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 IG.23/6القرار 

 2017 المتوسط األبیض البحر فيتقریر وضع الجودة 

 

 المتوسط األبیض للبحر الساحلیة والمنطقة البحریة البیئة حمایةإطار اتفاقیة برشلونة  في المتعاقدة األطراف إن
 العشرین، اجتماعھا في وبروتوكوالتھا

 وبروتوكوالتھا، المتوسط األبیض للبحر الساحلیة والمناطق البحریة البیئة لحمایة برشلونة اتفاقیة مراعاة مع
 ً  والتقییم، الرصد تتناول التي بروتوكوالتھا من العالقة ذات والمواد برشلونة اتفاقیة من 12 المادة وخصوصا

 اجتماعھا في المتعاقدة األطراف أقّرتھ الذي اإلیكولوجي النظام نھج طریق خارطة بشأن IG.17/6 القرار إلى باإلشارة
 ،)2008 الثاني كانون /ینایر 18-15 اسبانیا، ،ألمریة (عشر الخامس

ً  وباإلشارة (باریس، فرنسا،  عشر السابع اجتماعھا في المتعاقدة األطراف أقّرتھ الذي ،IG.20/4 القرار إلى أیضا
-3 تركیا، ،إسطنبولا (، الذي أقّرتھ األطراف المتعاقدة في اجتماعھا الثامن عشرIG. 21/3 والقرار ،)2012شباط/فبرایر 

 بشأن نھج النظام اإلیكولوجي، مع تركیز خاص على الرصد والتقییم، )2013 االول كانون/دیسمبر 6

ً  وباإلشارة  وساحلھ المتوسط األبیض للبحر المتكاملین والرصد التقییم برنامج بشأن IG.22/7 القرار إلى أیضا
 األطراف أقّرتھ الذي ،2017-2016 للفترة والمیزانیة العمل برنامج بشأن IG.22/20 والقرار الصلة، ذات التقییم ومعاییر
 ،)2016(أثینا، الیونان، شباط/فبرایر  عشر التاسع اجتماعھا في المتعاقدة

 اإلیكولوجي، النظام نھج مراسلة ومجموعة بالرصد، المعنیة المراسلة مجموعات لعمل تقدیره عن یعرب وإذْ 
 واألمانة، المتوسط، األبیض البحر عمل خطة وعناصر المتوسط، األبیض البحر عمل خطة وشركاء المتعاقدة، واألطراف

 مراسلة ومجموعة العناصر، اتصال وجھات بالرصد، المعنیة المراسلة مجموعات اجتماعات تقاریر في النظر وبعد
 اإلیكولوجي، النظام نھج

ً  یحیط وإذ في البحر األبیض  األسماك مصاید استدامةب المتعلقةالمؤخر لالستراتیجیة متوسطة األجل  باالعتماد علما
بصفتھا المنظمة المسؤولة عن  المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید العامة الھیئةاألسود، في سیاق  والبحرالمتوسط 

 األسود، والبحر المتوسط األبیض البحر مناطق في العاملةإدارة مصاید األسماك اإلقلیمیة 

 الترحیب و2017 المتوسط األبیض البحر في الجودة وضع عن للتقریر الرئیسیة االستنتاجات على تصادق .1
 بالقرار األول المرفق في المبین النحو على اإلیكولوجي، النظام نھج طریق خارطة تنفیذ بمتابعة الخاصة التوصیاتب

 الحالي؛
 
 المرفق في المتضمنة التوصیات في النظر اإلیكولوجي النظام نھج تنسیق وفریق العامة األمانة من تطلب   .2

 ؛متابعتھا وطریقة الحالي بالقرار األول
 
 للرصد المحدثة الوطنیة لبرامجھا النھائیة الصیغة وضع نحو عملھا مواصلة المتعاقدة األطراف من تطلب .3

ً  والتقییم  أقرب في الصلة ذات التقییم ومعاییر وساحلھ المتوسط األبیض للبحر المتكاملین والرصد التقییم برنامج مع اتساقا
 ممكن؛ وقت

 
 البیانات في الحالیة الفجوات سد إلى الحاجة االعتبار في أخذ ومع األمانة بمساندة المتعاقدة، باألطراف تھیب .4

 لبیانات الدوري للتقدیم ،2017 لسنة المتوسط األبیض البحر في الجودة وضع تقریر في الضوء علیھ ُسلط الذي النحو على
 تقییم منتجات إعداد سیساند ھذا إن حیث المحدثة؛ المتكاملة الوطنیة والتقییم الرصد برامج تنفیذ من مستمدة الجودة مضمونة

 العلم بین السلیم الربط إلى استناداً  ومتسقة منسقة وإقلیمیة وطنیة تدابیر ورصد وتنفیذ تصمیم عن فضالً  مستقبلیة، إقلیمي
 الجید؛ البیئي الوضع تحقیق وبھدف والسیاسات

 
 في الجودة وضع تقریر في الواردة المعرفیة الفجوات على للتغلب الممكنة الجھود كل بذل األمانة من تطلب .5

 للبحر المتكاملین والرصد التقییم برنامج تنفیذ من األولیة المرحلة نجاح في یساھم مما ،2017 لسنة المتوسط األبیض البحر
 لتقدیم المتعاقدة األطراف قدرات وتعزیز) 2019–2016 للفترة( الصلة ذات التقییم ومعاییر وساحلھ المتوسط األبیض
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ً  2023 عام في المتوسط األبیض البحر في الجودة وضع عن الثاني التقریر  الوضع تحقیق نحو المحرز التقدم على برھانا
 الصلة؛ ذات وغایاتھ الجید البیئي

 
 في ،اإلیكولوجي النظامنھج  حوكمة ھیكلمن خالل  المتعاقدة، األطراف مع التعاونمن األمانة العامة  تطلب .6

 جمع تحسین كیفیة حول لالحتیاجات بتقییم مصحوبةطریق  خارطة عدادإل2019-2018 السنتین فترة من األولى السنة
تقریر  لتقدیم الالزمة األولویة ذات األنشطةتُحدد  الھدف، لھذا وتحقیقًا .النظام قدرات وتعزیز المعرفیة الثغرات لسد البیانات

 وتھیب. العمل برنامج في األنشطة ھذه تضمین لیتم وذلك بنجاح 2030 لعاموضع الجودة في البحر األبیض المتوسط 
 تنفذأن  اإلیكولوجي النظامنھج  حوكمة ھیكلسیاق عمل  فيواألطراف المتعاقدة  المتوسط البحر عمل خطة بمنظومة
 .بنجاح 2030 لعام الجودة وضع تقریر لتقدیم الالزمة األولویة ذات األنشطة
 
 وساحلھ المتوسط األبیض للبحر المتكاملین والرصد التقییم برنامج بین تآزرات تطویر األمانة من تطلب .7
 وبرنامج المتحدة األمم برامج بھ تقوم الذي الجاري والعمل الصلة ذات المشتركة والمؤشرات الصلة ذات التقییم ومعاییر

 إلى التوصل نحو المحرز التقدم ترصد التي المؤشرات بشأن اإلقلیمیة األسماك مصاید إدارة ومنظمة اإلقلیمیة البحار
ً  المستدامة، التنمیة أھداف  .العالمي المستوى على المتوسطیة الخبرات وتبادل ،14 الھدف وخصوصا

 
 بالقرار الثاني المرفق في المبین النحو على التلوث تقییم ومعاییر عتبات حول المقترح التحدیث إلى باإلشارةو  .8

 توجد التي المختلفة السیاقات في االسترشادیة لألغراض اختبارھا على العامة واألمانة المتعاقدة األطراف وتشجیع الحالي
.المتوسط األبیض البحر في
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 المرفق األول
 

والتوصیات الخاصة  2017االستنتاجات الرئیسیة لتقریر وضع الجودة في البحر األبیض المتوسط لسنة 
 تنفیذ خارطة طریق نھج النظام اإلیكولوجي بمواصلة
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 2017أ) االستنتاجات الرئیسیة لتقریر وضع الجودة في البحر األبیض المتوسط لسنة 

 
كحالة راھنة  2017تقدم ھذه الوثیقة االستنتاجات الرئیسیة لتقریر وضع الجودة في البحر األبیض المتوسط لسنة  .1

 للبیئة البحریة والساحلیة للبحر األبیض المتوسط. ونلخص فیما یلي االستنتاجات الرئیسیة لكل ھدف إیكولوجي. 
 
ھو ضمان الحفاظ على التنوع البیولوجي أو تحسینھ. حیث  الھدف اإلیكولوجي األول المعني بالتنوع البیولوجي .2

تتوافق جودة الموائل الساحلیة والبحریة وحدوثھا وتوزیع األنواع البحریة والساحلیة ووفرتھا مع األحوال الفیزیوغرافیة، 
 والھیدروغرافیة، والجغرافیة، والمناخیة السائدة. وھو یتضمن خمسة مؤشرات مشتركة:

 
ك األول: نطاق توزیع الموائل والمؤشر المشترك الثاني: حالة المجتمعات واألنواع النموذجیة المؤشر المشتر •

 بالموئل
 

 االستنتاجات
 

مالت الخبرة اإلقلیمیة والبحوث وبرامج الرصد على مدى العقود الماضیة إلى تركیز اھتمامھا على بضعة موائل  .3
المساندة الستكشاف موائل أخرى، كاإلنشاءات الحیویة، من البحر الضحل جداً متوسطیة معینة فقط. وینبغي تقدیم المزید من 

 .السیاساتالحفظ، باإلضافة إلى تقییمات  حالةوالضغوط بھدف تحسین  التھدیداتالتركیز على  مع، إلى العمیق
 
ج الرصد في خطر، وما على الرغم من األھمیة العلمیة لدراسات السالسل الزمنیة، فإن التمویل المقدم لكثیر من برام .4

زال كثیر من البحر األبیض المتوسط ال تؤخذ منھ عینات كافیة، بل أیضاً ال تؤخذ منھ عینات بالمرة في مناطق كثیرة. وینبغي 
وتوحیده قیاسیاً بحیث تكون النتائج قابلة للمقارنة بسھولة على األقل فیما یخص بعض  إلى المخاطر المستند تنسیق الرصد

التي یتم تحدیدھا مسبقاً. یُعتبر تنسیق وتخطیط األعمال، وخصوصاً من جانب برنامج األمم المتحدة للبیئة/خطة عمل المتغیرات 
 .اإلقلیمي دون أوالنطاق اإلقلیمي البحر األبیض المتوسط، حاسم األھمیة لضمان االتساق والتآزرات على 

 
لتوزیع الجغرافي، ینبغي أن تركز المزید من البحوث على بجانب المعاییر من قبیل االنخفاض في الكمیة والنوعیة وا .5

العملیات التي تؤدي إلى قلة تنوع الموائل. تحوالت األنظمة واسعة النطاق في النظم اإلیكولوجیة، حیث تتراوح من انھیار 
البحریة. غیاب الفھم مجموعات فردیة، كاألسماك التجاریة، إلى اختفاء موائل بأكملھا، كالغابات الطحلبیة ومروج األعشاب 

عالوة على ذلك،  الواضح للمالحظات التقییمیة المتصلة بھذه العملیات غالباً ما یحد من إمكانیة تنفیذ ممارسات االستعادة الفعالة.
 في ھذه الدورة من تنفیذوسیتم رصدھا ) IMAP(برنامج التقییم والرصد المتكاملینل تُختار ھذه الموائل في القائمة المرجعیة

 البرنامج. 
 

ھناك حاجة إلى زیادة التغطیة الجغرافیة للحمایة، وذلك بتأسیس مجموعات جدیدة من المحمیات البحریة (ثم شبكات  .6
 من 11تحقیق الھدف ،غیرهضمن  ،ھدفب، للمحمیات البحریة) في األجزاء الجنوبیة والشرقیة من البحر األبیض المتوسط

األھداف اإلیكولوجیة (یتركز معظم المحمیات البحریة في شمال وسط البحر األبیض المتوسط) بما أنھ تبیّن أن  أیشي أھداف
تتطور إیجابیاً في المحمیات البحریة في البحر األبیض المتوسط. ینبغي أن  6و 4و 3و 1برنامج التقییم والرصد المتكاملینل

مرجعي شامل لتقییم تحقیق الوضع البیئي الجید، لكن ینبغي أیضاً  كمعیارحریة یؤخذ في االعتبار استخدام شبكات المحمیات الب
أن تؤخذ في الحسبان الحاجة إلى تحقیق الوضع البیئي الجید (االستخدام المستدام) لمنطقة البحر األبیض المتوسط بأسرھا. ھدف 

ة، وبالتالي زیادتھ؛ حیث یمكن عندئذ تعریض النطاق اإلقلیمي مھم لتفادي نقل الضغط (باألنشطة) خارج المحمیات البحری
، 2020الموائل الحساسة لمزید من الخطر. ینبغي تحقیق الوضع البیئي الجید في جمیع میاه البحر األبیض المتوسط بحلول عام 

 ھدف.لكن ھذا التقییم الحالي یشیر بوضوح إلى ضرورة تحقیق تقدم أكثر بكثیر وإدارة الضغوط للسیر نحو تحقیق ھذا ال
 
المناطق الواقعة خارج  في) MPAsعالوة على ذلك، ھناك حاجة إلى إنشاء المناطق البحریة المشمولة بالحمایة ( .7

إدراج المناطق المشمولة بحمایة خاصة في البحر  إجراءاتوتَردنطاق الوالیة الوطنیة لحمایة الموائل في أعماق البحار. 
 والتنوع خاصة بحمایة المتمتعة بالمناطق المتعلق البروتوكول في بالتفصیل) SPAMIsاألبیض المتوسط ذات األھمیة (

ً جزئی الواقعة بالمناطق یتعلق یماف المثال، سبیل على). 9(المادة  المتوسط األبیض البحر في البیولوجي ً كلی أو ا في أعالي  ا
 یشمل الذي القرارالمتعاقدة  األطراف تخذوت البحار، یجب أن یُقدم االقتراح "طرفان أو أكثر من األطراف المجاورة المعنیة"

 اجتماعاتھا خالل اآلراء بإجماع األھمیة ذات المتوسط األبیض البحر في خاصة بحمایة المشمولة المناطق قائمة في المنطقة
الواقعة خارج نطاق الوالیة الوطنیة في قائمة المناطق المشمولة بحمایة خاصة في البحر  اطقنالم اجإدر وبمجرد. الدوریة

األبیض المتوسط ذات األھمیة، تتفق جمیع األطراف المتعاقدة على "االعتراف باألھمیة الخاصة لھذه المناطق بالنسبة للبحر 
على المناطق المشمولة بحمایة خاصة في البحر األبیض المتوسط ذات  األبیض المتوسط، وبالتالي "االمتثال للتدابیر المطبقة

األھمیة، وعدم التفویض أو القیام بأیة أنشطة یمكن أن تتعارض مع األھداف التي أُنشئت من أجلھا المناطق المشمولة بحمایة 
ة في البحر األبیض المتوسط ذات للمناطق المشمولة بحمایة خاص ذلك ویمنحخاصة في البحر األبیض المتوسط ذات األھمیة". 

 .بروتوكولال أطرافیھم  فیمایسري على الجمیع، على األقل  أثراً األھمیة والتدابیر المتخذة لحمایتھا 
 
 ةالبیئی الحالةلتحدید  تعكف الدول الساحلیة حالیاً على صیاغة معاییر خاصة بھا وبروتوكوالت الرصد المرتبطة بھا .8
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 برنامج التقییم والرصد المتكاملینفي وتدعم صحف الوقائع اإلرشادیة للرصد التي ُوضعت لجمیع المؤشرات المشتركة . ةالجید

)IMAPالمؤشرات، لیس ) بشكل كبیر ھذه المساعي الوطنیة، مع السماح بتقلیل التباینات في تفسیرات األھداف اإلیكولوجیة و
تم  وقد وكذلك في برامج الرصد الوطني ذات الصلة التي تعاني من األمر ذاتھ.، أقلھا في المصطلحات اإلیكولوجیة المستخدمة

إجراء قانوني جدید لالتحاد  اعتماد مع) GES(الحالة البیئیة الجیدة  توطیدفي  المستخدم المعیار تنسیقسلیط الضوء على ت
قدر أنھ تم تنفیذ باً  وینبغي التنویھ أیض االتحاد األوروبي) لمعظم الدول األوروبیة./2017/848(القرار  2017األوروبي في 

كبیر من العمل فیما یخص التوجیھ المتعلق بإطار االستراتیجیة البحریة على المستوى األوروبي، في المقام األول من خالل 
اقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق المحیط األطلسي ولجنة حمایة البیئة البحریة في منطقة بحر البلطیق، حیث ُوضعت اتف

 مبادئ توجیھیة للرصد.
 
تُعتبر التقییمات الحالیة نوعیة في الغالب، وتستند إلى تجمیعة من التقییمات والدراسات المنشورة. وكانت التحلیالت  .9

حاسمة األھمیة لتوسیع معارفنا بشأن مدى الموائل والتھدیدات، لكنھا غالباً منحازة إما بسبب استقراء بعض الواسعة النطاق 
الدراسات الصغیرة النطاق وإما بسبب التقییمات الواسعة النطاق المنخفضة االستبانة. ویؤدي االفتقار الھائل إلى البیانات 

م الموائل البحریة إلى تقویض التقییم الكمي لحالتھا، مما یحد من إمكانیة تقییم الواقعیة والرصد الموحد قیاسیاً فیما یخص معظ
الحالة ومسارات التغییر في الموائل المتوسطیة. ینبغي أیضاً أن تؤخذ في االعتبار مدخالت إضافیة (الطرق ودراسات الحالة) 

من أجل تقریر حالة )/) http://actionmed.euActionMEDمشروع المشروعات الجاریة والجدیدة، مثل المستمدة من 
 .2019البیئة والتنمیة لعام 

 
 حیث المتوسط، األبیض البحر نطاق على) یكون ما أقل أوبسیط  تغییر مع" مرجع(" ألساس خطا بیانات تُفتقر .10
 لھذه مستدامة حالة تحدید على قدرتنا یقوض وھذا .البحر لقاع الجرافة األسماك مصاید بسبب للتآكل الموائل من الكثیر تتعرض
 الموائل لمعظم) تغییر بدون" (األصلیة" األساس خطوط وتعتبر .العالي الضغط من لمستویات باستمرار تتعرض التي الموائل،
 ھذه استخدام المجدي أو العملي من یكون ال وقد .الطبیعیة الموائل لمجتمعات محتملة حالة بأفضل معرفتنا یقوض مما معدومة،

 أن ویمكن .محدد لموئل التعافي وإمكانات الطبیعیة الدینامیكیة إدراك لمفید منا ولكن مكان، كل في بیئي كھدف األصلیة الحالة
 من المستثناة المناطق" الخصوص وجھ على وتشمل ،)MPAs( بالحمایة المشمولة البحریة المناطق وإدارة إنشاء زیادة یسھم

 .الصلة ذات الموائل أنواع عن المستقبل في بیانات تزوید في" الضغط منخفضة المناطق أو االستخراجیة األنشطة
 

 المكانیة االستبانة في الصید ضغط بیانات مثالً،( جمیعھا تتوفر ال قد ولكنھا الصلة، محتملة البیانات من العدید توجد .11
 ).البحري والقطاع البحریة البحوث من البیولوجیة البیانات أو الدقیقة
 

 زماني نطاق على بالضغط مرتبطة بیانات تتضمن منھا قلیالً  ولكن البیولوجیة، البیانات مجموعات من العدید توجد .12
 .متوافق ومكاني

 

ً  بلد كل عملی .13  مشتركة منھجیة وضع إلى الحاجة استمرار إلى یشیر مما ،بھ الخاصة الرصد بیانات تخزین على حالیا
 حوسبة وتیسیر االتساق تحقیق لضمان الصلة ذي العمل وتنسیق ذلك، إلى الحاجة توقع من البد .بینھا التنسیق زیادة) / وأدوات(

 .المؤشر تقییم في الستخدامھا البیانات
 

المحیطات وحموضتھا واألحوال الطقسیة المتطرفة واالجتیاحات  من المتوقع أن تشھد السنوات القادمة ازدیاد احترار .14
البیولوجیة، وھي أمور یصعب تقییمھا وإدارتھا. وینبغي توجیھ مزید من االھتمام إلى التھدیدات التي یمكن تخفیف أثرھا بشكل 

وفي ھذا اإلطار، ینبغي أیضا أسھل كالصید بشباك الجر وحركة النقل البحري وتحمیل المغذیات نتیجة بعض األنشطة البریة. 
زیادة تحسین المعرفة بتوزیع التھدیدات وكثافتھا (مثالً: المصاید، االجتیاحات البیولوجیة، القمامة البحریة، التعدین في قاع 

 البحار، البنیة التحتیة الساحلیة وغیر الساحلیة) للحد من الریبة تجاه آثارھا. 
 

یُعتبر تشجیع الوصول المفتوح إلى البیانات حاسم األھمیة للغایة، وال سیما البیانات المستمدة من مشاریع االتحاد   .15
األوروبي، من خالل قواعد البیانات المؤسسیة المحتفظ بھا بموجب قواعد وبروتوكوالت مصدقة من االتحاد األوروبي. ما زالت 

ألوروبي مفتتة كثیراً ولیست مخزنة في مستودع واحد تكون فیھ البیانات متاحة بصیغة البیانات الناشئة عن مشاریع االتحاد ا
 والبیانات البحري للرصد األوروبیة الشبكة تقوم األوروبیة، البلدان یخص وفیماقیاسیة باتباع بروتوكول وصول محدد. 

)EMODnet (القطاع من للمستخدمین المجّزأة الموارد إتاحة زیادة بھدف تعریف وبیانات ومنتجات بحریة بیانات بتجمیع 
ً  وموحدة الجودة مضمونة بحریة بیانات على یعتمدونمن  والخاص، العام  البیني للتشغیل قابلة تكون والتي ومنسقة، قیاسیا

 خاصة بحمایة المتمتعة للمناطق اإلقلیمیة األنشطة مركزطّور  فقط اإلقلیمي، النطاق على. استخدامھا على قیود والتوجد
)http://data.medchm.net (التنوع مجموعة عن المتوفرة البیانات دمج سبیل في البیولوجي التنوع عن جدیدة منصة 

 مع البیني للتشغیل قابلة بأنھا المتوسط األبیض البحر في البیولوجي بالتنوع المعنیة المنصة ھذه وتتمیز. البیولوجي
 ).SDI( ووطنیة إقلیمیة مكانیة تحتیة بیانات بنیة أي أوEMODnet شبكة
 

ینبغي مساندة عملیة التخطیط المكاني البحري عبر البحر األبیض المتوسط إلى حد كبیر، وذلك باعتبار األنشطة التي  .16
 یُتوقع أن تزداد في المستقبل (مثالً: تربیة األحیاء المائیة وحركة النقل البحري والتعدین في قاع البحار).

http://actionmed.eu/
http://actionmed.eu/
http://actionmed.eu/
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 الرسائل األساسیة
 

 لموائل:فیما یخص ا .17
 

یعكس التحول من نھج الحفاظ على الموائل إلى نھج التنوع البیولوجي ووظائف النظم اإلیكولوجیة بشكل أفضل كثیراً  •
 البحریة والحفاظ علیھا. اإلیكولوجیةاألساس المنطقي الذي یستدیم إدارة النظم 

یستدعي ھذا التحول نُھجاً شمولیة وتكاملیة مستندة إلى النظم اإلیكولوجیة، والتي ما زالت قید التطویر وستتطلب  •
 .وإدارتھا وتقییمھا المحیطات رصدإعادة تقییم للطریقة التي نتعامل بھا مع 

 فجوات المعرفة
 

ج التي ینبغي أن تكون متكاملة لكنھا ُوضعت بدالً یتسم تحلیل النظم البحریة بالتجّزؤ غالباً، مع وجود سلسلة من النُّھ .18
من ذلك في ظل القلیل من أوجھ الصلة فیما بینھا. فالتمییز بین النظم القاعیة والنظم البحریة المفتوحة، على سبیل المثال، یستند 

ات الرئیسیة التي تستلزم مزیداً وتشمل بعض الفجو إلى أنماط توزیع التنوع البیولوجي لكن ال یأخذ في اعتباره العملیات كثیراً.
 من البحث ما یلي:

 
 .دور بنوك حفظ األطوار الساكنة لدینامیات العوالق •
 .أثر العوالق الحیوانیة الكبیرة على وظائف النظم اإلیكولوجیة •
 .الصالت بین نظم البحر العمیق والنظم الساحلیة •
 لتخطیط.الموائل البحریة المفتوحة وعملیات امن أجل تحدید الموائل  •
 .المعرفة بعملیات االتصال •
كبیرة  مناطقللتمكن من تغطیة  البحر، قاع لدراسة الصوتي الرصدتقنیات مبتكرة، مثل االستشعار عن بُعد و تطویر •

 .عالیة بدقة
المؤشر المشترك الثالث: نطاق توزیع األنواع (الھدف اإلیكولوجي األول فیما یتعلق بالثدییات البحریة والطیور  •

 البحریة والزواحف البحریة) 
 

 االستنتاجات
 

المعرفة المتاحة حالیاً حول وجود وتوزیع واستخدام موائل وأفضلیات الثدییات البحریة المتوسطیة محدودة ومنحازة  .19
 ً  نتیجة عدم توازن توزیع المجھود البحثي أثناء العقود الماضیة، والذي تركز غالباً على مناطق معینة من الحوض. ففي إقلیمیا

عموم البحر األبیض المتوسط، نجد أن المناطق التي تقل بشأنھا المعلومات والبیانات حول وجود الثدییات البحریة وتوزیعھا 
من الحوض، بما في ذلك حوض المشرق وسواحل شمال أفریقیا. باإلضافة إلى ذلك، فإن وانتشارھا ھي الجزء الجنوبي الشرقي 

أشھر الصیف ھي األكثر تمثیالً، ولم توفَّر إال معلومات قلیلة جداً فیما یخص شھور الشتاء في مستجمع البیانات، حیث تكون 
 األحوال الجویة.األوضاع المحیطة بتنفیذ حمالت البحوث البحریة شدیدة القسوة نتیجة سوء 

 
یرتبطا وجود الثدییات البحریة وتوزیعھا في المقام األول بالموائل المناسبة وتوفّر الموارد الغذائیة؛ وقد تسبب  .20

الضغوط البشریة المنشأ وتغیر المناخ تغیرات وتحوالت في انتشار الثدییات البحریة، مع إحداث آثار ضارة محتملة على 
لى ذلك فمن أجل االرتقاء بجھود الحفظ وإرشاد أغراض اإلدارة، من األھمیة الحاسمة أن نحصل مستویات المجموعات. بناء ع

على أوصاف مفصلة وقویة لنطاق األنواع وتحركاتھا ومدى توزیعھا الجغرافي مع معلومات مفصلة حول مكان مناطق التكاثر 
 والتغذي.

