط  

اتفاقیة بون  
 معاھدة بون) /CMS(  الحیوانات البریة المھاجرةاتفاقیة حفظ أنواع  • ) 1979(

االتفاق المتعلق  
  الحوتیات بحفظ 

في البحر األسود  
والبحر األبیض  

المتوسط والمنطقة  
المتاخمة من  

االتفاق المتعلق بحفظ الحیتان في البحر األسود، والبحر األبیض المتوسط،   •
 األطلسي . والمنطقة المتاخمة للمحیط 

UNEP/MED IG.25/27 
الصفحة 498

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%86


 

 

 ة دولی ال

المحیط األطلسي  
)1996 ( 

اتفاقیة االتجار  
الدولي بأنواع  

الحیوانات  
والنباتات البریة  

المعرضة  
لالنقراض   

1973 ( 

اتفاقیة التجارة الدولیة في األنواع المھددة باالنقراض من الحیوانات والنباتات  •
 والمعروفة أیًضا باتفاقیة واشنطن.  ،البریة

 ). الحوتیاتیحظر التجارة في األنواع المھددة باالنقراض (مثل  •

ن  رب اتفاقیة 
)1979 ( 

والمعروفة    الخاصة بصون الحیاة البریة والموائل الطبیعیة في أوروبااتفاقیة  •
 أیًضا باتفاقیة برن

في الملحق  الموجودة بانتظام في البحر األبیض المتوسط  الحوتیاتأماكن جمیع  •
 األول (أنواع الحیوانات المحمیة بشكل صارم). 

اتفاقیة بشأن التنوع  
البیولوجي  

)1992 ( 

على الرغم من أنھا ال تشیر صراحة   ، تُعرف أیًضا باسم اتفاقیة التنوع البیولوجي •
تحث األطراف المتعاقدة على تطویر برامج وطنیة من شأنھا حمایة   ، الحوتیاتإلى 

 تراثھا الطبیعي وتنوعھا البیولوجي. 
اتفاقیة األمم  

المتحدة لقانون  
 ) 1982البحار  (

 اتفاقیة األمم المتحدة بشأن قانون البحار  •
الحفاظ  : "تتعاون الدول بھدف 65لدیھا أحكام خاصة بالثدییات البحریة (المادة  •

 على الثدییات البحریة ..."). 

 

المجلس العام  
لمصاید األسماك  

في البحر األبیض  
المتوسط   

)1949 ( 

بموجب   بیض المتوسط في في البحر األ األسماك لمصائد العام  المجلس    ستأس •
 من دستور منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو).  14أحكام المادة 

ھدفھا الرئیسي ھو ضمان الحفظ واالستخدام المستدام للموارد البحریة الحیة   •
والبحر  وكذلك التنمیة المستدامة لتربیة األحیاء المائیة في البحر األبیض المتوسط  

 األسود. 

اللجنة الدولیة  
لشؤون صید  

 ) 1946الحیتان  (

لصید الحیتان ھي الھیئة العالمیة المكلفة بالحفاظ على  لشؤون  اللجنة الدولیة  •
 الحیتان وإدارة صید الحیتان.   

 حكومة عضو من دول من جمیع أنحاء العالم.     88یوجد حالیًا  •
 تعمل على معالجة مجموعة واسعة من قضایا الحفظ.  •

 

 في البحر األبیض المتوسط:  الحوتیات الحوتیاتفیما یلي استعراض للتھدیدات الرئیسیة التي تواجھھا أنواع  -7

II.1.  التفاعالت مع مصاید األسماك 

 ) الشباك الشبحیة /غیر قانوني/الصید العرضي في معدات الصید (قانوني 

قدیمة قدم المحاوالت البشریة  ومصاید األسماك في البحر األبیض المتوسط    الحوتیات الحوتیات. من المحتمل أن تكون التفاعالت بین 8
). تشكل التفاعالت المباشرة لمصاید األسماك تھدیًدا خطیًرا لبقاء العدید من مجموعات  Bearzi, 2002األولى لصید األسماك بالشبكة (

رضیة واإلصابة التي تسببھا مصاید األسماك من التشابك  ، مع كون الصید العرضي (الوفیات الع  ھاأنواعوبعض    الثدییات البحریة
). یمكن أن تؤدي أنواع مختلفة من معدات الصید إلى  Brownell et al. 2019 ؛ 2008العرضي) وھي المشكلة األكثر حدة (اقرأ،  

، بما في ذلك الشباك السلبیة والنشطة والخیوط الطویلة والمصائد والشباك والخیوط المھملة أو المفقودة.  حوتیاتالصید العرضي لل 
لوحظت على   التي  التشابك  أدلة  على    الحوتیات الحوتیاتتظھر  األسماك  لمصاید  القوي  التأثیر  الماضیة  القلیلة  السنوات  في  العالقة 

المتوسط   األبیض  البحر  في  الحیتان  لوحظ مجموعات  التي  العرضي  الصید  معدالت  من  أكثر  األسود)  ذاتھا(والبحر  بحد   ت 
ACCOBAMS, 2019)   باإلضافة إلى ذلك، فقد تبین أیًضا أن تشابك الحنجرة أو الخنق الحنجري سبب لوفاة الدالفین التي تنھب .(

حول الحنجرة أو تستقر في المعدة أو تقطع األنسجة    معدات الصید. خالل أحداث النھب ھذه، قد تبتلع الدالفین الشبكة، والتي قد تلتف
 ). Đuras Gomerčić et al. 2009الحنجریة (

مقارنة بالفترات السابقة، عندما كان الصید العرضي  في مصاید البحر األبیض المتوسط    حوتیات، انخفض الصید العرضي للدیثاح  .  9 
الفقاریات   أنواع  أخرى من  لمجموعات  بالنسبة  (أیًضا  ذا صلة  البحریة،  العائمة  الشباك  بشكل رئیسي عن  الناجم  البحریة،  للثدییات 

ومنذ ذلك الحین، أفادت دراسات قلیلة فقط عن الصید العرضي للثدییات  ،  2005البحریة الكبیرة). تم حظر استخدام ھذه الشباك في عام  
 البحریة من مصاید األسماك األخرى في البحر األبیض المتوسط. 
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. في الوقت الحالي، یبدو أن أنواع مجموعات السفن ذات أعلى معدالت التفاعل مع الثدییات البحریة ھي تلك التي تستخدم الشباك  10 
 اك المثلّثة في المناطق الساحلیة الخیشومیة والشب 

بشكل كبیر بمجرد حظر الشباك العائمة    الحوتیات . فیما یتعلق بتكوین الصید العرضي لألنواع، انخفضت األنواع المسجلة من  11
أنواع   على  العثور  تم  حالیًا،  الحقًا.  استبعادھا  یتم  أن  قبل  الدلفین  حوتیات الحوتیاتالكبیرة  مثل  والصغیرة،  المخطط    المتوسطة 

(Stenella coeruleoalba)) والدلفین قاروري األنف ،Tursiops truncatus) والدلفین الشائع (Delphinus delphis  (
 )GFCM SOMFI 2020بشكل متقطع في تقاریر المصید العرضي (

أدى استخدام الشباك الثابتة الممتدة إلى المنحدرات القاریة في جمیع مصاید األسماك الساحلیة إلى زیادة مخاطر    ،. في العقود األخیرة12
فقدان معدات الصید وبالتالي إلى الصید غیر المحسوب (أي الصید الشبحي). یمكن أن تُفقد معدات الصید عرضیًا أثناء العواصف كما  

لى الرغم من ندرة وعدم تناسق البیانات الخاصة بمعدات الصید المھجورة في منطقة البحر األبیض  عیمكن أیًضا التخلي عنھا عمًدا.  
تم االعتراف بھذا األمر على أنھ مصدر قلق كبیر. تتجاوز اآلثار الرئیسیة لمعدات الصید المھجورة أو المفقودة الصید    المتوسط فقد

ل الحیتان والدالفین. تشمل اآلثار اإلضافیة التغییرات في بیئة قاع البحر (منظمة  أیًضا الحیوانات األخرى مث   لألسماك لتشملالمستمر  
 ). 2019األغذیة والزراعة، 

 الفرائس  وإستنزاف الجائر  الصید 

  76،280أحد أكثر مناطق الصید كثافة في العالم، إذ یستضیف أسطول صید ضخًما یضم ما یقدر بـ    . یعد البحر األبیض المتوسط13 
منھا حوالي   الصغیرة  الصید  وتمثل سفن  والزراعة،  82سفینة صید،  األغذیة  (منظمة  إلى  ٪2020  المكثفة  الصید  تؤدي جھود   .(

وأسماك القرش وفقمة البحر األبیض    الحوتیاتللخطر، بما في ذلك    استنزاف الرصید السمكي وتؤثر على العدید من األنواع المعرضة
والسالحف البحریة. ساھم الصید غیر المستدام في حدوث تغیرات إیكولوجیة دراماتیكیة في البحر األبیض    المتوسط وفقمة الراھب 

على فرائس الثدییات البحریة، وخاصة    حیث تم توثیق الصید الجائر بشكل دقیق فقد كان لھ آثار سلبیة  ،(Sala, 2004) المتوسط
 ). Piroddi et al. 2010الصغیرة ( الحوتیات

 الحوتیات النھب من قبل 

أنھ یسبب صعوبات اقتصادیة، ال سیما  . یبدو أن نھب الدالفین لألسماك یتكرر بشكل دائم ویعتقد صیادي البحر األبیض المتوسط  14
). ومع ذلك،  Bearzi, 2002الصغیرة، من خالل التسبب في تلف معدات الصید وعرقلة أنشطة الصید (فیما یتعلق بمصاید األسماك  

في تونس والمغرب على   الكبیرة  ال یقتصر نھب الدالفین على المصاید الصغیرة فحسب، بل تم اإلبالغ أیًضا عن نھب الشباك الكیسیة 
ن یؤدي تلف النظام البیئي الناجم عن الصید الجائر وتدھور الموائل  ). من المحتمل أBenmessaoud et al. 2018سبیل المثال (

). وبالتالي،  Reeves et al. 2001إلى تفاقم التصور بأن الدالفین تقلل من إنتاجیة مصاید األسماك (في البحر األبیض المتوسط  
في بعض الحاالت النادرة إلى عملیات قتل متعمدة    فإن األضرار االقتصادیة التي تسببھا الدالفین تولد صراًعا مع الصیادین قد تؤدي 

 انتقامیة، فضالً عن مطالب عرضیة بعملیات إعدام منظمة في بعض األماكن.

II.2.   القتل العمد 

، مثلت عملیات القتل المباشر وتقدیم المكافآت للدالفین أولى المحاوالت البشریة لحل  . في بعض مناطق البحر األبیض المتوسط  15 
ب والمنافسة، وھي استراتیجیة دعمتھا عدة حكومات واستمرت حتى أواخر الستینیات. في الوقت الحاضر، تعتبر مناھج  مشكلة النھ

ولم تعد معظم منظمات الصید  مكافحة الثدییات البحریة مثل الذبح أو المضایقة غیر قانونیة في معظم دول البحر األبیض المتوسط  
أو غیرھم من األشخاص مازالوا یشرعون لعملیات القتل المباشر، فھي ال    الصیادین  فرادى عض  تعتبرھا مالئمة. على الرغم من أن ب 

 بعد اآلن. في البحر األبیض المتوسط  الحوتیاتتشكل مشكلة فیما یتعلق بحفظ 

II.3. االصطدامات مع السفن     

٪ من إجمالي الشحن  30مرور السفن في العالم، حیث یتركز حوالي    ات لبعض من أعنف حركبیض المتوسط  . یخضع البحر األ16
 ٪ فقط من سطح المحیط العالمي. 0.8التجاري في العالم ضمن 

 .David et al)   (Balaenoptera physalus) ةظ الحیتان الزعنف. تمثل االصطدامات مع السفن مسألة رئیسیة في حف 17 
2011; Panigada et al. 2006)  العنبر  ;Di Méglio et al. 2018) (Physeter macrocephalus) وحیتان 

Frantzis et al. 2019)    إدراج حیتان الزعانف وحیتان العنبر على قائمة األنواع الھشة والمھددة باالنقراض حسب معاییر  تم
، مما یؤكد الحاجة الملحة لتقلیل وتخفیف أي  ) على التواليIUCNالقائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والموارد الطبیعیة ( 

ضغط بشري المنشأ. أظھر تحلیل سجالت الجنوح والتصادم أن حوت الزعنفة ھو أكثر األنواع عرضة لضربات السفن في شمال  
حیث زاد    ،غرب البحر األبیض المتوسط. تم اإلبالغ عن معدالت عالیة بشكل غیر عادي من تصادمات السفن لھذا النوع في المنطقة

حوت في السنة من السبعینیات إلى التسعینیات. وتجدر اإلشارة   1.7إلى    1معدل االصطدام السنوي الممیت من  الحد األدنى لمتوسط  
أیًضا إلى أن الضربات المبلغ عنھا تقلل إلى حد كبیر من العدد الحقیقي للضربات. تحدث أغلب االصطدامات مع حیتان الزعنفة في  

موسم التغذیة عندما یتم مواجھتھا في كثیر من األحیان، وعندما تزداد حركة مرور العبارات وسفن الركاب في المنطقة.  الصیف، خالل  
 تحدث االصطدامات مع حیتان الزعنفة  في الغالب على المسارات الرئیسیة لسفن الركاب التي تعبر الحوض. 
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السفن، ال 18  أیًضا لضربات  العنبر معرضة  السواحل    . كما أن حیتان  بالتوازي مع  تسافر  التي  الرئیسیة  الشحن  سیما على طرق 
 Frantzisاإلیطالیة والفرنسیة وعلى طول الخندق الھیلیني، حیث یتداخل تواجد حیتان العنبر وحركة المرور البحریة بشكل كبیر (

et al. 2019 .( 

II.4. تحت الماء  الضجیج 

) ویمكن  Williams et al. 2020 (  الموؤلتحت الماء من األنشطة البحریة المختلفة ضغط مزمن على مستوى      الضجیجعتبر  ی .  19
بعدة طرق. في الحاالت الشدیدة، مثل المستویات العالیة للغایة من الضجیج الحاد (على سبیل المثال، من    الحوتیاتسلبًا على  ؤثر  ی أن  

البحریة)، یمكن أن یؤدي ذلك إلى تحول دائم في العتبة أو حتى تلف األنسجة الذي یؤدي    األعمال السفن الزلزالیة أو مشاریع الحفر في  
من خالل    الحوتیاتعلى    -على مختلف النطاقات المكانیة والزمانیة    -الحادة والمزمنة   جیجالض ؤثر  ی إلى الجنوح والنفوق. یمكن أن  

الصلة   الموائل، وإخفاء األصوات ذات  المكانیة واستبعاد  العتبة، واإلزاحة  المؤقتة في  بما في ذلك التحوالت  مجموعة من اآللیات، 
ا اإلجھاد  ومستویات  واالضطراب  الطعام،  عن  والبحث  الطویلباالتصال  وربما  القصیر  المدى  على  سلوكیة  وتغیرات   لمرتفعة، 

(Southall et al. 2007; Weilgart 2007; Clark et al. 2009; Williams et al. 2020 (  قد یؤدي ذلك إلى تأثیرات .
ى حركة السفن بجمیع على التغذیة وتوازن الطاقة، وكذلك على التكاثر، ما قد ینجر عنھ عواقب على مستوى التجمعات. باإلضافة إل

أنواعھا وأغراضھا (البضائع، النقل، صید األسماك، السیاحة، مراقبة الحیتان، البحث)، یمكن أن تنشأ األنشطة الصاخبة من االستكشاف  
ارع  الجیوفیزیائي، واألنشطة العسكریة (السونار واالنفجارات)، وجرف األعماق والتنمیة الساحلیة والبحریة (على سبیل المثال، مز

 على تجنب االصطدام بالسفن.  الحوتیاتالضوضاء الصادرة عن السفن أیًضا على قدرة  أن تؤثرالریاح البحریة). من المحتمل 

II.5.  اضطراب من حركة القوارب 

في العقود األخیرة. من المحتمل أن تجعل الطبیعة  . شھد البحر األبیض المتوسط توسعا كبیرا في حركة القوارب الترفیھیة والشحن  20
في ھذا الحوض معرضة بشكل   الحوتیات، وسواحلھا المكتظة بالسكان والوجود البارز للسیاحة،  المغلقة نسبیًا للبحر األبیض المتوسط

لتأثیرات   تغیرات سلوكیة لبعض  خاص  الدراسات  بھا من اضطرابات صوتیة. أظھر عدد من  یرتبط  الترفیھیة وما  القوارب  حركة 
، باإلضافة إلى التجنب المؤقت  (Papale et al. 2011)األنواع (بما في ذلك السلوك الصوتي) استجابة لحركة القوارب الترفیھیة  

، على  (La Manna et al. 2010; Gonzalvo et al. 2014)قوارب الترفیھیة للمناطق ذات الكثافة العالیة للسفن في حركة ال
. باإلضافة إلى قدرتھا على تعطیل سلوك البحث عن الطعام  (La Manna et al. 2013)الرغم من تسجیل درجة معینة من التسامح  

الماء)، قد تؤدي حركة القوارب أیًضا إلى    الضوضاء تحت-4أو الراحة، فضالً عن زیادة مستویات التوتر (انظر أیًضا    المعاشرة أو  
 إصابات خطیرة أو الوفاة جراء ضربات القوارب، كما ھو موضح أعاله. 

 
II.6.   مع السباحة  ذلك في  بما(  الحوتیاتمشاھدة  (    

قة)  أو حتى أنشطة البحث غیر الدقی   الحوتیات . یمكن أن تؤدي األسالیب الغازیة للقوارب (على سبیل المثال، من أنشطة مراقبة  21 
إلى إزعاج الحیتان من خالل الوجود المادي المباشر و من خالل الضجیج المنبعث وقد تعیق السلوكیات المھمة، مثل التغذیة والتكاثر  

(Jahoda et al. 2003)  یمكن أن یؤدي وجود السفن على المدى الطویل أیًضا إلى استبعاد الحیوانات من الموائل المفضلة (انظر .
 ت الماء).   ضجیج تح-4أیًضا 

غیر المنظمة، والتي قد تنمو بسرعة كبیرة في بعض المناطق، تأثیرات ضارة على    الحوتیات. یمكن أن یكون ألنشطة مراقبة  22
 مستوى التجمعات، والتي یجب التخفیف منھا ومنعھا. 

فقًا لإلرشادات الواردة في االتفاق المتعلق  . یجب حظر األسالیب القریبة والجائرة، مثل تلك المتعلقة بعملیات السباحة مع الحیتان، و 23
والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي، واالتفاقیة الخاصة بمحمیة بیالغوس  في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط    الحوتیاتبحفظ  

 واللجنة الدولیة لشؤون صید الحیتان لما قد تسببھ من إزعاج شدید للحیوانات. 

یًضا إلى أن المركبات الجویة غیر المأھولة أو الطائرات بدون طیار، قد ظھرت مؤخًرا كطریقة معقولة التكلفة  . تجدر اإلشارة أ24
، تعتبر ھذه التكنولوجیا الجدیدة الحوتیاتوالتقاط الصور والفیدیوھات. بالنسبة للعدید من مشغلي مشاھدة    الحوتیاتنسبیًا ومتاحة لدراسة  

 بأسعار معقولة على نحو متزاید، فرصة جیدة للحصول على صور ولقطات مذھلة للترویج ألعمالھم. نسبیًا، والتي تتطور بسرعة و

II.7.   ملوثات كیمیائیة 

 .Tanabe et al)المناعي (   كبت وقد تكون مباشرة وغیر مباشرة. وتشمل    الحوتیات . تتنوع تأثیرات الملوثات الكیمیائیة على  25
الصماء  1994 الغدد  ؛ ضعف  (Tanabe et al. 1994; Vos et al. 2003; Schwacke et al. 2012))، اضطراب 
. قد تؤثر الملوثات  (Tanabe et al. 1994; Vos et al. 2003)والشذوذ التطوري   )، .(Schwacke et al.2002اإلنجاب

)، بینما تشمل  Hall et al. 2017؛  Hall et al  .2006الحیاة (  بشكل مباشر على الوفرة من خالل تقلیل التكاثر أو البقاء على قید
على الرغم من أن التلوث بالكلور العضوي قد انخفض بشكل    . الحوتیاتالتأثیرات غیر المباشرة التأثیرات على وفرة أو جودة فرائس  

 Jepson et)ال تزال مرتفعة بشكل مثیر للقلق عام في عدة مناطق، إال أن مستویاتھ في العدید من حیتان البحر األبیض المتوسط  
al. 2016; Marsili et al. 2018; Genov et al. 2019)  ثنائي تمثل مركبات  الحالي،  الوقت  في  الكلور  .  متعدد  الفینیل 
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)PCBsأكبر تھدید ملوث للحیتانیات (  (Jepson et al. 2016)  الفینیل ثنائي  . في البحر األبیض المتوسط، تنخفض تركیزات 
متعدد الكلور لدى الدالفین قاروریة األنف، وھو نوع منتشر عبر الحوض، بشكل عام من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق  

(Genov et al. 2019)  أیًضا عرضةً  ، تماشیا مع التدرج العام لألنشطة البشریة في ھذا الحوض. قد یكون البحر األبیض المتوسط
بشكل خاص للتلوث بالزئبق، نظًرا لطبیعتھ شبھ المغلقة، فضالً عن الوجود المرتفع نسبیًا لھذا المعدن الثقیل من المصادر الطبیعیة  

 ). Andre et al .1991والبشریة (

II.8.  دقیق) /الحطام البحري (كلي 

. أصبح التلوث البالستیكي أحد أكبر االھتمامات البیئیة في األنثروبوسین، حیث یمثل تھدیًدا كبیًرا لكل من الحیاة البریة وصحة  26
نظم البیئیة بأكملھا من خالل  من أكثر البیئات تلوثًا بالبالستیك. قد یھدد ھذا التلوث البحري الحاد ال اإلنسان. یعد البحر األبیض المتوسط  

تأثیره على الحیوانات البحریة (التشابك، واالبتالع، والتلوث)، مما یؤثر في النھایة على صناعة السیاحة ورفاھیة سكان البحر األبیض  
 ). Lambert at el. ، 2020(المتوسط  

، حیث  (Baulch & Perry 2014ات متفاوتة (للتھدید بسبب الحطام البحري بدرج  الحوتیات. قد تتعرض أنواع مختلفة من  27 
الكلي ( البالستیكي  الحطام  التي تغطس عمیقا معرضة بشكل خاص البتالع  المسننة  الحیتان   de  ؛ Simmonds 2012یبدو أن 

Stephanis et al .2013 معرضة بشكل خاص  ). قد تكون حیتان البالین مثل حوت الزعنفة الموجود في البحر األبیض المتوسط
والجزیئات  ال الطلیقة  الزعنفة  حیتان  بین  التفاعل  في  التحقیق  یبدأ  لم  بھا.  الخاصة  التغذیة  آلیات  بسبب  البالستیكیة  الجزیئات  بتالع 

المتوسط   األبیض  البحر  في  مؤخًرا.  البالستیكیة  إال  أخرى  الجزیئات  Fossi et al. (2012وأماكن  من  كبیرة  كمیات  وجدت   (
بینت الدراسات الحدیثة إلى أن الحطام،   ي عینات المیاه السطحیة من محمیة بالغوس والمناطق المجاورة لھا. واإلضافات البالستیكیة ف

