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COLLECTION3

معطيات أولية
يتميــز البحــر األبيــض املتوســط بعديــد الخصائــص التــي تســاهم يف جعــل البيئــة املتوســطية هشــة النعكاســات التغــريات املناخيــة، حيــث تعتــر 

نســبة تجــدد ميــاه البحــر املتوســط ضعيفــة نتيجــة لضيــق املمــرات البحريــة التــي تربطــه باملحيــط األطلــي عــر مضيــق جبــل طــارق، وبالبحــر 

األحمــر عــر قنــاة الســويس، وبالبحــر األســود عــر مضيــق البوســفور.

ــد  ــاه البحــر املتوســط ميكــن أن تشــهد ارتفاعــا يف درجــة حرارتهــا وتســارعا يف تفاقــم ظاهــرة التبخــر نظــرا لعدي ــك، فــإن مي وباإلضافــة إىل ذل

العوامــل: ضعــف املســاحة الجمليــة للبحــر املتوســط، قلــة التســاقطات وارتفــاع درجــة الحــرارة خاصــة خــالل الفــرتة الصيفيــة، ومحدوديــة املــوارد 

اإلضافيــة املتأتيــة مــن األوديــة والبحــريات الســاحلية.

وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن املوقــع الجغــرايف للبحــر املتوســط بــني منطقــة شــامل إفريقيــا املتميــزة مبنــاخ جــاف جنوبــا، ومنطقــة أوروبــا الوســطى 

املتميــزة مبنــاخ معتــدل وممطــر، يجعلــه عرضــة، يف آن واحــد، للتأثــريات املميــزة للمناطــق املداريــة )جفــاف، تصحــر،...(، والتأثــريات املناخيــة 

املميــزة ملنــاخ أوروبــا الوســطى )ريــاح قويــة، ...(.

وتشــري عديــد املعطيــات إىل أن البيئــة البحريــة والســاحلية بالبحــر املتوســط تشــهد عديــد التأثــريات الناجمــة عــن التغــريات املناخيــة، والتــي 

تجســمت مــن خــالل تدهــور املنظومــات البيئيــة واملآلــف الطبيعيــة، إضافــة إىل تفاقــم وانتشــار األنــواع الدخيلــة والغازيــة.

إن كل هــذه العوامــل تســاهم فعليــا يف إحــداث تحــوالت هامــة يف البيئــة املتوســطية، مبــا ميكــن أن يســاهم يف خلــق بيئــة جديــدة مختلفــة عــن 

البيئــة التــي نعرفهــا حاليــا.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن املعطيــات والبيانــات املتوفــرة عــىل املســتويات املحليــة واإلقليميــة تؤكــد أن معــدل حــرارة البحــر املتوســط يف ارتفــاع 

متواصــل، مبــا ســاهم يف إحــداث تغيــريات هامــة بالطبقــات املائيــة. وإن فهــم ومتابعــة والتــرصف املحكــم يف هــذه التغــريات املناخيــة يعــد مــن 

أوكــد املســائل باملناطــق البحريــة املحميــة. 

ــة  ــات البيئي ــة عــىل املنظوم ــريات األنشــطة البرشي ــن تأث ــن أجــل الحــد م ــة م ــر الطــرق نجاع ــن أك ــة م ــة بحري ــامد مناطــق محمي وتعــد اعت

ــة. ــطة البرشي ــف األنش ــات مختل ــة انعكاس ــىل مجابه ــا ع ــن قدرته ــع م ــات، والرف ــذه املنظوم ــتقرار ه ــامن اس ــالل ض ــن خ ــاحلية، م الس



1. التغريات املناخية املحتملة

COLLECTION5

1.1 أي تأثريات عى البيئة البحرية
1.1.1 درجات حرارة وملوحة املياه البحرية السطحية

ــط  ــق باملتوس ــة العم ــر قليل ــاه البح ــرارة مي ــدالت ح ــهدت مع ــد ش لق

ارتفاعــا ناهــز 1 درجــة مائويــة منــذ ســنة 1980، ويتوقــع أن ترتفــع 

معــدل حــرارة املياه البحرية الســطحية مبا يقدر بـــ2,5 درجة مائوية يف 

أفق ســنة 2100.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن انخفــاض معــدل التســاقطات وارتفــاع نســبة 

تبخــر امليــاه ميكــن أن يتســببا يف تفاقم درجة العجز يف امليــاه العذبة )مبا 

يناهــز 15 ســنتمرت ســنويا( واالرتفــاع التدريجي مللوحة املياه الســطحية 

مبــا يناهــز 0,5 درجــة خــالل الـــ100 ســنة القادمة. 
وإن هــذه التغــريات يف الخصائــص الفيزيائيــة للميــاه البحرية الســطحية 

مبكــن أن يحــدث تحــوالت هامــة يف مجــال ديناميكيــة الطبقــات املائيــة 

ــة تتــم حســب الخصائــص  ــارا وأن حركــة الطبقــات املائي ــة )اعتب البحري

املتعلقــة بالكثافــة والحــرارة وامللوحــة(، وتزايــد ظاهــرة تحــرك الطبقــات 

.)Upwelling( ــة نحــو الســطح ــة العميق املائي

2.1.1 مستوى سطح البحر
يرتتب عن ارتفاع درجة الحرارة انخفاض كثافة الطبقات املائية ومتددها. 

وعــىل العكــس، فــإن ارتفــاع درجة امللوحة يــؤدي إىل ارتفــاع كثافة املياه 

حجمها.  وتقلص 

واعتبــارا للتأثــري العكــي لهذيــن العنرصيــن، فإنــه يصعب حاليــا التكهن 

بصفة دقيقة بتطور مســتوى ســطح البحر باملنطقة املتوســطية. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الحجــم اإلجــاميل للميــاه البحريــة باملتوســط 

ميكــن أن ينمــو إذا أخذنــا بعــني االعتبار متدد الكتل املائية عىل املســتوى 

الــدويل نتيجــة ذوبان الثلــوج باملناطــق القطبية.

كــام أن التحــرك األفقــي للطبقات الرية والخصائــص الديناميكية املتباينة 

للكتل البحرية مبختلف مناطق املتوســط ال يســمح بالتكهن بصفة دقيقة 

بالتغيري املحتمل ملســتوى ســطح البحر عىل املســتوى اإلقليمي، وانطالقا 

مــن ذلــك فــإن التكهنات املناخية يف هذا الشــأن تعــرف تباينا واضحا من  

مجــرد تأثــريات بســيطة تــكاد تكون غري مرئيــة إىل ارتفــاع يناهز عرشات 

الســنتيمرتات ملستوى سطح البحر.

