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 الدورة المواضيعية الثالثة –ورقة معلومات أساسية 

 المناطق البحرية المحمية  في الصغيرةمصايد األسماك اج مإد

 موجز

 

المتوسطوالبحر  األبيض في البحر الصيد التقليدي المستدام عناإلقليمية األولى  الندوة في إطار

األمثل  إلدماجالتوجيهية ل والخطوط المبادئهذه الدراسة تحدد أهدافها الرئيسية، بموجب و األسود

. في البحر األبيض المتوسط المحمية المناطق البحرية في ةصغيرالد األسماك يالمستدام لمصاو

 .قوة ثالث أفكار من هذه الدراسة تُستخلصو

 

 الصغيرةمصايد الو  المحمية المناطق البحرية بين جميع األحوال"ناجحة في " نحو استراتيجية

العديد من  في الصغيرةمصايد األسماك أهداف و إدارة المناطق البحرية المحميةأهداف تتداخل 

 على لمناطق البحرية المحميةل اإليجابية التأثيراتو. الخاصة المكانية هاإلشكالياتنظرا النقاط، 

 ةالحيوي دهاابعأ فيسواء ، على نطاق واسعومنتشرة  ةفوعرم المستغلة السمكيةالثروات 

من خالل  القيود عتبات حددي مكانية وضع معاييرإن و. ةاالقتصادي ةواالجتماعيأ ةاإليكولوجي

على نحو  هاستخداماللنظم اإليكولوجية و األمثل حفظال لضمان االستغاللوصول /حقوق ال تنظيم

، "ناجحة في جميع األحوال" مثاال أعلى لإلدماج استراتيجية نتيجةيجب أن تكرس و. مستدام

مصايد  أوجه التآزر بينتعزيز ل( وحفظالد األسماك ويمصا أنشطةبين ) للمكان متوازنتقاسم لو

 من 0و 7 اناالستراتيجي فانهدلا ينّص عليهكما ، المحمية المناطق البحريةو الصغيرةاألسماك 

 .(في البحر األبيض المتوسط المحمية المناطق البحريةالخاص ب 7307منتدى أنطاليا ) بيان

 

 ؟ينصيادصغار البالنسبة إلى  توقعاتأية 

على  األبيض المتوسطفي البحر  الصغيرةستند إدارة مصايد األسماك من الناحية التاريخية، ت

معترف بها و محددة بوضوح مرتبطة بمناطق بحرية، والالمركزي يالمجتمعالتنظيم ج من نماذ

مة التي تؤثر على الوضع سياقات األزف، في الوقت الحاضرأما . ومكفولة من قبل سلطات الدولة

عات وجمم إضعافتكشف عن مصايد األسماك الصغيرة في البحر األبيض المتوسط العام ل
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على  ةؤثرمالالصعوبات  فضال عنف. المحلي الصعيدعلى  التنظيمية تهمقدروهن الصيادين و

معدل انخفاض ) أيضا في صميم المهنة المشاكلتكمن (، والتفاوتاتنضوب ال) السمكيةالموارد 

تساهم في و ،(روابط المجتمعية والتمثيل المهني، وتفكك ال، والشيخوخة، وفقدان السكاندورانال

البشرية  ألنشطةاو الممارساتمختلف العوامل الخارجية بما في ذلك تضخيم هذه المشاكل 

 البيئية )التلوثالتي تطال ( واألضرار صراعات المكانيةللعوامل وهي ) ة في السواحلالمتزايد

قادرة على  المحمية المناطق البحريةكون تأن  يجب، هذه األسباب كافةل. (وغيره من المخاطر

لممارسات ا. الصغيرةلمصايد األسماك المكانية ودارة المستدامة اإلفي  بنحو ملحوظالمساهمة 

 البارامتراتهذه  تقتضيوالموارد.  المكانتقاسم عملية د لتنظيمية على البيئة البحرية تعقّ القيود او

 تحدياتهافمسؤوليات مشتركة  لديهاوإن كانت التي  مختلف الجهات الفاعلةتفاوض بشأنه ت انهج

موارد ال حالةتعتمد حصرا على التي يد األسماك الصغيرة اصبالنسبة إلى م، وخاصة متباينة