بما في ذلك الجزیئات البالستیكیة واإلضافات الكیمیائیة (مثل الفثاالت)، تمیل إلى التراكم في مناطق السطح في البحر األبیض المتوسط  
)Fossi et al  .2016،  2017  مما یشیر إلى وجود تداخل محتمل بین مناطق تراكم الحطام ومناطق تغذیة حیتان الزعنفة. یشكل ،(

البحر   الموجودة في  الزعنفة  تھدیًدا جسیما لصحة حیتان  المباشر واستھالك فریسة ملوثة)  (االبتالع  البالستیكیة  للجزیئات  التعرض 
كیة أیًضا في عدد من األنواع المسننة، لكن ال یزال نطاق التأثیرات غیر مفھوم بشكل  األبیض المتوسط. تم العثور على جزیئات بالستی 

 . (Andre et al. 1991)واضح  

II.9.   فقدان الموائل وتدھورھا 

. یمكن تعریف تدھور الموائل على أنھ "تلك العملیات ذات األصل البشري التي تجعل الموائل أقل مالءمة أو أقل توفًرا للثدییات  28 
). غالبًا ما یكون من الصعب فصل التدھور المادي ألنشطة معینة (أي الضرر  2006ة"  (اللجنة الدولیة لشؤون صید الحیتان، البحری 

المادي للموئل مثل التنمیة الساحلیة أو الصید بشباك الجر على قاع البحر) عن العوامل األخرى المرتبطة بتلك األنشطة (على سبیل  
تأثیرات الشبكة الغذائیة) في كلتا الحالتین، یمكن أن یكون المثال، المستویات العالی  التنمیة الساحلیة أو  الناتجة عن  ة من الضوضاء 

 الرئیسیة آثار سلبیة خطیرة.  الحوتیاتألنشطة التنمیة البشریة بشكل مباشر أو غیر مباشر (سواء الساحلیة أو السطحیة) في موائل 

وفقدان الموائل الحرجة عن التنمیة الساحلیة والبحریة، والھندسة البحریة، وبناء الموانئ    . یمكن أن ینتج انخفاض جودة الموائل 29 
والسدود، وفتح وإغالق الممرات المائیة، واستغالل الموارد البحریة (على سبیل المثال، مما یؤدي إلى تعدیالت قاع البحر، والتغیرات  

إلى اإلضرار بتوازن طاقة    الحوتیات. قد یؤدي االضطراب الناتج في سلوك  في جودة المیاه، والمغذیات وتكاثر الطحالب الضارة)
الفرد، وبالتالي المعدالت الحیویة للسكان (على سبیل المثال، البقاء والتكاثر). عالوة على ذلك، عندما یؤثر ھذا االضطراب على معظم  

یات السكان. وقد أفادت التقاریر، على سبیل المثال، أن كثافات  األفراد في مجموعة سكانیة ما، یمكن أن یترجم إلى تغییرات في دینامیك
جرف األعماق المرتبطة بمشروع توسیع المرفأ تسببت في أن تقضي الدالفین قاروریة األنف وقتًا أقل في المیناء، على الرغم من  

 ). Pirotta et al . .2013المستویات األساسیة العالیة لالضطراب وأھمیة المنطقة كمنطقة بحث عن الطعام (

 

II.10.   تغیر المناخ 

) وقد تم توثیقھا أیًضا في البحر األبیض  IPCC، 2007الوقت الراھن على نطاق واسع قضیة عالمیة (  المناخ في. یعتبر تغیر  30
(  Boeroالمتوسط. راجع   أبلغوا عن  2008وزمالؤه  الماضیة، حیث  العقود  الملوحة على مدى  المیاه ومستویات  ) درجة حرارة 

، والتي تُعزى إلى تغیر المناخ. تناولت العدید من الدراسات موضوع تأثیرات  مستویات أعلى في جمیع أنحاء البحر األبیض المتوسط
)، مع التغیرات المتوقعة في  Lejeusne et al. 2009؛  Gambaiani et al  .2009(  تغیر المناخ على البحر األبیض المتوسط  

(الدخیلة) الغریبة  األنواع  وجود  في  والزیادات  الماء  عمود  على  وتوزیعھا  الفرائس  بأكملھا   ،توافر  المنطقة  "استوائیة"  بسبب 
(Lambert at el., 2020). 

، والتي تعتمد  . على سبیل المثال، فإّن اآلثار المحتملة لتغیر المناخ العالمي أو تحمض المحیطات على حیتان البحر األبیض المتوسط31
مثل   الكریلیات  على  التغذیة  في  كبیر  حد   .Meganyctyphanes norvegica (Notarbartolo di Sciara et alإلى 

، قد تؤثر بشدة على كل الكائنات،  (Gambaiani et al. 2009)  جة حرارة الماء والملوحة )، فضالً عن احتمال ارتفاع در2003
 وال یترك لھا مجاال لالنتقال إلى خطوط العرض الشمالیة. 
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غیر معروفة حالیًا ولكن ال یمكن إھمالھا إذ تحتاج  في البحر األبیض المتوسط    الحوتیاتالحوتیات. الزالت آثار تغیر المناخ على  32
لى مزید من التحقیق. قد تحدث التأثیرات بسبب التغیرات في توافر الفرائس، وزیادة المنافسة بین المجموعات وداخل المجموعة نفسھا،  إ

 Gambaiani)واحتمال زیادة حدوث مسببات األمراض، والتغیرات األوقیانوغرافیة أو تفاعل تغیر المناخ وضغط مصاید األسماك  
et al. 2009) 

II.11. تراكمیة االثار ال 

 . تناقش األقسام أعاله التھدیدات كل على حدة. ومع ذلك، فمن الواضح أن بعضھا أو جمیعھا قد تتفاعل زمنیا أو مكانیًا أو كالھما. 33

نامیات  . یمكن اعتبار التأثیرات التراكمیة على أنھا تغییرات في التكاثر أو البقاء على قید الحیاة، أو كالھما، والتي تؤثر سلبًا على دی 34 
التجمعات وحالتھم، بسبب التعرض المتكرر لنفس عوامل الضغط بمرور الوقت، أو التأثیرات المجمعة لضغوط متعددة. تطویر طرق  

. ربما یكون أفضل إطار عمل تطوًرا حتى اآلن ھو نموذج لعواقب  (Stelzenmüller et al. 2018)متینة لتقییم ھذه مشكلة المعقدة  
والذي وقع التمدید فیھ للنظر في عواقب الضغوط المتعددة على    (Booth et al. 2020)  (PcoD)  ت االضطراب على التجمعا

). ینتقل ھذا النھج من خالل تأثیرات الضغوطات على  2017) (األكادیمیات الوطنیة للعلوم والھندسة والطب  PcoMSالتجمعات (
سلوك األفراد وعلم وظائف األعضاء، والتي یتم تحویلھا إلى تأثیرات على المعدالت الحیویة ثم إلى االتجاھات الدیمغرافیة واالستدامة.  

الكثی  یتطلب  النھج  ھذا  فإن  ذلك،  والتركیبة  ومع  (التوزیع  المستھدفة  األنواع  عن  كمیة  ومكانیة  زمنیة  ومعلومات  البیانات  من  ر 
یحتوي ھذا التعقید أیًضا على    – الدیموغرافیة وعلم وظائف األعضاء)، وفرائسھا وبیئتھا، واألنشطة البشریة والنماذج التي تربطھا  

 مستویات كبیرة متأصلة من عدم الیقین التنبئي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ). التھدیدات التي تواجھھا الحوتیات المتواجدة بانتظام والمقیمة في البحر األبیض المتوسط. 4الجدول (

على أنھا ممارسة إرشادیة بحتة.    الحوتیاتالحوتیاتمن    11(یجب اعتبار محاولة تصنیف التھدیدات التي تؤثر على ھذه األنواع الـ   
على سبیل المثال، قد تكون بعض ھذه التھدیدات عالیة محلیًا في منطقة معینة ولكنھا تعتبر متوسطة أو منخفضة على المستوى اإلقلیمي.  

، ولكن كما ھو  " نھائیةةعالوة على ذلك، فإن االستخدام الشحیح لـ "؟" لإلشارة إلى نقص المعرفة ال یعني اعتبار بقیة الخالیا "المرتب 
 فھي إشارة بحتة تستند إلى األدلة المتاحة).   ،مذكور أعاله
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 تغیر المناخ

 

       االثار التراكمیة

 

III. ھذه  أھداف خطة العمل 
 

. یتمثل الھدف الرئیسي لخطة العمل ھذه في توفیر إطار عمل وإرشادات للحفظ، بما یتماشى مع القرارات التي اتخذتھا الھیئات  35
والمنطقة األطلسیة المتاخمة، واالتفاق بشأن مالذ  البحر األسود والبحر األبیض المتوسط    الحوتیاتالحوتیاتالدولیة مثل اتفاقیة حفظ  

في    الحوتیاتالحوتیاتالستخدامھا في تحسین حالة حفظ مجموعات   لجنة الدولیة لشؤون صید الحیتان،ت البحریة والبیالغوس للثدیا
 البحر األبیض المتوسط. 

 

IV.   المنھجیة 
 

معرضة للخطر  فإن العدید من مجموعات الحیتان في البحر األبیض المتوسط    العالمي لصون الطبیعة. وفقًا للقائمة الحمراء لالتحاد  36
التدابیر الرامیة إلى تعزیز حمایتھا وصونھا بمثابة إجراءات ذات أولویة ضمن خطة   ینبغي اعتبار  أو مھددة باالنقراض. وبالتالي، 

  حوتیات الحوتیاتراتیجیات لتنفیذھا بمساعدة اتفاقیة حفظ العمل ھذه من قبل جمیع األطراف في اتفاقیة برشلونة عند تحدید أفضل االست 
 المتمتعةالمتمتعةاألنشطة اإلقلیمیة للمناطق    المتاخمة ومركزالبحر األسود والبحر األبیض المتوسط. البحر ومنطقة المحیط األطلسي  

 بحمایة  خاصة. 
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في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط    الحوتیات، مثل اتفاقیة حفظ  .  سمحت الجھود الجاریة على نطاق البحر األبیض المتوسط37
من    . الحوتیاتومبادرة مسح المنطقة األطلسیة المتاخمة، بجمع بیانات أساسیة قویة عن وجود وتوزیع ووفرة وكثافة عدة أنواع من  

غیر معروفة  وسلوكھا ونطاقھا وموائلھا في البحر األبیض المتوسط    الحوتیاتزال العدید من الجوانب المھمة لبیولوجیا  ناحیة أخرى، ال ت 
 بشكل كاف. 

في البحر    الحوتیاتتفاق بشأن حفظ  الاإلشارات إلى برنامج العمل الجاري    االعتبار. عند صیاغة خطة العمل ھذه، تم األخذ في  38 
والمنطقة المتاخمة للمحیط األطلسي المتاخمة واللجنة الدولیة لشؤون صید الحیتان.  على سبیل المثال،  یض المتوسط  األسود والبحر األب 

أنواع   بالنسبة لمعظم  الحفظ واإلدارة وتنفیذھا  البحر األبیض المتوسط  الحوتیاتالحوتیاتیجب صیاغة خطط  ، من أجل اإلدارة  في 
 .   الحوتیاتالحوتیاتیكون لھا آثار ضارة على مجموعات   السلیمة لألنشطة البشریة التي قد

قرار  .  39 في  العمل  الصلة    UNEP/MAP IG22/7تنظر خطة  ذات  التقییم  ومعاییر  المتكاملین  والتقییم  الرصد  برنامج  بشأن 
)IMAP)  البحریة البیئة  لحالة  متكامل  تحلیل كمي  إجراء  التمكین من  إلى  تھدف  والتي  والتقییم  ،  الرصد  برنامج  یغطي  والساحلیة. 

) الجغرافیا المائیة. تتمثل  3) التنوع البیولوجي واألنواع غیر األصلیة،  2) التلوث والقمامة البحریة،  1المتكاملین ثالث مجموعات:  
دافھا وتعریف الوضع البیئي الجید  ھدفًا إیكولوجیا ومؤشراتھا المشتركة وأھ  11األعمدة الرئیسیة لبرنامج الرصد والتقییم المتكاملین في  

)GES شّددت األطراف المتعاقدة  2016فبرایر  12-9، أثینا، الیونان، 19). في اجتماعھم العادي التاسع عشر (مؤتمر األطراف ،(
أنواع   المتكاملین، على أخذ  الرصد والتقییم  برنامج  اتفاقیة برشلونة، عند اعتماد  ا  الحوتیاتفي  بانتظام في  لبحر األبیض  الموجودة 

المتوسط بعین االعتبار عند تطویر أنشطة الرصد والتقییم الوطنیة. وفقًا لذلك، یجب على األطراف المتعاقدة بذل قصارى جھدھا لتحدید  
نوعین على األقل (إن وجد) إلدراجھما في برنامج الرصد الوطني الخاص بھم، بناًء على خصوصیة بیئتھم البحریة والتنوع البیولوجي  

حیتان /ھا، مع مراعاة أن ھذه األنواع یجب أن تنتمي إلى مجموعتان وظیفیتان مختلفتان على األقل، حیثما أمكن ذلك (حیتان بالینفی 
حیتان مسننة تغطس في المیاه الضحلة). عالوة على ذلك، یجب تنسیق اختیار األنواع الخاضعة للمراقبة  /مسننة تغطس في المیاه العمیقة 

 یمي بقدر اإلمكان لضمان االتساق مع توزیع أعداد الحیتان في البحر األبیض المتوسط. على نطاق شبھ إقل

).  11والھدف اإلیكولوجي    1في ھدفین إیكولوجیین لبرنامج الرصد والتقییم المتكاملین (الھدف اإلیكولوجي   الحوتیاتتم تضمین    40
زیع والوفرة والدیموغرافیا على التوالي. من المتوقع أن توفر  للتو   5و    4و    3على المؤشرات المشتركة    1یركز الھدف اإلیكولوجي

مستوى   والتقییم على  للرصد  ومتكامل  موحد  أساسي  برنامج  بإنشاء  ذات صلة  متینة  ومدخالت  بیانات  المقترحة  اإلجراءات  معظم 
طنیة ودون اإلقلیمیة واإلقلیمیة لتحسین  ووفرتھا ودیموغرافیاھا على المستویات الو  الحوتیات المنطقة. سیتم استخدام رصد وتقییم توزیع  

من خالل تطویر منتج تقییم إقلیمي كل دورة مدتھا ست سنوات (تقریر حالة جودة  المعرفة بالبیئة البحریة في البحر األبیض المتوسط  
 ).   (MEDQSR, 2023 ) 2023لعام البحر األبیض المتوسط 

في حین أن اإلجراءات المختلفة لم یتم تصمیمھا بالضرورة وفقا لنھج النظام اإلیكولوجي الخاص ببرنامج الرصد والتقییم المتكاملین .  41
EcAp/IMAP  إال أنھا تتوافق مع أھداف ومتطلبات ھذا النھج. ستوفر البیانات الناتجة عن تنفیذ كل إجراء على حدة مدخالت رئیسیة ،

 . الحوتیاتالمختلفة التي تستھدف  لمعالجة المؤشرات

 

V.  ھیكل التنسیق اإلقلیمي والتنفیذ 
 

للمناطق  42 اإلقلیمیة  األنشطة  مركز  من  التنسیق  ھیئة  تتكون  حفظ  المتمتعة    المتمتعة.  اتفاقیة  مع  بالتعاون  خاصة  بحمایة  
والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي مع دعم  ومشورة  اللجنة العلمیة من  البحر األسود والبحر األبیض المتوسط     حوتیاتالحوتیات

 حین آلخر، والتي ستساعد من خالل: 
  ؛ تقدیم الدعم لتنفیذ خطة العمل ومراجعتھا وتحدیثھا كل خمس سنوات 
  ؛  الحوتیات الحوتیاتاظ على تقدیم التوصیات والمشورة بشأن المسائل المتعلقة بالحف 
   بحمایة  خاصة في إقامة منتدى الخبراء المعنیین بالحفاظ على    المتمتعةالمتمتعةدعم مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق

وتعزیز    المتمتعة التحدیات،  ومناقشة  التبادل،  وتسھیل عملیات  الصلة،  ذات  والخبرات  المعلومات  تبادل  أجل  من   ،
 ؛(NETCCOBAMSالمبادرات التعاونیة، والحفاظ على شفافیة اإلجراءات وانفتاحھا. (على سبیل المثال، 

   بالمناطق تقاریر منتظمة إلى جھات االتصال الوطنیة المعنیة  بحمایة خاصة حول تنفیذ خطة    المتمتعةالمتمتعةتقدیم 
 العمل الحالیة؛

   الحوتیات ذات الصلة فیما یتعلق برصد    واإلقلیمیةفي المبادرات الدولیة  ضمان مشاركة منطقة البحر األبیض المتوسط  
 والحفاظ علیھا. 

 
لیة تنفیذ خطة العمل الحالیة على عاتق السلطات الوطنیة لألطراف المتعاقدة. ستقوم جھات التنسیق الوطنیة الخاصة  . تقع مسؤو43

بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في كل اجتماع من اجتماعاتھا بتقییم التقدم الُمحرز في تنفیذ خطة العمل، وفقًا  
ا الوطنیة والتقریر  للمناطق  ی لذي  للتقاریر  اإلقلیمیة  األنشطة  المستوى    المتمتعةالمتمتعةقدمھ مركز  التنفیذ على  بشأن  بحمایة خاصة 

 اإلقلیمي. 
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التقییم، یقترح اجتماع جھات االتصال الوطنیة للمناطق  44 بحمایة خاصة توصیات لتقدیمھا إلى    المتمتعةالمتمتعة. على ضوء ھذا 
 ت االتصال أیًضا تعدیالت على الجدول الزمني الذي یظھر في ملحق خطة العمل، عند االقتضاء. األطراف المتعاقدة. یقترح اجتماع جھا

VI.  المشاركة في التنفیذ 
 

. تقع مسؤولیة تنفیذ خطة العمل الحالیة على عاتق السلطات الوطنیة لألطراف المتعاقدة. المنظمات الدولیة المعنیة و/أو المنظمات  45
غیر الحكومیة والمختبرات وأي منظمة أو ھیئة مدعوة لالنضمام إلى العمل الالزم لتنفیذ خطة العمل. یجوز لألطراف المتعاقدة في  

دیة، وبناًء على االقتراح المقدم في اجتماع جھات التنسیق الوطنیة الخاصة بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة/ذات التنوع  اجتماعاتھا العا
أو غیر ذلك) القیام بأعمال ملموسة    (مالیًاالبیولوجي، منح لقب "شریك خطة العمل" ألي منظمة أو مختبر یطلب ذلك ینفذ أو یدعم  

 ) من شأنھا تسھیل تنفیذ خطة العمل الحالیة، مع مراعاة األولویات الواردة فیھا.(الحفظ، والبحث، وما إلى ذلك

VII.   خطط العمل الوطنیة 
 

. لضمان مزید من الكفاءة في التدابیر المتوخاة في تنفیذ خطة العمل ھذه، فإن األطراف المتعاقدة مدعوة لوضع خطط عمل وطنیة  46
 . الحوتیات الحوتیاتللحفاظ على 

وموائلھا أو انخفاضھا، وأن تقترح الموضوعات    الحوتیاتلج خطط العمل الوطنیة العوامل الحالیة المسببة لفقدان أعداد  . یجب أن تعا47
المناسبة للتشریع، وأن تعطي األولویة لحمایة وإدارة المناطق الساحلیة والبحریة، وتنظیم ممارسات الصید وأن تضمن استمرار البحث  

والموائل،   للتجمعات  العام  والرصد  الجمھور  وتثقیف  الوعي  مستوى  ورفع  للمتخصصین  وتنشیطیة  تدریبیة  دورات  توفیر  وكذلك 
 والجھات الفاعلة وصناع القرار. 

 
VIII.  اإلجراءات ذات األولویة 

 
 واإلدارة.  المراقبة و. یتم تجمیع اإلجراءات الموضحة في أربع فئات: التثقیف والتوعیة وبناء القدرات والبحث  48

ھناك قسم یشار إلیھ باسم "الجھات الفاعلة" وآخر باسم "التقییم". في السابق، تم اقتراح    ،. في جمیع اإلجراءات المعروضة أدناه49
إنجاز وتنفیذ كل إجراء؛ ال یُقصد بھذه القائمة أن تكون قائمة حصریة أو شاملة إذ یمكن إدراج  ھیئات مختلفة قد تكون مسؤولة عن  

ذ  الجھات الفاعلة األخرى على أساس كل حالة على حدة، اعتماًدا على البلد أو المنطقة التي نفذ فیھا اإلجراء واحتیاجاتھ (مثل أمانة مال
التقی  تنفیذ  یجب  البحریة).  للثدالت  األنشطة  بیالغوس  قبل مركز  العمل ھذه من  المقترحة ضمن خطة  اإلجراءات  لجمیع  النھائي  یم 

والمنطقة  في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط    الحوتیاتبحمایة خاصة واالتفاقیة بشأن حفظ    المتمتعةالمتمتعةاإلقلیمیة للمناطق  
  األطلسیة المتاخمة، كما ھو مذكور أعاله، بدعم ومشورة من اللجنة العلمیة الخاصة باالتفاق المتعلق بحفظ الحیتانیات في البحر األسود، 

 والبحر األبیض المتوسط، والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي 

الصعب تنفیذھا كلھا وتقییم أھدافھا في غضون السنوات الخمس    أنھ من   ه العدید من اإلجراءات، ونحن ندرك  . تضم خطة العمل ھذ50 
عاقدة،  المقبلة. یتم توفیر ترتیب لألولویة لكل إجراء، وھناك اقتراح أن یتم تقییم ھذه اإلجراءات بعنایة خالل االجتماع القادم لألطراف المت 

ى اتفاق بشأن تحدید اإلجراءات التي سیتم تنفیذھا بشكل عاجل وفقًا ألولویات الحفظ واإلدارة الوطنیة  والنظر في جدواھا والتوصل إل
 والدولیة. 
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VIII.1.   تثقیف الجمھور وتوعیتھ 

 زیادة الوعي العام  1. 8

 ) قصوى األولویة (دنیا، متوسطة،  الھدف  

لتطویر استراتیجیة إلنتاج سلسلة من الموارد في الوقت المناسب إلعالم  
 = متوسطة   1  المتوسطیة  الحوتیاتالمواطنین بحالة وأھمیة الحفاظ على  

 الوصف 

یتمثل الھدف من ھذا اإلجراء في تطویر استراتیجیة وسلسلة من اإلجراءات إلنتاج مجموعة متنوعة من مصادر التوعیة  
المتوسطیة وكیف یمكن للمواطنین المساعدة في   الحوتیات العامة الھادفة والدقیقة والتي ستعلم الجمھور العام بحالة  

منفردة حیة أو نافقة. یشیر ھذا اإلجراء إلى   الحوتیاتإذا واجھوا   جھود الحفظ، بما في ذلك ما یجب علیھم فعل ذلك 
مجموعة متنوعة من فئات أصحاب المصلحة لكل دولة نطاق: خفر السواحل والبحارة (وجمعیاتھم التجاریة عند  

كومیة،  االقتضاء)، والصیادون (وجمعیاتھم التجاریة عند االقتضاء)، ومشغلي مراقبة الحیتان، والمنظمات غیر الح
 ومعاھد البحوث، والمدارس، إلخ. . 

