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اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

امللخص التنفيذي
تشكّل املياه الدولية  ٪43من سطح الكرة األرضية و ٪70من املنطقة القابلة للعيش عىل الكوكب
من اليابسة والبح يستوطن هذه املساحات الهائلة عامل بحري معقد ينافس برثائه وتنوعه ما ميكن
العثور عليه يف املساحات الساحلية واألرضية
تلعب الحياة البحرية يف املياه الدولية دور املحرك يف ظاهرة املضخة البيولوجية املحيطية ،متتص
الكربون املحاذي لسطح املحيط وتخزنه يف األعامق لوال هذه الخدمة املهمة الرتفع منسوب ثاين
أكسيد الكربون يف غالفنا الجوي بنسبة  ٪٥٠ومعه الحرارة بشكل يجعل الحياة مستحيلة عىل هذه
األرض
تعاين البحار الدولية من اإلستغالل املتنامي عىل يد حفنة من الدول الغنية بشكل رئييس ،يأيت
هذا اإلستغالل عىل شكل مامرسات صيد األسامك وصناعات التعدين الحديثة يف قاع البحار
باإلضافة إىل مصادر عامة للتهديد كتغري املناخ والتح ّمض املحيطي والتل ّوث البالستييك وغري
ذلك الكثري
ت ُشكّل املحميات البحرية أداة رئيسية لحامية املوائل واألجناس املقيمة فيها ،وإعادة بناء التنوع
البيولوجي للمحيطات ومساعدة النظم اإليكولوجية املوجودة يف املحيط عىل إعادة إنعاش خدمات
النظم اإليكولوجية الحيوية والحفاظ عليها
يشكّل الرشوع يف وضع صك دويل ملزم قانونياً لتمكني جهود حامية الحياة البحرية واملوائل خارج
نطاق الوالية القانونية الوطنية ،فرص ًة لألمم املتحدة لتطوير آليات قوية إلنشاء محميات بحرية
يف املياه الدولية
١

يطالب العلامء والعاملات بحامية ما ال يقل عن  ٪٣٠من محيطات العامل كمحميات بحري
وتأيت هذه الدراسة لتوضيح كيفية تحقيق ذلك بهدف حامية طيف كامل من الحياة البحرية
يف املياه الدولية
تستند هذه الدراسة عىل بيانات بيولوجية ،وجغرافية-أحيائية ،وبيوجغرافية ،وإجتامعية-إقتصادية
منها توزيع أسامك القرش والحيتان والتالل البحرية والخنادق واملنافث الحرارية املائية والجبهات
املحيطية واملرتفعات ومناطق الجغرافيا-البيولوجية وضغط صيد األسامك التجاري ومطالب التعدين
وغريها
تعزز آلية التخطيط لشبكة املناطق املحمية القدرة عىل التكيف والصمود يف وجه التغيري
وعدم اإلستقرار املناخيني العام بإتباع نهج الرهان اإلحتياطي يف إختيار املوائل كام تزيد
مساحة اإلتصال ومساحات املالذ األخري ،باإلضافة إىل جمع البيانات عن حرارة سطح البحر
بتغري الحرارة وبالتايل األكرث تك ّيفاً مع إرتفاع درجات الحرارة
بهدف تحديد املواقع األقل تأثّرا ً ّ
ت ّم تج ّنب املياه الدولية الخاضعة لنشاط مكثّف من الصيد من أجل الحد من األثر املمكن
عىل هذا النشاط .لكن ت ّم إقرتاح وقف مؤقت لعمليات التعدين يف قاع البحار إلبقاء الخيارات
مفتوحة عند تأسيس شبكة املحميات
تظهر النتائج الواردة يف هذا التقرير أنّه من املمكن إنشاء شبكة من املناطق املحمية يف املياه
الدولية تشمل الكوكب بأرسه ومتثّل النظام اإليكولوجية املتن ّوع ،إستجاب ًة ألزمة البحار الراهنة
ومتكيناً إلعادة إنعاشها .الحاجة ملحة والوسائل متاحة ،ال ينقصنا إال اإلرادة السياسية
٢

مقدمة

ملخص تنفيذي
الحوت األحدب ،املحيط الهندي
بول هيلتون/غرينبيس

بعيدا ً عن حدود عاملنا الربي تقع مناطق خارجة عن نطاق سلطة الدول
يطلق عىل هذه املناطق مس ّمى املياه الدولية ]  .[١عىل م ّر التاريخ ،ظلّت
املياه الدولية مخفية بالنسبة ملعظم الشعوب التي مألتها مخيلتها باألسامك
الوحشية واآللهة الغاضبة والفضاءات الالمتناهية .غري أ ّن املغامرين/ات
والصيادين/ات والتجار/تاجرات والعلامء/عاملات دأبوا عىل إستغالل هذا
العامل الخيايل ،ومسحه ومعاينته ،حتّى انكشفت األرسار وتالىش الخوف

