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ــة الطبيعــة  ــي لحماي ــرًا عــن رأي االتحــاد الدول ــم المــواد تعبي ــاب وطريقــة تقدي ــواردة فــي هــذا الكت ــة ال ال تمثــل أســماُء المناطــق الجغرافي
بخصــوص الوضــع القانونــي أليــة دولــة أو إقليــم أو منطقــة أو بخصــوص ســلطاتها أو تعييــن حدودهــا.

ــذي قــد يتواجــد  فــي  ــة الطبيعــة، والمنظمــات المشــاركة األخــرى ال تتحمــل أي مســؤولية عــن األخطــاء أو الســهو ال ــي لحماي االتحــاد الدول
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Impact of climate change on the coast of Lebanon: an awareness handbook.
Amman, Jordan: IUCN ROWA and Beirut, Lebanon: Ministry of Environment. 
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نتوجــه بالشــكر إلــى اإلتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة – المكتــب اإلقليمــي لغــرب 

آســيا، وزارة البيئــة فــي لبنــان، ومرفــق البيئــة العالمــّي وبرنامــج األمــم المتحــدة 

بالشــكر د. هانــي  أن نخــص  نــود  الدراســة وإصداراتهــا.  للبيئــة لدعمهــم هــذه 

الّشــاعر )المديــر االقليمــّي لمكتــب غــرب آســيا( وفريــق عملــه م. ناتاليــا بــوالد )مديــرة 

برنامــج المناطــق المحميــة، التــراث العالمــي والتنــوع البيولوجــي( زيــاد ســماحة 

)مديــر برنامــج إدارة المناطــق البحريــة والســاحلية(، وم.  حنــا حــداد )مســاعد برنامــج 

المناطــق المحميــة، التــراث العالمــي والتنــوع البيولوجــي( لمســاعدتهم فــي إنجــاز 

النصــوص بنجــاح قبــل إصدارهــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، نــود أن نشــكر وزارة البيئــة 

دائــرة  )رئيســة  الرا ســماحة  اآلنســة  الدليــل وخصوصــً  هــذا  لتبنيهــم  اللبنانيــة 

األنظمــة اإليكولوجيــة( لدعمهــا المســتمّر.
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4 1. تغير المناخ والمنطقة الساحلية في لبنان 

11  4s ما هو تأثير تغّير المناخ على المناطق الساحلية؟ 

تغير المناخ والمنطقة الساحلية في لبنان

توّفــر لنــا البحــار الطعــام والمــوارد األخــرى التــي نحتاجهــا و تعــّدل المنــاخ  كمــا وتوفر جــزًءا 
من األكســجين الذي نتنفســه.  إن أي تغيرات في مياهنا البحرية وتحديدا التغيرات الي 
يســببها تغيــر المنــاخ ســتؤثر علــى تنوعنــا البيولوجــي و القتصادنــا و أمننــا الغذائــي و 
مجتمعنــا. يعــّد التكّيــف مع تغّير المناخ التحدي الرئيســي الــذي يواجه مجتمعاتنا اليوم 

ألنــه ســيحدد تقــّدم الحضــارة اإلنســانية وتطّورهــا لقــرون قادمة. 
 تلعــب المحيطــات دوًرا مركزًيــا فــي تنظيــم منــاخ األرض إذ كشــف أحــدث تقريــر خــاص 
للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ )IPCC( عــن المحيطــات والغــاف 
الجليــدي فــي منــاخ متغّيــر فــي عــام 201٩ ، أن المحيطــات قــد امتصــت حتــى اآلن ٩3 ٪ 

مــن الطاقــة اإلضافيــة الناتجــة مــن تأثيــر االحتبــاس الحــراري.
 

ما هو تغّير المناخ؟

يعّرف  االتحاد الدولي 
  )IUCN( لحماية الطبيعة

تغّير المناخ بأنه تغّير 
كبير في معّدل أحوال 

الطقس أو تغّير في توزيع 
الظواهر الجوية. على 

األرجح أن يحدث ذلك على 
المدى الطويل. 
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ما هو تأثير تغّير المناخ
على المناطق الساحلية؟

تشمل التأثيرات الرئيسية لتغير المناخ على المناطق
الساحلية ما يلي:

•  ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم بشكل رئيسي عن ذوبان الغطاء 
الجليدي وارتفاع درجة حرارة المسطحات المائية البحرية. 

إشتداد العواصف.  •
• إرتفاع درجات حرارة سطح البحر.

•  زيادة في عدد األنواع الّدخيلة )Non-Indigenous Species( ال سيما 
األنواع الغازية منها كونها األكثر تسببً بإثارة القلق من ناحية التأثيرات 

السلبية التي تشكلها على البيئة البحرية. 
• زيادة حموضة المياه وانخفاض مستويات األكسجين في المياه الساحلية.

•  الحاالت غير الطبيعية مثل تدفق الرواسب وتآكل/انحدار الشواطئ. 
•  المزيد من األمطار الغزيرة والكوارث الساحلية )على سبيل المثال، العواصف( 

التي ستسرع من تآكل الساحل.
•  اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي والتي تعتمد على قدرة األنواع على 

التكّيف مع التغيرات الجديدة.
•  في بعض األحيان، قد تكون التأثيرات إيجابية على الصعيد االقتصادي حيث أن 

األنواع الّدخيلة ستهاجر وتحتل مناطق جديدة وقد يكون العديد من هذه األنواع 
ذات قيمة إقتصادية.