یجب أن تشمل التوعیة استخدام وسائل اإلعالم مثل الصحف واإلذاعة والتلفزیون؛ اإلنترنت ووسائل التواصل   
االجتماعي؛ المحاضرات والندوات العامة؛ برامج تعلیمیة للمعلمین والطالب من جمیع األعمار؛ ونشر المعلومات في  

ة األخرى. یمكن أیًضا تطویر تطبیقات الھواتف الذكیة  شكل مكتوب ومنطوق خالل مراقبة الحیتان والعملیات السیاحی 
 المخصصة، أو تكییف التطبیقات الموجودة، حسب الضرورة. 

 التقییم  الجھات الفاعلة  
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األطراف في اتفاقیة برشلونة، وزارة البیئة (أو ما یعادلھا لكل دولة)،   
وزارة الثروة السمكیة، وزارة التعلیم (أو ما یعادلھا لكل دولة)، المنظمات  

 غیر الحكومیة. 

 المتمتعةمركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق   
بحمایة خاصة واالتفاق المتعلق بحفظ  

في البحر األسود والبحر األبیض   الحوتیات
المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحیط  

 األطلسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.2.   بناء القدرات 
 

 . زیادة القدرات وتعزیزھا على مستوى البحر األبیض المتوسط1. 2. 8

 ) قصوى األولویة (دنیا، متوسطة،  الھدف 

للتأكد من أن األفراد والھیئات اإلداریة ذات الصلة لدیھم الحافز  
 قصوى  والمھارات والموارد الالزمة لتنفیذ ھذه الخطة 

 الوصف  

نقل المھارات الالزمة خطوة أساسیة في عملیة       . یةمتساودرجة المعرفة والخبرة في جمیع أنحاء المنطقة  غیر  تعتبر 
التنفیذ الناجح لخطة العمل ھذه. یجب أن تكون جھود التدریب متنوعة وتستھدف جوانب مختلفة من عملیة الحفظ، من  

وأنظمتھا البیئیة، ولكن   الحوتیات خالل توفیر المعرفة الالزمة إلجراء أنشطة البحث والرصد والتقییم المناسبة ألنواع 
واحتیاجات الحفظ في    الحوتیاتأیًضا من خالل توفیر أدوات للترجمة الفعالة للمعلومات المكتسبة حدیثًا عن توزیع 

 اإلجراءات التشریعیة والتنظیمیة واإلداریة، والتي ستؤدي إلى فوائد الحفظ المباشرة. 
، في حین أن  یجب تكییف ھذه االستراتیجیة مع كل طرف متعاقد وقد تختلف المجموعات المستھدفة من بلد إلى آخر. 

البعض قد یحتاج إلى إجراءات محددة للغایة لبناء القدرات (مثل التدریب) قد یكون البعض اآلخر في وضع یمكنھ من  
 فرص التدریب دون اإلقلیمیة. لعب دور نشط في تبادل أفضل الممارسات من خالل توفیر  

 ب یتم تصمیم مجموعات تدریبیة للنھج المختلفة لألبحاث المتعلقة   
(على سبیل المثال، مسوحات الخطوط المقطعیة، وتحدید الصور، وإدارة الجنوح وبروتوكوالت أخذ العینات،   الحوتیات  

وتحلیل البیانات، وما إلى ذلك) وأدوات الحفظ، بھدف توحید طرق التدریس، في تعاضد مع األنشطة الجاریة التي تم  
 تطویرھا في إطار عملیة نھج النظام اإلیكولوجي. 

 التقییم  الجھات الفاعلة 
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، اتفاق مالذ بیالغوس للثدیات  األطراف المتعاقدة في اتفاقیة برشلونة 
البحریة، معاھد البحوث، الجامعات، شبكة المناطق المحمیة في منطقة  

 البحر األبیض المتوسط 
 والمنظمات غیر الحكومیة.  

  المتمتعة  المتمتعةمركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق 
في    الحوتیاتبحمایة خاصة واالتفاق المتعلق بحفظ 

البحر األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة  
 المتاخمة من المحیط األطلسي 

 

 وتطویرھا  المنطقة  أنحاء جمیع  في الجانحة  البحریة الثدییات  برعایة  المعنیة  الشبكات قدرة  زیادة   2 .  2 .8

 ) قصوى  متوسطة،  (دنیا، األولویة  الھدف 

  للشبكات  المشورة  وتقدیم  بعد عن التدریب حول  تجریبي مشروع  إعداد
 متوسطة  الجانحة  البحریة  الثدییات برعایة المعنیة

 الوصف 

 المبتكر النھج ھذا تطبیق  یمكن االستشاریة. والخدمات بُعد عن  للتدریب العظیمة  اإلمكانات 19- كوفید وباء  أزمة أظھرت 
  وعروض.  تعلیمیة فیدیوھات  على یعتمد اإلنترنت عبر برنامج إعداد  خالل من الحیتان، بجنوح المتعلقة القدرات  بناء على
  ھذه متابعة یمكن الشخصي. التدریس  خالل   من أخرى جوانب تنفیذ یمكن بعد، عن التدریب جوانب بعض تنفیذ یمكن بینما

  (شارة رسمي  اعتماد إلى  الوصول  یمنح أن ینبغي والذي  نھائي، الختبار یخضعون متخصصین موظفین قبل  من الدورات 
  األسود، البحر في   الحوتیات حفظ اتفاقیة  بموجب  بھا ومعترف الجامعات)  (أي التعلیمیة  الكیانات عن صادرة مفتوحة) 

  الموجودة والمھارات  الموارد حسب  الدورة تصمم األطلسي.  المحیط من المتاخمة  والمنطقة   البحر المتوسط  األبیض البحر
  المدربین. تدریب برنامج إعداد خالل  من األحیاء علماء أو  و/  البیطریین لألطباء  عملي تدریب توفیر  یجب  بلد.  كل في

  وجمع الجثة،  من  والتخلص وإدارتھ،  للجنوح  االستجابة حول  معلومات البرنامج یغطیھا يالت  التدریب  موضوعات  تشمل
 بتاریخ یتعلق ما  لكل وحفظھا، العینات  جمع حول   محددة إرشادات  إلى باإلضافة  الموت، بعد األساسي والتقییم البیانات

 المرضي.  والتشریح الحیاة
 تعقیًدا األكثر الحاالت  وفي الجنوح  أحداث في األولى  التدخالت  لدعم المتابعة مشورة تقدیم یتم التدریب، تجمیع إثر 

 ذلك.  إلى  وما زوم   و واتساب  مثل بُعد عن الدعم منصات  باستخدام

 التقییم  الفاعلة  الجھات 

  والمنظمات البیطري  الطب وأخصائیو البحوث  ومعاھد الجامعات  
  الجانحة البحریة  الثدییات برعایة المعنیة والشبكات  الحكومیة  غیر

 والراسخة  القائمة

  بحمایة المتمتعة للمناطق  اإلقلیمیة  األنشطة  مركز
  البحر  في  الحوتیات بحفظ المتعلق  واالتفاق خاصة 
  والمنطقة  المتوسط األبیض والبحر   األسود

 األطلسي  المحیط من المتاخمة
 

 ونشرھا   الحوتیات رصد تقنیات   على القدرة  زیادة   .3. 2 .8

 ) قصوى  متوسطة،  (دنیا، األولویة  الھدف 

  تجریبیة بمبادرة الحوتیات  رصد تقنیات على القدرات  بناء استكمال یتم
 متوسطة  خبرة  األقل  للباحثین المشورة  وتقدیم  بعد عن التدریب لتسھیل

 الوصف 

  إطار توجیھ  مع وبالتعاون اإلیكولوجي  النظام نھج مع  تتماشى التي الفعالة واإلقلیمیة الوطنیة  الرصد برامج تعد
  على واإلقلیمیة الوطنیة  القدرة زیادة فإن  ولذلك  تحقیقھا. وضمان الحفظ  أھداف تحدید في  أساسیة البحریة  االستراتیجیة

 ومتغیرة  متكافئة  غیر المنطقة  في  والفردیة   المؤسسیة القدرات  ألن  نظًرا األھمیة.  غایة  في  أمر البرامج ھذه مثل تنفیذ
  االحتیاجات  على اعتماًدا البیانات. تمثیل وبالتالي أوسع تنفیذ قدرات لضمان  ضروریة   التدریب أنشطة  فإن  كبیرة، بدرجة
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  وتحدید الجویة،  والمسوحات القوارب، متن على  المرئیة المسوحات  المثال، سبیل (على  المعنیة واألسالیب  المحددة،
  من كمزیج أو بُعد عن أو شخصیًا التدریب تنظیم یمكن المتدربین، لدى  الخبرة  ومستوى   السلبي) الصوتي والرصد   الصور،
 ونشرھا.  وتحلیلھا  البیانات  جمع  مستوى على   القدرات  زیادة إلى   حاجة ھناك االثنین.

 التقییم  الفاعلة  الجھات 

  (اللجان)  واللجنة المحمیة،  البحریة المناطق إدارة  (وحدات)  وحدة 
  ومعاھد والجامعات، المتكاملین، والتقییم  الرصد لبرنامج الوطنیة 
  الطویل، المدى  على الحیتان مراقبة  ومشاریع برامج تدیر التي البحوث 

 الحكومیة  غیر والمنظمات 

  بحمایة المتمتعة للمناطق  اإلقلیمیة  األنشطة  مركز
  البحر  في  الحوتیات بحفظ المتعلق  واالتفاق خاصة 
  والمنطقة  المتوسط األبیض والبحر   األسود

 األطلسي  المحیط من المتاخمة

 

 وتحسینھ   الحوتیات  على تؤثر  التي  التھدیدات  رصد  على القدرة  زیادة   .4. 2. 8

 ) قصوى  متوسطة،  (دنیا، األولویة  الھدف 

  للباحثین والمشورة  التدریب لتسھیل  التھدیدات، رصد  على  القدرات بناء
 متوسطة  خبرة  األقل 

 الوصف 

  2.3 اإلجراء  مع اإلجراء  ھذا یتوافق  علیھم.  المسلطة التھدیدات  رصد الضروري  من ،الحوتیات تجمعات  رصد  جانب  إلى
  وھناك المتوسط  األبیض  البحر منطقة  عبر متكافئة غیر الرصد  على  القدرة فإن ، 2.3 اإلجراء  في  ورد  كما علیھ.  یبني وقد

  على الحوتیات حالة مراقبة  على والقدرة  للبیانات أفضل تمثیل ضمان أجل  من القدرات بناء أنشطة  لتنفیذ جلیة  فوائد
 بعد، عن والتعلم  الشخصي التعلم لخال  من التدریب أنشطة  تنظیم یمكن ،2.3 اإلجراء   مع الحال ھو  كما اإلقلیمي.  الصعید
  والملوثات  الماء،  تحت والضوضاء ،العرضي الصید المثال،  سبیل (على  والتھدیدات ،المحددة المنھجیة على اعتماًدا

 المناطق.  أو البلدان مختلف في  الفردیة واالحتیاجات ذلك)  إلى  وما الكیمیائیة،

 التقییم  الفاعلة  الجھات 

  لمراقبة  األمد طویلة   مشاریع تدیر التي البحثیة  والمعاھد الجامعات  
 1المتكاملین الوطنیة والتقییم الرصد برامج  (لجان) ولجنة   الحوتیات

 الحكومیة  غیر والمنظمات 

 المتمتعة للمناطق  اإلقلیمیة  األنشطة  مركز
  بحفظ المتعلق  واالتفاق  خاصة  بحمایة

 األبیض والبحر  األسود  البحر في  الحوتیات
  المحیط من المتاخمة والمنطقة  المتوسط
 األطلسي 

 

 

 

 

VIII.3.  البحث والرصد 
 

1 . 
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للحیتانیات    1.  3.  8 العرضي  المتوسط    -الصید  البحر  في  العرضي  الصید  مشروع  من  المستفادة  الدروس  تنفیذ 
MedBycatch 

 ) قصوى األولویة (دنیا، متوسطة،  الھدف 

المتوسط   البحر  في  العرضي  الصید  مشروع  من  المستفادة  الدروس  تنفیذ 
MedBycatch  قصوى 

 الوصف 

الذي تمولھ مؤسسة مافا في رصد وتخفیف الصید العرضي لألنواع المعرضة للخطر   MedBycatchیتمثل نطاق مشروع 
(الثدییات البحریة وأسماك القرش وسمك الطباق والطیور البحریة والسالحف البحریة والشعاب المرجانیة واإلسفنج) وتقلیل  

)، التي شملت  2020یونیو    - 2017مبر  آثار وضغوط الصید على الموائل واألنواع البحریة . أسفرت المرحلة األولى (سبت 
المغرب وتونس وتركیا، عن العدید من المخرجات من بینھا بروتوكول بشأن رصد الصید العرضي لألنواع المعرضة للخطر  

یتم  في مصاید البحر األبیض المتوسط   البیانات، ودلیل تحدید األنواع المعرضة للخطر التي  والبحر األسود: منھجیة جمع 
، وإنشاء قاعدة بیانات متعددة األصناف لعموم البحر األبیض المتوسط  عرًضا في مصاید البحر األبیض المتوسط  صیدھا  

تحتوي على بیانات عن الصید العرضي لألنواع المعرضة للخطر في المنطقة، ومراجعة الصید العرضي لألنواع المعرضة  
الصید العرضي ا. وسعت المرحلة الثانیة (یونیو    حول   وطنیةتقاریرك  للخطر في البحر األبیض المتوسط والبحر األسود وكذل

) النطاق الجغرافي للمشروع لتشمل كرواتیا وإیطالیا. تركز المرحلة الثانیة في المقام األول على  2022أكتوبر    -  2020
ید العرضي لألنواع المعرضة  اختبار تدابیر التخفیف وعلى تقدیم المعلومات والتأثیر على تطورات السیاسات المتعلقة بالص

 للخطر على المستویین الوطني واإلقلیمي. 

وتعزیز    MedBycatchمن األھمیة بمكان االستفادة من الجھود التي تم بذلھا حتى اآلن (والمستمرة) في سیاق مشروع  
، وإنشاء خط أساس للصید العرضي في المنطقة وتحدید  نھجھا ونواتجھا ونتائجھا لتشجیع التكرار عبر البحر األبیض المتوسط  

 الثغرات الموجودة. 

 التقییم  الجھات الفاعلة 

األطراف في اتفاقیة برشلونة، ولجنة (لجان) برنامج الرصد والتقییم الوطنیة   
دولة)،   لكل  یعادلھا  ما  (أو  والبیئة  األسماك  مصاید  ووزارات  المتكاملین، 

األبیض   البحر  في  األسماك  لمصاید  العام  ،      GFCMالمتوسط والمجلس 
رطین  بشكل مباشر (أو غیر مباشر) المنخ   MedBycatchوشركاء مشروع  

 الحوتیات في حفظ 

بحمایة    المتمتعةمركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق  
بحفظ   المتعلق  واالتفاق  في    الحوتیاتخاصة 

البحر األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة  
 المتاخمة من المحیط األطلسي 

 

 الحوتیات في الحفاظ على . إشراك صیادین  البحر األبیض المتوسط 2 .3. 8

 ) قصوى األولویة (دنیا، متوسطة،  الھدف 

جمع المعارف اإلیكولوجیة المحلیة للصیادین من أجل تحسین المعلومات  
والتھدیدات، وزیادة وعیھم بالحفاظ على   الحوتیات حول حالة الحفاظ على 

 البیئة البحریة 
 متوسطة 

 الوصف 
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یمكن أن تكون المعارف اإلیكولوجیة المحلیة للصیادین المتراكمة على مدار حیاتھم المھنیة في الصید، ال تقدر بثمن في  
على الحصول على معلومات مھمة لتحسین إدارة األرصدة السمكیة وإعادة بناء   الباحثین ومدیري الموارد البحریة  مساعدة 

 ھا.النظم اإلیكولوجیة البحریة والحفاظ علی 
تسمح المقابالت المصممة جیًدا والتي یتم إجراؤھا بعنایة مع الصیادین بإلقاء نظرة ثاقبة على وفرة األسماك في الماضي   

  و والتغیرات في حالة النظام اإلیكولوجي وجودتھ، والتفاعالت بین الدالفین ومصاید األسماك، باإلضافة إلى اتجاھات وحالة 
إجراءات إدارة الحفظ الرئیسیة الالزمة . عالوة على ذلك، تساھم ھذه المبادرة في زیادة   أعداد الحیتان والدالفین، وتحدید

وعي الصیادین بالحفاظ على البیئة البحریة من خالل دعوتھم للتفكیر في القضایا التي تم في كثیر من الحاالت تجاھلھا إلى  
 دارة الفعالة القائمة على النظام اإلیكولوجي. حد كبیر من قبل مجتمعاتھم، والمساھمة بشكل مباشر في تدابیر اإل

(انظر أعاله)، باإلضافة   MedBycatchیجب أخذ بروتوكول المعرفة اإلیكولوجیة المحلیة المستخدم في سیاق مشروع 
، في االعتبار عند تصمیم إلى الخبرة المكتسبة في ھذا المجال من خالل مبادرات مماثلة داخل البحر األبیض المتوسط

 ستبیانات المستقبلیة الموجھة إلى الصیادین.اال
یجب إشراك الصیادین من مختلف األعمار واألجیال في ھذه العملیة بشكل مثالي، لمراعاة ظاھرة تغییر خطوط األساس  

للدعوة إلى تعاون   3. قبل إجراء المقابالت الخاصة، یتم إجراء محادثات إعالمیة في تعاونیات الصیادین المحلیین2البیئیة
أعضائھا. ال ینبغي أن یركز ھذا اإلجراء حصریًا على صغار الصیادین، ولكن أیًضا على أولئك الذین یعملون في أساطیل  

 الصید الصناعیة. 

 التقییم  الجھات الفاعلة 

األطراف في اتفاقیة برشلونة، الھیئة العامة لمصاید أسماك البحر األبیض   
وزارة الثروة السمكیة (أو ما یعادلھا لكل دولة)، وزارة البیئة (أو    ،المتوسط

 ما یعادلھا لكل دولة)، المنظمات غیر الحكومیة. 

 المتمتعةمركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق 
  الحوتیاتبحفظ بحمایة خاصة واالتفاق المتعلق 

في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط  
 والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي

 

 المتوسط  األبیض  البحر   بلدان  في  الجانحة   بالحیتان  االمتعلقة  لبروتوكوالت  القیاسي التوحید  3.3. 8

 ) قصوى  متوسطة،  (دنیا، األولویة  الھدف 

  المتعلقة الموحدة البروتوكوالت  وتنفیذ تعزیز
  األبیض البحر أنحاء جمیع  في  الجانحة الحوتیاتب 

 المتوسط 
 قصوى 

 الوصف 

  األبیض والبحر األسود  البحر في  الحوتیات حفظب  المتعلق االتفاق بین مشتركة عمل ورشة  في مشترك نھج اعتماد تم
  المحیط شرق  وشمال البلطیق  بحر  في  الصغیرة الحوتیات حفظ بشأن  واالتفاق  المتاخمة األطلسیة والمنطقة  المتوسط
  نفوق بعد األنسجة  عینات  وأخذ الجثث  بفحص  المتعلقة الممارسات  أفضل توحید حول الشمال،  وبحر واألیرلندي  األطلسي 
  االجتماع في  صدر الذي   الحوتیات جنوح وإدارة  رصد في  الممارسات أفضل  بشأن 7.14 القرار  ذلك بعت  وقد    . الحوتیات

  الذي  المتاخمة، األطلسیة  والمنطقة  المتوسط  األبیض والبحر األسود البحر  في  الحوتیات حفظ   اتفاق في  لألطراف السابع
  جمع على التركیز  ذلك في  بما بأكملھا، المنطقة عبر  ذلك مشاركة  اآلن  یجب  . 2019 نوفمبر في  تركیا، اسطنبول، في عقد

 فرعیة:   إجراءات ثالثة تصور  تم وقد  البحریة. القمامة  ابتالع حول  البیانات
 جمع  المنطقة. في   المختلفة الجانحة البحریة الثدییات برعایة المعنیة الشبكات على وتوزیعھا للوثائق  الترویج  .1

 الصید أنشطة  مع الحوتیات  لتفاعل  محدث شامل  عرض على لحصول ل سنویًا المشتركة  البیانات مجموعات
 البحریة.  والقمامة

 وتخزینھا األنسجة  عینات من مشتركة  مجموعة  جمع یجب  المشتركة.  األساسیة العینات أخذ أھمیة على للتأكید  .2
  البحریة الثدییات  برعایة المعنیة الشبكات  وموارد   مھارات على ھذه البیانات مجموعات  تعتمد التحلیل.  من لمزید

ي شبابھم. عندما یحل جیل  دون وعي أنھ "طبیعي" بالطریقة التي ظھرت بھا البیئة ف) ظاھرة تحول خطوط األساس البیئیة مشیًرا إلى أن كل جیل یرى  1995وصف دانیال بولي ( 2
 ، یمكن أن تتغیر تصورات ما ھو طبیعي بشكل كبیر بین المجتمعات المحلیة وتؤدي إلى فقدان الذاكرة عن حالة النظام البیئي السابقة. محل آخر

3   Res.7.14/Annex15/Doc38/2019/MOP7-ACCOBAMS 
Strandings.pdf-Practices-Best-content/uploads/2019/12/Res.7.14_-https://accobams.org/wp 

ACCOBAMS-MOP7/2019/Doc 33 - ان بعد الوفاة وأخذ عینات األنسجةأفضل الممارسات في فحص الحیت   
  

investigation.pdf-mortem-post-cetacean-on-practices-content/uploads/2019/04/MOP7.Doc33_Best-https://accobams.org/wp 
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  بموجب  المحددة المركزیة  المشتركة األنسجة  بنوك في  العینات ھذه من  جزء   تخزین ).2.2 (انظر الجانحة 
  األطلسي  المحیط من المتاخمة  والمنطقة   المتوسط األبیض والبحر  األسود  البحر في  الحوتیات حفظ   بشأن االتفاق

  اتفاقیة مع حوار إنشاء  االقتضاء.  عند  المتوسط األبیض حر الب  دول  جمیع  مع وتشاركھا  العینات ستخزن التي
  عینات تبادل  لتسھیل الضرورة  حسب   لالنقراض  المعرضة البریة والنباتات  الحیوانات بأنواع الدولي  االتجار

 الحیتان.  صید  لشؤون الدولیة اللجنة مع ذلك في   بما األنسجة،
 وطنیًا معمًال  تمتلك ال التي  الجانحة البحریة الثدییات ایةبرع المعنیة بالشبكات خاصة  بیطریة مختبرات  إنشاء .3

  المركز مع التعاون خالل   من الدقیقة). األحیاء  علم  المرضي، التشریح (التشریح، المساعدة للتحلیالت واحًدا
  تحدید سیتم تورینو، في  ومقره  العالمیة، الحیوانیة  الصحة  لمنظمة التابع البحریة الثدییات لصحة المرجعي

  الموجودة  الجانحة البحریة  الثدییات برعایة المعنیة الشبكات مع االتصاالت  وتسھیل  التدریب  وتوفیر لمختبراتا
 والراسخة.  بالفعل

  الجانحة  الحیتان حول  المتوسط  األبیض البحر بیانات قاعدة مع علیھا المتحصل  البیانات جمیع مشاركة  یجب .4
)MEDACES ( 

  لتوحید الدولیة المنظمة  لمعاییر وفقًا المركزي  األنسجة  بنك نظام  تحدید یجب  القدرات). (بناء 2.2 لـ  مكمل اإلجراء ھذا 
 البیئیة. األنسجة  بنك ومعاییر  الحیوان لصحة  العالمیة المنظمة توقعتھا التي المقاییس

 التقییم  الفاعلة  الجھات  

  (أو البیئة وزارة برشلونة،  اتفاقیة  في  األطراف  
  المنظمات  السواحل، خفر  بلد)،  لكل یعادلھا ما

 برعایة المعنیة الوطنیة  االشبكات الحكومیة، غیر
 الجانحة  البحریة الثدییات

  واالتفاق خاصة  بحمایة المتمتعة للمناطق  اإلقلیمیة  األنشطة  مركز
  المتوسط األبیض والبحر   وداألس البحر  في الحوتیات بحفظ  المتعلق

 األطلسي المحیط  من المتاخمة  والمنطقة 

 

 . تبادل المعلومات العلمیة على شبكة اإلنترنت 4 .3. 8

 ) قصوى األولویة (دنیا، متوسطة،  الھدف 

المساھمة في نظام أساسي منسق قائم على الویب مثل  
NETCCOBAMS   یمكن من خاللھ االحتفاظ بالمعلومات العلمیة

(مثل كتالوجات معرف الصور وقاعدة بیانات عینات األنسجة وسجالت  
 الفحص) في موقع مركزي وتبادلھا بحریة بین األطراف المعنیة 

 قصوى 

 الوصف 

من جمیع المناطق التي تمت مالحظتھا أھمیة كبیرة في فھم  البحر األبیض المتوسط  حوتیاتیكتسي تكامل المعلومات عن 
أنماط استخدام الموائل والروابط بین المناطق الجغرافیة، وكذلك في تحدید طرق الھجرة وموقع (مواقع) اإلحتماء من برد  

انات مركزي حیث یمكن لجمیع األطراف  الشتاء لبعض األنواع، مثل حوت الزعنفة وحیتان العنبر. إن وجود مستودع بی 
وفقًا لبروتوكول توفر    المھتمة (بما في ذلك الجمھور) مشاركة وتبادل المعلومات حول حیتان البحر األبیض المتوسط،

 البیانات المتفق علیھ، من شأنھ أن یخدم تدابیر الحفظ على نطاق جغرافي أوسع (أي على نطاق واسع). 

