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يف مياه جديدة. وتشمل هذه األنواع  واستقّرتمسافات شاسعة  قطعت يف الغالبأي األنواع اليت  -الغازية يعّج شرق البحر األبيض املتوسط ابألنواع 

 .زوانت والروبيان وقنفذ البحر والكثري غريهااألمساك وقناديل البحر واحلل
 2021ته اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط التابعة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لعام التقرير الذي أعدّ  بفضلوحنن ندرك ذلك 

شييرق موجودة يف يف البحر األبيض املتوسييط والبحر األسييود   هامت رصييدمن األنواع غري األصييلية اليت  900من بني أكثر من  700إىل أن  يشييريالذي 
 . الغازيةساخنة لألنواع  بؤرةالبحر األبيض املتوسط  ما جيعل هذا اإلقليم الفرعي 

تنتشيير يف وبدأت  بشييكل دا م اسييتوتنتنوع قد  900وحيّذر التقرير من أّن أكثر من نصييا األنواع اليت يزيد عددها عن 
 .املنطقة

اهليئة يف جمال مصايد األمساك يف شرق البحر األبيض املتوسط: "كان لتغرّي املناخ وأنشطة اإلنسان أتثري عميق    خبريStefano Lelliويقول السيد 
ا يف النظم البحر األبيض املتوسط والبحر األسود. لقد شهدان على وجه التحديد يف املنطقة الشرقية من البحر األبيض املتوسط تغيريًا سريًعا وشديدً على 

 . ولكنّ الغازيةد األنواع ع يف السييييييينوات املقبلة  أن يرتفع عدى ذلك إىل أتثريات كبرية على سيييييييبل عيا ااتمعات انلية. ونتوقّ اإليكولوجية البحرية  وأدّ 
 ." منها وادارهتاالعلماء والعاملني يف مصايد األمساك يكتسبون فهًما أفضل هلذه الظاهرة  ما يساعد البلدان على تسريع وترية تدابري التخفيا 

 
نوع يف شرق البحر األبيض املتوسط.   700أحد األنواع غري األصلية البالغ عددها  هي )أمساك السلطان إبراهيم احلمراء( الرببوين احلمراءأمساك 

©GFCM/Stefano Lelli 

 



احلدود املفتوحة مثل مضيييييييق جبل  وإّما عربعن تريق النقل البحري  إّما . عديدةكيا وصييييييلت هذه األنواع إىل شييييييرق البحر األبيض املتوسييييييط  بطرق 
. ويف بعض إىل املتوسييطخالهلا الكثري من األنواع من البحر األمحر  من تسيير تارق أو قناة السييويا اليت ابتت أوسييع وأعمق من أي وقت مضييى واليت 

 . بصورة عرضيةدخلت   أُ أخرىنيط اهلادئ. وأحياانً من ابعض األنواع التجارية مثل انار الكأسي عمًدا األحيان  أُدخلت أيًضا 

؛ وملصيييييييايد األمساك انليةوجية وميكن أن تشيييييييكل هتديًدا لألنواع والنظم اإليكول .موتنهايد تشيييييييكيل وميكن هلذه األنواع بعد أن تسيييييييتقر يف املنطقة أن تع
 .هو ما سنتطّرق إليه الحًقاو  ؛ةفرص متثلأن أيًضا كن  إبمكاهنا والسياحة؛ ولصحة السكان. ول

مع هناية القرن التاسييع عشيير  و ل حالة مسييّجلة إىل أوّ  ترجعليا جديًدا؛ إذ  واإلقليم أبسييرهإّن غزو األنواع غري األصييلية يف شييرق البحر األبيض املتوسييط 
ىل شييييييرق البحر األبيض هاجرت من البحر األمحر إ األنواع اليتأي ) الليسيييييييبسيييييييانية مطلع السييييييتينيات من القرن املاضييييييي أصييييييبحت بعض األنواعحلول 

