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  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  سطيف امعة فرحـات عباسجـ

  وم التسيريـوعل والعلـوم التجارية كليـة العلـوم االقتصاديـة

 إدارة األعمـال والتنمية المستدامة: مدرسـة الدكتوراه
  

علوم في  في إطار مدرسة الدكتوراه اجستيركجزء من متطلبات نيل شهادة الم  مذكرة مقدمة
  التسيير

  تخصص إدارة األعمال اإلستراتيجية للتنمية المستدامة 

  تحت عنوان

تحلیل المردود االقتصادي واالجتماعي للمحمیات 
  التنمیة المستدامة  تفعیلفي  البحریة ودورھا

 حالة المنطقة المحمیة البحریة لتازة والیة جیجلدراسة 
 

        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةإعداد الطالب

 أسمـاء شاكــر

 2011/2012ـامعية ـــة الجــــالسنـ

  لجنة المناقشة

  رئيسا ................جامعة سطيف........ .أستاذ التعليم العالي..........جنان عبد المجيد. د.أ

  مشرفا ومقررا........... جامعة جيجل..............أستاذ محاضر........... سعيد شوقي شكور. د

  مناقشا..........جامعة برج بوعريريج..............تاذ محاضرأس..................حسين رحيم. د

 مناقشةً ...............جامعة سطيف..............أستاذ محاضر...................رزيقة غراب. د

 تحت إشراف

 سـعيد شوقي شكــور. د
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  إهداء
  

  

  

  

 ...إىل كل من كان سببا يف جناحي             
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 تشكرات
  

لدكتور شكور سعيد شوقي الذي تكرم باإلشراف لأتقدم بالشكر اجلزيل 
  .على هذا البحث، ومل يبخل بوقته وال بتوجيهاته القيمة، فكان نورا منريا

لدكتور عبد ا�يد جنان الذي فتح يل أبوابا كثرية، فكان ألستاذ اا ال أنسىو 
  .سندا منذ السنة النظرية

كل املوظفات واملوظفني الذين التقيت �م إىل  كذلك أتقدم بالشكر اجلزيل 
 .أثناء إجنازي هذا البحث ملا قدموه من عون وتسهيالت

وهلم كما أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء جلنة املناقشة، على قب
 ه مننقدمو سيمناقشة هذا البحث، وجهدهم يف قراءته، وعلى ما 

  .مالحظات قيمة �دف إىل تصويبه واالرتقاء مبستواه
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 ئمة المختصـــــــراتاقــــــ
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 قائمة المختصرات

  
أورو بتاريخ  1,02 دج تعادل ما يقارب100(الدينار اجلزائري 

14/02/2012( 
 دج

Analyse Coûts-Avantages 

  حتليل تكاليف أرباح

ACA  

Aire Marine Protégée 

  ةحبري ةحممي
AMP 

Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne 

  مناطق احلماية اخلاصة ذات األمهية املتوسطية
ASPIM 

Crédit Concessionnel Italien  CCI 

Convention sur la Diversité Biologique 

  اتفاقية التنوع البيولوجي
CDB 

Commissariat National du Littoral 

  املكتب املفوض الوطين للساحل

CNL 

Coefficient d’attractivité 

  معامل اجلذب

Coefattra 

Captures Par Unité d’Effort 

 املصطادة لكل وحدة جهد اتالكمي
CPUE 

Coût / Prix Moyen du Service Touristique par Touriste 

  سعر اخلدمة السياحية لكل سائح/ تكلفة 

C/PMSTT 

Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de 
l’Aménagement du Littoral  

  املدرسة العليا لعلوم البحر و�يئة السواحل

ENSSMAL 

Fonds International de Développement Agricole  

 للتنمية الزراعيةالصندوق الدويل 
FIDA 

Global Positioning System GPS  
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 نظام التموقع اجلغرايف

Réseau Méditerranéen Des Parcs Nationaux  

  الشبكة املتوسطية للحظائر الوطنية
Interreg IIIC 

MedPAN 

Indice de Valorisation du Service Touristique 

  مؤشر تقييم اخلدمة السياحية

IVST 

Man and Biosphere  de l’UNESCO 

  شبكة اإلنسان وحميطه احليوي لليونسكو
MAB 

MARine SPEXAN( SPatially EXplicit ANnealing) MARXAN 

Réseau des gestionnaires d’aires marines protégées en 
Méditerranée  

 شبكة مسريي احملميات البحرية يف حوض البحر األبيض املتوسط

MedPAN 

Réseau des gestionnaires d’aires marines protégées au sud de la 
Méditerranée  

 البحر األبيض املتوسط جنوب شبكة مسريي احملميات البحرية يف

MedPAN Sud 

شبكة املناطق الطبيعية ونصف الطبيعية ذات القيمة الرتاثية داخل اإلحتاد 
 األوريب

Natura 2000 

National Center of Ecological Analysis 

 املركز الوطين للتحاليل البيئية
NCEAS 

Plan d’Action pour la Méditerranée 

  خطة العمل من أجل البحر األبيض املتوسط
PAM 

Programme d’Action stratégique pour la conservation de la 
diversité biologique en région méditerranéenne 

  يجي من أجل محاية التنوع البيولوجي يف منطقة املتوسطبرنامج العمل اإلسرتات

PAS-BIO 

Produit Intérieur Brut 

  الناتج احمللي اإلمجايل
PIB 

Centre d’Activités Régionales : Environnement et 
développement en Méditerrannée 

  البيئة والتنمية يف املتوسط: مركز النشاطات اجلهوية 

Plan Bleu 
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Parc National d’El Kala (Wilaya d’El Taref)  

 احلظرية الوطنية للقالة
PNEK 

Parc National de Gouraya (Wilaya de Bejaia)  

 احلظرية الوطنية للقوراية
PNG 

Parc National de Taza (Wilaya de Jijel)  

 احلظرية الوطنية لتازة
PNT 

Plan de Soutien à la Relance Economique  

 ج الدعم واإلنعاش اإلقتصاديبرنام
PSRE 

Superficie Agricole Utile  

  املساحة الزراعية اإلمجالية
SAT  

Superficie Agricole Utilisée 

 املساحة الزراعية املستغلة
SAU 

Système d’Information Géographique 

  نظام املعلومات اجلغرايف
SIG 

Salaire Minimum Garanti 

  راحلد األدىن لألجو 

SMIG 

Taux d’accroissement 

  معدل الزيادة

Txaccr 

Taux d’accroissement par décennie 

 معدل الزيادة لكل عشر سنوات

Txdecade 

Taux d’accroissement chaque trois ans 

 معدل الزيادة لكل ثالث سنوات

Txtriennal 

Taux d’accroissement chaque cinq ans 

 سنوات معدل الزيادة لكل مخس

Txquinquennal 

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (devenu 
par la suite Union Mondiale pour la Nature) 

  اإلحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة والذي أصبح اإلحتاد العاملي للطبيعة

UICN 

United Nations Educational, Scientific and Cultural UNESCO  
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Organization  

  علم والثقافةلمنظمة األمم املتحدة للرتبية وا
 اليونسكو

World Wide Fund For Nature ( Fonds Mondial pour la Nature)  

 الصندوق العاملي للطبيعة
WWF 

Zone Expansion et Sites Touristiques 

 مناطق التوسع ومناطق سياحية
ZEST 

 

Zone d’Expansion Touristique 

  مناطق التوسع السياحي

ZET 
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  الفهرس
  الصفحة  العنوان

  ا  قائمة املختصرات

  ه  الفهرس

  ل  قائمة اجلداول

  م  قائمة األشكال البيانية

  س  قائمة األشكال

  1  مقدمة

 11  ة للحفاظ على البيئة البحريةوسيل: المحميات البحرية: الفصل األول

  13  حملميات البحريةمفاهيم أساسية حول ا: املبحث األول

  14  تأثري احلماية :املطلب األول

  Effet refuge 15التأثري املخبئي : أوال

  15 تغريات يف وفرة الكائنات - 1

  15 زيادة التنوع البيولوجي - 2

  16 إعادة بناء هيكلة األعمار واألحجام - 3

  16 زيادة الكتلة احليوية - 4

  16 حتسني معدالت التكاثر - 5

  L’effet tampon 17تأثري العزل : ثانيا

  l’effet stock 17 التخزين تأثري: ثايناملطلب ال

  Le déversement « spillover 18 « جرة تأثري اهل: أوال

  La dispersion larvaire  19  انتشار البيوض والريقات: ثانيا

  20  تطور احملميات البحرية: ملبحث الثاينا

  20 مصطلح احملميات البحرية: املطلب األول
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  25  تطور دور احملميات البحرية: املطلب الثاين

  26  الطبيعية ئلمحاية التنوع البيولوجي واملوا :أوال

  27 محاية األنواع املتوطنة واملهددة والنادرة واهلامة - 1

  28 وية املوائل النموذجية واألنظمة البيئيةاسرتجاع حي احلفاظ أو - 2

  28 احملافظة على اخلصائص اجلينية والتنوع البيولوجي - 3

  28 محاية األنواع خالل كل املراحل احلامسة لدورة حيا�ا - 4

  28  دور احملميات البحرية يف إنتاج املعرفة :ثانيا

  29 الوظيفة املتعلقة بالبحث العلمي - 1

  30  لق بالفرص التعليميةالدور املتع - 2

  30  ستخراجية والرتفيهية والسياحيةإلالدور املتعلق برتقية النشاطات غري ا :ثالثا

  33  اتاملائي تربيةالدور اخلاص بالصيد البحري و : رابعا

  35  منافع احملميات البحرية على إدارة املصايد - 1

  36  تقدمي ضمانات ضد فشل النظم القانونية التقليدية - 2

  36  االستغاللمراقبة معدل  - 3

  37  استدامة املنافع البيئية - 4

  37  تعديل اآلثار الثانوية للصيد - 5

  38  تبسيط وتسهيل إدارة املصايد - 6

  38  الدور املتعلق بتنمية وتطوير السواحل وحوكمة احمليطات :خامسا

  39  دور احملميات البحرية يف احملافظة على الرتاث الثقايف :سادسا

  40  حملميات البحريةافعالية مدى : ملبحث الثالثا

  40  معايري اإلختيار إلنشاء احملميات البحرية: املطلب األول

  41  اسرتاتيجيات اختيار املواقع إلنشاء احملميات البحرية -

  43  احملميات البحرية أسباب غياب فعالية :املطلب الثاين
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  45  حريةقياس فعالية احملميات البطرق  :املطلب الثالث

  47  فعالية احملميات البحريةمقاربة نقدية ل :املطلب الرابع

  47  حول املنافع البيئية للمحميات البحريةاجلدال  :والأ

  48  تأثري احلماية وتأثري التنقل  - 1

  49  املشاكل املرتبطة بتأثري التتايل - 2

  50  نقاش حول عمل املصايد :ثانيا

  51  الكميات املصطادة وزيادة امللموسة نقص األدلة - 1

  51  املشاكل املتعلقة بإعادة توجيه جهود الصيد - 2

  54  عدم الدقة يف حتديد التكاليف اإلدارية - 3

  55  اآلثار على نشاطات السياحة البيئية :ثالثا

  57  تأثري مرساة السفن على أعماق البحار -أ

 57  تأثري الغواصني - ب

  58  يةاآلثار على ا�تمعات احملل :رابعا

  58  التوزيع الغري عادل للتكاليف واألرباح - 1

  59  االستثمارالعائد على التأكد من عدم  - 2

  59  االجتماعيضمان الفعالية والقبول ل التدابري املرافقة - 3

  61  احملميات البحرية والتنمية املستدامة: خامسا

  62  الدميومة االقتصادية - 1

  62  املعايشة البيئية - 2

  63  ول االجتماعيالقب - 3

  66  دراسة الوضعية االقتصادية واالجتماعية لإلقليم: الفصل الثاني

  68  واحلظرية الوطنية لتازة والية جيجلعام ل تقدمي: املبحث األول

  68  القدرات الطبيعية لوالية جيجل: املطلب األول
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  68  اخلصائص العامة للوسط: أوال

  69  اإلرتفاع - 1

  69  لمناخاخلصائص العامة ل - 2

  70  التنظيم اإلداري لوالية جيجل: ثانيا

  72  احلظرية الوطنية لتازة: املطلب الثاين

  72  املناطق احملمية يف اجلزائر: أوال

  72  نبذة تارخيية عن املناطق احملمية يف اجلزائر - 1

  73  احلظرية الوطنية لتازة: ثانيا

  74  التنوع البيولوجي - 1

  74  التنوع النبايت -أ

  74  التنوع احليواين - ب

  75  املناطق السياحية للحظرية الوطنية لتازة - 2

  75  الكهوف العجيبة -أ

  75  مغارة غار الباز - ب

  75  كيسري-حديقة احليوانات تازة -جـ

  76  التوجه االقتصادي ومصادر عوائد ا�تمعات احمللية: املبحث الثاين

  76  قطاع السياحة: املطلب األول

  77  كل اإليواء الرمسيةهيا : أوال

  77  العرض الفندقي يف والية جيجل - 1

  77  املخيمات العائلية - 2

 77  اإلقامة عند القاطن - 3

  ZET 78ي مناطق التوسع السياح: ثانيا
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  79  النشاطات السياحية: ثالثا

  81  البحري قطاع الصيد: املطلب الثاين

  82  لنشاط الصيد البحري األساسية االجتماعية-االقتصاديةاملؤشرات : أوال

  82  وسائل اإلنتاج - 1

  82  البحري أسطول الصيد -أ

  84  املوارد البشرية - ب

  85  مناطق الصيد وتنظيم نشاط الصيد - 2

  85  يةصيدالكميات املصطادة وأسعار املنتجات ال - 3

  86  االقتصادية للمنتجات الصيديةالقيمة  -أ

  86  )2010-2000(تطور اإلنتاج السمكي  - ب

  88  يف ميناء زيامة لنشاط الصيد واالجتماعي االقتصاديالتحليل : ثانيا

  88  ميناء الصيد زيامة منصورية - 1

  89  أسباب ودواعي اختيار ميناء زيامة - 2

  89  أسطول الصيد يف ميناء زيامة - 3

  91  اإلنتاج - 4

  91  تطور اإلنتاج البحري يف ميناء زيامة -أ

  94  لدراسة امليدانيةنتائج ا: املبحث الثالث

  95  دراسة الوضعية االقتصادية واالجتماعية لسكان املنطقة: أوال

  95  الوضع املهين - 1

  97  النشاطات االقتصادية - 2

  99  دراسة الوضعية االقتصادية واالجتماعية للبحارة والرياس: ثانيا

  99  الوضعية االقتصادية واالجتماعية للبحارة - 1

  les armateurs   105ادية للرياس الوضعية اإلقتص - 2
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 110  الصيادون واحملمية البحرية  - 3

  124  آثار المحمية البحرية لتازة على اإلقليم: الفصل الثالث

  126  تقدمي عام للمشروع النموذجي للمحمية البحرية للحظرية الوطنية لتازة: املبحث األول

 126  بحرية لتازةتقدمي املشروع النموذجي للمحمية ال :املطلب األول

 126  تقدمي املنطقة البحرية للحظرية الوطنية لتازة: املطلب الثاين

 126  املوقع: أوال

 128  اجلغرافيا البحرية: ثانيا

 128  تسيري احملمية احلرية للحظرية الوطنية لتازة: ثالثا 

 le zonage  129مبدأ التقسيم : املبحث الثاين

 129  قسيمتعريف نظام الت: املطلب األول

 130  سبل التقسيم: املطلب الثاين

 130  )املنطقة احملظورة(منطقة احلماية الكلية : أوال

 la zone Tampon  130منطقة احلماية النسبية : ثانيا

 la zone Périphérique  130املنطقة احمليطة : ثالثا

 131  لتازة التقسيم يف املنطقة احملمية البحرية للحظرية الوطنية: املطلب الثالث

 131  منطقة احلماية الكلية: أوال

 131  منطقة احلماية اجلزئية: ثانيا

 132  املنطقة احمليطة: ثالثا

 133  التوقعات املرتقبة آلثار احملمية البحرية لتازة: املبحث الثالث

 135  قطاع الصيداآلثار على : املطلب األول

 136  شرح النموذج املتعلق بنشاط الصيد: أوال

 138  نتائج النموذج على قطاع الصيد البحري: ثانيا 

 138  توقعات تطور املخزون السمكي يف حالة وجود أو غياب احملمية - 1
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 140  توقعات تطور الكميات املصطادة يف حالة وجود أو غياب احملمية - 2
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تعد الثروة البحرية مركز حتد من مساحة الكرة األرضية، و   %70تشكل البحار واحمليطات ما يقرب 

وتضارب مصاحل بني دول الشمال ودول اجلنوب ألن طرق تسيري املوارد واألنظمة البيئية البحرية مل تسمح يف 

. عليها من جهة وضرورة استغالهلا من جهة أخرى أغلب األحيان خبلق حل وسط بني واجب محايتها واحلفاظ

فاألضرار متالحقة باألوساط البيولوجية على الرغم من تعدد أشكال احلماية إذ أ�ا كانت عشوائية يف أغلب 

األخرية، حيث األربعة األحيان ومل تعرف شكلها القانوين إال مع ازدياد الضغط على املوارد الطبيعية يف العشريات 

لتلوث والسياحة والنقل من أهم العوامل املؤثرة على التنوع البيولوجي ضف إىل ذلك آثار االحتباس الصيد وا

  .احلراري

أقرت دول العامل، املمثلة لسكان األرض، انطالقا من القارة السمراء، خالل املؤمتر العاملي من أجل التنمية لقد 

حي وحيوي لألجيال املستقبلية واحملافظة على توريث عامل ص، على ضرورة )2002جوهانسبورغ (املستدامة 

، قاعدته البيئية، فكانت محاية البيئة منطلق التنمية املستدامة، اليت مسحت بعد ذلك �يكلة السياسات البيئية

إنشاء مناطق حممية حبرية، مطابقة للقانون العاملي وعلى أساس املعلومات العلمية "...حد أهم قرارا�م أفكان 

  .1..."2012منذ ذلك اليوم إىل غاية  Des réseaux représentatifsتتضمن هذه املناطق شبكات ممثلة املتاحة، 

يعد كل نوع من األنظمة البيئية البحرية ثروة وراثية، مبا حيتويه من كائنات حية نباتية وحيوانية، لذا اعترب إنشاء 

الفسيفساء الثرية واملتنوعة، فهي تعزز احلفاظ على التنوع  املناطق احملمية البحرية الوسيلة املثلى إلدارة ومحاية هذه

البيولوجي على الصعيدين احمللي والعاملي عن طريق االستغالل اجليد للموارد الطبيعية البحرية حبماية الكائنات 

 املهددة والتقليل من تضارب املصاحل وتطوير نشاطات جتارية وترفيهية مع محاية الرتاث التارخيي والثقايف

للمجتمعات احمللية، كما تساهم هذه املناطق يف ضمان إنتاج مستدام واستمرار التوازن البيئي مع توفري فرصة 

البحث العلمي لدراسة ومتابعة األحياء البحرية والنظم البيئية وفهم عالقتها مع التنمية االقتصادية وضمان 

  .ية البيئية، والتعريف بالرتاث البيئيتسهيل التوع مع العمل علىاستغالل أمثل للموارد الطبيعية 

وهذا ما أكسب مصطلح املناطق احملمية البحرية شيوعيته، فهي متول النقاشات حول التنمية املستدامة، باعتبارها 

وال تزال األدلة العلمية ترتاكم إلثباته أنه احلل الوحيد  .العنصر األساسي للسياسات البيئية خالل القرن العشرين

رتجاع وضمان استمرارية السالمة اإلنتاجية يف األوساط البحرية؛ حيث ازداد شيوع هذا املصطلح من أجل اس

خاطر البيئية املخالل القرن العشرين بعد توقيع اتفاقية التنوع البيولوجي اليت انتهت بتعهد الدول على احلد من 

  .وإنشاء شبكة من املناطق احملمية مبختلف أنواعها

                                   
 .28، ص 2002سبتمرب  04 -أوت 26مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسبورغ، لل األمم املتحدة، تقرير قمة األرض 1
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طق الربية الداخلة حتت لواء احلماية واحملميات البحرية قد عرفت تطورا يف غاية األمهية خالل إذا كان عدد املنا

من مساحة األوساط الربية، فإن احملميات البحرية بقيت حمصورة من   %11األربعني سنة األخرية، حيث بلغت 

احملميات الربية متتد على ( فقط من مساحة البحار واحمليطات  %0,6حيث املساحة املطلقة واليت تقدر بـ 

، واملالحظ هو أن محاية )يف البحر ²من األراضي مقابل أقل من مليوين كلم ²مليون كلم 17مساحة مقدرة بـ 

  .1 %1,4املناطق الساحلية أكثر أمهية إذ أ�ا متثل حوايل 

كون نة األخرية، راجع إىل  جيب التأكيد أن انتشار الوعي املتعلق بضرورة محاية البيئة البحرية خالل األربعني س

متجهة ، Les groupes de pression الضغط املؤسسات متعددة األطراف والدول ومجاعاتاليت متارسها ضغوط ال

ما أدى إىل زيادة متسارعة يف عدد . 2حنو ضرورة إنشاء حمميات حبرية من جهة، و إقامة شبكات احملميات البحرية

، ووصل إىل أكثر 1980سنة  319إىل  1970سنة  118ر هذا األخري من احملميات البحرية يف العامل، فقد م

 2005مرات سنة  4، وقد تضاعف مبا يقارب )تتعلق بالشعاب املرجانية 400منها ( 1995سنة  1300من 

خالل املؤمتر العاملي . 3حممية حبرية 6300، وهو يقدر يف يومنا احلايل بـ حممية حبرية 5127حيث وصل إىل 

من   %20، مت التوقف على هدف محاية UICNمن طرف  2003سنة  Durbanاملنعقد يف ديربان للحظائر 

  .4سنة املوالية 30إىل  20 متدة مناملياه البحرية العاملية عرب إنشاء حمميات حبرية يف الفرتة امل

ال يزال طويال من حقا إن التطور الذي عرفته احملميات البحرية خالل السنوات األخرية مشجع جدا، لكن الطريق 

من األوساط البحرية حممي عن طريق إنشاء   %1ففي حني أن أقل من . أجل الوصول إىل األهداف املنشودة

اليت التسيريية من هذه احملميات البحرية احلالية حققت األهداف   %10جند أن أقل من إذ ، 5احملميات البحرية

  .6وضعت من أجلها

: ، يشكل حلقة وصل بني ثالث قارات"يف وسط الكرة األرضية"تعين تسميته إن البحر األبيض املتوسط الذي 

 Plate forme continentale، باإلضافة إىل أرضية قارية 7وهو ميتاز بتنوع بيولوجي ال مثيل له. إفريقيا وأوربا وآسيا

                                   
1 WEIGEL J-Y,  FERAL F., CAZALET B. ; Les Aires Marines Protégées d’Afrique de l’Ouest : Gouvernance et politiques publiques. Presses 
Universitaires de Perpignan, 2007. 
2 TAIT R. V., DIPPER F. A., Elements of Marine Ecology, Publishing Butterworth-Heinemann, Fourth Edition, UK, 1998, p 424. 
3 Thorpe A., Failler P., Bavinck J. M., Marine Protected Areas (MPAs) Special Feature: Editorial, Environmental management, Volume 47, 
Issue 4, Springer, March 2011. 
4 AUBERTIN C., RODARY E.; Aires protégées, espaces durables?, IRD Editions, Marseille 2008. 
5  KELLEHER G., KENCHINGTON R., (1992). Guidelines for Establishing Marine Protected Areas. A Marine Conservation and 
Development Report. IUCN, Gland, Switzerland, p 46. 
6 POMEROY R. S., PARKS J. E. et WATSON L.M. (2006). Comment va votre AMP?. Guide sur les indicateurs naturels et sociaux destines 
à évaluer l’efficacité de la gestion des Aires Marines Protégées. UICN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni. p VII. 

 .حر األبيض املتوسط، ال تعيش يف أي مكان آخربأكثر من ربع الكائنات املتواجدة يف ال 7

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

27 

 

 21تشرتك . ألخرى، غين باملوائل الضرورية حلياة بقية الكائنات ا1كلم  46000على طول شواطئه واليت تبلغ 

والسياحة  2دولة ساحلية هذه الثروات اهلائلة، ما جيعله أكثر حساسية للضغوطات البشرية، إذ يعترب الصيد

العوامل األساسية اليت �ز التوازن البيولوجي باإلضافة إىل اآلثار من وكذا تطوير السواحل،  3اجلماعية والتلوث

  .املتفاقمة للتغري املناخي

، جعله أكثر تأثرا بتنمية وتطور 4، إذ أن حجمه الصغريلهاألبيض املتوسط مرياثا طبيعيا ال مثيل يعترب البحر 

أن حيظى هذا الرتاث املشرتك  نبغيلذا ي. الثقافاتبا�تمعات الساحلية، اليت جعلته فسيفساء ثرية ومتنوعة 

Patrimoine commun 5بشرية املتزايدةبأولوية احلماية يف العامل، نتيجة عرضته للضغوط ال.  

األنظمة البيئية الزالت يف تدهور، كما فاملتعددة اليت اتفقت عليها دول املتوسط،  االلتزاماتعلى الرغم من إال أنه 

  .ختتفي يوما بعد يوم حتت أنظار العامل بأسره Espèces emblématiquesأن األنواع الرمزية 

وشبكة احملميات البحرية اخلاصة ذات  Natura 2000إلحتاد األوريب كـ إن اإلتفاقيات املتعلقة باحلماية واليت أقرها ا

يف . 7)²مليون كلم 2,5(لبحر املتوسط ا، ال تغطي إال مساحة ضئيلة من مساحة ASPIM6األمهية املتوسطية 

  %4، ما يقارب ²كلم  97410الساعة احلالية، إن احملميات البحرية اليت تتم إدار�ا يف البحر املتوسط تغطي 

الذي يستحوذ لوحده على  Sanctuaire Pelagosلكنه إذا مت استثناء حممية بيالغوس . مساحته اإلمجاليةمن 

من املساحة اإلمجالية   %0,4، أي ²كلم  9910، فإن احملميات الساحلية ال تغطي سوى ²كلم  87500

، ²كلم  202شرية ال تشكل إال من جهة أخرى جند أن احملميات اليت ُحتظر فيها مجيع النشاطات الب. لمتوسطل

كما أن السرعة اليت يعرفها إنشاء احملميات البحرية . من املساحة اإلمجالية للبحر املتوسط  %0,01أي ما يقرب 

                                   
1 Greenpeace, Réserves marines pour la méditérranée. (Rapport 2006), p 25. 

. عد أن كان يسوده الطابع التقليديخالل القرن األخري ارتفع نشاط الصيد يف البحر األبيض املتوسط، وتفاقم ما يسمى باملنشآت الصناعية غري املستدامة للموارد الصيدية، ب 2
لتقليل بالبحر األبيض املتوسط مستغل بطريقة غري عقالنية، هذا يساعد على تفسري هيكلة املوارد اليت تتقلص أحجامها، فقدان الكتلة احليوية واوبالتايل فإن أغلب املخزون املتواجد 

 Les prisesيت ترفع من نسبة الصيد العشوائي هذا باإلضافة إىل اآلثار الوخيمة للوسائل املستعملة يف هذا النشاط واليت تفقد املوائل خصائصها، أو تلك ال. من القدرة على التكاثر

accidentelles   من حيتان   %60كالسالحف مثال، حيث إن أكثر منLes cétacés  من أمساك القرش والراية مهددة باالنقراض  %40املتوسط و.  
دل التيارات مع احمليط األطلسي ضعيف جدا، حيث يتطلب استبدال مياهه  يعترب التلوث أحد املشاكل العظمى اليت يواجهها هذا البحر الذي يكاد يكون مغلقا، حيث أن تبا 3

دولة متوسطية ميكن أن تبقى طويال، إذ توجد عدة أدلة على وجود فضالت صناعية وزراعية وكذا املعادن الثقيلة واملواد الصلبة والعضوية  21سنة، فاملواد اخلطرية املتدفقة من قبل  70
طنا من البرتول تتسرب بطريقة منتظمة خالل عمليات التنقل واحلوادث، وختتلف هذه اآلثار اليت تظهر على املدى  250000على سبيل املثال هناك . يةعند خمتلف األنواع البحر 

 .املتوسط والطويل من التغري اجليين إىل التسمم املباشر للكائنات البحرية
  .من مساحة الكرة األرضية  %1أقل من  4
مليون نسمة، وهذا  143باإلضافة إىل كون ا�تمعات اليت تسكن املناطق الساحلية تزيد عن . مواطنا 10000مدينة متوسطية ساحلية يفوق عدد سكا�ا  601توجد حاليا  5

 .مليون سائح يتجه إىل السواحل املتوسطية سنويا 175يتضاعف خالل مواسم االصطياف، إذ إن 
، بعد تبين الربوتوكول املتعلق مبناطق احلماية اخلاصة 1982تميزة وأساسية حلماية التنوع البيولوجي يف البحر األبيض املتوسط ظهر منذ أفريل إن اعتبار احملميات البحرية كوسيلة م 6

  ).ASPبروتوكول (ذات األمهية املتوسطية 
7 Greenpeace, Réserves marines pour la méditérranée. (Rapport 2006), Op. Cit., p 08. 
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واملتمثلة يف محاية  CDBومساحتها اإلمجالية تبقى بعيدة عن األهداف احملددة خالل اتفاقية التنوع البيولوجي 

، واليت خصت بالذكر البحر األبيض Les écorégions mondiales1 ق البيئية العامليةعلى األقل من املناط  10%

  .املتوسط

حقا إن احملميات البحرية معرتف �ا على الصعيد العاملي، كوسيلة أساسية حلماية البيئة البحرية، حيث عرفت 

، لكن العمل �ا )ىل يومنا هذاإ 2002من (جناحا كبريا يف البحر األبيض املتوسط، خاصة يف السنوات األخرية 

إذن فاخلسارة ليست بيئية . الوصول إليها يت يتعنياألهداف البمقارنة  داللة، والنتائج الفعلية عدمية الابقى مرتددي

  .واجتماعية بالدرجة األوىل اقتصادية بل هيوثقافية فقط، 

رفعها إىل درجة باية العجائب الباقية ، قررت دول املتوسط محتوقيعها على اتفاقية التنوع البيولوجيعن طريق 

ال ميكن . حمميات حبرية، هذا ما يسمح حبماية خاصة للمناطق اليت حتتوي على املوائل واألنواع األكثر أمهية

  1200استثناء اجلزائر عن جمموع هذه الدول اليت تسعى إىل محاية مواردها البحرية إذ يبلغ طول خطها الساحلي 

ق مع نشاطات يا كبرية مل يسبق هلا مثيل من أجل محاية موائلها ومواردها، هذا بالتنسكلم، وهي تبذل جهود

 PAS-BIO plan d’action stratégiqueخطة العمل الوطنية  وضعخمتلفة على الصعيد اجلهوي، خاصة مع 

pour la conservation de la diversité biologique méditerranéenne ة خلطة وهو أحد األهداف الرئيسي

 إنشاء أن نويه، ميكن التPAM plan d’action pour la méditerranéeالعمل من أجل البحر األبيض املتوسط 

الرجوع إىل املبادئ التوجيهية العامة من أجل حتديد كان باحملميات البحرية يف اجلزائر   قامةخطة العمل املتعلقة بإ

 PAS-BIO(CAR/ASP/PNUE-Tunis, 7-8بيولوجي يف إطار خطة العمل للمواضيع اخلاصة املتعلقة بالتنوع ال

Mai 2002) 2هذا ما يظهر لنا على أنه اإلطار املثايل لتجسيد أهداف احلماية عن طريق إنشاء احملميات البحرية.   