 التقییم  الجھات الفاعلة 

األطراف في اتفاقیة برشلونة، وزارة التعلیم (أو ما یعادلھا لكل دولة)،   
وزارة البیئة (أو ما یعادلھا لكل دولة)، معاھد البحث، والمنظمات غیر  

 الحكومیة. 

 المتمتعةمركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق  
  الحوتیاتبحمایة خاصة واالتفاق المتعلق بحفظ 

یض المتوسط  في البحر األسود والبحر األب 
 والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي
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لتقدیر    . وضع وتنفیذ عملیات رصد فعالة على المدى الطویل في كامل أرجاء حوض البحر األبیض المتوسط 5 .3. 8
 الوفرة واالتجاھات 

 ) قصوى األولویة (دنیا، متوسطة،  الھدف  

الحصول على تقدیرات متینة ونزیھة عن التجمعات ومعلومات توزیعیة عن  
  6المتوسطیة في جمیع أنحاء الحوض على فترات منتظمة ( الحوتیات

 سنوات مقترحة حسب متطلبات برنامج الرصد والتقییم المتكاملین) 
 قصوى 

 الوصف 

بأكملھا للسماح بتحدید االتجاھات في الوفرة ، والتغیرات المحتملة  ز برنامج رصد مناسب لمنطقة البحر األبیض المتوسط ت 
 في التوزیع والدیموغرافیا لمجموعات الحیتان

، بغیة توفیر المعلومات الالزمة التخاذ إجراءات التخفیف في الوقت المناسب. ومن الضروري توفیر معلومات أساسیة قویة  
المشتركة المتفق علیھا في نھج النظم اإلیكولوجیة (أي التوزیع ووفرة األعداد  عن اإلعدادات التي تتبع المؤشرات  

 ودیموغرافیا التجمعات) الستنارة إجراءات الحفظ ولتنفیذ وتقییم فعالیة أي تدابیر قائمة حالیاً. 
إلیكولوجي التابع لبرنامج ، والتوجیھ اإلطاري لالستراتیجیة البحریة، ونھج النظام االموائلال یتطلب التوجیھ األوروبي بشأن 

الرصد والتقییم المتكاملین رصد الوضع البیئي الجید لألنواع والموائل ذات األھمیة المجتمعیة فحسب، بل یتطلب أیضاً تقدیم  
 سنوات.  6تقاریر عن ھذا الوضع كل 

 
قصیرة عبر البحر األبیض    من المقرر إجراء المسح التجمیعي، الذي یطبق منھجیات أخذ العینات عن بعد، في فترة زمنیة

المتوسط بأكملھ، والذي یجمع بین أسالیب المسح البصري (مسح جوي أو باستخدام الزورق) والرصد الصوتي السلبي  
ویتمثل الھدف الرئیسي من المسح الجوي أو القائم على السفن في تقدیر الكثافة والوفرة وتقییم االتجاھات المحتملة على مر  

م البروتوكوالت الموحدة والمتفق علیھا عند اتخاذ إجراءات الرصد، وذلك باتباع التوجیھات التي أقرتھا  الزمن. یجب استخدا
األطراف المتعاقدة أثناء اجتماع فریق تنسیق النھج اإلیكولوجي واالستفادة من تجربة مبادرة المسح الخاصة باالتفاق المتعلق  

 ). ASI, 2018والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي(المتوسط في البحر األسود والبحر األبیض   الحوتیاتبحفظ 
 
 استخدام البرامج القائمة إلدماج تقدیرات الوفرة وتقدیرات االتجاھات.  

النظر في إمكانیة القیام بأخذ عینات من الھویة الفوتوغرافیة والخزعة والحمض النووي اإللكتروني أثناء إجراء دراسات  
) مراقبة التغیرات في مستویات الھرمونات،  2) بیانات عینات المناطق الفقیرة، (1اق من أجل: (استقصائیة واسعة النط

 النظائر المستقرة، الملوثات في مناطق االھتمام كما حددتھا المسوحات السابقة. 
 تجمعات. یجب استخدام تحلیل القوة لتصمیم إطار رصد محدد الكتشاف اتجاه بحجم معین وكشف معدالت محددة لتغیر ال

 التقییم  الجھات الفاعلة 

األطراف في اتفاقیة برشلونة، البرنامج الوطني للرصد والتقییم المتكاملین،  
وحدة (وحدات) إدارة منطقة بحریة محمیة، وزارة البیئة (أو ما یعادلھا لكل  

 دولة)، الجامعات، معاھد البحث، والمنظمات غیر الحكومیة. 

مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة 
  الحوتیاتالمتعلق بحفظ  بحمایة خاصة واالتفاق 

في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط  
 والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي

 

على الصعیدین الوطني    الحوتیاتتوزیع ووفرة واتجاھات بشأن  . تطویر وإجراء رصد سنوي طویل األمد وفعال 6. 3. 8
 ودون اإلقلیمي 

 ) قصوى األولویة (دنیا، متوسطة،  الھدف 

التأكد من إجراء رصد سنوي وموسمي منتظم لمؤشرات التوزیع  
والوفرة والكثافة على المستوى الوطني وفي الوحدات اإلقلیمیة الفرعیة  

  ت الحوتیاذات الصلة، بما یتوافق مع مناطق التوزیع الرئیسیة 
 المتوسطیة 

 قصوى 

 الوصف 

والتحدیثات المنتظمة حول حالتھا ضروریة لتحقیق  في البحر األبیض المتوسط   الحوتیاتیعد الرصد المستمر لتجمعات 
أھداف الحفظ؛ والتي من بینھا أن اتفاقیة برشلونة، من خالل مشروع النھج اإلیكولوجي، تدعو األطراف لتنفیذ مؤشرات  
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وزیع والوفرة والدیموغرافیا)  مشتركة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة باألنواع (على سبیل المثال، الت 
وإعداد تقریر تقییم إقلیمي دوري (تقاریر حالة الجودة)، لتقدیمھ بشكل منتظم كل ست سنوات. عالوة على ذلك، تطلب  

المفوضیة األوروبیة، من خالل تنفیذ التوجیھ اإلطاري لالستراتیجیة البحریة، من أعضائھا تقدیم تقاریر منتظمة عن برامج  
 ة بھم، والتي تم تطویرھا على المستوى الوطني. الرصد الخاص 

التي یمكن أن توفر معلومات عن   الحوتیاتتستخدم تقنیة تحدید الھویة بالصور على نطاق واسع في األبحاث المتعلقة ب  
الدیموغرافیا، وتقدیرات الوفرة والمعاییر الدیموغرافیة مثل معدالت البقاء على قید الحیاة والتكاثر. تتوفر سالسل لعدید  

  التي تم تحدید ھویاتھا بالصور في مناطق مختلفة ولمدة زمنیة طویلة مما یوفر فرًصا الكتشاف التغیرات في الحوتیاتأنواع 
الوفرة بمرور الوقت. وبالمثل، یمكن استخدام عینات الخزعة للحصول على معلومات عن التركیب الجیني للحیتان، 

 ومستویات الملوثات، والوفرة من خالل تحلیل العالمات الوراثیة التي تم استرجاعھا. 
ط الموسمیة في التوزیع بشكل أفضل، في  قد یتطلب الرصد على المستوى اإلقلیمي جمع البیانات على مدار العام، لفھم األنما
.). من الضروري تطبیق نماذج  3.5حین أن الرصد على مستوى الحوض یعالج بشكل أساسي التغییرات بین السنویة (

العالمات الوراثیة التي تم استرجاعھا على بیانات تحدید الھویة بالصور (والبیانات الجینیة حیثما أمكن ذلك عملیًا) لتقدیر  
ة في مناطق معینة تشغلھا التجمعات أو جزء منھا خالل موسم واحد أو أكثر من مواسم السنة. یوصى أیًضا بتجمیع  الوفر

المعلومات التي قامت فرق بحثیة مختلفة في ھذه المجاالت بجمعھا. قد تكون المسوحات المقطعیة المستندة إلى منھجیة أخذ  
ان أو المناطق. كما یجب مراعاة استخدام منصات الفرص، مثل مسوحات  العینات عن بعد مناسبة لبعض األنواع أو البلد

 مصاید األسماك أو عبّارات الركاب، في بعض الحاالت، مع االعتراف بحدودھا. 

 التقییم  الجھات الفاعلة 

األطراف في اتفاقیة برشلونة، البرنامج الوطني للرصد والتقییم  
المتكاملین، وحدة (وحدات) إدارة منطقة بحریة محمیة، وزارة البیئة (أو  

ما یعادلھا لكل دولة)، الجامعات، معاھد البحث، والمنظمات غیر  
 الحكومیة. 

بحمایة   المتمتعةمركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق 
في البحر   الحوتیاتخاصة واالتفاق المتعلق بحفظ 

األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المتاخمة  
 من المحیط األطلسي 

 

 . رصد التھدیدات على المستوى الوطني ومستوى الحوض 7 .3. 8

 األولویة (دنیا، متوسطة، قصوى)  الھدف 

التھدیدات، وظھور تھدیدات جدیدة  التقییم الدوري لحالة واتجاھات 
 قصوى  محتملة

 الوصف 

، بما في ذلك ضربات السفن، والصید العرضي   والتفاعل السلبي  الحوتیاتإّن حالة واتجاھات التھدیدات التي تتعرض لھا 
للملوثات الكیمیائیة، اآلخر مع مصاید األسماك، والضوضاء تحت الماء، وابتالع القمامة الجزئیة والكلیة، والتعرض 
بأكملھ، تمثل  معلومات  واالضطرابات الفیزیائیة وتغیر المناخ، فضالً عن آثارھا التراكمیة في البحر األبیض المتوسط 

أساسیة الزمة لتقییم كفاءة تدابیر التخفیف الحالیة والمستقبلیة، واحتیاجات التكیف مع أي استراتیجیات للتخفیف. یجب  
  حوتیاتلبرامج الوطنیة الحالیة لرصد أسطول الصید من أجل الحصول على معلومات حول الصید العرضي لل االستفادة من ا

ورصده. تقدم خرائط االتجاھات معلومات عن تطور التھدیدات المعروفة في مناطق المخاطر المحددة مسبقًا مقارنة  
معرفة الالزمة إلجراء ھذا الرصد بشكل موحد على  بالتقییمات السابقة، وظھور مناطق خطر وتھدیدات جدیدة. ال توزع ال

، والذي یھدف إلى توفیر القدرة على رصد التھدیدات التي  2.4كامل المنطقة؛ لذلك، یجب تنفیذ ھذا اإلجراء بالتنسیق مع 
 عند الضرورة.  الحوتیات تتعرض لھا 

 
 
 

 التقییم  الجھات الفاعلة 

األطراف في اتفاقیة برشلونة، البرنامج الوطني للرصد والتقییم  
المتكاملین، وحدة (وحدات) إدارة منطقة بحریة محمیة، وزارة البیئة (أو  

ما یعادلھا لكل دولة) بالتعاون مع الدول المجاورة (كلما أمكن ذلك)،  
 الجامعات، معاھد البحث، والمنظمات غیر الحكومیة. 

بحمایة   المتمتعةلیمیة للمناطق مركز األنشطة اإلق
في البحر   الحوتیاتخاصة واالتفاق المتعلق بحفظ 

األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المتاخمة  
 من المحیط األطلسي 
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VIII.4.  اإلدارة 

 

 الحوتیات . اعتماد وتنفیذ أوسع للتدابیر المعیاریة  من أجل التخفیف من األثر العكسي ألنشطة مشاھدة 1. 4. 8

 األولویة (دنیا، متوسطة، قصوى)  الھدف 

وتنفیذ مدونات السلوك الموحدة ذات   الحوتیاتاإلدارة الفعالة ألنشطة مشاھدة 
  الحوتیاتالصلة (اللجنة الدولیة لشؤون صید الحیتان، االتفاق المتعلق بحفظ 

والمنطقة المتاخمة من المحیط  في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط  
 األطلسي، اتفاقیة المحافظة على األنواع المھاجرة) 

 متوسطة 

 الوصف 

المضایقات عندما تكون السفینة أقرب من الحد األدنى للمسافة المحدد في القواعد العامة (مدونة قواعد السلوك)  تبدأ مخاطر 
أو عندما تبقى السفینة لفترة أطول من المدة المحددة. وینطبق ذلك بشكل خاص على أنشطة   حوتیاتللمشاھدة التجاریة لل

لتفاعالت المباشرة بین السباحین والحیوانات إلى مخاطر السلوك العنیف  عالوة على ذلك، قد تؤدي ا .الحوتیاتالسباحة مع 
 للحیوانات وانتقال األمراض. 

باإلضافة إلى أن االقتراب من بعض الحیتان بانتظام (حتى مع احترام مدونة السلوك) یمكن أن یعرضھم لضغط كبیر، مما  
 كل. قد یؤدي إلى تأثیرات متوسطة أو طویلة األمد على المجموعة ك

لما لھا من آثار سلبیة علیھا، من خالل تنفیذ استراتیجیات إدارة   الحوتیاتلذلك من الضروري تقلیل مخاطر أنشطة مشاھدة 
في البحر   الحوتیاتفعالة بما في ذلك اعتماد وتنفیذ قواعد السلوك الموحدة ( اللجنة الدولیة لشؤون صید الحیتان، اتفاق حفظ 

محافظة على األنواع المھاجرة) تھدف  والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي، اتفاقیة الاألسود والبحر األبیض المتوسط  
"  إلى تشجیع تنفیذ ®ACCOBAMS "High Quality Whale-Watchingبجودة عالیة  الحوتیات شھادة مشاھدة 

الممارسات الجیدة والمعرفة المستدامة من قبل مشغلي مشاھدة الحیتان المشاركین في المبادرات التي تحسن الجودة  
 یزھا وتنفیذھا، بشكل مثالي، في جمیع أرجاء الحوض من قبل جمیع األطراف. والمسؤولیة البیئیة ویجب تعز

في الوقت الحاضر، ھناك أدلة  شحیحة على   .الحوتیاتتعددت محاوالت تقییم التأثیر المحتمل للطائرات بدون طیار على  
أن الطائرات بدون طیار تعطل سلوك حیتان البالین. فحتى اآلن، ال تزال االستجابات السلوكیة للدالفین عندما تقترب منھا  

د  طائرة بدون طیار ضعیفة، وقد ركزت معظم الدراسات على الدالفین قاروریة األنف.  تشیر األدلة المتاحة إلى أنھ عن 
متًرا فوق الدالفین، تحدث استجابات سلوكیة قصیرة المدى. قد   30-10تحلیق طائرات صغیرة بدون طیار على ارتفاع 

تختلف ھذه الردود حسب حجم المجموعة وسلوكھا. یجب وضع إرشادات وبروتوكوالت محددة بدقة، والترویج لھا في ھذا  
راجعة استخدام الطائرات  لم Raoult et al. 2018تملة (انظر المجال وتنفیذھا بشكل صحیح لتقلیل أي آثار ضارة مح
 بدون طیار في األبحاث الخاصة بالحیوانات البحریة). 

 التقییم  الجھات الفاعلة  

األطراف في اتفاقیة برشلونة، وزارة البیئة (أو ما یعادلھا لكل دولة)، وزارة   
السیاحة (أو ما یعادلھا لكل دولة)، معاھد البحث، المنظمات غیر الحكومیة،  

 مدراء خطة العمل الخاصة بالبحر األبیض المتوسط. 

 المتمتعةمركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق 
لق بحفظ  بحمایة خاصة واالتفاق المتع

في البحر األسود والبحر األبیض   الحوتیات
المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحیط  

 األطلسي 
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 . التخفیف من اصطدام السفن بالحیتان الكبیرة 2. 4. 8

 األولویة (دنیا، متوسطة، قصوى)  الھدف  

الحد من مخاطر اصطدام السفن بحیتان العنبر في جمیع أنحاء حوض البحر  
 قصوى  األبیض المتوسط 

 الوصف 

تعتبر اإلجراءات التي تفصل الحیتان عن السفن (أو على األقل تقلل التواجد المشترك) في المكان والزمان إلى أقصى حد  
ممكن (على سبیل المثال، مخططات التوجیھ، مخططات فصل حركة المرور) ھي األكثر فعالیة في الحد من ھذا التھدید. في  

 خیارات التوجیھ، یصبح التخفیض من السرعة أكثر الطرق فعالیة لتقلیل مخاطر االصطدام بالسفن. غیاب 
یجب التركیز على جمع البیانات وضمھا إلى قاعدة البیانات العالمیة لالصطدام بالسفن التابعة للجنة الدولیة لشؤون صید  

وتحدید األولویات ورصد االصطدام بالسفن كتھدید لمختلف  ) تیسیر التقییم المناسب 1الحیتان والتي ستعمل على: (
 ) المساعدة في وضع تدابیر تخفیف محددة. 2و ( ؛ التجمعات والمناطق (على سبیل المثال، البحر األبیض المتوسط)

یتمثل أحد اإلجراءات الرئیسیة في تحدید المناطق عالیة الخطورة لالصطدام بالسفن (یتم تعریف المنطقة عالیة الخطورة  
على أنھا  نقطة التقاء بین مناطق النقل البحري والحیتان العالیة الحجم، أو بین أعداد كبیرة من الحیتان وخطوط النقل  

والمنطقة األطلسیة  في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط   الحوتیاتق بحفظ البحري، وینعكس في عمل االتفاق المتعل
المتاخمة على الموائل بالغة األھمیة). تمثل المناطق المھمة للثدییات البحریة نھًجا منظًما وحیویًا لتحدید الموائل المھمة وقد  

السفن. على وجھ الخصوص، إذا كانت إحدى المناطق  تكون مفیدة في تحدید المناطق عالیة الخطورة المحتملة لالصطدام ب 
المھمة للثدییات البحریة تحتوي على نوع أو تجمع معرض لالصطدام بالسفن، ویمر عبرھا عدد كبیر من سفن الشحن،  

 یمكن "وضع عالمة" على المنطقة لمزید من التحقیق والتخفیف المحتمل. 
المناطق عالیة الخطورة لالصطدام بالسفن على أساس مناطق بحریة   یجب اتخاذ الخطوات التالیة كجزء من عملیة تحدید

) معلومات عن حركة المرور (على سبیل المثال، نوع السفینة وحجمھا  1ھامة للثدییات وتتعلق بالموائل بالغة األھمیة: (
للثدییات البحریة التي  وما إلى ذلك): تخطیط طرق السفن الرئیسیة لتحدید التداخل مع المناطق المھمة   لھاموعوسرعتھا 

) معلومات عن األنواع (على سبیل المثال،  2تستضیف أعداًدا كبیرة من األنواع المھددة أو المعرضة لالصطدام بالسفن؛ (
و    ؛استخدام دورة الحیاة الرئیسیة في المناطق الھامة للثدییات البحریة)/الموسمیة/الوفرة النسبیة أو المطلقة، الحالة، السلوك

 دارة والتخفیف. ) اإل3(
زیادة تطویر عملیة تحدید تدابیر المنظمة البحریة الدولیة، مثل مخططات فصل حركة المرور في الخندق الیوناني والمناطق  

والمنحدر واألخدود والمناطق المھمة  البحریة البالغة الحساسیة على نطاق یشمل شمال غرب البحر األبیض المتوسط  
الممر اإلسباني، لمراعاة حركة وتوزیع التجمعات. یمكن اقتراح تقسیم المنطقة باستخدام أدوات  للثدییات البحریة، وكذلك 

تخفیف االصطدام بالسفن مثل تقلیل السرعة وتدابیر التوجیھ كجزء من تدابیر الحمایة المصاحبة داخل المناطق البحریة  
 البالغة الحساسیة. 