والبيئيــة  الفيزيائيــة  االنعكاســات  أهميــة  املعطيــات  عديــد  تؤكــد 

الناجمــة عــن التغــريات املناخيــة. كــام ينتظــر أن تتنامــى تأثرياتهــا

عــىل املنــاخ واملحيطــات، نتيجــة اإلرتفــاع املتواصــل النبعاثــات الغــازات 

ــد  ــد عدي ــة إىل تحدي ــة املناخي ــت األبحــاث العلمي ــد توصل ــة. وق الدفيئ

تختلــف حســب  والتــي  املنــاخ  وتطــور  لتغــري  املحتملــة  النــامذج 

ــي ــة الت ــة الوقائي ــات البيئي ــة السياس ــدى نجاع ــيناريوهات، وم الس

ــرار.  ــاب الق ــات وأصح ــرف الحكوم ــن ط ــتقبال م ــا مس ــيتم اعتامده س

ــر: ــة، نذك ــامذج املناخي ــا الن ــي تتوقعه ــريات الت ــم التغ ــن أه وم

• درجة حرارة الجو:
تتوقــع جــل النــامذج املناخيــة أن تشــهد املنطقــة املتوســطية ارتفاعــا 

يف معــدل درجــات الحــرارة خــالل القــرن 21، مبــا يناهــز 3,2 درجــة 
مائويــة، وهــو معــدل يتجــاوز االرتفاع املتوقــع ملعدالت درجــات الحرارة 

عــىل املســتوى الدويل )2,6 درجة مائوية خــالل نفس الفرتة(. كام تجدر 

اإلشــارة إىل أنــه يتوقــع تســجيل النســب األعــىل الرتفــاع معــدل درجــات 

الحــرارة خــالل الفــرتات الصيفيــة.

ويف مــا يتعلــق باالرتفــاع املحتمل ملعدل درجات الحرارة حســب األقاليم 

واملناطق، فإنه يتوقع أن تشــهد شــبه الجزيرة اإليبريية، ومنطقة البلقان 

واألناطــول )تركيــا( النســب األعــىل الرتفــاع معــدات درجــات الحــرارة مبا 

يناهــز 5 درجــات مائويــة يف موىف القــرن الحايل.

وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن النامذج املناخيــة تتوقع ارتفــاع وترية األحداث 

املناخيــة القصــوى الناتجــة عــن موجات الحرارة االســتثنائية يف أفق ســنة 

ــي  ــة ، والت ــبتها الحالي ــع نس ــة م ــرات مقارن ــز 3 م ــا يناه 2025، مب
ــع ســنوات. ــدر مبوجــة حــرارة اســتثنائية واحــدة خــالل كل أرب تق

كــام يتوقــع أن تســجل املنطقــة املتوســطية امتــدادا أطــول للمــدة 

ــات  ــة الناجمــة عــن موج الزمنيــة التــي تســتغرقها األحــداث املناخي

ــايل. ــرن الح ــن الق ــاين م ــف الث ــالل النص ــة خ ــرارة، خاص الح
 

• التساقطات
تتوقــع النــامذج املناخيــة )حســب الســيناريو أ1-ب( )1( انخفاضا يناهز 

25 % ملعــدل التســاقطات )األمطــار والثلــوج( خــالل الفــرتة الصيفية، و 
10 % خــالل موســم الشــتاء يف افــق ســنة 2100.

ويتوقــع أن تشــهد نفــس املناطــق األكــر تأثــرا بارتفــاع معــدالت الحرارة 

)شــبه الجزيــرة اإليبرييــة، ومنطقــة البلقــان واألناطــول(، النســب األرفــع 
النخفــاض معــدل التســاقطات، والتــي ميكــن أن تصل إىل حــدود 60 % 

خــالل الفــرتات الصيفيــة.

كــام تجــدر اإلشــارة إىل أن التوقعــات املتعلقة بتطور معدل التســاقطات 

تتبايــن بــني املناطــق الواقعــة شــامل املتوســط وجنوبــه خــالل الفــرتات 

الشتوية. ففي منطقة شامل املتوسط، تشري التوقعات إىل إمكانية تقلص 

التســاقطات بنســبة منخفضة )مــع إمكانية ارتفاع معدل التســاقطات

ببعــض املناطــق(. يف حــني تتوافــق مختلــف النــامذج املناخيــة يف توقــع 

انخفــاض هــام ملعــدل التســاقطات باملنطقة الجنوبية للمتوســط )منطقة

شــامل إفريقيا والرشق األوســط(، والتي تعتر املوارد املائية الحالية نادرة 

بجــل دولهــا، يناهــز 35 % خــالل الفــرتات الصيفيــة و 20 % خــالل 

الفــرتات الشــتوية يف أفــق ســنة 2100.

4

)1( يســتخدم العلــامء والباحثــون عديــد الســيناريوهات والتــي تســتند إىل فرضيــات 
تتعلــق بتطور الظروف االقتصادية واالجتامعيــة والتكنولوجية والبيئية وطرق التنمية 

البديلــة والنظيفــة التــي ميكن اعتامدهــا من طرف الــدول وأصحاب القرار.
الســيناريو أ1- ب هــو الســيناريو املذكــور ضمــن الوثيقــة الخاصــة بســيناريوهات 
االنبعاثــات والــذي تــم إعــداده من طــرف الهيئة الدوليــة لخراء املناخ ســنة 2000. 
ويفــرتض هذا الســيناريو مســتوى عــال للتنميــة االقتصادية وبلوغ أقى نســبة للنمو 
الدميغرايف والتوازن الكامل الســتغالل الطاقة بني الطاقات األحفورية وغري األحفورية.
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a

25

20

15

10

5

2000 2020 2040 2060 2080 2100

A1B
A1T
A1FI
A2
B1
B2
IS92

السيناريو

ن(
 ط

غا
جي

(  
co

ت 2
اثا

بع
ان

10W 0E 10E 20E 30E

10W 0E 10E 20E 30E

-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

2.0 2.2 2.4 2.6 2.9 3.1 3.3 3.5

توقعات تغريات املناخ املستقبيل )2070-2090( مقارنة مبناخ الفرتة السابقة )1990-1961(

توقعات ارتفاع حرارة املياه السطحية بني 1961-1990 و 2090-2070

املوقع الجغرايف )حسب خطوط الطول(
املقياس اللوين : الحد األدىن : 1,29 الحد األقى : 3,79

توقعات تغريات درجة امللوحة بني 1961-1990 و 2090-2070

املوقع الجغرايف )حسب خطوط الطول(
املقياس اللوين : الحد األدىن : 0,24- الحد األقى : 5,40

ض(
عر

 ال
ط

طو
 خ

ب
س

)ح
يف 

غرا
لج

ع ا
وق

امل
ض(

عر
 ال

ط
طو

 خ
ب

س
)ح

يف 
غرا

لج
ع ا

وق
امل

45N

40N

35N

30N

45N

40N

35N

30N

املصدر : بيارو ليونالو )جامعة سالنتو(سانت أرنايل دي أوباركا، إسبانيا     ناشو جيل



COLLECTION7

 2.2.1 املجموعات السمكية باملناطق الساحلية

إن ارتفــاع درجــة الحــرارة املســجل خــالل العرشيــات الثــالث األخــرية )حــوايل 