ونظرا للجدل احمليط �ذا املوضوع املتشعب، سنحاول اإلجابة عن األسئلة و اخللفيات اليت تطرح نفسها يف هذا 

أن ومعرفة مدى توافق مبدأ االعرتاف باملناطق احملمية البحرية، الذي وجد و جيد تربيراته الفكرية يف التنمية الش

  .املستدامة، مع الواقع االقتصادي عموما

ومل يكن اختيارنا هلذا املوضوع عشوائيا، بل هو نابع من األمهية اليت تكتسيها محاية البيئة يف كافة أرجاء املعمورة، 

شك أن األزمات البيئية اخلطرية اليت يشهدها العامل كفقدان التنوع البيولوجي وتقلص املساحات الغابية وتلوث وال 

                                   
1 ABDULLA A., GOMEI M., MAISON E., PIANTE C., (2008) Statut des Aires Marines Protégées en Mer Méditerranée. UICN, Malaga et 
WWF, France, p 40. 
2 GRIMES, S., 2005. Plan de gestion de l’aire marine du parc national d’El Kala, Projet MedMPA, PNUE, PAM, CAR-ASP. 
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اهلواء واملاء والتغريات املناخية واستنزاف املوارد الطبيعية خاصة منها غري املتجددة، هو ما حرك فـينا نشوة الغرية 

  .على ثرواتنا الطبيعية

رسناه وروح الفضول يف اكتشاف خبايا وُكُنه هذا املوضوع، إضافة إىل القيمة العلمية فالتخصص العلمي الذي د

احلديثة اليت يتمتع �ا على الساحة الدولية، كل هذا دفع بنا إىل الوقوف على جوانبه العامة �دف التوصل إىل 

هذا إضافة إىل تأكدنا . كل عامفهم أكثر لسبل تسيري احملميات البحرية وما �دف إليه وآثارها على االقتصاد بش

من مدى الغىن الطبيعي للجزائر إذا ما عمل املسؤولون على إعطاء املناطق احملمية البحرية االهتمام الكايف، والدعم 

  . املناسب هلا حىت تؤدي الدور الذي جيب أن تلعبه، كما هو سائر يف خمتلف دول العامل

هي مستمدة من النظرة اهرة حديثة مل تتحدد معاملها بعد بصورة �ائية، فتربز أمهية هذا املوضوع يف كونه يتناول ظ

املتزايدة ألمهية للتنمية املستدامة، نظرا للوضع الراهن الذي متر به البيئة العاملية والذي يستدعي االهتمام بإدارة  

إىل جانب كل هذا فإن املوارد الطبيعية كمحدد أساسي لنجاح أو فشل السياسات التنموية يف األجل الطويل، 

  .من احملميات البحرية يف اجلزائردراستنا هذه تفتح ا�ال للتساؤل عن األفاق املستقبلية إلنشاء شبكة 

تتمحور إشكالية هذا البحث حول احملميات و . هذه هي اخللفيات اليت كانت وراء اخلوض يف هذا املوضوع

لحظرية الوطنية املنطقة البحرية احملمية لامة من خالل دراسة حالة البحرية، ودورها يف حتقيق التنمية احمللية املستد

لتازة بوالية جيجل، واستخداما�ا و مسامهتها يف التنمية الشاملة املستدامة مستقبال على مستوى االقتصاد 

  :اجلزائري، وانطالقا من هذا يربز السؤال اجلوهري هلذه اإلشكالية كالتايل

الطبيعية، هل يمكن للمحميات البحرية أن تشكل حال قابال للتطبيق وغير مخل الموارد  في نذرةالمقابل 

  ؟قليمبالمردود االقتصادي واالجتماعي في اإل

  

  :التالية ةملعاجلة هذا املوضوع سوف نعتمد الفرضي

أن تلعب دورا أساسيا يف التنمية املستدامة دون اإلخالل باملردود االقتصادي احملميات البحرية بإمكان  §

  .واالجتماعي لإلقليم

  

جبل جوانب املوضوع وإعطائه حقه من  ، وبغرض اإلملاملإلجابة على السؤال املطروح واختبار صحة الفرضيات

بلورة رؤية تساعدنا على جتاوز املشكلة واقرتاح حلول موضوعية وواقعية، اعتمدنا بشكل أساسي الدقة والتحليل و 
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باإلضافة إىل املنهجني الوصفي والتجرييب للولوج إىل حتليل مدلول املناطق على املنهج املسحي للبيانات املتوفرة، 

فاملسح يتمثل يف التغطية األكادميية ملختلف جوانب املوضوع، أما الوصف والتجريب . احملمية واإلملام جبل جوانبها

القتصادي واالجتماعي فبهدف تعزيز اجلانب التطبيقي ودراسة مدى تأثري إنشاء احملميات البحرية على الواقع ا

  .والبيئي خاصة فيما يتعلق بالنقائص والصعوبات املتعلقة بتسيري املناطق احملمية

األدوات يف جمموعة من  ستعملناو�دف إجناز البحث يف قسميه النظري والتطبيقي، ا انطالقا من طبيعة الدراسة،

ملسح املكتيب بغية الوقوف على املراجع وا�الت ففيما خيص اجلانب النظري، استخدمنا ا. وحتليلها مجع املعلومات

واالتصال  اإلطالع على مواقع االنرتنت الرمسيةلذي حنن بصدد دراسته، و واألحباث السابقة اليت تناولت املوضوع ا

باهليئات الرمسية ذات العالقة كالوزارات واجلمعيات الناشطة يف جمال محاية البيئة وحمافظة الغابات وكل األطراف 

ضف إىل ذلك اتصالنا باألساتذة اجلامعيني، والباحثني املتخصصني العاملني يف وحدات ومراكز . ذات الصلة

وحاولنا حضور الندوات واملؤمترات واأليام الدراسية واإلعالمية املربجمة . البحث من أجل االستشارة وطلب التوجيه

انب التطبيقي فقد اعتمدنا على الوثائق املسلمة من قبل أما فيما خيص اجل. عرب الرتاب الوطين واليت ختدم املوضوع

  .اهليئات املعنية والزيارات امليدانية واللقاءات مع كل األطراف ذات الصلة

وقصد اإلحاطة بإشكالية البحث وفهم جوانبه املختلفة، اختصر ا�ال املكاين للقيام بالدراسة امليدانية على 

ل واليت سوف نقدم هلا تعريفا يف اجلزء التطبيقي، وتعترب هذه احلظرية من أهم احلظرية الوطنية لتازة بوالية جيج

  .املناطق احملمية على املستوى الوطين

ومل يتم اختيار هذه املنطقة عشوائيا، بل لكو�ا حظرية وطنية ذات طابع جبلي ونفوذ حبري، الشيء الذي ساهم 

، WWFالعاملي للمحافظة على البيئة  لصندوقا يف إطار شراكة مع MedPAN Sudيف دجمها ضمن برنامج 

محاية التنوع البيولوجي البحري والساحلي والعمل يهدف هذا الربنامج إىل . لتوسيع احلماية إىل الناحية البحرية

باحلوكمة البيئية لتحقيق التكامل بني خمتلف األطراف الفاعلة وترقية االقتصاد احمللي عن طريق توفري مناصب شغل 

 .يف قطاعي الصيد البحري والسياحة باإلضافة إىل تنمية شبكة احملميات البحرية يف البحر األبيض املتوسط خضراء

بعد املسح املكتيب ملختلف املراجع واملصادر املتعلقة باملوضوع، الحظنا أنه مل يتم التطرق إىل معاجلة هذه 

  :ن بصدد دراسته ما يلياإلشكالية، و من بني الدراسات اليت ترتبط بـاملوضوع الذي حن

سعيد شوقي شكور وطارق دحو، حوكمة حممية حبرية، قضية عمومية؟ أمثلة عن جنوب البحر األبيض  : أوال

  .، جامعة عنابةGOUVAMP – GEMALIT، برنامج )2009(املتوسط 
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ا على خمتلف  تفشل يف بلوغ أهدافها، فاعتمدملانطلق الباحثان من أن قرابة ثلثي احملميات البحرية يف العا

خمططات التسيري املقررة من قبل اجلهات املعنية باإلضافة إىل دراسات ميدانية مع الصيادين الناشطني يف مناطق 

  .الدراسة، �دف مقارنة وجهيت نظر املسريين واملستخدمني

، بأخذ عياالجتما هحتسني الرفاوقد أكدا على حوكمة احملميات البحرية كو�ا تربط بني هدف احلماية وهدف 

، فهي تنطلق من جمموع العالقات السائدة بني األطراف االعتباربعني  االجتماعيةوالعدالة  االقتصاديةالكفاءة 

  .اإلدارية املسرية للمحميات وا�تمعات احمللية

صاحل من تضارب امللفتت هذه الدراسة انتباهنا أمام إمكانية املقارنة بني وجهات النظر من أجل الوصول إىل احلد 

، باحلرص على التقسيم )سكان حمليني وصيادين(بني مسرييها ومستخدميها وحىت بني املستخدمني فيما بينهم 

  .اجليد الذي يسمح برفع إنتاجية الصيد البحري التقليدي مع محاية موائل األمساك

: ميات البحريةمسامهة يف التحليل االقتصادي للمحبعنوان ، Frédérique ALBANفريديريك ألبان : ا نيثا

 جامعة بريست الغربية، )La rade de Brest )2003و خليج بريست  Mer d’Iroiseتطبيقات على حبر إيرواز 

)UBO(.  

بناء منوذج بيواقتصادي منشورة باللغة الفرنسية،  دكتوراهمن خالل هذه الدراسة وهي رسالة  ةالباحث تحاول

Bioéconomique تمعات احليوانية  يسعى إىل دمج الدور الذي يلعبه�ال يف العمليات األساسية لديناميكية ا�ا

واألنظمة البيئية وأنظمة استغالل هاته األخرية من أجل الوصول إىل اهلدف األساسي املتمثل يف االستغالل 

  .العقالين املستدام للموارد البحرية

شاطات السائدة يف اإلقليم، سواء مسحت لنا دراسة هذا البحث مبحاولة الوصول إىل تعايش بني خمتلف الن

اإلستخراجية أو غري ذلك، عن طريق اللجوء إىل جتارب حماكاة هادفة إىل دراسة التأثري االقتصادي للمحميات 

االقتصادي والبيولوجي املمكن على اجلانب  ةدراسهذه الوقد اقتصرت . البحرية ذات التوجه االقتصادي الصرف

 .الباحثة طبيعة  ختصصب تفسريه

، القواعد البيولوجية والبيئية حلماية األوساط البحرية لبحر إيرواز Coralie RAFFINكورايل رافان : ا ثالث

  .)UBO( بريست الغربية، جبامعة )2003(

متثلت اإلشكالية املدروسة من خالل هذه األطروحة يف كيفية مسامهة املعلومات واملعارف البيئية والبيولوجية 

  .، يف تطوير مقاربة مثلى حلماية وتسيري األوساط البحرية)بحرياخلاصة بالعامل ال(
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مسحت هذه الدراسة بالتعرف على الرهانات والتحديات اليت تعرفها املوائل وا�تمعات البحرية وكذا الضغوطات 

محاية حيث مت التأكيد على األولويات واحللول املتاحة من أجل . البشرية احملتملة على املدى القصري واملتوسط

األوساط البحرية، وقد مت اإلنتهاء إىل اقرتاح خطة تقسيم متعددة االستخدامات للحظرية الوطنية البحرية املعنية 

  .بالدراسة

اجلانب البيئي ا ميكن القول أن دراستنا ما هي يف الواقع إال امتداد للدراسات السابقة مع حماولة الربط بني من هن

  .ة املستدامة يف ظل أسس صحيحةواالقتصادي واالجتماعي للتنمي

تتضمن هذه األخرية ما . فصول ثالثةيكلة البحث وتأسيس خطته؛ فقسمناه إىل وملعاجلة هذا املوضوع قمنا �

  :يلي

كما وردت يف األدبيات اليت احتوت املوضوع،  ات البحريةيتناول اإلطار املفاهيمي للمحمي :الفصل األول

أمناط وأشكال احلماية ومن مث إبراز دور و  طرق فيه إىل إلزامية احملافظة على البيئة، نتواهليئات املختصة يف ا�ال

  .املناطق احملمية

املقومات االقتصادية واالجتماعية من خالل التطرق إىل النشاطات  سنحاول من خالله تقدمي :الفصل الثاني

 ، سنحاول من خالله التوقف عندمعات احملليةاليت خصت ا�ت املمارسة باإلقليم، وإظهار نتائج الدراسة امليدانية

  .، وكذا نتائج الدراسة امليدانيةأهم اخلصائص

لحظرية الوطنية لتازة احملمية البحرية للدراسة حالة بعينها واملتمثلة يف صه يصقد مت ختأما األخري ف :الفصل الثالث

نتائج وقد حاولنا من خالل حتليل . بحريجبزأيها الربي وال لحظريةتقدمي عام لفيه إىل  ناتطرقبوالية جيجل، 

  .الرفع من املردود االقتصادي واالجتماعي لالقليميف الفعلية ملشروع كهذا  ةسامهإبراز امل احملاكاة 

وخامتة البحث اليت متثل خالصة هذه الدراسة اليت مت التوصل إليها، تتضمن النتائج واالقرتاحات املمكن األخذ 

حمميات حبرية غرض االستغالل األمثل لإلمكانيات الطبيعية للمنطقة، واليت ال تقل أمهية بناصيتها من أجل إقامة 

  .عن إمكانيات باقي دول املتوسط

وتبقى هذا البحث دراسة مسامهة متواضعة لتوجيه أنظار الباحثني واملختصني وخاصة متخذي القرار يف هذا 

حرية عن طريق إنشاء احملميات البحرية، وطرح تصورات اليت ا�ال، غرض التخطيط السرتاتيجيات محاية البيئة الب

 .متكن من االستجابة مع ضروريات التنمية يف اإلقليم
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 األول  فصلال
وسيلة للحفـاظ  : المحميات البحرية

 على البيئة البحرية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

34 

 

 

  تمهيد

أن الكميات اهلائلة من املوارد ستغالل البشري املتزايد، ظنا تتعرض البحار واحمليطات منذ القدم إىل اال

. أن يتأثر مبا حيدث على اليابسة ها غري قابلة للزوال، وأن احلجم الكبري للبحار واحمليطات ال ميكنفياليت تعيش 

ر التشخيص احلايل عكس ذلك متاما، إذ تتعرض البيئة البحرية آلثار وخيمة نتيجة النشاطات لألسف، يُظهِ لكن 

  .، واليت ال تراعي البيئة إطالقاالبشرية غري العقالنية

من هنا ظهرت ضرورة تبين فكرة احلماية، عن طريق إنشاء احملميات البحرية، حيث متت ترقية هذه األخرية كوسيلة 

لحماية واحملافظة على التنوع البيولوجي البحري، �دف ضمان تنوع وحجم وخصائص املوارد البيئية لأساسية 

  .البحرية بطريقة مستدامة

  :مباحث كاآليت ةثالث سيتناول ؛يف منظورنا أن هذا الفصلو 

  حملميات البحريةا يفاألصل : المبحث األول

  تطور احملميات البحرية: المبحث الثاني

  الفعالية احلقيقية للمحميات البحرية: المبحث الثالث
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  لمحميات البحريةا مفاهيم أساسية حول: المبحث األول

الذي وجدت من أجله احملميات البحرية ال يكمن يف محاية الكائنات احلية البحرية فحسب، إن اهلدف الرئيسي 

فعن طريق حظر ومنع مزاولة النشاطات اإلستخراجية يف جزء . بل يتعداه إىل محاية املوائل اليت تعيش فيها أيضا

نواع املتعددة واسرتجاع الوظائف احليوية من احملمية البحرية، ميكن هلذه املنطقة استعادة املوائل الضرورية حلماية األ

 نه بعد مدة يتم انتقال هذه اآلثارإ، حيث 1اليت تقوم �ا والتقليل من معدل الوفيات النامجة عن نشاط الصيد

فإقامة احملميات البحرية يؤدي إىل الزيادة يف الكتلة . 2وكذا املناطق ا�اورةالبحرية ساحة احملمية ماإلجيابية إىل كافة 

محاية جزء من األنظمة البيئية املتواجدة �ا من التأثريات السلبية  عن طريق ،احليوية داخل وخارج املنطقة احملظورة

خاصة فيما يتعلق  .غري اإلستخراجية اليت تكون يف أغلب األحيان �ائية ال رجعة فيهاو  للنشاطات اإلستخراجية

فإن  وعليه. والذي يؤدي إىل تدهور املوائل الطبيعية) املمنوعةالذي يعتمد على الوسائل (ستغالل الالعقالين باال

احملميات البحرية تلعب دور مشاتل طبيعية، حيث تكاثر ومنو الكائنات النباتية واحليوانية بداخلها ال يتأثر بالصيد 

ل هذه بالتايل فهي تساعد على تفادي اآلثار السلبية النامجة عن مثو  ؛شاطات البشرية املختلفةوال بالن

، وقد أظهر بعض الباحثني أن اخلصوبة تتزايد نسبيا مع زيادة حجم الكائنات، كما أكد آخرون على 3النشاطات

  .وجود عالقة طردية بني الكثافة احليوانية وقدر�ا على التكاثر

كثافة مو والاحلماية املكانية اليت توفرها احملميات البحرية للكائنات بأنواعها املختلفة على تشجيع النتساعد 

أي أ�ا تسعى إىل حتسني ظروف التكاثر الذي يؤدي بدوره إىل تشجيع إعادة التوطني، وبالتايل تعميم . داخلهاب

 4"خزان جيين"ن احملميات البحرية تلعب دور إمن جهة أخرى، ميكن القول . هذه املنافع إىل مساحات أوسع

  .5يزاته احليويةيسعى إىل اسرتجاع املخزون البيولوجي بكل خصائصه ومم

                                   
1 ALBAN F., Contribution à l’analyse bioéconomique des Aires Marines Protégées : Application  à la rade de Brest et à la mer d’Iroise, thèse de 
Doctorat Université de Brest Occidentale, Décembre 2003, p 33. 

، املهمة الستمرار احلياة، واليت تزول يوما بعد )وهي عبارة عن مناطق طبيعية مل يتم استغالهلا بعد( les refuges naturelsابئ الطبيعية يتم إنشاء احملميات البحرية ملواجهة زوال املخ 2
  .يوم بفعل االبتكارات التكنولوجية املتتالية اليت عرفها قطاع الصيد، واليت تسهل الوصول إىل مناطق أبعد كل مرة

3 National Research Council. 2001. Marine Protected Areas : Tools for Sustaining Ocean Ecosystem. Committee on the Evaluation, Design 
and Monitoring of Marine Reserves and Protected Areas in the United States, Ocean Studies Board, National Academy Press, Washington, p 
21. 

اليت متتاز بصحة جيدة، ما يضمن االستغالل العقالين املستدام للموارد  ألنواعية من ار ل األنظمة البيئية الطبيعية خزانات جينية عالية األمهية، عن طريق توفري الكميات الضرو متث 4
 .وبالتايل ضمان بقائها لألجيال القادمة

5 ALBAN F., op. cit. , p 31. 
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سواء كانت  ،ة والتنوع داخل حدود احملمية يف املنطقةكثافمن حيث ال 1ه فإن هذه الزيادة يف الكتلة احليويةعليو 

،  2بأن إقامة احملميات البحرية تبقى احلل األمثل إىل حد اآلن االعرتافعلى املدى املتوسط أو الطويل، يدفع إىل 

يف األوساط  االقتصاديةنتيجة ضرور�ا لضمان استمرار األنواع واستدامة النشاطات " يةاخلزانات اجلين"إىل كنيتها بـ 

  .البحرية، لكن جيب التفرقة بني السلم الزمين املكاين وتأثري احلماية وتأثري التنقل

 

  تأثير الحماية :المطلب األول

املتعلقة البحرية إىل إجيابيات احملميات  تطرقتيف األدبيات اليت عترب تأثري احلماية النقطة األكثر تداوال وتكرارا ي

، وهو تأثري ثابت تتم مالحظته داخل املنطقة احملظورة مقارنة خبارجها، 3حبماية املوائل والكائنات اليت تعيش فيها

اآلثار أن ميكن هلذه  .ف على أنه جمموع اآلثار السلبية واإلجيابية املرتتبة عن احلماية القانونية لألوساط البحريةعرَّ يُ 

اآلثار على املصايد احمللية، النشاطات الرتفيهية (أو اقتصادية  ...)تغري تركيبة األنظمة البيئية(تكون بيئية 

احمللية التقليل من النزاعات بني اجلماعات (أو اجتماعية ...) والسياحية، تكاليف إقامة وتسيري احملمية

أغلب األحباث اليت  .4...)كة احمللية يف تسيري األوساط البحريةواملستخدمني وبني املستخدمني واملسريين، املشار 

تطرقت إىل هذا التأثري وجدت أصوهلا يف دراسات أثبتت أن الزيادة يف وفرة األنواع املستهدفة من قبل الصيادين 

قام كل من . يهااحملمية بأكملها، بل وتتعداها إىل املناطق ا�اورة واملسموح الصيد فكذا داخل املنطقة احملظورة و 

يف إفريقيا اجلنوبية، فقاما حبقن  De Hoopبدراسة داخل حممية دي هوب  Attwood & Bennettبنيت وأتوود 

من األمساك املشعة  %9جمموعة أمساك بإشعاع وتركاها داخل املنطقة احملظورة، بعد مدة الحظا أن أكثر من 

كلم من املكان الذي مت   25 مناطق تبعد بأكثر من منها يف %18مصطادة خارج احملمية، حيث مت العثور على 

  5.تركها فيه

، واليت مست 20086سنة  Harmelin-Vivien et alوقد أثبتت دراسة أخرى قام �ا هارمالن فيفيان وآخرون 

لية جمموعة حمميات تتواجد يف البحر األبيض املتوسط، أن اإلجيابيات النامجة عن تأثري احلماية بالنسبة للمصايد احمل

                                   
 .وحتسن حالة املوائل الطبيعية باإلضافة إىل اآلثار غري املباشرة على األنظمة البيئية الناجتة عن تراجع الوفيات 1

2 RAFFIN C., Bases biologiques et écologiques de la conservation du milieu marin en mer d’Iroise, thèse de Doctorat Université de Brest 
Occidentale, Septembre 2003, p 290. 
3 ALBAN F., Op. Cit. , p 34. 
4 WICKEL J., L’ « effet réserve » en milieu marin tropical : Synthèse des connaissances internationales et bilan des suivis écologiques effectués 
sur les récifs coralliens protégés de l’outre-mer français, IFRECOR, 2008, p 5. 
5 Colloque national des AMP, Analyse des effets des réserves de pêche (du 15 au 17 Novembre 2010), La Rochelle, France 2010, p 27. 

6 Colloque national des AMP, Op. Cit., p27. 
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م، 500هذا املعدل الضئيل، الذي يقارب . تكون على نطاق ضيق، ال يتعدى مئات األمتار احمليطة باحملمية

يرجع بالدرجة األوىل إىل الضغط الكبري من قبل الصيادين على املناطق ا�اورة للمحميات البحرية فيما خيص 

، فإن اجتاه Ashworth et Ormond 2005حسب دراسة أخرى ألشوورث وأورموند سنة . احلاالت املدروسة

حيث . 1إعادة التوطني يتأثر با�موعة الغذائية للنوع املستهدف وكذا ضغوط الصيد اليت يتعرض هلا هذا األخري

 :مها كالتايل، ينخر آ ينتأثري إىل هذا التأثري  إرجاعميكن 

 

 L’effet refuge التأثير المخبئي :أوال

، التأثري األكثر تداوال يف األدبيات اليت تطرقت إىل دراسة احملميات البحرية، L’effet refuge املخبئي تأثرياليعترب 

هذا يكون عن طريق احملافظة على املوائل وكل األنواع اليت . حيث أمجعت كل الدراسات على أنه تأثري إجيايب

  2:يؤدي بدوره إىل عدة ظواهر، تتمثل فيما يلي  ماتعيش �ا، 

 ة الكائناتتغيرات في وفر  -1

عدد األفراد املقدر بالنسبة لكل األنواع (ة اإلمجالية لألفراد داخل احملمية البحرية كثافإن الزيادة املعنوية لل

هذه الزيادة اليت حتدث على مستوى احملمية جيب أن . ، من احلقائق الناذرة اليت أمجع عليها الباحثون)والسالالت

وهو عبارة عن افرتاض أن تركيز املوارد احليوانية داخل احملمية ميكن أن يعترب  ( التركيزتأثري  االعتبارتأخذ بعني 

كمرجع للحالة الطبيعية قبل تدخل اإلنسان، وهو تأثري يؤكد على الفرق بني احملمية البحرية واملناطق ا�اورة من 

الكائنات داخل احملمية ال يكون الذي يفرض أن زيادة وفرة ( الحدودوتأثري ) ز املوارد النباتية داخلهايناحية ترك

  .3)متجانسا بل يكون يف مركز احملمية

 زيادة التنوع البيولوجي -2

تلعب دور خزان  إذ هيإن إقامة احملميات البحرية تشجع عودة بعض األنواع املفقودة نتيجة الضغوط البشرية، 

 .االنقراضجيين وبيئي يوفر درجة عالية نسبيا من احلماية ضد 

 

                                   
1 JACOT M. B., Les aires marines protégées comme outils de conservation de la biodiversité marine : Application de critères de sélection et 
considération de la pertinence des critères adoptés dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Université de Sherbrooke. 2009, p 
35. 
2  WICKEL J., Op. Cit. , p 6-9. 
3 WICKEL J., Op. Cit. , p 7. 
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 بناء هيكلة األعمار واألحجام إعادة -3

عادة ما تكون األمساك األكرب حجما أكثر عرضة للصيد، لذا متتاز املناطق اليت تتعرض للصيد املفرط بتغري عميق 

كبرية احلجم وعدم ترك فرص نواع  ن نشاط الصيد يؤدي إىل نذرة أو حىت اختفاء األإيف حجم ا�تمعات، حيث 

  .يتسبب يف صغر األحجام بصفة عامةالصغرية وهذا  نواعالنمو لأل

يساهم إنشاء احملميات البحرية يف التقليل من الضغوط البشرية وبالتايل زيادة فرص احلياة خاصة عند األنواع 

لكنه من املستحيل . ماحجمتوسط األيف هذا يسمح بإعادة التوازن داخل احملمية والذي يرتجم بزيادة . املستهدفة

توجد أنواع أخرى تتأثر سلبا بإنشاء احملميات وتتعرض إىل النقص يف أحجامها بعد تأسيس تعميم هذا التأثري إذ 

  .، نتيجة تفاقم ظاهرة االفرتاسمبادئ احلماية عن طريق إنشاء مثل هذه املناطق

 زيادة الكتلة الحيوية -4

إجيابا على هذين العاملني، فمن تتأثر الكتلة احليوية بوفرة وحجم الكائنات، ومبا أن إنشاء احملميات البحرية يؤثر 

وكالظاهرتني السابقتني، ختص هذه الزيادة . املنطقي مالحظة زيادة نسبية للكتلة احليوية اإلمجالية داخل احملمية

  .لصيدبابالذكر األنواع املستهدفة 

 تحسين معدالت التكاثر -5

حيث يتم . األكثر أمهية للمحميات البحرية إن زيادة القدرة التكاثرية عند خمتلف الكائنات البحرية يعترب األثر

البالغني والقادرين على التكاثر، وأخريا محاية املناطق واألوساط اليت  نواعحتفيز القدرة التكاثرية نتيجة زيادة عدد األ

  .يتم فيها التكاثر

اخل املنطقة يكاد يكون هذا التأثري فوريا نتيجة حذف اإلختالالت اليت تنجم عن النشاطات اإلستخراجية د

أو /ويتجلى هذا التأثري يف وجود األنواع النادرة و 1.احملمية، كنشاط الصيد الذي يتصدر هذا النوع من النشاطات

أي (كبرية احلجم، و جيب أن يرتجم بتحسن القدرات التكاثرية للمخزون السمكي وزيادة التنوع البيولوجي   نواعاأل

  ).أن هناك تنوع اجليين ميس كل األنواع

 

 

 

                                   
1 ALBAN F., Op. Cit. , p 34. 
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 L’effet tampon تأثير العزل :ثانيا

عبارة عن تقليص سعة التذبذبات والتغريات احلادثة بالنسبة للزمن واخلاصة بالعناصر املهمة حلركية ا�تمعات، 

. وبالتايل فإنه داخل احملميات تكون التغريات عرب الزمن للوفرة والكتلة احليوية والتنوع أقل حدة من املناطق األخرى

  1.يعرف على أنه زيادة يف استقرار ومرونة األنظمة البيئية L’effet tampon العزل يل فإن تأثريوبالتا

يظهر هذا التأثري عن طريق ختفيف حدة التغريات الفصلية لعدة عوامل مت حتليلها، كالكثافة والتنوع والكتلة 

يف . واملؤدية إىل تدهور األوساط...) لتلوث،ا(نتقائية االينتج عن التقليل من التذبذبات أو التغريات غري . احليوية

  2.نفس الوقت، يتم مالحظة ختفيض إمكانية انقراض الكائنات اليت تعيش داخل احملمية

إن احلماية اليت توفرها احملميات البحرية تسمح بالزيادة النوعية للكائنات اليت تعيش بداخلها، لكن هذه الزيادة 

  .ويرتبط بقدم احملمية) أي طويل املدى(هذا األثر بطيء الظهور  تتغري من حممية إىل أخرى، كما أن

تطرق بعض الباحثني إىل تأثري احملميات البحرية على األنظمة البيئية، فانتهوا إىل تطور خاصية املقاومة ضد 

أسرع  ، ما يعطيها القدرة على اسرتجاع خصائصها احليوية)تسرب النفط(والبشرية ) األعاصري(املخاطر الطبيعية 

باإلضافة إىل أنه إذا كانت األنظمة البيئية حبالة جيدة فإن . 3من األوساط املستضعفة إثر الضغوط األخرى

  .للعيشأكرب  االكائنات اليت تعيش �ا تكون أقل عرضة هلذا النوع من املخاطر، أي أنه هناك فرص

 

 L’effet stock التخزين تأثير: ثانيالمطلب ال

عبارة عن آلية متحركة تتم  L’effet transfert االنتقالتأثري  باسم أيضا املعروف L’effet stock التخزين إن تأثري

معات احليوانية تيرتجم بالزيادة يف وفرة ا�و وهو ناتج عن تأثري احلماية، . املتوسط والطويل ينيمالحظتها على املد

ىل اسرتجاع املخزون األصلي، عن طريق إعادة مع الزمن، جيب أن يؤدي هذا التأثري إ. 4خارج املنطقة احملظورة

، تكملة للدور الرئيسي Zone source"6" "منطقة منبع"؛ تلعب املنطقة احملظورة إذن دور 5التوطني الطبيعي

  ."Zone puit" "منطقة بئر"املتمثل يف احلماية، يف حني تلعب املنطقة املباح فيها الصيد دور 

                                   
1 WICKEL J., Op. Cit. , p 10. 
2 RAFFIN C., Op. Cit. , p 290. 
3 Colloque national des AMP, Op. Cit. , p 23. 
4 ALBAN F., Op. Cit., p 34. 