نظمات الحكومیة الدولیة األخرى والسلطات الوطنیة وقطاع النقل البحري  یعد التعاون مع المنظمة البحریة الدولیة والم
 الفعال.  تخفیفالوسلطات الموانئ وقطاع مشاھدة الحیتان أمًرا ضروریًا من أجل 

 التقییم  الجھات الفاعلة 

المنظمة البحریة الدولیة، اللجنة الدولیة لشؤون صید الحیتان، المركز   
اإلقلیمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة  

البحر األبیض المتوسط، رابطات مالكي السفن في المجتمع األوروبي،  
 الحكومیة الوزارات ذات الصلة في كل بلد، معاھد البحوث، والمنظمات غیر

 المتمتعةمركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق  
بحمایة خاصة واالتفاق المتعلق بحفظ  

في البحر األسود والبحر األبیض   الحوتیات
المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحیط  

 األطلسي 

 

 البحر األبیض المتوسط  حوتیات. تطویر خطط إدارة حفظ  3 .4. 8

 متوسطة، قصوى) األولویة (دنیا،  الھدف 

تطویر سلسلة من خطط إدارة الحفظ إلدارة األنشطة البشریة التي تؤثر على   
من أجل المحافظة على حالة حفظ مواتیة عبر نطاقھا المتوسطیة  الحوتیات

 التاریخي، بناًء على أفضل المعارف العلمیة المتاحة 
 قصوى 
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 الوصف 

، ولكن من الممكن إدارة األنشطة البشریة التي تؤثر سلبًا على  المتوسطیة في حد ذاتھم الحوتیاتمن غیر الممكن "إدارة" 
وموطنھا. وبالتالي، تتطلب إجراءات اإلدارة المرتبطة بخطط إدارة الحفظ بطبیعتھا درجة من التحكم والقیود على    الحوتیات

 األنشطة البشریة. 
في السعي لتحقیق ھذا الھدف، یجب مراعاة احتیاجات ومصالح أصحاب المصلحة إلى أقصى حد ممكن، مع االعتراف بأن  

. عالوة على ذلك، یجب مراعاة عدم الیقین العلمي أثناء تحدید األولویات  قصوى حالة الحفظ المالئمة ھي األولویة 
دون اتخاذ إجراءات الحفظ. بشكل مثالي، تستند جمیع اإلجراءات   واإلجراءات المناسبة، ولكن ال یجب أن یكون سببا یحول

اإلداریة على بیانات علمیة كافیة. ومع ذلك، ھناك حاالت تكون فیھا عواقب الحفظ المحتملة النتظار األدلة العلمیة المؤكدة  
ر في دراسة المشكلة. وھو ما  خطیرة بما فیھ الكفایة بحیث یكون لھا ما یبررھا التخاذ إجراءات على الفور مع االستمرا

 یعني اتباع "مبدأ الحیطة" 

 التقییم  الجھات الفاعلة 

األطراف في اتفاقیة برشلونة، اللجنة الدولیة لشؤون صید الحیتان، معاھد  
 البحوث، المنظمات غیر الحكومیة 

 المتمتعةمركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق  
بحمایة خاصة واالتفاق المتعلق بحفظ  

في البحر األسود والبحر األبیض   الحوتیات
المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحیط  

 األطلسي 

 

بحمایة خاصة وتحظى باھتمام دول حوض البحر األبیض المتوسط   المتمتعةتعزیز الجھود الموجھة للمناطق  4 .4. 8
 والمناطق المھمة للثدییات البحریة والموائل بالغة األھمیة 

 األولویة (دنیا، متوسطة، قصوى)  الھدف 

بحمایة خاصة وتحظى باھتمام  المتمتعةمواصلة بذل الجھد لرصد المناطق 
وتعیین مناطق أخرى جدیدة، وتقییم   SPAMIاألبیضدول حوض البحر 
والمحتملة لتصبح مناطق مھمة للثدییات      IMMAالجدیدةالمناطق المرشحة 

البحریة مناطق ذات اھتمام والمضي قدًما في التداخل مع الضغوط البشریة   
 لتحدید الموائل بالغة األھمیة في البحر األبیض المتوسط 

P . متوسطة 

 الوصف 

بحمایة خاصة وتحظى باھتمام دول حوض البحر األبیض المتوسط صممت خصیصاً   المتمتعة ھناك منطقتین من المناطق 
لحمایة الثدییات البحریة في البحر األبیض المتوسط وھي مالذ بیالغوس للثدییات البحریة وممر الھجرة اإلسباني. یجب  

بھا، باإلضافة إلى اقتراح مناطق   اعتبار الجھود المبذولة لمواصلة رصد ھذه المناطق، من خالل تنفیذ خطة اإلدارة الخاصة 
 بحمایة خاصة وتحظى باھتمام دول حوض البحر األبیض المتوسط جدیدة محتملة في الحوض، كأولویة.  متمتعة

عالوة   . حوتیاتمنطقة مھمة للثدییات البحریة تم تصنیفھا كموائل مھمة لل  19أیًضا بـ وجود یتمیز البحر األبیض المتوسط 
منطقة ذات اھتمام. من   23، إلى جانب الحوتیاتمناطق مھمة للثدیات البحریة مرشحة معنیة بحفظ  5على ذلك، تم تحدید 

  سنوات. وقد تقرر إجراء تقییم منطقة البحر األبیض المتوسط 10المزمع إعادة تقییم المناطق المھمة للثدیات البحریة كل 
بالتزامن مع المرحلة األخیرة من ھذه   2026، عام 2016ولى التي تم تنظیمھا في عام المقبل الذي یلي ورشة العمل األ

سنوات. عالوة على ذلك، حیثما كان ذلك ممكناً، ینبغي بذل الجھود لتعیین بعض المناطق المھمة   5الخطة التي مدتھا 
 للثدیات البحریة الحالیة كمناطق محمیة بحریة. 

بحمایة خاصة وتحظى باھتمام دول حوض البحر األبیض المتوسط والمناطق المھمة للثدیات البحریة   المتمتعةتوفر المناطق 
العملیة الحیویة األولیة (من خالل التعریف المكاني ألھم موائل الحیوانات) التي یجب أن یتبعھا استخدام الموائل بالغة  

. تستند المشورة اإلداریة بعد ذلك إلى تكامل النھجین وتحدید أولویات  األھمیة، حیث یتم تحدید التوزیع المكاني للتھدیدات
نھج التخفیف على أساس كل حالة على حدة. باإلضافة إلى ذلك، تشمل المبادرات األخرى ذات الصلة للغایة االستراتیجیة  

لقائمة على المنطقة في البحر األبیض  للمناطق البحریة المحمیة  وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى ا 2020اإلقلیمیة لما بعد عام 
بحمایة خاصة . یساعد ھذا الجھد متعدد التخصصات في   المتمتعة، بتنسیق من مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتوسط

 تزوید البلدان بالمشورة بشأن تدابیر الحفظ المستھدفة والفعالة (عند االقتضاء على أساس موسمي) بما في ذلك:
 میات البحریة الجدیدة (أو توسیع تلك الموجودة) مع اتخاذ إجراءات اإلدارة المركزة المناسبة،تعیین المح 
  ،تقسیم المناطق البحریة المحمیة الموجودة 
 ،الممرات بین المناطق البحریة المحمیة 
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  و الضوضاء،  تدابیر التخفیف الخاصة بالتھدیدات للتطبیق في جمیع أنحاء المنطقة (توجیھات بشأن النقل البحري أ
 على سبیل المثال، عن طریق المنظمة البحریة الدولیة) أثناء عملیات التخطیط المكاني البحري. 

 التقییم  الجھات الفاعلة 

االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، فریق العمل الخاص بالمناطق المحمیة   
 للثدییات البحریة، األطراف في اتفاقیة برشلونة. 

 المتمتعةمركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق  
  الحوتیاتبحمایة خاصة واالتفاق المتعلق بحفظ 

في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط  
 والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي

 

. التقلیل من إدخال األصوات بشریة المنشأ في البیئة البحریة وتخفیف األنشطة التي من المرجح أنھا تسبب  5 .4. 8
 الضوضاء تحت الماء 

 ) قصوى األولویة (دنیا، متوسطة،  الھدف  

الحد من إدخال أصوات بشریة المصدر في البیئة البحریة، وخاصة من 
، فضالً  الحوتیاتمصادر وبمستویات من المحتمل أن تؤثر سلبًا على 
 عن توفیر تدابیر لتخفیف األنشطة المسببة للضوضاء 

 قصوى 

 الوصف 

على الصوت للتواصل والتنقل وتحدید موقع الفریسة. تشكل الضوضاء تحت الماء بشري المصدر تھدیًدا   الحوتیاتتعتمد 
  . الحوتیاتكبیًرا لھذه الكائنات. یجب بذل الجھود للحد من التلوث الضوضائي تحت الماء، من أجل منع اآلثار الضارة على 

اندفاعیة عالیة الكثافة (على سبیل المثال، المسوحات الزلزالیة   بالنسبة لألنشطة والتنمیة التي من المحتمل أن تنتج أصوات
للتنقیب عن النفط والغاز، ودق الخوازیق واستخدام السونار) والضوضاء المزمنة طویلة األجل (على سبیل المثال، تخطیط  

ي المناسبة قبل السماح  الموانئ وطرق الشحن أو غیرھا من األنشطة المنتجة لألصوات)، یجب إجراء تقییمات األثر البیئ 
 . الحوتیاتبمثل ھذه األنشطة. یجب وضع تدابیر التخفیف المناسبة لمنع اآلثار الضارة للضوضاء تحت الماء على 

في إطار عملیة النھج اإلیكولوجي، یتعین على األطراف المتعاقدة في اتفاقیة برشلونة رصد وتقییم المؤشرات المشتركة   
نسبة األیام والتوزیع الجغرافي حیث   26المرشحة المتعلقة بالطاقة بما في ذلك الضوضاء تحت الماء (أي: المؤشر العام  

ة ومتوسطة التردد المستویات التي من المحتمل أن یكون لھا تأثیر كبیر على تتجاوز األصوات االندفاعیة عالیة ومنخفض
 : مستویات األصوات المنخفضة التردد المستمر مع استخدام النماذج حسب االقتضاء). 27الكائنات البحریة، والمؤشر العام 

لیمي واالستفادة من مبادرات مثل  من الضروري أیًضا مراقبة مستویات الضوضاء تحت الماء على الصعیدین الوطني واإلق 
"نظرة عامة على النقاط الساخنة للضوضاء في المنطقة المعنیة باالتفاق المتعلق بحفظ الحیتان في البحر األسود، والبحر  

" الممول من االتحاد    QuietMed I & IIومشروع "   ، األبیض المتوسط، والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي"
بشأن رصد الضوضاء تحت الماء إلنشاء  ، واستراتیجیة البحر األبیض المتوسط " Quit Seaاألوروبي، ومشروع "  

 األساس المنھجي للتنفیذ المستقبلي لبرنامج رصد واسع النطاق للضوضاء تحت الماء في كامل الحوض. 

 التقییم  الجھات الفاعلة 

األطراف في اتفاقیة برشلونة، اللجنة الوطنیة لبرنامج الرصد والتقییم  
المتكاملین، وحدة (وحدات) إدارة المناطق البحریة المحمیة، الوزارات  

المعنیة لكل حكومة، اللجنة الدولیة لشؤون صید الحیتان، معاھدة 
 المحافظة على األنواع المھاجرة من الحیوانات الفطریة 

بحمایة   المتمتعةاإلقلیمیة للمناطق  مركز األنشطة 
في البحر   الحوتیاتخاصة واالتفاق المتعلق بحفظ 

األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المتاخمة  
 من المحیط األطلسي 
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 . تقلیل دخول الملوثات الكیمیائیة 6 .4. 8

 ) قصوى األولویة (دنیا، متوسطة،  الھدف  

الكیمیائیة إلى البیئة البحریة والحد من تعبئة  تقلیل دخول الملوثات 
 قصوى   الملوثات في الرواسب البحریة 

 الوصف 

قد  بعدة طرق. في حین أن بعض الملوثات في البحر األبیض المتوسط   الحوتیات تؤثر الملوثات الكیمیائیة على أنواع 
انخفضت أو آخذة في االنخفاض، فإن مستویات الكلور العضوي، وخاصة المركبات ثنائیة الفینیل متعددة الكلور، موجودة  

وتأثیرھا في الكائنات بتركیزات عالیة في العدید من أنواع الحیتان في البحر األبیض المتوسط . تم تضمین الملوثات 
من التوجیھ   8والواصف  19الخاص بمشروع النھج اإلیكولوجي ومؤشره العام  9البحریة في الھدف اإلیكولوجي 

 المتعلق بإطار االستراتیجیة البحریة. 
، یجب استخدام تركیز ثنائي الفینیل متعدد الكلور فیما یتعلق بعتبات السمیة  على مستوى سیاسة البحر األبیض المتوسط 

المحددة لتقییم "حالة الحفظ المالئمة" للحیتانیات. یجب إدراج الملوثات الكیمیائیة في تقییمات تأثیر األنشطة األخرى التي  
سبب اآلثار التراكمیة والتآزریة. ھناك حاجة إلى مزید من االمتثال التفاقیة استكھولم من  ، ب الحوتیاتیحتمل أن تؤثر على 

. تشمل التدابیر  2028أجل الحد بشكل كبیر من تلوث البیئة البحریة والبریة بثنائي الفینیل متعدد الكلور بحلول عام 
متعدد الكلور والمعدات المحتویة على ھذه المادة،  التخلص اآلمن أو تدمیر المخزونات الكبیرة من مركبات ثنائي الفینیل 

والحد من تجریف األنھار ومصبات األنھار المحملة بھا، والحد من تسربھا من مدافن النفایات القدیمة ومن تعبئتھا في 
 الرواسب البحریة، وتنظیم  عملیات ھدم المباني مسبقة الصنع التي تحتوي على ثنائي الفینیل متعدد الكلور. 

 التقییم  لجھات الفاعلة ا

األطراف في اتفاقیة برشلونة، اللجنة الوطنیة لبرنامج الرصد والتقییم  
المتكاملین، الوزارات المعنیة لكل حكومة، برنامج مراقبة وبحوث التلوث  
في منطقة البحر األبیض المتوسط ومكافحتھ، اللجنة الدولیة لشؤون صید  

ئة عن  الحیتان، المركز اإلقلیمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناش
 التلوث البحري في منطقة البحر األبیض المتوسط 

بحمایة   المتمتعةمركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق 
في البحر   الحوتیاتخاصة واالتفاق المتعلق بحفظ 

األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة  
 المتاخمة من المحیط األطلسي 

 

 حوض البحر األبیض المتوسط  في . تقلیل كمیة الحطام البحري والجزیئات البالستیكیة 7 .4. 8

 ) قصوى األولویة (دنیا، متوسطة،  الھدف 

التقلیل من الحطام البحري والجزیئات البالستیكیةو في البیئة البحریة والتأكد 
 قصوى  من اإلزالة المناسبة حیثما أمكن ذلك

 الوصف 

تتعرض أنواع الحیتان المختلفة للتھدید جراء الحطام البحري بدرجات متفاوتة، ومن المرجح أن تكون الحیتان السنیة التي تغوص  
تدخل    . البالستیكیة/  الجزیئات  البتالع  بشكل خاص  معرضة  الزعنفة  وحیتان  الكبیر  الحطام  البتالع  أكثر عرضة  العمق  في 

تیكیة إلى البیئة البحریة إما مباشرة عبر التخلص غیر السلیم من النفایات، أو مدافن النفایات التي  البالستیك الكلي والجزیئات البالس
المیاه المعالجة التي ال تدار بشكل صحیح أو نتیجة تفتت العناصر األكبر حجًما إلى جزیئات    تأو نفایاال تتم إدارتھا بشكل صحیح،  

 أصغر. 

ل  التابع  البحریة  القمامة  رصد  (القرار  یعتمد  البحریة  القمامة  إلدارة  اإلقلیمیة  الخطة  على  المتكاملین  والتقییم  الرصد  برنامج 
IG.20/10  االتجاھات في كمیة القمامة التي ابتلعتھا الكائنات البحریة أو تشابكت بھا    24) وعلى المؤشر المرشح المتفق علیھ"

 . ) " EO10مع التركیز على ثدییات وطیور وسالحف بحریة بعینھا (

UNEP/MED IG.25/27 
الصفحة 520



) منع تسرب الجزیئیات البالستیكیة والبالستیك الكلي 1یجب أن تركز تدابیر التخفیف المتعلقة بالتلوث البالستیكي في البحر على   
  2019/904) الحث على إزالة البالستیك الكلي من البیئة البحریة. تم وضع التوجیھ (االتحاد األوروبي) رقم  2الجدیدة إلى البیئة و  

للحد من تأثیر البالستیك على البیئة (بما في ذلك النظم    2019یونیو    5رلمان األوروبي والمجلس االوروبي بتاریخ  الصادر عن الب 
اإلیكولوجیة البحریة) من خالل تعزیز بناء اقتصاد دائري. نظرا ألن المواد البالستیكیة ذات االستخدام الواحد والمواد المتعلقة  

ینبغي أن تكون ھذه المنتجات ھي الھدف الرئیسي لتدابیر التخفیف.  بصید األسماك تمثل الغالبیة العظ مى من القمامة البحریة، 
یشمل االنتقال إلى إطار االقتصاد الدائري التخلص التدریجي من المواد البالستیكیة أحادیة االستخدام، ومسؤولیات المنتج الممتدة، 

من البروتوكول    15في إطار المادة  رة القمامة البحریة في البحر المتوسط  وخطط إعادة التدویر. یجب تنفیذ الخطة اإلقلیمیة إلدا
 المتعلق بالمصادر البریة. 

 التقییم  الجھات الفاعلة 

والتقییم    الرصد  لبرنامج  الوطنیة  اللجنة  برشلونة،  اتفاقیة  في  األطراف 
المتكاملین، الوزارات المعنیة لكل حكومة، برنامج مراقبة وبحوث التلوث في  
منطقة البحر األبیض المتوسط ومكافحتھ، اللجنة الدولیة لشؤون صید الحیتان، 

ئة عن التلوث البحري  المركز اإلقلیمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناش
 في منطقة البحر األبیض المتوسط 

للمناطق   اإلقلیمیة  األنشطة  بحمایة   المتمتعةمركز 
بحفظ   المتعلق  واالتفاق  البحر    الحوتیاتخاصة  في 

األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المتاخمة  
 من المحیط األطلسي 

 

 حوتیات . إدارة مصاید األسماك للتخفیف من الصید العرضي لل 8 .4. 8

 األولویة (دنیا، متوسطة، قصوى)  الھدف 

باعتباره عنصًرا جوھریًا في    حوتیاتاالعتراف بالتخفیف من الصید العرضي لل
 قصوى  اإلدارة الناجحة لمصاید األسماك

 الوصف 

على مستوى العالم، كثیًرا ما یُنظر إلى الصید العرضي على أنھ مسألة منفصلة في    حوتیات على الرغم من اعتباره أكبر تھدید لل
، یجب أن تقترن تدابیر التخفیف  حوتیاتإدارة مصاید األسماك. ومع ذلك، من أجل تحقیق خفض فعال لمعدالت الصید العرضي لل 

یة أخرى في إدارة مصاید األسماك على مستوى  ، بتحسینات جوھرالحوتیاتالفنیة المصممة خصیًصا، والمعززة والمفروضة على  
ھو تقلیل جھد الصید؛ یجب    حوتیاتالعالم. على سبیل المثال، فإن اإلجراء األكثر فعالیة بشكل عام لتخفیف الصید العرضي لل

ا من مصاید األسماك  التفكیر بجدیة في مثل ھذه االستراتیجیة، والبدء في دمجھا في مبادرات إدارة مصاید األسماك المستقبلیة، بدءً 
 ذات التأثیر األكبر الموثق، والتي قد تختلف اختالفًا كبیًرا بین البلدان أو حتى داخلھا. 

االتفاق المتعلق بحفظ الحیتان في البحر األسود، والبحر األبیض المتوسط،    العرضي بموجب وبالنسبة لتدابیر التخفیف من الصید   
الصغیرة في بحر البلطیق وشمال شرق المحیط األطلسي    الحوتیات واالتفاق بشأن حفظ    والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي

 ما یلي:  قتراح اوالبحر اآلیرلندي وبحر الشمال، فتم 

 
. تشجیع األطراف، ومعاھد البحث، وھیئات القطاع الخاص التي تدعمھا ھیئات التمویل، بالتعاون مع الصیادین طوال   .1

تحسین تدابیر التخفیف باستخدام التكنولوجیا و المواد الجدیدة، وعدد الصید البدیلة، وتحویل  العملیة، على تطویر أو  
 جھود الصید، إلخ. 

 
المعینة، وخصائص المعدات    الحوتیات. یعتمد نجاح تدابیر التخفیف المعینة على عدة عناصر بما في ذلك مجموعة    .2

مجموعة العمل بموجز مراقبة لدراسات الحالة ذات الصلة  وانتشارھا، فضالً عن الظروف المحلیة. یجب أن تحتفظ  
بمجاالت االتفاقیة التي تصف التدابیر التي نجحت أو لم تنجح. وینبغي أن یتم ذلك بالتنسیق مع الھیئات األخرى (مثل  

األغ منظمة  المحمیة،  لألنواع  العشوائي  بالمصید  المعنیة  العمل  مجموعة  البحار،   الستكشاف  الدولي  ذیة  المجلس 
والزراعة، اللجنة الدولیة لصید األسماك، اللجنة الدولیة لشؤون صید الحیتان،  لجنة حمایة البیئة البحریة في منطقة  
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بحر البلطیق، اتفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق المحیط األطلسي) بحیث تكمل اإلجراءات بعضھا البعض بدالً 
 من ازدواجیة الجھود. 

 
سین مشاركة الصیادین منذ البدایة، بما في ذلك نقل المعرفة، في تبني الممارسات الجیدة والمساھمة  . ھناك حاجة لتح  .3

في منع ورصد المصید العرضي والتسریح الدقیق للحیوانات المتشابكة. من شأن التواصل  بشكل أفضل أن یساعد في  
 حوافز عند االقتضاء. تقلیل المصید العرضي والتشابك. یجب على األطراف النظر في تقدیم ال

 
. یجب على مجموعة العمل وضع مبادئ توجیھیة لواضعي السیاسات والسلطات واألوساط العلمیة حول أفضل السبل   .4

 لتحفیز الصیادین وإشراكھم في برامج الوقایة والتخفیف والرصد. 
 

تیة لقیاس األعماق) المشكلة، فقد  . عندما ال تحل تدابیر التخفیف الحالیة (على سبیل المثال أجھزة  اإلرسال فوق صو  .5
یكون اإلغالق المكاني والزماني ھو الحل العاجل الوحید المتاح، على الرغم من الحاجة إلى توخي الحذر  حتى ال تنتقل 
المشكلة ببساطة إلى مكان آخر. ینبغي النظر في االبتعاد عن المھن محل االھتمام، وفي ھذه الحالة ینبغي للسلطات  

عند االقتضاء. كما یجب تبني   ،تنظر في بعض وسائل التعویض للمساعدة في تغطیة خسارة دخل الصیادین  الوطنیة أن
 مبدأ الحیطة. وال ینبغي اعتبار التطور التكنولوجي غیر الكافي سبباً لتأجیل اتخاذ القرار. 

 
  الحوتیات ملة (أو عدم وجودھا) لفائدة  . ینبغي النظر في الحاجة للتحرك نحو نھج موحد دولیًا للتعامل مع التدخالت المحت   .6

البحریة الطلیقة المتشابكة بشكل مزمن. ینبغي تشجیع توسیع شبكة االستجابة العالمیة لفك تشابك الحیتان التابعة للمؤتمر  
 الدولي للمیاه عبر المناطق، بما في ذلك التدریب المخصص للمتدخلین لفك التشابك.

 
. یجب تشجیع اإلطالق اإلنساني للحیوانات  الحیة التي یتم صیدھا عن طریق الخطأ والحیوانات المتشابكة وفقًا ألفضل    .7

الممارسات للمساعدة في ضمان بقائھا على قید الحیاة (على سبیل المثال، المبادئ التوجیھیة للتعامل اآلمن واإلنساني  
معاھدة المحافظة على األنواع المھاجرة من الحیوانات الفطریة،   - الصید وإطالق  سراح الحیتان الصغیرة من معدات 

الفنیة رقم   والزراعة   ،43السلسلة  األغذیة  األبیض  /منظمة  األسود، والبحر  البحر  في  الحیتان  بحفظ  المتعلق  االتفاق 
المتاخمة من   یتم اصطیادھا    المحیطالمتوسط، والمنطقة  التي  الحیتان  للتعامل مع  الجیدة  الممارسات  دلیل  األطلسي، 

، إرشادات اللجنة الدولیة لشؤون صید الحیتان للمتدخلین لفك االشتباك) ویجب  عرًضا في مصاید البحر األبیض المتوسط
 تشجیع الصیادین على اإلبالغ عن عملیات إطالق الحیتان التي تم اصطیادھا. 