 
في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المتاخمة  ھناك جھود حالیة یبذلھا االتفاق المتعلق بحفظ الحوتیات .21

من المحیط األطلسي للبدء في مسح شامل على مستوى المنطقة یشار إلیھ باسم مبادرة مسح االتفاق المتعلق بحفظ الحوتیات، 
علماء محلیون یعملون  . وفي الوقت ذاتھ، ھناك2018وذلك لتقییم توزیع وجود الحوتیات وتقدیر كثافتھا ووفرتھا في صیف 

على تحدید موائل الحوتیات الحرجة ومناطق الثدییات البحریة المھمة في البحر األبیض المتوسط بأكملھ. وقد أُجري أیضاً تحلیل 
 فجوة في البحر األبیض المتوسط لجرد البیانات المتاحة والختیار المناطق التي ینبغي أن یُجمع منھا المزید من البیانات.

 
ھذا العرض العام على أھمیة تجمیع كافیة المعلومات المتاحة حول توزیع السالحف البحریة في مواقع التكاثر  یشدد .22

والتغذي والنمو، وكیفیة ارتباط ھذه المواقع، لفھم أنماط توزیع السالحف البحریة على مستوى فئة الحجم والمجموعات واألنواع 
 ة إلى استراتیجیات تخفیف لبناء القدرة على الصمود لدى المجموعات الموجودة.الختیار مناطق أساسیة لحمایتھا. وھناك حاج

 

ً تستخدمھا  التي التعشیش مواقع معرفة الجید من عام، بشكل – التعشیش مواقع .23  الضخمة البحریة السالحف من كل حالیا
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 البحر أنحاء في المحتملة التعشیش شواطئ جمیعل مسح إجراء یلزم ذلك، ومع .المتوسط األبیض البحر في والخضراء الرأس

ً  إفریقیا، شمال في التعشیش مثالً،( الحالیة المعرفة في الفجوات سد بھدف المتوسط األبیض  ذلك تحقیق ویمكن ).لیبیا وخصوصا
ً أیض ممكنأنھ  غیر التقلیدیة، المسح أسالیب باستخدام  فترة في) طیار بدون طائرةال أو بالطائرة( الجویة المسوحطریق  عن ا

ً  متوفرة أصبحت التي االستبانة، العالیة الصناعیة األقمار بصور أوحتى) یولیو/تموز( التعشیش ذروة  .تجاریا
 

 ستخدام أسبابا عن أساسیة معلومات تجمیع مع زامنبالت الحالیة، الثابتة التعشیش لشواطئ كاملة حمایة توفیر ینبغي .24
 ودرجات لاالرم حرارة درجات ونطاق لاالرم وتركیبة الشاطئ وبنیة الجغرافي الموقع ذلك في بما لھا، البحریة السالحف

 مثالً،( منتظمة فترات في متقطع بشكل المستخدمة الشواطئ رصد ینبغي ذلك، مع وازيوبالت. ذلك وغیر الساحلي، البحر حرارة
ً  سنوات 5 كل  االستخدام فیھا یتغیر التي المواقع وتحدید الوقت، مرور مع االستخدامطرأت على  التي التغییرات لتحدید) تقریبا
 ونطاق لاالرم وتركیبة الشاطئ وبنیة الجغرافي الموقعحیث  من المواقع ھذه كل تقییم ینبغي أخرى، مرة .ثابت إلى متقطع من

 الشواطئ على التعرف في یساعد مما األرض، على ذلك، وغیر الساحلي، البحر حرارة ودرجات لاالرم حرارة درجات
 للتحلیالت أمال، مستخدمة أكانت سواء الرملیة، الشواطئ جمیع تخضع أن ینبغي مثالي، وبشكل .المستقبل في للتعشیش الصالحة

 نطاق في التغییرات بسبب وذلك المستقبل، في البحریة السالحف تستخدمھا أن یمكن التي الشواطئ تلك تحدید بھدف ذاتھا،
 إلى المیاه، وفي الشواطئ على الرمال حرارة درجات تغیرتؤدي إلى  أن شأنھا من والتي المناخ، تغیر نتیجة الحرارة درجات

 إلى االنتقال إلى البحریة السالحف ضطرتل الحالیة الشواطئ صالحیة سیغیر مما البحر، سطح مستوى ارتفاع في التسبب جانب
 .معینة بشریة أنشطة من وحمایتھا المستقبلیة األھمیة ذات الشواطئ اكتشاف یمكن الطریقة، وبھذه .البدیلة المواقع

 
 البلوغ( التغذي موائل حمایة جھود على التركیز كیفیة تحدید الضروري من -والتشتیة) والنمو البلوغ( التغذي مواقع .25
 وفئات المجموعات مختلف من البحریة السالحف من كبیرة أعداد تتجمع حیث تحدیدھا یسھل التي المناطق حمایة مثالً  ،)والنمو
 المجموعات مختلف من فاصلة فترات على بحریة سلحفاة 20-10 تجمع یمكن حیث الممتدة، الساحلیة المناطق وحمایة الحجم،
 .كبیر نطاق على تمثیلیة أعداد إلى تصل ولكنھا الحجم، وفئات
 

 الستخدام األقرب النموذج األخیرة تكون قد ولكن والحمایة، التصمیم في أسھل بأنھا المناطقاألولى من  النوعیة تتمیز .26
ً أیض الخسارة لخطر عرضة أكثر األخیرة المناطق تعدو .المتوسط األبیض البحر منطقة في البحریة السالحف موئل  حیث ،ا

 ذي غیر أمر فقط سلحفاة 20-10 بین یتراوح ما وجود أن والفنادق، المراسي مثالً  تطویر،الب المعنیة اإلدارة دراسات تفترض
 .أكثر أو السالحف من مجموعة تتأثر أن مكن في مواقع، عدة عبر فردیة بصورة اإلجراء ھذا تكرر إذا ذلك، ومع أھمیة،

 
 باإلضافة المتوسط، األبیض البحر منطقة في والتشتیة والتغذي النمو مواقع توزیع كیفیة تحدید الضروري من وبالتالي، .27

 موسمیة ذلك في بما المواقع، ھذه على تتردد التي مختلفةال مجموعاتال ومن مختلفةال حجمال فئات من السالحف أعداد إلى
 الساحلیة المساحات/المواقع أي عن مستنیرة قرارات اتخاذ یمكننا فقط، المعلومات ھذه إلى اً استناد .المواقع بین والربط االستخدام

 .الجیني والتنوع الحجم فئات من عدد أكبر تتضمن حیث حمایتھا؛ ینبغي التي
 

 في البحریة السالحف تستخدمھا التي المواقع لتحدید) طیار بدون طائرةال أو طائرةبال( الجویة المسوح بإجراء یُوصى .28
 بین تتراوح فاصلة فترات على المواقع ھذه برصد وذلك االستخدام، في الموسمیة التغیرات جانب إلى البحریة، الساحلیة المناطق

 متن على المسوح مثالً،( األرض على منھا عینات وأخذ تمثیلیة مواقع اختیار ینبغي األولي، التقییم ھذا إجراء وعقب .أشھر 2-4
 إجراء ینبغي ،أمكن إذاو .المجموعات خلط مدى تحدید بھدف جینیة عینات وتجمیع الحجم وفئات األنواع لتعیین) القوارب
 .المواقع بین االتصال لتحدید)) PIT( السلبي التكاملي الناقل عالمات ذلك في بما( والتتبع المستقرة النظائر دراسات

 
قد یتأثر منحدر التنوع المتزاید من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي جزئیاً بمجھود االستكشاف/الرصد. وفیما  .29

، تعتبر المعلومات حول تكاثر مجموعات الطیور یخص الكثیر من البلدان الشرقیة والجنوبیة، وكذلك بعض البلدان األدریاتیة
البحریة أو انتشارھا في عرض البحر متفاوتة أو معدومة تماماً. ولعل ھذا إلى حد ما نتیجة نُدرة الطیور ھناك في الواقع أو 

ومصر  عدمھا، لكن قد یكون أیضاً مرتبطاً بنقص البیانات. ھناك معلومات قلیلة بوجھ خاص متاحة فیما یخص الجزائر
وإسرائیل ولبنان وسوریا وقبرص وتركیا وألبانیا. وال توجد بیانات فیما یخص البوسنة والھرسك، لكن ھذا البلد یملك منطقة 
ساحلیة محدودة للغایة، وعلى األرجح ال توجد لدیھ مجموعات متكاثرة من الطیور البحریة ذات العالقة. كما أن المعلومات 

 ً  ، وتركز على خطاف البحر. الخاصة بلیبیا متفاوتة أیضا
 

لكن االفتقار إلى المعلومات لیس مقصوراً على البلدان سالفة الذكر. فمعظم البلدان المتبقیة تعاني من بعض الفجوات  .30
المھمة، وال سیما في تقییم أحجام المجموعات، لكن ھناك أیضاً فجوات في الجرد السلیم لكافة المستعمرات المتكاثرة في 

من جلم ماء  1500خصوصاً في حالة جلم الماء. فعلى سبیل المثال، تم العثور على مستعمرة یزید أفرادھا على أقالیمھا، و
البحر األبیض المتوسط مؤخراً في الیونان، بالقرب من أثینا، على الرغم من أن ھذه المنطقة مستكشفة جیداً في حدود المعقول. 

 بحر إیجة حتى بضع سنوات مضت.وبالمثل لم یتم تأكید تكاثر طیور النوء في 
 
ً رئیسی تغذي موقع واللیبیة التونسیة السواحل قبالة المیاه تمثل .31  الرأس في تعشش التي) والنوء الماء جلم( النوئیات لطیور ا

 .المھمة مالطة منطقة – صقلیة مضیق – الطیب
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 في التكاثر مجموعات من% 90 ویوجد طائر؛ 60000 بأكثرمن العالم في أودوین نورس طیور مجموعات عدد یُقدَّر .32
 من المرتجع وتستخدم الصید، سفن حول الطیور ھذه وتقتات ).نھرإبرو دلتا( واحد موقع في منھا% 70 تتركز فقط، مواقع 4

 األبیض البحر غرب في أكبر بدرجة األسماك بمصاید الطیور من النوع ھذا ارتباط ویُالحظ .عالیة وكفاءة واسعة بصورة السفن
ً ثانوی تكاثر موقع التونسیة الھضبة/  صقلیة قناة منطقة وتعد .وشرقھ وسطھ من أكثر المتوسط  وجود مع أودوین، نورس لطیور ا
ً وأیض) 2013 الدولیة بیردالیف منظمة تكاثر؛ زوج 40( وتونس جالطة أرخبیل في صغیرة مستعمرة  10( زمبرة جزیرة في ا
 عملیة كشفت ذلك، ومع .صقلیة األیونیة، فندیكاري جزیرة في أخرى مستعمرة وھناك ).2013 الدولیة بیردالیف منظمة أزواج؛

 لطیور مھمة تغذي مواقع ھي تونس غرب شمال قبالة المیاه فإن فقط، صغیرة بأعداد التكاثر حدوث من الرغم على أنھ التتبع
 ).2014 وآخرون، باتشیتي( سردینیا جنوب في المستعمرات من القادمة أودوین نورس

 

ً  البحث، من مزیداً  تستلزم البورانو بحر في البحریة بالطیور المتعلقة المعلومات تتفاوت .33  الجانب على وخصوصا
 من أنھ غیر .البحر في التوزیع أنماط إلى باإلضافة البحریة، الطیور تكاثر مجموعات عن المعلومات وتشمل .اإلفریقي

ً  الضروري  وإجراءات( المعلومات وتستحق .البحریة الطیور على المحتمل وتأثیرھا البشریة األنشطة عن المعرفة تحسین أیضا
ً  البحر، في العَرضي والصید المستعمرات إلى أُدخلت التي الثدییات جانب من باالفتراس المتعلقة) الحفظ ً  اھتماما  .خاصا
 

 الرسائل األساسیة
 

 لثدییات البحریة:فیما یخص ا .34
 

في عموم البحر األبیض المتوسط  البحریة الثدییات توزیع لتقییم المخاطر على قائم رصد نھج تنفیذینبغي  •
 بأكملھ. 

 وینبغي تكریس المزید من الجھود في المناطق سیئة الرصد. •
 وینبغي إعطاء األولویة لألنواع المدرجة باعتبارھا تعاني من نقص البیانات بموجب معاییر القائمة الحمراء. •

 
 یة:لزواحف البحرفیما یخص ا .35

یشدد ھذا العرض العام على أھمیة تجمیع كافیة المعلومات المتاحة حول توزیع السالحف البحریة الخضراء  •
والضخمة الرأس في البحر األبیض المتوسط في مواقع التكاثر والتغذي والنمو والتشتیة لفھم كیفیة ارتباط 

والمجموعات واألنواع بغیة اإلدارة الفعالة لعملیة ھذه المواقع عندما تؤخذ في االعتبار مختلف فئات الحجم 
 الحفظ.

 ھناك حاجة إلى استراتیجیات تخفیف لبناء القدرة على الصمود لدى المجموعات الموجودة. •
 

 لطیور البحریة:فیما یخص ا .36
 على الرغم من أنھ یسھل نسبیاً تقییم أنماط توزیع التكاثر، فإن المعلومات متفاوتة وغالباً معدومة. •
وحظ منحدر تنوع متزاید من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي، وھو ما یتسق مع أنماط اإلنتاجیة في ل •

 المنطقة، لكن ھذا قد تشّوشھ الفجوات األكبر الموجودة في البیانات في بلدان أقصى الجنوب وأقصى الشرق.
 

 فجوات المعرفة
 

 لثدییات البحریة:فیما یخص ا .37
 خضع معظم البحر األبیض المتوسط للمسح إلى حد ما لتقییم انتشار الحوتیات وتوزیعھا ونطاقاتھا.  •
وعلى الرغم من ذلك ھناك تفاوت كبیر في التوزیع الكلي للمجھود البحثي، مع تركز معظم البحوث التي  •

طویلة من  أجریت وما زالت تجرى في الجزء الشمالي الغربي من الحوض، حیث توجد سالسل زمنیة
البیانات تغطي ما یصل إلى ثالثة عقود. أما في بلدان جنوب البحر األبیض المتوسط، فتنشأ المعلومات حول 

انتشار األنواع وتوزیعھا غالباً عن معلومات غیر موثقة ومشاریع بحثیة موضعیة. وما زالت المسوح 
معلومات خط لتعزیز ث في تلك المناطق . وینبغي بذل الجھود لتخصیص بحونادرةالممنھجة في ھذه المناطق 

 .أساس وللوصول في النھایة إلى سلسلة زمنیة طویلة من البیانات
تعوق الفجوة الحالیة في توفر البیانات، وبالتبعیة المعرفة، تحدید تدابیر الحمایة بغیة الحفاظ على األنواع على  •

 المستوى اإلقلیمي.
 

 فیما یخص الزواحف البحریة: .38
 التعشیش؛/التكاثر مواقع كافة موضع •
ً  ذكوراً  للبالغین والنمو والتغذي التشتیة مواقع كافة موضع •  والیافعین؛ وإناثا
 المتوسط؛ األبیض البحر في المواقع مختلف بین الربط •
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 الفیزیائیة؛ الضغوط مواجھة في الصمود على قدرتھا/المواقع ھذه تأثر قابلیة •
 النوعي؛ الجید البیئي الوضع وتحدید المواقع ھذه یخص فیما التأثیر/الضغط عالقات تحلیل •
 یضمھا؛ التي والموائل موقع لكل) المنطقة( المدى أساس خطوط تحدید •
 المالئمة؛ التقییم مقاییس •
 المناخ؛ تغیر آثار وتقییم رصد •
 الوراثیة، المستقرة، النظائر االصطناعیة، باألقمار التتبع: مثالً ( البحریة بالسالحف المعنیة البحثیة المواد كافة دمج •

 .واحدة بیانات قاعدة في) الجنوح لحاالت الجویة المسوح
 

 فیما یخص الطیور البحریة: .39
تبدو المعلومات المتاحة عن النورس وخطاف البحر جیدة نوعاً ما، لكن بعض البلدان الجنوبیة والشرقیة قد  •

علومات فیما یخص ھذه البلدان ذاتھا، تحتاج إلى تحدیث مسوحھا. فیما یخص جلم الماء، من الصعب أن نجد م
 وقد یكون ھذا مزیجاً من ِصغر/انعدام المجموعات المتكاثرة واالفتقار إلى االستكشاف.

ً  للمواقع، وفعالة رسمیة حمایة) أ: المطلوبة األولویة ذات اإلجراءات تشمل •  مناطق في التكاثر مواقع وخصوصا
 الغازیة، األنواع إزالة) وب البحریة؛ المھمة الطیور مناطق وتجمع تغذیة ومواقع) IBA( المھمة الطیور

 ً  مستویات إلى العَرضي الصید خفض) وج األنواع؛ وتعافي الموائل مبادرات من كجزء الغریبة وخصوصا
 .األسماك مصاید على اإلیكولوجیة النظم لنھج الشامل التنفیذ من كجزء ضئیلة،

 
من أنواع محدَّدة (الھدف اإلیكولوجي األول فیما یتعلق بالثدییات  المؤشر المشترك الرابع: وفرة المجموعات •

 البحریة والطیور البحریة والزواحف البحریة)
 

 االستنتاجات
 
 

عبر مناطق نطاقات موائل تمتد  معبعض أنواع الحوتیات الموجودة في البحر األبیض المتوسط أنواع مھاجرة،  .40
واسعة؛ وبالتالي فالمحبذ بشدة أن یتم رصد ھذه األنواع على النطاق اإلقلیمي أو دون اإلقلیمي لتقییم وفرة مجموعاتھا. ینبغي 

 OBIS SEAإعطاء األولویة للمناطق غیر المعروفة جیداً، وذلك باستخدام مصادر البیانات على اإلنترنت، مثل 
MAPر كمصادر معلومات. والبیانات المنشورة والتقاری 

 
 المحیط من المتاخمة والمنطقة المتوسط األبیض والبحر األسود البحر في الحوتیات بحفظ المتعلق االتفاق یعكف .41

 البحر في الموائل حیث من وأفضلیاتھا توزیعھا وتقییم الحوتیات وفرة لتقدیر شامل برنامج وضع على عدة سنوات منذ األطلسي
 تكمن ").الحوتیات بحفظ المتعلق االتفاق مسح مبادرة(" األطلسي المحیط من المتاخمة والمنطقة المتوسط األبیض والبحر األسود

 المرئیة المسح طرق بین وسیجمع بأكملھا االتفاق منطقة عبر قصیرة زمنیة فترة في تنفیذه یتم شامل مسح في المبادرة ھذه
 .السلبي الصوتي والرصد) والسفن القوارب متن على من المسوح(

 
طویلة األجل، باستخدام تقنیات كتحدید  ھناك توافق عام في اآلراء بین المجتمع العلمي على أن برامج الرصد الممنھج .42

الھویة بالصور، توفر بیانات دقیقة وحاسمة األھمیة یمكن استخدامھا في تقییم الوفرة على المستویات دون اإلقلیمیة وإرشاد 
ت الحالیة تدابیر الحفظ والتخفیف المحلیة. بإقامة مشاریع تعاون دولي بین مختلف الفرق البحثیة، یسمح دمج مجموعات البیانا

 بإجراء تحلیل دقیق وتقدیر المعلمات السكانیة على نطاقات أكبر.
 

یبین ھذا العرض العام أن البرامج المنفذة في مواقع التعشیش بشكل عام یجب أن تصب تركیزاً قویاً على ضمان  .43
المؤشر القائم على  الرصدد التعرف على المدى الطویل على األفراد اإلناث الفریدات وتضمین إحصاءات عدد الذكور. وسیساع

األول في تحدید مواقع النمو والتغذي والتشتیة إلحصاء عدد السالحف البالغة مقارنة بالسالحف الیافعة والتقلبات في  المشترك
األعداد بمرور الوقت. المعلومات المتحّصل علیھا من المؤشر المشترك الثاني: ستكون حالة األنواع والمجتمعات النمطیة في 

 لموئل مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالمؤشر المشترك الثالث: نطاق توزیع األنواع.ا
 

 إحصاءات استخدام مع بحذر التعامل یجب أوالً، .البحریة السالحف مجموعات وفرة تقدیر في كبیرة فجوات توجد .44
 في التغذي مواقع في التغذیة وعوامل التعشیش موقع في المناخیة العوامل في التباین ووضع اإلناث، أعداد على كمؤشر األعشاش
 فقط ذكر 100 إجمالي كان إذا .التعشیش بمواقع برامج في التكاثر مناطق في الذكور أعداد إحصاءات تضمین وینبغي .االعتبار

 منطقة أرجاء في المواقع معظم تشتمل أن المحتمل من إذن الموسم،/عش 1000 حوالي تضم التي زاكینثوس، جزیرة على یتردد
 ھؤالء حمایة یجعل ما الذكور؛ من للغایة منخفضة أعداد على) عش 100 من أكثر معظمھا یضم التي( المتوسط األبیض البحر

ً  أمراً  األفراد  إحصاءات معرفة الضروري من سیكون ،)األول المؤشر( والتشتیة والتغذي النمو موائل تحدید مع أخیراً، .ضروریا
ً  األفراد، عدد ً  المتنوعة الموائل ھذه على یترددون الذین الیافعین، وخصوصا  المعلومات أن حین في .األعوام مدى وعلى موسمیا
 إلى غیرالبالغة للحیوانات النسبیة األعداد فإن محددة، تعشیش مجموعات أي على الینعكس معینة موائل في فقط الیافعین عدد عن

 عن علیھا المتحّصل بتلك الصلة ذات الفعلیة واألعداد األساسیة الیافعین نمو موائل عن األساس خط معلومات ستقدم البالغة
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 .البالغین

 

ً  تركیزاً  التعشیش مواقع في المنفذة البرامج تصب أن یجب إجماالً، .45  على الطویل المدى على التعرف ضمان على قویا
 والتغذي النمو مواقع تحدید في األول المشترك المؤشر رصد وسیساعد .الذكور داعدأ إحصاءات وتضمین اإلناث األفراد

 المعلومات وستكون .الوقت بمرور األعداد في والتقلبات الیافعة بالسالحف مقارنة البالغة السالحف عدد إلحصاء والتشتیة
ً  مرتبطة الثاني المشترك المؤشر رصد خالل من علیھا المتحّصل ً  ارتباطا  ).القسم ھذا راجع( الثالث بالمؤشر وثیقا

 
لوفرة طیور البحر في منطقة البحر األبیض المتوسط متسق مع نتائج المؤشر الثالث (التوزیع)، حیث النمط الكلي  .46

تكون طیور البحر عادة أوفر في شمال حوض البحر األبیض المتوسط وغربھ. ویصدق ھذا بوجھ خاص في حالة معظم األنواع 
ما في حالة أنماط التوزیع، یبقى أن نوضح إلى أي مدى ال البحریة (جلم الماء وغاق البحر األبیض المتوسط ونورس أدوین). ك

تؤدي جھود االستكشاف/جودة البیانات إلى تشویش ھذا النمط، الذي نراه منطقیاً من حیث اإلنتاجیة وربما أیضاً من حیث توفر 
 موئل التكاثر.

 
دمھا (الذي ھو أساس تقییم یُعتبر الحصول على تقدیرات موثوقة لحجم المجموعة أصعب من مجرد تأكید وجودھا/ع .47

أنماط التوزیع)، وبالتالي ھناك فجوات أكثر فیما یخص ھذا المؤشر المشترك. والمعلومات فیما یخص بعض البلدان واألنواع 
قدیمة ومكررة من مطبوعة أو أخرى، لذا فمن المھم أن نتخلى عن ھذا التقلید ونضمن شروع مختلف البلدان في تنفیذ برامج 

. سیكون جمع المعلومات أسھل وأكثر موثوقیة فیما یخص تكاثر األنواع النھاریة في الموائل المفتوحة، كنورس رصد مالئمة
أدوین وخطاف البحر، وأما فیما یخص األنواع األشد "تكتماً" (جلم الماء)، فقد یكون من المھم أن نعتمد على الدراسات 

 جاھات السكانیة (انظر المؤشر المشترك الخامس) بشكل سلیم.الدیمغرافیة للمستعمرات التمثیلیة لكي نقیّم االت
 

 الرسائل األساسیة
 

 فیما یخص الثدییات البحریة: .48
ینبغي تكریس الجھود إلعطاء تقدیرات للكثافة والوفرة على مستوى البحر األبیض المتوسط، مع إجراء مسوح  •

 شاملة، كالمسح الجاري تنفیذه حالیاً بمبادرة مسح االتفاق المتعلق بحفظ الحوتیات.
 

 .ینبغي تنفیذ أولویات الحفظ التي أوردتھا التوجیھات األوروبیة ونھج النظام اإلیكولوجي •
 

 فیما یخص الزواحف البحریة: .49
 یبیّن ھذا العرض العام أن ھناك فجوات كبیرة في تقدیر وفرة مجموعات السالحف البحریة.  •
یجب أن تصب البرامج المنفذة في مواقع التعشیش تركیزاً قویاً على ضمان التعرف على المدى الطویل على  •

 األفراد اإلناث وتضمین إحصاءات عدد الذكور. 
برامج في مواقع التغذي والتشتیة والنمو بحیث توفر إحصاءات لعدد األفراد وتربطھم  یجب وضع •

 بمجموعاتھم المتكاثرة المصدریة.
 