1 درجــة مائويــة مبنطقــة شــامل غــرب املتوســط( تــؤدي إىل تحــوالت 
ــاحلية. ــق الس ــمكية باملناط ــات الس ــة باملجموع عميق

وعــىل املســتوى الــدويل، فــإن ارتفــاع معــدل درجــات الحــرارة يدفــع 

األصنــاف البحريــة إىل التنقــل نحــو املناطــق الشــاملية، وهــي ظاهــرة ميكــن 

مالحظتهــا بالبحــر املتوســط، خاصــة بالنســبة لألصنــاف الســمكية املتواجــدة 

ــة الســاحلية. باملنظومــات البحري

ــد  ــرايف لعدي ــع الجغ ــق التوزي ــع مناط ــا توس ــهد حالي ــار، نش ــذا اإلط ويف ه

األصنــاف املميــزة ملنظومــات الحــوض الجنــويب للمتوســط، عــىل غــرار 

األســامك مــن نــوع »بوخضــري مزيــن« Thalassoma pavo أو الببغــاء 

املغــزل  ســمكة  أو   Sparisoma cretense املتوســطي  البحــري 

Sphyraena viridensis، نحــو الشــامل واملناطــق األكــر بــرودة  
ــق  ــعت مناط ــد توس ــك فق ــىل ذل ــال ع ــة )وكمث ــريات املناخي ــة للتغ نتيج

ــا يناهــز 1000  ــوع Thalassoma pavo مب ــن ن تواجــد األســامك م

كــم خــالل الفــرتات املاضيــة(.

ــذ  ــي تحب ــامك الت ــن األس ــرى م ــواع األخ ــد األن ــد عدي ــبة تواج ــام أن نس ك

 ،Sardinella aurita امليــاه الحــارة، عــىل غــرار ســمكن الرسديــن الصغــري

ملحوظــا. منــوا  شــهدت 

وعــىل عكــس ذلــك، فــإن مناطــق تواجــد عديــد األصنــاف التــي تحبــذ امليــاه 

ــارشة للتغــريات  ــاردة شــهدت تقلصــا ملحوظــا ، نتيجــة لالنعكاســات املب الب

املناخيــة.

ــرودة  ــر ب ــة األك ــق البحري ــكل املناط ــر أن تش ــه ينتظ ــك، فإن ــة لذل ونتيج

ليــون(   وخليــج  األدرياتيــي  البحــر  غــرار  عــىل  املتوســط،  بالبحــر 

2.1 ما مدى معرفتنا بتأثري التغريات
 املناخية عى الوسط البحري

إن الخصائــص البحريــة والعوامــل املناخيــة تؤثــر بصفــة منفــردة أو 

مجتمعــة يف املنظومــات البحريــة املتوســطية. 

وتتجــىل تأثــريات التغــريات املناخيــة عــىل البيئــة البحريــة يف عــدة 

األنــواع  وحجــم  وتركيبــة  البيولوجــي،  التنــوع  تشــمل  مظاهــر، 

واملجموعــات البحريــة والســاحلية والتــي تتفاعــل بطــرق مختلفــة مــع 

ــة  ــاخ بحســب الضغوطــات الناجمــة عــن األنشــطة البرشي تغــريات املن

والخصائــص املحليــة للبيئــة البحريــة.

وبالرغــم مــن هــذا التبايــن، فإنــه ميكــن مالحظــة مظاهــر عامــة لتأثريات 

التغــريات املناخيــة عــىل التنــوع البيولوجــي والتــي توفــر معطيــات ميكــن 

اعتامدهــا لتوقع الســيناريوهات املســتقبلية.

1.2.1 الشعاب املرجانية
إن تعــرض البحــر إىل درجــات حرارة اســتثنائية ومرتفعــة بصفة متواصلة 

ميكــن أن يــؤدي إىل عديد التأثريات عىل الشــعاب املرجانية )إســفنجيات، 

ــارشة )إجهــاد وظيفــي وتغــريات  أعــامق مــارل )maerl(،...(بصفــة مب

فيزيولوجيــة هامــة،..( أو غــري مبــارشة )تقليــص املناعــة والقــدرة عــىل 

مقاومــة الجراثيــم الضارة(.

ــدل درجــات  ــاع مع ــان ارتف ــة ب ــد الدراســات الحديث ــت عدي ــد بين وق

امليــاه بــني 3 و 4 درجــات مائويــة )عــىل غــرار مــا تــم تســجيله ســنة 

2003 خالل موجة الحرارة بالشــامل الغريب للمتوســط( ميكن أن يؤدي 
إىل اندثــار جامعي لعديد املجتمعات البحرية، خاصة منها االســفنجيات.

ــواع التــي تنمــو  ــد يف هــذا الســياق عــىل حساســية األن ويجــدر التأكي

بالشــعاب املرجانية ملوجات الحر القصوى، حيث تســببت هذه الظاهرة 

التــي شــملت شــامل غــرب املتوســط يف تأثــريات كليــة أو جزئيــة عــىل 

الشــعاب املرجانيــة مــن نــوع  Paramuricea clavata وانقــراض 

حــوايل 35 % مــن الحيوانــات املنتميــة إىل هــذ النــوع بصفــة كليــة.

كــام متــت مالحظة تأثريات مشــابهة خالل ســنتي 2008 و 2009، من 

خــالل انقــراض عــدد هــام مــن االســفنجيات باملناطــق البحريــة املحمية 

)عــىل غــرار الحديقــة الوطنيــة بكابريرا واملحميــة الطبيعية بســكاندوال(.
وإضافــة إىل ذلــك، فــإن تغــري وارتفــاع حموضــة امليــاه البحريــة ميكن أن 

يتســبب يف تأثــريات ســلبية عــىل األنــواع املرجانية ذات الهيــكل العظمي 

 Leptopsammia ــة الصفــراء ــواع املرجاني الكلــي )عــىل غــرار األن

pruvoti واألنــواع املرجانيــة الحمــراء Corallium rubrum( نتيجــة 
انعكاســاتها عــىل منــو الهيــكل العظمــي لهــذه األنــواع أو اتجاهــه نحــو 

ــل.  التحل

وتتميــز  هــذه األنــواع بفــرتة تواجــد طويلة ونســبة منــو بطيئــة، وبالتايل 

فــإن حــدوث حــاالت مــوت جامعيــة لهــذا املجموعــات مــن الحيوانــات 

البحريــة ميكــن أن يــؤدي إىل انعكاســات خطــرية ودامئــة عــىل تواصــل 

هــذا املجموعــات  بصفــة خاصــة وتحــوالت جذريــة للخصائــص املميــزة 

للمنظومــات املرجانيــة ووظائفهــا اإليكولوجيــة كمناطــق هامــة لتواجــد 

األصنــاف واألنــواع النباتيــة والحيوانيــة البحريــة األخــرى.