 
البلدان على إنشاء المناطق البحریة المحمیة (   . ینبغي  .8 القائمة على  MPAsتشجیع  ) وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى 

 حوتیات ) عند االقتضاء، ووضع وتنفیذ خطط إدارة للحد من الصید العرضي للOECMsالمنطقة (
 

یاس األعماق) وكذلك االمتثال . یجب تحسین طرق مراقبة أداء تدابیر التخفیف (مثل أجھزة اإلرسال فوق صوتیة لق  .9
 في استخدامھا من قبل مصاید األسماك في الواقع لتصبح قیاسیة. 

 التقییم  الجھات الفاعلة 

والتقییم   للرصد  الوطني  البرنامج  لجنة  برشلونة،  اتفاقیة  في  األطراف 
المتكاملین، الھیئة العامة لمصاید أسماك البحر األبیض المتوسط، وزارة الثروة  
السمكیة (أو ما یعادلھا لكل دولة)، وزارة البیئة (أو ما یعادلھا لكل دولة)، اللجنة  

 الدولیة لشؤون صید الحیتان

بحمایة   المتمتعةة اإلقلیمیة للمناطق  مركز األنشط 
في البحر    الحوتیاتخاصة واالتفاق المتعلق بحفظ  

والمنطقة   المتوسط  األبیض  والبحر  األسود 
 المتاخمة من المحیط األطلسي 

 

 .  الجدول الزمني للتنفیذ 5.   8
 

 الفئة المعنیة الوقت  اإلجراءات 
الجمھور    1.   8 تثقیف 

 وتوعیتھ 
األطراف المتعاقدة،   بشكل مستمر  الجمھور . زیادة وعي 1.1. 8

ومركز األنشطة  
للمناطق   اإلقلیمیة
بحمایة خاصة،   المتمتعة
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واالتفاق المتعلق بحفظ  
الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة من  

 المحیط األطلسي 
 بناء القدرات   2. 8
 

على  1  . 2.   8 القدرات  وتعزیز  زیادة   .
 مستوى البحر األبیض المتوسط 

 
مستمر   بشكل 

 وحسب الحاجة 

  اإلقلیمیة مركز األنشطة 
  المتمتعةللمناطق 

بحمایة خاصة،  
واالتفاق المتعلق بحفظ  

الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة من  

المحیط األطلسي،  
 واألطراف المتعاقدة 

قدرة  22.  8  زیادة  المعنیة .  الشبكات 
في   الجانحة  البحریة  الثدییات  برعایة 

 جمیع أنحاء المنطقة وتطویرھا 

  اإلقلیمیة مركز األنشطة 
  المتمتعةللمناطق 

بحمایة خاصة،  
واالتفاق المتعلق بحفظ  

الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة من  

المحیط األطلسي،  
 دة واألطراف المتعاق

. زیادة القدرة على تقنیات رصد  3  .2.  8
 ونشرھا  الحوتیات

  اإلقلیمیة مركز األنشطة 
  المتمتعةللمناطق 

بحمایة خاصة،  
واالتفاق المتعلق بحفظ  

الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة من  

المحیط األطلسي،  
 واألطراف المتعاقدة 

رصد  4  . 2.  8 على  القدرة  زیادة   .
على   تؤثر  التي   الحوتیاتالتھدیدات 

 وتحسینھا

  اإلقلیمیة مركز األنشطة 
  المتمتعةللمناطق 

بحمایة خاصة،  
واالتفاق المتعلق بحفظ  

الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة من  

المحیط األطلسي،  
 واألطراف المتعاقدة 

للحیتانیات، 1  . 3.  8 . البحث والرصد 3. 8 العرضي  الصید   .
مشروع   من  المستفادة  الدروس  تنفیذ 

Med bycatch    في جمیع أنحاء البحر
 األبیض المتوسط 

ممكن  وقت  بأسرع 
 وبشكل مستمر

  اإلقلیمیة مركز األنشطة 
  المتمتعةللمناطق 

بحمایة خاصة،  
واالتفاق المتعلق بحفظ  

الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

  األبیض المتوسط، 
والمنطقة المتاخمة من  

المحیط األطلسي،  
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والھیئة العامة لمصاید  
أسماك البحر األبیض  

 المتوسط 
البحر  2  . 3.  8 الصیادین عبر  إشراك   .

 الحوتیات في حفظ األبیض المتوسط 
 األطراف المتعاقدة 

التوحید القیاسي للبروتوكوالت    3.  3.  8
بلدان  عبر  المتجولة  بالحیتان  المتعلقة 

 البحر األبیض المتوسط 

  اإلقلیمیة مركز األنشطة 
  المتمتعةللمناطق 

بحمایة خاصة،  
واالتفاق المتعلق بحفظ  

الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة من  

 المحیط األطلسي 
تبادل المعلومات العلمیة على    4  .3.  8 

 شبكة اإلنترنت 
األطراف المتعاقدة  

واالتفاق المتعلق بحفظ  
الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة من  

 المحیط األطلسي 
وتنفیذ عملیات رصد  5  . 3.  8 تطویر   .

فعالة على المدى الطویل في كامل أرجاء  
المتوسط  حوض   األبیض  لتقدیر   البحر 

 الوفرة واالتجاھات 

  اإلقلیمیة مركز األنشطة 
  المتمتعةللمناطق 

بحمایة خاصة،  
واالتفاق المتعلق بحفظ  

الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة من  

المحیط األطلسي،  
 واألطراف المتعاقدة 

تطویر وإجراء رصد6.  3.  8 سنوي    . 
وفعال   األمد  ووفرة    بشأنطویل  توزیع 

الصعیدین   الحوتیاتواتجاھات   على 
 الوطني ودون اإلقلیمي 

  اإلقلیمیة مركز األنشطة 
  المتمتعةللمناطق 

بحمایة خاصة،  
واالتفاق المتعلق بحفظ  

الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة من  

المحیط األطلسي،  
 واألطراف المتعاقدة 

على  7  . 3.  8  التھدیدات  رصد   .
 المستوى الوطني ومستوى الحوض 

األطراف المتعاقدة،  
  اإلقلیمیة مركز األنشطة 

  المتمتعةللمناطق 
بحمایة خاصة،  

واالتفاق المتعلق بحفظ  
الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة من  

 المحیط األطلسي 
 . اإلدارة 4. 8
 

للتدابیر 1.  4.  8 أوسع  وتنفیذ  اعتماد   .
األثر  من  التخفیف  أجل  من  المعیاریة  

 الحوتیات العكسي ألنشطة مشاھدة 

ممكن  وقت  بأسرع 
 وبشكل مستمر

األطراف المتعاقدة،  
  اإلقلیمیة مركز األنشطة 

  المتمتعةللمناطق 
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بحمایة خاصة،  
واالتفاق المتعلق بحفظ  

الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة من  
المحیط األطلسي، مالذ  

بالغوس للثدیات  
 البحریة 

السفن  2.  4.  8 اصطدام  من  التخفیف   .
 بالحیتان الكبیرة 

األطراف المتعاقدة،  
  اإلقلیمیة مركز األنشطة 

متعة  للمناطق المت 
بحمایة خاصة،  

واالتفاق المتعلق بحفظ  
الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة  

للمحیط األطلسي، مالذ  
بالغوس للثدیات  

 البحریة 
. تطویر خطط إدارة حفظ حیتان 3  . 4.  8

 البحر األبیض المتوسط 
االتفاق المتعلق بحفظ  

الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة من  

المحیط األطلسي،  
ومركز األنشطة  

للمناطق   اإلقلیمیة
بحمایة خاصة،   المتمتعة

 وأمانة مالذ بالغوس 
تعزیز الجھود الموجھة للمناطق    8.4.4
باھتمام   المتمتعة وتحظى  بحمایة خاصة 

المتوسط   األبیض  البحر  حوض  دول 
البحریة   للثدییات  المھمة  والمناطق 

 والموائل بالغة األھمیة 

االتفاق المتعلق بحفظ   
الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة  
للمحیط األطلسي،  
ومركز األنشطة  

للمناطق   اإلقلیمیة
ة بحمایة خاصة،  المتمتع

 وأمانة مالذ بالغوس 
األصوات  5  . 4.  8 إدخال  من  التقلیل   .

بشریة المنشأ في البیئة البحریة وتخفیف  
تسبب   أنھا  المرجح  من  التي  األنشطة 

 الضوضاء تحت الماء 

األطراف المتعاقدة،  
واالتفاق المتعلق بحفظ  

الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة من  

المحیط األطلسي،  
ومركز األنشطة  

للمناطق   اإلقلیمیة
بحمایة خاصة،   المتمتعة

 وأمانة مالذ بالغوس 
ة،  األطراف المتعاقد . تقلیل دخول الملوثات الكیمیائیة 8.4.6

االتفاق المتعلق بحفظ  
الحیتان في البحر  
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األسود، البحر األبیض  
المتوسط، والمنطقة  

المتاخمة من المحیط  
األطلسي، مركز  

  اإلقلیمیةاألنشطة 
  المتمتعةللمناطق 

بحمایة خاصة، أمانة  
مالذ بالغوس، برنامج  
مراقبة وبحوث التلوث  

في منطقة البحر  
األبیض المتوسط  

 ومكافحتھ 
البحري  7  . 4.  8  الحطام  كمیة  تقلیل   .

والجزیئات البالستیكیة عبر حوض البحر  
 األبیض المتوسط 

األطراف المتعاقدة،  
االتفاق المتعلق بحفظ  

الحیتان في البحر  
األسود، البحر األبیض  

المتوسط، والمنطقة  
المتاخمة من المحیط  

األطلسي، مركز  
  اإلقلیمیةاألنشطة 
  المتمتعةللمناطق 

بحمایة خاصة، أمانة  
مالذ بالغوس، برنامج  
مراقبة وبحوث التلوث  

في منطقة البحر  
األبیض المتوسط  

 افحتھ ومك
. إدارة مصاید األسماك للتخفیف  8  . 4.  8

 حوتیات من الصید العرضي لل
األطراف المتعاقدة،   

واالتفاق المتعلق بحفظ  
الحیتان في البحر  
األسود، والبحر  

األبیض المتوسط،  
والمنطقة المتاخمة من  

المحیط األطلسي،  
ومركز األنشطة  

للمناطق   اإلقلیمیة
بحمایة خاصة،   المتمتعة

لس العام لمصاید  المج
األسماك في البحر  
األبیض المتوسط،  

 وأمانة مالذ بالغوس 
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 المرفق الثاني 
العمل للمحافظة على الموائل واألنواع المرتبطة بالجبال البحریة والكھوف واألخادید الموجودة تحت الماء  . خطة 

 واألحواض الصلبة المعتمة والظواھر الكیمیائیة االصطناعیة في البحر األبیض المتوسط. 
 )خطة العمل الخاصة بالموائل المظلمة(
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I.  التصدیر 

تتبع خطة العمل للمحافظة على الموائل واألنواع المرتبطة بالجبال البحریة والكھوف واألخادید الموجودة تحت الماء واألحواض الصلبة   .1
في  دول البحر األبیض المتوسط   اعتمدھار الكیمیائیة االصطناعیة في البحر األبیض المتوسط سلسلة من ثماني خطط عمل المعتمة والظواھ

 إطار اتفاقیة برشلونة، والمخصصة للحفاظ على األنواع أو مجموعات األنواع. وخطط األعمال ھذه ھي: 
 . خطة العمل اإلقلیمیة الخاصة بحمایة فقمة الراھب  •
 العمل الخاصة بالمحافظة على السالحف البحریة خطة  •
 المتوسطیة   الحوتیات خطة العمل الخاصة بحفظ  •
 . خطة العمل الخاصة بالمحافظة على النباتات البحریة  •
لبروتوكول المناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع   2. خطة العمل الخاصة بالمحافظة على أنواع الطیور المسجلة في المرفق  •

 ي البیولوج
 . خطة العمل الخاصة بالمحافظة على األسماك الغضروفیة في البحر األبیض المتوسط  •
 . خطة العمل المتعلقة بإدخال األنواع العادیة واألنواع الُمغیرة •
 المتوسط . خطة العمل المتعلقة بالمحافظة على التكتالت المرجانیة وغیرھا من التكتالت الحیویة الجیریة في البحر األبیض  •

 
حقیقیة للتنوع البیولوجي،   خزانات ). فھي تشكل EEC/92/43تعتبر الموائل المظلمة موائل ھشة وحساسة تتطلب الحمایة (التوجیھ  .2

 وبالتالي، یجب حمایتھا كما أنھا تحتاج إلى مزید من االھتمام. 
 
لمتوسط، الذین تم ترشیحھم بالتشاور مع األطراف  المخصص للبحر األبیض ا اجتماع فریق الخبراء جاءت مسودة خطة العمل ھذه نتیجة  .3

). وقد تمت مراجعتھا واعتمادھا من قبل االجتماع الحادي عشر  2013مایو  ،المتعاقدة والمنظمات الشریكة ذات الصلة (مرسیلیا (فرنسا)
 ). 2013یولیو  5-2 ،المغرب -لجھات االتصال المعنیة بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة (الرباط  

 
عشر لألطراف المتعاقدة في اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر األبیض  ثامن تم اعتماد خطة العمل في االجتماع العادي ال .4

تحت   2015). نُشرت وثیقة خطة العمل ألول مرة في عام 2013األول/ دیسمبر  كانون 6-3 ،تركیا -وبروتوكوالتھا (اسطنبول  المتوسط  
بحمایة خاصة،   المتمتعة المتمتعةع: برنامج األمم المتحدة للبیئة/خطة عمل البحر األبیض المتوسط، مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المرج

خطة العمل الخاصة بالمحافظة على الموائل واألنواع المرتبطة بالجبال البحریة والكھوف واألخادید الموجودة تحت الماء واألحواض   2015
معتمة والظواھر الكیمیائیة االصطناعیة في البحر األبیض المتوسط. خطة العمل الخاصة بالموائل المظلمة الطبعة مركز األنشطة  الصلبة ال

 صفحة   17خاصة، تونس: بحمایة  المتمتعةقلیمیة للمناطق اإل
 
البحریة والكھوف واألخادید الموجودة تحت  على الموائل واألنواع المرتبطة بالجبال  العمل للمحافظة ھذه الوثیقة ھي مسودة تحدیث لخطة  .5

الماء واألحواض الصلبة المعتمة والظواھر الكیمیائیة االصطناعیة في البحر األبیض المتوسط كما طلبت األطراف المتعاقدة في قرارھا  
IG.24/07  2019كانون األول/ دیسمبر  5-2 ،نابولي (إیطالیا) -21(مؤتمر األطراف .( 
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II.    تقدیم 

الموائل المظلمة ھي تلك التي ال یصل إلیھا ضوء الشمس وإن وصل فال یكون كاٍف لنمو النباتات أو التجمعات الطحلبیة. وھو ما یعرف   .6
وتشمل الكھوف البحریة  تتوزع في جمیع أنحاء حوض البحر األبیض المتوسط   . أو منطقة الشفق   العمق متوسطة  ومنطقة بالمنطقة المعتمة  
التي تركز على   المراقبةومتر). ومع ذلك، فإن مبادرات الجرد   200- 150وموائل المیاه العمیقة (عادة على عمق أقل من  4الضحلة المعتمة 

.  المعتمة والمعتمةتغطي ھذه الوثیقة كالً من الكھوف شبھ  ،الكھوف البحریة یجب أن تأخذ في االعتبار الموائل في شكل كھوف ككل. لذلك
لوجیة المتنوعة مثل الكھوف تحت الماء، والخنادق، والمنحدرات، والصخور المعزولة، والجبال البحریة، والسھول  یمكن للھیاكل الجیومورفو

ت  السحیقة، والمناطق التي تمثل الظواھر الكیمیائیة االصطناعیة، أن تمیز الموائل المظلمة ویمكن أن تدعم الموائل والتجمعات الحساسة ذا
 فریدة وتتطلب حمایة خاصة. األھمیة العلمیة والحفظیة ال

 
 & SPA/RAC-UN Environment/MAPمتر (من  200تحت عمق : مناطق المیاه العمیقة في البحر األبیض المتوسط 1الشكل 

OCEANA، 2017جمعھا المؤلفون بناًء على البیانات المتاحة من مصادر مختلفة)  ؛ 

III.  حالة المعارف 

III.1  التوزیع 

III.1.1  الكھوف البحریة 

؛  Giakoumi et al. ، 2013(انظر) ( كھف بحري في البحر األبیض المتوسط   3000حتى اآلن تم تسجیل ما یقرب من  .7
SPA/RAC-UNEP/MAP، 2020من السواحل   أعلى نسبة والذي یضم  ، ألبیض المتوسط). تقع معظم ھذه الكھوف في شمال البحر ا

الصخریة وقد تمت دراستھ على نطاق واسع من أجل ھذا الموئل بالذات. یوجد أكبر عدد من الكھوف المعروفة على وجھ التحدید في سواحل  
-SPA/RACشبھ الجزر الصخریة (شرق البحر األدریاتیكي وبحر إیجة والتیراني وبروفنسال واألیوني، حیث تتركز بكثافة في الجزر و

UNEP/MAP، 2020  تم تنفیذ مبادرات رسم الخرائط في إیطالیا .((Cicogna et al., 2003) وكورسیكا ،(CREOCEAN-
DREAL, 2010)،   وكرواتیا(Surić et al., 2010) والیونان (Gerovasileiou et al., 2015; Sini et al., 2017)  قدمت .

 الجزائرالبحریة في  حول توزیع الكھوف  معلومات  BaĦAR for N2Kو  MedMPAnetو ) والیونانالبعثات في إطار المشاریع البحثیة  
(PNUE/PAM-CAR/ASP, 2016a)، لبنان (SPA/RAC-UN Environment/MAP, 2017) الجبل األسود ،(UNEP-

MAP-RAC/SPA, 2016a, b) المغرب ،(Espinosa et al., 2015; PNUE/PAM-CAR/ASP, 2016b)  مالطا وغوزو ،
(Evans et al., 2016; Borg et al., 2017)  كما وسعت الدراسات األخیرة من توزیع قیاس األعماق لموائل الكھوف البحریة إلى .

. ومع  (Öztürk, 2019)تركیا في منشور حدیث م). كما تم وصف العدید من الكھوف البحریة من سواحل  795و   205المیاه العمیقة (بین 
ذلك، نظًرا للصعوبات اللوجستیة في جرد الكھوف تحت الماء، وخاصة الكھوف المغمورة بالمیاه، فمن المفترض أن یكون عددھا أعلى بكثیر 

زیع الحالیة  . إّن جھود رسم الخرائط مطلوبة من أجل سد فجوات التو(SPA/RAC-UNEP/MAP & OCEANA, 2017)مما نعرفھ 
 ، وفي المیاه العمیقة. في مناطق شرق وجنوب البحر األبیض المتوسط

 

SPA /RAC-MAP-UNEP(لبحر األبیض المتوسط  دمج مجتمعات الكھوف شبھ المعتمة في خطة العمل المتعلقة بالمحافظة على التكتالت المرجانیة وغیرھا من التكتالت الحیویة الجیریة في اتم   4
 ،2008 .( 
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  10x10: توزیع الكھوف البحریة في البحر األبیض المتوسط. تشیر األلوان المختلفة إلى عدد الكھوف المسجلة في الخالیا بحجم 1الشكل 
 )Giakoumi et al., 2013  نع كم (

III.1.2  المیاه العمیقة 

) والمنحدرات الصخریة المنحدرة من خالل  4) والجبال البحریة (الشكل 3یمكن توطین الھیاكل الجیومورفولوجیة مثل األخادید (الشكل   .8
لوجیة في المیاه  الحصول على بیانات جیومورفولوجیة عالیة الدقة لقاع البحر ودراستھا. تم تجمیع المعلومات المكانیة حول الھیاكل الجیومورفو

  .(Harris & Macmillan-Lawler, 2015)وتم تحدیثھا   (Würtz, 2012)العمیقة مثل األخادید على مقیاس البحر األبیض المتوسط 
 ). Würtz & Rover, 2015(كما تم تحدید توزیع الجبال البحریة والھیاكل الشبیھة بالجبال البحریة في البحر األبیض المتوسط  

 

 ، SPA/RAC-UN Environment/MAP & OCEANA: توزیع األخادید المغمورة في البحر األبیض المتوسط (من  2الشكل  
 ؛ جمعھا المؤلفون بناًء على البیانات المتاحة من مصادر مختلفة)2017
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؛ جمعھا  SPA/RAC-UN Environment/MAP & OCEANA، 2017: توزیع جبال البحر األبیض المتوسط (من 3الشكل 
 المؤلفون بناًء على البیانات المتاحة من مصادر مختلفة) 

 ;Danovaro et al., 2010)توفر ھذه الھیاكل موائل غیر متجانسة تعزز التنوع البیولوجي وتعتبر نقاط ساخنة للتنوع البیولوجي  .9
Würtz & Rovere, 2015)والغابات المرجانیة ومرجان المیاه   ،. قد تؤوي أنواًعا بطیئة النمو وطویلة العمر، مكونة من تجمعات اإلسفنج

تعتبر نظم إیكولوجیة بحریة ھشة، حسب التوجیھات الدولیة بشأن إدارة مصاید األسماك في أعالي البحار (منظمة األغذیة   الباردة التي
  ،البارد والبراكین الطینیة، والحقول المائیة الحراریة  المسارب ). تمثل المناطق التي بھا ظواھر كیمیائیة اصطناعیة (مثل 0092 ، والزراعة

یكولوجیة وأنواع فریدة من نوعھا  ھیاكل مورفولوجیة نادرة وھشة وتأوي أنظمة ا ،)5ة) (الشكل منخفضات في قاع البحر، وبرك المیاه المالح
(e.g. Angeletti et al., 2015; Esposito et al., 2015; Beccari et al., 2020) 

 

 ؛SPA/RAC-UN Environment/MAP & OCEANA، 2017: مناطق التجمعات الكیمیائیة االصطناعیة المحددة (من 4الشكل 
 جمعھا المؤلفون بناًء على البیانات المتاحة من مصادر مختلفة) 

اضطراب  كشفت عملیات التنقیب األخیرة عن مجتمعات فریدة من نوعھا في المیاه العمیقة في الجرف القاري اإلسرائیلي في " .10
الباردة في الرواسب   مرجان المیاه الشعاب المرجانیة على طول ھوامش "اضطراب بالماحیم"، وتنمو مروج  واسعة  بالماحیم".   تتوزع حدائق 

العمیقة للموقع. في اآلونة األخیرة، تم توثیق تسرب   5البارد في المناطق الغربیة    المسارب  المدمجة حول الحدائق المرجانیة وتزدھر مجتمعات 
للمنطقة المحضورة على مصاید األسماك المقترحة، مع غطاء دودة أنبوبیة كثیفة   6وبرك المیاه المالحة في الجزء الشمالي الغربي المیاه المالحة 

سمك كلب البحر أسود الفم، مع وضع أعداد كبیرة من البیض على   ورة لھا تمثل نقطة ساخنة لتكاثرالتركیب الكیمیائي، ویبدو أن المناطق المجا
 كل ھذه الموائل القاعیة أنظمة إیكولوجیة مھمة في المیاه العمیقة، وھي نادرة للغایة في شرق البحر األبیض المتوسط. القاع. تش

 

5ubhttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967064519300244?via%3Dih  
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رمزیة وھشاشة على نطاق البحر األبیض  تم رسم خرائط توزیع مرجان المیاه الباردة  أحد أكثر تجمعات البحر األبیض المتوسط  .11
 ). Chimienti et al., 2019من  6الشكل (انظر المتوسط  

 

 
 ) Chimienti et al.، 2019(: المعلومات الحالیة عن توزیع مرجانیات المیاه الباردة في البحر األبیض المتوسط 5الشكل 

یستعرض كتاب حدیث موائل الشعاب المرجانیة في المیاه الباردة والعمیقة المعروفة حتى اآلن في حوض البحر األبیض المتوسط   .12
 Leiopathes glaberrima). تم أیًضا نشر التوزیع المعروف للشعاب المرجانیة السوداء Orejas & Jiménez, 2019(انظر 

)Massi et al., 2018) as وكذلك Dendrophyllia cornigera ) المتصلبCastellan et al., 2019  على نطاق البحر (
  األبیض المتوسط. توجد ھذه األنواع في بحر البوران واللیغوري والتیراني، وحوض ألجیرو بروفنسال، وقناة صقلیة، والبحر األیوني، وجنوب 

 وشمال بالد الشام (بالقرب من جزیرة رودس).   البحر األدریاتیكي، وبحر إیجھ،
 

ولكنھا تقتصر على منطقة أو بلد (على سبیل المثال   ،العمیقةتم نشر التوزیعات المكانیة لبعض األنواع القاعیة األخرى في المیاه   .13
األخادید  نوعا قادما من  130، و(Gerovasileiou et al., 2019إیجھ ( في بحر  Isidella elongataتوزیع مرجان الخیزران 

 ). (Fourt et al., 2017)الفرنسیة المتوسطیة  والجرف
 

غیر مكتمل  كیمیائیة اصطناعیة في البحر األبیض المتوسط  بھا ظواھر ال یزال جرد األخادید والجبال البحریة والمناطق التي  .14
(Harris & Macmillan-Lawler, 2015; Würtz & Rovere, 2015)،   وبالتالي فإن معرفة توزیع التجمعات والنظم اإلیكولوجیة

في المیاه العمیقة بشكل رئیسي في القطاع الشمالي  المرتبطة بھا تظھر فجوات أكبر. تم استكشاف جزء فقط من موائل البحر األبیض المتوسط  
ة في المیاه العمیقة، ال تزال تحتاج إلى بذل جھود للحصول  على بناء شبكة متوسطیة متماسكة من الموائل البحریة المحمی  أن القدرة  الغربي. 