 فیما یخص الطیور البحریة: .50
تضاھي أنماط الوفرة تقریباً أنماط التوزیع فیما یخص الطیور البحریة، مع ازدیادھا كلما اتجھنا من الجنوب  •

 ربي.الشرقي إلى الشمال الغ
 

المعلومات متفاوتة وقدیمة في أغلب األحیان وعرضة النحیازات قد تكون كبیرة، وال سیما في حالة جلم  •
 التعدادات.بدونالماء. تأكید االتجاھات السكانیة فیما یخص النوع األخیر معقد 

 
 فجوات المعرفة

 
 خص الثدییات البحریة:فیما ی .51

ما زالت توجد فجوات في معلومات خط األساس كالوفرة والكثافة فیما یخص الكثیر من أنواع الحوتیات  •
المنتشرة في البحر األبیض المتوسط، وال سیما في القطاعات التي تُجرى فیھا بحوث باستخدام موارد 

 محدودة وبشكل غیر ممنھج. 
الحوض فیما یخص بعض األنواع، كالدرفیل على الرغم من الحصول على تقدیرات بشأن جزء كبیر من  •

 المخطط والحوت الزعنفي، ال توجد تقدیرات متاحة على النطاق اإلقلیمي فیما یخص أیاً من األنواع. 
وبالتالي فإن لالفتقار إلى معلومات خط األساس الحاسمة ھذه أثاراً ضارة على الحفظ، حیث یبطئ التعرف  •

وتقییم أثرھا على المجموعات، وأخیراً تقییم االتجاھات وتحفیز تدابیر  على التھدیدات المحتملة والفعلیة،
 التخفیف والحفظ.
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 فیما یخص السالحف البحریة: .52
 األعداد الموسمیة واإلجمالیة من الذكور البالغة التي تتردد على مواقع التكاثر؛ •
 في ذلك التفاوت الموسمي في األعداد؛ أعداد الذكور واإلناث البالغة التي تتردد على مواقع التغذي والتشتیة، بما •
قابلیة تأثر المجموعات والمجموعات الفرعیة الموثقة/قدرتھا على الصمود في مواجھة الضغوط الفیزیائیة والبشریة  •

 المنشأ؛
 تحلیل عالقات الضغط/التأثیر فیما یخص ھذه المجموعات والمجموعات الفرعیة تحدید الوضع البیئي الجید النوعي؛ •
خطوط أساس المدى (المنطقة) لكل مجموعة ومجموعة فرعیة فیما یخص اإلناث البالغات والذكور البالغین تحدید  •

 واألفراد الیافعین للحفاظ على قابلیة ھذه المجموعات للحیاة وصحتھا؛
 مقاییس التقییم المالئمة؛ •
تكاثر اإلناث (الفترات الفاصلة بین  رصد وتقییم آثار تغیر المناخ على أعداد األعشاش (معدل تكرار الحضنات) ودوریة •

 إعادة الھجرة)؛ حیث إن ھذه المعلمات تُستخدم كمؤشرات بدیلة الستنتاج أعداد اإلناث؛
رصد وتقییم آثار تغیر المناخ على دوریة تكاثر الذكور (الفترات الفاصلة بین إعادة الھجرة)؛ حیث إن ھذا یعطي مؤشراً  •

 على أعداد الذكور اإلجمالیة؛
كافة المواد البحثیة المعنیة بالسالحف البحریة (مثالً: التتبع باألقمار االصطناعیة، النظائر المستقرة، الوراثیة،  دمج •

 المسوح الجویة لحاالت الجنوح) في قاعدة بیانات واحدة.
 

 فیما یخص الطیور البحریة: .53
 الفجوات الجغرافیة مماثلة للتي ُوصفت فیما یخص المؤشر المشترك الثالث.  •
وفیما یخص الكثیر من البلدان الشرقیة والجنوبیة، وكذلك بعض البلدان األدریاتیة، تعتبر المعلومات حول تكاثر  •

مجموعات الطیور البحریة متفاوتة أو معدومة تماماً. ھناك معلومات قلیلة بوجھ خاص متاحة فیما یخص الجزائر 
  عن الجبل األسود والبوسنة والھرسك وألبانیا.ولیبیا ومصر وإسرائیل ولبنان وسوریا وقبرص وتركیا، فضالً 

 
المؤشر المشترك الخامس: الخصائص الدیمغرافیة للمجموعات (الھدف اإلیكولوجي األول، على سبیل المثال: حجم  •

الجسم أو ھیكل الفئات العمریة، والنسبة بین الجنسین، ومعدالت الخصوبة، ومعدالت البقاء على قید الحیاة/ الوفیات 
 الصلة بالثدییات البحریة والطیور البحریة والزواحف البحریة)  ذات

 
 االستنتاجات

 
البیانات المتاحة حول الدیمغرافیا فیما یخص الثدییات البحریة المتوسطیة نادرة نوعاً ما ومفتتة، ویصعب نوعاً ما في  .54

 وقت في المعلمات الدیمغرافیةالوقت الراھن تقدیم شواھد قویة ودقیقة على خطوط األساس والتغیرات على مر ال
 

ال توجد بیانات متاحة إال فیما یخص المناطق الموضعیة، التي ُكرس فیھا جھد أكبر على مر السنین، مما سمح بتقدیر  .55
 معدالت البقاء فیما یخص األنواع المعینة والفترات الزمنیة الفاصلة. 

 
وحفظ األنواع المھددة باالنقراض والتي تعاني من االستغالل یمكن أن تقدم الدراسات الدیمغرافیة أدوات مفیدة إلدارة  .56

المفرط. تسمح النماذج السكانیة، استناداً إلى جداول تاریخ الحیاة والمصفوفات االنتقالیة، بتقییم األداء السكاني، وإسقاط 
 ابیر معینة لحمایتھا.االتجاھات السكانیة على مر الوقت، وبالتالي تعزیز حفظ المجموعات المدروسة، مما یقترح تد

 
في الوقت الراھن تعتبر معرفتنا بدیمغرافیا السالحف البحریة متفاوتة في أحسن األحوال فیما یخص كل مكون، مع  .57

وجود معلومات معینة متوافرة على نطاق أوسع من غیرھا. ولفھم دیمغرافیا مجموعات السالحف البحریة الضخمة الرأس 
توسط، ال بد من تكریس جھد أكبر لسد الفجوات الحالیة. وعندئذ فقط یمكننا أن نتنبأ بأي قدر والخضراء في البحر األبیض الم

 من الیقین بقابلیة الحیاة المستقبلیة لمجموعات السالحف البحریة في البحر األبیض المتوسط.
 

لثالث (التوزیع) والرابع المعلومات الخاصة بھذا المؤشر المشترك أكثر ندرة بكثیر منھا فیما یخص المؤشر المشترك ا .58
(حجم المجموعة). لكن فیما یخص بعض األنواع، یعتبر ھذا الصنف من المعلومات ضروریاً للفھم السلیم لالتجاھات السكانیة 

ولتقییم الصلة بین مختلف التھدیدات في ذلك السیاق. ویصدق ھذا بوجھ خاص على النوئیات، التي یمثلھا ھنا جلم الماء البلیاري 
ماء البحر األبیض المتوسط. النبأ السار ھو أن جمع ھذا النوع من المعلومات قد یكون بسیطاً تماماً وأقل استھالكاً للموارد  وجلم

من إجراء إحصاءات شاملة لعدد المجموعات. فھو ال یتطلب إال اختیار بعض المستعمرات التمثیلیة التي یمكن أن تنفَّذ فیھا 
السنة. ستتطلب ھذه البرامج اتباع البروتوكوالت القیاسیة التي قد تكون بسیطة بدرجة كافیة، مع  برامج رصد التكاثر على أساس

زیارات كل سنة لضمان تقییم نجاح التكاثر، وتطویق الفراخ، وتطویق/ضبط البالغین. تشیر البرامج  3القیام بزیارتین إلى 
 لتناقص شدید.  یتعرضان ء البحر األبیض المتوسطجلم الماء البلیاري وجلم ماالمحدودة جداً المطبقة إلى أن 

 
فیما یخص األنواع المتبقیة، وعلى الرغم من أن إحصاءات عدد المجموعات توفر بالفعل المعلومات ذات العالقة، من  .59

السكانیة بشكل أدق ونضع مختلف التھدیدات التي تواجھھا  المھم أن نقوم منھجیاً بجمع البیانات الدیمغرافیة بحیث نفھم دینامیاتھا
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في سیاقھا. وقد توفر برامج التطویق بأطواق ملونة، كالمستخدمة مع نورس أدوین، مقرونة بالرصد المفصل لبعض مستعمرات 

لمعلومات المستمدة من الطیور التكاثر التمثیلیة، بیانات عالیة النوعیة في ھذا الصدد. وباإلضافة إلى ذلك، فإن التجمیع الممنھج ل
 المیتة، وخصوصاً من مراكز استعادة األحیاء البریة، قد یساعد بشدة على فھم أثر مختلف التھدیدات.

 

 الرسائل األساسیة
 

 فیما یخص الثدییات البحریة: .60
وطویلة األجل لتحدید الھویة بالصور، مقرونة باستخدام األجھزة المالئمة لقیاس  ستكون البرامج الممنھجة •

الحیوانات الخاضغة للمراقبة، أدوات ضروریة لتوفیر المعلومات األساسیة عن الھیكل السكاني الالزم لخطط 
 الحفظ.

 
 فیما یخص الزواحف البحریة: .61

دیمغرافیا السالحف البحریة متفاوتة في أحسن األحوال یبیّن ھذا العرض العام أن معرفتنا في الوقت الراھن ب •
فیما یخص كل مكون، مع ضرورة بذل الجھد لسد الفجوات الحالیة من أجل التنبؤ بأي قدر من الیقین بقابلیة 

 حیاة مجموعات السالحف البحریة في البحر األبیض المتوسط مستقبالً.
 

 فیما یخص الطیور البحریة: .62
 یمغرافیة ضروریة لكي نقیّم اتجاھات طیور بحریة معینة، وال سیما جلم الماء، بشكل سلیم. تُعتبر المعلومات الد •

 
وجلم ماء البحر األبیض المتوسط إلى أن كال  تشیر المعلومات المحدودة المتاحة فیما یخص جلم الماء البلیاري •

النوعین یتعرض لتناقص شدید، مما یھددھما باالنقراض. وتستحق المفترسات التي أُدخلت والصید العََرضي 
 اھتماماً خاصا في ھذا الصدد.

 
 فجوات المعرفة

 
 فیما یخص الثدییات البحریة: .63

لجمع سالسل زمنیة والسماح بتقییم االتجاھات عبر  ھناك حاجة شدیدة إلى برامج رصد ممنھج على مر الوقت •
 الزمان والمكان. 

 
برامج الرصد على فترات منتظمة، واألمثل أن یكون ھذا كل سنة فیما یخص تحدید الھویة  تكرارینبغي  •

واالستراتیجیة تبعاً للوائح التنظیمیة الدولیة (مثالً: توجیھا الموئل و المخاطر على قائم نھج باستخدام بالصور
 البحریة، نھج النظام اإلیكولوجي).

 
 فیما یخص السالحف البحریة: .64

المعرفة بشأن نِسب الجنسین ضمن مختلف المكونات (موائل التكاثر، التغذي، التشتیة، النمو)، والفئات  •
 العمریة، وإجماالً ضمن المجموعات وفیما بینھا. 

 المجموعة. المعرفة باالزدیاد والوفیات في مختلف عناصر  •
 المعرفة بالوضع الصحي البدني والوراثي لھذه المجموعات.  •
 قابلیة تأثر ھذه المجموعات والمجموعات الفرعیة/قدرتھا على الصمود في مواجھة الضغوط الفیزیائیة؛  •
تحلیل عالقات الضغط/التأثیر فیما یخص المجموعات/المجموعات الفرعیة وتحدید الوضع البیئي الجید  •

 النوعي؛ 
 تحدید خطوط أساس المدى (المنطقة) لكل مجموعة/مجموعة فرعیة والموائل التي تضمھا؛  •
 رصد وتقییم آثار تغیر المناخ على نِسب الجنسین بین الذریة.  •

 
 فیما یخص الطیور البحریة: .65

تعتبر المعلومات بشأن المعلمات الدیمغرافیة لطیور البحر شحیحة للغایة في منطقة البحر األبیض المتوسط،  •
عدا فیما یخص نورس أدوین. من الضروري أن نطبق برامج لرصد التكاثر، وال سیما فیما یخص جلم الماء 

 القلیلة الموجودة فعالً. البلیاري وجلم ماء البحر األبیض المتوسط، مع ضمان استمراریة البرامج 
یجب أیضاً إعارة اھتمام خاص للتھدیدات الرئیسیة التي تحیق بھا، وال سیما االفتراس من جانب الثدییات التي  •

 أُدخلت إلى المستعمرات والصید العَرضي في البحر.
 

ألصلیة التي یتم إدخالھا یھدف إلى أن تكون األنواع غیر ا الھدف اإلیكولوجي الثاني المعني باألنواع غیر األصلیة .66
 بواسطة األنشطة البشریة على مستویات ال تغیر سلبیاً النظام اإلیكولوجي. وھو یتضمن مؤشراً واحداً مشتركاً:
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المؤشر المشترك السادس: االتجاھات في الوفرة واالنتشار الزماني والتوزیع الجغرافي لألنواع غیر األصلیة،  •
  لغازیة، وخصوصاً في المناطق المعرضة للخطر وخصوصاً األنواع غیر األصلیة ا

 
 

 االستنتاجات
 

شھد العقد الماضي إحراز تقدم كبیر في إنشاء قوائم جرد لألنواع غیر األصلیة، وفي تقییم مسارات اإلدخال وآثار  .67
(األنواع البحریة الغریبة الغازیة في البحر  MAMIASاألنواع الغریبة الغازیة على نطاق إقلیمي. یساھم تطویر قاعدة بیانات 

وتحدیثھا المنتظم في التعامل  ))EASIN( الغریبة لألنواع األوروبیة المعلوماتیة للشبكة البیانات(شریك األبیض المتوسط) 
ً رسمی تبادالً ) SPA/RAC( خاصة بحمایة المتمتعة للمناطق اإلقلیمیة األنشطة مركز یؤسسمع المؤشر المشترك السادس.   ا

 األبیض البحر عمل خطة في علیھ المنصوص النحو على)  AquaNISنظام مثل( الصلة ذي المعلومات نظام مع للمعلومات
 .الغازیة واألنواع األنواع بإدخال المعنیة المتوسط

 
على الرغم من ذلك، یتفاوت المجھود الرصدي والبحثي حالیاً تفاوتاً كبیراً بین بلدان البحر األبیض المتوسط؛ وبالتالي  .68

فعلى أساس إقلیمي، قد تكون التقییمات والمقارنات الحالیة منحازة. ومن ثم فإن تنفیذ برنامج التقییم والرصد المتكاملین على 
 نامج التقییم والرصد المتكاملین، سیمّكن من الحصول على نتائج أكثر اتساقاً بكثیر. مستوى وطني، باتباع توصیات بر

 
یترتب على االفتقار إلى الرصد المكرس والمنسق على المستوى الوطني واإلقلیمي ضعف الثقة في ھذا التقییم، حتى  .69

االفتقار إلى الرصد والبیانات الموحدین قیاسیاً لو بُرھن على الحدوث المستمر والمنتظم لعملیات اإلدخال الجدیدة. ویؤثر ھذا 
 حالیاً تأثیراً سلبیاً على التمثیلیة والمقارنة بین دورات التقییم، وبالتالي یعقّد تقییم آثار تدابیر اإلدارة على ھذه االتجاھات.

 
 الرسائل األساسیة

 
 األنواع غیر األصلیة: یخصفیما  .70

 .وإقلیمیة لألنواع الغریبة وتقییم مساراتھا وآثارھاأُحرز تقدم في إنشاء قوائم جرد وطنیة  •
 .ھناك اتجاه متزاید في معدل إدخال األنواع الغریبة الجدیدة في البحر األبیض المتوسط •
تعتبر الممرات أھم مسارات عملیات اإلدخال الجدیدة في البحر األبیض المتوسط، یلیھا الشحن وتربیة األحیاء  •

 المائیة. 
 .األصلیة غیر األنواع لرصد اإلقلیمي ودون الوطني المستویین على أفضل تنسیقإجراء  إلى حاجة ھناك •

 
 فجوات المعرفة

 
 األنواع غیر األصلیةیخص فیما  .71

تعتبر الشواھد على معظم اآلثار المبلّغ عنھا فیما یخص األنواع الغریبة ضعیفة، وتستند غالبیتھا إلى رأي  •
الخبراء؛ وھناك حاجة إلى استنتاج أقوى بناء على التجارب أو النمذجة اإلیكولوجیة. یُعتبر تقییم االتجاھات في 

 الوفرة والتوزیع المكاني معدوماً إلى حد كبیر. 
ناك حاجة إلى الرصد المكرس المنتظم والسالسل الزمنیة الطویلة بحیث یتسنى تقدیر تلك االتجاھات في ستكون ھ •

المستقبل. لتحدید ھویة األنواع غیر األصلیة أھمیة بالغة، وقد أسفر االفتقار إلى خبرة في تصنیف األحیاء بالفعل 
ة معینة. وغالباً ما یكون استخدام النُّھج عن تعرض العدید من األنواع غیر األصلیة لإلغفال لفترات زمنی

 الجزیئیة، ومن ضمنھا الشفرة العمودیة، مفیداً بجانب التحدید التقلیدي لھویة األنواع.
 

ً  المستغلة والمحاریات باألسماك المعني) EO3( الثالث اإلیكولوجي الھدف .72  مجموعاتھا أن من التأكد إلى یھدف تجاریا
ً  یُظھر حیث بیولوجیاً، اآلمنة الحدود نطاق في  ویتضمن سلیم مخزون توفّر على كمؤشر وأحجامھا المجموعات ألعمار توزیعا

 :مشتركة مؤشرات ثالثة
 

 . الكتلة الحیویة لمخزون أسماك التفریخالمؤشر المشترك السابع
 

 االستنتاجات
 
 وبالتال فحسب، السمكیة المخزونات بعض عن التفریخ أسماك لمخزون الحیویة لكتلةل  الُمصدقة المرجعیة النقاط تتوفر .73
 األبیض البحر أسماك لمصاید العامة الھیئة عمل فریق اتخذه الذي التجریبي النھج إلى التقریر فیھذا نضمّ المُ  الجودة تقییم ییستند

 حسب الحیویة للكتلة التاریخیة بالمجموعات الحالیة الحیویة الكتلة یقارن الذيو ،المخزون تقییم بشأن  )GFCM( المتوسط
 إجراؤه تم الذي یُظھرالتحلیلو .البحر في الُمصدقة المسوح من مباشرةً  المستقاة التقدیرات أو الُمصدق المخزون تقییم تقدیرات
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ً  60 على  اُعتبر بینما منخفضة، حیویةال كتلتھ المخزون من% 42 حوالي أن المتوسط، األبیض البحر طول على مختلفاً، مخزونا
 .مرتفعة حیویةال كتلتھ أن% 22 وأظھر متوسطة، حیویة بكتلة المخزون من% 37

 
 األكثر الحدیثة البیانات إلى فقط الیستند المتوسط، منطقة في المخزون لحالة ومكاني زماني تحلیل تقدیممنطلق  من .74

ً  ولكن موثوقیة،  التقییمات على التحلیل ھذا إجراء تم فقد ،الثقة من ممكن قدر أكبر ذات مرجعیة ونقاط مؤشرات إلى أیضا
 أو) GFCM( المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید العامة لھیئةل التابعة) SAC( العلمیة االستشاریة اللجنة من فقط المعتمدة

 من العدید تجاوز من الرغم علىو. األوروبیة لمفوضیةل التابعة) STECF( األسماك لمصاید واالقتصادیة والتقنیة العلمیة اللجنة
 الزمانیة التغطیة) 1( بینھا، ومن .المستقبل في للتحسین مجاالً  تكون أن یمكن التي القیود، بعض ھناك زالت ماف العقبات،
 النقاط غیاب) 3(و اتللمؤشر المستخدمة الزمنیة السلسلة صرقِ ) 2(و التحلیل فيمحل االھتمام  السمكیة لمخزوناتل والمكانیة
 .اإلقلیمي المستوى على والمنھجیات القیاسیة الموحدة البیانات مشكلة) 4(و التحلیلیة الحیویة للكتلة المرجعیة

 

ً  57 على إجراؤه تم الذي التحلیل فإن النسبیة، الحیویة الكتلة مؤشر یخص فیما .75  البحر طول على مختلفاً، مخزونا
 بینما منخفضة، حیویة كتلة حالة فيللمراجعة  خضعت التي السمكیة المخزونات من% 42 حوالي أن یُظھر المتوسط، األبیض

 .مرتفعة حیویةال كتلتھ أن منھ% 22 وأظھر متوسطة، حیویة بكتلة المخزون من% 37 اُعتبر
 

 الحیویة الكتلة متوسط أن ووجدوا األوروبیة السمكیة المخزونات لحالة تحلیالً ) 2016( وآخرون فروز أجرى مؤخراً، .76
 التحلیل مع النتائج ھذه تتماشى عام، بشكلو .المستدام المستوى) %44( نصف من أقل بلغت األسود والبحر المتوسط منطقة في

 في السمكیة المخزونات جمیع یتناول الحالي التحلیل أن حقیقة من تفسیرھا یمكن التي الطفیفة االختالفات بعض مع ولكن ،الحالي
 فروز تحلیل اقتصر بینما األوروبیة، وغیر األوروبیة األسماك مصاید االعتبار في األخذ مع المتوسط، األبیض البحر منطقة

 الحیویة الكتلة ذات المخزونات نسبة اُستخدمت ذلك، على عالوة .فقط األوروبیة السمكیة المخزونات على) 2016( وآخرون
 الحیویة الكتلة متوسط األخرى الدراسة اعتمدت ما بین اإلقلیمیة، الحالة عن للكشفمنھا،  قلاأل أو ،المرجعیة النقطة من األعلى
 .المخزون حالة على إقلیمي كمؤشر

 

 البحر منطقة ووسط غرب في السمكیة المخزونات معظم فإن الفرعیة، المنطقة حسب المخزون بحالة یتعلق فیما .77
 أو التحذیریة المرجعیة النقطة من أقل أي( متوسطة أو منخفضة مستویات ضمن األدریاتي والبحر المتوسط األبیض
 الالزمة المرجعیة النقاط مستوى إلى فقطمخزونان  یصل حیث سیئة؛ تغطیة من المتوسط شرق یعاني بینما ،)BPAمؤشر

 .للتحلیل
 

 مراراً ) GFCM( المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید العامة الھیئة في) SAC( العلمیة االستشاریة اللجنة سلطت .78
 البحر بمنطقة الرئیسیة السمكیة المخزونات بعض في لُوحظت التي المنخفضة الحیویة الكتلة مستویات على الضوء وتكراراً 
ً ( المتوسط األبیض  إلى باإلضافة ،)المفتوحة البحریة المناطق في تعیش التي لألسماك الصغیرة المخزونات بعض في وخصوصا
 مستنزفة تُعتبر التي السمكیة للمخزونات تعافٍ  طخط تنفیذ بدء استلزم مما ،)EO3 CI08المؤشر راجع( الصید ضغط ارتفاع
 مؤخراً  المتوسط األبیض البحر بالد اتخذت الشأن، ھذا وفي .مستدامة تُعد مستویات إلى الصید عن الناتج النفوق معدالت وتقلیل
 تنفیذ خالل من وذلك للخطر، المنطقة في األسماك مصاید استدامة تعّرض التي المشكالت ھذه تصحیح إلى تھدف تدابیر

 في المعتمدة األسود، والبحر المتوسط منطقة في األسماك مصاید استدامة إلى رامیة) 2020-2017( األجل متوسطة استراتیجیة
 الداعمة العلمیة المشورة تعزیز خالل من السمكیة لمخزوناتل المنخفض تجاهاال عكس أھدافھا بین من جاء والتي ،2016

 إقلیمیتین إداریتین خطتین مؤخراً  المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید العامة الھیئة اعتمدت ذلك، على عالوة. 1إلدارةل
 من المعتمد القرار مع یتماشى بما الصید، سعة في كبیر انخفاض حدوث إلى الشاطئیة البالد من العدید ونوھت مكرستین فرعیتین

 إضافیة بتدابیر التدابیر ھذه استكمال المتوقع ومن. 2الصید سعة إدارة بشأن المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید العامة الھیئة
 الحیویة الكتلة مستویات وزیادة األسماك نفوق تقلیل بھدف وذلك األجل، ةمتوسط االستراتیجیة إطار في األسماك مصاید إلدارة

ً  المنخفضة، الحیویة الكتلة ذات السمكیة للمخزونات  .2020 عام قبل األولویة، ذات األنواع مخزونات وخصوصا
 

 الحالیة الحیویة الكتلة ومستویات الجائر الصید مستوى اعتماد مسألة االعتبار في توضع أن ینبغي سبق، مما بالرغم .79
 فیالتقییم المستخدمة المرجعیة النقطة أن حین في .ذاتھ الصید غیر أخرى بمتغیرات تتأثر التي السمكیة، المخزونات إنتاجیة على

 اإلیكولوجي، النظام تحمل قدرة إلى باإلضافة ،)مؤشراتھ أو) FMSY( المستدامة للغلة األقصى الحد نقطة عند األسماك نفوق(
 بخالف البشریة التأثیرات أو المناخ تغیر مثل ،أخرى بقضایا تتأثر استدامتھا، یمكن التي الحیویة للكتلة األقصى بالحد المرتبطة

 اً ضغط المؤثرات ھذه مختلف بین الجمع عن وینشأ ).2014 اوآخرون، كولوك( الموائل وتدمیر التلوث وتشمل األسماك، مصاید
 ً  وبالتالي األسماك، مصاید إنتاجیة على بدورھا تؤثر أن یمكن والتي رئیسیة، إیكولوجیة تغیرات في السبب یكون قد قویاً، بیولوجیا

                                                
1strategy-term-http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/mid 
 المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید العامة الھیئةعن المبادئ التوجیھیة بشأن إدارة سعة الصید في منطقة  GFCM/37/2013/2قرار2
)GFCM( 

http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/mid-term-strategy
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 .الساحلیة للمجتمعات المحلیة البحریة األغذیة إنتاج عن فضالً  للخطر، المتوسط األبیض البحر منطقة في المصاید تعّرض

 
 الرسائل األساسیة

 التفریخ أسماكیخص الكتلة الحیویة لمخزون  فیما .80
 كتلة المتوسط األبیض البحر منطقة في للتقییم خضعت التي السمكیة المخزونات من% 42 إلى تصل نسبة أظھرت •

 مرتفعة المخزونات من فقط% 22 لنسبة الحیویة الكتلة وتعتبر الحالیة، الزمنیة بالسلسلة مقارنةً  منخفضة حیویة
 ً  الزمنیة بالسلسلة یتعلق فیما نسبیا