 

تنّظم المحيطات والبحار المناخ 
العالمي )من خالل تحديد هطول 

األمطار والجفاف والفيضانات( 
وتخزين ثاني اوكسيد الكربون 

حيث يتم تداول حوالي ٪83 
من دورة الكربون العالمية عبر 

مياه البحار. في الواقع، فقد 
امتّصت المحيطات ثلث كمية 

ثاني أكسيد الكربون و ٪90 
من الحرارة الزائدة الناتجة 

عن األنشطة البشرية خالل 
الـ 200 عام الماضية.

ما هو دور المحيطات والبحار 
بالتخفيف من تغّير المناخ؟ 

تشكل المنطقة الساحلية  منطقة ديناميكية 
حيث تلتقي المياه البحرية بكتل اليابسة، 
وعلى هذا النحو، تعتبر منطقة انتقالية. 

يعّرف االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 
)IUCN(  الساحل بأنه "المنطقة من 

اليابسة التي تقع مباشرة بعد البحر، 
وتغطي المنطقة التي تتأثر مباشرة 

بالمحيط وتشمل المنحدرات والسهول 
الساحلية والمدرجات البحرية الّشديدة 

االنحدار والمستنقعات وأنظمة 
البحيرات ".

ما هي المنطقة الساحلية؟
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التأثيــرات  مراقبــة  يجــب  الســاحلية،  المناطــق  علــى  المنــاخ  تغّيــر  عواقــب  لفهــم 
المهمــة مثــل ارتفــاع مســتوى ســطح البحــار، ارتفــاع درجــات حــرارة الميــاه الســطحية، 
أخــرى،  أمــور  بيــن  الميــاه، مســتويات األكســجين مــن  الّدخيلــة، حموضــة  األنــواع 
واالقتصــاد  البيئيــة  والنظــم  البيولوجــي  التنــوع  علــى  تأثيرهــا  إلــى  باإلضافــة 

ككل. والمجتمــع 

حرارة المياه السطحية
 تتسبب المياه الدافئة بحدوث تغيرات في هطول 

األمطار وحرارة الهواء، وزيادة في الظواهر الجوية 
القاسية. باإلضافة إلى ذلك، تزيد المياه األكثر 

دفًئا من امتصاص البحر لكميات إضافية من ثاني 
أكسيد الكربون مما يؤدي إلى ارتفاع حموضة 

المياه، تغيير  جريان المياه والمغذيات وبالتالي 
أنتاجية المياه الساحلية. هذا كله سيؤدي إلى  آثار 

سلبية كبيرة على التنّوع البيولوجي البحري.

ارتفاع مستوى سطح البحر
 تشغل المياه الدافئة مساحة أكبر من المياه الباردة مما يؤدي 

إلى ارتفاع مستوى سطح البحر. باإلضافة إلى ذلك، يتدفق 
المزيد من المياه إلى المحيطات بسبب ارتفاع درجة الحرارة 

اإلجمالية التي تذّوب الصفائح الجليدية. سيؤدي التغيير في 
مستوى سطح البحر إلى زيادة خطر الفيضانات الساحلية، 

ال سيما في المناطق المنخفضة كما سيؤدي ارتفاع مستوى 
سطح البحر إلى غمر األراضي الساحلية )على سبيل المثال، 
المصاطب الفيرميتيدّية )vermetid platforms(؛ وسيزيد 
من مخاطر األضرار الناجمة عن العواصف. سوف يتأثر التنّوع 

البيولوجي الساحلي والبنية التحتية واألراضي الزراعية 
الساحلية وطبقات المياه الجوفية العذبة والمجتمعات 

الساحلية تأثرًا سلبيًا.

األنواع الّدخيلة
 مع ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، من المرجح أن 
تهاجر بعض األنواع خارج نطاقها الجغرافي إلى 
منطقة ال تتواجد فيها بشكل طبيعي. انتشار 
األنواع الّدخيلة سينافس االنواع المحلية ويؤثر 

على النظام البيئي بأكمله. ستؤثر هذه االنواع 
أيًضا على الصيادين واألسواق والمستهلكين 
حيث سيتعّين عليهم التأقلم مع هذه األنواع 

الجديدة من حيث الصيد واالستهالك.
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اشتداد العواصف
والفيضانات الساحلية

تأثير تغّير المناخ

على المناطق الساحلية

ارتفاع حموضة المياه
ارتفاع مستوى سطح

البحار والتآكل
 ارتفاع حرارة

المياه السطحية

ازدياد ا�نواع الّدخيلة
محّلي دخيل

هجوووووم
هروووووب

حموضة المياه

انخفاض مستويات األكسجين
يعد التأجين )eutrophication( بسبب التلوث العضوي، كما 

وارتفاع درجة حرارة البحر الناتج عن تغّير المناخ، من األسباب الرئيسية 
النخفاض مستويات االكسجين في مياه البحر. ان هذا االنخفاض 

سوف يقتل األنواع، يضّر بمناطق التفريخ، وبالموائل الساحلية )مثاًل 
المصاطب الفيرميتيدّية( ويقلل احتماالت معدل البقاء على قيد 

الحياة ونمو الكائنات البحرية المختلفة.