البحر  األبيض املتوسط:محيط بحري وساحيل يف تحول حسب السيناريوهات املحتملة لتغري املناخ6

منوذج من حيوان يف صحة جيدة ونسبة مختلفة من 

مراحل التدهور لنوع من الحيوانات اإلسفنجية باملتوسط

الكاتب : جواكيم قارابو

سمكة سيقانيس وريديس  Siganus luridus ، الكاتب : خوان فاريال

)Serranus scriba, Linné1( سمكة سريانيس سكريبا



COLLECTION9

3.2.1 تجمعات األصناف القاعية الساحلية
ــة الســاحلية، املتواجــدة باملناطــق ذات  ــة القاعي ــات البحري تعــد الكائن
املناخيــة  التغــريات  لتأثــريات  الحساســية  الصخــري، شــديدة  القــاع 
ــارشة  ــارشة وغــري مب ــة مب ــك بصف ــاع مســتوى ســطح البحــر ، وذل وارتف

يف آن واحــد.
ــاف  ــىل األصن ــارشة ع ــة مب ــر بصف ــطح البح ــتوى س ــاع مس ــر ارتف ويؤث
ــرار  ــىل غ ــزة ع ــة واملمي ــة الغني ــات البيئي ــة للمنظوم ــتوطنة املكون املس
ــكل  ــي تش ــوع Dendropoma petraeum، والت ــن ن ــات م الكائن
ــية. وإن  ــراء الكلس ــب الحم ــد الطحال ــة إىل عدي ــية باإلضاف ــعابا كلس ش
امتــداد املنظومــات اإليكولوجيــة لهــذه الشــعاب يقتــرص عــىل املناطــق 
املعرضــة لظاهــرة املــد والجــزر، ألنهــا تعتــر  شــديدة الحساســية 
لتغــري مســتوى ســطح البحــر ولظاهــرة اإلنجــراف عــىل طــول املنطقــة 
الســاحلية. كــام أن تغــري نســبة حموضــة امليــاه البحريــة، ميكــن أن ميثــل 
ــة إىل  ــس ، إضاف ــىل التكل ــة ع ــاف البحري ــذه األصن ــدرة ه ــدا لق تهدي
انعكاســات أخــرى ســلبية عــىل نســق منــو هــذه الكائنــات، مبــا ميكــن أن 

ــة. ــا الطبيعي ــا ببيئته ــبب يف انقراضه يتس
كــام أن احتــالل األصنــاف الدخيلــة للمواقــع اإليكولوجيــة الغنيــة 
باألصنــاف األصليــة أو املســتوطنة )عــىل غــرار مــا متــت مالحظتــه 
ــن  ــة م ــوالرب الدخيل ــب الك ــزت طحال ــث غ ــة حي ــواحل الكرواتي بالس
نــوع Caulerpa racemosa مناطــق تكاثــر اإلســفنجيات مــن نــوع 
Sarcotragus spinosulus( تحــت تأثــري التغــريات املناخيــة، وهو 
ــدأ  ــامد مب ــارشة )باعت ــري مب ــارشة أو غ ــة مب ــن أن يتســبب بصف ــا ميك م
ــات  ــة باملنظوم ــريات عميق ــدوث تأث ــي( يف ح ــل الرتاكم ــة رد الفع حلق

ــة. ــة القاعي البيئي
ويف منطقــة رشق البحــر املتوســط، )الســواحل الرتكيــة، عــىل ســبيل 
املثــال(، تــم تســجيل غــزو األســامك البوقيــة )Siganus spp.( لحــوايل 
ــة مــن األســامك العاشــبة  95 % مــن مواقــع تواجــد الكائنــات البحري
املحليــة، حيــث تســتهلك أســامك األرنــب البحريــة كميــات هامــة 
ــاحات  ــن املس ــة م ــبة هام ــص نس ــبب يف تقلي ــا تس ــب، مب ــن الطحال م
ــوع  ــراء وتن ــايل الحــد مــن ث ــد األســامك العاشــبة، وبالت املخصصــة لتوال

ــة. ــا البيئي ــبة مردوديته ــة، ونس ــات البحري ــذه املنظوم ه

البحر  األبيض املتوسط:محيط بحري وساحيل يف تحول حسب السيناريوهات املحتملة لتغري املناخ8

تكاثر عدد من الكائنات البحرية
 4.2.1

ــدال ملعــدل درجــات حــرارة  ــة أن ارتفاعــا معت ــت الدراســات الحديث أثبت
امليــاه البحريــة بــني 0,5 و1 درجــة مائويــة ميكــن أن يــؤدي إىل ارتفــاع 
ــىل  ــة، ع ــة العامئ ــات البحري ــد الكائن ــر عدي ــدد ونســق تكاث مفاجــئ لع

ــل البحــر.  ــة وقنادي ــب البحري غــرار الطحال
 Pelagia ومتثــل الظواهــر االســتثنائية لتنامــي قناديــل البحــر مــن نــوع
البحريــة  والكائنــات   Rhopilema nomadica و   noctiluca
 Ostreopsis ovate العامئــة ذات األصــل النبــايت والســامة مــن نــوع

ــة. مــن أهــم الحــاالت املتداول
وتتميــز قناديــل البحــر بحساســيتها ورد فعلهــا تجــاه التغــريات الفيزيائيــة 
ــاه  ــات املي ــاع كمي ــرارة وارتف ــبة الح ــاع نس ــة ارتف ــر وخاص ــاه البح ملي
العذبــة الــواردة عــىل البيئــة البحريــة. حيــث نشــهد منــو قناديــل البحــر 
ــاض  ــام أن انخف ــاه.  ك ــرارة املي ــة ح ــاع درج ــد ارتف ــة عن ــة ملحوظ بصف
ــد فصــل  ــة املنســكبة بالوســط البحــري خاصــة عن ــاه العذب ــات املي كمي
ــام  ــو ه ــب إىل من ــؤدي يف الغال ــاقطات ي ــاض التس ــة انخف ــف نتيج الصي
لكائنــات قناديــل البحــر. كــام أن ارتفــاع امللوحــة وكثافــة امليــاه البحريــة 
ــن  ــة م ــل البحري ــرة القنادي ــاهم يف هج ــة يس ــاح الصيفي ــريات الري وتأث

األعــامق نحــو املناطــق الســاحلية.