 األبیض البحر في الرئیسیة للمخزونات المنخفضة الحیویة الكتلة بأن صراحةً  مؤخراً  الشاطئیة البالد اعترفت •
ً  تمثل المتوسط ً  تحدیا ً  وضمنّت الساحلیة، للمجتمعات الغذائي واألمن األزرق النمو مبادرة سیاق في رئیسیا  ھدفا

 األبیض البحر في األسماك مصاید استدامة الرامیة إلى) 2020-2017( األجل متوسطة االستراتیجیة في محدداً 
 المشورة تعزیز خالل من السمكیة لمخزوناتالمنخفض ل تجاهاال عكس إلى یھدف والذي األسود، والبحر المتوسط

 إلدارةالداعمة ل العلمیة
 لمصاید العامة الھیئة إطار في إقلیمیة دون إداریة خطط اعتماد الرئیسیة للمخزونات الحیویة الكتلة زیادة تستدعي •

 التيالصغیرة  ألسماكا مصاید لصالح بالفعل المنفذة الخطط تلك تكملة سبیل في المتوسط، األبیض البحر أسماك
 إلى باإلضافة صقلیة، بمضیق األعماق في تعیش التي األسماك ومصاید ریاتيداأل بالبحر المفتوحة المیاه في تعیش
 .الصید لسعة الفعالة اإلدارة ضمان شأنھا من تدابیر اعتماد

 فمن بالعالم، أخرى مناطق في التفریخ أسماك لمخزون الحیویة الكتلة زیادة/تعافي على أمثلة وجود من الرغمعلى  •
ً  المعروف  بعض في وأنھ الصید، غیر أخرى عوامل إلى یستند قد السمكي المخزون بناء إعادة/تعافي أن أیضا
 .اإلداریة التدابیر اتخاذ بعد البناء إلعادة الوقت بعض إلى المخزونات تحتاج قد الحاالت،

 
 فجوات المعرفة

 
 التفریخ أسماك لمخزون الحیویة الكتلة یخص فیما .81

ً  المستغلة السمكیة المخزونات حالة بشأن المشورة شھدت •  النحو على المتوسط، األبیض البحر منطقة في تجاریا
 المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید العامة لھیئةالتابعة ل) SAC( العلمیة االستشاریة اللجنة من الوارد

)GFCM(،  ً ً  تحسنا  ذلك، ومع .المتوسط على المطلة الشاطئیة البالد ذكرت كما األخیرة، السنوات خالل ملحوظا
 على الضوء تسلط معلومات ھناك حیث الجغرافیة، والمناطق األنواع بین فیما یختلف المعلومات مستوى فإن

ً  مستغلة أخرى مخزونات حول مجّزأة أو معدومة تكون وتكاد السمكیة المخزونات بعض  .تجاریا
 عدد زالما ف المخزونات، من متزاید لعدد والمشورة السمكیة المخزونات تقییمات اآلن توفّرت إذا حتى •

) SSB( التفریخ أسماك لمخزون الحیویة للكتلة المرجعیة النقاط أجلھا من ُوضعت التي السمكیة المخزونات
 تحدید یتعذر وبالتالي، .اًللغایة محدود) مؤشرھا أو) (MSY( لالستدامة المؤھلة القصوى الحصیلة على القائمة

 مستویات إلى اإلشارة ماتستند اً وكثیر لالستدامة، المؤھلة القصوى للحصیلة بالنسبة المحتملة التكاثر مستویات
 .الغالب في قصیرة زمنیة لسلسلة تجریبي تحلیل إلى) التقییم ھذا في ورد مثلما( الحالیة الحیویة الكتلة

 وتقدیمھا، البیانات لجمع اإللزامیة بالمتطلبات صلة ذات جدیدة محددة ملزمة توصیات واعتماد تحدیث إن •
 البحر أسماك لمصاید العامة للھیئة التابعDCRF(3( البیانات لجمع المرجعي اإلطار تشغیلیة من المدعومة

ً  البیانات جودة تحسین إلىمن المتوقع أن یؤدي ،)GFCM( المتوسط األبیض  مع یتماشى وبما للمشورة، دعما
 األجل متوسطة االستراتیجیة تسھم أن المتوقع من أنھ فضالًعن .الشاطئیة البالد عنھا أعربت التي الحاجة

 ھذا في األسود والبحر المتوسط األبیض البحر بمنطقة األسماك مصاید استدامةالرامیة إلى ) 2017-2020(
 .البحر في منسقة علمیة مسوح إجراء المثال، سبیل على محددة، إجراءات اتخاذ خالل من المسعى

 
 تفریغ المصیدإجمالي المؤشر المشترك الثامن. 

 االستنتاجات
 واألسماك القدم ورأسیات والقشریات األعماق في تعیش التي األسماك من السنوي لإلنتاج الزمني االتجاه أظھر .82

 الحین، ذلك منذ نزولي اتجاه تبعھ التسعینیات، أوائل حتى السبعینیات منذ سریعة زیادة المفتوحة، المیاه في تعیش التي الصغیرة
 منتصف في الزیادة بدأت حیث األدریاتي، البحر باستثناء المتوسط، األبیض بالبحر الفرعیة المناطق جمیع في یتجلى ما وھو

ً  إنتاج وظالل الثمانینیات  المفتوحة المیاه في تعیش التي الصغیرة األسماك. وتعد التسعینیات منذ منخفضة مستویات عند ثابتا
ً  تمثل إذ كبیر، حدٍ  إلى المھیمنة المجموعة) األخرى والرنكات والسردین األنشوفة مثل األنواع، من قلیل عدد من تتألف(  تقریبا

 النقیض،. وعلى المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید العامة للھیئة التابعة التطبیق منطقة في المصید تفریغ إجمالي من% 38
 إلى األساس في ذلك ویرجع الفرعیة، المناطق بین فیما كبیرة اختالفات األعماق في تعیش التي لألنواع المصید تفریغ أظھر فقد

 طن، 270000 قرابة بلغ حیث سنوي، إنتاج أعلى ذات المنطقة لیكون المتوسط غرب وجاء. الصید وأنشطة المختلفة األنواع
 ).طن 160000( مماثلة إنتاجیة معدالت المتوسط األبیض البحر في األخرى الثالث الفرعیة المناطق أظھرت بینما
 

                                                
3http://www.fao.org/gfcm/data/dcrf/en/ 

http://www.fao.org/gfcm/data/dcrf/en/
http://www.fao.org/gfcm/data/dcrf/en/
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 المطلة الشاطئیة البالد أولویات إحدى والمحاریات األسماك من اإلمكان قدر وكبیرة مستدامة إنتاجیة على الحفاظ یعد .83

 من بأنھ الشاطئیة البالد تعترف الصدد، ھذا وفي .األزرق النمو ومبادرة الغذائي األمن سیاق في المتوسط األبیض البحر على
ً  الضرورة، عند بنائھا وإعادة السمكیة، للمخزونات الحیویة الكتلة على الحفاظ المھم  .مستدامة إنتاجیة أقصى ضمانإلى  سعیا
 في األسماك مصاید استدامة إلى رامیة) 2020-2017( األجل متوسطة استراتیجیة بتنفیذ البالد تلك التزمت فقد السیاق، ھذا وفي

 لمخزوناتل المنخفض تجاهاال عكس أھدافھا بین من وجاء ،2016 في المعتمدة األسود، والبحر المتوسط األبیض البحر منطقة
 البحر أسماك لمصاید العامة الھیئة اعتمدت ذلك، على عالوة .4إلدارةل الداعمة العلمیة المشورة تعزیز خالل من السمكیة
 كبیر انخفاض حدوثب الشاطئیة البالد من العدید ونوھت مكرستین فرعیتین إقلیمیتین إداریتین خطتین مؤخراً  المتوسط األبیض

. 5الصید سعة إدارة بشأن المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید العامة الھیئة من المعتمد القرار مع یتماشى بما الصید، سعة في
 بھدف وذلك األجل، متوسطة االستراتیجیة إطار في األسماك مصاید إلدارة إضافیة بتدابیر التدابیر ھذه استكمال المتوقع ومن

 .2020 عام قبل الرئیسیة األسماك لمصاید الفعالة اإلدارة
 

 القائمة البیانات تكون أن ویمكن .اإلیكولوجي النظام من واألفراد الحیویة لكتلةل إزالة الوزن أو باألعداد الصید یمثل .84
 كما المتوسط، األبیض البحر في األسماك مصاید مخزونات حالة على عادالً  مؤشراً  بدقة، عنھا اإلبالغ عند المصید، تفریغ على
 مجموعات على الصید تأثیر أي،( الصید ضغط مع المستھدفة المجموعات تعامل كیفیة على دلیالً  االتجاه تحلیل یقدم أن یمكن

 ).األسماك
 

ً حالی .85  معدات من العدید تستخدم صغیرة قوارب معظمھا صید، سفینة 80000 قرابة المتوسط األبیض البحر یستغل ،ا
 اجتماعیة تأثیرات من لھ لما األھمیة في غایة السفن مجموعات في صغیر نطاق على الصید عنصر والیزال .المختلفة الصید

ً  ویمثل للغذاء مصدر أنھ إلى باإلضافة الساحلیة، المجتمعات من العدید على اقتصادیة ً  تراثا ً  ثقافیا  صلة ذات انعكاسات مع مھما
 .مثالً  بالسیاحة، المرتبطة األنشطة على
 

 بشكل التجاریة األسماك مصاید قطاع من المصید تفریغعن  عبّرت المصید لتفریغ الرسمیة اإلحصاءات أن بالذكر جدیر .86
 الصید/المصید تفریغ بیانات ربط ینبغي ذلك، على عالوة .البحر من المستخرجة األسماك كل على مؤشراً  تقدم والانتقائي، 

 مصاید إدارة ظل في المخزون أو لألنواع البیولوجیة السمات عن تفصیلیة معلومات تقدیم سبیل في المخزون، تقییم بتحلیل
 .األسماك

 

 اإلنتاجیة زیادة في تسھم مستویات في االستغالل عملیة یجعل بما األسماك صید تعدیل یجب العلمیة، المشورة على بناءً  .87
 .االستدامة حدود ضمن) الصید أو( األقصى الحد إلى

 
 الرسائل األساسیة

 :المصید تفریغ إجمالي یخص فیما .88
 األزرق النمو مبادرة سیاق في أولویةك المتوسط في األسماك مصاید من ثابت سمكي إنتاج على الحفاظ أتيی •

 .الساحلیة للمجتمعات الغذائي واألمن
ً تقریب طن 800000 الحالي اإلنتاج بلغ حیث بالركود، المتوسط األبیض البحر في الصید یتسم •  من أقل أي ،ا

 .التسعینیات منتصف في طن ملیون حوالي بمقدار إنتاج أقصى
 راجع( الرئیسیة األنواع لبعض الحیویة الكتلة ومستویات) EO3CI9المؤشر راجع( الحالي الصید ضغط یمثل •

 استدامة على اً خطر المتوسط األبیض البحر في اإلیكولوجي النظام على األخرى والضغوط) EO3CI7المؤشر
 حالة لعكس ضروریة إداریة تدابیر اتخاذ على الشاطئیة البالد اتفقت وقد والمحاریات، األسماك صید عملیات
 إلى رامیة) 2020 - 2017( األجل متوسطة استراتیجیة تنفیذ خالل من وتشمل المتوسط، في األسماك مصاید
 .األسود والبحر المتوسط األبیض البحر في األسماك مصاید استدامة

 
 فجوات المعرفة

 
 :المصید تفریغ إجمالي یخص فیما .89

 الصید أسطول یجریھا التي الصید بأنشطة دقیقة معرفة المصید تفریغ إلجمالي الصحیح التقدیر یتطلب •
 من المكون المتوسط، األبیض البحر أسطول خصائص وتجعل .المتوسط األبیض البحر في العامل النشط
 مواقع من الحالیة المتنوعة المجموعة جانب إلى األغراض، متعددة الصغیرة السفن من كبیرة أغلبیة
 تلك في بدقة المصید تفریغ لرصد المتوسط على المطلة الشاطئیة للبالد المختلفة والسعة المصید، تفریغ

 الصید أنشطة تأثیر إلى باإلضافة ھذا .المنطقة في المصید لتفریغ دقیق تقدیر إجراء الصعب من المواقع،
 .التقدیرات على المنطقة في) IUU( عنھ المبلغ أوغیر المنظم غیر أو المشروع غیر

                                                
4strategy-term-http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/mid 
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 الحیة الكائنات إزالة جانب إلى األسماك، مصاید إنتاج نع المثالي المؤشرینبغي أن یكون  النھایة، في •

 .مجّزأة المرتجع عن المعلومات أن غیر األسماك، صید كمیة إجمالي ،األسماك مصاید بسبب
 جودة لتحسین الحلول من عدداً ) GFCM( المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید العامة الھیئة قدمت •

 البیانات لجمع المرجعي اإلطار یقدم أن المتوقع من جھة، فمن .األسماك صید كمیة إجمالي تقدیرات
)DCRF(6 وتنسیق لتحسین فنیة عوامل المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید العامة للھیئة التابع 

 تتوقع ذلك، على عالوة .المتوسط األبیض البحر أنحاء في األسماك مصاید عن المعلومات تجمیع
 والبحر المتوسط األبیض البحر في األسماك مصاید استدامة إلى الرامیة األجل متوسطة االستراتیجیة

 األسماك مصاید عن مسح إجراء أو العَرضي الصید رصد برنامج مثل محددة، أنشطة تطبیق األسود
 غیر أو المنظم غیر أو المشروع غیر الصید لتقییم مكرسة إجراءات تطبیق إلى باإلضافة الصغیرة،

 جودة تحسین في كبیر بشكل تسھم أن المتوقع من إجراءات وھي منھ، الحدّ  على والعمل عنھ المبلغ
 .المؤشر ھذا تقدیرات

 في االختالفات إن حیث المصید؛ تفریغ إجمالي مؤشر في االتجاھات تفسیر عند الحرص توخي یجب •
 الوقت مع والتغییرات المخزون، حالة بینھا من عوامل، عدةتنشأ عن  قد المصید تفریغ/الصید إجمالي

 في التباینات جانب إلى الصید، أنشطة خالل المستھدفة األنواع في والتغییرات الصید، معدات اختیار في
 .اإلبالغ

 
 المؤشر المشترك التاسع. نفوق األسماك

 
 االستنتاجات:

 
 لصیدل ُمصدق تقییم لھا یوجد التي المخزونات،) المئة في 85 حوالي( غالبیة تعرضت المتوسط، األبیض البحر في .90
ً ِضعف 12 بمقدار الحالیة األسماك نفوق معدالت تزید أن ویمكن .الجائر  عام، بشكل .المخزونات لبعض المستھدف المعدل عن ا
 المیاه في تعیش التي الصغیرة األسماك أنواع من أعلى استغالل معدالت من األعماق في تعیش التي األسماك أنواع تعاني

 .المستھدف المعدل من أقل نفوق معدالت متوسط األخیرة األنواع وتُظھر المفتوحة،
 

) GFCM( المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید العامة لھیئةل التابعة) SAC( العلمیة االستشاریة اللجنة أشارت .91
 اتخاذ خالل من األسماك نفوق معدالت بتقلیل طالبت وقد المتوسط، األبیض البحر منطقة في الجائر الصید مستوى إلى مراراً 

 التي المشكلة ھذه تصحیح إلى تھدف تدابیر مؤخراً  المتوسط األبیض البحر بالد اتخذت الشأن، ھذا وفي .المالئمة اإلداریة التدابیر
 إلى رامیة) 2020-2017( األجل متوسطة استراتیجیة تنفیذ خالل من وذلك للخطر، المنطقة في األسماك مصاید استدامة تعّرض
 عكس أھدافھا بین من جاء والتي ،2016 في المعتمدة األسود، والبحر المتوسط األبیض البحر منطقة في األسماك مصاید استدامة

 العامة الھیئة اعتمدت ذلك، على عالوة. 7إلدارةل الداعمة العلمیة المشورة تعزیز خالل من السمكیة لمخزوناتل المنخفض تجاهاال
 الشاطئیة البالد من العدید ونوھت مكرستین فرعیتین إقلیمیتین إداریتین خطتین مؤخراً  المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید

 المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید العامة الھیئة من المعتمد القرار مع یتماشى بما الصید، سعة في كبیر انخفاض حدوث إلى
 االستراتیجیة إطار في األسماك مصاید إلدارة إضافیة بتدابیر التدابیر ھذه استكمال المتوقع ومن. 8الصید سعة إدارة بشأن

ً  األسماك، نفوق تقلیل بھدف وذلك األجل، متوسطة  .2020 عام قبل األولویة، ذات األنواع وخصوصا
 

 المستویات خارج لصیدل ،ُمصدق تقییم لھا یوجد التي السمكیة، المخزونات غالبیة تتعرض المتوسط، األبیض البحر في .92
ً  راجع( الحیویة الكتلة حیث من إما بیئیاً، المستدامة  مع المعیارین، كال أو االستغالل أو ،)EO3CI7 األسماك مصاید مؤشر أیضا
 نفوق )/F( األسماك نفوق نسبة تشیر .الفرعیة الجغرافیة والمناطق الوظیفیة والمجموعات المخزونات بین الدرجة اختالف
 بنسبة المتوسط في األسماك مخزونات تُستغل المتوسط، في أنھ، إلى) FMSY( المستدامة للغلة األقصى الحد نقطة عند األسماك

 االستغالل فرط حالة یؤكد ما المرجعیة، النقطة عن الحیویة الكتلة وتقل المستھدف المستوى عن أضعاف ثالثة بمقدار أكبر
ً ِضعف 12 بمقدار الحالیة األسماك نفوق معدالت تزید أن ویمكن .اإلقلیمي  .المخزونات لبعض المستھدف المعدل عن ا

 

 معظم إن حیث مرتفع؛ جائر صید لحالة استثناء، بدون المتوسط، األبیض البحر في الفرعیة المناطق جمیع تتعرض .93
 .األسماك نفوق أو المخزون حجم إما یخص فیما وذلك بیولوجیاً، المستدامة المستویات ضمن لیست تقییمھا تم التي المخزونات

 ثالثة بمقدار األسماك نفوق متوسط ارتفع حیث أخرى، فرعیة بمناطق مقارنةً  حالة أسوأ في المتوسط غرب مخزونات وتعد
ً تقریب أضعاف  بینما .2.9 حوالي استغالل معدل متوسط مع المتوسط األبیض البحر وسط مخزونات تلیھ المستھدف، المعدل عن ا
 .التوالي على 1.77و 1.75 حوالي استغالل معدل متوسط المتوسط األبیض البحر وشرق ياألدریات البحر مخزونات أظھرت

 

                                                
6http://www.fao.org/gfcm/data/dcrf/en/ 
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 الحد نقطة عند األسماك نفوق>األسماك نفوق( االستغالل فرط حالة في المدرجة المخزونات من% 33 اقتربت .94
 بنسبة األسماك نفوق معدل خفض إلى إال المخزونات ھذه والتحتاج .المستھدف المستوى بلوغ من) المستدامة للغلة األقصى

 من األعماق في تعیش التي األسماك أنواع تعاني عام، بشكلو .المستدام االستغالل إلى الجائر الصید من حالتھا لتغییر فقط% 10
 نفوق معدالت متوسط األخیرة األنواع وتُظھر المفتوحة، المیاه في تعیش التي الصغیرة األسماك أنواع من أعلى استغالل معدالت

ً  المستدامة المستویات فیإطار صیدھا یتم التي المخزونات ومعظم .المستھدف المعدل من أقل  األسماك ألنواع ھي بیولوجیا
 األسماك أنواع مخزونات من فقط قلیالً  عدداً  أن یُقدّر بینما ،)واألنشوفة السردین مثالً،( المفتوحة المیاه في تعیش التي الصغیرة

 المرجعیة النقطة عند صیدھا یتم األحمر، والبوري والكراكي الروبیان أنواع وبعض األبیض السمك مثل األعماق، في تعیش التي
 معد المعلوم( المفحوصة المخزونات من% 85 حوالي أن إلى االنتھاء تم المراجعة، ھذه ضوء وفي .منھا أقل أو األسماك لنفوق
 والزراعة، األغذیة منظمة( مستدامة غیر بصورة صیدھا یتم) المؤشر أو المستدامة للغلة األقصى الحد نقطة عند األسماك لنفوق

2016.( 
 

 السمكیة، المخزونات إنتاجیة على الجائر الصید مستوى اعتماد مسألة االعتبار في توضع أن ینبغي سبق، مما بالرغم .95
 الحد نقطة عند األسماك نفوق( التقییم في المستخدمة المرجعیة النقطة أن حین في .ذاتھ الصید غیر أخرى بمتغیرات تتأثر التي

 مصاید بخالف البشریة التأثیرات أو المناخ تغیر مثل ،أخرى بقضایا تتأثر ،)مؤشراتھ أو) FMSY( المستدامة للغلة األقصى
ً  اً ضغط المؤثرات ھذه جمیع بین الجمع عن وینشأ ).2014 وآخرون، كولوكا( الموائل وتدمیر التلوث وتشمل األسماك،  بیولوجیا

 تعّرض وبالتالي األسماك، مصاید إنتاجیة على بدورھا تؤثر أن یمكن والتي رئیسیة، إیكولوجیة تغیرات في السبب یكون قد قویاً،
 .الساحلیة للمجتمعات المحلیة البحریة األغذیة إنتاج عن فضالً  للخطر، المتوسط األبیض البحر منطقة في المصاید

 

 األساسیة الرسائل
 :األسماك نفوق یخص فیما .96

ً تقریب %85( المتوسط األبیض البحر في المخزونات غالبیة تتعرض •  .الجائر للصید) ا
ً  یمثل المتوسط األبیض البحر في الجائر الصید بأن صراحةً  مؤخراً  الشاطئیة البالد اعترفت • ً  تحدیا  رئیسیا

ً  وضمنّت الساحلیة، للمجتمعات الغذائي واألمن األزرق النمو مبادرةإطار  في  في محدداً  ھدفا
 األبیض البحر في األسماك مصاید استدامة الرامیة إلى) 2020-2017( األجل متوسطة االستراتیجیة

 التعزیز منخل السمكیة لمخزوناتالمنخفض ل تجاهاال عكس إلى یھدف والذي األسود، والبحر المتوسط
 .إلدارةالداعمة ل العلمیة المشورة

 أسماك لمصاید العامة الھیئة إطار في إقلیمیة دون إداریة خطط اعتماد األسماك نفوق تقلیل یستدعي •
 ألسماكا مصاید لصالح بالفعل المنفذة الخطط تلك تكملةسعیًا إلى  ،)GFCM( المتوسط األبیض البحر

 بمضیق األعماق في تعیش التي واألسماك ریاتيداأل بالبحر المفتوحة المیاه في تعیش التيالصغیرة 
 .الصید لسعة الفعالة اإلدارة ضمان شأنھا من تدابیر اعتماد إلى باإلضافة صقلیة،

 
 المعرفة فجوات

 
 :األسماك نفوق یخص فیما .97

ً  المستغلة السمكیة المخزونات حالة بشأن المشورة شھدت •  على المتوسط، األبیض البحر منطقة في تجاریا
 األبیض البحر أسماك لمصاید العامة لھیئةالتابعة ل) SAC( العلمیة االستشاریة اللجنة من الوارد النحو

ً  ،)GFCM( المتوسط ً  تحسنا  على المطلة الشاطئیة البالد ذكرت كما األخیرة، السنوات خالل ملحوظا
 الجغرافیة، والمناطق األنواع بین فیما یختلف المعلومات مستوى فإن ذلك، ومع .المتوسط األبیض البحر
 حول مجّزأة أو معدومة تكون وتكاد السمكیة المخزونات بعض على الضوء تسلط معلومات ھناك حیث

ً  مستغلة أخرى مخزونات  .تجاریا
 وبسبب .الشاطئیة البالد في الصید بسعة دقیقة معرفة األسماك نفوق لمعدالت الصحیح التقدیر یتطلب •

 األغراض، متعددة الصغیرة السفن من كبیرة أغلبیة من المكون المتوسط، األبیض البحر أسطول خصائص
 ذلك، على عالوة .األحیان بعض في دقیقة غیر أو منقوصة الصید سعة عن المتوفرة المعلومات فإن

 البیئیة المتغیرات وتضمین طویلة زمنیة سلسلة استخدام األسماك لنفوق فعالة مرجعیة نقاط تقدیر یستدعي
 من الواردة المعلومات دمج قادرة على فعالة أسالیب وضع جانب إلى اإلیكولوجي، بالنظام والمتعلقة
 .مختلفة مصادر

 وتقدیمھا، البیانات لجمع اإللزامیة بالمتطلبات صلة ذات جدیدة محددة ملزمة توصیات واعتماد تحدیثإن  •
 أسماك لمصاید العامة للھیئة التابع DCRF(9( البیانات لجمع المرجعي اإلطار تشغیلیة من المدعومة

ً  البیانات جودة تحسین إلىمن المتوقع أن تؤدي  ،)GFCM( المتوسط األبیض البحر  وبما للمشورة، دعما
 االستراتیجیة تسھم أن المتوقع من أنھ عن فضالً  .الشاطئیة البالد عنھا أعربت التي الحاجة مع یتماشى

 المتوسط األبیض البحر بمنطقة األسماك مصاید استدامةالرامیة إلى ) 2020-2017( األجل متوسطة
 علمیة مسوح إجراء المثال، سبیل على محددة، إجراءات اتخاذ خالل من المسعى ھذا في األسود والبحر

                                                
9http://www.fao.org/gfcm/data/dcrf/en/ 

http://www.fao.org/gfcm/data/dcrf/en/
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 .البحر في منسقة

 
یھدف إلى حظر اإلثراء الغذائي الناتج عن أنشطة بشریة  الھدف اإلیكولوجي الخامس المعني باإلثراء الغذائي .98

وخاصةً آثاره الضارة، مثل الخسائر في التنوع البیولوجي، وتدھور النظام اإلیكولوجي، وتكاثر الطحالب الضارة، ونقص 
 : مشتركین األكسجین في میاه القاع. وھو یشتمل على مؤشرین

 
 المؤشر المشترك الثالث عشر: تركیز المغذیات الرئیسیة في العمود المائي  •

 
 االستنتاجات

 
تُظھر البیانات المتاحة أن تركیزات المغذیات الرئیسیة في المناطق التي تسنى فیھا التقییم تقع في نطاقات تمیز  .99

حل االھتمام. تؤكد ھذه النتائج أیضاً صالحیة ھذا المناطق الساحلیة وبما یتسق مع العملیات الرئیسیة الجاریة في المنطقة م
المؤشر كركیزة في تقییم اإلثراء الغذائي. یجب وضع معاییر تقییم نوع المیاه الساحلیة للحالة المرجعیة والحدود فیما یخص 

ثیراً في تنفیذ المغذیات الرئیسیة في العمود المائي وتنسیقھا في عموم منطقة البحر األبیض المتوسط، وھو ما سیساعد ك
استراتیجیة اعتیان واضحة مع نھج مبسط في رصد التصمیم والتعامل مع البیانات لتنفیذ برنامج التقییم والرصد المتكاملین 

 مستقبالً. 
 