 .هذا ما يسمح باستدامة املخزون املتواجد باحملمية من أجل االستخدامات املستقبلية 5
كل منطقة يكون فيها " منطقة منبع"متثل . ، واليت تأخذ عدم جتانس األوساط بعني االعتبارLa théorie des nichesإن مصطلح منطقة منبع، يأيت من النظرية البيئية للكوات  6

  .غنية بيئيانسبة التكاثر أعلى من نسبة الوفيات ونسبة اهلجرة أقل من نسبة اللجوء إىل املنطقة، وبالتايل فهي مناطق 
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، L’effet refuge et l’effet tampon ي التخزين واملخبأت إىل دراسة تأثري على غرار عدد الدراسات اليت تطرق

وقد مت . هنالك عدد قليل من الباحثني الذين تعرضوا إىل حركة األنواع املستهدفة خارج حدود احملميات البحرية

 إتباعملواد املشعة و يف احلجم واملكان والوفرة لتفسري هذه احلركة، لكن يبقى احلقن با االختالفاتعلى  االعتماد

يوجد تضارب يف اآلراء فيما يتعلق . 1مسار الكائنات بعدها، الوسيلة الوحيدة إلظهار مدى واجتاه هذه احلركة

فمن أجل تعظيم منافع تأثري االنتقال، من . باملنافع االقتصادية للجوء إىل احملميات البحرية كأداة لتسيري املصايد

د داخل املصايد، وإال فإن كل املنافع االنتاجية املرتتبة عن احملميات ستختفي الضروري التحكم يف جهود الصي

  :نيقسمينقسم هذا التأثري بدوره إىل . 2عند الرفع من القدرات الصيدية

 

 « Le déversement ou « Spillover الهجرةتأثير : أوال

من . ية كبرية من طرف الباحثني لصعوبة تقديرهإن دراسة تأثري احملميات البحرية خارج املنطقة احملمية مل حيظ بأمه

ل حركة الكائنات من داخل إىل خارج احملمية من اآلثار اإلجيابية للمحميات واملتعلقة بالكثافة لقالبديهي أن تُ 

، ومنها إىل مردود املصايد تمعاتاحليوانية بداخلها، لكن يف نفس الوقت ميكن هلذه احلركة أن حتسن حالة ا�

  3:هذه احلركية خارج احملميات تتأثر بعدة ظواهر .د احملميةخارج حدو 

  زيادة التنافس على املكان وبالتايل االبحث عن موائل مشا�ة خارج احملمية؛ -

  ؛)هواملرتبط بكل نوع على حد(ضرورة تغيري املوائل نتيجة املرور إىل مرحلة نضج أخرى  -

مناطق للتغذية ومناطق للتكاثر (ة الضرورية حليا�م اتساع النطاق احليوي للكائنات، أي املساحة اإلمجالي -

  ).وغريها

متتازالكائنات املتوطنة ذات النطاق احليوي داخل احملمية باحتماالت أقل الخرتاق حدود احملمية من تلك اليت متتاز 

درجة جناح هذا التأثري لكن . ميكن هلذه الظاهرة أن تساهم يف زيادة وفرة الكتلة احليوية يف املناطق ا�اورة. باحلركية

عندما تكون املوائل داخل .... كنوع املوائل وحجم احملمية وقوانني الصيد خارج احملمية: مرتبطة بعدة عوامل

                                   
1 HART P. J.B.,  REYNOLDS J. D., Handbook of Fish Biology and Fisheries. Volume 2 Fisheries. Blackwell publishing. 2002, p 298. 

2 THE ALLEN CONSULTING GROUP. The economics of Marine Protected Areas, Application of principles to Australia’s South West 

Marine Region. Report to the Conservation Council of Western Australia. November 2009. P 17. 
3 Colloque national des AMP, Op. Cit. , p 27. 
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تكون ضعيفة، لكن إذا امتدت هذه املالءمة إىل خارج حدود احملمية  جرةاحملميات مالئمة للكائنات فإن نسبة اهل

 1 .فإن هذا التأثري يكون أكثر بروزا

ل الكائنات احلية البحرية من املناطق احملظورة إىل املناطق غري احملمية عبارة عن أثر ميكن التنبؤ به اقتناإن عملية 

، يُنَتظر تزايد أعداد ا�تمعات انظري. على أرض الواقع هعند إنشاء احملميات البحرية، لكن كثريا ما يصعب إثبات

أكثر كثافة مما ينعكس على املوارد الغذائية اليت تصبح غري كافية هلذا العدد احليوانية داخل احملمية، إىل أن يصبح 

وبالتايل . اليت تكون أقل كثافة من حيث العددو ) خارج احملمية(إىل املناطق ا�اورة  جرةاهلاهلائل، ما يدفعها إىل 

الفرق يف الكثافة بني املنطقتني  فإن نسبة اهلجرة الصافية للكائنات خارج احملمية جيب أن تكون متناسبة طرديا مع

  .2)جرةاهلجيب التأكيد يف هذه احلالة أن حجم احملمية يلعب دورا مهما من أجل تفسري تأثري (

؛  إن الدور الذي تلعبه احملميات البحرية من هذه الناحية يكون بالغ األمهية خاصة بالنسبة لبعض األنواع احليوانية

يكون فيها أحد اجلنسني أكثر عرضة أو كاليت . دها بزيادة الكثافة احليوانية فيهااليت تزداد نسبة التكاثر عن كتلك

  .للصيد من اآلخر

 

  La dispersion larvaire 3 انتشار البيوض واليرقات: ثانيا

نتشار الريقات حتت تأثري التيارات البحرية، لكن النتائج الفعلية لتأثري اميكن إلنشاء احملميات البحرية أن تشجع 

نتيجة متويلها عن  الكائنات كثافةإعادة التوطني غري مؤكدة، كما أنه ال توجد أي معطيات ميكن أن تدل على  

  .طريق الريقات

بتحسني التنوع البيولوجي والسماح للمجتمعات  وتأثري احلماية جرةمن املفروض أن يسمح كل من تأثري اهل

عادي يشجع التكاثر و إعادة التوطني، هذا ...) سن واجلنس ال(احليوانية باسرتجاع كثافة مهمة وهيكل دميغرايف 

  .ما يسهل استقرار ا�تمعات البيئية

ار البيوض والريقات إىل خارج مية أن تستفيد من احملميات عن طريق انتشاحملميكن للمجتمعات غري كما 

احملميات ميكن أن يؤدي إىل تبعثر  زيادة الكتلة احليوية للكائنات ذات القدرة اإلجنابية الكبرية داخل ذإ. دهاحدو 

                                   
1 Colloque national des AMP, Op. Cit. , p 27. 

 .ظورة واملنطقة اليت يسمح فيها الصيدعبارة عن آلية حيوية ترتبط باالختالف يف الكثافة بني املنطقة احمل 2
تزويد مناطق تنطلق من مبدأ وجود فرق بني مناطق اإلباضة ومناطق توزع الكائنات كبرية احلجم عند العديد من الكائنات، وبالتايل تسمح هذه الظاهرة ب إن فرضية انتشار الريقات 3

  .الصيد بالكائنات البالغة الكبرية احلجم
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ترتبط منافع هذا التأثري بفعالية احملميات و  ،البيوض والريقات خارج احملمية واليت تنتشر بفعل التيارات البحرية

  .وبالتايل بنوعية احملمية

هرة األخرية تساهم د أن كال التأثريين السابقني يسامهان يف إثراء املناطق ا�اورة للمحمية، لكن الظايأكلقد مت الت

ومنه فإن انتقال البيوض والريقات تكون أكثر فعالية من . بدرجة أكرب يف زيادة الكميات املصطادة خارج احملمية

  1.انتقال الكائنات كبرية احلجم

  

  تطور المحميات البحرية: المبحث الثالث

 مصطلح المحميات البحرية: المطلب األول

ات، وهو مصطلح متعدد املعاين يعرب عن حقيقة متغرية، حيث يمطلع السبعينظهر مصطلح احملميات البحرية مع 

العديد من املقاربات تتنافس فيما بينها من أجل إعطاء تعريف واف للمحميات البحرية، أي حتديد ما يدخل يف 

لف فروع املعرفة يعترب حتديد اإلطار العام للمحميات البحرية صراعا مبهما بني خمت. نطاق احملمية وما هو غري ذلك

، وذلك من حيث اخلصائص الواجب توفرها يف املنطقة بصفة عامة، أي التعليمات ...)االقتصادالبيولوجيا، (

التسيري والتطوير، الواجب تثبيتها اجتماعيا ومكانيا من أجل وضع الثروات املادية و  اخلاصة باستغالل املوارد

  .واملعنوية يف إطار حمدد

 17.38القرار (  (UICN2 Union Mondiale pour la Nature)ي للحفاظ على الطبيعةقام اإلحتاد العامل

) 1994، 19.46، أعيد التأكيد عليها يف القرار 1988ة العامة اإلحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة، للجمعي

 حتت أو )3Intertidal( األوسط املد نطاق الواقعة بني املناطق منطقة من أية"بتعريف احملميات البحرية على أ�ا 

 ومعاملها املرتبطة �ا والنباتية احليوانية والكائنات يغمرها الذي املاء االعتبارأخذ بعني  مع  (Infratidal4)املد قنطا

البيئة  كل أو جزء حلماية األخرى وسيلة من الوسائل الفعالة بأية أو بالقانون حفظها مت واحلضارية اليت التارخيية

  5."اهفياملتواجدة 

                                   
1 Colloque national des AMP, Op. Cit. , p 28. 

 .اإلحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة والذي أصبح اإلحتاد العاملي للطبيعة 2
 Lesاملد واجلزر وهي عبارة عن مساحة يتناوب فيها تواجد مياه . الساحلية املتواجدة بني مناطق االخنفاض املتوسطة للمياه ومناطق االرتفاع املتوسطة للمياه Intertidalميثل املنطقة  3

Marées.  
 .عبارة عن مناطق مغطاة باملياه بصفة دائمة 4

5 FROGER G., GALLETTI F., Introduction, Monde en développement 2007/2, n° 138, p7. 
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ألنه  وذلك. حظي هذا التعريف الواسع بأمهية كبرية، هذا ما جعله يُتداول من قبل الكثريين، فتم التعليق عليه

ما خلف عدة  1احملميات البحرية عنوانميكن أن يُدخل حتت لوائه عدة أنواع من املناطق احملمية ويضعها حتت 

تباينة من اجلانب البيئي وكذا من جانب النشاطات هذا التعريف يغطي عددا هائال من احلاالت امل. تسميات

األهداف ودرجة احلماية وتقسيم املنطقة والتأطري ك  ذة واملتعلقة باحملميات البحريةاملتخ واالختياراتاملمارسة 

املساحة واألهداف (لكن، بغض النظر عن هذه املتغريات املتعددة . اإلداري وأخريا سبل إدارة هذه احملميات

كل احملميات البحرية تشرتك يف نقطة واحدة وهي تقنني الدخول إليها وتقليص النشاطات فإن  ...) واهلياكل

لذا فإن مستويات احلماية يف مثل هذه املناطق تتوقف على . 2األضرار البشريةحفظها من املتداولة �ا، وبالتايل 

طبقة حلماية املنطقة وتقييد أو حظر النشاطات الطبيعة البيئية وحمتوى الرتسانة التشريعية والقانونية املصدرة وامل

  .3البشرية

مت تقدمي وتطبيق العديد من تعاريف احملميات البحرية، واليت تطرقت إىل درجات متفاوتة من احلماية وأساليب لقد 

  :، والذي ينص على اآليت 4هناك تعريف عاملي آخر انبثق من اتفاقية التنوع البيولوجي. متعددة للتسيري

منطقة واقعة داخل أو جبوار بيئة حبرية، باإلضافة إىل املياه اليت تغطيها والكائنات احلية النباتية واحليوانية  كل"

واخلصائص الثقافية والتارخيية املتعلقة �ا واليت مت احلفاظ عليها من طرف القانون أو أية وسيلة فعالة أخرى، مبا 

أو البحري ميتاز بدرجة عالية من احلماية أكثر مما هو /وجي الساحلي ووفكرة أن هذا التنوع البيول لغالاالستفيها 

  ".احلال يف املناطق ا�اورة

قدم اإلحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة تعريفا آخرا، خالل جمريات املؤمتر العاملي للمحافظة على البيئة يف 

فضاء جغرايف حمدد بوضوح ومعرتف ": بحرية، يف برشلونة، وهو تعريف مت تطبيقه على احملميات ال2008أكتوبر 

واخلدمات املقدمة به ومكرس للمحافظة على البيئة ومسري بواسطة وسائل قانونية وغريها من أجل محاية الطبيعة 

وقد استبدل هذا التعريف األول السالف . "والقيم الثقافية املرتبطة �ا على املدى الطويل لبيئيةا من قبل األنظمة

  .ضافة إىل التفاصيل اخلاصة باحملميات البحرية واليت مت التطرق إليها يف السابقالذكر، باإل

                                   
ن تصل إىل األحواض املائية القبلية واليت ترتبط ارتباطا قويا باملناطق إن احملميات البحرية ال تتوقف على املناطق البحرية، فقد ميكن أن تشتمل على مناطق برية كاجلزر واخللجان إىل أ 1

وبالتايل فكل احملميات البحرية تشتمل على مناطق حبرية ساحلية أو حميطية يتم إنشاؤها من أجل ...) سواقي، وديان، أ�ار(الساحلية عن طريق الرابط األساسي وهو املياه العذبة 
 .ألجيال املستقبليةضما�ا لوائل املهددة، من أجل محاية األنظمة البيئية وامل

2 PEREZ_PERERA A., Etude socio-économique appliquée à la plaisance dans une Aire Marine Protégée. Cas de l’AMP Tavolara-Punta Coda 
Cavallo. Université de Liège, Mémoire de Master, 2009, p 3. 
3 FROGER G., GALLETTI F., Op. Cit. , p 78. 
4 ABDULLA A., GOMEI M., MAISON E., PIANTE C., Op. Cit., p 28. 
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على  االعتماديف أغلب األحيان، وخاصة بالنسبة للمحميات البحرية املتواجدة يف البحر األبيض املتوسط، يتم 

بيولوجي، لكن توجد تعاريف التعريفني املقدمني من قبل اإلحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة واتفاقية التنوع ال

  1.عليها االعتمادأخرى ميكن 

كل رقعة بيئية حبرية حممية بواسطة القانون أو اللوائح الفدرالية أو الوطنية أو القبلية أو ": التعريف األمريكي

  ".ليت حتتويهااإلقليمية أو احمللية، اليت �دف إىل توفري محاية مستدامة لكل أو جزء من املوارد الطبيعية والثقافية ا

أو حبرية مكرسة خصيصا /منطقة برية و" : كما يليتعرف احملميات البحرية  فهي احلكومة الفدرالية األسرتالية أما 

حلماية واحلفاظ على التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية والثقافية املتعلقة �ا، تتم إدار�ا بواسطة وسائل قانونية أو 

  ".وسائل فعالة أخرى

  2:قا من هذه التعاريف، ميكن حتديد عدة درجات من احلماية والتقييدانطال

توفر احملميات البحرية شكال من أشكال احلماية، اليت تكون يف أغلب األحيان قانونية، لكن هذا ليس  -

كما هو احلال يف البحر األبيض املتوسط أو وطنية أو قبلية   احتاديةميكن أن يكون هنالك قوانني (حتميا 

 ؛)ليمية أو حمليةأو إق

ختتلف درجات احلماية من احملميات البحرية احملظورة كلية أي اليت متنع كل أنواع التدخالت البشرية إىل  -

اليت ختضع فيها النشاطات البشرية إىل عدة قوانني تؤطرها، مع  االستخداماتاحملميات البحرية متعددة 

 املرور بدرجات متفاوتة من احلماية؛

البحرية املناطق البحرية واملوارد املتواجدة �ا، لكن توجد بعض التعاريف اليت تدمج  تتضمن احملميات -

حسب التعريف املقدم من قبل اتفاقية التنوع البيولوجي ). كاجلزر والشواطئ(أيضا بعض املناطق الربية 

تواجدة يف ي سبق التطرق إليه، فإن احملميات البحرية ميكن أن تشتمل على األنظمة البيئية املذوال

 ؛)كاملناطق الرطبة والبحريات واملستنقعات والشواطئ(الشواطئ ومناطق املد واجلزر 

  االعتبارميكن دمج إجراءات محاية املوارد الثقافية يف أهداف احملمية، عن طريق أخذ القيم البشرية بعني  -

  ...).فنكاملواقع األثرية أو املنارات أو بقايا الس(كاخلصائص التارخيية واجلمالية 

م للموارد الطبيعية، هذه املساحات املسرية �دف الصيد، ااملستد االستغاللهناك بعض املناطق اليت ُتسري �دف 

ميكن أن تساهم يف الوصول إىل اهلدف العام واملتمثل يف محاية التنوع البيولوجي البحري، عن طريق تقييد أو حظر 

                                   
1 ABDULLA A., GOMEI M., MAISON E., PIANTE C., Op. Cit., p 81. 
2 ABDULLA A., GOMEI M., MAISON E., PIANTE C., Op. Cit., p 28. 
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يف حوض البحر األبيض  Des réserves de pêcheالصيد  نشاط الصيد البحري فيها، واليت تدعى حمميات

حسب (وهي عبارة عن  مناطق حمدودة جغرافيا، خيضع فيها استغالل املوارد البحرية  إىل قوانني حمددة . املتوسط

لكن  اعتبار هذا . أو إىل احلظر التام) أنواع وسائل الصيد املستخدمة، مدة الصيد، الفصول أو التموقع اجلغرايف

إذ أن تسيري املصايد . لنوع من املناطق حمميات حبرية أمر خاطئ رغم مسامهتها يف احملافظة على الكائنات البحريةا

ميكن أن يعترب شكال من أشكال احلماية لألنواع املستهدفة، وبالتايل فإن حمميات الصيد ميكن أن تدخل حتت 

التصنيف الذي وضعه اإلحتاد العاملي للحفاظ على حسب ) الطبيعية منطقة حممية للموارد(لواء الصنف السادس 

باستثناء املناطق اليت مينع فيها استخدام الصيد بشباك اجلر، واهلدف الرئيسي لتسيري نشاط الصيد هو . البيئة

م اما عن طريق تعديل الكميات املصطادة على مستوى املردود املستدااستغالل األنواع البحرية استغالال مستد

لكن تطبيق  ،األنظمة البيئيةسالمة حتميا  على  يعربهذا النوع من سبل التسيري ال . خزون السمكياألعظم للم

مبدأ التسيري باألنظمة البيئية لنشاط الصيد، عند أخذ املكونات البشرية واحليوية والالحيوية لألنظمة البيئية بعني 

 .ندجمةوتطوير مقاربة موالعالقة املتواجدة بينها، ميكن أن يسهم يف ترقية  االعتبار

يف كل من التعريفني املقدمني من قبل اإلحتاد  1التطرق إىل مصطلح التنمية املستدامةجيب التأكيد أنه مل يتم 

البحرية  تم الرتكيز على املنافع اليت تقدمها احملمياتفالعاملي للحفاظ على الطبيعة واتفاقية التنوع البيولوجي؛ 

وبالتايل فإن التنمية املستدامة اليت . ب احلماية والتقليل من اآلثار البشرية على البيئةللمجتمعات احمللية، من جان

  .تظهر وكأ�ا شكلية عند حماولة تعريف احملميات البحرية، مدجمة بطريقة واضحة أكثر مما تبدو عليه يف الظاهر

لذي توفره احملميات البحرية متنوعا جدا يف البحر األبيض املتوسط، وحىت على املستوى الدويل، يعترب منط احلماية ا

بل وأكثر من هذا، أغلب . حوض األبيض املتوسطايف والسياسي الذي متتاز به دول وهذا ما يعكس الغىن الثق

، فهي تبحث عن توازن بني احملافظة على التنوع البيولوجي االستخداماتاحملميات البحرية املتواجدة به متعددة 

تارخييا ويف البحر املتوسط أيضا، كان إنشاء احملميات البحرية نابعا من وجود . رد داخل املنطقةومحاية استغالل املوا

  2.أو الفرص الفريدة أكثر منه نتيجة مقاربات بيئية شاملة/أنواع رمزية باإلضافة إىل اخلصائص و

، ال ميكن أن تكون 2008 إىل فهرس احملميات البحرية احملرر من طرف الصندوق العاملي للطبيعة عام باالستناد

قاعدة قانونية يف القانون الداخلي تؤكد على إمكانية إنشاء مناطق : 3حممية حبرية إذا مل تتضمن اخلصائص التالية

                                   
 1987عن ستني تعريفا، وعموما ورد مفهوم التنمية املستدامة ألول مرة وبشكل مؤسس يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية عام تعددت تعريفات التنمية املستدامة مبا يزيد  1

 .”بلية على تلبية احتياجا�اهي العملية اليت تليب احتياجات احلاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال املستق“: يف تقرير مصرينا املشرتك كالتايل Brundtlandلرئيسة وزراء النرويج 
2 ABDULLA A., GOMEI M., MAISON E., PIANTE C., Op. Cit. , p . 
3 MABILE S. ET PIANTE C. (2005). Répertoire global des aires marines protégées en Méditerranée Fondation WWF-France, p VII. 
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الصيد احلريف أو التجاري، (، نظام خاص مبختلف النشاطات يف البحر )مادة أو مرسوم أو غريها(احلماية 

أو هيئة معينة لتسيري هذه املنطقة /باإلضافة إىل وجود كيان و...) حةالغوص، البحث العلمي، السباحة، املال

إضافة إىل ...). مؤسسة عمومية، إدارة وطنية، جهوية أو حملية، مجعية، إحتاد (والذي ميكن أن يأخذ عدة أشكال 

ا�ا، واليت تأيت هذه اخلصائص، هناك بعض املعلومات اخلاصة باملنطقة أو الدولة الداعية بإنشاء احملمية يف حد ذ

  :لتكملة محاية املنطقة

يف شبكات عرب وطنية  االندماجأو عن طريق ) كاإلحتاد األوريب(الدويل بواسطة تسمية معينة  االعرتاف -

املناطق احلماية اخلاصة ذات األمهية كمواقع الرتاث العاملي وحظائر احمليط احليوي أو (للمحميات البحرية 

  ؛) ASPIM Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenneاملتوسطية

  يدرس نسبة مشاركة السكان احملليني يف عملية التسيري؛ استشارةوجود أو غياب جملس  -

  الكائنات احلية البحرية األساسية املوجودة يف املنطقة؛ -

حتاد العاملي للحفاظ على مساحة احملمية البحرية ومنط التسيري املالئم بالنسبة للتصنيف املقرر من قبل اإل -

  .الطبيعة

  1:مةاثالث ركائز كي تكون فعالة ومستدعلى ترتكز جيب أن من املهم التأكيد أن محاية التنوع البيولوجي 

 احملافظة على العمليات البيئية ومحاية األنواع وا�تمعات واملواطن املهددة؛ - 1

 بطريقة عقالنية؛ امة الستخراج املوارد وتسيري استغالهلاحتديد درجات مستد - 2

  .التوزيع العادل والكفؤ لألرباح املرتتبة عن احلماية والتسيري الفعال للمحمية - 3

يف املناطق البحرية يتم هذا عن طريق قوانني تشجع على محاية املوائل الطبيعية احلساسة واألنواع املهددة، عن 

  .مج اليت تسمح بالتوزيع العادل لألرباحيف الربا االستثمارطريق تنمية اسرتاتيجيات تسيري املصايد وكذا 

انطالقا من هذه الركائز، قمنا بصياغة التعريف التايل والذي يركز على احملافظة على البيئة والتنوع البيولوجي 

  :أو الناجتة عن إقامة احملمية البحرية يف املنطقة/للنشاطات املتأثرة و واالقتصادي االجتماعيباإلضافة إىل البعد 

على البيئة البحرية ومواردها، عن طريق تقنني أساليب حملافظة تسعى إىل ايات البحرية عبارة عن وسيلة احملم"

االستغالل بداخلها، كما أ�ا تسعى إىل جتسيد مبادئ التنمية املستدامة من خالل دمج كل األطراف الفاعلة يف 

  ."املنطقة تسيري

                                   
1 AGARDY, T. S. (1997). Marine protected areas and ocean conservation. R.G. Landes Company and Academic Press, Austin, p 18. 
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  تطور دور المحميات البحرية: المطلب الثاني

الوظائف املتعلقة باحملميات البحرية منذ ظهورها مبرحلتني أساسيتني، تتمثل األوىل يف الوظائف األولية اليت  مرت

خلقت من أجلها هذه األخرية، واملتعلقة حبماية البيئة واملوارد الطبيعية وإنتاج املعرفة والرتبية، حيث حتتل محاية 

اق عمل احملميات البحرية لتتعدى هذه األدوار إىل أهداف وقد مت توسيع نط. البيئة الغرض األصلي لوجودها

أظهر . إضافية جديدة، سلطت الضوء على النشاطات املمكن ممارستها داخل احملميات واملردود املرتتب عنها

التحليل البيبليوغرايف لألحباث اليت تطرقت إىل هذا املوضوع، أن هنالك توجه جديد ألدوار احملميات البحرية حنو 

هداف التسيريية اليت تسمح حبل النزاعات بني كافة مستغلي املوارد املتواجدة باملنطقة، وهذا عن طريق تقليص األ

واملسريين ) كواحد من ذوي املصلحة(مني من جهة دِ الفجوة بني كل األطراف الفاعلة،  خاصة فيما خيص املستخ

 االقتصاديةعلى تعايش خمتلف النشاطات من جهة أخرى، باإلضافة إىل حتديد الشروط اليت تسمح وتساعد 

املمكن تواجدها داخل احملمية الواحدة، وهذا دون عرقلة اهلدف الرئيسي للمحميات البحرية واملتمثل يف محاية 

، الذي واالقتصادية واالجتماعيةالتوفيق بني اجلوانب البيئية يتطلب لذا فإجناح مشروع إقامة حممية حبرية . البيئة

  .عبا لكنه ليس مستحياليعترب أمرا ص

يرى مؤيدو التفكري الداعي إىل التوفيق بني هذه اجلوانب الثالثة أن هذه الفكرة اليت تدعو إىل اإلنشاء واإلدارة 

حققت كل األهداف املنشودة ال سيما من اجلانب  خريةالناجحة للمحميات، ال تعين بالضرورة أن هذه األ

بكفاءة وفعالية، عوض اإلصرار على فكرة إنشاء حممية مثالية من اجلانب البيئي، لكنها ستسعى إىل أداء دورها 

أنه من أجل اختيار املوقع املثايل  McClanahan ماكال�ان كما جيد  1.األوىل إلنشائهاالنظري منذ السنوات 

البيولوجية  فيف آن واحد مع األهدا االعتباربعني  االقتصادية االستدامةإلنشاء احملميات البحرية، يستحسن أخذ 

  .أو اجلغرافية األخرى

األوساط البحرية املتواجدة حتت ضغط النشاطات البشرية  إن اعتبار إنشاء احملميات البحرية وسيلة حلماية

سواء كانت إستخراجية أو غريها، جيد أسسه يف أن هذا النوع من النشاطات يعترب مصدرا لإلفراط يف  االقتصادية

، لذا مت اإلمجاع على تقنني 2ملواطن الضرورية حلياة الكائنات املتنوعة عن طريق التلوثاستغالل املوارد وإتالف ا

وانطالقا من هذا التفكري مت حظر ممارسة بعض النشاطات . هذا النوع من النشاطات داخل احملميات البحرية

. للتوافق مع مبدأ احلماية كالسياحة والصيد البحري، يف مثل هذه املناطق نتيجة اعتبارها غري قابلة  االقتصادية

                                   
1 KELLEHER G., KENCHINGTON R., Op. Cit., p 14. 

  .88، ص 2006، بريوت، 1ط، EOLSS، اليونسكو، األكادميية العربية للعلوم، 2عصام احلناوي، املوسوعة العربية من اجل التنمية املستدامة، البعد البيئي، ا�لد  2
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ات، كان إنشاء احملميات البحرية يعين بالضرورة غلق املنطقة أمام ممارسة كل أنواع يبصفة عامة، قبل الثمانين

، أدت هذه الوضعية إىل جدال ونقاش كبريين بني مؤيدي احلماية من جهة والقطاعات االقتصاديةالنشاطات 

بزيادة حدة هذه املعارضة، عرفت احملميات البحرية . من جهة أخرى 1وارداملعنية وكذا مستخدمي امل االقتصادية

، الشيء الذي ولد قبوال أكثر 2االقتصاديإىل الدور  رفصِّ جيال جديدا، فمرت من الدور اجلمايل احلمائي ال

  3.لفكرة احلماية

 حتظى يتال مهيةاألال تأكيد على درجة إن الرفاهية املقدمة من قبل األنظمة البيئية ملختلف الفاعلني احملليني ما هي إ

إذن . االعتباروالسياسية يف املنطقة، مع أخذ تعددية وظائف اإلقليم بعني  واالقتصادية االجتماعيةاجلوانب  ا�

 بطريقة تسمح بالربط بني محاية البيئة والتنمية احمللية املستدامة، وهذا عن جيب على احملميات البحرية أن ُتَسريَّ 

كل األطراف ذات املصلحة ويسعى إىل التوفيق بني هذين الدورين، أي إىل   االعتبارام إدارة يأخذ بعني طريق نظ

وهكذا مت املرور بأدوار ومهام احملميات . إجياد حل وسط بني الداعني إىل احلماية، والساعني إىل تنمية املنطقة

  .البحرية إىل اجليل الثاين

 

  الطبيعية ئللمواحماية التنوع البيولوجي وا :أوال

يتضمن الدور احلمائي للمحميات البحرية اسرتجاع وترميم األنظمة البيئية املتدهورة، واملوارد املستغلة استغالال غري 

، هذا باإلضافة إىل محاية الكائنات املتنوعة ووقايتها من خمتلف األضرار اليت تواجهها كاإلفراط يف 4عقالين

يقوم هذا الدور الذي تؤديه احملميات البحرية على محاية تنوع ووفرة . يعية والتلوثو�دمي املواطن الطب االستغالل

احلياة البحرية، عن طريق محاية الكائنات وموائلها، وكذا العالقة املعقدة بني خمتلف الكائنات املكونة للنظام 

ه العناصر، أي تستند إىل النظم كل هذ  االعتبار، وهذا ال ميكن أن يتحقق إال يف إطار مقاربة تأخذ بعني 5البيئي

                                   
1 WEIGEL J.Y., SARR O., (2002). “Bibliographical analysis of marine protected areas. General and regional references for West Africa”. IRD. 
Dakar. Juillet 2002, p 5. 