حموضة المياه
ينتج البشر كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون. تمتّص 

المحيطات والبحار كمّية كبيرة منه، مما يجعل المياه أكثر حموضة 
بحيث تضّر بالحياة البحرية وصيد األسماك والسياحة.كما ان ازدياد 

حموضة المياه يؤّدي إلى تدمير الموائل وتهديد األمن الغذائي ودخل 
األشخاص الذين يعتمدون على القطاع البحري.
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هل يؤثر تغّير المناخ علينا في المناطق الساحلية اللبنانية؟

تعرضــت وتتعــرض المناطــق الســاحلية لضغوطــات شــديدة مــن األنشــطة البشــرية وأكثرهــا وضوًحــا 
التمــدد العمرانــي علــى الخــط الســاحلي. أظهــرت تقنيــة نظــام المعلومــات الجغرافيــة )GIS( أن 
الســاحل اللبنانــي يمتــد أكثــر مــن 3٧0 كلــم )بــدالً مــن 22٥ كلــم( مــن العريضــة فــي الشــمال إلــى 
ــا  ــة. هــذا م ــذي حصــل خــال الخمســين ســنة الماضي رأس الناقــورة فــي الجنــوب بســبب ردم البحــر ال
يعــزز حقيقــة أن غالبيــة اللبنانييــن يعيشــون علــى الســاحل وأن الكثيــر مــن االســتثمار فــي البنــى 
التحتيــة قــد تــم إجــراؤه فــي هــذه المنطقــة حيــث كاهمــا ســيتأثر ســلًبا بتغّيــر المنــاخ. ســيؤدي تغّيــر 
المنــاخ إلــى إغــراق هــذه المناطــق بســبب ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر،  الــى العواصــف الشــديدة، الــى 
انخفــاض بمصــادر الغــذاء التــي تعتمــد عليهــا المجتماعــات بســبب تدميــر الموائــل والتغّيــرات فــي 
الخصائــص الكيميائيــة والفيزيائيــة لميــاه البحــر، إضافــًة إلــى تأثيــرات ســلبية علــى الســياحة الســاحلية، 
ــآكل الشــواطئ واختفــاء الزراعــة الســاحلية و بمــا ال يدعــو للشــك أن كل االســتثمارات فــي البنــى  و ت

ــة التــي تعتمــد عليهــا معرضــة لخطــر التضــرر المفــرط. التحتيــة الســاحلية والقطاعــات االقتصادي
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تغّير المناخ والبيئة الطبيعية
ما الذي يشكل بيئتنا الطبيعية الساحلية؟

يشــمل الســاحل اللبنانــي ثاثــة خلجــان، 12 رأســً بحريــً والعديــد مــن دلتــا األنهــار، 
حيــث 80٪ مــن الخــط الســاحلي هــو صخــري و 20٪ منــه رملــي. ترتبــط الشــواطئ 
الصخريــة بالموائــل التــي تســمى المصاطــب الفيرميتيدّيــة، المدرجــة كــذات قيمــة 
تســتحق الحماية في 2002 من قبل UNEP-MAP-RAC/SPA. تشــمل الموائل 
األخــرى علــى طــول الســاحل الجــزر الصخريــة )مثــل محمية جــزر النخيــل الطبيعية(، 
ومنحــدرات رمليــة وجيريــة )مثــل جبيــل ورأس الشــقعة ورأس البياضــة(، والكثبــان 
الرمليــة الســاحلية )مثــل شــكا ومحميــة شــاطئ صــور الطبيعيــة( والكهــوف 
إلــى  باإلضافــة  وغيرهــا(  الشــقعة  ورأس  وعمشــيت  بيــروت  )مثــل  الســاحلية 

الشــواطئ الرمليــة والصخريــة وتلــك المرصوفــة بالحصــى.
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المتغيرات
بين ١٩٦٢-٢٠١٠ 

تطّور الخط الساحلي اللبناني
في ٢٠١٠ و ٢٠١٦ مقارنة بعام ١٩٦٢

مليون م٢

ردم   تراكم  تآكل

المتغيرات
بين ١٩٦٢-٢٠١٦ 

أظهــرت دراســة أجراهــا برنامــج المــوارد البحريــة والســاحلية، معهــد الدراســات 
البيئيــة - جامعــة البلمنــد عبــر مقارنــة الصــور الجويــة لعــام 1962 وصــور األقمــار 
االصطناعيــة لعامــي 2010 و 2016  أن الشــواطئ الرمليــة والحصويــة قــد تراجعــت 
ــة  ــرات مربع ــن 10 كيلومت ــر م ــة أكث ــت إضاف ــا تم ــديد بينم ــآكل الش ــبب الت بس
ــا فــي عــام 2016(  ــا فــي عــام 2010 و 10،823،462 متــًرا مربًع )8،288،918 متــًرا مربًع
علــى طــول الشــاطىء اللبنانــي  عــن طريــق ردم البحــر. ُتعــزى هــذه التغييــرات 
بشــكل أساســي إلــى األنشــطة غيــر القانونيــة مثــل اســتخراج الرمــال والتنميــة 
الســاحلية الفوضويــة، ويرجــع ذلــك فــي الغالــب النقــص فــي تطبيــق القوانيــن 
الّنافــذة خاصــة أثنــاء الحــرب األهليــة )1975-1992( ومــا بعدهــا. عــالوة علــى 
ذلــك، عــادة مــا تعانــي المنطقــة الســاحلية والشــواطئ فــي لبنــان مــن النقــص 
فــي الرواســب، وهــو وضــع يــزداد ســوًءا بســبب بنــاء الّســدود علــى طــول األنهر 
والوديــان، وتحويــل غالبيــة األنهــر الســاحلية نحــو ميــاه الشــرب والــري. وقــد أدى 
ــا  ــواطئ مم ــى الش ــب إل ــدادات الرواس ــي إم ــاق ف ــع النط ــر واس ــى تغيي ــك إل ذل
ســبب المزيــد مــن التــآكل وتغييــر فــي الشــبكات الغذائيــة. ومــن المتوقــع أن 