على الرغم من أن البیانات كانت متاحة من خالل قاعدة بیانات البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة  .100
-EMODnetالبحر األبیض المتوسط، وھناك قدر كبیرة من البیانات متاح أیضاً من خالل الوكالة األوروبیة للبیئة وبوابة 

Chemistry )chemistry.eu-http://www.emodnet/( ومصادر أخرى، ینبغي إعطاء األولویة لضمان قیام البلدان
المتوسطیة دوریاً بتقدیم بیانات مضمونة الجودة عن المغذیات إلى برنامج األمم المتحدة للبیئة/خطة عمل البحر األبیض المتوسط 

ر. یمكن النظر في الدمج المحتمل بما یتسق مع برنامج التقییم والرصد المتكاملین، وضمان استخدام صیغة موحدة لتقدیم التقاری
 .EMODnet-Chemistryلمجموعات البیانات مستقبالً مع بوابة 

 
 الرسائل األساسیة

 
 فیما یخص المغذیات الرئیسیة: .101
تركیزات المغذیات الرئیسیة في نطاقات تمیز المناطق الساحلیة وبما تقع و .التقییم ممكن أن المتاحة البیانات تُظھر •

 .محل االھتمام المعنیة ت الرئیسیة الجاریة في المنطقةیتسق مع العملیا
یجب وضع معاییر للحالة المرجعیة والحدود فیما یخص المغذیات الرئیسیة في العمود المائي وتنسیقھا في عموم  •

 منطقة البحر األبیض المتوسط.
 

 فجوات المعرفة
 

 فیما یخص المغذیات الرئیسیة: .102
في بؤر اإلثراء الغذائي الساخنة في البحر األبیض المتوسط، سیكون من المفید إجراء تحلیل شامل التجاھات تركیزات  •

المغذیات الرئیسیة في العمود المائي. ال بد من اكتشاف االتجاھات المھمة من واقع السالسل الزمنیة الطویلة القادرة 
المیاه الساحلیة؛ حیث إن تحلیل السالسل الزمنیة القصیر یمكنھ أن  على تسجیل التغیرات في تركیزات المغذیات في

یؤدي إلى الخطأ في تفسیر بعض األنماط المكانیة الناتجة عن العملیات العشوائیة في اتجاھات تركیزات المغذیات. 
عد البیانات األخرى لھذا السبب، ینبغي تحسین توفّر البیانات. ثمة نھج محتمل وھو استخدام البیانات المخزنة في قوا

 التي تساھم فیھا بلدان متوسطیة كثیرة بانتظام. 
 

فیما یخص المغذیات الرئیسیة في العمود المائي وتنسیقھا في  والعتبات/قیم الحدودیجب وضع معاییر للحالة المرجعیة  •
البیانات المخزنة في  عموم منطقة البحر األبیض المتوسط. یجب تحسین توفر البیانات. ثمة نھج محتمل وھو استخدام

 قواعد البیانات األخرى التي تساھم فیھا بلدان متوسطیة كثیرة بانتظام.
 

"الكلوروفیل  •  " في العمود المائي aالمؤشر المشترك الرابع عشر: تركیز 
 

 االستنتاجات
 

البحر األبیض  تتحكم المنطقة الساحلیة كثیفة السكان والمدخالت النھریة من منطقة تصریف في حالة التغذیة في .103
المتوسط. اتسمت المیاه البحریة في البحر األبیض المتوسط بالفقر البالغ في المغذیات مع میل متزاید نحو فقر المغذیات كلما 

) أكثر المناطق ثراًء بالمغذیات في حوض البحر األبیض المتوسط EMSزال شرق البحر األبیض المتوسط ( ماواتجھنا شرقاً. 
 العالمیة.م مائي محدود الفسفور في المحیطات بأكملھ، وأكبر جس

http://www.emodnet-chemistry.eu/
http://www.emodnet-chemistry.eu/
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 وعلى .الغذائي للثراء واضحة اتجاھات المتوسط األبیض البحر من الشرقي الجنوبي الجزء في الساحلیة المنطقة تُظھر .104
 مع أسوان، سد بسبب محدودة العذبة المیاه تدفقات أصبحت فقد المنطقة، في للمیاه األساسي المصدر ھو النیل نھر أن من الرغم

 میاه مخلفات من رئیسي بشكل بالمغذیات ثریة المنطقة باتتو .النیل من السفلي الجزء في للمیاه البشر الستخدام متزایدة اتجاھات
 إلى عزوھا یمكن التيو الغذائي، الثراء إلى التغذیة معتدلة اتجاھات إیجة البحر شم ویُظھر .واإلسكندریة القاھرة لمدینتي الصرف
 .بالمغذیات الغني األسود البحر من المیاه وتدفق الیونان شمال من النھر مدخالت

 
ً  أعلى) WMS( المتوسط األبیض البحر غرب في األولیة واإلنتاجیة المغذیات نظام یعد .105  البحر بشرق مقارنةً  نسبیا
 عن بعیداً  المتوسط، األبیض البحر غرب من الرئیسي للجزء األولیة اإلنتاجیة زالتما ذلك، ومع ).EMS( المتوسط األبیض
 ).EMS( المتوسط شرق في الرئیسیة اإلنتاجیة معدالت من أعلى الحضریة، والتكتالت باألنھار ومتأثرة الساحلیة المناطق

 
ً المعروفة تاریخیالرئیسیة في البحر األبیض المتوسط  تتمثل المناطق الساحلیة .106 بتأثرھا بمدخالت المغذیات الطبیعیة  ا

-البحر األدریاتي وشمال بحر إیجة وجنوب شرق المتوسط (النیلخلیج قابس وخلیج األسود ووالبوران  بحرفي  البشریة أوو/
 المشرق). 

 
تُظھر البیانات المتاحة أنھ في المناطق التي یتسنى فیھا التقییم، تسري معاییر تقییم برنامج التقییم والرصد المتكاملین  .107

فیما یخص اإلثراء الغذائي استناداً إلى المؤشر المشترك الرابع عشر (تركیز الیخضور (أ) في العمود المائي)، وتؤكد الوضع 
لمنطقة الساحلیة. وأما تحقیق الوضع البیئي الجید في ھذه المناطق (شرق األدریاتي وقبرص) فھو الرئیسي لإلثراء الغذائي في ا

 محفوظ.
 

 مستوى على) المائي العمود في) أ( الیخضور تركیز( CI14وحدود الساحلیة المیاه لنوع المرجعیة الحالة تنسیق یجب .108
ً أیض التقییم یساعد أن ویمكن .التقییم جھود في كبعد تشار لم التي المتوسط األبیض البحر جنوب منطقة  التي المناطق تحدید في ا

 مع والتعامل التصمیم رصد في مبسط نھج مع اعتیان استراتیجیة تنفیذ للغایة المفید من وسیكون .أجلھا من المعاییر تحسین یلزم
 .البیانات

 
 العملیات اكتشاف على قادرة) أ( الیخضور تركیز اتجاھات تقدیر یخص فیما االصطناعیة باألقمار الشاملة القیاسات إن .109

 .البیئیة التنظیمیة للوائح المختلفة التطبیقات وتقییم الشاذة المحلیة البیوجیوكیمیائیة
 

 الرسائل األساسیة
 

 فیما یخص الیخضور (أ): .110
نحو فقر المغذیات كلما اتسمت المیاه البحریة في البحر األبیض المتوسط بالفقر البالغ في المغذیات مع میل متزاید  •

 ً  .اتجھنا شرقا
ً المعروفة تاریخیتتمثل المناطق الساحلیة الرئیسیة في البحر األبیض المتوسط  • بتأثرھا بمدخالت المغذیات  ا

البحر األدریاتي وشمال بحر إیجة وجنوب خلیج قابس وخلیج األسود ووبحر البوران البشریة في  أوالطبیعیة و/
 .)شرقالم-شرق المتوسط (النیل

تُظھر البیانات المتاحة أنھ في المناطق التي یتسنى فیھا التقییم، تسري معاییر تقییم برنامج التقییم والرصد  •
المتكاملین فیما یخص اإلثراء الغذائي استناداً إلى المؤشر المشترك الرابع عشر (تركیز الیخضور (أ) في العمود 

 ي في المنطقة الساحلیة.المائي)، وتؤكد الوضع الرئیسي لإلثراء الغذائ
 

 فجوات المعرفة
 فیما یخص الیخضور (أ): .111

 لم یتم الوقوف على فجوات رئیسیة في البحر األبیض المتوسط فیما یخص تقییم المؤشر المشترك الرابع عشر.  •
لكن یتعین اكتشاف اتجاھات الیخضور (أ) الدالة من السالسل الزمنیة الطویلة القادرة على تسجیل التغیرات في  •

 الكتلة الحیویة في المیاه الساحلیة، وفیما یخص ذلك الغرض یجب تحسین توفر البیانات. 
ساھم فیھا بلدان متوسطیة ثمة نھج محتمل وھو استخدام البیانات المخزنة في قواعد البیانات األخرى التي ت •

كثیرة بانتظام. القیاسات الشاملة باألقمار االصطناعیة فیما یخص تقدیر اتجاھات تركیز الیخضور (أ) قادرة 
 على اكتشاف العملیات البیوجیوكیمیائیة المحلیة الشاذة وتقییم التطبیقات المختلفة للوائح التنظیمیة البیئیة.

 
یتمثل في ضمان أال یؤثر تغییر األوضاع الجغرافیة المائیة سلباً  ني بالجغرافیا المائیةالھدف اإلیكولوجي السابع المع .112

 واحداً: مشتركاً على النظم اإلیكولوجیة الساحلیة والبحریة ویتضمن مؤشراً 
 

 المؤشر المشترك الخامس عشر: موقع ومدى الموائل المتأثرة مباشرة بالتعدیالت الھیدروغرافیة •
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 االستنتاجات

 
المؤشر المشترك الخامس عشر للھدف اإلیكولوجي السابع ومدى الموائل المتأثرة تأثراً مباشراً بالتغیرات الجغرافیة  .113

المائیة نتیجة عملیات التطویر الجدیدة. یتمثّل التحدي الرئیسي الذي یواجھ استنباط مالحظات ختامیة فیما یخص ھذا المؤشر 
ن إعداد برامج الرصد الوطنیة لمعظم البلدان المتوسطیة؛ وبالتالي لم تكن نتائج التقییم على المستوى اإلقلیمي في أنھ یجري اآل

 على ھذا المؤشر (على النحو المقترح في صحیفة وقائع إرشاد المؤشر) متاحة على المستوى الوطني وال اإلقلیمي. 
 

لتقییمات الفنیة المعنیة بتقاریر بلدان االتحاد استندت االستنتاجات الواردة ھنا غالباً إلى استعراض األعمال المنشورة ل .114
األوروبي بشأن التغیرات الجغرافیة المائیة. لكن ھذه التقاریر تركز في المقام األول على قیاس االتجاھات فیما یخص معلمات 

أوضاع خط  جغرافیة مائیة معینة، وھو ما ال یتسق تمام االتساق مع متطلبات المؤشر المشترك الخامس عشر. لكن قیاس
األساس الجغرافیة المائیة یمكنھ أن یكون بمنزلة خط أساس لمزید من التقییمات المفصلة في المستقبل. ونقدم مشروعین محلیي 

النطاق كدراستي حالة، وھما محطة الغاز الطبیعي المسال في میناء مونفالكوني في إیطالیا، ومحطة الحاویات في خلیج حیفا في 
 إسرائیل.

 األساسیةالرسائل 
 

 فیما یخص الھیدروغرافیا: .115
یأخذ المؤشر المشترك الخامس عشر للھدف اإلیكولوجي السابع في اعتباره الموائل البحریة التي قد تتأثر أو  •

تشھد خلالً بفعل التغیرات في األوضاع الجغرافیة المائیة (التیارات، األمواج، أحمال الرواسب العالقة) نتیجة 
 .دةعملیات التطویر الجدی

 األطراف باستثناء(الرصد الوطني في البلدان المتوسطیة فیما یخص الھدف اإلیكولوجي السابع لم ینطلق بعد •
 اإلطاري التوجیھ في 7 الوصفیة السمة بتنفیذ والتزامھم األوروبي، االتحاد في األعضاء الدول من المتعاقدة

 .أو یجري إطالقھ اآلن فحسب )البحریة لالستراتیجیة
ال توجد بیانات كافیة الستنباط استنتاجات/مالحظة اتجاھات بشأن المؤشر المشترك الخامس عشر على  •

 المستوى اإلقلیمي أو دون اإلقلیمي أو حتى الوطني. 
 

 فجوات المعرفة
 فیما یخص الھیدروغرافیا: .116

 
تعدد الِمْعلمات. توجد فجوات معرفیة كبیرة بشأن تنفیذ المؤشر المشترك الخامس عشر؛ فھو مؤشر معقد م •

تتعلق الفجوات المعرفیة الرئیسیة بعدم كفایة المسوح ورصد ھذا المؤشر على كافة المستویات الجغرافیة، 
واالفتقار إلى منھجیات تقییم سلیمة. تعتبر التقییمات التي تقدّر مدى التغیرات الجغرافیة المائیة (معرفة 

ائل البحریة نادرة حالیاً في البحر األبیض المتوسط، باستثناء األوضاع قبل اإلنشاء وبعده) وتقاطُعھ مع المو
 بعض الدراسات المحلیة لتقییم األثر البیئي/التقییم البیئي االستراتیجي. 

یوجد یقیناً نقص في البیانات الجغرافیة المائیة ذات النطاق الزماني والمكاني المفصل في البحر األبیض  •
تضاریس قاع البحر، سرعة التیار، التعرض لألمواج، العكارة، الملوحة، المتوسط (بیانات قیاس األعماق، 

درجة الحرارة، إلخ)، وھذا أحد التحدیات الرئیسیة أمام تنفیذ ھذا المؤشر، وخصوصاً أمام تحدید أوضاع خط 
ألبیض األساس. لتحدید ھذه الفجوات، ینبغي إعداد قائمة جرد واضحة للبیانات الموجودة والمتاحة في البحر ا

 المتوسط.
تنشأ الصعوبات األخرى عن استخدام نموذج عددي لتقییم التغیرات الجغرافیة المائیة قبل بناء الھیكل. تحتاج  •

ھذه األدوات إلى بیانات جوھریة (قیاس األعماق، بیانات الھیدرودینامیكا البحریة، بیانات میدانیة)، وھو ما قد 
 ب استخدامھا خبرة ومعرفة بالعملیات والنظریات ذات الصلة. یكون باھظ التكلفة ومضیعة للوقت، ویتطل

الصلة بالھدف اإلیكولوجي األول بالغة األھمیة؛ إذ تدعو الحاجة إلى خارطة للموائل القاعیة في المنطقة محل  •
ألخذھا االھتمام (أنواع الموائل العامة و/أو موائل حساسة بعینھا). وبالتالي فإن تحدید أولویة الموائل القاعیة 

في االعتبار في الھدف اإلیكولوجي السابع مع تقییم لآلثار، بما في ذلك اآلثار التراكمیة، قضیة مشتركة ذات 
أولیة كبیرة بالنسبة للھدف اإلیكولوجي األول والھدف اإلیكولوجي السابع. باإلضافة إلى ذلك، ال بد من بذل 

 الجغرافیة المائیة نتیجة الھیاكل الجدیدة وتدھور الموائل. الجھود الكتشاف عالقة السبب والنتیجة بین التغیرات
وختاماً نقول إن مثل ھذا التقییم المتكامل لآلثار یستدعي جھوداً بحثیة إضافیة في نمذجة الموائل ورسم خرائط  •

 للضغوط واآلثار التراكمیة، باإلضافة إلى رصد المناطق التي یُحتمل تأثرھا.
 

یتمثل في ضمان صیانة الدینامیات الھدف اإلیكولوجي الثامن المعني بالنظم اإلیكولوجیة والمشاھد الساحلیة  .117
 واحد: مشتركالطبیعیة للمناطق الساحلیة والحفاظ على النظم اإلیكولوجیة والمشاھد الساحلیة ویشتمل على مؤشر 

 

لالضطرابات المادیة بسبب تأثیر المنشآت التي طول الخط الساحلي المعرض المؤشر المشترك السادس عشر:  •
 . یصنعھا اإلنسان
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 االستنتاجات
 

في البحر األبیض  یھدف تضمین المؤشر المشترك للھدف اإلیكولوجي الثامن إلى تلبیة الحاجة إلى رصد ممنھج .118
المتوسط فیما یتعلق باالختالل الفیزیائي للخط الساحلي نتیجة تأثیر الھیاكل التي من صنع اإلنسان. ومن ناحیة أخرى، فھو ال 

لھ في مبادرات نھج النظام اإلیكولوجي اإلقلیمیة،  تشغیلیة یقدم إال أمثلة قلیلة تُحتذى، وال سیما بما أن ھذا المؤشر ال سوابق
نة حمایة البیئة البحریة في منطقة بحر البلطیق أو اتفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق المحیط األطلسي، وال في كلج

 التوجیھ اإلطاري لالستراتیجیة البحریة.
 

أعدّ بعض البلدان، كإیطالیا وفرنسا والجبل األسود، قوائم جرد للجزء المطور حضریاً من خطھا الساحلي، وھناك  .119
لبلدان في جنوب وشرق المتوسط ستشرع في ذلك في إطار مشروع نھج النظام اإلیكولوجي الثاني للبحر األبیض بعض ا

 المتوسط.
 

 الرسائل األساسیة
 

 فیما یخص النظم اإلیكولوجیة والمشاھد الطبیعیة الساحلیة: .120
ة التحتیة األخرى التي المناطق الساحلیة للبحر المتوسط عرضة للتھدید من اإلنشاء المكثف للمباني والبنی •

یمكنھا التأثیر على المشاھد الطبیعیة والموائل والتنوع البیولوجي. ویعتبر اإلبالغ الوطني عن حالة المناطق 
الساحلیة وتطورھا الزماً بموجب البروتوكول المعني باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة في البحر األبیض 

 المتوسط.
في البحر األبیض المتوسط بخصوص إسباغ الطابع االصطناعي غیر الطبیعي  لم یكن ھناك رصد ممنھج •

على الساحل حتى اآلن. والبلد الوحید الذي نفذ رصد المؤشر المشترك للھدف اإلیكولوجي الثامن على مستوى 
 وطني حتى ھذه اللحظة ھو إیطالیا، مع عكوف الجبل األسود وفرنسا على إعداد قوائم جرد مماثلة.

ترك المستھدفات وعتبات الوضع البیئي الجید والمقاییس وتفسیر النتائج بخصوص المؤشر إلى البلدان  ینبغي •
نتیجة التباین القوي في األبعاد االجتماعیة االقتصادیة والتاریخیة والثقافیة لكل أّمة واختالف أوضاعھا 

 الجغرافیة. 
 

 فجوات المعرفة
 

 الطبیعیة الساحلیة:فیما یخص النظم اإلیكولوجیة والمشاھد  .121
 

من الصعب أن نبین الفجوات المعرفیة في ھذه المرحلة نظراً ألنھ ال توجد إال أمثلة قلیلة جداً على تنفیذ المؤشر  •
المشترك للھدف اإلیكولوجي الثامن. لكن ھناك بعض الفجوات المعرفیة "المعروفة" التي یمكنھا أن تعوق تنفیذ 

 ھذا المؤشر بنجاح. 
ألة اختیار بین خط ساحلي مرجعي ثابت ینتقیھ كل طرف متعاقد بغیة ضمان قابلیة مقارنة النتائج بین أوالً: المس •

عملیات تقدیم التقاریر المتتابعة. ولألسف كثیراً ما نجد أكثر من خط ساحلي "رسمي" واحد فیما یخص الطرف 
ة إلى ذلك، فإن الخطوط الساحلیة تتغیر نتیجة المتعاقد ذاتھ یتم إنتاجھ باستخدام أسالیب تكنولوجیة مختلفة. باإلضاف

تآكل السواحل وارتفاع منسوب میاه البحر والتغیرات المورفولوجیة. وإذا كانت االستبانة المكانیة منخفضة أكثر 
مما یجب أو الفترة الزمنیة أطول مما یجب، ال یمكن التعرف على الھیاكل االصطناعیة بشكل دقیق أو ال یمكن 

 ا بالكلیة ولذلك تبعات كبیرة على حساب طول الخط الساحلي االصطناعي. التعرف علیھ
•  

 
یتمثل في ضمان أال تسبب الملوثات أي أثر كبیر على النظم  الكیمیائي الھدف اإلیكولوجي التاسع المعني بالتلوث .122

  اإلیكولوجیة الساحلیة والبحریة والصحة البشریة، ویتضمن خمس مؤشرات مشتركة:
 
 

ثات المضرة الرئیسیة المقیس في المصفوفة ذات الصلة (الھدف  • المؤشر المشترك السابع عشر: تركیز الملّوِ
 اإلیكولوجي التاسع، المتعلق بالكائنات الحیة، والترسبات، ومیاه البحر) 

 
 االستنتاجات

 
تقییم الذي أجري فیما یخص الفلزات یُظھر أحد االستنتاجات الرئیسیة لھذا التقییم األول للتلوث قیاساً على معاییر ال .123

الثقیلة في البحر األبیض المتوسط أن األوضاع البیئیة تختلف اختالفاً كبیراً بین الكائنات الحیة والرواسب الساحلیة. وقد یدل ھذا 
كول المصادر الوضع الراھن، من حیث حمایة البیئة من التلوث الكیمیائي وتحقیق الوضع البیئي الجید، على أن مدخالت بروتو

البریة في المیاه السطحیة الساحلیة (و/أو المدخالت الجویة) من كال األنشطة الحضریة والصناعیة تُظھر نسبة عالیة من القیم 
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في الكائنات الحیة حول المستویات المرجعیة الطبیعیة وفي ظل معاییر المفوضیة األوروبیة. على النقیض من ذلك، فقد أثّر 

التاریخیة المعروفة (كل من  ةبالفلزات الثقیلة بشكل واضح على الرواسب الساحلیة بالقرب من البؤر الساخنالتلوث التاریخي 
 المصادر الثابتة الجیولوجیة الصناعیة والطبیعیة) في البحر األبیض المتوسط.

 
ً ) واألسماك البحر بلح( الحیة الكائناتأظھرت  فقد،)GES( الجیدة البیئیة الحالة بتقییم یتعلق فیما .124  تتوفرحیث  وضعا
 ،)األوروبیة المفوضیة معاییر مثالً،( التقییم معاییر من أدنى مستویات مع الساحلیة السطحیة البحریة لمیاها في المقبولة الظروف
 ،)ساخنة بؤر( معروفة ساحلیة عقموا مع المناطق ھذه وتتوافق .البحر بلح رصد مناطق بعض في) Pb( الزرقاء الخطة باستثناء

 تقییم أظھر وقد .البحریة البیئیة الجودة تحسین سبیل في واإلجراءات التدابیر تطبیقمزید من االھتمام إلى  إیالء ینبغي حیث
ً  الجیدة البیئیة بالحالة المتعلق الرواسب  األفقي الجینات نقل والسیما الساحلي، القاعي اإلیكولوجي لنظاما في متأثراً  وضعا

)HgT(، االعتبار في التقییمات ھذه تضع أن ینبغي وبالتالي، .التقییم معاییر مقابل في والتقییم الدراسة من المزید یستلزم الذي 
باإلضافة  ھذا .الجیولوجیة والخلفیات الطبیعیة الموارد یخص فیما المتوسط، األبیض البحر أحواض في اإلقلیمیة دون االختالفات

 .بحرص األولیة النتائج ھذه مع التعامل وضرورة اإلقلیمیة، دون بالتقییمات المعنیة یمالتقی معاییر تطویر من التأكدإلى ضرورة 
 للمیاه اإلطاري التوجیھ مثالً،( التقییم ومقاییس المختلفة السیاسة معاییر بین العالقات في التفكیر إلى حاجة ھناك الصدد، ھذا وفي

)WFD (البحریة لالستراتیجیة اإلطاري والتوجیھ )MSFD(، ذلك وغیر(. 
 

 الرسائل األساسیة
ثاتفیما یخص تركیز  .125  :الرئیسیة المضرة الملّوِ
تُظھر مستویات الفلزات الثقیلة في المیاه الساحلیة وضعاً بیئیاً مقبوالً نوعاً ما عند تقییمھا في الرخویات ذات  •

 الصدفتین واألسماك قیاساً على معاییر التقییم المرجعیة ومعاییر المفوضیة األوروبیة. 
ي معاییر المفوضیة % من المحطات مستویات فوق العتبة المقررة ف10وفیما یخص الرصاص، تُظھر  •

 األوروبیة فیما یخص عینات بلح البحر. 
توجد شواغل الفلزات الثقیلة في أجزاء الرواسب الساحلیة فیما یخص الرصاص ونقل الجینات األفقي مما یدل  •

 على أثر ھذه المواد الكیماویة. 
وق نطاق التأثیرات % من محطات الرواسب التي تم تقییمھا تف53فیما یخص نقل الجینات األفقي، ھناك  •

المنخفض، الموضوع كمعیار تقییم إقلیمي فیما یخص األوضاع البیئیة المقبولة لحوض البحر األبیض المتوسط، 
 على الرغم من ضرورة أخذ الفروق دون اإلقلیمیة في االعتبار. 

ضریة والصناعیة على ینبغي أن تركز التدابیر واإلجراءات على البؤر الساخنة المعروفة المرتبطة بالمناطق الح •
امتداد سواحل البحر األبیض المتوسط، وبتضمین المصادر البحریة، حیث إن ھذه أیضاً مدخالت مھمة. كما 

 تلعب المدخالت النھریة والجریان السطحي الساحلي المنتشر أیضاً دوراً مھماً. 
كي تأخذ في اعتبارھا الخصوصیات دون ینبغي تحسین معاییر التقییم المرجعیة ومعاییر التقییم البیئي باستمرار ل •

 اإلقلیمیة في األحواض المتوسطیة فیما یخص الفلزات الثقیلة والعناصر الفلزیة النزرة. 
 