 .استغاللها/  يهاالوصول إل وطرق

على إزاء المناطق البحرية المحمية  الصغيرةد األسماك يمصالالرئيسية يمكن تلخيص التوقعات 

 النحو التالي:

 الحصول على فرصد والمكانية التي تتكاثر وتعقّ لقيود التنظيمية ل شديدالتفاقم ال تفادي 

 ؛هااستغاللو الحيةلموارد ا

 / علىمماثلة ومكملة بصورة الطبيعية من خالل العمل  اتمرونة البيئ تحسين جودة 

في نفوق مختلفة( والضغوط الالتلوث / تدهور البيئة البحرية ) المتسببة فيخرى األعوامل ال

 ؛سمكيةالموارد ال

  ؛نتاجية الطبيعية للبيئة البحريةتحسين اإل مّكن منتُ تطوير أدوات 

 سمة أساسية من سمات هذه الشريحة وهي ، وحدات الصيد تنوعمحافظة على ضمان ال

 المتوسط؛ األبيض في البحر المهنية

 ؛الصغيرةمصايد األسماك أنشطة جيع تنويع تش 

 ؛الصغيرةمصايد األسماك  اتمنتجدة ممارسات وجوال استدامة تعزيز 

  أولوية في متميزا وذا  باعتبارها قطاعا( أميال 5إلى  0من المنطقة الساحلية ) صونتشجيع

 ؛مصايد األسماك الصغيرة

 باألنشطة  جهد الصيد المرتبطصد رلحد من / ا فيما يخصكافية تدابير ووسائل  وضع

 ؛ملحوظاتوسعا  االستخراجية غير الحرفية التي تشهد

  المناطق البحريةو د األسماكيمصا يفي مجالاتخاذ القرار التخطيط /  آلياتتحسين 

 ؛المحمية

  لمناطق حوكمة افي عملية  مصايد األسماك الصغيرة ممثلي مهنلضمان مشاركة منتظمة

 .البحرية المحمية

 

 ؟ المحمية المناطق البحريةاستراتيجيات لمديري أية 

ا والقيود المحلية أغراضهو، اوضعه حسب وتتفاوتأشكال إدارة المناطق البحرية المحمية تتعدد 

فيما يتعلق  تماما حالة مماثلةتعرض  محمية بحريةما من منطقة ن. وواجهها المديريالمحددة التي 

 أخذ بشكل عام، يمكنو. التي تعمل داخل موقع محمي أو خارجه الصغيرةمصايد األسماك ب
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 المحمية المناطق البحريةالعالقات اليومية بين  ما يخصفي في االعتبار التوجيهية التالية الخطوط

 الصغيرة:األسماك  يداصمو

 نوالصيادف .علماءوال راءالمدوالروابط الحيوية بين الصيادين صل وواتحسين الت -

مع و المحمية المناطق البحريةمع مديري عالقات بدرجات متفاوتة يقيمون  بالضرورة

من بعض سوء الفهم  اأحيانعاني تويمكن أن  إلى حّد ماالعلماء. هذه العالقات وثيقة وبناءة 

الذي يظل  (والمخاطر، الخ . ، والعواقبب، واألساليوالمحتوى األهداف،بشأن المتبادل )

 ؛قابال للتحسين

جهات مشاركة اليضع  ةكمومفهوم الحف. من أصحاب المصلحةمجموعات  إنشاءتحديد و -

في لجهات الفاعلة أن تكون ا تفترض الجديرة بالثناءهذه النية و. الفاعلة في مركز اهتماماته

مؤسسي من طابع  ذات ذلك، وإن أمكن ،ةمنظمومحددة مسبقا   الصغيرةمصايد األسماك 

أيضا  ضروريوهذا الشرط المسبق . كتها الفعالة في مختلف العملياتأجل ضمان مشار

المنطقة أداة  "تملّك" ابإمكانه يصبحبحيث  يندامجتمعات الصي وألتنظيم مجموعات 

النشطة في المشاريع الفعالة و اضمان مشاركتهول "بها خاصة"أداة كالبحرية المحمية 

 .المحمية المناطق البحريةالمتصلة ب