 على بیانات أساسیة عن التوزیع المكاني والعمقي للموائل  في أعماق  البحر األبیض المتوسط. 
III.2  التكوین 

III.2.1  الكھوف البحریة 

حیث أنھا تؤوي تنوًعا   ،كبیرةتُعرف الكھوف البحریة على أنھا "خزانات للتنوع البیولوجي" و "الموئل الملجأ" ذات قیمة حفظ  .15
واألنثوزوان والبریوزوان والبطیئات المشیة وبطنیات األرجل) یشمل العدید من  ٪ من إسفنج البحر األبیض المتوسط  71-32بیولوجیًا زاخرا (

 ;Harmelin et al., 1985) العمیقةوكذلك األنواع الموجودة في المیاه  ،الحیوانات النادرة والحصریة، المھددة باالنقراض، والمحمیة
Gerovasileiou & Voultsiadou, 2012; Gerovasileiou et al., 2015; Ouerghi et al., 2019; SPA/RAC-

UNEP/MAP, 2020) دولة من دول البحر األبیض المتوسط   15كھفًا بحریًا في  350نوع موجود في  2،369. تم اإلبالغ عن إجمالي
)Gerovasileiou & Voultsiadou، 2014 ؛Gerovasileiou & Bianchi  تحت الطبع). تظھر الدراسات الخاصة بالكھوف ،

باستمرار أنواًعا جدیدة، لم یتم اإلبالغ عن وجود العدید منھا حتى اآلن في الموائل األخرى، وبالتالي  البحریة في البحر األبیض المتوسط  
. ومع ذلك، فإن غالبیة األنواع الموجودة  (Gerovasileiou & Voultsiadou, 2012)بالكھوف بالمعنى الواسع    اعتبارھا خاصة  یمكن 

في الكھوف البحریة ھي أنواع حیویة خفیة أو متصدعة وتعیش في المیاه العمیقة، استعمرت الكھوف بشكل ثانوي، تنشأ من البیئات الخارجیة  
تحت   ،Gerovasileiou & Bianchiطیة وموائل المیاه العمیقة) ( المعتمة وقلیلة الضوء (مثل طبقات المرجان األصلیة، والقیعان المحی 

حلیة  الطبع). لذلك، تم اعتبار الكھوف البحریة المظلمة "مختبرات طبیعیة" أو "نظام إیكولوجي متوسط الحجم ألعماق البحار " في المنطقة السا 
 . (Harmelin & Vacelet, 1997)لبحر  ألنھا توفر وصوًال مباشًرا لإلنسان إلى ظروف تشبھ تلك الموجودة في قعر ا
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III.2.2  المیاه العمیقة 

مكنت المركبات التي تشغل عن بعد تحت الماء من استكشاف وفھم أفضل خاصةً للركائز الصخریة. یمكن تغطیة مناطق واسعة   .16
ات. یمكن للمركبات التي تشغّل  بالصور ولقطات الفیدیو مما یسمح للباحثین بوصف الموائل واألنواع القاعیة الضخمة التي تتكون منھا التجمع

 ,.Bo et al)عن بعد تحت الماء وكذلك أجھزة اإلنزال وكامیرات اإلسقاط أن تكشف عن معلومات ثمینة عن موطن األنواع ولونھا وسلوكھا 
الكمي للتجمعات  /یل النوعيبالتحل ،بموائل المیاه العمیقة، استناًدا إلى الصور ومقاطع الفیدیو الخاصة . تسمح العدید من االستكشافات (2020

ید  القاعیة الضخمة ووصف الحیوانات الضخمة المرتبطة بھا. ومع ذلك، غالبًا ما یكون أخذ العینات ضروریًا لتأكید التعرف على األنواع وتحد
 تكوین األنواع الصغیرة (التي ال یمكن التعرف علیھا في الصور). 

 
 Orejas)ركزت المنشورات الحدیثة على الدور اإلیكولوجي الرمزي لتجمعات مرجان المیاه الباردة، واصفة تكوینھا ووظیفتھا   .17

& Jiménez, 2019)  تُظھر مجموعات األنثوزوان األخرى في المیاه العمیقة، الموصوفة بالحدائق أو الغابات بسبب تطورھا ثالثي .
). وبالتوازي، تمت دراسة تكوین تجمعات اإلسفنج في غرب  Bo et al., 2015; Ingrassia et al., 2016نیًا (األبعاد، تنوًعا بیولوجیًا غ
 ). Maldonado et al., 2015; Santín et al., 2018(انظر  البحر األبیض المتوسط 

 
جولة بشكل متزاید. تشیر المنشورات إلى  عالوة على ذلك، یتم دراسة عمل النظام اإلیكولوجي والعالقات بین األنواع القاعیة والمت  .18

إلى   (D’Onghia et al., 2015; Capezzuto et al., 2018a, b)  مرجان المیاه الباردة وتجمعات توفر األسماك بكثافة في خنادق 
 ,.Cau et alالغابات المرجانیة كحضانة مھمة فھي توصف بأنھا مناطق تفریخ لألسماك وأسماك القرش (انظر  جانب ذلك، فإن وظیفة 

2017 .( 
 

لفھم حساسیة تجمعات مرجان المیاه الباردة بشكل أفضل لتأثیرات تغیر المناخ، یتم أیًضا دراسة العالقات بینھا وبین البكتیریا   .19
)Meistertzheim et al., 2016 .( 
 

 ;Boury-Esnault et al., 2015, 2017لبانتظام (مثاض المتوسط یتم وصف األنواع الجدیدة من أعماق البحر األبی   .20
López-González et al., 2015; Fernandez-Leborans et al., 2017; Bo et al., 2020 ( العینات   صعوبة جمع ولكن

حاجة  الكتشاف العدید من أنواع  تجمعات المیاه العمیقة وتحتاج دینامیاتھا وعالقاتھا المتداخلة إلى مزید  تزال ھناك تحد من تحدید ھویاتھم. ال  
 من البحث المنتظم والدقیق. 

 
IV.  التھدیدات الرئیسیة 

IV.1  للكھوف البحریة 

 Harmelin etمنخفضة (  قدرة بالنظر إلى الكھوف البحریة ككل (األجزاء شبھ المعتمة والمعتمة)، فھي أنظمة بیئیة ھشة ذات   .21
al., 1985; Rastorgueff et al., 2015(  إذ أنھا عرضة الحترار میاه البحر، والزیارات غیر المنظمة من قبل الغواصین الحاملین

ألجھزة التنفس تحت الماء والقوارب السیاحیة (مثل األضرار المیكانیكیة عن طریق اصطدام غیر مقصود، وإعادة تعلیق الرواسب وتراكم  
ح، والتحضر وبناء الھیاكل الساحلیة، تدفقات النفایات الخارجة، الفضالت  فقاعات ھواء الزفیر)، وجمع المرجان األحمر، والصید بالرم

 ;Chevaldonné & Lejeusne, 2003; Parravicini et al., 2010; Di Franco et al., 2010واألنواع غیر األصلیة.  (
Guarnieri et al., 2012; Giakoumi et al., 2013; Rastorgueff et al., 2015; Gerovasileiou et al., 2016; 

Nepote et al., 2017; SPA/RAC-UNEP/MAP, 2020 .( 
 

الحراري) واالضطرابات المحلیة الناجمة عن التدخالت الساحلیة    واالنحرافأثبتت تأثیرات تغیر المناخ (مثل موجات الحرارة    .22
في لمجتمعات الكھوف البحریة، مثل تقلیل التعقید الھیكلي واإلنشاءات (مثل تمدید الموانئ وتغذیة الشواطئ) أنھا تولد التجانس الھیكلي والوظی 

 ,.Nepote et al., 2017; Montefalcone et al., 2018; Sempere-Valverde et alموازیة للعشب والرواسب (  وزیادة
كثیر من األحیان على   ). یشكل التلوث البحري والقمامة تھدیدات إضافیة خاصة في الكھوف شبھ المغمورة حیث تتراكم القمامة في 2019

) أو في مناطق الكھوف المعتمة حیث قد یؤدي نقص حركة المیاه  Mačić et al., 2018وتنجرف بفعل حركة األمواج (   ،الشواطئ الداخلیة
  ، تحت الطبع). Gerovasileiou & Bianchiأیًضا إلى حبس القمامة. ( 

 
خاصة    ،على االنتشار المستمر لألنواع غیر األصلیةر األبیض المتوسط ینطوي التھدید اإلضافي لمجتمعات الكھوف البحریة في البح .23

). یتم مالحظة األنواع غیر األصلیة بشكل  (Gerovasileiou et al., 2016; Öztürk, 2019في جنوب شرق البحر األبیض المتوسط  
فإن    ،ن األحیان في المناطق المعتمة. ومع ذلكأساسي عند المدخل والمناطق شبھ المظلمة للكھوف الضحلة وشبھ المغمورة، وفي كثیر م

تأثیرھا على مجتمعات الكھوف غیر معروف ویجب مراقبتھ بشكل عاجل، خاصة في الكھوف البحریة في المناطق البیئیة في بالد الشام وبحر  
 إیجة. 

 

IV.2  المیاه العمیقة في المتوسط 
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IV.2.1  الصید بشباك الجر 

المیاه العمیقة ھي اآلثار المباشرة وغیر المباشرة ألنشطة الصید بشباك الجر. في األخادید، تتعرض  ربما تكون أھم التھدیدات لموائل  .24
 ,.Petović et al., 2016; Lauria et alالشعاب المرجانیة ذات القاع الناعم للتدمیر المباشر من خالل أنشطة الصید بشباك الجر (

2017; Pierdomenico et al., 2018تعد إیزیدال .(  Isidella elongata  األنثوزوان المتوسطي الوحید الذي یُعتبر معرًضا للخطر ،
بشباك   یمثل الصید). Pierdomenico et al., 2018، مھدد بشكل مباشر جراء الصید بشباك الجر (Otero et al., 2017)الشدید ( 

لخرائط اإللكترونیة وأنظمة المالحة عبر نظام تحدید المواقع العالمي  الجر على قاع البحار تھدیًدا لتجمعات مرجان المیاه الباردة، ومنذ اعتماد ا
)GPS  التي تسمح لسفن الصید بشباك الجر باإلبحار بدقة، یتم تجنب ھذه المناطق عموًما على الرغم من أن التأثیر الحالي المباشر للصید (

تبعد. حتى منتصف التسعینیات، قبل أن تصبح أنظمة تحدید المواقع  بشباك الجر عن طریق تدمیر الھیاكل الضعیفة للبناة الرئیسیین، غیر مس
عظم  متاحة على قوارب الصید وكانت المعرفة العلمیة بالمناطق المرجانیة للمیاه الباردة في أدنى مستویاتھا، أصابت سفن الصید بشباك الجر م

 ). Tunesi et al., 2001مناطق مرجان المیاه الباردة مما تسبب في أضرار جسیمة (
 

یؤثر الصید بشباك الجر أیًضا بشكل غیر مباشر على موائل األخادید وتجمعات مرجان المیاه الباردة عن طریق زیادة تعكر المیاه   .25
 Puig et al., 2015; Paradis et al., 2017; Arjona-Camas et al., 2019; Lastrasوإعادة تعلیق الرواسب والترسبات (

et al., 2016; 2019 التالي، أظھرت الدراسات الحدیثة أنھ باإلضافة إلى إزاحة الرواسب، فإن الصید بشباك الجر یؤثر على شكل قاع  ). وب
ة  البحر، كما ھو معروف في الخرائط المجسمة لقاع البحر عالیة الدقة، مما یتسبب في أضرار مماثلة لتلك التي یسببھا حرث األراضي الزراعی 

)Puig et al., 2012.(   عرضیا بشباك الجر في المیاه العمیقة ال یستھان بھ   بعد صیدھایتم التخلص منھا  ي عدد األنواع الت كما أن
)Gorelli et al., 2016 .( 
 

،   االحتیاط ، مدفوعة بمبدأ(GFCM)في البحر األبیض المتوسط، حظرت الھیئة العامة لمصاید أسماك البحر األبیض المتوسط   .26
. ومع ذلك، فإن المرجان في المیاه الباردة یسكن أیًضا على عمق  2005متر منذ عام   1000عن  أعماق تزید   أنشطة الصید بشباك الجر على

متر، مما یبرز عدم فعالیة ھذا التقیید لجزء كبیر من ھذه النظم اإلیكولوجیة الھشة. لذلك، فإن موائل المیاه العمیقة التي یتراوح   1000أقل من 
وخاصة على طول األخادید، تظل مھددة وعرضة للصید بشباك الجر في قاع البحار. ولمعالجة ھذه المشكلة،   متر، 1000و  200عمقھا بین 

في المناطق المحظورة على مصاید األسماك، وتدابیر    المتوسط األبیض البحر  في األسماك لمصائد العام المجلسفي بعض المناطق، اعتمد 
اإلغالق التام للصید بشباك الجر على قاع البحار. تضمن المناطق  اإلدارة المكانیة القائمة على النظام اإلیكولوجي والتي تقید أنشطة الصید مع 

عاب  المحظورة على مصاید األسماك حمایة الموائل الحساسة في المیاه العمیقة مثل النظام اإلیكولوجي البحري الھش (كما ھو الحال بالنسبة لش
؛ ومنطقة في دلتا النیل بھا نز ھیدروكربون  2006س البحریة في عام ؛ وجبال إراتوستین 2006لوفیلیا قبالة كابو سانتا ماریا دي لوكا في عام 

والمناطق الثالث في مضیق   ؛2009) وموائل األسماك األساسیة (كما ھو الحال في منطقة شرق خلیج األسد في عام 2006بارد منذ عام 
 ). 2018بومو في البحر األدریاتیكي في عام /؛ وحفرة جابوكا2016صقلیة في عام 

 
IV.2.2  طة الصید األخرى أنش 

قاعي كبیر یذكر تأثیرات بشریة المنشأ مع عدد كبیر من معدات الصید المھجورة إما على    على رصدعملیا، كل منشور حدیث قائم  .27
 ،.Capezzuto et al ؛Angiolillo & Canese 2018مجموعات مرجان المیاه الباردة أو على المجموعات المرجانیة األخرى (

). یُالحظ وجود وتأثیر شباك  Angiolillo & Fortibuoni، 2020 ؛Giusti et al.، 2019 ؛Chimienti et al، 2019 ؛2018
خاص في موائل المیاه العمیقة القریبة من الساحل نظرا لسھولة الوصول إلیھا عند ممارسة أنشطة    المفقودة بشكل الصید والخیوط الطویلة 

 الصید الحرفي والترفیھي. 
 

IV.2.3  النفایات الصناعیة والقمامة البحریة 

 ,.Angiolillo & Canese 2018; Capezzuto et alمثل النفایات الصناعیة (  إّن آثار األنشطة البشریة األرضیة .28
2018a; Chimienti et al., 2019; Giusti et al., 2019; Angiolillo & Fortibuoni, 2020  والقمامة البحریة (

)Bouchoucha et al., 2019; Fontanier et al., 2020 العمیقة () ونقل الملوثات إلى المیاهSanchez-Vidal et al., 2015  (
 تمثل ضغوًطا جسیمة على موائل وأنواع المیاه العمیقة. 

 
بسبب الجیومورفولوجیا الخاصة بھا والتیارات األوقیانوغرافیة التي تحدث حول األخادید المغمورة، تمیل ھذه الھیاكل إلى سحب    .29

على  صحیح بشكل خاص لألخادید القریبة من الساحل. یحتوي البحر األبیض المتوسط وجمع وتجمیع القمامة في القاعدة أو في المنخفض. ھذا  
). تخضع الھیاكل  Canals et al. ، 2021؛ Aguilar et al. ، 2020األخادید المغمورة ذات أعلى تركیز للبالستیك في أوروبا (

 ). .Aguilar et al  2020,(انظرالجیومورفولوجیة األخرى في المیاه العمیقة لتأثیر القمامة البحریة أیًضا 
 

IV.2.4  تغیر المناخ 

على الرغم من عدم معرفتھا بشكل جید، إال أن تأثیرات تغیر المناخ المتراكمة مع التھدیدات اآلنف ذكرھا، قد تؤدي إلى تغییرات   .30
حمض مجتمعة مع زیادة  ). مازالت آثار الت .Sweetman et al., 2017( ولوجیة في أعماق البحر المتوسط مھمة في ھیاكل النظم اإلیك
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ھذه األنواع یبدو   درجة حرارة البحر على بناء الشعاب المرجانیة العمیقة مثل مرجان المیاه الباردة المتصلبة غیر معروفة بعد ولكن تطور
 )Maier et al., 2012; Hennige et al., 2014; Rodolfo-Metalpa et al., 2015; Gómez et al., 2018ر  متغیًرا (انظ

 
) وھي في الوقت الحالي ال  Galil et al. ، 2019نادًرا ما تم اإلبالغ عن األنواع القاعیة غیر األصلیة في موائل المیاه العمیقة (   .31

فإن ارتفاع درجة حرارة البحر المنسوب إلى التغیرات المناخیة یحدث أیًضا في المیاه العمیقة ویمكن أن   ،تمثل التھدید األكثر أھمیة. ومع ذلك 
 ). Innocenti et al., 2017م بشكل كبیر في توسیع التوزیع العمقي لألنواع غیر األصلیة الموجودة على السطح (انظر  یسھ

IV.2.5  .التھدیدات األخرى التي یمكن أن تتطور في المستقبل 

خطوط األنابیب و/ أو   وعملیات الحفر والنقل عن طریق ،تمثل عملیات تطویر النفط والغاز البحریة (التنقیب، والبنى التحتیة البحریة .32
). من المحتمل أن Cordes et al., 2016الناقالت) تھدیًدا مباشًرا ومتزایًدا للنظم البیئیة في المیاه العمیقة، وخاصة بالنسبة للموائل القاعیة (

اإلضافة إلى تطویر خطوط  إلى زیادة عدد تراخیص الحفر ب تؤدي اكتشافات الموارد الھیدروكربونیة الجدیدة في البحر األبیض المتوسط 
 وزیادة حركة الناقالت في البحر األبیض المتوسط.  نابیب التي تعبر الموائل القاعیة األ
 

عدید  كما یمكن أن ینشأ من  ، یمكن أن یكون التلوث الضوضائي البحري من اآلثار الجانبیة لمثل ھذه االستكشافات والتطورات  .33
حة البحریة واألنشطة العسكریة). زاد التلوث الضوضائي البحري بشكل كبیر منذ الحرب العالمیة  البشریة األخرى (مثل حركة المال األنشطة 
) كما لھ تأثیرات  Erbe et al., 2018) ویمكن أن یتداخل مع السلوك والعملیات الحیویة للثدییات البحریة (مثل Frisk, 2012الثانیة (

 ). Di Franco et al., 2020الفقاریات (انظر مختلفة على حیوانات المیاه العمیقة بما في ذلك ال
 
 
 
V.  أھداف خطة العمل  ھذه 

 تتمثل األھداف الرئیسیة للخطة اإلقلیمیة فیما یلي:  .34
 

 تطویر وتحسین المعرفة حول الموائل المظلمة وتجمعاتھا (مثل التوزیع، وثراء األنواع، والتكوین، والوظیفة، والبیئة).  -
 

) من خالل الحفاظ على خدمات النظام اإلیكولوجي الرئیسیة (مثل  حالة مواتیة من الحفظ  الموائل ووظائفھا ( الحفاظ على سالمة   -
بالوعة الكربون، والتوظیف واإلنتاج الغذائي، والدورات البیوجیوكیمیائیة) ومصلحتھا من حیث التنوع البیولوجي (مثل التنوع المحدد،  

 ؛ وعلم الوراثة)
 

 بیعیة للموائل المتدھورة (مثل تقلیل التأثیرات البشریة) تشجیع االستعادة الط -
 

VI.  اإلجراءات المطلوبة لتحقیق أھداف خطة العمل 

VI.1   تحسین قوائم الجرد والموقع والتوصیف 

ازداد االھتمام والقلق بشأن الموائل المظلمة، وتم تحسین المعرفة من خالل تقنیات االستكشاف المتاحة حدیثًا   ،خالل العقود األخیرة .35
). ومع ذلك، غالبًا ما تكون ھذه المعرفة مشتتة، حتى على  SPA/RAC-UN Environment/MAP & OCEANA, 2017(انظر 

لبحر األبیض المتوسط. یبذل المجتمع العلمي والھیئات الدولیة والوطنیة جھوًدا  المستوى الوطني، وغیر متكافئة مكانیًا في جمیع أنحاء ا
للحصول على معلومات عن توزیع وتكوین الكھوف البحریة والموائل القاعیة في المیاه العمیقة. ومع ذلك، فإن صعوبة الوصول والتكلفة  

ة في المعرفة حول التوزیع والتنوع البیولوجي وعمل النظام اإلیكولوجي  العالیة للحمالت العلمیة في المیاه العمیقة تفسر الفجوات الكبیر
یة اإلدارة  والدینامیات والحالة اإلیكولوجیة ألنواع مختلفة من الموائل المظلمة وتجمعاتھا. ومع ذلك، فإّن ھذه المعلومات حیویة لتنفیذ استراتیج

 المثلى على ھذه النظم اإلیكولوجیة. 
 