 فجوات المعرفة
 

ثاتفیما یخص تركیز  .126  :الرئیسیة المضرة الملّوِ
األنشطة إلى حد ما التقییمات تعوق التحسینات في التغطیة المكانیة المحدودة واالتساق الزماني وضمان جودة رصد  •

ب). ینبغي 2011أ وUNEP/MAP/MED POL، 2011اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة، وذلك كما لوحظ سابقاً (
تحسین توفّر مجموعات البیانات المتزامنة الكافیة فیما یخص تقییم الحالة. ولھذا الغرض أظھر التقییم الذي أجري 
أیضاً ضرورة استطالع المعاییر الجدیدة على النطاق دون اإلقلیمي لتقریر التركیزات المرجعیة للمواد الكیمیائیة 

في الرواسب. لكن ھناك فجوات مھمة في اختیار وقیاس الملوثات الناشئة، الموجودة بشكل طبیعي، كالرصاص 
وھي قضیة ربما تعالجھا برامج الرصد. ھناك أیضاً حاجة إلى معرفة مستوى الملوثات في بیئات البحر العمیق، 

والوضع ودینامیة المدخالت والتدفقات وتوزیع الملوثات، لكي یكون بمقدورنا ربط المصادر ومداخل المدخالت 
البیئي. ھناك تقریران حدیثان (تقریرا البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر األبیض المتوسط 

(ب)) استعرضا واقترحا  2016(أ) و 2016التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة/خطة عمل البحر األبیض المتوسط 
(أ) و(ب)  2011وسط. أُعد ھذان التقریران بما یتسق مع تقریري معاییر تقییم مرجعیة محدّثة للبحر األبیض المت

(البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر األبیض المتوسط التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة/خطة 
 عمل البحر األبیض المتوسط). 

 
المتاحة، على الرغم من أن عدد مجموعات البیانات  شمل التقییم المكاني الحالي فترات مختلفة وفقاً ألحدث البیانات •

لم یزد إمكانیة تقییم االتجاھات الزمانیة بدرجة كبیرة. وھناك في الوقت الراھن دراسات مھمة تُجرى على 
المجموعات الساحلیة من الرخویات البحریة ذات الصدفتین (مثل بلح البحر) واألسماك (مثل التریلیا) والرواسب. قد 

تراكم البیولوجي على مخزونات األسماك المفترسة الكبیرة شاغالً یظل بحاجة إلى التعامل معھ كما ینبغي یمثل ال
بأنشطة رصد خاصة. كما تتطلب غربلة الرواسب وعوامل التطبیع أیضاً توحیداً قیاسیاً مالئماً لتحسین قابلیة مقارنة 

 بیانات الرصد في الرواسب.
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ثات الرئیسیة حیثما تنشأ عالقة بین السبب والتأثیر المؤشر المشترك الثامن عشر:  •  تأثیرات مستوى التلوث بالملّوِ
 

 االستنتاجات
 

(معامالت التشویش  تعتبر التطورات البحثیة والجدل الجاریان فیما یخص اآلثار البیولوجیة واألسالیب السمومیة .127
تقریباً) أحد األسباب الرئیسیة في بطء تنفیذ ھذه األسالیب في برامج رصد التلوث البحري في البحر األبیض المتوسط، وذلك 
على الرغم من أن بعضھا، على نحو ما ذكرنا، مقترح في إطار برنامج البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة 

توسط. توجد في الوقت الراھن في كثیر من البلدان المتوسطیة برامج ومشاریع بحثیة مختلفة تقودھا الجامعات البحر األبیض الم
والمراكز البحثیة والھیئات الحكومیة الجاري تنفیذھا، وھي التي ستوفر القیاسات المستقبلیة الموثوقة والمضمونة الجودة، وكذلك 

امج اآلثار البیولوجیة لتقییم المؤشر المشترك الثامن عشر في البحر األبیض أدوات جدیدة، لضمان التنفیذ الصحیح لبرن
 حیث البیولوجیة؛ العوامل ھذه االعتبار في الملّوِثات تركیز ومقاییس البیولوجیة اآلثار معلمات من كل تضع أن ینبغي المتوسط.

 الوقت في التقییمات بإجراء ویُوصى. بالترتیب البحریة، للكائنات الحیوي والتراكم االستجابات على مباشرة بصورة تؤثر إنھا
 .الفسیولوجي الثبات من مزیداً  األنواع فیھ تشھد الذي الوقت اختیار یتم أن على مرة، كل في ذاتھ

 
 لجنة/)ICES( البحار الستكشاف الدولي المجلس اقترح الملوثات، لتركیزات مماثلة بطریقة البیولوجیة التأثیرات بتقییم .128

یة المعاییر من ناثنی( فئات ثالث) OSPAR(األطلسي المحیط لشمال البحریة البیئة حمایة  لتقییم اإلطار كانت ،والتي)الحدِّ
 المؤشرات استجابات تقییم ویسمح. المتوسط األبیض البحر منطقة في التلوث ودراسة لمراقبة المنسق البرنامج بیانات مجموعات
 مستویات عند سةیالمق االستجابات كانت إذا ما بتحدید البیئي التقییم ومعاییر المرجعیة التقییم معاییر مع ومقارنتھا البیولوجیة

 من یكون مستویات عند أم محتمالً، اً أمر ضارة بیولوجیة آثار حدوث فیھا یكون مستویات عند أم ضارة، بیولوجیةاً  آثار التسبب
 تقدیر سوى یمكن فال للتعرض، البیولوجیة المؤشرات حالة وفي .البعید المدى على ضارة بیولوجیة آثار حدوث فیھا المرجح
 المؤشرات إلى بالنسبة البیئي التقییم ومعاییر المرجعیة التقییم معاییر من كل تحدید الممكن من أنھ فیحین المرجعیة؛ التقییم معاییر

 مقابل في البیولوجیة االستجابات تقییم الیمكن البیئیة، المصفوفات في الملوثات تركیزات بخالف ذلك، ومع .لآلثار البیولوجیة
 .الحرارة ودرجة والموسم النضج وحالة والجنس النوع مثل االعتبار، في العوامل بعض أخذ دون اإلرشادیة القیم

 
 واآلثار بالتعرض الخاصة البیولوجیة للمؤشرات المرجعیة التقییم معاییر بعض تحدید تم قد أنھ إلى اإلشارة تجدر .129

) البحر بلح( المتوسط للبحر) الصغیرة النویات تكرار ،ومعدل)AChE( أستیلكولیناستراز إنزیم ونشاط اإلجھاد، على التركیز(
 االستجابات تقییم الیمكن ذلك، ومع .التجریبیة بالبرامج اإلرشادیة األغراض في استخدامھا لیتم المتعاقدة األطراف إلى وتقدیمھا

 إجراء ضمان مسألة تناول تم الصدد، ھذا وفي .التشویش معامالت إلى بعنایة النظر دون اإلرشادیة القیم مقابل  في البیولوجیة
 ستراتیجیةا وتعمل .اآلن إلى عقود لعدة الحیة الكائنات في الكیمیائیة للملوثات البیولوجي للتراكم ودقیق منظم األجل طویل رصد

 إلى وما الظروف، عوامل وحساب العینات، وتجمیع ،)التبویض قبل( العینات أخذ شھر مثل( البیئي التغیر من الحد على الرصد
ً میدانی التشویش معامالت على السیطرة فیصعب البیولوجیة، لآلثار بالنسبة أما ).ذلك  على یؤثر مما بینھا، المزج عن فضالً  ،ا

 إلى بحاجة التزال التي المسألة وھي وآثاره، التلوث أسباب بین العالقة یخص فیما مشكوكیتھاو الحیة الكائنات استجابات
 .المعالجة

 
 الرسائل األساسیة

 
ثات التلوث مستوى تأثیراتفیما یخص  .130  :الرئیسیة بالملّوِ

 
ما زالت أدوات رصد اآلثار البیولوجیة في طور البحث فیما یخص أسالیب الواسمات البیولوجیة (بمعنى تقییمات  •

الطریقة وتقییمات معامالت التشویش) التي تحد من تنفیذ ھذه األدوات في شبكات الرصد البحري طویل  مشكوكیة
 األمد. 

وقع االختیار على استقرار غشاء الیحلول كطریقة لتحري الوضع العام، وفحص األسیتیلكولینستیراز كطریقة  •
لتقییم التلف الوراثي الخلوي/تلف الدي إن أیھ  لتقییم اآلثار السامة عصبیاً، وفحص تكرار النویات الصغرى كأداة

 في الكائنات البحریة، كواسمات بیولوجیة أولیة. 
 

 فجوات المعرفة
 

ثات التلوث مستوى تأثیراتفیما یخص  .131  :الرئیسیة بالملّوِ
ید القیمة ینبغي أن تتضمن مجاالت التطویر المھمة في البحر األبیض المتوسط على مدى السنوات القلیلة التالیة: تأك •

المضافة لھذه التشكیالت من الواسمات البیولوجیة في الرصد البحري طویل األمد كأنظمة "إنذار مبكر"؛ واختبار أدوات 
؛ وتنسیق الجودة التحلیلیة، وتطویر حزم من معاییر التقییم لطرق التقییم الكیمیائي omicsجدیدة مثبتة بحثیاً مثل 

 طاق برامج رصد اآلثار البیولوجیة. والبیولوجي المتكامل، واستعراض ن
من خالل ھذه اإلجراءات وغیرھا، سیتسنى إعداد برامج رصد موجھة وفعالة مصممة خصیصاً لتلبیة احتیاجات المؤشر  •

 المشترك الثامن عشر في إطار تنفیذ برنامج التقییم والرصد المتكاملین وتقییمات الوضع البیئي الجید.
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المؤشر المشترك التاسع عشر: ظھور حاالت التلوث الحادة ومنشؤھا (حیثما أمكن) ومداھا (على سبیل المثال:  •
 البقع النفطیة، والمنتجات النفطیة، والمواد الخطرة) وتأثیرھا في الكائنات الحیة المتضررة من ھذا التلوث 

 
 االستنتاجات

 
الرغم من الزیادة في النقل المالحي، ویمكن استنتاج أن أثر اإلطار  انخفضت معدالت الحوادث عالمیاً وإقلیمیاً على .132

التنظیمي الدولي الذي أُقر من خالل المنظمة البحریة الدولیة وأنشطة التعاون الفني التي نُفذت على المستوى اإلقلیمي شدید 
د المخاطر المرتبطة بنقل النفط والمواد الخطرة اإلیجابیة، وال سیما فیما یتعلق بالوقایة من التلوث العارض. لكن ال یمكن استبعا

والضارة بالسفن ذات العواقب الضارة المحتملة على الكائنات الحیة والنظم اإلیكولوجیة بالكلیة، وال سیما في المناطق العرضة 
لتصریفات غیر للتأثر كالبحر األبیض المتوسط. باإلضافة إلى ذلك فال بد من بذل الجھود لتعزیز الرصد واإلبالغ عن ا

 المشروعة من السفن.
 

ً  الحوادث معدالت انخفضت :العالمي الصعید على التلوث حوادث انخفاض .133 ً  عالمیا  في الزیادة من الرغم على وإقلیمیا
 اعتماد إلى إرجاعھ یمكن الذي األمر والضارة؛ الخطرة والمواد النفط عن الناجم العارض التلوث انخفض كما .البحري النقل

 لمواجھة التأھب إلى باإلضافة وتنفیذھا، والضارة الخطرة والمواد النفط عن الناجم التلوث منعب المعنیة البیئیة البحریة االتفاقیات
 فیھا ُوِضع التي الفترة بین عالقة وجود إلى اإلحصائي التحلیل یشیر الواقع، في .وقوعھا فیحالة واالستجابة التلوث حوادث
 یمكن ولذا، ).الثمانینیات في( االنخفاض ھذا فیھا بدأ التي والسنوات) السبعینیات في( الدولیة البحریة للمنظمة التنظیمي اإلطار
 المستوى على نُفذت التي الفني التعاون وأنشطة ،الدولیة البحریة المنظمة اعتمدتھ الذي الدولي التنظیمي اإلطار أثر أن استنتاج
 الذي المشروع غیر التصریف الیزال ذلك، ومع .العارض التلوث من بالوقایة یتعلق فیما والسیما إلیجابیة، شدیدا اإلقلیمي
ً باعث السفن تمارسھ ً و القلق، على ا  .التجدد على البحریة البیئة قدرة فیھا تقل التي المغلقة شبھ المناطق في خصوصا

 
ً أیض المھم من :بالنفط التلوث عن الناجمة األجل طویلة اآلثار .134  انسكاب بعد الموائل تعافي أن االعتبار في یوضع أن ا

 ثالث إلى سنة غضون في( سنوات عدة وحتى) العوالق یخص فیما( موسمیة دورات بضع بین تتراوح مدة یستغرق قد النفط
 المحمیة؛ الصخریة للشواطئ بالنسبة سنوات 5 إلى سنة وبین المكشوفة؛ الصخریة والشواطئ الرملیة للشواطئ بالنسبة سنوات

ً ووفق).االستوائیة للسواحل أكثر أو سنوات 10 وحتى المالحة؛ للمستنقعات سنوات 5 إلى 3 وبین  ألصحاب الدولي لالتحاد ا
 أن اعتبار فیھا یمكن التي والمرحلة" التعافي" تعریف حول كبیر نقاش وجود من الرغم ،على)ITOPF( التلوث لمكافحة الناقالت

 كانت كما الظروف إلى العودة یجعل البیئیة النظم في الطبیعي التباین بأن النطاق واسع قبوالً  ھناك فإن تعافى، قد البیئي النظام
ً تمام  مجتمع إنشاء إعادة على التعافي مفھوم تتناول التي التعریفات معظم تركز ذلك، من وبدالً  .محتمل غیر اً أمر االنسكاب قبل ا
 ولذلك، .والتكاثر البیولوجي التنوع حیث من طبیعي بشكل وظائفھ ویؤدي الموئل سمات إحدى یمثل والحیوانات النباتات من

 رصد وجود إلى حاجة ھناك أن الواضح فمن السفن، من النفط انسكاب حوادث من الحد في المحرز التقدم من الرغم وعلى
 بعد تحدث التي العرضیة للعواقب المستمر الرصد جانب إلى التراكمیة، واآلثار المشروعة غیر التصریف لعملیات مستمر

 .البیئیة والنظم الحیة الكائنات على االنسكاب
 

 الرسائل األساسیة
 

 :حوادث التلوث الحادفیما یخص  .135
مصادر التلوث المزمنة (التصریفات غیر المشروعة) في البیئة البحریة من السفن ھي الھدف الرئیسي للحد من التلوث؛  •

 بالتلوث الحاد (الحوادث) تحت السیطرة وفي تناقص.حیث إن االتجاھات فیما یتعلق 
 

 فجوات المعرفة
 

 :حوادث التلوث الحادفیما یخص  .136
تتعلق المعلومات المجموعة عن طریق تقاریر التلوث بوقائع تلوث معینة ولیست دائماً مفیدة أو متوافقة مع  •

 المعلومات المطلوبة لتقییم وضع البیئة البحریة. 
یعتبر االحتفاظ بقاعدة بیانات اإلنذارات والحوادث المتوسطیة متطلباً أساسیاً وشرطاً للقدرة على قیاس المؤشر  •

 المشترك التاسع عشر. 
ال یقع على عاتق البلدان التزام بتنفیذ مسوح بیئیة للبحر والخطوط الساحلیة المتأثرة باالنسكاب. ویحظى التقییم  •

احلیة فیما بعد االنسكاب الیوم باالعتراف كممارسة "ال بد منھا"، ویمكنھ توفیر معلومات البیئي الممنھج للخطوط الس
 حول الكائنات الحیة تبعاً لكل حالة على حدة. 

 ال یوجد إال القلیل جداً من البیانات المتاحة بخصوص التصریفات غیر القانونیة من السفن.  •
یات المنظمة البحریة الدولیة ومبادئھا التوجیھیة المتعلقة بمنع الرصد البیئي واإلبالغ: ینصب محور تركیز اتفاق •

التلوث البحري على رصد امتثال السفن ال على رصد أو قیاس حالة البیئة البحریة والساحلیة. ویمكن مالحظة 
الة الشيء نفسھ فیما یخص التزامات اإلبالغ. ویظل اإلبالغ مطلوباً في حالة وقوع حادثة تسبب التلوث أو في ح
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. 2002اكتشاف تلوث محظور (تصریفات تشغیلیة). ینعكس ھذا المنظور في بروتوكول المنع والطوارئ لسنة 

وبالتالي تتعلق المعلومات التي ُجمعت بوقائع تلوث معینة ولیست دائماً مفیدة أو متوافقة مع المعلومات المطلوبة 
 لتقییم وضع البیئة البحریة. 

: ھناك زیادة في عدد الحوادث التي یجري اإلبالغ عنھا إلى المركز اإلقلیمي رصد الحوادث واإلبالغ عنھا •
لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر األبیض المتوسط، وھذا على األرجح 

حایا، على النحو نتیجة تحسن مستوى االمتثال من جانب األطراف المتعاقدة في اتفاقیة برشلونة باإلبالغ عن الض
. من األھمیة القصوى أن تواصل األطراف 2002من بروتوكول المنع والطوارئ لسنة  9الذي تقتضیھ المادة 

المتعاقدة في اتفاقیة برشلونة اإلبالغ عن الحوادث بأدق شكل ممكن؛ حیث إنھ من األھمیة البالغة أن یواصل المركز 
شئة عن التلوث البحري في منطقة البحر األبیض المتوسط االحتفاظ اإلقلیمي لالستجابة في حاالت الطوارئ النا

بقاعدة بیانات اإلنذارات والحوادث المتوسطیة لتتبع وقائع التلوث. متطلب أساسي وشرط للقدرة على قیاس المؤشر 
 المشترك التاسع عشر. 

ومات قلیلة عن تأثیر وقائع التلوث الناجم التأثیر على الكائنات الحیة المتأثرة: للسبب المبین أعاله، ال توجد إال معل •
عن الشحن على الكائنات الحیة. وعادة ما یُنظر إلى تأثیر التلوث الناتج عن السفن من منظور االستجابة (حمایة 

المناطق والمنشآت الحساسة). ال یقع على عاتق البلدان التزام بتنفیذ مسوح بیئیة للبحر والخطوط الساحلیة المتأثرة 
سكاب. لكن التقییم البیئي الممنھج للخطوط الساحلیة فیما بعد االنسكاب معترف بھ الیوم كممارسة "ال بد منھا" باالن

 من حیث تقییم مستوى نظافة المنطقة المتأثرة وأیضاً من منظور العالج. 
من السفن. وبما التصریفات غیر المشروعة من السفن: ال توجد إال معلومات قلیلة جداً متاحة بخصوص التصریفات  •

أن ھذه عملیات غیر المشروعة بطبیعتھا (عندما ال تكون ضمن الحدود التي وضعتھا االتفاقیة الدولیة لمنع التلوث 
الناجم عن السفن)، یصعب علینا للغایة الحصول على معلومات عن حدوث االنسكابات ومداھا. تتطلب المراقبة 

ارات محمولة جواً وأجھزة اعتیان) أو تكنولوجیا خاصة كاستخدام البحریة وسائل وتجھیزات جویة (طائرات وراد
صور األقمار االصطناعیة. وال یوجد نظام مركزي إقلیمیاً لمسح میاه البحر األبیض المتوسط حسب تعریف اتفاقیة 

، وھي خدمة أوروبیة لرصد انسكابات النفط وكشف السفن باألقمار CleanSeaNetبرشلونة. وتعتبر منصة 
 طناعیة، مورداً جیداً، لكنھ غیر متاح من حیث المبدأ إال للدول األعضاء في االتحاد األوروبي.االص

 
ثات التي تجاوزت الحد األقصى  • ثات التي اكتُِشفَت وعدد الملّوِ المؤشر المشترك العشرون: المستویات الفعلیة للملّوِ

 للمستویات التنظیمیة في المأكوالت البحریة الشائعة 
 

 اجاتاالستنت
 

ال یوجد في الوقت الراھن إال القلیل من الدراسات البحثیة والتقاریر المدفوعة بالسیاسات األوروبیة (التوجیھ المتعلق  .137
بإطار االستراتیجیة البحریة) في بعض البلدان المتوسطیة التي استقصت انتشار الملوثات في األغذیة البحریة من منظور بیئي 

تقریباً) التي تتجاوز المستویات التنظیمیة القصوى المقررة في المعاییر التنظیمیة. بوجھ عام ومن واقع (نھج النظام اإلیكولوجي 
الدراسات المتاحة، ال توجد شواغل كبیرة أو مستویات بالغة االرتفاع لوحظت في ھذه الدراسات البحثیة الحدیثة التي أعدھا 

 ستناداً إلى االتجاھات الزمنیة.مؤلفون مختلفون، ولم یتم التوصل بعد إلى تأكید ا
 

 الفاو-المتوسط األبیض البحر أسماك لمصاید العامة الھیئة حددت المؤشر، ھذاإطار  في المستقبلیة التقییمات أجل من .138
 مختلفة، وطنیة استراتیجیات اضمن وتقییمھ اختیارھا یمكن ،)الفرعیة وأقسامھا 37 المنطقة( المتوسط األبیض البحر في مناطق

ثات لتقدیر وذلك اإلقلیمي، النطاق على متسقة أنھا من الرغم على  ظل في CI20 المؤشر تقییم أجل من التجاریة األنواع في الملّوِ
 بالبحر الفاو مناطق في التونة أسماك على أجریت حدیثة دراسة أظھرت وقد ).IMAP( برنامج التقییم والرصد المتكاملین

 البروم متعددة الفینیل ثنائیة والمركبات) PCBs( الكلور المتعدد الفینیل ثنائیة المركبات بقایا وجود المتوسط، األبیض
)PBDEs.( التقییماتب مقارنةً  الكیمیائیة المركبات ھذه من مستویات أعلى تتضمن المتوسط منطقة أن إلى الدراسة وانتھت 

 ).2016 وآخرون، تشیسا( العالم مستوى على الفاو مناطق في األخرى
 

 الرسائل األساسیة
 

ثاتالمستویات الحادة من ا یخص فیما .139  :لملّوِ
 مجموعات البیانات المنتظمة غیر متاحة إلجراء تقییم للمؤشر المشترك العشرین.  •
دُرس وجود الملوثات الكیمیائیة في السمك والمحاریات وسیناریوھات االستھالك المحتملة فیما یخص المجموعات في  •

أماكن مختلفة، من ضمنھا بعض المناطق المحددة بمعرفة الفاو في البحر األبیض المتوسط فیما یخص عدداً من 
 الملوثات القدیمة والناشئة ضمن الدراسات البحثیة. 

فت األنواع البحریة المفتوحة والتي تعیش في األعماق وفي القاع وبُحثت لتقییم الوضع البیئي الجید من حیث استُھد •
 التلوث المحتمل لألغذیة البحریة ولتأمل الحالة الصحیة للنظام اإلیكولوجي البحري 

 
 فجوات المعرفة

 



UNEP(DEPI)/MED IG.23/23 
283 Page  

 
ثاتالمستویات الحادة من ا یخص فیما .140  :لملّوِ
تعتبر المعلومات الدوریة المطلوبة لتقییم ھذا المؤشر معدومة بشكل واضح على نطاق إقلیمي (المعلومات القابلة  •

 للمقارنة والمضمونة الجودة تقریباً)، وعلى النطاق دون اإلقلیمي إلى حد ما لكي یكون بمقدورنا إجراء تقییم كامل. 
المخاطر واالختبار التحلیلي ومنھجیات التقییم إلى مزید من  ستحتاج بروتوكوالت الرصد والنُّھج المستندة إلى •

التطویر مع التركیز على التنسیق بین األطراف المتعاقدة. سیكون االتصال بالسلطات الوطنیة المعنیة بالسالمة 
 الغذائیة، المنظمات البحثیة و/أو الوكاالت البیئیة ضروریاً.

 
 المؤشر المشترك الحادي والعشرون: النسبة المئویة لقیاسات تركیز المكورات المعویة ضمن المقاییس القائمة  •
 

 االستنتاجات
 

كان تنفیذ التدابیر (مثالً: محطات معالجة میاه الصرف) للحد من التلوث الغائطي في المیاه الساحلیة، ضمن أمور  .141
من خالل خطة عمل البحر األبیض المتوسط التابعة لألمم المتحدة. وقد برھن  أخرى، قصة نجاح في البحر األبیض المتوسط

تعمیم تطھیر المیاه الساحلیة المحلیة في عدد من البلدان خالل العقد الماضي على منافع تنفیذ بروتوكول حمایة البحر األبیض 
ث، مع أنھ ما زالت ھناك حاجة إلى القیام ببعض المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة بریة والتدابیر البیئیة للحد من التلو

 التحسینات.
 

 الرسائل األساسیة
 

 فیما یخص تركیز المكورات المعویة: .142
ھناك حاجة إلى اتجاه متزاید في القیاسات لكي یكون بمقدورنا التحقق من مطابقة مستویات المكورات المعویة  •

 المؤشر المشترك الحادي والعشرین.للمعاییر الموضوعة لتحقیق الوضع البیئي الجید في ظل 
 

 فجوات المعرفة
 

 فیما یخص تركیز المكورات المعویة: .143
یُعتبر االفتقار إلى مجموعات بیانات حدیثة حول التلوث المیكروبیولوجي في البحر األبیض المتوسط المقدَّمة إلى  •

اآلن لكي یكون بمقدورنا رصد التقدم أمانة خطة عمل البحر األبیض المتوسط الفجوة الرئیسیة الحالیة والشاغل 
 المستقبلي في ظل المؤشر المشترك

 
یھدف إلى التقییم للتأكد من عدم تأثیر القمامة البحریة سلبیاً على الھدف اإلیكولوجي العاشر المعني بالقمامة البحریة  .144

 البیئة الساحلیة والبحریة ویتضمن مؤشرین مشتركین:
 

ن: االتجاھات من حیث كمیة القمامة المنجرفة إلى الشاطئ و/ أو المترسبة على المؤشر المشترك الثاني والعشرو •
 الخطوط الساحلیة 

 
 االستنتاجات

 
بإمكان معرفة كمیات القمامة البحریة التي یتم العثور علیھا جانحة على الشواطئ مساعدتنا على تقییم الضرر  .145

). توجد في الوقت الراھن بیانات 2013المحتمل على البیئة، وسیعزز أیضاً معرفتنا بالمصادر (مركز البحوث المشترك 
بحریة وتكوینھا على نحو یعكس مختلف الخصائص على امتداد محدودة وتفاوت مكاني كبیر فیما یخص كمیات القمامة ال

 الخطوط الساحلیة للبحر األبیض المتوسط. 
 