تشكّل املياه الدولية مساحة مشاع واسعة تغطي  ٪61من مساحة املحيطات و ٪73من حجمها ،باإلضافة إىل تشكيلها ٪43
من مساحة الكرة األرضية و ٪70من املنطقة القابلة للعيش عىل الكوكب من اليابسة والبحار .تستوطن هذه املياه ثروة هائلة
من الحياة البحرية والنظم اإليكولوجية وت ُعترب أساسية لضامن األداء السليم عىل الكرة األرضية نظرا ً ملساحتها الهائلة .غري أنّها ترزح
مام إستلزم جهدا ً إستثنائياً من جانب األمم املتحدة لزيادة الحامية وإصالح اإلدارة
منذ قرون تحت وطأة ضغوط النشاط اإلنساين املتزايدّ ،

٤

٥

ناديل البحر األسد
املحيط املتجمد الشاميل
الكسندر سيمينوف
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ﻣراﻋﺎة اﻹﺳﺗﻐﻼل

ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣرﻛّﺑﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺷﺑﻛﺔ

ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ  4.2٪ﻣن ﻣﺟﻣل
ﻣﺻﺎﯾد اﻷﺳﻣﺎك اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺎً ،ﻛﻣﺎ أنّ ﻣﺻﺎﯾد اﻟﻣﯾﺎه اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﻛر
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻐﻧﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ .إﻻ أنّ ﻋددا ً ﻣن ﻣﺻﺎﯾد
اﻷﺳﻣﺎك ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣﺛﺎل ﻣﺻﺎﯾد أﺳﻣﺎك اﻟﺗوﻧﺎ ،ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر
ﺟدّي ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .ﻣن ﺷﺄن إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺣﻣﯾﺎت ﺑﺣرﯾﺔ
ﻧﻘل ﻣواﻗﻊ ھذه اﻟﻣﺻﺎﯾد ،ﻏﯾر أنّ ﺗﺄﺛﯾر ذﻟك ﻣﺣدود ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺑﺎدرات
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﯾﺎه اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﻓﺳﻔن اﻟﺻﯾد ﺗﺟﺗﺎز ﻣﺳﺎﺣﺎت
طوﯾﻠﺔ أﺻﻼً ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺻﯾد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈنّ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺳﺎر
ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣدة اﻟﺳﻔر أو ﻛﻠﻔﺗﮫ .ﯾﻛﻣن اﻟﻔرق ﻓﻲ أنّ اﻟﻣواﻗﻊ
اﻟﺟدﯾدة ﻗد ﺗﻛون أﻗ ّل وﻓرة .ﻟﻠﺣد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،ﺗ ّم إدراج ﺟﮭود اﻟﺻﯾد ﻛﺈﺣدى ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗطوﯾر ﻧﻣﺎذج
اﻟﺷﺑﻛﺎت ،وذﻟك ﺑﺎﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ

ﻏﺎﺑت ﺑﻌض ﻣواﻗﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻛﺛّف ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺑرﯾﺔ ،ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺻﺎﻋد ﻓﻲ
ﻗﺑﺔ ﻛوﺳﺗﺎرﯾﻛﺎ أو ﻛﺎﻓﻲ أﺳﻣﺎك اﻟﻘرش اﻷﺑﯾض ﻓﻲ ﺷرق اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ
ﻋن ﻧﻣﺎذج اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ھذه اﻟدراﺳﺔ .وذﻟك ﻷن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻧﺎ
ﺗﺗطرق إﻟﻰ اﻷﺟﻧﺎس اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ وﺧﺻﺎﺋﺻﮫ ،وﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر
ّ
ﻛﺛﺎﻓﺔ إﺳﺗﺧدام ھذه اﻷﺟﻧﺎس ﻟﮫ .ﯾدﻓﻌﻧﺎ وﺟود ﻣواﻗﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻛﺛّف ھذه
وأھﻣﯾﺗﮭﺎ إﻟﻰ إﻗﺗراح ﺗطوﯾر ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن آﻟﯾﺔ ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻹﻧﺗﻘﺎء
اﻟﻣواﻗﻊ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺧﺑرات ذوي/ات اﻹﺧﺗﺻﺎص ﻣن ﺟﮭﺔ
وﺗﺧطﯾط ﻣﻧﮭﺟﻲ ﻣﻧﺳﻖ ورﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ

GLOBALFISHINGWATCH.ORG
ﺣول اﻟﺻﯾد ﺑﺷﺑﺎك اﻟﺟر واﻟﺻﯾد ﺑﺷﺑﺎك اﻟﺟر اﻟﻣﺣوطﺔ واﻟﺻﯾد
ﺑﺷﺑﺎك اﻟﺟر اﻟطوﯾﻠﺔ .ﻟذﻟك ،ﻻ ﺗؤدي ﻧﻣﺎذج اﻟﺷﺑﻛﺎت إﻟﻰ ﻧﻘل ﺳوى
ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  20٪أو  30٪ﻣن ﺟﮭود اﻟﺻﯾد اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،وھذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ
ﻣدى واﻗﻌﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺎت ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﺗﺄﺛﯾر إﻗﺗﺻﺎدي
ﺗﻌوض ﻣﻛﺎﺳب اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ )ﻣن ﻧﻣو ﻣﺧزون
ﻣﺣدود .ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎلّ ،
اﻹﺳﻣﺎك وﺗﺣﺳﯾن ﺻﺣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ( ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺷﺎء

اﻟﺗﻌدﯾن ﻓﻲ ﻗﺎع اﻟﺑﺣﺎر ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﺗﺿر ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ
اﻟﮭﺷﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻟﻣﺣﯾط .ﯾﺗ ّم ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﯾص ﻟﻠﺗﻌدﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺎت
ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﺣﺎر ﯾﻘﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾّن ھذه اﻟدراﺳﺔ .ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺳﺗﺑﻌﺎد
ھذه اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ،ﻓذﻟك ﻗد ﯾؤﺛّر ﻋﻠﻰ
ﺗﻣﺛﯾل اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑرﯾﺔ ووظﺎﺋف اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ .ﻻ ﺑ ّد ﻣن ﺗطﺑﯾﻖ
ﯾﻘوض ﺟﮭود ﺣﻣﺎﯾﺔ
ّ
اﻟوطﻧﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ّ
وﻗف ﻣؤﻗت ﻟﻠﺗﻌدﯾن ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎء ﺟﻣﯾﻊ ﺧﯾﺎرات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻧد
إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﺣرﯾﺔ ﻣﺣﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه اﻟدوﻟﯾﺔ

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﻏﻧﺎء ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ھﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﻲ اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻧﺎطﻖ ﻗد ﺗﻐﯾب ﻋن إﻧﺗﺑﺎھﻧﺎ
اﻟﺷﻛل  2وﺣدات اﻟﺗﺧطﯾط
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أھﻣﯾﺔ ﻧﺟﺎح اﻟﺷﺑﻛﺔ .ﯾوﺿﺢ ۲
اﻟﺗﻲ ﺗم إﺧﺗﯾﺎرھﺎ ﻟﺗﻛون ﺟز ًءا ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ
ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن  75٪ﻣن "راﻧز " -اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛّد أھﻣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﺳن ھذه
أھداف اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻧﺎھﺎ ﺿﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ .ﺗﺣ ّ
اﻷﻣﺎﻛن ﻓﮭم اﻟﺑﺣث اﻟﮭﺎدف ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ وﻗد ﺗﺷﻛل ھذه
اﻟﻣواﻗﻊ ﻣراﻛز ﯾﻣﻛن ﺑﻧﺎء ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﺣرﯾﺔ ﻣﺣﻣﯾﺔ ﺣوﻟﮭﺎ

ﺷﻛل  :2ﻣﻧﺎطﻖ ذات أھﻣﯾﺔ<  75٪إﺧﺗﯾﺎر ﺗردد ﻟﻛل وﺣدة ﺗﺧطﯾط
۲
)ﻟـ) 30٪ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء ﻣﺣددة( و) 50٪ﻣﺳﺎﺣﺎت زرﻗﺎء ﺻﻠﺑﺔ
ﺗﻐطﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﯾزات اﻟﺣﻔظ ﻣﻊ وﺣدات إدارة ﻣﺣﺻورة ﻓﯾﮭﺎ/ﺧﺎرﺟﮭﺎ
 200۲۰۰ﺗﺷﻐﯾل ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎرﻛﺳﺎن ﻟﻛل ﺳﯾﻧﺎرﯾو
ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ

١١

١٢

العلامء يطالبون عىل األقل ب  ٪30من سكان العامل محمي كام املحيطات
املناطق اآلمنة من استغالل اإلنسان .املناطق باللون الربتقايل عىل هذه
الخريطة تظهر كيف ميكن تحقيق هذا الشكل بنسبة
 ٪30لحامية الطيف الكامل للحياة البحرية
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١٣

يعتمد سيناريو الحامية هذا عىل البيانات البيولوجية والوقائية والجغرافية
والبيانات االجتامعية واالقتصادية  ،مثل توزيعات أسامك القرش
والحيتان والجبال البحرية والخنادق و الفتحات الحرارية
املائية وواجهات املحيطات والبيوت العلوية
ومناطق البيوجرافيا الجغرافية وضغط
الصيد التجاري وادعاءات التعدين

تعتمد شبكة الحامية هذه عىل مرونة التغري البيئي
األوسع نطاقًا وعدم اليقني  ،عىل سبيل املثال
باستخدام بيانات درجة حرارة سطح البحر
لتحديد األماكن التي من املحتمل أن
تتغري ببطء أكرث يف ظل ارتفاع درجة
الحرارة .كام تجنب فريق
الدراسة املناطق التي تستخدمها أساطيل
الصيد يف أعايل البحار بكثافة لتقليل احتامل
نشاط الصيد .نقرتح وقفا مؤقتا يف قاع
تعطل
15
البحر لضامن ترك الخيارات مفتوحة مع بناء شبكة من الحامية

١٤