 یمكن أن تساعد اإلجراءات التالیة في تحسین نقص المعرفة لجمیع الموائل المظلمة:   .36
   المتمتعة للمناطق   اإلقلیمیةتجمیع المعارف المتاحة، مع األخذ في االعتبار لیس فقط البیانات الوطنیة واإلقلیمیة (مثل مركز األنشطة  

،  OCEANAالمجلس العام لمصاید األسماك في البحر األبیض المتوسط،  الطبیعیة،  لصون     بحمایة خاصة، االتحاد الدولي    المتمتعة
المركز العالمي لرصد حفظ الطبیعة) ولكن أیًضا األعمال العلمیة. یجب دمج المعلومات في نظام معلومات جغرافي ویمكن مشاركتھا  

 عبر التشاور االلكتروني. 

 استكشاف  لحمالت رفیة مھمة وتعزیز القدرات الوطنیة والتعاون الدولي تحدید المناطق الجغرافیة ذات األھمیة التي تمثل فجوات مع  . 

   ،والمعاھد والھیئات العاملة في ھذا  )وتجمعات المیاه العمیقة إنشاء قاعدة بیانات للموارد البشریة في المجاالت المحددة (مثل الكھوف ،
 المجال ووسائل التحقیق المتاحة. 
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   تحدید الضغوط المؤكدة أو المحتملة (على سبیل المثال، الصید التجاري والترفیھي، واألنشطة الترفیھیة والغطس، والتنقیب تحت سطح
االھتمام اإلقلیمي لتعزیز نھج متعدد التخصصات وتعزیز التعاون الدولي في ھذه  البحر). اكتساب المعرفة الجدیدة في المجاالت ذات  

 المواقع. یسمح ھذا العمل المشترك بتبادل الخبرات ووضع استراتیجیات إدارة مشتركة (مبادئ توجیھیة للبناء). 

   قائمة على المالمواضیع    الحفاظ على ورش عمل منتظمة  الموائل  الخبراء في  بین  البیولوجي، والمنھجیة،  التي تجمع  ظلمة (التنوع 
 والرصد، والتھدیدات، والحفظ، وما إلى ذلك). 

 
VI.2   تدابیر إدارة  بناء 

تتضمن إجراءات اإلدارة سن قوانین تھدف إلى تنظیم األنشطة البشریة التي من المحتمل أن تؤثر على الموائل المظلمة وتسمح   .37
 بحفظھا على المدى الطویل. 

 
VI.2.1  التشریع 

على المستوى الوطني، یجب تحدید األنواع المھددة والمعرضة لالنقراض ومجموعات الموائل المظلمة من أجل تحدیث قوائم   .38
إلى البروتوكول بشأن المناطق المتمتعة  من  11األنواع الوطنیة المقابلة. ویمكن بعد ذلك اعتبارھا أنواًعا محمیة على النحو المحدد في المادة 

 .  7). یجب إیالء اعتبار خاص ألنواع النظم اإلیكولوجیة البحریة الھشة 1995(   تنوع البیولوجي في البحربحمایم خاصة وال
 

یجب تعزیز اللوائح الخاصة بدراسات التأثیر لجعل تقییم التأثیرات على األنواع وتجمعات الموائل المظلمة إجباري. یجب أن تولي   .39
 التنمیة الساحلیة، والتنقیب عن الموارد الطبیعیة واستغاللھا، وتصریف المواد وإغراقھا في البحر. اللوائح اھتماًما خاًصا في حالة 

 
بقدر ما توجد بالفعل إجراءات تنظیمیة على المستوى الدولي لتقیید أو حظر أنشطة بشریة معینة، یلزم اتخاذ مزید من اإلجراءات من   .40

ا بشكل خاص على إنشاء المناطق المحظورة على مصاید األسماك على النحو المعتمد في  أجل تطبیقھا وتطویر مقترحات جدیدة. وینطبق ھذ
على عمق  سیاق والیة الھیئة العامة لمصاید أسماك البحر األبیض المتوسط، بما في ذلك حظر الصید بشباك الجر، في البحر األبیض المتوسط 

المركز العام لمصاید أسماك  ؛2006لعامة لمصاید أسماك البحر األبیض المتوسط،  الھیئة ا - متر (منظمة األغذیة والزراعة)  1000یزید عن 
مدعوة الستخدام وتعزیز جمیع الوسائل المتاحة بالفعل لضمان الحفاظ على  ). إن دول البحر األبیض المتوسط 2019البحر األبیض المتوسط، 

 الموائل المظلمة بشكل أفضل. 
VI.2.2  إنشاء مناطق بحریة محمیة 

لعدید من المحمیات البحریة المتوسطیة الكھوف البحریة وفي العدید من الحاالت، تم اقتراح مناطق ساحلیة بھا كھوف بحریة  تشمل ا .41
ة  للحمایة. ومع ذلك، ال یزال عددھم في المحمیات البحریة غیر معروف، وعلى الرغم من إنشاء المحمیات البحریة الجدیدة والتشریعات البیئی 

بحمایتھا   اإلدارة الخاصةخطط   اللوائح أو بالموائل المظلمة، ففي معظم الحاالت، ھناك نقص في  الخاصة وخطة العمل لالتحاد األوروبي 
 ورصدھا واسترجاعھا. ھناك حاجة إلى مزید من اللوائح الخاصة بالموائل المظلمة داخل المحمیات البحریة، وخاصة الكھوف البحریة. 

 
ممثلة بشكل ضعیف في المحمیات البحریة ویرجع ذلك جزئیًا إلى حقیقة أن ھذه  المتوسط  ال تزال موائل أعماق البحر األبیض  .42

الوصول  الموائل غالبًا ما تكون بعیدة عن الساحل ویصعب الوصول إلیھا، وبالتالي فإن حمایتھا الفعالة تمثل تحدیًا حقیقیًا. ومما یزید صعوبة 
 خارج نطاق الوالیة الوطنیة.    مناطق واقعة ن في حقیقة أن موائل المیاه العمیقة غالبًا ما تكو

 
یجب أن یعتمد تعیین المناطق المحمیة البحریة التي تھدف إلى السماح بحفظ أكثر كفاءة لھذه التجمعات على تحدید المواقع على   .43

أو األنواع المھددة أو المعرضة لالنقراض  أساس معاییر مثل التفرد أو الندرة، واألھمیة الخاصة للمراحل البیولوجیة لألنواع، وأھمیة الموائل 
النحو  أو المتدھورة، وقابلیة التأثر وانخفاض القدرة على التعافي بعد االضطراب، واإلنتاجیة البیولوجیة، والتنوع البیولوجي والطبیعیة على 

  اإلقلیمیةمم المتحدة للبیئة، مركز األنشطة (خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط/ برنامج األ 2009الذي  اعتمدتھ األطراف المتعاقدة  سنة 
). على مستوى البحر األبیض المتوسط، یجب أن یعتمد اختیار المواقع المراد حمایتھا أیًضا على نھج 2009بحمایة خاصة،  المتمتعةللمناطق 

من   النظام اإلیكولوجي وأن یأخذ في االعتبار التوزیع غیر المنتظم لھذه الموائل، باعتبارھا الطریقة الوحیدة لضمان شبكة متماسكة وفعّالة
 لمحمیة من أجل إدارة مستدامة ألنواع مختلفة من الموائل المظلمة. المناطق البحریة ا 

 
VI.2.3  تدابیر أخرى لإلدارة 

، ینبغي إیالء اھتمام    االحتیاط  مبدأ  یجب تحدید التدابیر لتقلیل الضغوط التي تخیم على تجمعات الموائل المظلمة وتنفیذھا. في ضوء   .44
أو  إخصاب المحیطات وإنشاء مصاید أسماك ناشئة جدیدة    /درجة حرارة میاه البحر، وتحّمض و خاص لآلثار التي یمكن أن تنشأ نتیجة الرتفاع  

 (مناطق حدودیة). 
 

7 See report of GFCM Working Group on Vulnerable Marine Ecosystems (WGVME), Malaga, Spain, 3-5 April 2017   
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تدابیر   .45 لتشمل  المعتمة)  البحریة  الكھوف  المظلمة (مثل  الموائل  التي تستضیف  المحمیة  البحریة  المناطق  إدارة  یجب تحدیث خطط 
 تتماشى مع الحفاظ علیھا. 

 
ثل  یجب تحدید اإلجراءات التي تھدف إلى تقییم كفاءة ھذه التدابیر، ككل، بالتشاور مع المنظمات المعنیة بإدارة ھذه التجمعات (م .46

الطبیعة ، المنظمات غیر الحكومیة) لتعزیز  لصون  االتفاقیات الدولیة، المركز العام لمصاید أسماك البحر األبیض المتوسط، االتحاد الدولي 
 اإلدارة المستدامة والقابلة للتكیف والمنسقة. 

 
ا مسبقًا ضروریًا إلنشاء نظام رصد لھذه  بالنسبة للمواقع التي لم یتم دراستھا بعد، تعتبر الحالة المرجع ("حالة الصفر") شرطً  .47

 التجمعات. أما بالنسبة للمواقع التي تتوفر عنھا بیانات بالفعل، یجب االنطالق في إجراءات الرصد. 
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VI.3   تقویة الخطط الوطنیة 

بیر الخاصة بوضع  مدعوة لبناء خطط وطنیة لحمایة الموائل المظلمة وذلك من أجل إعطاء التداإن بلدان البحر األبیض المتوسط  .48
لیة  خطة العمل الحالیة كفاءة أكبر. یجب أن تقترح كل خطة وطنیة تدابیر تشریعیة مناسبة، ال سیما فیما یتعلق بدراسات األثر للتنمیة الساح

 والتحقق من األنشطة التي یمكن أن تؤثر على ھذه التجمعات. 
 

 ة ویجب أن تتضمن برامج من أجل: یجب وضع الخطة الوطنیة على أساس البیانات العلمیة المتاح  .49
 جمع البیانات والتحدیث المستمر،  .1
 تدریب المتخصصین وتحدیث معارفھم   .2
 تثقیف وتوعیة الجمھور والجھات الفاعلة وصناع القرار، و   .3
 الحفاظ على الموائل المظلمة وتجمعاتھا ذات األھمیة اإلیكولوجیة البحریة في البحر األبیض المتوسط.   .4

 
یجب لفت انتباه جمیع الجھات الفاعلة المعنیة إلى ھذه الخطط الوطنیة وضمان التنسیق قدر اإلمكان مع الخطط الوطنیة الدائمة    .50

 األخرى (مثل خطة الطوارئ ضد التلوث العرضي). 
 

VI.4  وضع خطط الرصد 

عززت التطورات التكنولوجیة الحدیثة إمكانیات دراسة ورصد موائل المیاه العمیقة من خالل الطرق الصوتیة أو المرئیة أو طرق   .51
حالة  أخذ العینات. یجب الجمع بین ھذه األسالیب للحصول على عملیات رصد أكثر  فعالیة من حیث التكلفة لموائل المیاه العمیقة للوصول إلى 

لتشجیع  الحفظ األكثر دقة. كما یجب اإلبالغ عن خطط رصد الموائل المظلمة والتجمعات المرتبطة بھا على نطاق البحر األبیض المتوسط 
  التحقیقات (انظر استكشاف المیاه العمیقة في فرنسا وموناكو  االستكشاف  التبادالت عبر الحدود، والتماسك اإلقلیمي، ومشاركة الجھود ووسائل

 ). RAMOGE - Daniel et a، 2019وإیطالیا في إطار االتفاقیة الدولیة  
 

ورصدھا (خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط/ برنامج  توضح التوجیھات بشأن جرد الموائل المظلمة في البحر األبیض المتوسط   .52
) المنھجیات والمؤشرات المشتركة لبرنامج  Oceana، 2017بحمایة خاصة و  المتمتعةللمناطق  اإلقلیمیةاألمم المتحدة للبیئة، مركز األنشطة  

عدم  الرصد والتقییم المتكاملین المختارة لرصد الموائل المظلمة. یجب أن تستند مراقبة الموائل المظلمة إلى ھذه اإلرشادات. ومع ذلك، فإن 
ھوف البحریة) یشكل عائق رئیسي أمام رصد وتقییم وجود سالسل زمنیة طویلة تصور الوضع اإلیكولوجي السابق للموائل المظلمة (مثل الك

 التأثیرات والتغیرات في حالتھا اإلیكولوجیة. 
 

VI.5  تعزیز التبادالت عبر الحدود 

في ضوء التوزیع الجغرافي للعدید من أنواع الموائل المظلمة في المناطق الواقعة خارج الوالیة الوطنیة، وصعوبات الوصول إلیھا   .53
 قص المعرفة، والوسائل العلمیة المطلوبة، وتكلفة الدراسة)، من المھم: (نطاق قیاس األعماق، ون 

تشجیع إقامة تعاون دولي لخلق التآزر بین مختلف الجھات الفاعلة (صناع القرار، والعلماء، والمھنیون االجتماعیون) وإنشاء إدارة   .1
 مشتركة. 

 لتعزیز القدرات الوطنیة في ھذا المجال. تنظیم دورات تدریبیة وتشجیع تبادل الخبرات عبر الحدود  .2
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VI.6  زیادة وعي ومعلومات الجمھور 

یجب صیاغة برامج المعلومات والتوعیة لجعل الموائل المظلمة، وھشاشتھا واالھتمام بحفظھا معروفًا بشكل أفضل، وإیصالھا   .54
یجب تشجیع جمھور أوسع على التواصل حول ھذه الموائل.  لصانعي القرار، وللمستخدمین مثل الغواصین والصیادین ومشغلي المناجم. كما 

 ینبغي تشجیع مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في ھذه البرامج. 
 
VII.  التنسیق والتنفیذ على الصعید اإلقلیمي 

مركز النشاط اإلقلیمي   المتوسط عبر تتم معالجة التنسیق اإلقلیمي لتنفیذ خطة العمل الحالیة من قبل أمانة خطة عمل البحر األبیض   .55
 للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة. تتمثل الوظائف الرئیسیة للھیكل التنسیقي في: 

اح بدمجھا في األدوات المتاحة (مثل نموذج إدخال البیانات  والسمجمع وتلخیص ونشر المعرفة على مستوى البحر األبیض المتوسط   .1
 ؛(SDF -القیاسي 

 إنشاء وتحدیث قواعد البیانات الخاصة باألشخاص/ الموارد والمختبرات المعنیة ووسائل التحقیق المتاحة؛ .2
المظلمة وتجمع .3 الموائل  المختلفة من  المسلطة على األنواع  تحدید وتقییم الضغوط  الدول في  الوطني  مساعدة  المستویین  اتھا على 

 واإلقلیمي؛
تعزیز الدراسات حول الموائل المظلمة وإجراء قوائم جرد لألنواع من أجل معرفة طریقة عملھا وتقییم خدمات النظام اإلیكولوجي   .4

 التي تقدمھا بشكل أفضل؛
 تعزیز التعاون عبر الحدود؛  .5
 دعم إنشاء شبكات رصد للموائل المظلمة؛  .6
 خبراء ودورات تدریبیة حول الموائل المظلمة وتنوعھا البیولوجي؛ تنظیم اجتماعات لل .7
إعداد تقاریر حول مدى التقدم الُمحرز في تنفیذ خطة العمل، لتقدیمھا في اجتماع جھات التنسیق الوطنیة الخاص بالمناطق المتمتعة   .8

 بالحمایة الخاصة/التنوع البیولوجي واجتماعات األطراف المتعاقدة؛
 لتنفیذ خطة العمل على مدى خمس سنوات، والتي ستقدم إلى األطراف المتعاقدة العتمادھا. وضع برنامج عمل .9

  في نھایة ھذه الفترة  وبعد التقییم والتحدیث  یمكن تكرار ھذه الخطة، إذا لزم األمر. تقع مسؤولیة تنفیذ خطة العمل الحالیة على عاتق  .56
نسیق الوطنیة الخاصة بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في كل اجتماع  السلطات الوطنیة لألطراف المتعاقدة. تقوم جھات الت 

  المتمتعةقدمھ مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق ی من اجتماعاتھا بتقییم التقدم الُمحرز في تنفیذ خطة العمل، وفقًا للتقاریر الوطنیة والتقریر الذي 
 لى المستوى اإلقلیمي. بحمایة  خاصة بشأن التنفیذ عالمتمتعة 

 
على ضوء ھذا التقییم، یقترح اجتماع جھات االتصال الوطنیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة توصیات لتقدیمھا إلى األطراف   .57

 المتعاقدة. یقترح اجتماع جھات االتصال أیًضا تعدیالت على الجدول الزمني الذي یظھر في ملحق خطة العمل، عند االقتضاء. 
 
VIII.   في التنفیذ المشاركة 

وینبغي تشجیع العمل التكمیلي الذي تقوم بھ المنظمات الدولیة و/ أو غیر الحكومیة األخرى بھدف تحقیق نفس األھداف، وتشجیع   .58
اطق  تنسیقھا وتجنب ازدواجیة الجھود. یمكن لألطراف المتعاقدة في اجتماعاتھا العادیة وبناء على اقتراح اجتماع جھات االتصال الوطنیة للمن 

 لمتمتعة بحمایة خاصة، منح لقب "شریك خطة العمل" ألي ھیكل قد یطلب ذلك، وھذا من أجل تشجیع ومكافأة تنفیذ خطة العمل. ا
 

یتم منح ھذه التسمیة بناًء على دلیل على المشاركة المؤكدة في تنفیذ خطة العمل الحالیة والتي مشفوعة بإجراءات ملموسة (مثل    .59
 الحفظ واإلدارة والبحث والتوعیة وما إلى ذلك). 

 
 فیذھا خالل تلك الفترة. یمكن تمدید التسمیة في نفس وقت برنامج العمل متعدد السنوات على أساس تقییم اإلجراءات التي تم تن  .60
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 الجدول الزمني للتنفیذ

 من الوقت  اإلجراءات 
عمل ملخص لمعرفة الموائل المظلمة وتوزیعھا حول البحر األبیض  

 في شكل نظام معلومات جغرافي مرجعي المتوسط  
بأسرع وقت ممكن  

 وبشكل مستمر
للمناطق   اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 

 بحمایة  خاصة  المتمتعةالمتمتعة
 األطراف المتعاقدة و 

بأسرع وقت ممكن   إنشاء قاعدة بیانات لألشخاص/ الموارد ووسائل التحقیق المتاحة 
 وبشكل مستمر

للمناطق   اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 
 بحمایة  خاصة  المتمتعةالمتمتعة

الموائل   أنواع  من  نوع  كل  على  المؤكدة  الضغوط  وتقییم  تحدید 
 فھاالمظلمة على اختال

السنتین األولى  
 والثانیة

للمناطق   اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 
خاصة    المتمتعةالمتمتعة بحمایة  

 والشركاء واألطراف المتعاقدة 
للمناطق   بشكل مستمر  جمع البیانات والمعلومات الخاصة باألنشطة البحثیة  اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 

 بحمایة  خاصة  المتمتعةالمتمتعة
 المتعاقدة األطراف 

المواقع   الختیار  البحریة  الموائل  ألنواع  المرجعیة  القائمة  مراجعة 
األھمیة   ذات  الطبیعیة  للمواقع  الوطنیة  الجرد  قوائم  في  وإدراجھا 

 للحفظ، من أجل مراعاة الموائل المظلمة 

السنتین األولى  
 والثانیة

 األطراف المتعاقدة 

أو   المھددة  األنواع  قائمة  أجل  مراجعة  من  لالنقراض  المعرضة 
 مراعاة أنواع وتجمعات الموائل المظلمة 

السنتین األولى  
 والثانیة

للمناطق   اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 
 بحمایة  خاصة  المتمتعةالمتمتعة

 األطراف المتعاقدة 
تعزیز تحدید المناطق ذات األھمیة لحفظ الموائل المظلمة في البحر  

المتوسط   الوطنیة واألبیض  المواقع  أو  / وتنفیذ إجراءات منسقة في 
 عبر الحدود 

السنتین األولى  
 والثانیة

للمناطق   اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 
 بحمایة  خاصة  المتمتعةالمتمتعة

 األطراف المتعاقدة 
تنفیذ و/ أو توسیع المحمیات البحریة لتشمل المواقع التي تم تحدیدھا  

لمظلمة على المستوى الوطني وفي  بالفعل والتي تستضیف الموائل ا
 المناطق الواقعة خارج الوالیة الوطنیة

بأسرع وقت ممكن  
 وبشكل مستمر

للمناطق   اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 
 بحمایة  خاصة  المتمتعةالمتمتعة

 األطراف المتعاقدة 
إدخال تشریعات وطنیة للحد من اآلثار السلبیة على الموائل المظلمة  

 المرتبطة بھا (بما في ذلك إجراءات دراسات التأثیر) والتجمعات 
 األطراف المتعاقدة  االعتماد 

تلك   مع  (بالتنسیق  بانتظام  معین  موضوع  حول  عمل  ورش  عقد 
المرجانیة   الحیویة  المتحجرة  الكتل  بشأن  عمل  بخطة  الخاصة 

 ) األخرىوالجیریة 

للمناطق   كل ثالث سنوات  اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 
 بحمایة  خاصة  تمتعةالمالمتمتعة

المظلمة   الموائل  المناسبة لحصر ورصد  التوجیھیة  المبادئ  تحدیث 
 والتجمعات المرتبطة بھا

للمناطق   كل خمس سنوات  اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 
خاصة    المتمتعةالمتمتعة بحمایة  

 والشركاء 
في أقرب وقت   تنفیذ أنظمة الرصد 

 ممكن 
للمناطق   اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 

 بحمایة  خاصة  المتمتعةالمتمتعة
 األطراف المتعاقدة 

السنتین األولى   وضع توجیھات مفصلة بشأن تدابیر اإلدارة الفعالة للموائل المظلمة 
 والثانیة

للمناطق   اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 
والشركاء    المتمتعة خاصة  بحمایة 

 واألطراف المتعاقدة 
اءات التعاون مع المنظمات المعنیة وخاصة مع المركز  تعزیز إجر

 العام لمصاید األسماك 
للمناطق   بشكل مستمر  اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 

 بحمایة  خاصة  المتمتعةالمتمتعة
زیادة الوعي والمعلومات حول الموائل المظلمة والتجمعات المرتبطة  

 بھا لدى مختلف الجھات الفاعلة 
للمناطق   بشكل مستمر  اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 

خاصة    المتمتعةالمتمتعة بحمایة  
 والشركاء واألطراف المتعاقدة 

تعزیز القدرات الوطنیة وتحسین المھارات المتعلقة بطرق التصنیف  
 والرصد 

للمناطق   كما تقتضي الحاجة  اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 
 بحمایة  خاصة  المتمتعةالمتمتعة
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