لكن الدراسات الحالیة تشیر إلى أن األنواع الرئیسیة من القمامة الشاطئیة بریة المصدر، حیث تأتي من سوء  .146
). یصعب 4ممارسات إدارة النفایات، واألنشطة الترویحیة والسیاحیة، والسلع المنزلیة والنفایات ذات الصلة بالتدخین (الجدول 

صوص الزیادة أو النقص الكلیین في القمامة البحریة في البحر األبیض المتوسط في الوقت الراھن أن نتوصل إلى استنتاجات بخ
). تُظھر تقییمات تكوین القمامة الشاطئیة في مختلف 2015(برنامج األمم المتحدة للبیئة/خطة عمل البحر األبیض المتوسط، 

كیاس، األغطیة، شباك الصید، والقطع الصغیرة مناطق البحر األبیض المتوسط أن منتجات البولیمرات التركیبیة (القواریر، األ
 من البالستیك غیر الممیز والبولیسیترین) تشكل أكبر نسبة من التلوث الكلي بالقمامة البحریة.

 
 یبدو كما .وبعده السیاحة موسم خالل كبیرة زیادة السیاحیة/الترفیھیة األنشطة عن الناتجة البحریة النفایات كمیة تتزاید .147

 برنامج( استقصائیة دراسات عدة تشیر حسبما المتوسط، األبیض البحر في كبیرة مشكلة تمثل عامةً  بالتدخین المتعلقة النفایات أن
ً وفق ف).2009 للبیئة، المتحدة األمم  كل للقمامة الرئیسي المصدر والترفیھیة الشاطئیة األنشطة كانت المجمعة، البیانات لتحلیل ا
 تعد ذلك، إلى إضافة ).2011 للبیئة، المتحدة األمم برنامج( بالتدخین المتعلقة النفایات تجاوزتھا أن إلى الماضي، الِعقد خالل عام

ً رئیسی اً مصدر األسماك صید صناعة  األمم برنامج( فریقياإل الساحل قبالة وخاصة البحري، النقل صناعة عن فضالً  لھا، ا
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 ).2013 للبیئة، المتحدة

 
 القمامة بتوزیع المتعلقة الفعالة والعوامل المحلیة القیود عن تفصیالً  أكثر معلومات الوطنیة الحالة دراسات توفر قد .148
 القمامة عن أفضل صورة البحریة بالقمامة المعنیة الوطنیة الرصد برامج من المستمدة الوطنیة البیانات ستقدم كما .البحریة
 ألغراض موحدة بحثیة بیانات تقدیم بضرورة المتطوعین مجموعات إبالغ ینبغي أنھ إلى اإلشارة وتجدر .الشواطئ على البحریة

 برامج على وینبغي البیانات، جمع ولیس الوعي زیادة بھدف التنظیف أنشطة الحكومیة غیر المنظمات تقیم ما وعادة .إحصائیة
 .ومشاركتھا للمعلومات العلمیة باألھمیة العامة المعرفة زیادة التنظیف

 
 ذكره تم ما وحسب .المتوسط األبیض البحر في الشواطئ على البحریة بالقمامة المتعلقة النتائج على معینة قیود ھناك .149

 أما .الوطنیة الرصد برامج نتیجة العامة األمانة إلى البحریة النفایات عن رسمیة بیانات تقدم ال المتعاقدة األطراف فإن اآلن، حتى
ً حجم األصغر العناصر  ھذه تعكس ال وبالتالي، التنظیف؛ حمالت عناصر قائمة ضمن الحاالت معظم في مشمولة غیر فھي ،ا

 .المتوسط األبیض البحر شواطئ طول على الموجودة الصغیرة القمامة أي أصغر، بقایا وجود اإلطالق على النتائج
 

ً وزن األخف البحریة القمامة عناصر انتشار حول لالھتمام مثیرة مالحظات إبداء تم ذلك، ومع .150  األبیض البحر في ا
 االستخدام بین تتراوح التي األثقل بالعناصر مقارنة ،)بالتدخین المتعلقة والقمامة واأللومنیوم البالستیكیة المواد( المتوسط
 البناء ومواد المنزلیة األجھزة( اإللقاء أنشطة من تنشأ التي البحریة القمامة أو )3 الشكل انظر والعلب، الزجاجات( األساسي

 تطبیق أو/و وتبني التدویر وإعادة الجمع سھولة( الوقائیة اإلجراءات كفاءة إلى ذلك عزو ویمكن ).ذلك إلى وما واإلطارات،
ً حجم األكبر العناصر مع المتبعة) ذلك إلى وما اإللقاء، بأنشطة یتعلق فیما صرامة أشد تشریعات  المدخالت إدارة وصعوبة ا

 .الجمھور عامة مثل ،مصادر من الواردة
 

 الرسائل األساسیة
 
 :الساحلیة الخطوط على المترسبة أو/و الشاطئ إلى المنجرفة القمامة كمیة حیث من االتجاھات یخص فیما .151

توجد معلومات عن القمامة البحریة الشاطئیة، لكن الصورة ما زالت مجزأة ومقصورة جغرافیاً على الجزء  •
 الشمالي من البحر األبیض المتوسط. 

المواد البالستیكیة ھي المكونات الرئیسیة، مع تصدُّر أعقاب السجائر وعبوات المأكوالت واألكیاس البالستیكیة  •
 قائمة أصناف القمامة البحریة. 

المصادر البریة غالبة، لكن یجب بیانھا بشكل أكثر تحدیداً. تؤثر السیاحة تأثیراً مباشراً على تولید القمامة  •
  البحریة على الشواطئ.

ھناك حاجة ملحة إلى إعداد برنامج التقییم والرصد المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وتنفیذه فیما یتعلق  •
 بالمؤشر المشترك الثاني والعشرین، مع تقدیم البیانات ذات العالقة إلى األمانة على المستوى الوطني.

 
 فجوات المعرفة

 
 :الساحلیة الخطوط على المترسبة أو/و الشاطئ إلى فةالمنجر القمامة كمیة حیث من االتجاھات یخص فیما .152

ھناك حاجة إلى مواصلة تعزیز المعلومات عن توزیع وكمیات وتعیین مصادر القمامة البحریة فیما یخص  •
القمامة البحریة الشاطئیة. تعتبر المعلومات والبیانات غیر متسقة في الوقت الراھن فیما یخص البحر 

 األبیض المتوسط. 
وفي ھذا الصدد، ینبغي تشجیع استراتیجیات الرصد على المستوى اإلقلیمي استناداً إلى طرق الرصد  •

 والتقییم المنسقة والموحدة قیاسیاً. 
 ال بد من رسم خرائط للخطوط الساحلیة والسواحل على نطاق الحوض في مواضع تراكم القمامة البحریة.  •
انحة مقرونة بمعلومات عن األحمال ذات العالقة والربط بینھا یجب تقییم التراكمات وتدفقات القمامة الج •

 وبین مصادرھا المعینة. 
ینبغي زیادة الجھود إلشراك المواطنین وإحاطتھم علماً بالجوانب واآلثار المعینة للقمامة البحریة التي یتم  •

حیث االستھالك العثور علیھا جانحة على الشواطئ، بجانب إیجاد مواطنین مسؤولین (سلوك مسؤول من 
 وإلقاء القمامة). 

ینبغي تنظیم حملة منسقة لتنظیف الشواطئ على نطاق الحوض استناداً إلى بروتوكول علمي لكي نتمكن من  •
 جمع المعلومات العلمیة ذات العالقة.

 
المؤشر المشترك الثالث والعشرون: االتجاھات من حیث كمیة القمامة في العمود المائي بما یتضمن الدقائق  •

 البالستیكیة وعلى قاع البحر 
 

 االستنتاجات
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یعتبر البالستیك المكون الرئیسي للقمامة البحریة العائمة وأیضاً القابعة في قاع البحر األبیض المتوسط، بدایة من  .153
ضحلة ومروراً بالجرف القاري وانتھاء بالسھول السحیقة في األعماق. بخصوص القمامة البحریة (العائمة والمستقرة في المیاه ال

قاع البحر) المتراكمة في حوض البحر األبیض المتوسط، ال یمكن التوصل إلى استنتاج موثوق في الوقت الراھن. ولعل 
ان المستمر. ینبغي تشجیع إجراء المزید من الدراسات المتسقة والمترابطة والجیومورفولوجیا تحابي الدور الھیدرودینامیكا

والمتشابكة للحصول على صورة أدق على نطاق الحوض. وتعتبر قابلیة مقارنة الدراسات الحالیة والمستقبلیة على ما یبدو نقطة 
لقمامة البحریة العائمة، مما یتمخض عن أساسیة نحو تقییم متكامل على نطاق الحوض. البحر األبیض المتوسط متأثر بشدة با

تركیزات مشابھة لما نراه في الدوامات المائیة شبھ المداریة الخمس. عالوة على ذلك یبدو أن قاع البحر ھو البالوعة الشاملة 
وعتبر  قطعة في كل كیلومتر مربع واحد. 7700إلى أكثر من  0النھائیة لمعظم أصناف القمامة البحریة بكثافات تتراوح من 

أخادید البحر العمیق مثار انشغال بخاصة؛ حیث إنھا تعمل كممر لنقل القمامة البحریة إلى البحر العمیق. كما ھو الحال في أي 
من حاالت القمامة البحریة األخرى، تعتبر األنشطة البشریة (الصید، والتنمیة الحضریة، والسیاحة) مسؤولة في المقام األول 

 ف القمامة البحریة في البحر األبیض المتوسط.عن ازدیاد وفرة أصنا
 

 الضحلة المیاه من اً بدء المتوسط األبیض البحر حوض في أساسي بشكل البالستیكیة والمواد البحریة القمامة توجد .154
 .البحریة للبیئة ھامة مشكلة یعد مما المختلفة، البحریة واألحواض األقسام جمیع في السحیقة السھول وحتى القاري والجرف

 والمواد البحریة القمامة تراكم فیھا یكثر التي المتوسط األبیض البحر مناطق عن واضحة صورة اآلن حتى نملك ال الحظ، ولسوء
 المناطق أقل ھو المتوسط البحر شرق أن المؤكد ومن .أوضح صورة تقدیم الجاریة الدراسات من العدید محاولة رغم البالستیكیة
 ).والشرقي واألوسط الغربي( الثالثة األقسام بین من للدراسة الخاضعة

 
 بشكل البحریة القمامةحیث ال یشتمل على أي مناطق تتراكم فیھا  ؛شدیدة بخصوصیة المتوسط األبیض البحر یتسم .155

 ال وھذا المتكررة، غیر الدراسات خالل من إال المعلومات تتوفر ال إذ مجتزأة، الصورة وتعد .مستمر دورانولكنھ في حالة  ،دائم
ً جزئی الوضع لتقییم حتى أو آمنة نتائج الستخالص یكفي  أو العائمة البحریة القمامة عن معلومات تتوفر ال ذلك، إلى باإلضافة .ا

 اً تقریب المستحیل من یكون األخیرتین، النقطتین بین وبالجمع .المتوسط األبیض البحر من الشمالي للجزء إال البحر قاع في الغارقة
 .اإلقلیمي النطاق على البحر قاع في والغارقة العائمة البحریة القمامة تقییم
 

 المائیة الجغرافیة الخصائص تؤدي فقد البحریة، البیئة إلى العائمة القمامة دخول بمجرد :العائمة البحریة القمامة .156
ً ھام اً یدور البحر للحوض  األبیض البحر إلى تدخل األطلنطي للمحیط السطحیة فالمیاه .وتوزیعھا وتراكمھا القمامة تلك نقل في ا
 ما تشكل ھو بأكمل البروفنسي – الجزائري الحوض في الساعة عقارب اتجاه عكس وتدور طارق جبل مضیق عبر المتوسط

ً وغالب سردینیا قناة حتى یتدفق الذي ،الجزائري بالتیار یسمى  یتراوح اإلعصاریة عكس الدوامات من سلسلة تولید إلى یؤدي ما ا
 ).2015 المتوسط، األبیض البحر عمل خطة/للبیئة المتحدة األمم برنامج( األوسط الحوض في كیلومتر 100 إلى 50 بین قطرھا
 تساعد وأن العائمة، للقمامة احتجاز مناطق بمثابة تعمل أن فبإمكانھا النطاق، متوسطة السمات ھذه دیمومة عدم من الرغم وعلى

ً بحری میالً  80 حوالي بعد على الجزائري الحوض وسط في الموجودة للقمامة العالیة الكثافة تفسیر في  وبالنسبة .شاطئ أقرب من ا
 البحر حوض في السنوي األنھار تصریف إجمالي طوسمت ثلث نحو أن مالحظة فینبغي األدریاتي، لبحرا من الجنوبي للجزء

 األمم برنامج( األلبانیة واألنھار الشمالي الحوض في" بو" نھر من سیما وال الحوض، ھذا إلى یتدفق بأكملھ المتوسط األبیض
 ).2012  للبیئة، المتحدة

 
 الكثافات على ببعضأ إلفریقیا الغربي الشمالي الساحل امتداد وعلى األدریاتي البحر في الموجودة الكثافات أعلى ترتبط .157
 المتوسط، األبیض البحر عمل خطة/للبیئة المتحدة األمم برنامج(  بأكملھ المتوسط األبیض البحر حوض في الساحلیة السكانیة
ً جنب – یعدُّون وھم نسمة، یینمال 3.5 من أكثر األدریاتي البحر شواطئ طول على ویعیش ).2015  مصاید مع نبج إلى ا

 التي الكبیرة اإلعصاریة الدوامات تمیل ذلك، إلى باإلضافة .المنطقة في العائمة البحریة لقمامةا مصادر أھم – والسیاحة األسماك
 وھذا .الحوض منتصف في العائمة البحریة القمامة احتجاز إلى) 2014 وآلیاني، سواریا( األدریاتي البحر وجنوب وسط یشھدھا

ً أیض الحال ھو  والتبادالت الدائرة المیاه بسبب أعلى العائمة القمامة كثافات تكون حیث ،إیجة بحر من الشرقي الشمالي الجزء في ا
 .المتوسط األبیض والبحر األسود البحر بین المائیة

ً مھم  عنصراً  الساحلیون السكان یشكل .158 ً أیض ا  نمو معدالت أعلى أیضاً  لدیھاو ،خاص بشكل إفریقیا شمال لبلدان بالنسبة ا
 بنسبة الجزائر في الساحلیین السكان عدد ازدادعلى سبیل المثال،  .السیاحیة الكثافةفي ذلك  بما الساحلیة، السكانیة الكثافة في

ً حالی تشّكل وھي الماضیة، الثالثین السنوات خالل% 112  برنامج(بأكملھ  الحوض في سكانیة كثافة السواحل أكثر من واحدة ا
 البلدان بعض في مناسبة تدویر إعادة مرافق إقامة لمتتم أنھ إلى اإلشارة تجدر ذلك، إلى باإلضافة ).2009  للبیئة، المتحدة األمم
 األحیان من كثیر في البلدان لتلك المالیة القدرات تتجاوز التزال الصلبة النفایات من الصحیح التخلص تكلفة وأن بعد، كامل بشكل

 منشأھا المرئیة األجسام جمیع من%78 أن) 2014( وألیاني سواریا من كل أوضح وقد ).2009 للبیئة، المتحدة األمم برنامج(
 عدد المؤلفان قیّم ،ذلك وبعد ).والستایروفوم البالستیك من المصنوعة لمواد مثال( بتروكیماویة مشتقات منھا%95.6 وأن بشري،
 .عنصر ملیون 62 من أكثر بلغ ھي بأن بأكملھ المتوسط األبیض البحر حوض سطح على تطفو التي الكبیرة النفایات عناصر

 
 بحریة قمامة تراكم مناطق وجود فإن االلتقاء، ومناطق المحیطیة الدوامات في المتراكمة البشریة للنفایات بالنسبة .159

 دراسة ینبغيوفي ھذا الصدد،  ).2015 وآخرون، مانزوي(  المناطق تلك وجود دعم اً مؤخر تم حیث محفزة، فرضیة ھو عائمة
 دائمة ھیدرودینامیكیة ھیاكل وجود لعدم اً نظر التفصیل، من بمزید" المتوسط األبیض البحر قمامة بقع" من أكثر أو واحد وجود

 للبحر العلمي لالستكشاف الدولیة اللجنة( القمامة توزیع على أكبر تأثیر المحلیة الدافعة للعوامل یكون قد حیث المتوسط البحر في
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 ).2014 المتوسط، األبیض

 
 وھناك البحریة، النفایات لمعظم األخیر العالمي المستقر ھو البحار قاع یكون ربما :البحر بقاع الغارقة البحریة القمامة .160

 الساحل ولیون خلیج مثل( 2كم/عنصر 1000 تتجاوز كثافات البحریة القمامة فیھا سجلت المتوسط األبیض البحر في مناطق عدة
 األبیض لبحراعن  األجل طویلة البیانات فإن ذلك، ومع).أنطالیا ساحل سارونیكوسو خلیج وكورسیكاو مورسیة ساحل الكتالونیو
 أي بوضوح تظھر ال) فرنسا(األسود  خلیج في 2014و 1994 بین البحر قاعفي  تجمعت التي القمامة فكثافة .نادرة المتوسط
 خلیج باتراسو خلیج( الیونان ،ذلك على آخر مثال ).2015 جالجاني،( البحریة النفایات كمیات بتغیرات یتعلق فیما ھامة اتجاھات
 البحریة البیئات في .السنین مر على مستقرة تبدو البالستیك من البحریة النفایات نسبة في الزیادة أن من الرغمعلى ،)إشینادس

ً عمق األكثر  وجود مع األوروبي، الساحل قبالة الوقت مرور مع البحار أعماق تلوث انخفاض) 2000(وآخرون جالجاني الحظ ،ا
 .المغمورة باألخادید وتراكمھا القمامة توزیع في كبیر اختالف

 
 7700 من أكثر إلى 0 من المتوسطة القیم تتراوح حیث الموقع، على كبیر بشكل البالستیكیة القمامة وفرة تعتمد .161

 وھي العوامل، من مجموعة بسبب وذلك كثافة، أعلى المتوسط األبیض البحر مواقع وتظھر .مربع كیلومتر كل في عنصر
 مائیة بتبادالت المصحوب الحوض وانغالق المحدودة، والجزر المد وتدفقات الساحلیة، والمالحة بالسكان، المأھولة السواحل
 تتراكم حیث المنخفض، الدوران ذات المناطق في محصورة القاع قمامة تصبح عامة، وبصفة .طارق جبل على تقتصر محدودة

 .الرواسب
 

 جالیل،( المتوسط األبیض بالبحر متر 500 عن تزید أعماق في الموجودة القمامة على فحسب قلیلة دراسات ركزت .162
 تعمل وقد ).2013 وآخرون، لودرا -رامیریز ؛2014 وآخرون، فام ؛2004 ،2000 ،1996 وآخرون، جالجاني ؛1995

حول  مثل معینة، مناطق في بالقاع أعلى كثافة توجد كما .البحار أعماق إلى البحریة القمامة لنقل كممر المغمورة األخادید
 الساحل عن اً بعید القمامة المحلیة المیاه حركة تنقل المناطق، بعض وفي .والقنوات المنخفضات وفي السفن، وحطام الصخور

 .التراكم عالیة مناطق ینشئ مما العمیقة، المیاه إلى تتدفق أن لألنھار البعیدة للدلتا یمكن كما .الترسب عالیة مناطق في لتتراكم
 

 من األنماط ھذه في والسیاحة، الحضریة والتنمیة األسماك صید مثل البشریة، األنشطة من واسعة مجموعة تسھم .163
 تشكل أن ویمكن التجاریة الصید مناطق في الشبحیة، الشباك ذلك في بما الصید، نفایات وتتنشر .البحار قاع في القمامة توزیع
 المحیطات في عام بشكل الشبحیة الشباك من طن 640000 انتشار إلى التقدیرات وتشیر .النفایات إجمالي من كبیرة نسبة

 في التراكم اتجاھات تشكل عام، وبشكل ).2009 للبیئة، المتحدة األمم برنامج( البحریة النفایات جمیع من %10 وتمثل العالمیة،
ً خاص قلق مصدر البحار أعماق  ببطء البولیمرات معظم وتتحلل العمیقة المیاه في یزداد البالستیكیة المواد عمر طول نإ حیث ،ا

 .األكسجین مستوى فیھا ینخفض التي الضوء من الخالیة مناطقال في
 

 الرسائل األساسیة
 
  :المائي العمود في القمامة كمیة حیث من االتجاھات یخص فیما .164

وتتراوح كثافتھا سم  2أشارت التقاریر إلى وفرة القمامة العائمة في البحر األبیض المتوسط بكمیات یزید قیاسھا عن  •
؛ 2009؛ برنامج األمم المتحدة للبیئة، 2003قطعة في كل كیلومتر مربع واحد (آلیاني وآخرون،  600إلى  0من 

 ). 2015وآلیاني،  ؛ سواریا2011؛ جیریاغني وآخرون، 2010توبكو وآخرون، 
أن حوالي  2015یذكر تقریر تقییم القمامة البحریة برنامج األمم المتحدة للبیئة/خطة عمل البحر األبیض المتوسط  •

ملیار قطعة قمامة تقبح حالیاً في قاع البحر األبیض المتوسط. عالوة على ذلك، ھناك تباین كبیر في وفرة  0.5
قطعة في كل كیلومتر  7700إلى أكثر من  0راوح من أصناف القمامة البحریة المستقرة في قاع البحر، حیث تت

 مربع واحد تبعاً لمنطقة الدراسة. 
 

لكن المعلومات عن القمامة البحریة العائمة والمستقرة في قاع البحر األبیض المتوسط مجّزأة ومقصورة مكانیاً  •
لى نطاق الحوض، بشكل رئیسي على الجزء الشمالي منھ. وحتى اآلن ال یمكن التوصل إلى استنتاجات ع

 والمعلومات لیست متاحة إال على مستوى محلي. 
قطعة في  7700إلى أكثر من  0ھناك مناطق كثیرة تحتوي على كثافات كبیرة من القمامة البحریة، التي تتراوح من  •

د على نطاق كل كیلومتر مربع تبعاً لمنطقة الدراسة. یعتبر البالستیك المكون الرئیسي في القمامة البحریة، حیث یوج
% من أصناف القمامة 90% و80واسع في الجرف القاري بالبحر األبیض المتوسط، مستحوذاً على ما یصل إلى 

 البحریة المسجلة.
 

 فجوات المعرفة
 

 :المائي العمود في القمامة كمیة حیث من االتجاھات یخص فیما .165
تعاني المعلومات من عدم االتساق. استعرض صار البحث والرصد حاسمي األھمیة للبحر األبیض المتوسط، حیث  •

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة  -برنامج األمم المتحدة للبیئة/خطة عمل البحر األبیض المتوسط 
)، 2011)، والتوجیھ المتعلق بإطار االستراتیجیة البحریة (غالغاني وآخرون، 2013البحر األبیض المتوسط (
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، واللجنة الدولیة لالستكشاف العلمي للبحر )http://www.stagesproject.eu(األوروبي  STAGESومشروع 

)، مؤخراً الفجوات واالحتیاجات البحثیة إلى المعرفة والرصد وإدارة القمامة البحریة. 2014األبیض المتوسط (
 ویتطلب ھذا تعاوناً علمیاً بین األطراف المعنیة قبل تدابیر الخفض نظراً لتعقید القضایا. 

وامل من قبیل األنشطة الحضریة تتفاوت معدالت التراكم تفاوتاً واسعاً في البحر األبیض المتوسط وتخضع لع •
المجاورة واالستخدامات الشاطئیة والساحلیة والریاح والتیارات ومناطق التراكم. وما زالت ھناك حاجة إلى معلومات 

فإن البیانات المتاحة محصورة  ،أساسیة إضافیة قبل أن یتسنى إعطاء تقییم شامل دقیق للقمامة. عالوة على ذلك
 شمالي من البحر األبیض المتوسط. جغرافیاً في الجزء ال

وفیما یخص ھذا الجزء، یمكن الحصول على معلومات أكثر قیمة وقابلیة للمقارنة بالتوحید القیاسي للنھج المستخدمة.  •
ومن حیث التوزیع والكمیات، یُعتبر التعریف (الحجم والنوع واألثر المحتمل)، وتقییم مناطق التراكم (الخلجان المغلقة 

ت واألخادید ومناطق معینة من البحر العمیق)، واكتشاف مصادر القمامة (األنھار، المدخالت المنتشرة)، والدواما
 الخطوات الضروریة التي ستمّكن من تطویر نظم معلومات جغرافیة ورسم الخرائط لتحدید مواضع البؤر الساخنة. 

قییم الصالت بین العوامل الھیدرودینامیكیة؛ فسیتیح من الجوانب المھمة للبحوث المعنیة بالقمامة التي یلزم تأكیدھا ت •
ھذا فھماً أدق لدینامیات النقل ومناطق التراكم. ویجب أن نأخذ في اعتبارنا مواصلة تطویر وتحسین أدوات النمذجة 

طق لتقییم وتعیین مصادر القمامة في البیئة البحریة ومصیرھا على السواء. وینبغي أن تحدد النماذج الشاملة المنا
المصدریة ذات االھتمام ومناطق التراكم، وینبغي إطالق عملیات محاكاة لمسار الرجوع في تلك المواقع التي تُجمع 

 فیھا بیانات الرصد.
وفیما یخص الرصد، یوجد غالباً افتقار إلى المعلومات الالزمة لتقریر استراتیجیة االعتیان المثلى والعدد المطلوب من  •

والمكان. عالوة على ذلك، فإن قابلیة مقارنة البیانات المتاحة تظل مقیدة بشدة، وال سیما فیما التكرارات في الزمان 
 یخص مختلف فئات األحجام وإجراءات االعتیان والقیم المرجعیة. 