تــزداد حــدة هــذه التأثيــرات بســبب تغّيــر المنــاخ.

تطّور المنطقة الساحلية في لبنان
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من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة
سطح البحر بالمقارنة مع المعّدالت الحالية

شباط آب
شباط آب

شباط آب

حالي ���� �١��

كيف يؤثر تغّير المناخ على بيئتنا الطبيعية؟

 1.  ماذا نعرف؟

•  مــن المتوقــع أن تصــل درجــة حــرارة الميــاه الســطحية عــام 20٥0 إلــى 1٩.٥ درجــة مئويــة 
كحــد أدنــى فــي شــباط و32.٥ درجــة مئويــة كحــد أقصى فــي آب وفي عام 2100 ســتصل 

الــى 21 درجــة مئويــة كحــد أدنــى فــي شــباط و34 درجــة مئويــة كحــد أقصــى فــي آب 
مقارنــة بـــالمعدالت الحاليــة، أي 1٧ درجــة مئويــة فــي شــباط و30 درجــة مئويــة فــي آب.

•  ســيؤدي ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إلــى تعاظــم تأثيــر تــآكل الســواحل وتراجــع 
الشــواطئ مــن خــال ازديــاد مخاطــر الفيضانــات علــى المناطــق الســاحلية وتدهــور 

موائلهــا الطبيعيــة القليلــة المتبقيــة. مــن المتوقــع أن يرتفــع مســتوى ســطح البحــر مــا 
بيــن مــا بيــن ٧-12 ســم بحلــول عــام 20٥0 مــع تأثيــر اكثــر الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر 
ــي. ــى الســاحل اللبنان ــي عل علــى طــول ســواحل شــرق وجنــوب البحــر المتوســط   وبالتال

 •  تــآكل شــديد للشــواطئ الرمليــة والحصويــة ونظمهــا البيئيــة. فقــدان للرمــول والحصــى 
ليــس فقــط بســب ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، ولكــن أيًضــا بســبب قــوة المــوج الناتجــة 

عــن العواصــف والتــي ســتزداد حــدة بســبب تغّيــر المنــاخ. 
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ارتفاع مستوى سطح البحر والساحل 

 ٢٠١٠

 ٢١٠٠

 ٢٠٥٠

2. ما الذي ما زلنا بحاجة إلى معرفته؟

المحلــي  المســتويين  علــى  متوفــرة  غيــر  البحريــة  األرصــاد  بيانــات  مجموعــات  تعتبــر 
والوطنــي ممــا يزيــد مــن صعوبــة تطويــر ســيناريوهات التوقعــات، وبالتالــي إدخــال خطط 
التأقلــم والتكّيــف. لذلــك، فــإن هنــاك حاجــة إلــى سلســلة بيانــات يوميــة تمتــّد علــى عــّدة 
ــرات المحيطــات )oceanographic( لتوقــع  ــة ومتغي ــرات األرصــاد الجوي ســنوات لمتغّي

تأثيــرات التغّيــر المناخــي علــى المنطقــة الســاحلية بفعاليــة. 
الــى  بحاجــة  لبنــان  فــي  المفّصلــة  والجيومورفولوجيــة  الجيولوجيــة  الخرائــط  أّن  كمــا 
تحديــث كبيــر خاصــة أنهــا اساســية للغايــة لفهــم تأثيــر تغّيــر المنــاخ علــى المنطقــة 
الســاحلية وللتخفيــف مــن آثــاره. حاليــً، ال توجــد مراقبــة طويلــة األمــد أو غيــر ذلــك للحركــة 
التكتونيــة لألراضــي فــي المناطــق المختلفــة مــن المنطقــة الســاحلية اللبنانيــة لفهــم 
ــر مســتوى ســطح البحــر  تأثيــر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وإبــراز تأثيــره. يعكــس تغّي
المســتويات المتغيــرة لــكل مــن اليابســة والبحــر. إن التــوازن بيــن هذيــن األمريــن هــو 

ــرات ملحوظــة فــي مســتويات ســطح البحــر. ــذي ينتــج تغّي ال
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تغّير المناخ والتنوع البيولوجي البحري اللبناني

ســطح  مــن  المائــة  فــي  واحــد  مــن  أقــل  اللبنانيــة  االقليميــة  الميــاه  تشــّكل 
المحيطــات فــي العالــم ولكنهــا تضــم ســتة فــي المائــة مــن األنــواع البحريــة 