 .بيئية، وهو املتعلق بالقيمة االقتصادية احلقيقية اليت تعترب مهددة يف يومنا هذا نتيجة تدهور املوائليوجد امتياز آخر مرتبط حبماية املوائل والتنوع البيولوجي لألنظمة ال 2
3 National Research Council, Op. Cit. , p 21. 

مبا فيها األنظمة البيئية الربية والبحرية وتلك املائية باإلضافة إىل  االختالفات يف الكائنات احلية األصلية: "البند الثاين من اتفاقية التنوع البيولوجي يعرف التنوع البيولوجي على أنه  4
 ".البيئات املعقدة املتواجدة �ا، هذا يشمل التنوع عند كل نوع وبني األنواع وكذا األنظمة البيئية

النظام البيئي بأكمله بعني االعتبار، مبا حيتويه من أنواع وكائنات نباتية وحيوانية  عند تطبيق املقاربة باألنظمة البيئية على تسيري النشاطات اليت متارس يف األوساط البحرية جيب أخذ 5
ختتلف . ىل هذا النظام البيئي وحماولة احلفاظ عليهاوكذا أمناط املوائل البحرية اليت تعتمد عليها هذه األنواع، مع السهر على فهم العالقات املعقدة واملتشعبة بني األنواع اليت تنتمي إ

ينتمي إليه، آخذة بعني االعتبار البيئي الذي ملقاربة باألنظمة البيئية عن املقاربات األخرى كو�ا ال �دف إىل محاية نوع واحد وإمهال الدور الذي يلعبه هذا األخري داخل النظام ا
اربة متاشيا مع مبدأ الوقاية، أي أن إجراءات احلماية جيب أن تتبع حىت يف حالة غياب يؤكد الباحثون على ضرورة تطبيق هذه املق. ديناميكية األنظمة البيئية يف عملية تسيري املصايد

 .اه هذه اآلثارقاعدة املعلومات الكاملة والضرورية اخلاصة بالنشاطات املمارسة يف املنطقة، واآلثار البشرية على املنطقة وحىت ردود الفعل البيئية جت

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

49 

 

يف البداية، كانت هذه . 2النشاطات اليت متارس خارج احملمية أيضا االعتبار، وبالتايل جيب أن تأخذ بعني 1البيئية

، وبعد مدة أصبح هذا 3"املوارد البحرية اهلشة"الوظيفة �دف إىل احلماية الفردية لبعض األنواع اليت تدعى 

، 5، مبا فيها يف بعض األحيان األنواع الغري حبرية كالطيور4املهددة لبيئيةالطبيعية واألنظمة ا املصطلح يشمل املوائل

 :وينقسم هذا الدور بدوره إىل أربع أدوار فرعية

 6حماية األنواع المتوطنة والمهددة والنادرة والهامة -1

ألمساك ومدى محايتها يف للتوزيع اجلغرايف أكد اإلحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة يف تقرير له حول تقييم أويل ل

خاصة بالنسبة للضفتني الغربية (حاليا  توفرة، على ضرورة إكمال قاعدة املعلومات امل7البحر األبيض املتوسط

عن طريق التعاون والتسيري اإلقليمي �دف محاية التنوع البيولوجي يف املنطقة، وبالتايل فإن هذا ) واجلنوبية للحوض

  .إىل تقوية احلماية يف املنطقة اشجع على تبين إجراءات محائية مناسبة ودعالتقرير 

إن اخلطر احملدق باألوساط البحرية كبري جدا، إذ انقرضت العديد من األنواع البحرية اليت كانت يف متواجدة 

عندما تكون . 8ارتفاع معدالت فقدان التنوع البيولوجي ف إىل ذلك، ضاالنقراضبأعداد هائلة، أو هي يف طريق 

رجانية، الشعاب امل(املوارد البحرية مهددة أو يف خطر، من الضروري إنشاء حمميات حبرية حلماية املواطن الفريدة 

واملواطن املهددة والضرورية إلمتام الدورة البيولوجية لألنواع املختلفة ومناطق اإلنتاج ...) األعشاب البحرية،

 .9ارالبيولوجي كاملستنقعات ومصبات األ�

 

                                   
1  Greenpeace, Ecosystem Approach : Protecting marine life in all its forms, Op. Cit. 
2  Greenpeace, Réserves marinnes pour la méditerranée, Op. Cit. 

هو احلال يف يومنا ، و )baleinesالدالفني، السالحف البحرية، التماسيح، احليتان (من أجل توفري محاية خاصة لألنواع احلساسة اهلشة  Les Sanctuairesمت إنشاء احلظائر و  3
  .هذا بالنسبة حلظائر القشريات أو حظائر السالحف البحرية

  .12ص .2005مارس  أشرف السبحي، احملميات البحرية والساحلية يف اإلمارات، الفرص والتحديات، هيئة األحباث البحرية واحلياة الفطرية وتنميتها، أبو ظيب، 4
5 WEIGEL J. Y., SARR O., p 5. 

إن التعرف على مثل هذه األنواع سواء كؤشر أو كرابط بيئي مهمة جدا . عن أنواع خاصة ذات أدوار أساسية من حيث قابلية مقاومة األنظمة للضغوطات املمارسة حوهلا هي عبارة 6
 .وتسمح برتكيز اجلهود اخلاصة باحلماية باإلضافة إىل حتديد مؤشرات متابعة ملثل هذه األنواع

سالالت خمتلفة، وانتهت بأن أكثر من  6نوعا ينتمي إىل  513، مشلت الدراسة "نظرة حول حالة احلماية وتوزيع األمساك يف البحر األبيض املتوسط"نوان حيمل هذا التقرير ع 7
يمة خاصة على األنواع كبرية احلجم ذات دورات نصف األنواع املدروسة مهددة باالنقراض نتيجة أساليب الصيد الغري مناسبة والتسيري الغري كفؤ والصيد العشوائي الذي له آثار وخ

نوع عبارة عن أنواع متوطنة أي ال توجد إال يف حوض البحر األبيض املتوسط، وأن  74كما أكد هذا التقرير أن . احلياة البطيئة والطويلة، وهذا ما جيعلها أكثر عرضة لالنقراض
 .من األنواع املتوطنة %14ط بـ املعلومات املتاحة غري كافية لدراسة مدى اخلطر الذي حيي

االختالفات يف الكائنات احلية األصلية مبا فيها األنظمة البيئية الربية والبحرية وتلك املائية باإلضافة إىل : "البند الثاين من اتفاقية التنوع البيولوجي يعرف التنوع البيولوجي على أنه  8
  ".ع عند كل نوع وبني األنواع وكذا األنظمة البيئيةالبيئات املعقدة املتواجدة فيها، هذا يشمل التنو 

9 National Research Council, Op. Cit. , p 22. 
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 استرجاع حيوية الموائل النموذجية واألنظمة البيئية الحفاظ أو -2

إن اخلسارة من حيث التنوع البيولوجي ناجتة عن إتالف املوائل حتت التأثري البشري، كالصيد باستخدام شباك اجلر 

مة البيئية والدور الذي الذي يؤدي إىل �دمي اخلصائص الفيزيائية والبيولوجية على نطاق واسع وتدهور قاعدة األنظ

ها على األنظمة البيئية النموذجية، تعترب احملميات البحرية احلل األمثل والوحيد لضمان تفعن طريق حمافظ. تؤديه

يف احلقيقة إن انفتاح العامل البحري دون أية حدود فعلية، واملصحوب . دميومة األنواع املختلفة وتنوعها اجليين

ة ، عن طريق مسامهتطبيق مبدأ احلمايةه يؤكد على ضرورة محاية رقعة جغرافية معينة، و بتشتت وتبعثر الكائنات في

وبالتايل فإن صيانة جمموع املوائل النموذجية  .وإتالف املوائل االنقراضحملميات البحرية يف التقليل من معدالت ا

  .ة حيا�اغذاء واملأوى الضروريني لكافة األنواع طيلة دور للوفر كو�ا املأمر أساسي،  

 المحافظة على الخصائص الجينية والتنوع البيولوجي -3

للمحميات البحرية على صيانة التنوع اجليين الطبيعي يف املناطق احلساسة عن جيب أن يساعد الدور احلمائي 

  2.عليها 1طريق التقليل من الضغوط البشرية املمارسة

 اتهااسة لدورة حيسحماية األنواع خالل كل المراحل الح -4

واحدة من األسباب الرئيسة إلنشاء احملميات البحرية منذ البداية،  كانت محاية املشاتل والريقات وصغار الكائنات

ومنه  ،وهذا قائم على أن فكرة إغالق املناطق اليت حتتوي على املشاتل تسمح حبماية كافة أنواع املخزون السمكي

تب عنه من وفيات عند األنواع البالغة والكبرية، وبالتايل فهي التقليل من معدل الوفيات عند الصغار مع ما يرت 

  3.تساعد على ضمان استمرارية خمتلف األنواع باختالف أعمارها

 

  دور المحميات البحرية في إنتاج المعرفة :ثانيا

ارج وداخل تعترب احملميات البحرية مهمة جدا من اجلانب العلمي، خاصة كو�ا تسعى إىل مراقبة اآلثار البشرية خ

  :وظيفتني ينقسم بدوره إىل 4.احملمية، وبالتايل فهي طريقة �دف إىل حتديد وفهم مكونات احلياة البحرية

                                   
 .إن أساليب الصيد السائدة تأخذ بعني االعتبار أحجام األمساك وهذا ما ميكن أن يؤثر على أحد األجناس أكثر أو دون اآلخر 1

2 National Research Council, Op. Cit. , p 27. 
3 National Research Council, Op. Cit., p 24. 
4 PORT J. D., BURNELL G. M., CROSS T., EMMERSON M., MCALLEN R., RAMSAY R., ROGAN ., Challenges to Marine 
Ecosystems. Proceedings of the 41st European Marine Biology Symposium. Published by Springer. vol. 606. University College Cork, Ireland. 
2008, p 44. 
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 الوظيفة المتعلقة بالبحث العلمي -1

تشكل احملميات البحرية منذ ظهورها، قلب األحباث العلمية، شاملة بذلك خمتلف التخصصات املرتبطة باملعرفة 

عادة ما يصطدم . وساط البحرية، �دف حتديد أنظمة احلماية واحملافظة على املوارد احلية وموائلهاالبيوفيزيائية لأل

هذا الفهم لألوساط البحرية، جبملة من املتغريات البيئية والبشرية، واليت ميكن أن تؤثر يف آن واحد وأثناء مراحل 

) املتغريات البيئية والبشرية(ر املختلفة النامجة عنها خمتلفة ومتفاوتة من حيث الزمن واملكان، لذا يتعذر فصل اآلثا

ال ميكن أن يتحقق هذا إال من خالل محاية منطقة عذراء مل متسسها يد . 1وبالتايل حتديد منط احلماية املالئم

ة اليت اإلنسان، ورفعها إىل درجة حممية حبرية، واليت تعترب كشاهد ومرجع �دف إىل دراسة املخاطر احلقيقية واحملتمل

املتوسط والطويل، وبالتايل تسمح بتقدير اآلثار النامجة عن النشاطات البشرية  يني�دد األنظمة البيئية على املد

كو�ا حتت (تسمح احملميات البحرية أيضا بدراسة آثار احلماية . عن طريق إقامة أنظمة احلراسة واملراقبة الفعالة

  2.يةغري احملماألوساط األخرى  واملقارنة مع) التأثري اإلجيايب للحماية

تلعب إذن احملميات البحرية دورا مهما يف عملية البحث العلمي، فهي تعمل على توفري قاعدة معلومات حصرية، 

ما يؤدي إىل وصف احملميات البحرية مبخابر حقيقية للتنوع البيولوجي، كما يسمح هذا بالفهم اجليد لألنظمة 

بل وأكثر من ذلك، تعترب احملميات البحرية فرصة جلمع أكرب . ة لكل نوع من األنواعالبيئية البحرية ودورات احليا

الستغالل املوارد يف املنطقة وحتليل املعارف البيئية اليت حبوزة  ،قدر ممكن من املعلومات املتعلقة باألشكال التقليدية

  3.السكان احملليني والضرورية لعملية اختاذ القرار

تاز �ا احملميات البحرية ميكن أن تتيح فرصة قيمة لتقدير سبل حتقيق التنمية املستدامة هذه اخلاصية اليت مت

العقالين للموارد احلية يف املنطقة، باإلضافة هذا تسمح املناطق العذراء بدراسة ومتابعة وتقدير  واالستغالل

فرص مجع املعلومات الضرورية، ومن مث  ، وكذا توفري)التغريات املناخية(التغريات اليت حتدث على املستوى العاملي 

  4.تشكيل قاعدة معلومات خاصة بنظام بيئي معني

بعد مدة، تسمح هذه املعلومات واملعارف، وبالتكامل مع الدور احلمائي للمحميات البحرية، بتحسني إدارة 

وارد البيئية وبالتايل املستدام للم االستغالل، �دف تشجيع 5النشاطات البحرية اإلستخراجية وغري اإلستخراجية

                                   
1 National Research Council, Op. Cit. , p 27. 
2 RAFFIN C., Op. Cit., p 291. 

 .ت البحريةيرى بعض الباحثني أنه إذا مل يتم أخذ املعارف البيئية للصيادين بعني االعتبار، فإن هذا ميكن أن يؤدي إىل فشل مشاريع إنشاء احملميا 3
4 RAFFIN C., Op. Cit., p 291. 

 .وهو عبارة عن انتقال منافع احلماية 5
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كما تسمح بتقليص األخطاء اإلدارية، اليت تعود . ضمان استمرارية األنظمة البيئية وتشكيل قاعدة متينة لتسيريها

كما جيب التأكيد أن نيل ثقة  . أو إىل التغريات املناخية) يف أغلب األحيان(سواء إىل أخطاء يف تقدير املخزون 

على املعلومات املتاحة تسمح بتقليص مدة املفاوضات اخلاصة مبشاريع إقامة  كل األطراف ذات املصلحة بناء

  ).مرحلة التفاوض(احملميات البحرية وبالتايل تقليص التكاليف املخصصة هلذه املرحلة 

  الدور المتعلق بالفرص التعليمية -2

لرتبوية املرتتبة عنها، فهي توفر القيمة او إن الدور الذي تلعبه احملميات البحرية كمخرب للبحث العلمي، يتماشى 

إذ تعترب احملميات البحرية أداة تعليمية . فرصا تعليمية ممتازة �دف إىل التحسيس البيئي للجمهور بصفة عامة

، نتيجة ثروة وتنوع األنظمة البيئية البحرية والكائنات اليت تعيش �ا، فهي تسمح بفهم لالهتمامبسيطة مثرية 

   1.لبيئةذه افية طعن النشاطات البشرية هلياة البحرية، وكيالتنوع البيولوجي للح

موقع، ميثل على وجه التحديد دور حمميات  400إن برنامج اإلنسان واحمليط احليوي لليونسكو، املتعلق بأكثر من 

لية اختاذ وقد أظهرت مشاركة اجلهات احمللية ومجاعات املستخدمني يف عم. احمليط احليوي يف الرتبية والتكوين البيئي

القرار والتخطيط للمحميات البحرية أ�ا وسيلة تربوية جد فعالة، كما أن التحسينات املالحظة على اجلانب البيئي 

تعكس صحة األنظمة البيئية اليت تعترب وسيلة وبرهانا آلثار احملميات البحرية، واليت ميكن مالحظتها بعد مدة من 

  2.قبول فكرة احلماية يف خمتلف األوساطإنشاء احملمية، وهذا ما يزيد من نسبة 

يساهم هذا الدور الذي تلعبه احملميات البحرية، يف تسهيل اجلهود الدولية الداعية إىل التعريف باألوساط البحرية 

واخلدمات اليت تقدمها من أجل ترسيخ فكرة احلماية وضرورة استدامة املوارد البحرية  ،والنشاطات املمارسة فيها

  .يف األذهان، وبالتايل السعي إىل بناء جمتمع حساس جتاه القضايا البيئيةوالساحلية 

  

  ستخراجية والترفيهية والسياحيةإلالدور المتعلق بترقية النشاطات غير ا :ثالثا

املرتتبة عنها، باإلضافة إىل التثمني  االقتصاديةللمنافع  فعليةيسمح املظهر اجلمايل للمحميات البحرية بزيادة 

ملنافع احلماية، عن طريق احملافظة على النشاطات اليت حتظى باملشاركة الفعالة للمجتمعات احمللية  دياالقتصا

وتطوير النشاطات الرتفيهية غري اإلستخراجية، إذ توفر محاية التنوع البيولوجي فرصا استثمارية جديدة تسمح خبلق 

ناغم هلذا النوع من النشاطات مع مبدأ احلماية شجع إن فكرة التطوير املت. نشاطات اقتصادية يف األوساط احمللية

                                   
1 WEIGEL J.Y., SARR O., Op. Cit. , p 4-5. 
2 RAFFIN C., Op. Cit. , p 292. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

53 

 

إن الرفاهية املرتتبة عن هذا النوع من . 1تطوير القطاعات األصلية، وظهور ختصصات جديدة كالسياحة البيئية

وفرة احلياة البحرية، مياه غري ملوثة، موائل (النشاطات، ناجتة بالدرجة األوىل عن بيئة حبرية ذات جودة رفيعة 

تجارية، الستخراجية وغري إل، عن طريق النشاطات غري الالزدهارالبحرية توفر عدة إمكانات  ئلن املواإإذ ). عذراء

التجارية، كالغوص والسباحة باستعمال املنشاق والتقاط الصور حتت املاء والقوارب والكاياك ومراقبة الثدييات أو 

املرجان أو الثدييات (ية األنظمة البيئية كليا أو نسبيا بالرفع من رضا السواح عن طريق محا فهي تسمح. 2البحرية

  .3...)البحرية أو

هو الذي يفسر ويعلل  االقتصاديستخراجية مرة أخرى أن املردود إليدل هذا النوع من النشاطات الرتفيهية غري ا

عند تطبيق . االقتصادية احلماية وليس العكس، واملمكن تفسريه بقدرة احملميات البحرية على توليد العوائد والفوائد

ماية واحملافظة على الرتاث البيئي احل، يتبني لنا أن الرغبة يف 4ستدامةعلى السياحة امل) تثمني احلماية(هذا املبدأ 

قطاع جذاب ميكن استغالله لغرس أسس التنمية املستدامة يف األوساط  ؛والثقايف لألجيال احلالية واملستقبلية

لبحرية ليست سوى نظام بيئي جيب محايته واحلفاظ عليه، بل هي تراث مشرتك جيب تسيريه إذن فالبيئية ا. احمللية

  .5لألجيال احلالية واملستقبلية استمراريتهاملتوسط والطويل، لضمان يني على املد

 القتصاديةااحمللي واملشاركة يف متويل محاية البيئة يف املنطقة، ميكن أن تكون هلذه الفوائد  االقتصادعن طريق تنمية 

احمللية  االقتصاديةاحملميات البحرية كمحفز للتنمية  لذا تعتربأمهية خاصة للمجتمعات احمللية على املدى الطويل، 

  .واإلقليمية والوطنية

ستخراجية، جتعل كل األطراف ذات املصلحة مستفيدة من إلإن اخلاصية احمللية املستدامة هلذه النشاطات غري ا

...) عرب حقوق الدخول، النشاطات التسويقية داخل احملمية(ية، مبا يف ذلك مسريو احملمية آثار احملميات البحر 

ميكن آلثار السياحة البيئية أن تتوقف على خلق  وال...). مراكز الغوص، املطاعم، الفنادق، (وصناع السياحة 

عمل، ضرائب، جلب العملة خلق فرص (الوطين  على الصعيد احمللي أوأكانت النشاطات اليت تولد عوائد سواء 

                                   
اإلهتمام بالطبيعة، اإلسهام يف : اتمكونة أساسية هلذه املمارس 13بعد إحصائه للكتابات اليت تطرقت إىل موضوع السياحة البيئية، أن هناك  David FENNELLيرى  1

، )عدم استهالك املوارد الطبيعية يف املنطقة(فة احلماية، إنشاء حظائر وحمميات، وجود منافع للمجتمعات احمللية على املدى الطويل، الرتبية البيئية، التأثريات البيئية السلبية الضعي
مشروعات صغرية، توافد (حية والبيئية، االستدامة، رضا السواح وترفيههم، الطابع الثقايف، طابع املغامرة، السياحة على سلم صغري االتسام باملسؤولية واألخالقية، إدارة النشاطات السيا

 ).ضعيف للسواح
2 ALBAN F., APPERE., BONCOEUR J., 2006, Economic analysis of Marine Protected Areas. A Littérature Review. EMPAFISH Project, 
Booklet n°3, p 13. 

 .إذ أن فرص مالحظة األنواع الناذرة والكائنات كبرية احلجم تساهم يف زيادة التوافد إىل احملمية.يف حالة الغوص يف األعماق مثال، يزيد رضا السائح بارتفاع نوعية األنظمة البيئية 3

 .حرتام الثقافة احمللية وطابعها وأخريا ترشيد املوارد السياحية لتبقى صاحلة لألجيال احلالية واملستقبليةتتمثل حماور السياحة املستدامة يف مراعاة قواعد البيئة ونظمها  ا 4

5 GAGNON C., GAGNON S., L’écotourisme entre l’arbre et l’écorce. De la conservation au développement viable des territoires. Presses de 
l’Université du Québec. 2006, p 30. 
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 واالستقرار باالستدامة، بل هي شرط أساسي لقبول فكرة احلماية على املدى القصري، والذي يرتجم ...)الصعبة

  .1للمجتمعات احمللية واالجتماعي االقتصادي

ية، ستخراجية داخل احملميات البحر إلكما توجد بعض األدلة األخرى لتفسري ظهور النشاطات الرتفيهية غري ا

  2 :التقليدية اليت ال ُتِضر بالبيئة، وتتمثل هذه األدلة فيما يلي االستخداماتباإلضافة إىل احملافظة على 

ميكن أن  ،ستخراجية داخل األنظمة البيئية البحريةإلري اغالناجتة عن تقييم النشاطات  االقتصاديةالفوائد  -

ة الناجتة عن تقليص نشاط الصيد البحري أو للمحميات البحري واالجتماعية االقتصاديةتعوض التكاليف 

  النشاطات اإلستخراجية األخرى؛

ملشروع إنشاء احملميات البحرية من  االجتماعيتطوير مثل هذه النشاطات يساعد على الرفع من القبول  -

 طرف ا�تمعات احمللية، وهذا ما يساعد على الرفع من رفاهية السكان احملليني عن طريق دجمهم يف عملية

 .اختاذ القرار والسري �م حنو تنمية حملية مستدامة

تعترب السياحة عامال أساسيا للتنمية احمللية، فهي تساهم يف خلق فرص عمل وغريها لكن يف نفس الوقت تؤثر 

لبية لذا ينبغي تشجيع سياحة مسؤولة وآمنة بيئيا �دف إىل املوازنة بني اآلثار الس. على املوارد الطبيعية كاملياه مثال

للسياحة اجلماعية على البيئة واحملافظة على اخلدمات اليت تقدمها األنظمة البيئية، وكذا رفاه ا�تمعات احمللية 

يف املنطقة، كو�ا  االقتصاديةكما متثل السياحة البيئية فرصة تسمح للجماعات احمللية بتنويع النشاطات . 3والسواح

  5.إلضافة إىل محاية املوارد الطبيعية املتواجدة �ا يف آن واحدللمحميات البحرية، با 4مصدر متويل ذايت

على سبيل املثال جتذب جزر الكارييب كل سنة ماليني السياح إىل شواطئها واحلواجز املرجانية اليت حتتويها، إذ ميثل 

مليار  8,9، حبوايل (PIB Produit Intérieur Brut) من الناتج الوطين اخلام %50قطاع السياحة ما يقارب 

اليت ميكن أن تنتج عن احملميات البحرية إذا مت دجمها بشكل  االقتصاديةدوالر أمريكي، وهذا يؤكد على القيمة 

  6.صحيح يف اإلسرتاتيجية اإلقليمية والوطنية

 

 

                                   
1 DENAIS L., Ecotourisme, un outil de gestion des écosystèmes. Université de Sherbrooke. Québec. Canada. Juin 2007, p 19. 
2 ALBAN F., Op. Cit. , p 39-40. 
3 UICN, Réflexions Méditerranéenes, Centre de cooperation pour la méditerranée de l’UICN, Malaga, Spain, p 35. 

 .باستثناء حمميات حبرية عن طريق إقامة مشروعات كهذه) للمدى القصري(ميكن أن يكون تطوير النشاطات الرتفيهية والسياحية وسيلة تسمح للسكان احملليني املتأثرين سلبيا  4

5 DENAIS L., Op. Cit. , p 34. 
6 RAFFIN C., Op. Cit. , p 292. 
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  اتالمائي تربيةو الدور الخاص بالصيد البحري : رابعا

ت البشرية ضمانا الستدامة األنواع، أكثر فعالية من الوسائل تعترب فكرة إنشاء احملميات اليت ُمتنع فيها كل النشاطا

األخرى، كاللجوء إىل القانون لتحديد فرتات منع الصيد، واليت عادة ما يتم التالعب �ا كو�ا ال تقوم على أسس 

  .االعتبارعلمية صحيحة أو ال تأخذ كل العوامل بعني 

ستغلة وضمان بقائها أحد األدوار البيئية املهمة للمحميات يعترب توفري املأوى الذي يسمح بتكاثر األنواع امل

البحرية، عن طريق املسامهة يف إدارة وتسيري املصايد، إذ تساعد على ضمان استمرارية األنواع التجارية املستهدفة 

اية األنواع وقد مت إثبات أن احملميات البحرية ميكن أن تساهم يف مح. وتساعد على تكاثرها الطبيعي دون أية عرقلة

وتساعد على زيادة  Stocks reproductifs األكثر إنتاجية األكثر أمهية اقتصاديا عن طريق صيانة ا�تمعات

  1.الناتج عن هذه األنواع االقتصادياحلجم املتوسط وكثافة األفراد، أي تزيد من املردود 

يف املنطقة، وما يرتتب عنها من  لالستغاللالقابلة جيب أن ترتجم املنافع املرتتبة عن احلماية بزيادة الكتلة احليوية 

زيادة الكمية املصطادة يف املصايد ا�اورة للمحمية، وهذا ما يسهم يف التعويض عن اخلسارة املرتتبة عن تقليص 

املالحظة على  2لذا فاحملميات البحرية جيب أن تساعد على التخفيف من التذبذبات. املساحة املسموحة للصيد

املرتتب  لال�يارالذي جيعل املخزون أقل عرضة  L’effet tampon تأثري العزل الكميات املصطادة، بفعلمستوى 

  3.االستغاللعن اإلفراط يف 

إن إنشاء احملميات البحرية �دف تأطري قطاع الصيد البحري وإدارة املصايد ميكن أن خيلق ثالث تأثريات متناقضة 

تغري تشكيلة الكميات ( 4التأثري الكيفيو  )تغري الكمية املصطادة( الكمي التأثري): سعر بيع السمك(مع السعر 

فبالنسبة لعوائد الصيادين، ميكن أن تكون زيادة نسبة . 5"كلفة اإلنتاج"و تأثري ) املصطادة وتقييم أحسن للمنتج

باألمهية الالزمة  ، هذا اجلانب الذي ال حيظى"السعر"الكميات املصطادة وتغيري تشكيلتها مصحوبة بتأثري على 

                                   
1 RAFFIN C., Op. Cit. , p 298. 

لكن الدراسات األوىل أظهرت أنه إذا تعلق األمر بتحديد منطقة الصيد، فإن الصيادين ال . يعترب هذا االستقرار منفعا إجيابيا، يف حالة كون الصيادين بعيدين كل البعد عن املخاطرة 2
رة من قبل الصيادين تؤثر على منافع احملميات وجتعلها غري كافية للتقليل من حدة املخاطر على التذبذبات يف وبالتايل فإن التحليل هذه النتائج أظهر أن املخاط. يبتعدون عن املخاطرة

 .الكتلة احليوية، وهذا غري كاف من أجل احلصول على قبول الصيادين لفكرة احلماية اليت تعين هلم حظر مناطق الصيد بالدرجة األوىل
3 ALBAN F., Op. Cit. , p 36. 