النباتات والطحالب البحرية الكرى
 5.2.1

ــن  ــة ع ــار الناجم ــد اآلث ــة إىل تأكي ــد اإلكتشــافات الحديث ــت عدي  توصل
التغــريات املناخيــة عــىل األعشــاب البحريــة، عــىل غــرار نبتــة البوزيدونيــا 
Posidonia oceanica، انطالقــا مــن شــدة حساســية هذه األعشــاب 
الرتفــاع درجــات حــرارة ميــاه البحــر، والتــي ميكــن أن تــؤدي إىل تقلــص 

ملحــوظ ملســاحات هــذه املعشــبات.
ــإن ارتفــاع درجــة حــرارة  ــة، ف ــة الحالي ــرات املناخي ــا مــن التقدي وانطالق
امليــاه إىل حــدود 28 درجــة مائويــة يــؤدي إىل تقلــص هــام لنســبة 

ــايل ــرن الح ــن الق ــاين م ــف الث ــالل النص ــبات خ ــذه املعش ــد ه تواج
ــر  ــا  يعت ــإن نســق تجــدد معشــبات البوزيديوني ــك، ف ــة إىل ذل وباإلضاف
بطيئــا، مبــا يعنــي أن الوقــت الــروري إلعــادة الحيــاة لهــذه املنظومــات، 

يف حــال تدهورهــا أو انقراضهــا، يعــد طويــال للغايــة.
وإن تقلــص معشــبات البوزيدوينــا قــد ميثــل، انطالقــا مــن قواعــد 
ــر  ــة لتكاث ــة، فرص ــاف البحري ــف األصن ــني مختل ــة ب ــة التفاضلي املنافس
ــام  ــارة، ك ــة الح ــة البحري ــل البيئ ــي تفض ــرى الت ــاف األخ ــد األصن عدي
ميكــن أن تــؤدي إىل تكاثــر عديــد الطحالــب الكــرى الغازيــة )عــىل غــرار 
طحالــب الكــوالرب مــن نــوع Caulerpa racemosa( ذات األصــل 

ــداري. ــبه امل ــداري أو ش امل
وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن عديــد االنعكاســات األخــري للتغــريات املناخيــة 
ــن  ــدد م ــبات ع ــام ملعش ــص ه ــة يف تقل ــل خاص ــا، تتمث ــن مالحظته ميك
معشــبات  غــرار  عــىل  املحليــة  أو  املســتوطنة  البحريــة  الطحالــب 
ــىل  ــراض ع ــددة باالنق ــر مه ــي تعت ــتوزيرا Cystoseira ، والت السيس
املســتوى املحــيل. ويعتــر تحــوالت عديــد املنظومــات البحريــة القاعيــة 
ــوع البيولوجــي بهــا مــن أهــم عوامــل تدهــور منظومــات  وتناقــص التن

البوزيدونيــا. 
كــام أن النــامذج املناخيــة الحاليــة تتوقــع ارتفــاع نســق الحــوادث 
املناخيــة القصــوى )العواصــف االســتثنائية وغريهــا(. وإن تغــري منــط 
لتدهــور  األخــرى  األســباب  عديــد  إىل  إضافــة   ، البحريــة  األمــواج 
املنظومــات البحريــة، ميكــن أن يــؤدي إىل انعكاســات ســلبية عــىل تواصــل 
املنظومــات البحريــة ويؤخــر، أو يجعــل مــن املســتحيل يف بعــض األحيــان، 
ــا  ــة وإعــادة اســرتجاع وظائفه ــة البحري ــل املنظومــات البيئي إعــادة تأهي

ــة. ــة والبيئي البيولوجي قناديل البحر من نوع Pelagia noctiluca  هانس  هيليوارتالشعاب املرجانية مبناطق املد والجزر – صور اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة

الطحالب البحرية كوالربا راسموزا Caulerpa racemosa، الكاتب : خولن فالريا

معشبات طحالب السيستوزيرا، أسكوالبيو

املعشبات البحرية : بوزيدويا أوسيانيكا، دافيد باالتا 

املنظومــات الوحيــدة املســتقطبة لألصنــاف الســمكية التــي تفضــل امليــاه 
البــاردة، يف مــوىف هــذا القــرن، كــام أن هــذه املناطــق قــد متثــل، يف أقــى 

الحــاالت، موقعــا النقــراض عديــد األصنــاف املســتوطنة باملتوســط.
ــاع معــدل الحــرارة بالبحــر املتوســط،  ــدو أن ارتف ــة أخــرى، يب ــن جه وم
ميثــل أحــد األســباب الهامــة لتفاقــم ظاهــرة األصنــاف الدخيلــة، وحــدوث 
تحــوالت هامــة لهجــرة عــدد مــن األصنــاف الســمكية )عــىل غــرار ســمكة 
الصفــراء Seriola dumerlii والتــي أصبحــت تقــي حاليــا فــرتة 

أطــول مبناطــق شــامل ووســط البحــر املتوســط(.
وقــد بينــت الدراســات تواجــد أكــر مــن 140 نوعــا مــن األســامك 
البحريــة الدخيلــة، مبــا يف ذلــك األســامك ذات األصــول األطلســية )والتــي 
متــر نحــو املتوســط عــر مضيــق جبــل طــارق(، واألســامك الدخيلة الــواردة 
مــن البحــر األحمــر عــر قنــاة الســويس. وتتميــز جــل األصنــاف الدخيلــة 
بأصــل مــداري أو شــبه مــداري، وميوالتهــا اإليكولوجيــة للمناطــق الحــارة. 
البوقيــة  الســمكة  نــوع  مــن  الســمكية  األصنــاف  حاليــا  ومتثــل 
صنــف  )مــن  األرنــب  والســمكة   ،Fistularia commersonii
 Upeneus  )ــا الخــراء ــوع ســمكة املعــزة )أو الرتيلي Siganus( ون

pori األســامك الدخيلــة األكــر انتشــارا بالبحــر األبيــض املتوســط.
ــوالت  ــهدت تح ــة ش ــاحلية والعامئ ــامك الس ــد األس ــإن عدي ــامال، ف وإج
هامــة عــىل مســتوى العــدد أو مســاحة التــوزع الجغــرايف، نتيجــة ارتفــاع 
ــة واحــدة خــالل الســنوات  ــة بدرجــة مائوي ــاه البحري معــدل حــرارة املي
الثالثــني األخــرية )وهــي ظاهــرة متــت  مالحظتهــا عــىل طــول الســواحل 
ــة إىل  ــمكية املنتمي ــامك الس ــن األس ــا م ــملت 59 نوع ــة، وش اإليطالي

ــة(.  35 عائل
ــوع املغــزل املتوســطية  ــدد األســامك مــن ن ويف هــذا اإلطــار، شــهد ع
العــدد  حيــث  مــن  هامــا  منــوا   Sphyraena viridensis
واتســاعا ملنطقــة تواجدهــا باملتوســط، يف حــني شــهد مخــزون األســامك 

ــوع »األنشــوة« تراجعــا. مــن ن
وقــد أفــرزت كل هــذه التحــوالت انعكاســات ملحوظــة وتغيــريات عــىل 
مســتوى الحلقــة الحياتيــة البيولوجيــة لعديــد األنــواع الســمكية، باإلضافة 
ــات  ــتويات التقني ــىل مس ــوالت ع ــن تح ــه م ــؤدي إلي ــن أن ت ــا ميك إىل م

ــد. املعتمــدة للصي



2. االنعكاسات االقتصادية
واالجتاعية عى البيئة البحرية
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ــاف  ــة، ميكــن أن يتقلــص عــدد األصن ــاف الغازي ــر األصن ــا: مــع تكاث ثاني