بحرًيــا. 20 موئــًا  مــن  وأكثــر  العالميــة 

كيف يؤثر تغّير المناخ على تنوعنا البيولوجي؟

1.  ماذا نعرف؟
إلــى تغيــر فــي تشــكيات مجتمعــات  بالفعــل  البحــر  ارتفــاع درجــة حــرارة  لقــد أدى 

األنــواع. بيــن  والتفاعــات  البحريــة  الكائنــات 
علــى ســبيل المثــال، يــؤّدي تغّيــر المنــاخ وارتفــاع درجــة حــرارة ميــاه البحــر إلــى تســهيل 

الّدخيلــة مشــهدا  األنــواع  مئــات  أصبحــت  الّدخيلــة. حيــث  األنــواع  انتشــار واســتيطان 
مألوفــا، علــى األقــل فــي شــرقي البحــر األبيــض المتوســط، مــع اكثــر مــن 21٥ نــوع غيــر 

محّلــي تــّم توثيقــه فــي مياهنــا.

2. ما الذي ما زلنا بحاجة إلى معرفته؟

الموائــل البحريــة ليســت كلهــا معّرفــة ومحــّددة جّيــدا. ُيعــّد رســم خرائــط الموائــل فــي الميــاه 
ــر    ــا لفهــم تأثيــر تغّي ــرات فــي تشــكيات األنــواع أمــًرا ضرورًي الســاحلية اللبنانيــة ومراقبــة التغّي

المنــاخ علــى التنــّوع البيولوجــي البحــري واتخــاذ  تدابيــر للتكّيــف.
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تغّير المناخ واألنشطة البشرية

ما هي األنشطة البشرية على سواحلنا؟
يضــم الســاحل ٧0٪ مــن ســكان لبنــان حيث توجد أهم القطاعــات االقتصادية. القطاعات 
الســاحلية التي ســتتأثر في الغالب بتغّير المناخ هي الزراعة والســياحة وصيد األســماك 
إضافــة إلــى المناطــق الســكنية ، وتحديــدًا تلك التــي تتعدى على األماك  العامة البحرية.

•  تمثل الزراعة ٦0٪ من مناطقنا الساحلية وتتركز بشكل رئيسي في عكار ووادي أبو 
علي في الشمال والدامور والسهل الجنوبي خاصة حوالي صيدا وصور في الجنوب.

•  فــي لبنــان، تحتــل ٥1٪ مــن الصناعــات مــا نســبته 10٪ مــن مســاحة الســاحل فــي المناطــق 
المحيطــة بمــدن بيــروت وطرابلــس وشــكا وســبلين والشــويفات والذوق.

•   تعتبــر الســياحة مــن أهــم القطاعــات حيــث يقــع ٧1٪ مــن إجمالــي الفنــادق والمنتجعات 
وتمثــل مصــدر  وجونيــة  بيــروت  فــي  خاصــة  الســاحلية،  المنطقــة  فــي  لبنــان  فــي 

رئيســي لفــرص العمــل.
•   الصيــد فــي لبنــان هــو نشــاط عائلــي، والصّيــادون بشــكل عــام حرفيــون أو 
تقليديــون بطبيعتهــم، حيــث تعمــل مراكــب الصيــد مــن 44 مرفــأ. يكســب 

الصّيــاد حوالــي 2٥٪ أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور فــي البــاد.

محمية جزر النخل الطبيعية - طرابلس
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ماذا يفعل تغير المناخ بمجتمعاتنا الساحلية؟
1. ماذا نعرف؟

على مستوى الزراعة:
•   يزيــد ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر مــن تــآكل الشــواطئ وتضييــق مســاحة الشــاطئ 

ويســمح لميــاه البحــر بالوصــول إلــى األراضــي الزراعيــة. 
•    مــع اشــتداد العواصــف، قــد تغمــر األمــواج العاتيــة األراضــي الزراعيــة و ســتنقل الريــاح رذاذ 

البحــر مســافة متزايــدة ممــا يمّلــح التربــة الخصبــة.
الجوفيــة  الميــاه  إلــى طبقــات  البحــر  ميــاه  إلــى تســرب  الســاحلية  الفيضانــات  •   تــؤدي 

الســاحلية ممــا يؤثــر ســلًبا علــى إمــدادات ميــاه الشــرب والــري.

على مستوى الصناعة:
•   يهــدد ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر بإغــراق الموانــئ التجاريــة وقــد تتعطــل حركــة 

الصناعيــة.  وال ســيما  األخــرى،  االقتصاديــة  القطاعــات  وتعــّوق  البضائــع 
النفايــات  معالجــة  مرافــق  وخاصــة  الســاحلية  المنطقــة  علــى  الموجــودة  •   الصناعــات 
وشــبكات النقــل البــري والبنــى التحتيــة الحيويــة األخــرى معرضــة بشــكل كبيــر لخطــر 

ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والفيضانــات الســاحلية.
المنطقــة  علــى  الواقعــة  النفايــات  ومطامــر  الصحــي  الصــرف  ميــاه  معالجــة  •    مرافــق 
الســاحلية  معرضــة لخطــر الفيضانــات الســاحلية التــي تتفاقــم بســبب ارتفــاع مســتوى 

ســطح البحــر المحتمــل ممــا قــد يســبب تلويــث البيئــة البحريــة.

