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أنتجت “رشاكة الدراسات متعددة التخصصات للمحيطات الساحلية” “بيسكو” )PISCO, USA( وجامعة 
“كوت دازور” )UCA, France( هذا الكتيب )علم املحميات البحرية – إصدار البحر األبيض املتوسط(. 

COMPASS محتوى الكتيب األسايس تم إعداده بالتعاون مع 
.)www.compassonline.org(

PISCO هو اتحاد من العلامء األكادمييني يف جامعة والية أوريجون، جامعة كاليفورنيا يف سانتا باربرا، جامعة 
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املعارف العلمية للجمهور العام باختالفه وتنوعه. 
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for Specially Protected Areas [SPA/RAC], Tunisia), S. Chakour (University of Jijel, Algeria), J. Claudet 
(CNRS, France), M. Damanaki (The Nature Conservancy, UK), B. Daniel (Agence des Aires Marines 

Protégées [AAMP], France), S. Dujmovic (Brijuni MPA, Croatia), A. Di Franco (CNRS–UCA, France), S. 
El Asmi (SPA/RAC, Tunisia), M. Fouda (Benha University, Egypt), P. Francour (CNRS–UCA, France), J. 

A. García-Charton (University of Murcia, Spain), M. Gomei (WWF Mediterranean, Italy), H. Güçlüsoy 
(Dokuz Eylül University, Turkey), A. Jeudy de Grissac (International Union for the Conservation of 
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يتقدم املؤلفون بالشكر للـ 130خبري يف املحميات البحرية الذين قاموا مبراجعة مسودات هذا الكتيب. املحتوى 
النهايئ مسؤولية PISCO وجامعة كوت دازور.
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حملة عامة:

البحرية؟
ما يه احملمية 

تعترب البحار واملحيطات ذات قيمة جد عالية، اذ أنها توفر فوائد هامة لإلنسان منها الغذاء، 

األكسجني، وفوائد اقتصادية وترفيهية وثقافية. اال أن االستغالل املفرط للمحيطات يستنزف 

هذه الفوائد مبعدالت قد تثري القلق.

يف هذا السياق، ميكن اعتبار املحميات البحرية أدوات فعالة وهامة لحامية النظم 

االيكولوجية واستعادة قدرتها عىل توفري هذه الفوائد املذكورة سابقا. يوجد اآلالف من 

املحميات البحرية عىل مستوى العامل، اال أن املساحة االجاملية ال تزال صغرية. فامهي 

الدروس املستفادة من هذه املحميات البحرية؟ يقدم هذا الكتيب ملخصا آلخر البحوث 

العلمية املتعلقة باملحميات البحرية يف البحر األبيض املتوسط.

توجد العديد من املصطلحات لتعريف املحميات البحرية عىل اختالف مستويات الحامية، 

التاريخ، الحوكمة، السلطات اإلدارية وغريها. سريكز هذا الكتيب فقط عىل مستويات 

الحامية من مختلف أعامل االستخراج. ميكن تعريف املحميات البحرية و تصنيفها كام ييل: 

املحميات البحرية هي مناطق مخصصة لحامية األنواع والنظم االيكولوجية البحرية، 

مع السامح باستغالل املوارد البحرية بطريقة مستدامة. وميكن ملحمية بحرية أن تكون: 

1( محمية جزئيا بحظر بعض االستعامالت والسامح ببعضها مثل الصيد البحري عىل أن 

تكون االستعامالت املسموح بها منظمة، 2( محمية كليا مبنع جميع األنشطة االستخراجية 

واملدمرة، باستثناء الرصد العلمي. وتسمى املناطق البحرية املمنوعة من جميع أنشطة 

االستخراج، محميات بحرية كلية )no-take areas(. أما املحميات البحرية متعددة 

االستخدامات فيمكن أن تجمع بني مناطق محمية جزئيا ومناطق محمية كليا حسب 

تنطيق دقيق.

تساعد املحميات البحرية عىل دعم سبل العيش واملحافظة عىل القيم الثقافية للمجتمع 

املحيل. بصفة عامة، ينتج الحظر التام ألنشطة االستخراج فوائد ايكولوجية، اقتصادية 

واجتامعية أكرب - عىل مدى البعيد - من تلك التي تتمتع بحامية جزئية أو دون حامية. كام 

تشري الدراسات الحديثة إىل أن املناطق الكبرية املحمية كليا تكون ذات نظم ايكولوجية أكرث 

مرونة من تأثريات التغريات املناخية والعديد من التهديدات البيئية األخرى. 

عموما، وبغض النظر عن درجات حامية املحميات البحرية، يجب أن تخضع هذه املناطق 

إىل االمتثال لقواعد صارمة لضامن تحقيق أهداف إعالن تلك املناطق.

ميكن أن متثل محمية بحرية أداة فعالة للصون واإلدارة. اال أنه ليس بإمكانها حامية الحياة 

البحرية من جميع التهديدات واألخطار. لذا، فإن هناك حاجة إىل اتخاذ إجراءات تكميلية 

لضامن استدامة الصيد البحري وتربية األسامك، ملقاومة التغيريات املناخية وتحمض 

املحيطات، والحد من التلوث الناجم عن البالستيك وعن النفايات العضوية والكيميائية. يف 

هذا السياق، تبني الدراسات العلمية الحديثة أن املحميات البحرية ميكنها توفري معلومات 

مفيدة للتخطيط لهاته االجراءات التكميلية. 