 .تريق قناة السويا( شا عة يف مياه حبر الشام املتوسط عن
يف السيينوات األخرية بسييبب تغري املناخ وغري ذلك من الدوافع النانة عن أنشييطة اإلنسييان  ما جيعل شييرق  تسييارعتأما اجلديد فهو أّن هذه العملية قد 
 وذلك على حسا  األنواع األصلية.  الغازيةلألنواع   مال مةالبحر األبيض املتوسط بيئة أكثر 

إسييييرا يل وتركيا واجلمهورية العربية السييييورية ونهورية أي  - البحر األبيض املتوسييييطونتيجة لذلك  تواجه البلدان يف شييييرق 
  هذه األنواع ورصدها وإدارهتا.نيع ة تتمثل يف رسم خرا ط مهمة معقدّ  - مصر العربية وقربص ولبنان واليوانن

ومناقشييييية هذه املسيييييألة  وتنفيذ برانمج كافة املعنيني  للجمع بني وقد سييييياعدت اهليئة البلدان يف هذه املهمة من خالل عدة ترق من بينها توفري منتد ت 
"عاونألا ر غ   ةيصصألا يف ونشييييير دراسييييية بعنوان  - عددها بشيييييكلع سيييييريعاملتزايد  الغازيةوهو نوع من األنواع  - حبثي عن سيييييرتان البحر األزرق

 رحبلا ض بألا طسوتملا رحبلاو دوسألا".
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 والبحر األسود.شاملة عن األنواع غري األصلية يف البحر األبيض املتوسط البياانت ال من تقدم الدراسة جمموعات

 املتوسط فكيا تؤثر األنواع غري األصلية يف حياة السكان والبيئة يف شرق البحر األبيض 
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  إىل صديق من عدو  

 ابتتويف بعض املناتق   ارتفاع عدد األنواع الغازية.شيييكل خاص نتيجة ب مثاًل ر صييييادو األمساك يف جنو  غر  تركيا أتثّ 
 يف املا ة من مصيدهم. 80اليوم تشّكل هذه األنواع 

كيلومرت من السييييياحل من خليج "غوكوفا" إىل "كاح" لتحويل هذا التهديد إىل فرصييييية  ارية    600ادي األمساك على امتداد وابلتايل  يعمل مئات صييييييّ 
 - فر هلم سيييييبل العياألهنا توّ  - لصييييييادي األمساك صيييييفقة مرحبةا إهن غري األصيييييلية.من خالل اسيييييتحداا أسيييييواق اسيييييتهالكية جديدة لألنواع الر يسيييييية 

 حيث تتم إزالة األنواع غري األصلية من النظم اإليكولوجية القّيمة. - وكذلك للبيئة

 )اليت اكتشفها عامل الشا كةمسكة األسد ومسكة الصايف  وقنفذ البحر واألمساك األسبورية  لولألنواع غري األصلية كافة مث

  ومسك اجلندي  أسواق حمتملة وميكن اصطيادها أبعداد كبرية يف تركيا.  األمساك راندال(

 
 IUCN ROWA /Ziad Samaha©  مسكة األسد.

 وأصبح كذلك سرتان البحر األزرق شا ًعا يف مياه البحر األبيض املتوسط وله قيمة سوقية كبرية يف تركيا.
وتشمل هذه األنواع: أمساك  أصلية قيمة اقتصادية.غري ويف نيع أحناء شرق البحر األبيض املتوسط  اكتسبت عدة أنواع 

وروما واجلمربي النمري ك(  واألسيييييييقمري  والرئة الدا رية  واجلمربي من نوع  ابراهيمالرببوين )السيييييييلطان  أمساكو   السيييييييحلية
 السابح  والقفالة الياابنية. األزرقوالسرتان األخضر  والروبيان السرعوف  

 
 GFCM/Claudia Amico©  سرتان البحر األزرق.

تقرير منظمة األغذية معهد البيئة يف جامعة البلمند يف لبنان  ومؤلفة ومديرة وتقول السيييييييدة منال اندر  أسييييييتاذة مشيييييياركة 
روبولوجية متطرفة مثل التلوا وتغري املناخ  على سييييبيل ث:" يعاين سيييياحل لبنان من ضييييغو  أنةفختاملن األمساكوالزراعة عن 

املوارد انلية بدوره اسيييتقرار األنواع  اسيييتنزافل ويسيييهّ  املوارد البحرية انلية. اسيييتنزافى ذلك إىل ال احلصييير  وقد أدّ  الذكر
 غري األصلية".