على مستوى السياحة:
•   يزيــد ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر مــن تــآكل الشــواطئ مكّبــدًا تكاليــف ماليــة لحمايــة 

المنتجعــات الســاحلّية ممــا يؤثــر ســلًبا علــى القطــاع. 
•   يتأثــر قطــاع الســياحة بفقــدان الموائــل الجاذبــة للســياح. ســتنخفض هــذه الجاذبيــة 
ــراث الثقافــي. ــع الت ــوع البيولوجــي، وتراجــع الشــواطئ وغــرق مواق بســبب انخفــاض التن
ــر المنــاخ،  ــة الســامة بســبب تغّي ــواع الّدخيل ــد مــن األن ــزداد أعــداد ووفــرة العدي •   قــد ت
وتعتبــر تهديــًدا جديــًدا للســباحين والغواصيــن فــي الميــاه الضحلــة ألنهــا تحتــوي 
علــى ســموم فــي اشــواكها يمكــن أن تســبب ألًمــا شــديًدا مثــل قنفــذ البحــر طويــل 
 Plotosus( وســمكة الســلور المرجانــي المخطــط )Diadema setosum( االشــواك

.)Pterois miles( وســمكة األســد )lineatus
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على مستوى صيد االسماك:
•   ســتؤدي العواصــف واألضــرار التــي تصيــب موانــئ الصيــد إلــى تعطيــل حركــة الصيــد البحــري 
وتســبب تكلفــة إضافيــة لصيانــة الموانــئ أو للتعويــض عــن األضــرار المحتملــة ألســطول الصيــد.
•   ســيتعّرض األمــن الغذائــي وصيــد األســماك وحمايــة الســواحل للتهديــد بســبب التغّيــرات 
فــي نمــو األنــواع الحيــة وتكاثرهــا، فضــًا عــن التغيــرات الهيكليــة والوظيفيــة فــي النظــم 
البيئيــة بســبب ارتفــاع حموضــة الميــاه، و انخفــاض األكســجين فــي ميــاه البحــر و تواجــد 

األنــواع الّدخيلــة.
•   ســيؤثر انخفــاض األكســجين فــي ميــاه البحــر علــى االقتصــاد والمجتمعــات التــي تعتمــد علــى 

خدمــات النظــم البيئيــة مثــل األراضــي الرطبــة ومصبــات األنهــار، مــن بيــن أمــور أخــرى.
•   تقــوم بعــض أنــواع األســماك التجاريــة بترســيخ وجودهــا فــي مناطــق جديــدة ممــا يــؤدي إلــى 
ــر علــى قطــاع  ــواع المحليــة،  أو قــد تظهــر تحــوالً فــي عمــق توزيعهــا، وكاهمــا يؤث إبعــاد األن

صيــد األســماك.
•   تعمــل األنــواع الّدخيلــة علــى تغييــر تشــكيلة األنــواع التجاريــة حيث ســيتعّين علــى الصيادين 
ــار الســلبية  إدخــال معــّدات صيــد جديــدة، والتكّيــف مــع تقنيــات صيــد جديــدة لتخفيــف اآلث

ومحاولــة إنشــاء أســواق لألنــواع الّدخيلــة ذات قيمــة تجاريــة.
•   قــد يواجــه صغــار الصياديــن انخفاًضــا فــي مواردهــم البحريــة الرئيســية، وبالتالــي ســيتعّين 

عليهــم التكّيــف وزيــادة قدرتهــم علــى الصمــود مــع الظــروف الجديــدة.
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2. ما الذي ما زلنا بحاجة إلى معرفته؟

يجــب جمــع المعلومــات حــول الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي للمنطقــة الســاحلية علــى 
المســتوى الوطنــي. حيــث أن الدراســات الحاليــة ال تركــز علــى المنطقــة الســاحلية بشــكل 

ــة فــي مناطــق معّينــة. خــاص ولكنهــا أكثــر عموميــة أو محلّي
يجــب تقييــم تأثيــر تغّيــر المنــاخ علــى المنتجــات البحريــة ذات القيمــة التجاريــة لتحديــد مرونــة 

المجتمــع المحلــي تجــاه التغّيــرات فــي الســلع والخدمــات المســّوقة وغير المســّوقة.

ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟ )المبادرات الفردية تؤّثر( 
- ال تقم بالبناء / التعدي على األماك العامة البحرية.

-  إذا كنــت تعيــش بجــوار الخــط الســاحلي، فقّم بتراجعات خاصة بــك عن االماك العامة البحرية 
للســماح للخّط الســاحلي بالعمل كخط دفاع أّول ضد األخطار التي تنشــأ في البحر.

- تجّنب الصيد خال موسم التكاثر االحياء البحرية.
- تجّنب استخدام معّدات الصيد التي تصطاد صغار االسماك .

- تجنــب أي نشــاط مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى تدميــر الموائــل الســاحلية، وتحديــًدا المصاطــب 
الفيرميتيدّيــة. فمثــا:

• تجنب المشي المكّثف على المصاطب الفيرميتيدّية.    
•  تجنب حصاد الطحالب البحرية لممارسة صيد األسماك وغيرها من الممارسات.  