وبالتايل فإن التغري يف الكميات املصطادة ميكن أن يدفع بالصيادين إىل تغيري طرق . أن يسمح اسرتجاع املخزون للصيادين باستهداف األنواع احملبوبة من طرف املستهلكني جيب 4
وأخريا فإن السمك املصطاد يف . يرتجم بالزيادة يف األسعار من جهة أخرى، زيادة حجم متوسط أحجام األمساك املصطادة ميكن أن. توزيع منتجا�م عن طريق بيع السمك الطازج

 .ميكن تقييمها عن طريق ال بل بيئي") الصحيحة بيئيا"نوع األمساك، تقنيات الصيد (احملميات ميكن أن ميتاز بصورة إجيابية يف نظر املستهلكني 
 .تايل ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع تكلفة االستغالل حسب درجة ارتباط الصيادين باملنطقةمكانية جلهود الصيد، وبال-راحة زمنية إنشاء حمميات حبرية يؤدي إىلإن  5
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إذ أنه من أجل مستوى ثابت من الطلب، ال ميكن حتديد التأثري النهائي للمحمية . من حيث التحليل والدراسة

  1.على املستوى العام لألسعار ويكون عادة حسب األمهية اليت حتظى �ا املصايد يف السوق

، 2الوقاية إعن الصيد، ميكن أن تعترب كتطبيق ملبدإن وجود منطقة تكون فيها املوارد حمصنة ضد الوفيات املرتتبة 

، عندما يؤول املخزون انظري. "خمزون األمان"دور املخزون فيها يلعب املخاطر، حيث  عن طريق التقليل من حدة

د املتواجد باملنطقة املسموح �ا الصيد إىل الصفر بزيادة جهود الصيد، فإن املخزون املتواجد باملنطقة احملظورة يستفي

ها مراقبة جهود الصيد، كاملصايد التقليدية الواسعة أو الرتفيهية، فييف املناطق اليت يصعب . من درجة محاية مناسبة

على املدى الطويل، ميكن أن جتلب . م للموارداحال فعاال من أجل التسيري املستدفيها إنشاء احملميات  اليت يشكل

املصطادة، وهذا ما جيعل املخزون أقل عرضة لإلفراط يف حمميات الصيد نوعا من اإلستقرار يف الكميات 

  3.اإلستغالل

، لذا 4تعترب نسبة املخزون السمكي احملفوظ داخل احملمية سياسة تأمينية ضد خماطر ا�يار املخزون السمكي

قييمية فاحملميات البحرية تساهم يف الوقاية من سلبيات اإلدارة التقليدية للمصايد، كاألخطاء التقديرية والت

 ليل منفهي تسمح بالتق. 5للمخزون، وصعوبات مراقبة جهود الصيد ومشاكل إرجاع غلة الصيد العشوائي وغريها

املوارد البحرية وتدهور املوائل الطبيعية الراجعة إىل عدم انتقاء الوسائل املستخدمة يف نشاط  اإلفراط يف استغالل

،  6ملواجهة حاالت عدم اليقني املختلفة واملرتبطة بتسيري املصايدلذا يعد إنشاء احملميات البحرية وسيلة  .الصيد

هذه املصادر ... تأثري النشاطات البشرية على األنظمة البيئيةو التغريات املناخية وتأثريها على األنظمة البيئية، ك

يف هذا السياق، . أو املؤسساتية السائدة يف املنطقة االجتماعيةواملكونات  االقتصاديةمتعلقة أيضا باألنظمة 

ومقابل التكاليف املرتفعة جدا لعملية مجع املعلومات، يتمثل النهج البديل والوحيد يف اللجوء إىل احملميات البحرية 

                                   
1 ALBAN F., Op. Cit. , p 36. 

جيب أن  إن غياب اليقني العلمي املطلق، ال: على ما يلي 16، إذ ينص املبدأ 1992مت تبين هذا املصطلح ألول مرة خالل مؤمتر األرض الذي انعقد يف ري ودي جانريو سنة  2
 .يكون حجة ومربرا لعدم أخذ اإلجراءات الضرورية حلماية البيئة من التدهور يف حالة وجود �ديدات خطرية ال رجعة فيها

3 Colloque national des AMP, Op. Cit. , p 32. 

تلوث، سوء (خزون معني مهما كان سبب ذلك يف حالة تدهور �ائي مل. ، هي عبارة عن دور أساسي للمحميات البحريةDAUHNSACK et AULTحسب أعمال  4
 .ALBAN F., Op. Cit. , p 37: انظر .فإن احملميات ميكن أن تلعب دور خزانات منت أجل إعادة تزويد هذا املخزون بسرعة) اإلستغالل، التغريات املناخية

 .جند هذا الدور اإلئتماين يف كل من أهداف احلماية وأهداف تسيري املصايد 5
أخطاء يف : لة الطبيعية للمواردادة مخس حاالت من عدم اليقني عند اختاذ القرارات املتعلقة بتسيري املوارد الطبيعية املتجددة، واليت تزداد حد�ا حسب عدم ثبات احلاجند ع 6

 .التقديرات، أخطاء يف كيفية التقدير، أخطاء يف النماذج املتبعة، أخطاء يف القياس وأخطاء يف التطبيق
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لتجاوز هذه الصعاب، خاصة وأ�ا تسمح جبمع املعلومات الضرورية اخلاصة باألنظمة البيئية البحرية املتواجدة 

  1.�ا

  على إدارة المصايد منافع المحميات البحرية -1

ميكن للمحميات البحرية أن حتسن إدارة املصايد بعدة طرق، وهذا يتعلق خبصائص املوارد البحرية واملصايد 

إذ مل يعد ينظر إىل إنشاء احملميات البحرية كوسيلة منافية لنشاط الصيد . 2بالدرجة األوىل، إضافة إىل نظم إدار�ا

اهلدف من تسيري املصايد هو استدامة  .لتقنيات التقليدية إلدارة هذا النشاطالبحري، بل كبديل قابل للعيش مع ا

املوارد السمكية ومن مث اإلنتاج السمكي، وبالتايل تأمني مردود اقتصادي للصيادين، وهذا عن طريق البحث عن 

  3.توازن بني اخنفاض املخزون واستدامة املوارد البحرية

الذي ميثل مصدر إعادة و  Le stock reproducteur األكثر إنتاجية املخزون هكذا تسمح احملميات البحرية حبماية

، هااسرتجاع املخزون األصلي فيعلى و هي تشجع أيضا  ،)عن طريق انتقال الريقات(توطني يف املناطق ا�اورة 

  .L’effet transfert(4(االنتقال  عن طريق هجرة الكائنات كبرية احلجم بفعل تأثري

ات البحرية على التنوع البيولوجي واملوائل الطبيعية،بفعل دورها يف صيانة اهليكل العمري الطبيعي حتافظ احملمي

للمجتمعات احليوانية، أي أ�ا متثل قاعدة أساسية الستمرار احلياة البحرية، كما أنه عن طريق اإلدارة الفعالة 

  5.تني لنجاح احملمية وبلوغ أهدافهاللمحميات البحرية يتم تسهيل عملييت احلراسة واملراقبة، الضروري

وقد اكتست أمهية كبرية نتيجة . تتعدد األهداف املوضوعة للمحميات البحرية وأولويا�ا من منطقة إىل أخرى

دورها يف تسيري املصايد، لقدر�ا على محاية املوائل اهلشة واألنواع يف فرتا�ا احلساسة؛ إذ هي تقلل من الوفيات 

تقوم األهداف املوالية على . 6الصيد عن طريق توفري املخابئ لألنواع املتعرضة إىل الصيد املفرطاملرتتبة عن نشاط 

 .أن إنشاء احملميات البحرية تتطلب تسيري املنطقة حسب األساليب املختلفة للصيد والقوانني والنظم البيئية ،فكرة

 

  

                                   
1 ALBAN F., Op. Cit. , p 37. 
2 National Research Council, Op. Cit. , p 63. 

 .2003، الكويت 1سليمان حممد املطر وآخرون، البيئة البحرية بدولة الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، ط  3
4 MOTOS L. CLYDE WILSON D. The knowledge base for fisheries management, Developments in Aquaculture and Fisheries Science – 36, 
Elsevier, first edition 2006. P317. 
5 WEIGEL J.Y. SARR O., Op. Cit. , p 7. 
6 MOTOS L. CLYDE WILSON D., Op. Cit., 317. 
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  التقليدية تسييرتقديم ضمانات ضد فشل نظم ال -2

أساليب تقدير املخزون السمكي، نتيجة نقص املعلومات الضرورية لذلك، مت اقرتاح إنشاء احملميات  نظرا لعدم دقة

أو ثابتة من خمزون املوارد الطبيعية، وتشجيع استعادة املخزون املفقود /البحرية من أجل ضمان تكاثر نسبة معينة و

يات عند األنواع املختلفة، مؤدية إىل القضاء يف السالسل الغذائية أو نسب الوف االستهالكأو  االستغاللنتيجة 

  1.م للمصايدااملستد االستغاللقادرة على ضمان العلى بعض حدود الوسائل التقليدية غري 

تقع معظم احملميات البحرية يف الشريط الساحلي أو الشعاب املرجانية، وهي عادة ما تعترب كبديل للوسائل 

متعددة اخلصائص، متعددة (ثر تالؤما وجتاوبا مع خصوصيات املصايد املتعددة إلدارة املصايد، كو�ا أك 2التقليدية

لكن من جهة أخرى، تواجه احملميات البحرية ضغوطا اجتماعية ...). األساطيل، متعددة العتاد، متعددة األنواع

صيد مهمة فإذا كانت املصايد كبرية احلجم وجهود ال. أو سياسية تعمل على احلد والتقليل من جهود الصيد

وصعبة املراقبة، يتم اللجوء إىل احملميات البحرية لتسيريها وتقنني النشاطات املمارسة �ا، �دف احملافظة على 

  .اإلنتاجية وحتسينها أو الرفع منها

، تعترب احملميات البحرية احلل الوحيد القابل للتطبيق خاصة فيما يتعلق باملصايد الصغرية املنتشرة يف الدول الفقرية

عندما تكون القدرات املؤسساتية حمدودة ومراقبة الصيد تقليدية وإجراءات التقليل من جهود الصيد غري قابلة 

  .3للتطبيق

  االستغاللمراقبة معدل  -3

أل�ا (تأيت بنتائج إجيابية  وال) طريقة احلصص أو غريها(عندما ختفق السبل التقليدية يف تقنني وتأطري نشاط الصيد 

، فإن احلل الوحيد )ارتفاع تكلفة مجع املعلومات الالزمةنتيجة ربي أو اجلطابع العليها  ىيطغوال  لتطبيقغري قابلة ل

. الباقي هو إغالق منطقة معينة تكون واسعة وغنية باملوارد الطبيعية البحرية عن طريق إنشاء حممية حبرية يف املنطقة

ع الواحد غري قابلة للتطبيق يف حالة تعدد األنواع، إذ يستحيل ر بأن طريقة إدارة املصايد باحلصص وبالنو فسَّ هذا يُ 

إنشاء احملميات  إال يف حالة، لذا فالصيد باحلصص وبالنوع الواحد غري ممكن، هحداستهداف كل نوع على 

  4.البحرية

                                   
 ...).املعلومات املتاحة، غياب املشاركةغياب قوانني امللكية، مشاكل نوعية (يوجد العديد من التفسريات هلذا الفشل يف إدارة املصايد  1
األوىل ) إدارة مبنع الصيد يف منطقة معينة(عادة ما يكون هناك معارضة بني اإلجراءات اليت �دف إىل مراقبة الدرجة احلقيقية جلهود الصيد أو درجة كميات املصطادة داخل احملمية  2

 .ى املقاربة باألنظمة البيئية إلدارة املصايدمتتاز بكو�ا �تم بنوع واحد يف حني تشجع احملميات عل
3 MOTOS L. CLYDE WILSON D., Op Cit. p 317. 
4 National Research Council, Op. Cit. , p 23. 
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ىل يف مراقبة تتمثل األو : بطريقتني االستغاللراقبة والتقليل من معدالت املميكن أن تساعد احملميات البحرية على 

الكميات املصطادة مباشرة، ومنه محاية جزء معني من املوارد، هذه الطريقة أظهرت جناحا كبريا يف حالة األنواع 

  .بطيئة احلركة

أما الثانية، فتقوم على التقليل من جهود الصيد يف املناطق اليت يرتفع فيها عدد الصيادين، عن طريق إعادة 

هذا احلل قابل للتطبيق يف املصايد اليت تتم إدار�ا �دف . 1عرضة للصيد املفرط توجيههم إىل مناطق أخرى أقل

الشيء السليب هلذه الطريقة هو أ�ا تؤدي إىل نشر . غري مقننةاليت التقليل من الكميات املصطادة أو تلك 

 .إىل مساحات أكثر اتساعا) كالصيد العشوائي وتدهور املوائل(سلبيات الصيد 

  لمنافع البيئيةاستدامة ا -4

باإلضافة إىل  ،ميكن للمحميات البحرية أن حتافظ على حركية األنظمة البيئية عن طريق صيانة كل مكونا�ا

، فاحملميات البحرية تعمل على 2احلفاظ على خمتلف اخلدمات البيئية اليت تقدمها املوائل البحرية والساحلية

، فإن صعبة القياس والتقييم ةاالقتصادي ى الرغم من كون هذه اآلثارعل. 3ه النظم البيئيةتوفر استدامة الرفاه الذي 

  4.االعتبارمسامهتها يف الرفاه البشري جيب أن يؤخذ بعني 

وتفادي  االستغاللإن إنشاء احملميات البحرية �دف إدارة وتسيري املوارد البحرية بصفة مستدامة، عن طريق تنظيم 

  .والبيئي املرتتب عن هذه األخرية واالجتماعي االقتصاديه تضارب املصاحل يسلط الضوء على الرفا

  تعديل اآلثار الثانوية للصيد -5

، ألن املوائل اليت )الكميات املصطادة(إن اخلسائر املرتتبة عن نشاط الصيد البحري تتعدى نقصان الثروة السمكية 

ل املستخدمة اليت تؤدي إىل �دميها وإتالفها تقوم عليها احلياة البحرية تصبح هشة مع الزمن، وتتأثر كثريا بالوسائ

ال �دف إىل محاية التنوع البيولوجي  Les habitats benthiquesوبالتايل فإن صيانة املوائل . يف أغلب األحيان

                                   
متس كافة األنواع وكل البحار واحمليطات على يعترب الصيد املفرط أكرب خطر يهدد البيئة البحرية، إذ أنه بفعل التطورات العلمية والتكنولوجيات اجلديدة، أصبحت هذه املمارسات  1

الغري قانوين والغري منظم (ترجع ممارسات الصيد غري املشروع . فالعديد من املخزونات السمكية ضحية هلذا النوع من املمارسات، ما أدى إىل ا�يارها وفقدان تنوعها. سطح األرض
عال للمصايد وكذا زيادة حدة الضغوط البشرية على املوارد البحرية، وهذا يعود بالدرجة األوىل إىل ضعف عمليات املراقبة، بالدرجة األوىل إىل غياب نظام تسيري ف) والغري مصرح به

ما ) لصغار الصيادين خاصة بالنسبة(، ونقص املوارد البحرية وقلة العوائد املرتتبة عن نشاط الصيد Les Hautes Mers الكبريةونقص األنظمة القانونية املمكن تطبيقها يف البحار 
 .يدفعهم إىل مضاعفة جهود الصيد

2 CREDOC. Les retombées économiques et les aménités des espaces naturels protégés, Collection des rapports n° 255. France, Novembre 2008, 
p 19-35. 

تعديل املناخ، حواجز ضد االجنراف الساحلي، إعادة تدوير النفايات وامتصاصها أو التخلص منها، دورات الكربون (التعديل : تلعب األنظمة البيئية أربعة أدوار بيئية أساسية  3
cycles (... املوائل)علوم، تربية، تاريخ وثقافة، ترفيه(معلومات ...) أغذية، وسائل بناء، موارد تستخدم كأدوية(إنتاج ) مشاتل وخمابئ(.... 

4  Mangos, A., Bassino, J-P., Sauzade, D. (2010). Valeur économique des bénéfices soutenables provenant des écosystèmes marins 
méditerranéens. Plan Bleu, Valbonne. (Les Cahiers du Plan Bleu 8), p 32-39. 
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، )صغار األمساكيرقات أو (فحسب، بل تتعداها إىل الرفع من املخزون السمكي مهما كان النوع ومرحلة احلياة 

ريو احملميات البحرية إىل حتفيز اإلنتاجية البيولوجية عن طريق محاية هلذه املوائل الضرورية الستمرار لذا يسعى مس

  1.احلياة

إذ أنه يف بعض األحيان، يتم جتاوز . على األنواع غري املستهدفة نتيجة الصيد العشوائيسلبية أخرى للمصايد آثار 

من . األهداف األساسية اليت وجدت من أجلها هذه املصايد ستهدفة دون بلوغاملاحلصص املسموحة لألنواع غري 

يف  تتوقعاملؤكد أن احملميات البحرية ال ميكن أن حتل كل املشاكل اليت تواجهها املصايد، لكن جيب على األقل أن 

شاكل اليت تواجهها املصايد املاملناطق اليت ترتفع فيها معدالت الصيد العشوائي، من أجل التقليل من حدة 

 اتاملائيرتبية كما أن إنشاء احملميات البحرية يعمل على تشجيع إمكانية تطوير نشاطات أخرى ك. تعددة األنواعم

 .احملميات عرقل الدور احلمائي األساسي الذي وجدت من أجلهت ال يتال

  المصايد تسييرتبسيط وتسهيل  -6

 تسيريميات البحرية، كاملسامهة يف تسهيل باإلضافة إىل ما سبق ذكره، هناك أدوار أخرى ميكن أن تؤديها احمل

  2:من ثالث جوانباملصايد، وبالتايل التقليل من التكاليف املرتبطة �ذه العملية، ويكون هذا التسهيل 

 ملثل هذه املشاريع؛ االجتماعيلة فهم اإلجراءات املكانية، وهذا ما يرفع من نسبة القبول و سه -

 3أقل من الوسائل التقليدية األخرى؛ دارة أل�ا تتطلب معلوماتاإل بسيطت -

املتعلقة باحلراسة، وهذا ما يساهم يف حتسني تطبيق واحرتام القرارات تلك اإلجراءات الرقابية و تبسيط  -

  .اإلدارية من طرف ا�تمعات احمللية وكافة األطراف ذات املصلحة

 

  الدور المتعلق بتنمية وتطوير السواحل وحوكمة المحيطات :خامسا

توفر فرصة ال مثيل هلا ا ن سياسة العمل �إإذ . إىل احملميات البحرية أيضا كوسيلة لتثمني املناطق الساحليةينظر 

ن من تطوير سياسة شاملة لإلدارة املندجمة ملختلف األنواع واملتعلقة من ناحية حوكمة احمليطات، وهذا ما ُميَكِّ 

                                   
1 National Research Council, Op. Cit. , p 24. 
2 ALBAN F., Op. Cit. , p 38. 

العديد من الباحثني يرجعون إىل احملميات البحرية ميزة . بصفة عامة، املعلومات املتاحة وما يرتبط �ا من عدم يقني تلعب دورا اسرتاتيجيا فيما يتعلق بكفاءة وسائل تسيري املصايد 3
أجل تطبيق هذه الوسائل، اليت تعتمد على تقييم املخزون وكذا معلومات حول جهود  املقارنة مع الوسائل التقليدية لتسيري املصايد والقائم أساسا على كمية املعلومات الضرورية من

لذا فاحملميات البحرية . لكن عادة ما تكون هذه املعلومات غري متاحة وصعبة املنال بالنسبة للمخزون املستهلك، خاصة يف حالة املصايد متعددة األنواع. الصيد والكميات املصطادة
 .ت أقل تعترب احلل الوحيد للمصايد املعقدةاليت تتطلب معلوما
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يساعد على التقليل من النزاعات القانونية املتعلقة  إن استخدام مثل هذه اآللية ميكن أن. 1بأطراف متعددة

إن دمج كافة . بالتسيري واهلادفة إىل تقدمي حلول بديلة ملختلف األطراف، وبالتايل التقليل من تضارب املصاحل

ي للمستخدمني، وهذا ما خيلق مناخا مالئما لتنمية التنوع البيولوج االقتصاديةاألطراف يف املشروع يسهل املراقبة 

فاحملميات البحرية تبحث عن حوكمة فعالة للموارد الطبيعية خاصة بالنسبة للمناطق املتأثرة بنذرة  2.بشكل مستدام

  3.املوارد البيئية والصعوبات االقتصادية املرتتبة عنها

 

  دور المحميات البحرية في المحافظة على التراث الثقافي :سادسا

؛ حيث 4التنوع البيولوجي اتفاقية يف متهيدوهرية للتنوع البيولوجي يظهر جليا بالقيم الثقافية اجل االعرتافإن ضرورة 

أن احملميات البحرية ميكن أن تسهل صيانة املرياث الثقايف الذي يعود على أكثر من جيل واحد، على مت التأكيد 

قليدي لصاحل ا�تمعات تال ستغاللالاوالذي يدور حول املوارد البحرية والساحلية، وهذا باحملافظة على مناطق 

  .احمللية

واألخالقية والدينية  االجتماعيةيؤكد اجلانب الثقايف للتنوع البيولوجي الدور املهم الذي ميكن أن تلعبه القيم 

فقد لعبت األبعاد الثقافية املختلفة يف كافة أحناء العامل، دورا أساسيا يف تغيري طريقة . والعرقية للنشاطات البشرية

 .5نوع البيولوجي وصيانته ومحايته واستغاللهالنظر للت

 Les savoirsاحمللية املمارسات واحلرف  للمحميات البحرية أيضا وظيفة ثقافية باملعىن الواسع، عن طريق دمج

faireتدخل هذه احملميات البحرية يف إطار الفئة اخلامسة . ، والقيم الثقافية كمؤشر تعريفي للهوية احمللية يف املنطقة

 6نيف اإلحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة للمحميات البحرية، والذي يدمج املواقع األثرية وبقايا السفنلتص

احمللية  واالستخداماتواملناظر الطبيعية الربية والبحرية باإلضافة إىل املناطق التارخيية، لضمان دميومة العادات 

  7.واألماكن املقدسة واملمارسات الثقافية

                                   
1 WEIGEL J.Y. SARR O., Op. Cit. , p 7. 
2 RAFFIN C., Op. Cit. , p 293. 
3  CHABOUD C., GALLETTI F., « Les aires marines protégées, catégorie particulière pour le droit et l'économie ? »  Mondes en 
développement,  2007/2 n° 138,  p. 27-42.  DOI : 10.3917/med.138.0027. 

 29مت التوقيع عليها خالل هذا املؤمتر، وقد دخلت قيد التنفيذ يف  يتال ات، خالل مؤمتر األرض، وهي إحدى االتفاقي1992جوان  5مت التوقيع على اتفاقية التنوع البيولوجي يف  4
 .1993ديسمرب 

5 RAFFIN C., Op. Cit. , p 293-294. 
  ).سفينة احلرب األهلية( 1862سنة  Le Monitor يف الواليات املتحدة األمريكية، مت إنشاؤه من أجل محاية املكان الذي غرقت فيه سفينة  Sanctuaire Marinأقدم  6

7 National Research Council, Op. Cit. , p 28-29. 
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  لمحميات البحريةافعالية مدى : لثالمبحث الثا

  إلنشاء المحميات البحرية االختيارمعايير : المطلب األول

فاحملميات . ي هلاته األخريةعطِ استنادا إىل احملميات البحرية املوجودة، هنالك خلط نتيجة عدم دقة التعريف الذي أُ 

مشروع واألطراف املسامهة يف ذلك قبل البحرية مرتبطة بالسبب الذي وجدت من أجله وباملوارد اليت خصصت لل

أو أهداف  إتباعهاطريقة ميكن  يف الواقع ال توجد مساحة أو حجم مثايل جيب احرتامه، وال. وأثناء وبعد اإلنشاء

محاية مسبقة أو معدل حمافظة أو ترسانة تشريعية وقانونية جيب إصدارها والعمل �ا من أجل إجناح املشروع، فكل 

  .يف التسمية واهلدف األساسي االشرتاكدة وختتلف عن غريها رغم حممية حبرية فري

ختتلف احملميات البحرية أيضا من حيث النظام البيئي الذي �دف إىل محايته وكذا عقالنية االستغالل يف املنطقة 

 تقسيم واألهداف املسطرة، ضف إىل ذلك تأثري هذه األخرية على ا�تمعات احمللية وآليات احلوكمة السائدة يف

  1.حق استغالل املوارد الطبيعية

من الصعب ". كيف؟"و" أين؟"، منر إىل ما ال يقل أمهية و هي اإلجابة عن "ملاذا؟"و " ماهو؟"بعد اإلجابة عن 

التطرق إىل هذا النوع من األسئلة، ألنه مهما كان املوقع الذي يتم اختياره، سيؤثر إنشاء احملمية البحرية بطريقة أو 

األبعاد الثالثة  االعتبارلكن من األحسن اختيار موقع يأخذ بعني . ى النشاطات البشرية اليت متارس �ابأخرى عل

، بتعبري آخر، جيب على هذا املوقع أن يهدف االجتماعيوالبعد  االقتصاديللتنمية املستدامة؛ البعد البيئي والبعد 

واليت يتحملها خمتلف مستخدمي الوسط البحري  إىل تعظيم منافع احلماية، وتقليص التكاليف املرتتبة عنها

  ).باشريناملغري  املباشرين و(

ثل الوضعية املثلى يف مت فهي واقع الواجب محايتها مبوضوعية،إن اللجوء إىل معايري حمددة ُتساعد على اختيار امل

ظة على التوازن احلساس بني وسياسية تسعى إىل احملاف اجتماعية-اقتصاديةعلى معايري  باالعتمادإقامة حممية حبرية 

وكذا ضرورة احلماية، وهذا ما يسمح باحملافظة على دعم خمتلف األطراف ذات  االجتماعية-االقتصادية االعتبارات

تقام ملربرات  ،هذا يصطدم عادة حبقيقة أن احملميات البحرية يف أغلب األحيان. املصلحة خاصة الفاعلون احملليون

دمج ا�تمعات  من غريو  ،واالقتصادية االجتماعيةاجلوانب  االعتباردون أن تأخذ بعني  مجالية أو بيئية أو علمية

  .احمللية يف عملية اختاذ القرار

                                   
1 THORPE A., FAILLER P., BAVINCK J. M., Op. Cit. 
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إذ ميكن أن تتعدد األدوار املخصصة . قرار إقامة احملميةإفاملعايري املستخدمة ختتلف حسب األهداف املتبعة عند 

مكانية رفع هذا املوقع إىل صف احملميات البحرية خالل عملية اختاذ للمعايري؛ لكن يبقى الدور األساسي تقييم إ

القرار، فيتم حتديد عدد املواقع املختارة وترتيبها حسب عدة عوامل، كالسياسات الوطنية، سرعة وعجلة احلماية 

 1.ووفرة املوارد املادية والبشرية

  استراتيجيات اختيار المواقع إلنشاء المحميات البحرية -

 Leرفع فرص جناح احملميات البحرية، جيب أن متتاز املناطق املختارة إلقامتها بنسبة من التمثيل البيولوجي من أجل 

degré de représentativité أي أن متثل نسبة معينة من األنواع ال سيما املهددة منها، عن طريق جمموعة من ،

البيئية أو الكيانات األخرى املعروفة، واليت تؤكد على األمهية  املوائل أو األنظمة البيئية املميزة، بني األنواع واألنظمة

أو التدهور البيئي / من الضروري أيضا أن يكون التأثري البشري و. أو العلمية أو الثقافية االجتماعيةأو  االقتصادية

لبحرية ضمان يف املنطقة املختارة ضعيفا أو معدوما، أي أن تكون هذه األخرية عذراء كي تستطيع احملميات ا

احلياة  عرتف بأ�ا ضرورية الستمراريموائل كأن تشتمل على استمرارية األنواع املهددة واملتوطنة والناذرة واملهمة،  

أو غري مباشرة، عن طريق احملافظة على عمل النظام ) فهي تدخل يف سلسلتها الغذائية(بطريقة مباشرة البحرية 

  .2)فهي أنواع هامة(البيئي 

، تتمثل الطريقة األكثر بساطة الختيار مواقع إنشاء .Derous et al دروس وآخرون إىل أعمال باالستناد

احملميات البحرية يف ختطيط بسيط للمشروع، مبشاركة كل األطراف الفاعلة، يُلجأ إىل هذه الطريقة عند إنشاء 

اعتباطيا، هذا ما جيعل  فعيا وحىتوعلى العكس، ميكن أن يكون إنشاء احملميات انتهازيا ن. حممية جمتمعية حملية

يف هذه احلالة تكون فرص اختيار مناطق ذات قيم . الدفاع على القرارات صعبا، وإدارة احملمية أكثر صعوبة

  3.بيولوجية جوهرية ضعيفة جدا

 واقع إقامة احملميات البحرية هي اللجوء إىل جمموعة خرباء متخصصني يفماملقاربة األكثر استعماال الختيار 

لكن عادة ما يكون الوقت املخصص . على خرب�م وكذا املعلومات املتوفرة حول املنطقة باالعتماداملوضوع، 

 .لعملية التشاور قصريا وغري كاف، وهذا ما يؤدي إىل زيادة درجة عدم اليقني عند اختاذ القرار

                                   
1 JACOT M. B., Op. Cit., p 49. 

 ...جيب أن حتتوي على املوائل املهمة لدورات حياة األنواع، كمناطق اإلباضة، املشاتل. ميكنها أن تدمج أيضا األنواع ذات األمهية االقتصادية، االجتماعية والعلمية أو الثقافية 2
3 JACOT M. B., Op. Cit. , p 50. 
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، لكن الفقرة اقع إنشاء احملميات البحريةار مو الختي إتباعهالتنوع البيولوجي إىل دليل علمي ميكن  اتفاقيةمل تتعرض 

IV  من امللحقI  للقرارII/10 ا املعيار األكثر أمهية يف عملية اختيار املوقع يف  احلساسة، تعرف املوائل�على أ

  .إطار التسيري املندمج للمناطق البحرية والساحلية

. لبحرية حسب األهداف اليت خلقت من أجلهاطريقة فعالة الختيار مواقع احملميات ا 1يعترب اللجوء إىل املعايري

لكن ميكن أن ختتلف طريقة تطبيق هذه املعايري حسب املوقع ودرجة احلماية، وتتمثل الطريقة األنسب يف وضع 

سلم تنقيط وختصيص نقطة معينة لكل معيار، جمموع هذه النقاط ميثل العالمة اخلاصة باملوقع، وهذا يسمح 

 االعتمادلكل معيار يتم  5و 1لكل موقع ميكن إعطاء نقطة على سلم يرتاوح بني : مثال .برتتيب املواقع املختلفة

املواقع اليت حتظى باألولوية هي ذات فقارن ا�موع اخلاص بكل موقع، يُ مث  ختلفةمع العالمات املجتُ  حيث عليه،

  .النتائج األكرب

لنقاط التشابه  Un portrait graphiqueيم عليها لتصم االعتمادتوجد مناهج أخرى تعتمد على معايري ميكن 

حتليال  Wood et Dragicevic 2وود و دراجيسفيك وقد استعمل كل من. اخلاصة بكل موقع االختالفونقاط 

يهدف إىل  Système d’Information Géographique SIG متعدد املعايري مصحوبا بنظام معلومايت جغرايف

الواجب محايتها عن طريق دمج أهداف خمتلفة كاحملافظة على التنوع البيولوجي التعرف على املواقع ذات األولوية و 

  .وتعظيم أرباح املصايد وغريها

، وهو عبارة عن برنامج MARXAN3عليها كربنامج  االعتمادتوجد أيضا وسائل تكنولوجية حديثة، ميكن 

ر فيها كل أنواع النشاطات ختطيط منهجي للحماية يتم استخدامه للتعرف والتخطيط للمحميات اليت حتظ

جمموع  يسمح استعمال مثل هذه النماذج بدمج املكونات املفتاحية لألنظمة البحرية وفحص ودراسة. البشرية

  .السيناريوهات املمكنة إلنشاء احملمية البحرية

ماية، جيب أن يكون اختيار مواقع احملميات البحرية مبنيا على أسس علمية صحيحة وقوية تتالءم وأهداف احل

بل وأكثر من هذا، نظرا لعدم استقاللية . خدمي املوارد البحرية يف املنطقةآراء ومصاحل مست االعتباروتأخذ بعني 

تفرض نفسها  االجتماعية االقتصاديةالوسط البحري وارتباطه الكبري باألوساط الربية وما حيدث �ا، فإن املعايري 

اف ذات املصلحة، وتقوية فرص جناح املشروع، إضافة إىل عملية للتقليل من حدة الصراعات بني خمتلف األطر 

                                   
ميكن استعماهلا من أجل اختيار حمميات حبرية فردية أو . وميكن حتليلها للحصول على صورة إمجالية. يري سواء كانت بيئية أو اجتماعية أو اقتصاديةميكن استعمال العديد من املعا 1

 .شبكات مكونة من عدة حمميات
2 JACOT M. B., Op. Cit. , p 51. 