حجم ما نعمة" " فوق حجم ما هويلتأكد من أن إىل ا يف آن مًعا. حنن فقط حباجةنعمة ونقمة وتضييييييييييا قا لة: "ميكن لألنواع غري األصيييييييييلية أن تكون 
األنواع غري األصيييييييلية  وإقناع املسيييييييتهلكني بتقّبل هذه األنواع  صييييييييدهو يف تدريب صييييييييادي األمساك على  "النعمة"سيييييييبيل لتحقيق  ". وأفضيييييييلنقمة" هو

https://www.fao.org/publications/card/en/c/6a12cd81-3a98-5e0d-b9c6-d9af07d4b3e2/
https://www.fao.org/publications/card/en/c/6a12cd81-3a98-5e0d-b9c6-d9af07d4b3e2/
https://www.fao.org/publications/card/en/c/6a12cd81-3a98-5e0d-b9c6-d9af07d4b3e2/


األغذية على الرتويج هلا. وسيييييييسيييييياعدان ذلك على قطع شييييييو  كبري حنو إدارة األنواع غري األصييييييلية بشييييييكل أفضييييييل  من خالل تقلي   قطاعوتشييييييجيع 
من البحر ك الرببوين )السييلطان ابراهيم( امسأل مسكة الصييايف  أو جعل االقتصيياد األزرق أكثر قدرة على الصييمود. وال تشييكّ  مع ابلتوازيأعدادها وأتثريها 

 أو مسكة األسد سوى بعض األمثلة على إمكانية حتويل األنواع الغازية وغري األصلية إىل مصدر للدخل يف لبنان".األمحر 

 ة للسمومفرز أو امل السامةاألنواع 

  كما على سبيل املثال انعدام قيمتها بينما يستهدف صّيادو األمساك الكثري من األنواع غري األصلية  يتم التخّل  من الكثري من األنواع األخرى بسبب 
تشيييّكل خطرًا    وابلتايلإفراز السيييمومقادرة على  أو سيييامةا ألهنّ ة أنواع من قناديل البحر  وعدّ  ط   ومسك األسيييد  ومسك السيييلور املخطّ املنتفخة اكمساأل

 على حياة السّكان.
 اسييييييييتقّرت أنواع وتدهور النظم اإليكولوجية  رارياحلابالحتباح املتصييييييييلة  وابإلضييييييييافة إىل ارتفاع أعداد قناديل البحر األصييييييييلية نتيجة جمموعة من العوامل

ا يؤثر توسييييييييييييط  موقنديل البحر من نوع الكسيييييييييييييوبيا  يف شييييييييييييرق البحر األبيض املجديدة وافدة من انيطني اهلندي واهلادئ  مثل قنديل البحر الرّحال  
 الزوار.على الشواتئ فتخيا  يترسأو  تعلق يف شباك الصيد حينماأكرب على االقتصادات انلية بشكل 
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تنتشر على نطاق يف معظم بلدان شرق البحر األبيض املتوسط  ومن املتوقع أن  ملفرزة للسموموا الساّمةمن األمساك ري أصلية غأنواع  ا ستّ وتوجد حاليً 
 يف املستقبل القريب.اإلقليم يف نيع أحناء أوسع 

 تسببها.والتحذير من التهديدات اليت  ةالسامّ ع ذه األنوا هب لتعريال  بتنظيم محالت توعية عامة إسرا يل وتركيا وقربص واليواننوتقوم عدة بلدان  مثل 
 .حصيلة الصيددات الصيد و كانت ساّمة أو ال  على صّيادي األمساك إذ إبمكاهنا إحلاق الضرر مبعسواء أ الغازيةع وتؤثّر كذلك األنوا 