•  تجنــب إلقــاء الملوثــات علــى المنطقــة الســاحلية بشــكل عــام وعلــى المصاطــب   
خــاص. بشــكل 

•  المســاعدة فــي اعــادة تأهيــل المصاطــب الفيرميتيدّيــة المتضــررة مــن خــال دعم   
العلمــي. والبحــث  الحمايــة  إجــراءات 

•  دعم إنشاء مناطق بحرية جديدة تدار محلًيا، حمى، ومحميات بحرية.   
• الحفاظ على الموائل الساحلية المحلّية وحمايتها.  

-  شــّجع / ادعــم / انضــم إلــى المنظمــات/ الجمعيــات العامــة و / أو الخاصــة التــي تعمــل علــى 
تقليــل و / أو التكيــف مــع تأثيــرات تغّيــر المنــاخ.

- قّلل من استخدام الوقود األحفوري إلى أقصى حد.
-  تجنــب األنشــطة التــي يمكــن أن تمنــع تدفــق الرواســب مــن األنهــار لتغذيــة الشــواطئ 

وبالتالــي تجنــب فقــدان الموائــل وتــآكل الشــواطئ.
-  احترام القوانين المتعلقة بالتخلص من الردميات واالتربة. 

- ساهم في خلق  اقتصاد جديد حول األنواع الّدخيلةمن حيث الصيد واالستهاك.
-  اضمــن اســتدامة المــوارد الســاحلية والبحريــة مــن خــال الممارســات الجّيــدة فــي قطاعــات 

Maria Bou Nassar ©صيــد األســماك والزراعــة والصناعــة والســياحة.
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    بروتوكــول اإلدارة المتكاملــة للمناطق الســاحلية

فــي عــام 2001، بــدأ تطويــر بروتوكــول اإلدارة المتكاملــة للمناطــق 
الســاحلية بموجــب اتفاقيــة برشــلونة لحمايــة البحر األبيض المتوســط 
مــن التلــوث، مــن أجــل ضمــان اإلدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة 
الســاحلية. تــم التوقيــع علــى بروتوكــول اإلدارة المتكاملــة للمناطــق 
الســاحلية فــي مدريــد فــي 21 ينايــر 2008. ويســمح لبلــدان البحــر 
ــة المشــتركة  ــة مناطقهــا االقتصادي ــإدارة وحماي األبيــض المتوســط ب
علــى نحــو أفضــل، فضــاًل عن التعامــل مع التحديــات البيئية الســاحلية 
المســتحدثة. دخــل البروتوكــول حّيز التنفيــذ فــي 24 آذار 2011 وصادقت 
عليــه الحكومــة اللبنانيــة فــي 18 أيلــول 2014 بموجــب المرســوم رقــم 

ــز التنفيــذ فــي 31 آب 2017.  639 ودخــل حّي

Conserve & protect
coastal habitats

المحافظة على/حماية
الموائل الساحلية

تراجع تجنب تدمير الموائل
الساحلية والمصاطب

الفيرميتيدّية.

تجّنب اصطياد
دعم المحمياتصغار ا�سماك 

البحرية

عدم إعاقة
مجاري ا�نهر
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ما الذي يجب عمله على المستوى الوطني؟

-  زيــادة الوعــي علــى جميــع المســتويات حــول اتفــاق باريــس المنبثــق عــن اتفاقيــة األمــم 
.)COP21( المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ

اإلدارة  إقــرار مشــروع قانــون  الســاحلية مــن خــال  المنطقــة  -  تخفيــف الضغــط علــى 
المتكاملــة للمناطــق الســاحلية )ICZM(  واســتراتيجية اإلدارة المتكاملــة للمناطــق 
المتكاملــة  اإلدارة  بروتوكــول  علــى  بنــاًء  البيئــة  وزارة  وضعتهــا  )التــي  الســاحلية 

الســاحلية. للمناطــق 
-  إنشــاء منصــة للمعلومــات والمنشــورات  العلميــة التــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن قبل 

جميــع أصحــاب المصلحة.
-  اعتمــاد التكيــف القائــم علــى نهــج النظــام اإليكولوجــي لتعزيــز مناطــق ســاحلية أكثــر 

مرونــة مــن خــال حمايــة النظــم اإليكولوجيــة.
-  إنشــاء شــبكة المحميــات البحريــة التــي اقترحتهــا »االســتراتيجية اللبنانيــة الخاصــة 
بالمحميــات البحريــة » والتــي طورتهــا وزارة البيئــة واالتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة

.)https://www.iucn.org/content/lebanons-marine-protected-areas-strategy(    
-  دمــج تغّيــر المنــاخ وتأثيراتــه فــي التخطيــط المدنــي وإدخــال تدابيــر مســتدامة وصديقة 
للبيئــة مــن خــال تقنيــات الهندســة المرنــة )soft engineering( مــن أجــل التخفيــف مــن 

أضــرار تغّيــر المنــاخ الــذي يزيــد مــن المخاطــر الســاحلية. 
-  اتخاذ تدابير إدارية لحماية األنواع والموائل المعرضة للخطر.