الحيوانيــة أو تندثــر نهائيــا )كمثــال عــىل ذلــك، ميكــن اندثــار األصنــاف 

Diplodus نتيجــة لغــزو منظوماتهــا البيئيــة مــن طــرف األصنــاف 
بيــع  أســواق  أن  يعنــي  مــا  وهــو   ،)Siganus الغازيــة  البحريــة 

ــم  املنتوجــات ميكــن أن تشــهد تحويــرا يف تركيبــة األصنــاف التــي يت

ــرات هامــة  ــه يتوقــع حــدوث تحوي ــك، فإن ــة إىل ذل تســويقها. وباإلضاف

باملنظومــات البحريــة تتميــز بتغــريات يف مواطــن توالــد وتكاثــر األصنــاف 

ــتغلة. ــة املس التقليدي

ــا  ــة منه ــري، وخاص ــد البح ــة الصي ــر مردودي ــع أن تتأث ــا، يتوق وإجاملي

صناعــة الصيــد البحــري التقليديــة املرتكــزة أساســا عــىل وحــدات صغــرى  

واســتثامرات محــدودة.

2.2  التأثريات عى السياحة
إن تأثــريات التغــريات املناخيــة عــىل األنشــطة الســياحية يكتــي صبغــة 

معقــدة ومتعــددة األوجــه. وإن هــذا التغــريات وتقلــص املــوارد املائيــة 

ــص  ــة مرتبطــة بتقل ــريات اقتصادي ــؤدي إىل تأث ــأنها أن ت ــن ش ــة م العذب

ــة(  ــريات عــىل األنشــطة الفالحي ــة )نتيجــة التأث ــة املحلي ــوارد الغذائي امل

ورضورة توفــري املــوارد املائيــة والكلفــة اإلضافيــة لهــذه التوجهــات 

وخاصــة بالنســبة لألنشــطة الســياحية املرتكــزة بالجــزر وباملناطــق 

ــة. ــاحلية الجاف الس

كــام أن برامــج تحليــة امليــاه يــؤدي إىل ارتفــاع كلفــة اســتغالل املنشــات 

الســياحية ورضورة اعتامدهــا عــىل الطاقــات البديلــة.

ومــن جهــة أخــرى، عديــد اإلشــكاليات الناجمــة عــن اإلنجراف الســاحيل 

والفيضانــات وتأثــريات ذلــك عــىل املباين والبنية األساســية ميكــن أن تؤثر 

ــل  ــي متث ــة للشــواطئ، والت ســلبا عــىل الخصائــص الســياحية والوظيفي
واحــدا من أهم أســباب االزدهار الســياحي.

كــام أن أنشــطة الغــوص، والتــي متثــل أحــد أهــم األنشــطة الســياحية 

والرتفيهيــة باملتوســط، ميكــن أن تتأثــر نتيجــة تقلــص أو اندثــار عديــد 

ــة. األصنــاف واملنظومــات البحري

ــل  ــة وقنادي ــب البحري ــد الطحال ــر عدي ــإن تكاث ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم

البحــر ميكــن أن تؤثــر ســلبا عــىل مردوديــة األنشــطة الســياحية ومواطــن 

الشــغل.

إضافــة إىل أن تكاثــر عديــد األصنــاف البحريــة الغازيــة والســامة، عــىل 

Lagocephalus sceleratus، ميكــن أن  البالــون  غــرار ســمك 

ــياحي  ــد الس ــطة الصي ــىل أنش ــة ع ــة هام ــريات اقتصادي ــؤدي إىل تأث ي

ــة. ــة العام ــة بالصح ــكاليات املرتبط ــد اإلش ــي، وعدي والرتفيه

ــم  ــرة لتفاق ــلبية املنتظ ــريات الس ــب التأث ــه إىل جان ــارة، أن ــدر اإلش وتج

ظاهــرة موجــات الحــر االســتثنائية وارتفــاع حــرارة الجــو )خاصــة خــالل 

الفــرتات الصيفيــة الحــارة(، فــإن التغــريات املناخيــة قــد تتضمــن بعــض 

ــة  ــياحية )نتيج ــطة الس ــال األنش ــة يف مج ــة خاص ــات اإليجابي اإلنعكاس

متديــد املواســم الســياحية، أو تثمــني واســتغالل مناطــق ســياحية إضافيــة 

باملتوســط(.

3.2  تأثريات أخرى
ميكــن أن تــؤدي التغــريات املناخيــة إىل انعكاســات هامــة عــىل املناطــق 

البحريــة بعــدة طــرق. حيــث ينتظــر أن يــؤدي ارتفــاع درجــة الحــرارة 

)باملناطــق املتوســطية البحريــة أو الريــة( يف ارتفــاع مســتوى الجفــاف، 
والحرائــق وتفاقــم ظاهــرة التصحــر، خاصــة مبنطقــة جنــوب املتوســط.

وكنتيجة مبارشة لهذه املظاهر، يتوقع تفاقم اإلشــكاليات املتعلقة بتوفري 

املوارد املائية، وتواصل ومردودية األنشطة الزراعية وعىل الصحة العامة.

كــام متثــل االنعكاســات املتوقعة عىل الزراعة أحد أهــم تأثريات التغريات 

املناخيــة، انطالقــا مــن التغيــري املتوقــع عىل مســتوى التســاقطات )تقلص 

ــح  ــة األرايض، متل ــبة رطوب ــص نس ــدتها(، وتقل ــاقطات، وش ــبة التس نس

املــوارد املائيــة الســاحلية نتيجة الرتفاع مســتوى ســطح البحر.

كام ميثل ارتفاع مســتوى ســطح البحر تهديدا للبنية األساســية واملنشــات 

الســاحلية، إضافــة إىل عديــد املظاهــر املتعلقــة بغمر املناطق الســاحلية 

قليلة االرتفاع وانعكاســاتها عىل أنشــطة النقل والخدمات العامة )الطرق، 

شــبكات التطهري، مناطق سكنية وعمرانية،....(
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تؤدي املنظومات البيئية البحرية وظائف هامة وتســند خدمات أساســية 

تســاهم يف تأمــني الحيــاة ورفاهية العيــش ، وذلك من خالل ضامن األمن 

الغــذايئ واملســاهمة يف تــوازن املنــاخ وتوفــري املــوارد املائيــة والخدمــات 

وغريها. الرتفيهية 

ونتــوىل ضمــن هــذا الجــزء تقديــم معطيــات حــول أهــم االنعكاســات 

االقتصاديــة واالجتامعيــة املبــارشة وغــري املبــارشة الناجمــة عــن التغريات 

املناخيــة باملنطقــة املتوســطية

1.2 التأثريات عى الصيد البحري
تتميــز املصائــد املتوســطية بنســبة مرتفعة من االســتغالل )مــا يناهز 89 

%(، وهــو مــا يعنــي أن التنــوع البيولوجي البحري يعتر هشــا يف الوضع 
الحــايل.