ق تتسم البیانات المتاحة عن القمامة البحریة العائمة والمستقرة في القاع بعدم االتساق وھي محصورة جغرافیاً في مناط •
قلیلة فقط من البحر األبیض المتوسط. باإلضافة إلى ذلك، فإن االفتقار إلى بیانات تقییم طویلة األجل یجعل تقییم 

اتجاھات السنوات صعباً للغایة. یجب أیضاً تعیین المصادر وربطھا بمساھمة القمامة الكبیرة والصغیرة. عالوة على 
بطریقة متسقة، وذلك استناداً إلى بروتوكوالت مشتركة وطرق موحدة  ذلك ینبغي أن یتم رصد وتقییم القمامة البحریة

قیاسیاً، مما یؤدي إلى نتائج قابلة للمقارنة على نطاق الحوض. ھناك افتقار إلى ممارسات اإلدارة الفعالة أیضاً، مما 
ل بغیة تعیین مصادر یتطلب إرادة قویة على صعید السیاسات وانخراطاً مجتمعیاً. ینبغي أیضا تشجیع مزید من العم

القمامة البحریة على نحو أدق. كما یعتبر التعاون والتآزر بین الشركاء الرئیسیین في مكافحة القمامة البحریة في 
 المنطقة بإجراءات مشتركة ذات أولویة مھماً أیضاً.

http://www.stagesproject.eu/


UNEP(DEPI)/MED IG.23/23 
288 Page  

 
 

 یذ خارطة طریق نھج النظام اإلیكولوجيالتوصیات الخاصة بمتابعة تنف ب)
 

 تنفیذ برنامج التقییم والرصد المتكاملین على المستوى الوطني ومتى اقتضى األمر على المستوى دون اإلقلیمي

عملیة بیانات محددة مستمدة من  استخراجعلى المستوى الوطني من خالل التقییم المتكاملین لرصد وا تنفیذ برنامجینبغي تعزیز  .1
 .الوطني الُمحدّث برنامج التقییم والرصد المتكاملینتنفیذ 

بحیث یكون نظاماً كامالً وفاعالً یشتمل على  InfoMAPیجب على األطراف المتعاقدة تحسین إبالغھا الدوري إلى نظام  .2
مستقبلیة أكثر اكتماالً  وطنیة بتنسیقات مشتركة محددة، بغیة الحصول على منتجات تقییمبیانات مضمونة الجودة وقابلة للمقارنة 

 .)2023(تقریر وضع الجودة في البحر األبیض المتوسط لسنة 
 

ً ( لخبرائھا الكافیة الموارد توفیر من التأكد إلى المتعاقدة األطراف تحتاج .3  تقریر إعداد في بالمساھمة والتكلیف) الوقت وخصوصا
 ودون إقلیمیة تقییمات إنشاء سبیل في وتفسیرھا البیانات تقییم ذلك في بما ،2023 لسنة المتوسط األبیض البحر في الجودة وضع
 .المشتركة للمؤشرات إقلیمیة

 
 المستند كلیاً إلى البیانات: سد فجوة البیانات 2023نحو تقریر وضع الجودة في البحر األبیض المتوسط لسنة 

 
، یوصى 2017الجودة في البحر األبیض المتوسط لسنة  . إقراراً باالستنتاجات واالحتیاجات والفجوات التي ُعینت في تقریر وضع4

 بالتوجیھات التالیة:
 

 توجیھات عامة
 تنسیق طرق الرصد والتقییم وتوحیدھا قیاسیاً. −
 وضع البیئة البحریة.فیتجاھات االتحسین توفر وضمان سلسلة زمنیة طویلة من البیانات مضمونة الجودة لرصد  −
زامنة لتقییم حالة البیئة البحریة، بما في ذلك استخدام البیانات المخزنة في قواعد تحسین توفّر مجموعات البیانات المت −

 البیانات األخرى التي تساھم فیھا بعض البلدان المتوسطیة بانتظام.
تحسین إمكانیة الوصول إلى البیانات بغرض تحسین المعرفة عن البیئة البحریة في البحر األبیض المتوسط وضمان تفعیل  −

وترقیتھ باستمرار، وذلك الستیعاب البیانات المقدمة فیما یخص كافة المؤشرات المشتركة لبرنامج  Info-MAPنظام 
 التقییم والرصد المتكاملین.

 
 التنوع البیولوجي

، باإلضافة إلى الضغوط المؤثرة علیھا، وعلى توزیعھا المكاني، حالتھانطاقھا وتحسین المعرفة بمدى توزیع الموائل و −
 في البحریة للموائل البیئیة للحالة البیانات على قائمة ھیكلیةتقییمات  إجراء والتأثیرات التراكمیة المحتملة، مما یؤدي إلى

 .المتوسط األبیض البحر
 .المستویات الوطنیة ودون اإلقلیمیةعلى المستھدفة  الحدّیةقیمة التحدید الحالة المرجعیة للموائل واألنواع، باإلضافة إلى  −
لألنواع الرئیسیة (الطیور والثدییات  الدیمغرافیة والخصائصمجموعات الوفرة التوزیع وتحسین المعلومات عن  −

الزواحف واألسماك ورأسیات القدم البحریة) وعن حالة موائلھا، باإلضافة إلى الضغوط المؤثرة علیھا، مما یؤدي إلى و
 .لموائاللبحریةفیالبحراألبیضالمتوسطھیكلیةقائمةعلىالبیاناتللحالةالبیئیةلتقییمات إجراء 

توفر البیانات ، وذلك استناداً إلى العمل على زیادة تحسین معاییر التقییم، عندما یكون مجدیاً، لتلك الموائل واألنواع −
 .المالئمة

 األبیض البحر في الرصد حول المراسلة مجموعةلتناقشھا ، IG20/4وضع خارطة طریق محددة، بما یتماشى مع القرار  −
كیفیة مواصلة وضع األھداف اإلیكولوجیة، وھي ال تشكل في الوقت الحالي جزءاً من  بشأن)، CORMONs( المتوسط

 اإلیكولوجي الھدف"الشبكات الغذائیة" و الرابع اإلیكولوجي الھدف اً ، تحدید)IMAP( برنامج التقییم والرصد المتكاملین
 "سالمة قاع البحر". السادس

 الغازیة األنواعللوفرة ومعدالت التكاثر لألنواع غیر األصیلة الجدیدة والتوزیع، حیثما أمكن، أو وجود  األدق التقدیر −
 .الموجودة والموارد لالحتماالت وفقًاإعداد الرصد المكرس  خالل من وذلك الغریبة،

 التجارب أو النمذجة اإلیكولوجیة.استناداً إلى األنواع غیر األصلیة،  تأثیراتفیما یخص  دقیقةاستنتاجات تقدیم  −
 

 الساحل والجغرافیا المائیة
 تعزیز القدرات البشریة والفنیة لرصد وتقییم الساحل والجغرافیا المائیة. −
 سد الفجوات العلمیة والمعرفیة (مثالً: آثار التغیرات الجغرافیة المائیة على الموائل). −
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 األراضي بغرض تضمینھ في قائمة المؤشرات المشتركة. مواصلة تطویر المؤشر المعني بالتغیر في استخدام −

 
 التلوث والقمامة

استعراض نطاق برامج رصد اآلثار البیولوجیة وتأكید القیمة المضافة للواسمات البیولوجیة في الرصد البحري طویل  −
 األمد كأنظمة "إنذار مبكر".

ختبارات تحلیلیة ومنھجیات تقییم لرصد مستویات مواصلة وضع بروتوكوالت رصد منسقة ونُھج مستندة إلى المخاطر وا −
 الملوثات في األغذیة البحریة الشائعة االستھالك.

 اختبار أدوات جدیدة مثبتة بحثیاً لرصد اآلثار السامة. −
الحدود فیما یخص المغذیات الرئیسیة في العمود /الحدّیةقیم الوضع معاییر منسقة على مستوى المنطقة للحالة المرجعیة و −

 .، مع األخذ في االعتبار المعاییر المتاحة للمیاه الساحلیةالمائي
 وضع معاییر تقییم لطرق التقییم الكیمیائي والبیولوجي المتكامل. −
الضوضاء تحت المائیة وتأثیرھا على األنواع الحیوانیة البحریة، بالتعاون مع الھیئات المعنیة، المعني بمواصلة العمل  −

 بحفظالحوتیاتفیالبحراألسودوالبحراألبیضالمتوسطوالمنطقةالمتاخمةمنالمحیطاألطلسياالتفاقالمتعلقوخصوصاً 
)ACCOBAMS.( 

 تحسین المعرفة بالمواد الكیمیائیة الناشئة.  −
ضمان اختبار معاییر التقییم المرجعیة ومعاییر التقییم البیئي وتطبیق العتبات على أساس تجریبي في البلدان الراغبة وعلى  −

 قلیمي ودون اإلقلیمي.المستوى اإل
تطبیق معاییر التقییم المرجعیة ومعاییر التقییم البیئي كعملیة متطورة یتم تحدیثھا بشكل مستمر، یجب ضمان مواصلة  −

تحدیثھا وتنقیحھا لكي تأخذ في اعتبارھا البیانات المتاحة الجدیدة وكذلك الخصوصیات دون اإلقلیمیة في األحواض 
 المتوسطیة.

بحریة وتحدیدھا، مع العلم أن البحر األبیض المتوسط بؤرة ساخنة عالمیة اللقمامة لمصادر اینبغي إجراء المزید من التحلیل  −
 للنقل البحري والسیاحة البحریة، مثل الرحالت البحریة.

 عمل خطةركة الفعالة لوتأثیرھا، بما في ذلك المشا وضع طرق منسقة وموحدة قیاسیاً لرصد وتقییم القمامة البحریة متابعة −
 اإلطاري لتوجیھ) في العملیات ذات الصلة، مثل العمل المتواصل للمجموعة الفنیة التابعة لMAP( المتوسط األبیض البحر

حول القمامة البحریة. وتسھم تلك الطرق في تیسیر تطبیق خطة العمل اإلقلیمي المعنیة بالقمامة  البحریة لالستراتیجیة
% 20بخفض معدالت القمامة البحریة بنسبة المعني تحقیق الھدف فضالً عن ، واستخدامھا في رصد التطبیق، البحریة

بما في ذلك االرتقاء بتعیین وتقییم  [بشأن القمامة البحریة عشر التاسع األطراف مؤتمرفي قرار الوارد ) 2024(قبل 
وربطھا بمصادرھا المعینة) والبؤر الساخنة باستخدام نظم  تراكمات القمامة البحریة (تدفقات القمامة الجانحة وأحمالھا

 .]المعلومات الجغرافیة ورسم الخرائط وأدوات النمذجة، وكذلك فھم دینامیات النقل ومناطق التراكم
 

 دفع عجلة تنفیذ خارطة طریق نھج النظام اإلیكولوجي
 
التفاقیة برشلونة وبروتوكوالتھا، واالعتراف بأھمیتھا األساسیة ضمان تعزیز تنفیذ التدابیر الحالیة في ظل اإلطار القانوني  .5

 لتحقیق/الحفاظ على الوضع البیئي الجید للبحر األبیض المتوسط وسواحلھ.
 
مواصلة العمل على تنفیذ خارطة طریق نھج النظام اإلیكولوجي، مع تركیز خاص على التنفیذ الكامل لبرنامج التقییم  .6

ما في ذلك المستوى الوطني من التنفیذ وجمع البیانات واإلبالغ والتقییم ومواصلة تطویر العتبات ومعاییر والرصد المتكاملین، ب
 التقییم.

 
وتحلیل التدابیر اإلقلیمیة  2017مع أخذ االستنتاجات الرئیسیة لتقریر وضع الجودة في البحر األبیض المتوسط لسنة  .7

ر مع األطراف المتعاقدة، تأمالً أولیاً للخطوات التالیة لتنفیذ خارطة طریق نھج النظام في االعتبار، تنفذ األمانة، بالتشاو 2017
سیتناول ھذا على وجھ الخصوص وضع التدابیر الجدیدة/المحدّثة المطلوبة لتحقیق الوضع البیئي . 2021اإلیكولوجي فیما بعد 

ملیات التقییم األخرى كعملیة تقییم التقییمات، وتوقعات البیئة الجید في سیاق أھداف التنمیة المستدامة، وكذلك أوجھ التآزر مع ع
العالمیة لبرنامج األمم المتحدة للبیئة وبرنامج البحار اإلقلیمیة، وعند االقتضاء التوجیھ اإلطاري لالستراتیجیة البحریة لالتحاد 

 األوروبي].
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 المرفق الثاني

 
 المعاییر المحدثة لبرنامج التقییم والرصد المتكاملین لتقییم الملوثات والواسمات البیولوجیة
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I .المنقحة التلوث تقییم معاییر 

 
A( مستویات معاییر التقییم المرجعیة في البحر المتوسط فیما یخص العناصر الفلزیة الضئیلة في الرواسب والكائنات الحیة 
 

 (أ): مستویات معاییر التقییم المرجعیة المتوسطیة فیما یخص العناصر الفلزیة الضئیلة في الرواسب 1الجدول 
 

 الرواسب الملّوِث
(میكروغرام/كغم وزن 

 جاف)
 127.5 الكادمیوم

 79.5 الزئبق
 25425 الرصاص

 
(أ) معاییر التقییم المرجعیة المتوسطیة الجدیدة المقترحة التي ُحسبت فیما یخص الفلزات الثقیلة في الرواسب 1یورد الجدول  مالحظة:

(الكادمیوم والزئبق والرصاص) باستخدام المحطات المرجعیة من شبكات الرصد الوطنیة للبرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في 
 .2015، وكذلك مجموعات البیانات المقدمة من األطراف المتعاقدة في 2012توسط المقدمة إلى األمانة حتى منطقة البحر األبیض الم

 
 (ب): مستویات معاییر التقییم المرجعیة في البحر المتوسط فیما یخص العناصر الفلزیة الضئیلة في بلح البحر واألسماك 1الجدول 

 
ث  بلح البحر  الملّوِ

)
Mytilusgalloprovinc

ialis ( 
(میكروغرام/كغم وزن 

 جاف)

األسماك 
)Mullusbarbatus
( 

(میكروغرام/كغم 
 وزن طازج)

 *3.7 1095.0 الكادمیوم
 101.2 173.2 الزئبق

 *31 2313 الرصاص
 نسیج بدراسة ویوصى األسماك، لحوم نسیج في االكتشاف حدود من أقل اً  حدود رئیسي بشكل الزئبق میومو بالكاد الخاصة القیم تُظھر
 d.w.: dry weight, f.w.: fresh weight.الكبد

 
(ب) معاییر التقییم المرجعیة المتوسطیة الجدیدة المقترحة التي ُحسبت فیما یخص الفلزات الثقیلة في الكائنات 1یورد الجدول  :مالحظة

الحیة (بلح البحر واألسماك) باستخدام المحطات المرجعیة من شبكات الرصد الوطنیة للبرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في 
. 2015، وكذلك مجموعات البیانات المقدمة من األطراف المتعاقدة في 2012توسط المقدمة إلى األمانة حتى منطقة البحر األبیض الم

ُغیّرت وحدات القیاس لكي تضاھي المعاییر (مثالً: الوزن الطازج فیما یخص بیانات األسماك) مما یسمح بالمقارنة بالقوائم األخرى 
 ذات العالقة. 

 
B( بیئیة في البحر المتوسط فیما یخص العناصر الفلزیة الضئیلة في الرواسب والكائنات الحیةمستویات معاییر التقییم ال 
 

. مستویات معاییر التقییم البیئي في البحر األبیض المتوسط فیما یخص العناصر الفلزیة الضئیلة في الرواسب والكائنات 2الجدول 
 الحیة  

 
ث   بلحالبحرأ الملّوِ

)
Mytilusgalloprovinc

ialis ( 
(میكروغرام/كغم وزن 

 جاف)

الرواسب ب
(میكروغرام/كغم وزن 

 جاف)

األسماك أ
)

Mullusbarbatus
( 

(میكروغرام/كغم 
 وزن طازج)

 50 1200 5000 الكادمیوم
 1000 150 2500 الزئبق

 300 46700 7500 الرصاص
 المتعلقان بالمستویات القصوى لملوثات معینة في المواد الغذائیة 629/2008و EC/EU 1881/2006التوجیھان  (أ)

 (نفس قیم اتفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق المحیط األطلسي المعتمدة السابقة) 1995لونغ وآخرون. (ب) 
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القیم المنقحة لمعاییر المفوضیة األوروبیة ونطاق التأثیرات المنخفض فیما یخص الفلزات الثقیلة في الكائنات  2یورد الجدول  مالحظة:

للمستویات القصوى فیما یخص  629/2008و EC/EU 1881/2006الحیة (بلح البحر واألسماك) والرواسب تمشیاً مع التوجیھین 
ملوثات معینة في المواد الغذائیة ونطاق التأثیرات المنخفض، على الترتیب. تفید ھذه القیم المقترحة في األغراض االسترشادیة لتقییم 

 البیئة وینبغي تنقیحھا عند توفّر البیانات السمومیة. 
 

C(  فیما یخص المركبات العضویة في الرواسب والكائنات الحیةمستویات معاییر التقییم المرجعیة المتوسطیة 
 

 المواد الھیدروكربونیة العطریة متعددة الحلقات في بلح البحر
 

(أ): مستویات معاییر التقییم البیئي في البحر األبیض المتوسط فیما یخص المواد الھیدروكربونیة العطریة متعددة 3الجدول 
 الحلقات

 
لعطریة مركب الھیدروكربونات ا

 متعددة الحلقات
 بلح البحر 

(میكروغرام/كغم 
 وزن جاف)

 2.5 فلورین
 17.8 فینانترین
 1.2 أنثراسین
 7.4 فلورانتین

 5.0 بیرین
 1.9 ]أنثراسینaبنز[

 2.4 كریسین
 1.4 ]فلورانتینkبنزو[
 1.2 ]بیرینaبنزو[
 2.3 ]بیریلینghiبنزو[

 1.3 ثنائي بنزو األنثراسین
 2.9 ]بیرینc,d-123[إندین

 
(أ) معاییر التقییم المرجعیة في البحر األبیض المتوسط فیما یخص المواد الھیدروكربونیة العطریة متعددة  3یورد الجدول  مالحظة:

 . 2015الحلقات في الكائنات الحیة باستخدام مجموعات بیانات المحطات المرجعیة المقدمة من األطراف المتعاقدة في 
 

 الكلور العضویة في الرواسبمركبات 
 

(ب): مستویات معاییر التقییم البیئي في البحر األبیض المتوسط فیما یخص مركبات الكلور العضویة استناداً إلى قیم 3الجدول 
 10اتفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق المحیط األطلسي المعنیة

 
الرواسب (میكروغرام/كغم  الملّوِث

 وزن جاف)
CB28 1.7 
CB52 2.7 

CB101 3.0 
CB105 - 
CB118 0.6 
CB138 7.9 
CB153 40 
CB156 - 
CB180 12 

 
D( مستویات معاییر التقییم المرجعیة ومعاییر التقییم البیئي في البحر األبیض المتوسط فیما یخص الواسمات البیولوجیة 

                                                
المتعدد الكلور لتكون بمنزلة معاییر التقییم األولیة المستندة إلى معاییر اتفاقیة  (ب) قِیم نطاق التأثیرات المنخفض فیما یخص مركبات ثنائیة الفینیل 3یُظھر الجدول 10

 .IG. 22/28(ب) الخاص بقرار برنامج التقییم والرصد المتكاملین رقم  5حمایة البیئة البحریة لشمال شرق المحیط األطلسي المعنیة. وھو یتمم الجدول 
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: مستویات معاییر التقییم المرجعیة ومعاییر التقییم البیئي في البحر األبیض المتوسط فیما یخص الواسمات 4الجدول 
 11البیولوجیة

 
مؤشرات حیویة/ اختبارات 

 أحیائیة
مستویات معاییر التقییم 
المرجعیة في بلح البحر 
(میكروغرام/كغم وزن 

 جاف)

مستویات معاییر التقییم 
 البحر البیئي في بلح

(میكروغرام/كغم وزن 
 جاف)

 5 11 التركیز على الضغط (باألیام)
المیتالوثیونینات 

(میكروغرام/غرام الغدة 
 الھضمیة)

247  

تكرار النویات الصغرى 
 ) في خالیا الدم)0/00(

1.0  

 
 

II .رقم المتكاملین والرصد التقییم برنامج قرار في ھي كما التقییم معاییر على اإلبقاءIG. 22/7 المعتمدة االسترشادیة، لألغراض 
 19 األطراف مؤتمر من بالفعل

 
 مستویات معاییر التقییم البیئي المتوسطیة فیما یخص المركبات العضویة )1
 

 المواد الھیدروكربونیة العطریة متعددة الحلقات
 

ییر التقییم البیئي في البحر األبیض : مستویات معاIG. 22/7(أ) الخاص بقرار برنامج التقییم والرصد المتكاملین  5الجدول 
المتوسط فیما یخص المواد الھیدروكربونیة العطریة متعددة الحلقات استناداً إلى قیم اتفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق 

 المحیط األطلسي المعنیة المعتمدة
 

مركب الھیدروكربونات العطریة 
 متعددة الحلقات

األوروبیة  معاییر المفوضیة –بلح البحر 
التفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق 

 المحیط األطلسي
 (میكروغرام/كغم وزن جاف)

قِیم نطاق التأثیرات المنخفض  –الرواسب 
التفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق 

 المحیط األطلسي
 (میكروغرام/كغم وزن جاف)

 - - فلورین
 240 1700 فینانترین

 85 290 أنثراسین

 600 110 فلورانتین

 660 100 بیرین

 261 80 ]أنثراسینaبنزو[

 384 - كریسین

 - 260 ]فلورانتینkبنزو[
 430 600 ]بیرینaبنزو[

 85 110 ]بیریلینghiبنزو[

 240 - ]بیرینc,d-123إندین[

المتعلقان بالمستویات القصوى لملوثات معینة في المواد الغذائیة؛  629/2008و EC/EU 1881/2006معاییر المفوضیة األوروبیة: التوجیھان 
 نطاق التأثیرات المنخفض: نطاق التأثیرات المنخفض.

 

                                                
المحسوبة الجدیدة ومعاییر التقییم البیئي المنقحة فیما یخص تكرار النویات الصغرى لتكون منزلة معاییر التقییم األولیة. وھو  معاییر التقییم المرجعیة 4یبین الجدول 11

القیم المقترحة  ملین.  ُحسبتیتضمن أیضاً المیتالوثیونینات، وإن كانت ھذه األخیرة لم یتم تضمینھا كواسمة بیولوجیة رئیسیة في إطار برنامج التقییم والرصد المتكا
الخاص بقرار برنامج التقییم والرصد  6. وھذا الجدول یتمم الجدول 2015باستخدام مجموعات بیانات من المحطات المرجعیة المقدمة من األطراف المتعاقدة في عام 

 . IG. 22/7المتكاملین رقم 
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 مركبات الكلور العضویة

ا :  مستویات معاییر التقییم البیئي المتوسطیة فیمIG. 22/7(ب) الخاص بقرار برنامج التقییم والرصد المتكاملین  5الجدول 
 یخص مركبات الكلور العضویة استناداً إلى قیم اتفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق المحیط األطلسي المعنیة المعتمدة

 
بلح البحر (میكروغرام/كغم  الملّوِث

 وزن جاف)
الرواسب (میكروغرام/كغم 

 وزن جاف)
 األسماك

 (میكروغرام/كغم سائل)
CB28 3.2 ** 64 
CB52 5.4 ** 108 

CB101 6.0 ** 120 
CB105 - - - 
CB118 1.2 ** 24 
CB138 15.8 ** 316 
CB153 80 ** 1600 
CB156 - - - 
CB180 24 ** 480 

∑7CBs  المجلس الدولي
 الستكشاف البحار

- 11.5 - 

 3.0c 11b 1.45 لیندین
α-HCH - - - 

pp’DDE 5-50a 2.2c - 
HCB - 20.0c - 

 - 50a 2.0c-5 دایلدرین
نطاق التأثیرات ج)؛ 2008/2009میكروغرام/كغم وزن رطب (برنامج الرصد البیئي المنسق ب؛ 2000بیانات سابقة من تقریر وضع الجودة لعام أ

 المنخفض
 (ب) أعاله فیما یخص المركبات ثنائیة الفینیل المتعدد الكلور. 3** تتمم ھذا الجدول القیُم الواردة في الجدول 

 
 لتقییم المرجعیة ومعاییر التقییم البیئي المتوسطیة فیما یخص الواسمات البیولوجیةمستویات معاییر ا) 2

 
: مستویات معاییر التقییم البیئي المتوسطیة فیما یخص IG. 22/7الخاص بقرار برنامج التقییم والرصد المتكاملین  6الجدول 

 12ة لشمال شرق المحیط األطلسي المعنیة المعتمدةالواسمات البیولوجیة استناداً إلى قیم اتفاقیة حمایة البیئة البحری
 

مستویات معاییر التقییم المرجعیة في بلح  مؤشرات حیویة/ اختبارات أحیائیة
 البحر

مستویات معاییر التقییم البیئي في بلح 
 البحر

فحص االحتباس األحمر المحاید 
 الستقرار الغشاء اللیزوزومي (بالدقائق)

120a* 50a* 

الطریقة الكیمیائیة الخلویة الستقرار 
 الغشاء اللیزوزومي (بالدقائق)

20a* 10a* 

نشاط إنزیم أسیتیلكولینستیراز (نانومول 
بروتین) في الخیاشیم  1-ملغم  1-سالب 

 (میاه البحر األبیض المتوسط الفرنسیة)

29 20 

نشاط إنزیم أسیتیلكولینستیراز (نانومول 
في الخیاشیم بروتین)  1-ملغم  1-سالب 

(المیاه البحر األبیض المتوسط 
 اإلسبانیة)

15 10 

الصادر عن  315مرفق فني: معاییر التقییم لقیاسات اآلثار البیولوجیة. الرصد المتكامل للمواد الكیمیائیة وآثارھا. تقریر األبحاث التعاونیة رقم  (أ)
 أیھ دي، محرران. المجلس الدولي الستكشاف البحار. دیفیس، آي إم، وفیثاك

 (القیم المعیاریة المعتمدة من المجلس الدولي الستكشاف البحار) 2006*مور وآخرون، 

                                                
 ].4تتمم ھذا الجدول قیُم الواسمات البیولوجیة الواردة أعاله في الجدول 12

 