ــة وإدارة المواقــع الهامــة التاريخيــة / الطبيعيــة علــى  -  تطبيــق آليــة مؤسســاتية لحماي
ــر المنــاخ.  طــول الســاحل المعرضــة لخطــر تغّي

ــة والعلميــة وغيرهــا مــن أجــل  ــات الرســمية والمؤسســات الفني -  التنســيق بيــن الهيئ
التبــادل الفعــال للمعلومــات واإلدارة الســليمة.
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المحافظة على النظمتنويع السوق
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سن القوانين
وتطبيقها البحث والتطوير

ما الذى يجب عمله على المستوى الوطني

 زيادة الوعي

-  ســن قوانيــن محــددة متعلقــة بتغّيــر المنــاخ، واســتكمال إقــرار مشــاريع القوانيــن التــي 
تمــت صياغتهــا.

-  تطبيــق صــارم للقوانيــن المتعلقــة بانتهــاك االمــاك العامــة البحريــة، وأنشــطة ردم 
ــى الشــاطئ مــن بيــن أشــياء أخــرى. ــع الوصــول إل البحــر، ومن

-   تحديد مسارات إدخال / انتشار األنواع الّدخيلة في لبنان  إلدارة ورصد أفضل. 
- خلق سوق لألنواع الّدخيلة ذات القيمة التجارية بالتعاون مع القطاع الخاص.

- وضع برامج حماية لألنواع الرئيسية المتأثرة باألنواع الّدخيلةوتغّير المناخ. 
ــة فــي  ــواع الغازي ــواع واألن ــة بشــأن إدخــال األن -  البــدء فــي تنفيــذ »خطــة العمــل الوطني

لبنان«التــي أعدهــا مركــز
-  االنشطة االقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة )RAC/SPA( ووزارة البيئة.

-  الضغــط لعقــد اتفاقيــة مــع الســلطات المصريــة للســيطرة علــى / القضــاء علــى دخــول 
األنــواع الّدخيلةعبــر قنــاة الســويس.

-  اعتمــاد نهــج اإلدارة المتكاملــة ألحــواض األنهــار فــي السياســات الجديــدة وفــي جميــع 
السياســات التــي تشــمل مصــادر التلــوث البرّيــة التــي تتدفــق إلــى األنهــار وتصــل إلــى 

المنطقــة الســاحلية.
-  صياغة نماذج لتأثير السدود على المنطقة الساحلية قبل بنائها. 

الســاحل  طــول  علــى  البحريــة  المراقبــة  لمحطــات  الجغرافــي  والتــوزع  العــدد  -  زيــادة 
اللبنانــي لقيــاس المعطيــات الفيزيائيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة المهمــة لمعرفــة 

تأثيــرات تغّيــر المنــاخ وتبــادل البيانــات المجمعــة.
-  تفعيــل القوانيــن والمراســيم مــن خــال تطبيــق الشــروط الحاليــة لتقليــل الجريــان 
الســطحي الزراعــي والصناعــي ومنــع إلقــاء النفايــات الصلبــة والســائلة إمــا فــي مجــاري 

الميــاه أو مباشــرة فــي الميــاه الســاحلية.
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خالصة:
باإلضافــة إلــى الضغــوط الشــديدة الناجمــة عــن األنشــطة البشــرية، وكمــا 
هــو الحــال بالنســبة لجميــع المناطــق الســاحلية فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
المنــاخ علــى  تأثيــر تغّيــر  لبنــان مــن  الســاحلية  فــي  المنطقــة  ســتعاني 
ــّوع البيولوجــي ورفاهيــة المجتمــع. مــن المتوقــع أن ترتفــع درجــة حــرارة  التن
ســطح البحــر مــن 2 إلــى 3 درجــات مئويــة فــي عــام 20٥0 ومــن 3 إلــى ٥ درجــات 
مئويــة فــي عــام 2100 بينمــا مــن المتوقــع أن يرتفــع مســتوى ســطح البحــر 
بيــن ٧-12 ســم بحلــول عــام 20٥0 ممــا يــؤدي إلــى فيضــان األراضــي الســاحلية، 
ــواع  ــواع الّدخيلــة وســتنافس األن خاصــة أثنــاء العواصــف. ســتزداد أعــداد األن
المحّليــة علــى الموائــل ممــا يؤثــر علــى بقــاء هــذه االخيــرة وقدرتهــا علــى 
الصمــود وبالتالــي تؤثــر ســلبا علــى قطــاع صيــد األســماك واألمــن الغذائــي. 
باإلضافــة الــى زيــادة حموضــة البحــر وإنخفــاض مســتويات األكســجين، ســيتأثر 
التــوازن الكامــل للنظــام البيئــي البحــري الســاحلي بشــكل ســلبي وســيؤدي 

ــى تغييــرات بالشــبكة الغذائيــة. ال
ــة النظــم  ــر المنــاخ، فــإن حماي ــدور البحــر الرئيســًي  فــي مكافحــة تغّي نظــًرا ل
البيئيــة الســاحلية والبحريــة ضروريــة للســماح للكائنــات البحريــة والمجتمعات 
المنــاخ  تغيــر  تأثيــرات  مــع  بالتكّيــف  حــد ســواء  علــى  الســاحلية  البشــرية 
ــك إال مــن خــال مجموعــة مــن  والتخفيــف مــن حّدتهــا. وال يمكــن تحقيــق ذل

اإلجــراءات علــى المســتويين الحكومــي والفــردي.
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