  .SPatially EXplicit ANnealingالذي يعين بدوره   SPEXANو  MARineعبارة عن مزج بني مصطلحني  3
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من املهم التأكيد أن األهداف . اليت تسهل التسيري الكفؤ للتكاليف واألرباح املرتتبة عن املشروع االستشارة

يت املصايد تصب يف هدف واحد عام، يتمثل يف صيانة العمليات البيئية ال احلمائية واألهداف اإلدارية  لتسيري

  .حتافظ على وظائف األنظمة البيئية البحرية والرفاهية اليت ترتتب عنها لألجيال احلالية واملستقبلية

، حيث 1تفاقية التنوع البيولوجياوقد أثبتت دراسة حديثة خلمس حمميات حبرية أمهية اللجوء إىل املعايري اليت أقر�ا 

ج كمبيوتر جد متطورة تعتمد على قاعدة معلومات معقدة إىل ن تطبيق مثل هذه املعايري ميكن أن يرتاوح بني برامإ

كما توجد معايري أخرى ختتلف عن تلك . أنظمة تنقيط بسيطة تعتمد على معلومات وآراء علماء متخصصني

جتماعية باخلصوص، وميكن هلذه األخرية أن تقسم قتصادية واالتفاقية التنوع البيولوجي، وهي املعايري االااليت أقر�ا 

الصيد البحري أو النظم األخرى الستغالل (ستخراجية اآلثار على النشاطات اإل: ىل ثالث جمموعات أساسيةإ

  .، احتمال خلق النشاطات الرتفيهية وتكوين قاعدة للمجتمعات احمللية)الثروة البحرية

ظى �ا، إذ ميكن أن تساهم على الرغم من كون هذه املعايري إضافية، إال أنه يدعى باستعماهلا نظرا لألمهية اليت حت

  .جتماعي أكرب للمشاريع املتعلقة بإنشاء احملميات البحريةايف التقليل من التكاليف املرتبطة باملشروع وضمان قبول 

 

  المحميات البحرية أسباب غياب فعالية :المطلب الثاني

وجدت من أجلها وفعالية تسيريها، حممية حبرية لتقييم فعاليتها يف بلوغ األهداف اليت  383متت مراقبة ومتابعة 

فأظهرت النتائج أن ما يقرب الثلث من هذه احملميات فقط حققت أهدافها اإلدارية، وعند حماولة تفسري هذا 

  2:الفشل الحظنا تكرار األسباب التالية

من  باإلضافة إىل غياب فريق ،قلة املوارد املالية والتقنيات األساسية لتطوير وتطبيق اخلطط اإلدارية -

 املختصني يف هذا ا�ال؛

غياب قاعدة املعلومات الضرورية الختاذ القرارات اإلدارية، مبا فيها املعلومات اخلاصة بآثار استغالل املوارد  -

 وحبالة املوارد البحرية؛

غياب الدعم العام وعدم احرتام القوانني اإلدارية من طرف مستخدمي املوارد والناجتة عن نقص  -

 اختاذ قرار إقامة حممية حبرية واختيار املكان الواجب محايته؛ستشارة عند اال

 عدم كفاية وجناعة األساليب املستعملة لتقييم وفرض نظم اإلدارة؛ -

                                   
1 JACOT M. B., Op. Cit. , p iii. 
2 RAFFIN C., Op. Cit. , p 295. 
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 خارج حدود احملمية البحرية؛) ستغاللالتلوث واإلفراط يف اال(آثار النشاطات البشرية  -

 عادل للمسؤوليات اإلدارية؛الالتقسيم غري  -

 املدى الطويل؛عدم التخطيط على  -

 .نقص التنسيق بني خمتلف األطراف ذات املصلحة -

جتماعي والبيولوجي، دائما حبدود واضحة، ترتبط النتائج املشجعة إلقامة احملميات البحرية، على الصعيدين اال

ركة يف حقوق استغالل املوارد ُمَعرفة، وآليات حل الصراعات يف يد اجلميع باإلضافة إىل حق املستخدمني يف املشاو 

واليت توفر  1"احملميات البحرية على الورق"اإلدارة الذاتية للمحمية البحرية وعلى عكس ذلك، توجد العديد من 

القليل من احلماية على أرض الواقع باإلضافة إىل عدم وصوهلا إىل األهداف املرموقة، وقد عرفت هذه احملميات 

ر من نصف احملميات البحرية املتواجدة يف البحر األبيض أكثاملوجودة على الورق فقط تطورا واسعا إذ متثل 

ونقص دعم أو رفض موثوقة واألسباب اليت تفسر هذه الوضعية ترتاوح بني غياب قاعدة معلومات . 2املتوسط

ا�تمعات احمللية للمشروع، باإلضافة إىل نقص التمويل، والثغرات املتعلقة بالتسيري وسوء التقييم وغياب املراقبة 

  3.عف اإلرادة السياسية، وكذا النقائص القانونية والعجز على تطبيق هذه األخريةوض

كما يوجد مصدر حمتمل آخر لفشل احملميات البحرية واملتعلق بدقة األهداف؛ فإذا كانت األهداف املسطرة يف 

احل بني خمتلف أو متنافية فيما بينها، فإن هذا يؤدي إىل احتمال تضارب املص/البداية غري مدروسة جيدا و

فكمثال عن هذا ميكن أن يؤدي قرار تغذية األمساك إىل تغيري سلوكها . 4الفاعلني سواء املسريين أو املستخدمني

منها وال ميكن جتاوزها إال عن طريق التسيري هذه املشاكل املتوقعة والناجتة عن تضارب املصاحل، ال مفر . وتوزيعها

ن احملميات البحرية ميكن أن حتتوي حيث إ ؛عتبارواملستخدمني بعني االستخدامات املندمج الذي يأخذ كل اال

من اآلثار  إىل التقليل معاعتبار اجلانب البيئي، وتسعى يف آن على نشاطات ترفيهية وسياحية تأخذ بعني اال

  .البيئية

قتصادية يئية وااللكي تكون النتائج املتحصل عليها متوافقة من جانب التنمية املستدامة، أي من الناحية الب

جتماعية، جيب أن متتاز حدود احملمية البحرية بدرجة عالية من الوضوح، وأن تكون حقوق الدخول إىل املنطقة واال

                                   
1 AUBERTIN C., RODARY E. Op. Cit. p98. 
2 ABDULLA A., GOMEI M., MAISON E., PIANTE C., Cit. , p 12. 
3 RAFFIN C., Op. Cit. , p 294. 

 .البيولوجي، بني البحث العلمي واالستغالل الرتفيهي أو حىت بني محاية التنوع البيولوجي واالستعمال التعليمي أو الرتفيهي بني استغالل املوارد ومحاية التنوع 4
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واستغالل املوارد فيها حمددة جيدا، وأن تكون هنالك آليات بسيطة نوعا ما حلل الصراعات، وأن تتمتع ا�تمعات 

 .ري احملمية البحريةاحمللية حبق املشاركة يف عملية تسي

  

  قياس فعالية المحميات البحريةطرق  :المطلب الثالث

 1:يتعلق تقييم احملميات البحرية بأربع نقاط أساسية

 يهدف إىل تقييم التنوع اجليين داخل ا�تمعات احليوانية املهددة؛: على املستوى اجليين -

العيش األفضل لألنواع احمللية واألنواع تتضمن األهداف املتوقع الوصول إليها، : على مستوى األنواع -

 نقراض وزيادة نسبة استقرار ووفرة األنواع اهلامة واملستهدفة؛املهددة باال

فوق املستوى  ةؤثر العمليات امل ربزعلى مستوى ا�تمعات احليوانية، يتم اختيار املعامل احلقيقية اليت ت -

،  ال تتأثر إال جبزء فرعي من ا�تمع اإلمجايل عادة لكنها تتضمن هذه املعامل الثروة املعينة والتنوع،. احملدد

 إمكانية إىل ذلك ضف. عتبار عند حماولة تقييم الثروة اخلاصةال يتم أخذ التنوع امليكرويب بعني اال كما

 نميكن أن يكون هنالك بديل ينتج عو  ،يف الكفاءات املنهجية تغريعن ال ناجتةختالفات تصنيفية وجود ا

 ؛من الدور البيئي للتنظيم الغذائيوة اخلاصة انطالقا تقييم الثر 

يف األخري ميكن القول أن خصائص املناظر تلعب دورا مهما يف تقييم شبكات احملميات البحرية؛ حيث  -

يتطلب  .أن مثل هذه اإلجراءات تتضمن إحصاء األنواع واألحجام واألعداد واألشكال وترتيب املواطن

والتكامل  -اخلسارة اليت تلحق باملواطن ال تؤدي إىل اخلسارة الكاملة للمنظر–وجود منظر مستقر التوازن 

بني خمتلف مكوناته، وهذا ال ميكن أن يتحقق إال من خالل دمج أغلب املواطن يف املنظر لضمان متثيل 

ول لكن هذا السعي وراء استقرار املناظر ليس بالضرورة هدفا جيب الوص. أمشل ملختلف األنواع واختالفها

السواحل، (ستقرة املغري من األمثلة عن املناظر الطبيعية إذ توفر األوساط البحرية يف احلقيقة العديد : إليه

كون له آثار سلبية تعن طريق تطوير السواحل س االستقرارإضافة إىل أن ...) الشواطئ، مصبات األ�ار

  .ملنظر يف حد ذاتهعلى سري األنظمة البيئية املتواجدة �ا وبالتايل على مستقبل ا

                                   
1 RAFFIN C., Op. Cit. , p 279. 
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؟ يف احلقيقة إن حماولة قياس االجتماعي-االقتصاديلكن، ماهي املكانة اليت حتظى �ا الفعالية من حيث الرفاه 

نظرا لتعدد حاالت  ،وهي تشكل حتديا علميا كبريا ،فعالية أداء احملميات البحرية مرتبطة بنظام التقييم يف حد ذاته

  .ل احملميات البحرية وواقع وحقيقة الفوائد املرتتبة عنهاعدم اليقني املرتبطة بطريقة عم

تتوقف اإلمكانية النظرية لنجاح احملميات البحرية وبلوغها األهداف املسطرة على تركيبة تضم العديد من العوامل  

 ...)السلم اجلغرايف، التداخالت البيئية( Biogéophysiques البيولوجية والفيزيائية واجلغرافية كاخلصائص

الوزن ( االجتماعية-االقتصاديةوالعوامل ...) التنقل، التنافس على الغذاء(واخلصائص البيولوجية للكائنات احملمية 

) احلجم، الشكل، املوقع(ونظم التسيري ) للنشاطات، التداخالت بني املستخدمني االجتماعي-االقتصادي

 ...واإلطار التسيريي

كافية قبل الشروع يف إنشاء احملمية البحرية، أل�ا تساعد على   1تمن املهم جدا احلصول على قاعدة معلوما

عادة ما  إال أنه. 2تسهيل تقييم املشروع بعد إجنازه، واملقارنة مع املعلومات املمكن احلصول عليها خارج احملمية

نالحظ يف خاصة إذا تعلق األمر باجلانب البيولوجي، إذ  .تكون هذه املعلومات معقدة ومكلفة وصعبة املنال

أغلب األحيان أن األدلة التجريبية املتحصل عليها متعلقة بالفوائد البيئية بالدرجة األوىل، وبالتايل فهي تؤكد وتربز 

جيب التأكيد أن هنالك بعض اآلثار السلبية اليت ميكن أن تظهر، سواء . االجتماعية-االقتصاديةإمهال اجلوانب 

  .صادياالقت-االجتماعيمن اجلانب البيئي أو 

لى احملميات األخرى،  عحصل عليها يف حممية حبرية تا؛ لذا ال ميكن تعميم النتائج املخصوصيا� كل حممية حبريةل

كما أن املعلومات احلالية يف جمال البيئة ال تسمح بإجراء توقعات قطعية فيما خيص العوائد على التوطني والتنوع، 

تقبل األنظمة البيئية بعد إنشاء احملميات البحرية، فاألنظمة البيئية تعدد حاالت عدم اليقني املتعلقة مبسهذا مع 

عبارة عن أنظمة مفتوحة ومعقدة، متتاز حبركية مستمرة وتعرف تطورا دائما، لذا فإن عملية حذف الصيد البحري 

لتقليل من ايشجع  ميكن أن، إذ يف بعض املناطق اجلغرافية ال يؤدي بالضرورة إىل اآلثار املتوقعة على املدى الطويل

، لذا جيب التأكيد على صعوبة إمكانية االقتصاديةالضغط البشري منو وظهور أنواع أخرى قليلة أو عدمية القيمة 

  .تسيري األنظمة البيئية والتأثري الفعلي عليها بغية الوصول إىل أهداف حمددة

                                   
لوجية والبيئية يف حني أن هناك آخرون يعطون أمهية أكرب للمعايري يوجد نقاش كبري حول معايري اختيار احملميات وكيفية إنشائها، فالكثري من الكتاب يعملون على تقوية املعايري البيو  1

 .االقتصادية االجتماعية
 .إن القيام بدراسات قبلية تسبق إنشاء احملمية البحرية ضروري من أجل إعطائها فرص جناح أكرب 2
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تغيري ( االقتصاديةالبيئية، -البيولوجية: بعادعادة ما تكون املعلومات الالزمة إلجناز مثل هذا التقييم ذات ثالث أ

  ...).، التعاون بني املستخدمنياالجتماعيالقبول (املؤسساتية -واالجتماعية...) تنوع جهود الصيد، املردود

 

  فعالية المحميات البحريةمقاربة نقدية ل :رابعالمطلب ال

  حول المنافع البيئية للمحميات البحريةالجدال  :والأ

، جيعل حماولة تقييم منافعها صعبا الذي متتاز به احملميات البحرية من حيث األهداف واحلجم وغريها، إن التنوع

هذه املنافع اليت ميكن أن تتأثر بالزيادة أو النقصان عند اللجوء إىل الطرق املكملة واليت يتم استعماهلا لعدة أغراض  

جلر، أو تطوير النشاطات الرتفيهية باللجوء إىل زرع كمراقبة الصيد عن طريق وضع عراقيل متنع الصيد بشباك ا

  .االصطناعيةالشعاب 

كن النتائج ل. اعتمدت العديد من الدراسات اهلادفة إىل تقييم هذه اآلثار يف القدمي على املالحظة امليدانية

علمية فيما  ، ما يؤكد على تفاوت نوعية هذه الدراسات؛ فالبعض منها حيتاج إىل صرامةاملتحصل عليها خمتلفة

  .خيص التقييم خاصة إذا كانت تعتمد على املالحظات املباشرة والبصرية فقط

أنه ليس من الضروري دراسة ما إذا كان تأثري احلماية موجودا أو ال، بل  Willis et al 1أكد ويليس وآخرون

ليت استطاعت إثبات حيث أن هنالك عشرات الدراسات ا. األرجح هو قياس درجته ومدى عدم اليقني احمليط به

بإظهار اختالفات ذات معىن بيولوجي يف كثافة الكتلة احلية بني داخل احملمية (وجود تأثري احلماية بطرق دقيقة 

  ).وخارجها

قبل إنشاء احملمية، تشابه احملمية يف معظم " منطقة شاهد"تتمثل الطريقة األنسب والواجب العمل �ا يف خلق 

طات البشرية، مث وضع اإلجراءات الالزمة إلجناز العينات بكيفية منتظمة، وكذا خصائصها، ومل تتأثر بالنشا

فإذا كانت حالة التوطني ). وحىت بعد التخلي عنها(وهذا طيلة مدة حياة احملمية ... دراسات املسح يف املنطقة

بة ملنطقة مماثلة تعترب  األصلية غري مدروسة مسبقا قبل إنشاء احملمية، ميكن أن تكون عملية التقييم مقدرة بالنس

إن الربوتوكوالت وأنظمة العمل الالزمة تقوم على دمج املالحظات قبل وبعد إنشاء احملمية، وكذا داخلها . كعينة

يف حالة  صطناعيةامن الضروري بناء مؤشرات وعليه . 2وخارجها لتقدير اآلثار املرتتبة عن إقامة مثل هذه املناطق

بصعوبات أخرى ناجتة  االصطداملكنه حىت يف مثل هذه احلاالت يتم . عاب املرجانيةكالش  بيئيةتعقد  األنظمة ال

                                   
1 ALBAN F., Op. Cit. , p 48. 

 .والنهار ومن منطقة إىل أخرىعالوة على ذلك، تواجد اختالفات يف الكثافة بني الليل  2
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عن طيلة املدة الالزمة للوصول إىل النتائج األولية اليت تعطي فكرة �ائية حول فعاليتها، إذ أن املنافع ليست قطعية 

 .ويطغى عليها طابع العشوائية يف السنوات األوىل اليت تتبع اإلنشاء

  ر الحماية وتأثير التنقل تأثي - 1

أثبتت العديد من الدراسات أن األثر األول الذي يظهر بعد إقامة احملميات البحرية هو زيادة عدد الكائنات 

األكثر مها ، L’ effet tamponو  L’effet refuge املخبئي وتأثري العزل  تأثريالويعترب  ،1داخل املنطقة احملظورة

رقت إىل آثار احملميات البحرية، حيث أمجعت كل الدراسات على أ�ما تأثريان إجيابيان تداوال يف األدبيات اليت تط

من خالل احملافظة على املوائل وكذا األنواع اليت تعيش �ا، باإلضافة إىل احلرص على استقرار ومرونة األنظمة 

  .البيئية

بالتأكيد على األمهية اليت ) L’effet refuge( وقد مسح حتليل املنافع البيئية للمحميات البحرية من اجلانب املكاين

عند حماولة التمعن . ، فهما تأثريان متالزمان)L’effet tampon(حظي �ا هذا اجلانب على حساب اجلانب الزمين 

توقفنا على  -أي دراسة تأثري احلماية بصفة عامة- يف الدراسات اليت اهتمت بتقييم اآلثار املباشرة للمحميات

 :ببعض التجار 

) NCEAS National Center of Ecological Analysis and Synthesis(قام املركز الوطين للتحاليل البيئية 

ملئات احملميات البحرية املتواجدة عرب العامل، مسحت هذه األخرية بإظهار زيادة  2جلامعة كاليفورنيا بإجناز دراسة

  .بالنسبة لعدد األفراد املتواجدة باحملمية %23ا فيما خيص األحجام و أخري  %31، و%91عدد األمساك مبعدل 

حممية تعلقت مبختلف السالالت احليوانية املتواجدة  118بدراسة مشلت  Lester et alقام ليسرت وآخرون 

إن لذا ف. داخل املنطقة احملظورة مقارنة باخلارج %166انتهت هذه الدراسة بأن الكثافة احليوانية ترتفع بـ  ،�ا

ملتوسط  %28الصيد يف مثل هذه املناطق يرتك أيضا فرصة النمو هلذه األنواع، تقدر الزيادة حبوايل حظر نشاط 

هذه الزيادة يف عدد الكائنات واملصحوبة . تكون أكرب حجما داخل املناطق احملمية اليت حجم الكائنات احلية

  3).حالة مدروسة 55يف  %450مقدرة بـ  زيادة(بزيادة أحجامها، ترتجم منطقيا بزيادة نسبية يف الكتلة احليوية 

هذه النتائج ال تنطبق على كافة األنواع وكل احملميات، فهناك اختالفات ذات داللة ختص من املهم التأكيد أن 

، إذ جند ردود الفعل 4السالالت ال تتجاوب بنفس الطريقة مع فكرة احلمايةبعض األنواع دون األخرى، حيث أن 

                                   
1 Colloque national des AMP, Op. Cit. , p 23. 
2 ALBAN F., Op. Cit. , p 49. 
3 Colloque national des AMP, Op. Cit. , p 23. 
4 Colloque national des AMP, Op. Cit. , p 24. 
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نية خمتلفة من نوع إىل آخر، ويكون أكثر أمهية عند األنواع التجارية، وكذا تلك اليت تتعرض عند ا�تمعات احليوا

كما تكون آثار احملميات البحرية أكثر ظهورا . ستهدفةاملللصيد العشوائي بنسبة كبرية مقارنة مع األنواع غري 

ليت تتميز خبنوثة متتالية، وعلى عكس بالنسبة لألمساك اليت تعمر طويال، وذات البلوغ اجلنسي املتأخر أو تلك ا

  .1تجاريةالذلك يكون تأثري احلماية أقل ظهورا بالنسبة لألنواع غري 

، حيث )قبل احلماية(ونسبة تدهور املنطقة ) عدد السنوات انطالقا من سنة إنشاء احملمية(ة داملدى بيتغري هذا املو 

ستغالل والتدهور الناتج عن التلوث وباقي ط يف االيكون أكثر ظهورا كلما زادت نسبة تأثر املنطقة باإلفرا

  .هاستخراجية أو غري النشاطات البشرية، سواء اإل

اليت (نسبة معينة من الكائنات املتوطنة  الضروري توفرتستفيد األنواع من احلماية اليت تقدمها احملميات، من  وحىت

فكرة خاطئة واليت تزعم أن األنواع املتوطنة هي هذا الشرط أدى إىل انتشار ). تعيش بنسبة دائمة داخل احملمية

حقا أن هذه األخرية هلا فرص أكرب لكن هناك جمتمعات أخرى . الوحيدة اليت ميكنها أن تستفيد من احلماية

  .تستفيد هي األخرى كو�ا جمتمعات متنقلة

رفع نسبة األعداد البالغة عن طريق إعطاء فرص منو أكرب لألنواع ذات النمو البطيء، تسمح احملميات البحرية ب

عدد (وبالتايل زيادة قدر�ا على التكاثر، إذ أن الكائنات كبرية احلجم متتاز بقدرة إجناب أكرب ومدة إباضة أطول 

إن حتسني القدرة اإلجنابية ميكن أن يضمن نوعا من ). أكرب من البيوض الكبرية واليت متتاز بفرص أكرب للعيش

  .ة، معطية فرص عيش أكرب خالل مراحل احلياة احلساسةالتحصن ضد التغريات البيئي

ويف . ل مت اللجوء إىل عملية وسم األمساك، لكن النتائج يف أغلب األحيان كانت خميبة للظناقتنإلثبات تأثري اال

ساهم يف إعادة التوطني يف املناطق ا�اورة، ت يتنفس الوقت ال ميكن التحقق من ظاهرة تشتت وتوزع الريقات ال

  .أظهرت دراسات أخرى حتسنا يف إعادة توطني األنواع األصليةو 

  المشاكل المرتبطة بتأثير التتالي -2

مكنت الدراسات املتعلقة باآلثار البيئية اإلجيابية املرتتبة عن احملميات البحرية بتسليط الضوء على تأثري بيئي آخر، 

الذي ميثل اآلثار  L’effet cascade، وهو تأثري التتايل مل حيظ بأمهية كبرية يف األدبيات اليت تطرقت إىل املوضوع

، والناتج عن زيادة عدد 2غري املباشرة على جمموع النظام البيئي واملتعلقة بالتغريات يف توازن السالسل الغذائية

  .املفرتسني بفعل احلماية

                                   
1 ALBAN F., Op. Cit. , p 49. 
2 WICKEL J., Op. Cit. , p 10. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

72 

 

، واليت توافق تكاثر األنواع Les espèces invasives بكثرة يت تغزويكون هذا األثر أكثر وضوحا يف حالة األنواع ال

لذا فإن خلق احملميات البحرية ميكن أن يؤدي إىل بعض اآلثار اجلانبية، اليت تكون . 1املفرتسة بدرجة عالية

 Laفرتاس املرتفعة وفرة بعض األنواع نتيجة ظاهرة اال ةلاملراد الوصول إليها، ويرتجم بقمعاكسة لألهداف املسطرة و 

prédation accrue . ،أن تستهدف  وأإذن فاحلماية اليت توفرها احملميات البحرية ال تستطيع أن تكون اختيارية

  2.ا، فهي توفر احلماية لكافة األنواع املوجودة داخلها، الشيء الذي ميكن أن يهز تواز�معينانوعا 

 

  نقاش حول عمل المصايد :ثانيا

البحري حتديا علميا، خاصة من وجهة نظر املنهجية والبيئة  يعترب تقييم منافع احملميات البحرية بالنسبة للصيد

قتصادية جتماعية واالوالتسيري، هذا باإلضافة إىل صعوبة احلصول على جممل املعلومات املتعلقة باجلوانب اال

اء وبعد املتعلقة باملصايد والضرورية هلذا التقييم، واليت ميكن أن تشكل قاعدة للمقارنة بني حالة املنطقة قبل وأثن

باشرة اليت تقوم على املنتيجة هذه العراقيل، يتم اللجوء يف أغلب األحيان إىل طرق بديلة كاملؤشرات غري . احلماية

يف املناطق ) احتمال ارتفاع املردود(مكانية إحياء وجتديد نشاط الصيد البحري إالصيادين وعلى  وجهات نظر

  .ا�اورة للمحميات البحرية

قتصادية احلقيقية على جتماعية واالعتماد على أدلة واقعية، كالعوائد االل إال باالنتقاود تأثري االال ميكن إثبات وج

ال حيظى مشروع إنشاء احملميات البحرية عادة بالقبول اإلمجايل  .والضرورية للحصول على رضا الصيادين 3املصايد

ب األحيان خاصة عند الصيادين، إذ أن لكافة األطراف الفاعلة، وهذا ما يؤدي إىل خلق جدل كبري يف أغل

من جهة . نشاطهم ميارسون فيهامشروعا مثل هذا يدفع �م بل وجيربهم على التخلي عن جزء من املناطق اليت 

أخرى، جيب التأكيد على أن املنافع املرتتبة على مثل هذه املشاريع ترتبط بعدد كبري من العوامل البيولوجية 

ات يف اسرتاتيجيات ري نظرا ألن إنشاء احملميات البحرية يدفع بالصيادين إىل إدخال تغي جتماعية،اال-قتصاديةواال

، اليت ميكن أن تؤدي إىل آثار سلبية تعرقل )كإعادة توزيع جهود الصيد أو حىت زياد�ا(الصيد البحري املتبعة 

  4.ستغاللتكاليف اال زيادةظهور املنافع البيئية احملتملة وكذا 

                                   
 .متثل السلسلة الغذائية جمموع الكائنات احلية املرتبطة فيما بينها بعالقة غذائية واليت تعترب كانتقال طاقة 1

2 ALBAN F., Op. Cit. , p 50. 

 .زيادة اإلنتاج السمكي يدل على إسقاط املنافع البيئية املالحظة داخل احملميات على املصايد ا�اورة 3
 .رار الصيادين واسرتاتيجيات الصيد يف أسطول معني غري معروفةلكن معايري املؤثرة على ق 4
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  وزيادة الكميات المصطادة الملموسة نقص األدلة -1

جتماعية إال اال-قتصاديةافع املرتتبة عنها إىل اآلثار االال تتطرق األدبيات اليت �تم مبوضوع احملميات البحرية واملن

إذ هناك نوع من عدم التأكد الذي يصحب . 1من ناحية نشاط الصيد البحري، فتهمل اجلوانب األخرى

  2.يات البحرية يف الرفع من غلة الصيداإلمكانات الفعلية للمحم

سوء اختيار ، كت غياب أو ضعف املنافع املنتظرة بسوء التخطيط للمحميات البحريةكتاباتفسر العديد من ال

املواقع أو وجود خلل يف عملية تقسيم املنطقة أو حىت عدم كفاية حجم املنطقة احملظورة أو غياب اإلجراءات 

نقص التقلبات يف الكميات املصطادة يف معظم  أدلة تثبتد و وجعدم إىل ذلك  ضف. الفعلية لإلدارة واملراقبة

  ).L’effet tampon تأثري العزل الناتج عن(األدبيات 

ة األدلة التجريبية مشكل آخر ال يقل أمهية، واملتمثل يف قدرة تعميم النتائج على احملميات البحرية قليرتتب عن 