 التأثري على األنواع احمللية

ويف بعض مناتق السييييييياحل الرتكي  األنواع األصيييييييلية يف ضل تقّل  وفرة بعض األنواع انلية. املختلفة عنتشيييييييري التقارير إىل ضهور بعض األنواع اجلديدة 
إىل "مناتق  الطحالب انلية متقدمة النموّ  تواجدإىل حتّول مناتق للطحالب  بة وهي من األنواع غري األصييييييييلية مثاًل  أّدى تناول أمساك الصييييييييايف العاشيييييييي  

 ككل.املنطقة   يفاخنفاض ها ل يف التنوع البيولوجي وتغريات إىل حدوا إضافًة جرداء"   
الغذاء وغري ذلك من املوارد  وميكن أن تؤدي إىل تراجع يف تأمني حّيز هلا واحلصيييييول على وبوجه عام  تتنافا األنواع غري األصيييييلية مع األنواع األصيييييلية ل

اليت هاجرت من )الليسيبسيانية( سلطان ابراهيم األصفر( اللز دة يف أمساك الرببوين األصفر )ة واستبداهلا. فعلى سبيل املثال  ترتبط اأعداد أنواع حملية عدّ 
قل عمًقا  يف حني يف املياه األ األصييييييييلية رببوين احلمراءالىل شييييييييرق البحر األبيض املتوسييييييييط عن تريق قناة السييييييييويا  برتاجع أعداد أمساك البحر األمحر إ

 بنوع آخر من قناديل البحر الرّحالة غري األصلية يف شرق البحر األبيض املتوسط. الربميل األصليحبر بدل قنديل استُ 

 

 

 

 



    آفاق املستقبل

 
 GFCM/Stefano Lelli©مسكة الصايف )أو السيجان(  نوع آخر من األنواع غري األصلية اليت مت العثور عليها يف لبنان. 

 أسواق جديدة لألنواع غري األصلية  ما الذي ميكن فعله للتخفيا من التأثريات السلبية النانة عن هذه األنواع  واستحدااإىل جانب صيد األمساك 

تدابري هليئة  إىل عّدة يشري تقرير اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط واملناقشات اجلارية مع البلدان يف شرق البحر األبيض املتوسط بقيادة ا
التعاون اإلقليمي والتدابري القانونية لرصيييييد  وتيدإنشييييياء مناتق حبرية حممية للحفا  على سيييييالمة األنواع األصيييييلية؛ والتوعية ابألنواع الضيييييارة؛ وت : تشيييييمل

؛ وتعزيز اليت يتم تسييويقهاتقييم خماتر األنواع غري األصييلية؛ ووضييع برامج لرصييد األنواع غري األصييلية عمليات التنوع البيولوجي البحري ومحايته؛ وحتسييني 
 .جلهات املعنيةمشاركة 

تعمل اهليئة على حنو وثيق مع البلدان والشيييييركاء لتعميق   موضفة مسيييييؤولة عن مصيييييايد األمساك يف اهليئة: "Elisabetta Morelloوتقول السييييييدة 
املتعلقة  األنواع غري األصيييلية يف شيييرق البحر األبيض املتوسيييط. وميكن بعد ذلك اسيييتخدام النتا ج والدروح املسيييتفادة من هذه العملية لبناء املعارففهم 

 ". البشكل فعّ ابألنواع غري األصلية يف نيع أحناء حوض البحر األبيض املتوسط والبحر األسود هبدف إدارهتا 
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كلية مصايد   أستاذ يف واألنواع الغازية يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود" عن "'لهيئة معّد دراسة ل Bayram Öztürkويقول السيد  

اذ ختال تظافر اجلهود الدويل واإلقليمي وإىلعلى املستويني اجة إىل التعاون ح هناك"جبامعة إسطنبول  ور يا املؤسسة الرتكية للبحوا البحرية:  األمساك
بلدان اإلقليم إجراءات ملعاجلة مسألة األنواع غري األصلية يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود. وغيّن عن القول إنّه من الضروري أن تقوم نيع 

 الغازية".ع برصد  أتثريات هذه األنوا 