كام أن ارتفاع ملوحة ودرجة حرارة مياه البحر، إضافة إىل تكاثر األصناف 

البحريــة الغازيــة، يؤديان حتام إىل انعكاســات هامة عــىل الصيد البحري 

املتوسطية. باملنطقة 

وميكــن تصنيــف تأثــريات التغــريات املناخيــة عــىل أنشــطة الصيــد عــىل 

مســتويني اثنني: أوال، يؤثر ارتفاع درجة الحرارة ونســبة ملوحة املياه عىل 

هجــرة األصنــاف البحريــة املســتغلة )وخاصة األســامك الكــرى عىل غرار 

الــن األحمــر(، مبــا يجعــل هــذه األصنــاف تتجــه نحــو املناطــق الشــاملية 

وامليــاه األكــر عمقــا، وبالتايل يقلــص من مردودية أنشــطة الصيد البحري 

ــاف. محمية سرتونجان، سلوفينيا  - صورة االتحاد الدويل لصون الطبيعة IUCNالتــي تســتهدف هــذه األصن ميناء الصيد البحري مبدينة الحسيمة، املغرب – صور اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة
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ــة  ــطية نتيج ــة املتوس ــات البحري ــي للمنظوم ــوازن البيئ ــور الت إن تده

ــد  ــالل عدي ــن خ ــا، م ــها حالي ــة نلمس ــي حقيق ــة ه ــريات املناخي للتغ

املظاهــر التــي تشــمل االختــالل غــري الرجعــي للمنظومــات ولوظائفهــا 

ــة. ــة واالجتامعي ــة واالقتصادي البيئي

وإن فقــدان األنظمــة البيئيــة املتوســطية لوظائفهــا اإليكولوجيــة وتقلــص 

الخدمــات االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي تؤمنهــا ميكــن أن ينجــر عنــه 

انعكاســات جســيمة عــىل املجتمعــات اإلنســانية، خاصــة باملناطــق 

ــط  ــي ترتب ــاحلية، والت ــة الس ــق املحمي ــز املناط ــث ترتك ــاحلية، حي الس

بهــا الحيــاة البرشيــة ارتباطــا وثيقــا مبــا يدعونــا إىل العمــل عــىل ضــامن 

ــا. اســتدامة هــذه املنظومــات واالســتغالل الرشــيد له

ــامن  ــل ض ــن أج ــري م ــاذ كل التداب ــام اتخ ــن اله ــر م ــه يعت ــه، فإن وعلي

ــريات  ــع التأث ــا، م ــتغلة له ــات املس ــات واملجتمع ــذه املنظوم ــم ه تأقل

املتوقعــة للتغــريات املناخيــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، يبقــى مــن الــروري 

وضــع برامــج وآليــات متكــن مــن تقديــر انعكاســات التغــريات املناخيــة 

وتوعيــة كل املتدخلــني واملجتمعــات املحليــة حــول تأثرياتهــا وســبل 

ــا. ــم معه التأقل

هــذا باإلضافــة إىل مزيــد التعمــق يف التأثــريات املندمجــة للتغــريات 

املناخيــة عــىل البيئــة الريــة والســاحلية مــن خــالل اســرتاتيجيات خاصــة 

ــات. ــذه املنظوم ــج له ــم املندم للتــرصف والتأقل

وإن هــذا التوجــه يعتــر ذو أولويــة بالنســبة للمناطــق املحميــة البحريــة 

ــة  ــة والبحري ــات الري ــا ضمــن املنظوم ــز أغلبه ــارا لرتك والســاحلية، اعتب

يف آن واحــد.

ــق  ــني املترصفيناملناط ــة إىل متك ــات املوالي ــات والتوجه ــدف املقرتح وته

ــم  ــة، وفه ــل متابع ــن أج ــات م ــات وتوجه ــن آلي ــة م ــة البحري املحمي

ــريات الناجمــة  ــم مــع التأث ــل مــن أجــل التأقل ــة والتــرصف األمث والوقاي

عــن التغــريات املناخيــة، بطريقــة متكــن مــن املحافظــة عــىل الوظائــف 

ــات. ــذه املنظوم ــة له البيئي

• إحــداث مناطــق مرجعيــة: يتــم ضمنهــا املحافظــة بصفــة تامــة عــىل 
ــق  ــة مناط ــمح بحامي ــا يس ــة، مب ــزة للمحمي ــة املمي ــص الطبيعي الخصائ

حركــة امليــاه نحــو الســطح، ومناطــق املحاضــن ذات اإلنتاجيــة البحريــة 

املرتفعــة.

ــل  ــث متث ــة، حي ــة للمحمي ــاءات حيوي ــة فض ــق املرجعي ــر املناط وتعت

ــواع . كــام يتعــني إيجــاد مناطــق  ــد مختلــف األن ــر وتوال ــة لتكاث محضن

ــات ذات  ــة باملنظوم ــتغالل خاص ــواع االس ــا كل أن ــر فيه ــة، يحج مرجعي

ــة. ــريات املناخي ــة للتغ ــية العالي الحساس

وميكــن االســتعانة مبعاهــد ومؤسســات البحــث مــن أجــل تحديــد هــذه 

املناطــق املرجعيــة.

ــواطئ  ــول الش ــىل ط ــايت ع ــي النب ــوع البيولوج ــى التن ــة ع • املحافظ
مــن أجــل إيجــاد مناطــق ظــل طبيعيــة. حيــث أن األشــجار والشــجريات 

توفــر ملجــأ يســاهم يف التخفيــف مــن درجــات الحــرارة خــالل الفــرتات 

ــة، والتقليــص مــن نســق االنجــراف الســاحيل. الصيفي

كــام يســاهم الغطــاء النبــايت الــري عــىل طــول الســواحل يف املحافظــة 

ــي  ــا يكت ــا، وهــو م ــة وخزنه ــوارد املائي ــري امل ــة األرض وتوف عــىل رطوب

أهميــة كــرى، خاصــة باملناطــق التــي ينتظــر أن تشــهد انخفاضــا هامــا 

ــاقطات . ــتوى التس يف مس

• تركيــز وتنفيــذ برامــج خاصــة مبتابعــة األصنــاف البيولوجيــة املرجعية 
واألصنــاف   ،)Posidonia oceanica( البوزيدونيــا  غــرار  )عــىل 

شــديدة حساســية للتغــريات املناخيــة )عــىل غــرار الحيوانــات املرجانيــة 

مــن نــوع Paramunicea clavata( واألصنــاف الغازيــة )عــىل غــرار 

الســمكة األرنــب مــن نــوع Siganus luridus وقناديــل البحــر مــن 

ــد انعكاســات التغــريات  ــد تحدي صنــف Rhopilema( مــن أجــل مزي

املناخيــة واتخــاذ التدابــري األمثــل للتأقلــم والتــرصف باملناطــق املحميــة.
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3. توصيات خاصة للمترصفني يف
• التقليــص مــن الضغوطــات وتأثرياتهــا الســلبية عــى األصنــاف يتــم املناطق املحمية البحرية

ــاف ذات  ــا ، P. oceanica واألصن الحساســة )عــىل غــرار البوزيدوني

الهيــكل الكلــي وغريهــا(، باعتبــار أن التغــريات املناخيــة متثــل تهديدات 

مبــارشة لتواصــل هــذه األصنــاف الحساســة.