وكثافة جهود ) ستوائي أو معتدلا(قا بعدة عوامل كنوع النظام البيئي املراد محايته هذا يرتبط ارتباطا وثي. األخرى

، باإلضافة إىل األنواع املستهدفة )مضرة باألنظمة البيئية أو ال(الصيد يف املنطقة ووسائل وطرق الصيد املستخدمة 

 .كل احملميات البحريةيف املنطقة وخصائص األنظمة البيئية وغريها، لذا يستحيل تعميم النتائج على  

  المشاكل المتعلقة بإعادة توجيه جهود الصيد -2

زيادة الزمن التنقل (مباشر أو غري مباشر على تكاليف استغالل املصايد  أسلوبميكن أن يؤثر إنشاء حممية حبرية ب

زيع املستدام جلهود أو يؤدي على املدى الطويل، إىل إعادة التو . 3، وديناميكية أو حركية أساطيل الصيد...)الالزم

فاحملميات البحرية اليت حتتوي على منطقة ُحيظر نشاط الصيد بداخلها تؤدي . 4الصيد على كافة املصايد ا�اورة

واقتصادية وبيئية ال ميكن  اجتماعيةا يؤدي إىل آثار ، ممجهود الصيد إىل املناطق ا�اورةبالضرورة إىل إعادة توجيه 

  .إمهاهلا

من مردود الصيد ) على املدى القصري(النشاطات الصيدية داخل احملميات البحرية إىل التقليل  يؤدي منع ممارسة

وتزيد نسبة النقصان يف الغلة كلما كانت . أي من الكميات املصطادة للصيادين الذين ميارسون نشاطهم باملنطقة

، كما تتغري )ادين باملنطقة احملميةحسب درجة ارتباط الصي(املساحة احملظورة مستغلة بنسبة كبرية قبل احلماية 

                                   
 .منها فقط 28حممية حمصاة، ال متلك سوى معلومات جتريبية خاصة بـ  1300من بني  1
لية للمصايد قبل إنشاء احملمية باإلضافة إىل درجة إن تزايد الكميات املصطادة يتأثر حبركية النظام البيئي والصيدي، أي بدرجة حركة األمساك وأمهية املنطقة احملظورة من الغلة الك 2

 .اإلفراط يف استغالل املخزون
  .يف حالة إجبار الصيادين على مزاولة نشاطهم يف أماكن أبعد، ميكن أن يؤدي هذا إىل ارتفاع تكاليف االستغالل 3
 .أنواع أخرى أو وسائل الصيد عن طريق استهداف/أي إعادة توزيع نشاط الصيد على مناطق الصيد و 4
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بالتأثريات  ،حسب نسبة املنطقة احملظورة مقارنة باملساحة اإلمجالية للمحمية، وميكن أن تتم تغطيته بالكامل أو ال

  .1اإلجيابية للمحميات البحرية

سيع املناطق اليت ، ميكن إلعادة توزيع جهود الصيد أن تؤدي إىل تو االجتماعية-االقتصاديةباإلضافة إىل اآلثار 

تتم مالحظة التأثري السليب الرئيسي الناتج عن احملميات البحرية على مستوى . تتعرض لضغوط الصيد املفرط

يرتتب عن نقص املساحة : ، يتم تفسري هذه الظاهرة كالتايل2املناطق ا�اورة للمحميات واليت ال تتمتع باحلماية

ها، وبالتايل فإن النتيجة فيق ا�اورة اليت يُسمح مزاولة نشاط الصيد املسموحة للصيد تركيز الضغوط على املناط

 اتتنعكس على الصيادين بنقصان الكمية املصطادة واليت ترتبط أساسا بنسبة املساحة احملظورة، أي بنقص الكمي

ة يف يف املناطق املسموح الصيد فيها، خاص CPUE Captures Par Unité d’Effortاملصطادة لكل وحدة جهد 

  .السنوات األوىل اليت تلي إنشاء احملمية، وتزداد حدة هذه السلبيات حتت تأثري الصيد اجلائر

يكون إنشاء احملميات البحرية عادة مصحوبا بارتفاع جهد الصيد الذي يعود إىل وفود صيادين جدد من املناطق 

أن يؤخذ تأثري إعادة توزيع جهود الصيد على  اليت يكون فيها الصيد حمظورا إىل املناطق ا�اورة للمحمية، لذا جيب

عند اختاذ قرار إنشاء حممية حبرية، و العمل حبقوق الدخول إىل املنطقة وحقوق ممارسة  االعتباراملوارد البحرية بعني 

بدرجة ثابتة داخل احملمية  املسموحفإذا مل يتم حتديد حصص الصيد أو جهود الصيد . النشاطات البشرية بداخلها

لكن إذا كانت إجراءات مراقبة جهود الصيد . املنطقة ستكون ضحية للصيد املفرط مباشرة بعد إنشاء احملمية فإن

أو الكميات املصطادة املعمول �ا خارج احملمية، أو يف املصايد ا�اورة مبنية على أسس صحيحة، وتسمح 

ست ناجتة بالضرورة عن تأثري احلماية فقط بل بالتقليل من إعادة توزيع جهود الصيد، فإن اإلجيابيات املراقبة لي

  .3حىت عن تلك اإلجراءات التقييدية

، يعرض املنطقة إىل خطر ظهور نزاعات )الناتج عن إنشاء احملميات البحرية(إن ظواهر إعادة توزيع جهد الصيد 

هة أخرى، ميكن أن من ج 4.االجتماعية-االقتصاديةجديدة بني خمتلف مهن الصيد، ما يؤدي إىل تقليص املنافع 

تؤدي إعادة توزيع جهود الصيد على املدى املتوسط والطويل، إىل ازدحام الصيادين يف املناطق املسموح الصيد 

البحرية باختالف أنواعهم، إضافة إىل آثار سلبية مضرة كزيادة  املوارد�ا، والرفع من حدة التنافس بني مستغلي 

الذي يزيد من حدة ظاهرة ازدحام وانفجار عدد الصيادين ) املصطادةالناجتة عن ارتفاع الكميات (الوفيات 

                                   
1 Colloque national des AMP, Op. Cit. , p 30. 
2 WICKEL J., Op. Cit. , p 13. 
3 Colloque national des AMP, Op. Cit. , p 30. 

 .هذا ما ينايف األهداف املبدئية اليت وجدت من أجلها احملميات البحرية، وأمهها التقليل من الصراعات املتعلقة باستخدام املوارد 4
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املفرط  االستغاللوبالتايل زيادة نسبة التنافس على املوارد، ما يسهم يف توسيع النطاق اجلغرايف املعرض إىل خطر 

املستخدمني، هذا ما يؤدي إىل تضارب املصاحل وكذا نزاعات بني خمتلف . للمخزون السمكي إىل املناطق ا�اورة

الذين يستغلون املنطقة (والصيادين األصليني ) القادمني من املناطق احملظورة(على سبيل املثال بني الصيادين اجلدد 

بالنسبة لكل من الصيادين الذين قاموا بتغيري منطقة الصيد  االستغالل، يف هذه احلالة ترتفع تكاليف )من قبل

يف حبر  2001سنة  1وهو ما حدث على سبيل املثال. مة احملمية البحريةتأثرين مباشرة بإقااملوالصيادين غري 

توجهت جهود . Cabillaudالسفن اليت تستهدف  علىمساحة واسعة  تحرميالشمال، نتيجة قرار اللجنة األوربية ب

 Laخاصة حول حدود احملميات و (الصيد للسفن اهلولندية اليت تستخدم شباك اجلر إىل حبر الشمال بأكمله 

plaice box ( وكذاLa manche كان هذا متبوعا بتقلص الكميات املصطادة من طرف جل الصيادين وهذا ما ،

  .مردودهمسلبا على انعكس 

تتعلق التكاليف املرتتبة عن ظاهرة إعادة توزيع جهد الصيد بدرجة ارتباط الصيادين باملنطقة اليت يزاولون �ا 

فإعادة توزيع جهود الصيد . ، وبالتايل بإمكانيا�م املادية2 يستخدمو�انشاطهم، وكذا درجة مرونة الوسائل اليت

 ةارسمم نتيجةيؤثر بنسبة كبرية على التكاليف؛ إذ يتم ارتفاع التكاليف العملية،  ،املرتتبة عن إقامة احملميات البحرية

) ث حجم وقوة سفن الصيدمن حي(فبعض الصيادين ميلكون القدرة املادية والتقنية . يف مناطق أبعد اتنشاطال

الصيد اليت يتبعو�ا إثر إعادة التوزيع املكاين جلهود الصيد يف املنطقة، وهذا  إسرتاتيجيةاليت متكنهم من تغيري 

يف تكاليف  كبريأو إىل استهداف أنواع أخرى، دون أن يؤدي هذا إىل تغري  /بتوجيه جهودهم إىل مناطق أخرى و

اليت ال متلك خيارات كبرية، هي األكثر تأثرا حبظر الصيد يف منطقة معينة باملقارنة  لذا فاملهن الصغرية. االستغالل

مع املهن الكبرية، خاصة يف حاالت إغالق املناطق الساحلية، ألن إنشاء احملميات البحرية يف املناطق اليت ميارس 

املرتبطة به من أجل تفادي املناطق  وبالتايل التكاليف ،فيها صغار املهن نشاطهم جتربهم على زيادة مسافة التنقل

  . احملظورة

ستهدفة وعلى موائل املناطق املفتوحة املغري رى على األنواع كون له آثار سلبية أخيميكن لتغري جهود الصيد أن 

كل  ، عندما أقرت اللجنة األوربية اإلغالق املؤقت جلزء كبري من حبر الشمال على3مثال 2001يف سنة . للصيد

، تُرجم تغيري Les reproducteurs األكثر إنتاجا للحفاظ على املخزون Le cabillaud تستهدف السفن اليت

جهود الصيد بزيادة عدد السفن اليت تستخدم شباك اجلر يف املناطق الغنية باألنواع اجلد حساسة هلذا النوع من 

                                   
1Colloque national des AMP, Op. Cit. , p 30-31.  

 .وسائل أخرى خاصة مرونة سفن الصيد والوسائل املستعملة من أجل إعادة توجيه نشاط الصيد إىل مناطق أخرى أو إىل استهداف أنواع أخرى أو حىت استخدام 2
3Colloque national des AMP, Op. Cit. , p 30.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

76 

 

 Le Bivalve نواع املتوطنة اليت تعمر طويال كـواأل Les raiesاألنواع اليت ال تتكاثر بنسبة كبرية كالراية (املمارسات 

Artica Islandica .(  

الصيد ميكن أن تكون مستحيلة نتيجة عدم توفر احلصص الشاغرة يف  جهودن إعادة توزيع إأخريا، ميكن القول 

كن أن يكون من جهة أخرى مي. 1املصايد ا�اورة بالنسبة لألنواع اليت كانت مستهدفة يف املنطقة اليت متت محايتها

اللجوء إىل أماكن أخرى أو استخدام وسائل أخرى أو حىت تغيري النشاط مستحيال بسبب ارتفاع التكاليف وكذا 

اجتماعي كبري خاصة يف حالة ما إذا  - هذه الصعوبات هلا تأثري اقتصادي. اخلصائص التقنية لسفن الصيد املعنية

  .اقتصادياكانت املؤسسات الصيدية ضعيفة 

  دقة في تحديد التكاليف اإلداريةعدم ال -3

إن التفسري النظري املمكن تقدميه للمقاربة اليت تقول بأن إنشاء احملميات البحرية يكون دائما مصحوبا باخنفاض 

املراقبة، إذ من السهل معرفة ما إذا كانت السفن تدخل إىل املناطق احلراسة و تكاليف اإلدارة، هو تسهيل عمليات 

إذ من (لصيد، أو ما إذا كانت تلجأ إىل استعمال الوسائل املضرة واملمنوعة امراقبة حصص  املمنوعة أكثر منه

الالحدودي للعامل البحري، الذي جيعل  باالنفتاحلكن هذا يصطدم دائما ). السهل التالعب مبثل هذه القوانني

لتكنولوجيا اجلديدة املرتبطة لذا يتم اللجوء إىل ا. احلراسة صعبة نوعا ما خاصة مع غياب حدود فعلية للمنطقة

الذي  Le GPS2إذ من السهل إجبار السفن على التجهيز جبهاز التموقع اجلغرايف  باحلراسة عرب األقمار الصناعية،

  3.وقت أيتواجد فيه السفن يف تي ذال كانيسمح مبعرفة امل

املعلومات الواجب مجعها   كميةهذا التقليل من التكاليف يف أغلب األحيان إىليُرِجع العديد من الباحثني كما 

وكانت حمل جدل كبري؛ كون  االنتقاداتلكن هذه احلجة تعرضت إىل العديد من . قبل وأثناء إنشاء احملمية

اختيار احلجم واملكان  بغرضاحملميات البحرية تُنشأ بناء على قاعدة معلومات اقتصادية واجتماعية وبيولوجية، 

ووضع أسس صحيحة للحماية، لكن نادرا ما تكون مثل هذه املعلومات متوفرة  إلقامة احملمية البحرية نسباأل

علمي يؤكد أن أي درجة من املعرفة كافية لإلنشاء الصحيح للمحميات  إمجاعمن جهة أخرى، يوجد . منذ البداية

بالتحسني املستمر هذا ما يسمح  ،بالتعلم بعد األخطاءمع املعلومات املتاحة، أي  امتكيف هاتسيري إذا مت البحرية، 

                                   
1Colloque national des AMP, Op. Cit. , p 30.  

2 GPS  هو االسم املصغر لـ« Global Positioning System ».  
  .يف الواليات املتحدة األمريكية George Bank يف اسرتاليا و La Grande Barrière De Coraïlكما هو احلال بالنسبة حلظرية   3
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املعلومات املكملة والضرورية اخلاصة حبركية ا�تمعات احليوانية  ، عن طريق احلصول علىلقاعدة املعلومات األصلية

  .بيئية مع الزمنوطريقة عمل األنظمة ال

 

  اآلثار على نشاطات السياحة البيئية :ثالثا

احلماية يف األوساط البحرية عن طريق  إفإن العمل مببد على الرغم من تعدد املنافع املتعلقة باحملميات البحرية،

تتمثل هذه األخرية يف تدهور هذه األوساط . على األنظمة البيئية 1إنشاء احملميات يؤدي إىل بعض اآلثار السلبية

  2.حتت تأثري النشاطات السياحية والرتفيهية املمارسة يف البحر

َذْين لمل اخلارجية السلبية اليت تؤدي إىل التقليل من الراحة واألمان الإذ ميكن للتطوير السياحي أن يولد بعض العوا

، هذا التكامل 3يستحيل إنكار إمكانية وجود تكامل بني النشاط السياحي وجودة البيئةلكنه ال . توفرمها البيئة

البحرية أحد األدوار إذ يعترب خلق الثروة من خالل النشاطات البيئية  .يوفق بني احلماية والتنميةالذي ميكن أن 

األساسية للمحميات البحرية، وهذا ناجح بالدرجة األوىل إىل األمهية اليت تكتسيها املناطق الساحلية، من كون 

احملميات البحرية تُنشأ عادة يف املناطق الساحلية أين تسود نشاطات استغالل الثروات البحرية والشاطئية اليت 

  4.ولوجية هلذه املناطقتستمد عوائدها من االنتاجية البي

، واليت تعترب 5بيئية ت سياحيةنشاطااملرتبطة خبلق وتطوير  االقتصاديةتسعى أغلب الدراسات إىل تقييم العوائد 

تسعى السياحة البيئية إىل الرفع من القيمة اجلمالية  .شكال خاصا من أشكال السياحة داخل احملمية البحرية

  6.القيمة االقتصادية للتنوع البيولوجي عن طريق هذه اخلدمات املنظرية للبيئة، ومن مث الرفع من

أدت األمهية النامية جتاه النشاطات الرتفيهة يف بيئة ذات جودة عالية، إىل توجيه جزء كبري من الباحثني حنو تقييم 

الثدييات البحرية الغوص يف الشعاب املرجانية وكذا مشاهدة ك،  7اته النشاطاتاملرتبطة بتنمية ه االقتصاديةالعوائد 

                                   
 .حتتاج إىل تأطري شامل وتسيري فعال ميكن تغطية هذه اآلثار السلبية باآلثار اإلجيابية إذ أ�ا 1

2 WICKEL J., Op. Cit. , p 13. 
  .ضرورية لطهي األغذية ويف نفس احلني ميكن أن تؤدي إىل احرتاق البيوت إذا مل يُتحلى باحلذر: يقول مثل آسيوي أن السياحة كالنار 3

4 CHABOUD C., MÉRAL P., DJOHARY ANDRIANAMBINIMINA D., L’écotourisme comme nouveau mode de valorisation de 
l’environnement : diversité et stratégies des acteurs à Madagascar. Papier présenté au XIXèmes journées du développement organisées par 
l’Association Tiers-monde et le Gemdev, Paris le 02-03-04 juin 2003, p 7. 

 .2004، دار الرضا للنشر والتوزيع، سوريا، 1، الطبعة رقم )دليل األجهزة احمللية(لدين خربوطلي، السياحة املستدامة صالح ا 5
6 CHABOUD C., GALLETTI F., Op Cit. p 29. 

ن شكل من أشكال  السياحة املتخصصة، ألن معظم الرتاث ارة عفهي عب. يف أغلب احلاالت، النشاطات الرتفيهية حلظرية حبرية خمتلفة متاما عن تلك املتواجدة يف احلظائر الربية 7
لبحرية والغوص يف مسارات بيئية حتت مائية، احملمي غري مرئي كونه متواجدا حتت سطح املاء، وبالتايل فهو عبارة عن سياحة ثقافية تعليمية، سياحة بيئية مرتبطة مبشاهدة الثدييات ا

 .ات قاعدة زجاجيةأو حىت اكتشاف أعماق البحار يف سفن ذ
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ويلعب اختيار مكان إنشاء . Les espèces emblématiquesأو الكائنات األخرى املصنفة ضمن األنواع الرمزية 

نقل وتعميم املنافع املرتبطة  استحالةهذا ما يؤكد . احملمية دورا بالغ األمهية فيما خيص مصداقية ودرجة هذه املنافع

  1.األخرىعلى كل احملميات  بالسياحة البيئية يف حممية حبرية

تسعى احملميات البحرية إىل تسليط الضوء على العوامل اليت جتذب السواح، عن طريق إمكانيا�ا وقدر�ا على 

الزيادة الطبيعية : هذا الفائض يف مزاولة هذه املناطق يعود أساسا إىل عاملني أساسيني مرتبطني مها 2.استقطا�م

  .احلماية أي تأثري اجلاذبية املرتبط بفكرة احلمايةللنشاطات السياحية و تأثري 

التنافس حول املكان واملورد، هذا باإلضافة إىل  الناتج عن، االزدحام تفحل ظاهرة إىلهذا ؤدي ميكن أن ي

يساهم إنشاء احملميات البحرية يف الرتويج للنشاطات . ة احملليةمن وجهة النظر الثقافي السلبيةاجلوانب واآلثار 

يؤثر سلبا على األوساط ما ، 3حية والرتفيهية، وهذا ما يؤدي إىل زيادة التوافد البشري إىل مثل هذه املناطقالسيا

حملميات اتنايف أهداف استدامة و  ،)النشاطات السياحية(التقليل من جاذبية احملمية البحرية واليت تنتهي ب ،البحرية

 .البحرية

ميكن أن يؤدي . مشجع لإلستثمار فيهاو  للنشاطات السياحية والرتفيهية، جوِّ رَ مُ إن إقامة احملميات البحرية عامل 

البيئية،  تهاوتدهور جودة أنظم خريةوفود السواح الناتج عن بيئة نظيفة وذات جودة عالية إىل اختالل هذه األ

لة التوافد إىل رتجم بنقصان الفائض يف عدد السواح وقواملنقصان الرفاهية عن طريق مثل هذه النشاطات،  وبالتايل

فاحملميات البحرية تشجع زيادة التوافد البشري وكذا النشاطات . هذه املناطق وهذا يتناىف مع أهداف التنمية

 4:الرتفيهية إىل مثل هذه املناطق، ما يؤدي إىل عدة آثار سلبية على األوساط واملوائل

  تأثير مرساة السفن على أعماق البحار -أ

بصفة مباشرة  ددفهي �. عماق البحريةمن أخطر اآلثار البشرية املهددة لأل Les ancresتعترب مراسي السفن 

تعرضت إىل ما إىل التدهور املباشر والسريع ملنطقة بأكملها إذا  ةؤديم، )املرجان، الشعاب(األوساط احلساسة 

                                   
خاصة الغوص يف الشعاب املرجانية اليت ...) زيادة الكتلة احليوية، زيادة األحجام املتوسطة لألفراد، تنوع الكائنات(يف حالة الغوص، يرتبط رضا الغواصني أساسا بإجيابيات احلماية  1

 ...صول أشعة الشمس إىل األعماق، درجة حرارة املياه، مجال املناظر التحت مائيةال ميكن إسقاطها على احملميات يف املناطق األخرى، نتيجة اختالف يف درجة و 
، كمولد للنشاطات االقتصادية ومورد )كجزر الكارييب مثال(لقد فهمت الدول ذات االقتصاد القائم أساسا على السياحة، األمهية املاسة للمحافظة على الرتاث الطبيعي البيئي  2

ي، بفعل وجند من جهة أخرى بعض الدول اليت ختشى إقامة احملميات البحرية يف مناطقها الساحلية خوفا أن يؤدي هذا إىل التقليل من النشاط السياح. ليللعوائد على الصعيد احمل

 .تقوية قوانني احلراسة يف املنطقة
3 WICKEL J., Op. Cit. , p 13. 
4 WICKEL J., Op. Cit. , p 13-14. 
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املناطق بطريقة كفؤة كإقامة  لكنه ميكن جتاوز هذه اآلثار بسهولة إذا مت تسيري هذه. تركيز نشاطات الغطس والرتفيه

Des dispositifs d’amarrage  استخدام املراسيوالذي يسمح بتفادي.  

  تأثير الغواصين - ب

إن ممارسة نشاط الغوص داخل احملميات البحرية ميكن أن يؤدي إىل تدهور وتراجع ا�تمعات خاصة احلساسة 

  .1مارسات اجلائرةوساط نتيجة الغواصني واملنتيجة التدهورات اليت تتعرض هلا األ) ...ناملرجا(نها م

إن ممارسة الغوص يف أعماق البحار يؤدي إىل آثار سلبية أخرى، لكنها غري مباشرة، كالفقاعات الناجتة عن 

الناجتة عن  La mise en suspension des vases التنفس واليت تبقى عالقة يف أعايل املغارات أو اعتالق األتربة

  .واليت تؤدي إىل تدهور األوساط كذلك Les palmes "زعانف السباحة"ل السباحة باستعما

مع قلة أو على مستوى احملميات اليت تكون فيها القوانني مرنة  L’effet feedingميكن مالحظة تأثري التغذية 

قد قدر�ا يرتجم بتغري سلوك األمساك، خاصة املفرتسة الكبرية احلجم، اليت تف والذي، غياب احلمالت التحسيسية

  .ة والدفاعيةالغذائي ا�اتغري سلوكو  ،على التفرقة بني اخلطر وغريه

يف البحث عن تنمية سياحية منسجمة ومتناغمة مع مبدأ محاية البيئة، أي مبعىن آخر، يتمثل التحدي فإذن 

ظام البيئي عتبار حدود ما ميكن أن يتحمله النالبحث عن سياحة مستدامة يتم تسيريها بطريقة تأخذ بعني اال

عن طريق احلفاظ على نوع من التوازن والتقليل من حدة ذروات  .جتماعية، سواء احلدود البيولوجية أو اال2املعني

اح، حراسة ومراقبة تنقالت الزوار داخل احلظرية، التقليل من تأثري الزيارات على جودة الوسط وعلى يتوافد الس

حيتمل إجياد كل هذا . النزاعات بني خمتلف األطراف ذات املصلحةا�تمعات احمللية والتقليل من الصراعات و 

الشعاب وزراعة  لنشاطاتانظام تقسيم ك ،)قتصاديةالقانونية واال(وسائل التسيري ملختلف العديد من الرتاكيب 

  .جبارية ملمارسة بعض النشاطاتاإلرتاخيص و ال)قتصاديةاوسيلة (قوق الدفع والعمل حب 3صطناعيةاال

 

 

                                   
، وبالتايل تتم مالحظتها بصفة L’étagement�ذه النشاطات، فتُغري العمق الذي تسبح فية  اهلاربة اليت ال حتتمل الوجود البشري يف أوساطها ن الكائناتتتأثر بعض األنواع م 1

 .أكرب يف األعماق عوض األوساط األقل تداوال من طرف الغواصني
بطريقة . ة تأخذ بعني االعتبار قدرة حتمل األوساط وكذا حدود التغيري املعقولة يف نظام بيئي معني يف املنطقةكي يكون مستداما، جيب أن يكون النشاط السياحي مسريا بطريق" 2

 "جتعل النشاطات السياحية تساهم يف محاية التنوع البيولوجي
  .عن طريق تطوير نشاطات غري استخراجية. قتصادية للمحميةإقامة شعاب اصطناعية تؤدي إىل التقليل من الضغوط املمارسة من طرف النشاطات السياحية على القيمة اال 3
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  اآلثار على المجتمعات المحلية :رابعا

لعوائد غري اتوزيع لكون قتصادية املرتتبة عن احملميات البحرية، قليال ما تستفيد ا�تمعات احمللية من العوائد اال

من املهم إذن الرتكيز على توزيع منافع احملميات البحرية بني مجاعات املستغلني من . 1عادل يف أغلب األحيان

  .جتماعياالتطبيق وأكثر عدالة االوصول إىل تبين إجراءات قابلة  قصداعة من جهة أخرى، جهة و داخل كل مج

  عادل للتكاليف واألرباحالالتوزيع غير  -1

إذ هنالك نوع من التفاوت . على بعض مجاعات املستخدمني) سلبا أو إجيابا(ميكن أن تؤثر احملميات البحرية 

الزمين راجع إىل اختالفات بني الداخل واخلارج فيما يتعلق باملنطقة احملظورة  ؛ريةاملكاين ملنافع احملميات البحو الزمين 

من طرف  و الثاين راجع إىل كون هذه التكاليف تـَُتحمل على املدى القصري) كالتأثري على إعادة التوطني(

قبول السكان  ما يفسر عدم ،يكون هذا الالتوازن مصدرا للنزاعات بني خمتلف املستخدمنيعادة ما . البعض

، وبالتايل جيعلها أكثر عرضة للنزاعات هااملنطقة خصائص ، ويفقدشاريعامل ونفورهم من هذهاحملليني لفكرة احلماية 

، خاصة إذا كانت ا�تمعات 2ة من جهة أخرىمارسامل اتنشاطالعات احمللية من جهة و اماجلبني طموحات 

  . املناطق احملظورة خاصة واحملميات البحرية عامةغري مسامهة يف القرارات املتعلقة بتسيرياحمللية 

الصيادون كو�م أول املعنيني بإنشاء احملميات البحرية، ُحيسون بنوع من الالمباالة من طرف املسريين على حساب 

إجبار نسبة منهم على التخلي عن نشاط الصيد  كنالناشطني يف ا�ال السياحي، بل أكثر من ذلك، إذ مي

احملميات البحرية  قامةأن خيلق إنشاء وتطوير النشاطات السياحية إثر إ اذً إميكن . نشاطات أخرى والتحول إىل

داخل ا�تمعات ) نزاعات بني األجيال، تغيري املمارسات التقليدية ومظاهرات ثقافية(فوضى ثقافية متعددة األبعاد 

 . 3)اط الصيد مباشرةتكن متارس نش إن ملحىت (الساحلية وكذا ا�تمعات ا�اورة هلا 

يف حالة مصيدة صغرية احلجم ويف . إىل حد ما حسب احلاالت تفاوتةإن آثار احملميات البحرية القابلة للتوزيع م

الصيد اليت كانوا  إسرتاتيجيةدولة مصنعة، ميكن أن تكون هذه اآلثار ضعيفة على الصيادين، إذ بإمكا�م تغيري 

ة التكلفة، أو عن طريق تغيري نشاطهم بنشاطات أخرى، دون أن يؤدي هذا إىل يتبعو�ا باسرتاتيجيات جديدة قليل

                                   
 ).عوائدها مرتبطة باحملمية(و جبوار احملمية إن تطوير نشاط السياحة ميكن أن يساهم يف حتسني نوعية احلياة شرط إعادة توزيع نسبة األرباح على ا�تمعات احمللية اليت تعيش داخل أ 1
 ...واملوارد املتواجدة �ا باإلضافة إىل بعض املناطق املقدسة) جزء من األراضي(حقها يف الدخول إىل أراضيها ا�تمعات األصلية ميكن أن تفقد  2

عن  لتقليل من الفجوات املرتتبةيف الدول النامية، ميكن أن يؤدي تطوير النشاطات السياحية إىل توافد أعداد هائلة من األفراد حبثا عن فرص عمل أو فرص استثمار، دون ا 3

ادة ا�تمعات أضف إىل هذا فإن هذه النشاطات السياحية يف أغلب األحيان ممولة من قبل مؤسسات متعددة اجلنسيات، تسعى إىل حتقيق أرباح دون حماولة إف. الالعدالة االجتماعية

 ...).ت السياحة العاملية، االرتباط باجلغرافيا السياسيةنتيجة عدم ثبا(اخلطر احملدق �ذه البلدان هو أن تصبح معتمدة على مصدر عوائد غري ثابت . احمللية
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عكس ذلك، يف حالة جمتمعات الصيادين املعتمدين على الصيد بنسبة عالية، فإن هؤالء أكثر . ريةخسائر كب

  .عرضة ملثل هذه اآلثار اليت تكون أكثر حدة وخطورة يف حالة سيادة سبل الصيد التقليدي

  ستثمارالعائد على االمن  كدتأعدم ال -2

على غرار التجارب السابقة املتعلقة بإدارة وتسيري احملميات البحرية، فإنه ال توجد وصفة حمددة تضمن النجاح أو 

نسجام الاهلدف هو وجود وسيلة تضمن ا. ستثماري من الفشل عن طريق تأمني نسبة معينة من العائد على االقت

وأولئك ) حة للصيدبامن جانب اخلسارة يف املساحة امل(خسائر التضحيات بني الصيادين الذين يتكبدون 

عتبار يف إعطاء امتيازات يتمثل احلل  الوحيد املمكن أخذه بعني اال. العوائد على الصيداملستفيدين من 