•  فهــم تأثــريات التغــريات املناخيــة واألنشــطة البرشيــة عــى البيئــة، 
أهــم  إىل  إضافــة  االنعكاســات،  هــذه  لتطــور  املمكنــة  والتوقعــات 

التوجهــات املمكــن اعتامدهــا للتأقلــم مــع التغــريات املناخيــة وتحديــد 

املــؤرشات الخاصــة بنجاعــة التدخــالت املنجــزة للتوقــي مــن انعكاســاتها.

•  إعــداد االســراتيجيات الناجعة يف مجــال التغريات املناخية مع إدراج 
التدابــري املندمجــة من أجل التخفيف مــن تأثرياتها عىل املنظومات الرية 

والبحرية واملجتمعات املحلية.

ويتعــني أن تأخــذ هــذه االســرتاتيجيات بعــني االعتبــار الروابــط املتواجدة 

بــني األنشــطة الرية )تأثــريات التغــريات املناخية، التحــوالت الكرى لهذه 

املنظومــات(، والبحريــة )عــىل غرار تأثــريات تقلص املــوارد املائية واعتامد 

طــرق تحلية امليــاه عىل البيئــة البحرية(.

•  التقليــص إىل أكــر حــد ممكــن مــن تركيــز املنشــآت الســاحلية ، حيث 
تســاهم هذه املنشــات )موانئ، أنابيب،...( يف تفاقم ظاهرة متلح املوائد 

املائية الســاحلية، مبا يقلص من هذه املوارد خاصة بالجزر .

ــام  ــكلتها ، ك ــا ورس ــال تدويره ــن خ ــات م ــتغال النفاي ــادة اس •  إع
ميكــن تجميــع ميــاه األمطــار خاصــة باملناطــق الجافة.

وبصفــة عامــة، فإن إعادة اســتغالل النفايات تعتر من العادات الحســنة 

باعتبــار مســاهمتها يف تخفيــض انبعاثات غــازات الدفيئــة )خاصة امليتان 

وثاين أكسيد الكربون( .

•  كــا أن إنشــاء تعــاون مــع مختلــف املتدخلــني يف مجــال الســياحة )مبا 
يف ذلــك البواخــر الســياحية، وأصحــاب النــزل( يعتــر هامــا للتخفيف من 

األثــر اإليكولوجي عىل املناطق املحمية البحرية .

•  وضــع وتنفيــذ برامــج للتحســيس والربيــة خــاص للمجتمعــات 
واملتدخلــني عى املســتوى املحــي )صيادين، غواصني، وغريهــم( والعاملني 

يف املجــال الســياحي مــن أجــل دعم التوعيــة الجامعية وضامن املشــاركة 
الفعليــة لكل األطــراف للتوقي من انعكاســات التغريات املناخية.

وإن التأقلــم االجتامعــي والبيئــي ال ميكــن إرســاؤه دون الرغبــة الجامعية 

والتعاون الفعــيل بني كل املتدخلني.

•  إدمــاج مراقبــة األصنــاف الحيوانيــة والنباتيــة ومتابعــة نوعيــة امليــاه 
، مــن خــالل تســجيل ومراقبــة الحــرارة والحموضــة ومراقبــة الخصائــص 
ــون  ــات، تل ــص املنظوم ــتثنايئ، تقل ــر االس ــاف )التكاث ــة لألصن البيولوجي

امليــاه،....( مــن أجــل تحديــد مــدى حساســية املنظومــات واألصنــاف.

•  تقليــص مجهــود الصيــد خاصــة يف مــا يتعلــق باســتغالل األصنــاف 
الحساســة، أو ذات األهميــة اإليكولوجيــة، أو التــي تشــهد منافســة مــع 

األصنــاف الدخيلــة والغازيــة، مبــا يؤمن اســتدامة املنظومــات واألصناف.

•  التقليــص إىل أكــر حــد ممكــن مــن حجــم األصنــاف غــري التجاريــة 
املتواجــدة بصفــة عرضيــة ضمــن وســائل الصيــد وتفــادي الوســائل غــري 

الرشــيدة للصيد، باإلضافة إىل العمل عىل تعزيز مردودية أنشــطة الصيد 

التقليــدي غــري املســتنزفة للــروات واملخــزون، مبــا يضمــن األمــن الغذايئ 

واســتدامة املنظومــات البيئيــة يف آن واحــد.

)2( الخطــوط التوجيهيــة ملتابعــة تأثــريات التغــريات املناخيــة، بتمويــل مــن الصنــدوق 
األورويب للتنميــة الجهويــة، يف إطــار برنامــج MED لإلتحــاد األورويب، ويتــم يف إطــار 
برنامــج MedPAN Nord إعــداد توجيهــات عمليــة موجهــة للمترصفــني يف املناطــق 
املحمية البحرية والشــبكة املتوســطية للمناطق املحمية البحرية من أجل إدراج تأثريات 

التغــريات املناخية.
وميكن الحصول عىل معطيات إضافية يف هذا الشأن ضمن موقع 

www.medpannorth.org
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إن مجموعة وثائق MedPAN هي منشورات تم إعدادها قصد مساعدة 

املترصفني واملديرين وعديد املتدخلني يف املناطق املحمية البحرية باملنطقة 

املتوسطية  وتتضمن توصيات وبيانات ومعطيات عملية ومفيدة ودروسا مستخلصة 

من التجارب السابقة من أجل إحكام الترصف يف املناطق البحرية املحمية.

وتتميز مجموعة MedPAN بتأقلمها مع الخصوصيات املتوسطية. وهي تجمع 

عديد املنشورات التي تم تصميمها من طرف مختلف املتدخلني يف املناطق املحمية 

البحرية باملنطقة املتوسطية ضمن نظرة موحدة.

وإن إعداد مجموعة MedPAN تم ببادرة من منظمة MedPAN وعديد 

األطراف الرشيكة، مبا يف ذلك مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق البحرية املتمتعة 

 ،WWF  ومنظمة الصندوق اإلعالمي للطبيعة ،RAC/SPA بحامية خاصة

ومكتب التعاون للمتوسط لإلتحاد العاملي لصون الطبيعة UICN، و اتفاقية 

 ،)AFAMP( والوكالة الفرنسية للمناطق البحرية املحمية ،ACCOBAMS
ومرصد الساحل )فرنسا(.

وقد تم تحريرها من طرف MedPAN، الشبكة املتوسطية للمترصفني يف املناطق 

البحرية املحمية.

MedPAN مجموعة وثائق