حواجز  عللمجتمعات احمللية تضعهم يف املقدمة بالنسبة للحق يف استغالل املوارد؛ أي بتعبري آخر، عن طريق وض

  .افيهأمام الدخول ملنطقة معينة، فكل الناشطني يف املنطقة ال يتمتعون بنفس احلقوق يف استغالل املوارد املتواجدة 

  االجتماعيضمان الفعالية والقبول ل التدابير المرافقة -3

التدابري ميكن أن تقسيم املوارد، إال أن بعض ب فيما يتعلقعلى الرغم من كون مبدأي العدالة والفعالية متناقضني 

ميكن اعتبار هذه اإلجراءات كشكل من أشكال الرصد والعناية . توضع من أجل جعلهما أكثر انسجاما وتوافقا

جتماعية ملثل هذه السياسات وتسهيل عملية اختاذ القرار واإلجراءات اهلادف إىل التخفيف من التكاليف اال

جتماعي عات والتقليل من حد�ا والرفع من درجة القبول االإذ تساعد على حل النزا. املتعلقة بعملية التسيري

  .للمشروع، عن طريق حتصيص املنافع واألرباح حسب درجة اخلسارة املتحملة نتيجة املشروع

يعترب حتليل مردود احملميات البحرية، ونشر قبوهلا يف األوساط احمللية صعبا نتيجة عدة عوامل، إذ أن معظم 

وبالتايل فإن احلديث . دى القصري يف حني أن األرباح تكون على املدى املتوسط والطويلالتكاليف تكون على امل

صناع (يكون حول انتقال املنافع من الصيادين باعتبارهم ناشطني اقتصاديني إىل ناشطني اقتصاديني آخرين 

  .1)السياحة على سبيل املثال

مربوطا بوجود أو غياب اإلجراءات غالبا فعلي، يكون الها وإنشاءالبحرية  اتيف احلقيقة، إن فكرة قبول احملمي

أو / جتماعية وأن تكون موجودة �دف خلق العدالة االاألخرية ذه هليف نفس الوقت، ال ينبغي . التعويضية

  .2جتماعيكهدف وحيد، بل جيب أن متتاز بأهداف واقعية تسعى إىل تسهيل القبول اال  البيئة احلفاظ على

                                   
1 SANCHIRICO J., Marine protected areas : Can They Revitalize Our Nation’s Fisheries ?, RESOURCES Summer 2000, ISSUE 140, p 7. 
2 ALBAN F., APPERE., BONCOEUR J., Op. Cit. , p 16. 
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على الرغم من كون األرباح كبرية إال (ويضية دورا مهما يف إعادة توزيع التكاليف بني الراحبني تلعب اإلجراءات التع

، وهذا ما )اخلسارة عادة ما تكون متعلقة بعدد قليل من املستخدمني(واخلاسرين ) أن عدد املستخدمني كبري أيضا

من جانب كفاءة تسيري . التعويضيةشرح مبدأ اإلجراءات ب الذي يسمح" جتماعيالتأمني اال"ينطبق على مبدأ 

ودجمهم يف ) الصيادينخاصة (ت بني خمتلف املستخدمني هلذه املوارد اجراءاملوارد البحرية، ميكن أن جتمع هذه اإل

هتمام جتاه احلماية واحملافظة عليها واملسامهة يف تطويرها والزيادة يف ، وبالتايل خلق نوع من االتسيريالعملية 

  .قيمتها

مصادر اخلالفات متعددة؛ أمهها عدم التوازن بني املستخدمني املتعددين الذين سيستفيدون من األرباح كما أن 

كانت مباشرة أو غري مباشرة، وأولئك الذين يتكبدون تكاليف هذه أواملنافع املنتظرة من احملميات البحرية سواء 

داخل قطاع  : ن أن تكون على عدة مستوياته فاملشاكل املرتتبة عن اإلجراءات التعويضية ميكعليو . املشاريع

ستخراجية كالصيد بني النشاطات اإل، بني نشاط الصيد ونشاط السياحة، بني الصيادين واملستهلكني، الصيد

  .بني الدول املتقدمة والدول الناميةأو  ها ومجعيات احملافظة على البيئةوغري 

إنشاء  أو بحثةالنقدية التعويضات كال: شكاال متعددةبشكل ملموس، هذه اإلجراءات التعويضية ميكن أن تأخذ أ

أو تنويع النشاطات املمارسة واملمكن أن تأخذ  اعدة على التحول من نشاط إىل آخرسأو امل بىن حتتية يف املوانئ

بناء خمططات خروج أو  طوير املصايد البديلةأو ت البحرية اتأسسها على تطوير السياحة الناتج عن إنشاء احملمي

ساعدة على التنقل اجلغرايف كاملنح احلكومية من أجل بناء أو امل اطيل الصيد من قبل الدولة وممولة من طرفهاأس

ختصيص حقوق استخدام حصرية كنظام احلصص املتعلق بالكميات املصطادة، أو أو  1أساطيل أكثر قوة وفعالية

  ...إقامة برامج إعادة التصنيف املهينأو  احلقوق اإلقليمية احلصرية

أو  الرفع من تكاليف اإلنشاءك ،سلبيةهذه اإلجراءات فإ�ا عادة ما تكون مصحوبة بآثار  الدور الذي تلعبهرغم 

إذن فالتحدي  ...ستثمار وعدم التنبؤ باملستقبلعدم التشجيع على االأو  تثبيط اجلهود واحنرافها عكس السياسة

  .يف عملية تسيري احملميات البحرية ةيكمن يف دمج اإلجراءات التعويضية واآلليات التشجيعي

هذه اإلجراءات ال ميكن أن تكون إال مؤقتة، كما أنه من املستحسن جتنب التعويضات املالية اليت متتاز بآثار 

غري (برفض املشروع وارتفاع التكاليف ا لباغوع ربط بني زمن اإلنشاء املتبوهي أساسية من أجل ال. سلبية متعددة

                                   
لقضاء عليها أن يكون هنالك توازن وتأطري فعلي من أجل تفادي اإلفراط يف االستغالل خارج احملمية وبالتايل عدم الوقوع يف املشاكل اليت يُبحث عن ا لكن إجراءات كهذه تتطلب 1

 .داخل احملمية إىل خارج هذه األخرية
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 غري أن. 1سنوات 5نتقالية واملقدرة حبوايل طيلة املدة اال أي، اآلثار اإلجيابية بوادرزمن ظهور و ) باشرة أساساامل

ستخدام املستدام التعويضات النقدية ال تشجع املستفيدين منها إىل تغيري سلوكهم يف اجتاه أكثر تالؤما مع اال

 .للموارد البحرية

  

  المحميات البحرية والتنمية المستدامة: خامسا

، على تدهور املوارد الطبيعية 1992دت االتفاقية العاملية للبيئة والتنمية املنعقدة يف ريو دي جانريو سنة أك

وقد . والتنوع البيولوجي العاملي، مؤدية إىل التوقيع على اتفاقية التنوع البيولوجي، واليت تنص على محاية هذا األخري

نباتية واحليوانية إىل اختفاء العديد منها وما لذلك من سلبيات على أدت الضغوطات املتعددة على املوارد البحرية ال

من هنا ظهرت ضرورة محاية األوساط البحرية عن طريق إنشاء . األنظمة البيئية واحلياة البحرية بصفة عامة

  .احملميات البحرية

وجه األويل الذي خلقت من ومن خالل التطور الذي عرفته احملميات البحرية منذ إنشائها، ميكن التأكيد على الت

تطورت هذه التوجهات مع الزمن، وجتاوزت الدور . أجله، والذي يتجلى يف الدور البيئي الذي هي بصدد تأديته

البيئي إىل أدوار أخرى، كما مت التطرق إليها يف السابق، فأصبحت �تم باجلوانب األخرى؛ االجتماعي من خالل 

اطات جديدة تسمح باستقطاب يد عاملة جديدة، باإلضافة إىل كون توفري مناصب عمل جديدة وكذا خلق نش

هذا اجلانب من أهم العوامل املساعدة واملؤدية إىل القبول االجتماعي إلنشاء مشروع كهذا، هذا وباإلضافة إىل 

  .اجلانب االقتصادي من حيث األرباح اليت يذرها مشروع كهذا على الصعيد احمللي واإلقليمي

ة املستدامة ال ترتكز على اجلانب البيئي فحسب، بل هي تنمية قائمة على اجلوانب االقتصادية كما أن التنمي

واالجتماعية والبيئية يف آن معا، فهي تتسم بالضبط والتنظيم والرتشيد للموارد، وال يكفي وصف هذه األبعاد بأ�ا 

  .2مرتابطة، بل جيب التأكيد أن هذه األبعاد مرتابطة ومتداخلة ومتكاملة

وبالتايل فإنه عند حماولة إسقاط أبعاد التنمية املستدامة على أهداف احملميات البحرية وجدنا أن أي مشروع إلقامة 

 :تتمثل هذه األخرية يف. النجاح واالستدامة حممية حبرية جيب أن يرتكز على ثالث ركائز تضمن له

  الديمومة االقتصادية -1

                                   
 .خالل هذه املدة احلساسة، يقوم الصيادون بإعادة توزيع جهود الصيد مكانيا وتقنيا 1

  .39ص . 2007عمان الطبعة األوىل . دار الصفاء للنشر والتوزيع. فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها: التنمية املستدمية. مان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنطعث2 
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ل ترشيد املناهج االقتصادية التنموية بطريقة جتعلها ختدم االقتصاديات تتجسد هذه الدميومة االقتصادي من خال

احمللية بالتخفيف من تبديد املوارد الطبيعية الناتج عن املساواة يف توزيع املوارد واحلد من التفاوت يف املداخيل بني 

  .- مهن الصيد سواء الصغرية أو الكبرية-خمتلف املستخدمني 

ماعي ملثل هذه املشاريع عامال أساسيا مشروطا بفرص التنمية االقتصادية املرتتبة عن كما يعترب القبول االجت

  .احلماية، وبالتايل فإن التقييم االقتصادي من خالل تطوير فرص استثمارية عنصر أساسي لنجاح املشروع

بيئية مهما كانت أن منافع احملميات تتضمن الرفع من مقاومة األنظمة ال) مناذج نظرية(أثبتت دراسات عديدة 

درجة عدم اليقني، وبالتايل فاحملميات البحرية تساهم يف الرفع من املخرجات االقتصادية والبيئية ولو كان ذلك 

 1.بدرجة متفاوتة

  البيئية ةيشاعملا -2

تعترب األهداف البيئية أول األهداف اليت أقيلت للمحميات البحرية، وهذا يتجلى يف تسميتها قبل كل شيء، إذ 

سعى إىل التقليل من اآلثار البيئية اليت تتكبدها األوساط البحرية نتيجة تكثيف النشاطات البشرية سواء ت

حيث إنه يُنظر إىل العامل البحري . اإلستخراجية منها أو غري ذلك، ضف إىل ذلك آثار التلوث والتغريات املناخية

لذا تعترب احملميات البحرية وسيلة . على سطح األرضوكأنه كيان مستقل يف حد ذاته وال ميكن أن يتأثر مبا حيدث 

  .للحفاظ على البيئة البحرية واملوارد اليت تكتنزها؛ فهي ذات بعد بيئي فعلي من خالل الدور احلمائي الذي تؤديه

  القبول االجتماعي -3

ليني ملشروع كهذا حيظى البعد االجتماعي بأمهية كبرية فيما خيص احملميات البحرية، كون معارضة السكان احمل

إذ تسعى احملميات البحرية إىل ضبط السلوك االستغاليل لألفراد من خالل ترشيد سلوكا�م جتاه . تسبب فشله

  .املوارد الطبيعية البحرية

ومن خالل التنمية يف مشاريع احلماية يتم الرفع من الدخول الفردية يف املنطقة وضمان العدالة بني خمتلف 

من أجل ) املهن الصغرية وأولئك األكثر تضررا بإنشاء احملمية(األخذ بيد الفئات املستضعفة األطراف الفاعلة و 

ومن مث ضمان احلاجيات األساسية من تعليم ورعاية صحية  ترسيخ فكرة االستدامة عند كافة املستخدمني،

  . وغريها

                                   
1 RUDD M. A., Evaluating the Economic Benefits of  Marine Protected Areas (MPAs) in Canada, SWGC Environmental Valuation and Policy 
Laboratory, Memorial University, March 2007, p 2. 
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ناجحا إذا مل يتم العمل مببادئ احلوكمة لكن حىت ولو كان املشروع قائما على هذه  األبعاد الثالث، فإنه ال يعترب 

  .الحوكمة بالمشاركةأو 

يتطلب تسيري املناطق الطبيعية كاحملميات البحرية، شكال خاصا من أشكال التسيري القائم على احلفاظ على 

كن أن احلقوق واالستخدامات التقليدية للموارد، وبالتايل العدالة االجتماعية، إذ أن إقامة احملميات البحرية مي

لذا فإن دراسة العامل البشري ودمج كافة . يؤدي إىل طعن القيم االجتماعية واألخالقية يف عملية اختاذ القرار

األطراف ذات املصلحة يف جل مراحل التخطيط واإلنشاء للمحمية ضروري ملعرفة ما إذا كانت هذه األخرية 

  1.ستنجح يف بلوغ أهدافها

أن تكون هادفة إىل توجيه اخليارات العمومية، أي عن طريق حتليل جمموع إن حوكمة احملميات البحرية جيب 

  .العالقات بني خمتلف األطراف، وبالتايل دراسة التغريات الزمنية واملكانية اليت ميكن أن تؤثر على احملمية

م تقسيم وبالتايل فإن الصراعات املبدئية ميكن أن توجه حنو تعددية استخدامات اإلقليم، عن طريق وضع نظا

وبالتايل الرفع من القيمة املنظرية للمحمية واليت  2يسمح بالرفع من إنتاجية الصيد التقليدي عن طريق محاية املوائل

  .تساهم يف ترقية النشاطات السياحية ال سيما السياحة البيئية

ني املسريين للموارد من بتنامي الثقة ية و املشاركة يف اختاذ القرار و الشفاف بضمان احلوكمةد مبادئ يجتس سمحي

تعترب  .واملستقبلية احلالية ني األجيالبجهة واملستخدمني هلذه األخرية من جهة أخرى مع السعي إىل خلق عدالة 

طر العمل أتقوية ذلك شمل ويالتنمية املستدامة  حتقيقطريق قائم يف  مبدئيًا وحتدشرطا احلوكمة  وأمناطها 

  .صااخلالفعالة للمجتمع املدين والقطاع  املشاركةمبا فيها يف اختاذ القرارات شراكة املاملؤسساتية والقانونية وتعزيز 

خمتلف مراحل اختاذ القرار  يف دجمهم طريق عن ستدامةامل التنمية لنجاح اجلوهرية الركائز من إذ تعترب مشاركة األفراد

  .غريهاو  ختطيطمن  املتعلقة باحملمية

  

  

 

 

                                   
1 Anderson L. J., Seijo J. C., Bioeconomics of fisheries management, Blackwell Publishing, 1st Ed, USA, 2010, p 249. 
2 CHAKOUR S-C. ; DAHOU T., « Gouverner une AMP, une affaire publique ? Exemples Sud-Méditerranéens », VertigO - la revue 
électronique en sciences de l'environnement. Hors série 6. 2009. [En ligne] : URL : http://vertigo.revues.org/index9156.html. 
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  فصل األولخاتمة ال

  

لقد حاولنا من خالل هذا الفصل التطرق إىل معظم النقاط اليت ختص احملميات البحرية، انطالقا من 

ها أدوار ها و فهومممن حيث  هذه األخريةخمتلف املراحل اليت عرفتها إىل  انتقاالاألصل الذي وجدت من أجله و 
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التوقف عند كل كبرية وصغرية متس احملميات  ولناخالل كل هذا حاو  .وآثارها االقتصادية واالجتماعية والبيئية

  .الدور الذي هي بصدد القيام به يف تفعيل مبادئ التنمية املستدامة بأبعادها الثالثةالبحرية و 

  ،على خمتلف األسئلة اليت حتيط �ا من خالل اإلجابةعلى التطرق إىل جل النقاط، منصبا حرصنا كان وقد  

سباب إنشائها والطرق املساعدة على اختيار املناطق ذات األولوية للحماية وكيفية كـماهية احملميات البحرية وأ

تأثريها على البيئة البحرية، ومحايتها للتنوع البيولوجي ومن مث انعكاسا�ا على  سبلكل هذا سعيا إىل معرفة . ذلك

  .النشاطات البشرية املمارسة بداخلها أو جبوارها

 الذي مت القيام ، وكذا التحليل البيبليوغرايف"احملميات البحرية"ذا النوع من املناطق انطالقا من االسم الذي منح هل

. �تم باجلانب البيئي على وجه اخلصوص األهداف األساسية اليت خصصت للمحميات البحرية،به، الحظنا أن 

 .جتماعيةقتصادية واالمن حيث اإلستدامة اال فعاالتلعب دورا  على الرغم من هذا فهي
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 الثاني  فصلال
دراسة الوضعية االقتصادية  

 واالجتماعية لإلقـليم
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  تمهيد

نظرا ملا تذره احملميات البحرية من منافع على األقاليم اليت تتواجد فيها، مت إدراج دراسة اقتصادية 

ا �دف التعرف على نقاط هذا عن طريق وصف شامل ملختلف القطاعات، ومن مث تقييمه. واجتماعية للمنطقة

القدرات الكامنة يف القيام باقتصاد  املنطقة والعمل على  القوة ونقاط الضعف يف اإلقليم، ومنه حماولة استغالل

  .حتقيق تنمية مستدامة مبنية على أسس صحيحة، ونابعة من اإلمكانات والقدرات احمللية

الدراسة امليدانية، حاولنا إعطاء صورة شاملة للتوجه وسنحاول من خالل هذا الفصل، الساعي إىل تقدمي نتائج 

االقتصادي للمجتمعات احمللية ومصادر عوائدهم، ومن مث الوصول إىل انطباعات السكان احملليني إزاء إنشاء 

  .احملمية البحرية للحظرية الوطنية لتازة

 :وقد مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث، معنونة كما يلي

  واحلظرية الوطنية لتازة والية جيجلعام ل تقدمي: المبحث األول

  ومصادر العوائد بالنسبة للمجتمعات احمللية االقتصاديالتوجه : المبحث الثاني

  نتائج الدراسة امليدانية: المبحث الثالث
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  والحظيرة الوطنية لتازة والية جيجلعام ل تقديم: المبحث األول

حيدها إداريا من الشمال البحر . ²كلم  2398ي للبالد، تبلغ مساحتها تقع والية جيجل يف الشمال الشرق

  .وسطيف املتوسط، من الشرق والية سكيكدة من الغرب والية جباية ومن اجلنوب والية ميلة وقسنطينة

وهي متتاز  )من الشريط الساحلي اجلزائري 1/10حوايل (كلم   123,90يبلغ اخلط الساحلي لوالية جيجل 

الب وتضاريسها اجلبلية وكائنا�ا احلية النباتية واحليوانية الغنية املتنوعة باإلضافة إىل املناطق الرطبة بكورنيشها اخل

، كل هذه اخلصائص تؤكد على غىن من األنواع النادرة �دف محايتهاواحلظائر الطبيعية اليت حتتوي على عدد كبري 

  .سياحة البيئية يف املنطقةاملنطقة وقدرا�ا الطبيعية اليت جيب أن تكون حمرك ال

  

  القدرات الطبيعية لوالية جيجل: المطلب األول

حتتوي والية جيجل على موارد طبيعية تساهم يف ترقية قدرا�ا السياحية املتنوعة، هذا راجع بالدرجة األوىل إىل 

  وفرة املوارد املائيةإلضافة إىلاملناخ الذي متتاز به املنطقة وكذا تشعب تضاريسها وتنوع وسطها الفيزيائي، با

  1 .كل هذه اخلصائص تسمح بالرفع من قدرا�ا الزراعية. والسمكية والغابية

حتظى والية جيجل مبوقع اسرتاتيجي جيعلها تتألق أمام الواليات الداخلية اليت حتدها، عن طريق الواجهة البحرية 

كما أن هذه ) لسكك حديدية وشبكة طرقاتميناء، مطار، شبكة ا(الواسعة وكذا البىن التحتية اليت حتتويها 

اخلصائص نفسها جتعل الوالية مهزة وصل بني خمتلف دول املتوسط والواليات الداخلية للوطن، هذا يزيد من 

هم يف الرفع من قيمة الوالية يف البحر األبيض املتوسط، تسنفس اخلصائص وب .الوطنية االقتصاديةمكانتها 

  .ريقيوالشمال اإلف

  

  خصائص العامة للوسطال: أوال

. 2من املساحة اإلمجالية للوالية %82بالدرجة األوىل، واليت متثل حوايل تشتهر والية جيجل بتضاريسها اجلبلية 

يف  %25اليت تتعدى (حنو اجلنوب من جهة، ومبنحذرا�ا احلادة  متتاز هذه التضاريس بارتفاع متزايد من الشمال

 .من جهة أخرى) أغلب األحيان

                                   
1 Said grimes, Le tourisme environnemental et l’aménagement urbain du littoral  « cas de la ville de Jijel », thèse de magistère, Université de 
Constantine, 2002, p 118. 
2 Wilaya de Jijel .Wilaya de Jijel : monographie. Edition ANEP Rouiba. Algérie 2010, p 10. 
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  رتفاعاال -1

على املناخ وبالتايل على النشاطات املمكن ممارستها يف املنطقة ) االرتفاعنسبة (نظرا للعالقة التأثريية للتضاريس 

  1:واليت ترتبط بالبيئة، مت تقسيم إقليم الوالية إىل ثالث مناطق متباينة

هذه املنطقة . إلمجالية للواليةمن املساحة ا %48,99املناطق املنحذرة وهي األكثر انتشارا، متثل حوايل  :أوال

  .مناسبة ملمارسة خمتلف أنواع الزراعات

وهي . من املساحة اإلمجالية للوالية %32,4املناطق اليت متتاز بتضاريس متوسطة العلو، نسبتها حوايل  :ثانيا

لبعض املنتجات   ، وبالتايل فهي تعرقل الزراعة الكمية على مساحات واسعةاالرتفاععبارة عن مناطق وعرة متفاوتة 

  .كاخلضر مثال

من املساحة اإلمجالية للوالية، وجيدر بنا التأكيد أن هذا  %18,61املرتفعات الكبرية اليت متثل حوايل  :ثالثا

  .2م1800ارتفاعها إىل الصنف حيتوي على جبال ميكن أن يصل 

سهولة أو صعوبة : �ا واملتمثلة يفتسمح اخلصائص التضاريسية لوالية جيجل بتسليط الضوء على العراقيل املرتبطة 

اجتماعية وبالتايل -اقتصاديةالوصول إىل املناطق اجلبلية، التكاليف اإلضافية املتعلقة بإنشاء بىن حتتية وجتهيزات 

  .الكبري يواد مروجالرفع من إمكانية تكثيف نشاط الزراعة، املنحصرة يف منطقة السهول الساحلية و 

  الخصائص العامة للمناخ -2

متتاز والية جيجل مبناخ متوسطي؛ ممطر معتدل يف فصل الشتاء، وساخن يف فصل الصيف، ترتاوح درجة احلرارة 

م يف الفرتة الصيفية، وتدوم الفرتة املمطرة °35م و °20م يف الفرتة الشتوية، وبني °15م و °5يف املنطقة بني 

  .أشهر 6حوايل 

يف اجلزائر، حيث تعرف نسبة التساقط فيها ارتفاعا كبريا، تتناقص تعترب والية جيجل من املناطق األكثر إمطارا 

الفرتة الصيفية إىل أن ختتفي متاما، متتاز املنطقة بفرتة جفاف  باقرتابمرتات شهريا يتصل إىل بعض امللو تدرجييا 

  .طويلة نوعا ما، من شهر جوان إىل شهر سبتمرب

ملم سنويا  1500، ميكن أن تتجاوز 3ملم سنويا 1200و  800ترتاوح معدالت التساقط السنوية املسجلة بني 

تزداد  . ملم سنويا 1800اليت تصل أحيانا إىل  االستثنائيةيف املرتفعات اجلنوبية، وقد مت تسجيل بعض النسب 

                                   
1 Plan D’aménagement Du Territoire De La  Wilaya De Jijel (PATW), Phase N°1: Evaluation Territoriale Et Diagnostic, Juillet 2011, p 15. 

 .حسب معطيات مديرية الربجمة وتتبع امليزانية 2
3 Said grimes, Op. Cit., p139.  
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حتت تأثري (كمية التساقط هذه من الشمال حنو اجلنوب ويف املرتفعات وكذا املناطق األكثر عرضة للتساقط 

 ذا باإلضافة إىل تساقط الثلوج يفه. اليت تشكل حاجزا للسحب املمطرةلتضاريس األكثر علوا كا  ،)الرياح

  .املرتفعات

على الرغم من تعدد العوائق والقيود املرتتبة عن املناخ يف املنطقة، كاجلليد الشتوي والربيعي الذي يعرقل ممارسة 

على املزارعني  رغماجلفاف، تفرتة  كما أن .الستيكيةدون اللجوء إىل البيوت الباملبكرة زراعة اخلضر والفواكه 

 اترافواالجنشدة التساقط تؤدي يف أغلب األحيان إىل الفيضانات يف حني أن  ،اللجوء إىل أساليب الري املتعددة

  .تساقطالفرتات عن مزاولة نشاطا�م خالل مؤدية إىل عزل سكان املرتفعات 

. ية جيجل وتضاريسها جيعلها فريدة من نوعها، ويعطيها خصائص متعددةبني املناخ املتوسطي لوال االقرتانلذا ف

إذ تسمح نسبة التساقط العالية، واليت تدوم فرتة طويلة بزيادة املياه السطحية، ما يساعد على ممارسة الزراعة اليت 

ف ضيت واملساحات الغابية، تعتمد على الري مبياه األمطار  واحملافظة على احلياة النباتية، ومنه تطوير الغطاء النبا

يف تشجيع مشاريع بناء السدود،  تسهم لهلطمن االنسب العالية  وهذه. إىل إعادة تزويد خمزون املياه اجلوفية

كما أن درجات احلرارة املعتدلة يف . خاصة مع ازدياد احلاجة إىل املياه و فقر الواليات الداخلية ملثل هذه الثروة

ف على طول الشريط الساحلي، تساعد على تطوير زراعة اخلضر والفواكه املبكرة اليت الشتاء، والساخنة يف الصي

يتم جنيها قبل وقتها العادي، وبالتايل فإن العوامل املناخية اليت متتاز �ا املنطقة تساعد على تطوير الزراعة 

 .االقتصادية والسياحة الصيفية على السواحل وكذا بناء السدود، ما يساهم يف الرفع من مكانتها

  

  التنظيم اإلداري لوالية جيجل: ثانيا

  :إلداري للوالية كالتايلالتنظيم ا. دائرة 11بلدية، موزعة على  28حتتوي والية جيجل على 
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  التقسيم اإلداري لوالية جيجل: 01الشكل رقم 

  
  .جمة وتتبع امليزانيةطالبة باالعتماد على املعطيات املقدمة من طرف مديرية الرب ال عدادمن إ: املصدر

  

من جممل اخلط  %10,32، أي ما يقدر بـ ²كلم   123,90طوله يبلغ تنفتح والية جيجل على شريط ساحلي 

بلدية امليلية وبلدية واد : إىل الغرب بلديات ساحلية، وهي من الشرق 10تشتمل على  حيث. الساحلي اجلزائري

لدية الشقفة وبلدية الطاهري وبلدية األمري عبد القادر وبلدية عجول وبلدية سيدي عبد العزيز وبلدية القنار وب

الثالث كيلومرتات،  شريط علىبلدية العوانة وبلدية زيامة منصورية ، باإلضافة إىل ثالث بلديات تقع و  جيجل

  .واليت تتمثل يف بلدية قاوس وبلدية تاكسنة وبلدية سلمى بن زيادة

  

  ية جيجلالبلديات الساحلية لوال: 02الشكل رقم 

  
  .على خريطة مقدمة من طرف املديرية العامة للسياحة باالعتماد لطالبةمن إعداد ا: املصدر
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  الحظيرة الوطنية لتازة: المطلب الثاني

  المناطق المحمية في الجزائر: أوال

  نبذة تاريخية عن المناطق المحمية في الجزائر -1

للشبكة الوطنية للمناطق احملمية،  in situخيص احملافظة املكانية تشكل احلظائر الوطنية احللقة األكثر أمهية فيما 

  .1فكرة إنشاء احلظائر الوطنية يف اجلزائر بست مراحل موزعة على ثالثني سنة وقد مرت

  ."للطاسيلياحلظرية الوطنية "  االستقاللإنشاء أول حظرية وطنية بعد مت : 1972

الوطنية  ، احلظرية )الطارفوالية ( 2لقالةالوطنية لاحلظرية : دحظائر وطنية يف مشال البالأربع إنشاء : 1983

، احلظرية الوطنية لثنية )وبويرة والية تيزي وزو( 4، احلظرية الوطنية جلرجرة)واملدية وعني الدفلة والية بليدة( 3لشريعة

  6.)والية تيسمسيلت( 5احلد

واحلظرية ) والية باتنة( 7احلظرية الوطنية بلزمة: حظائر الوطنية أخرى دائما يف مشال البالد ثالثإنشاء : 1984

  .)والية جباية( 9واحلظرية الوطنية لقوراية )والية جيجل( 8لتازةالوطنية 

  .، دائما يف مشال البالد10تلمسانلإنشاء احلظرية الوطنية : 1993

هكتار  24600، على )ةوالية النعام(احلظرية الوطنية جلبل عيسى : آخر حظرية وطنية يف اجلزائر إنشاء: 2003

احلظرية الوطنية الذي نص على إنشاء  2003مارس  29املؤرخ يف  148-03وفقا للمرسوم التنفيذي رقم (

ثل أول حظرية وطنية مت إنشاؤها هذه احلظرية اليت تقع يف سلسلة جبال األطلس الصحراوي، مت) جلبل عيسى

  .خارج الشمال

                                   
1 Abdelguerfi A. et Ramdane S. A. , plan d’action et stratégies nationales sur la biodiversité : Mise en œuvre des mesures générales pour la 
conservation in situ et ex situ et l’utilisation durable de la biodiversité en Algérie. Tome I : Rapport de synthèse, 2003, p 13. 

  .1983جويلية  23املؤرخ يف  462-83وفقا للمرسوم رقم  2
 .1983جويلية  23املؤرخ يف  461-83وفقا للمرسوم رقم  3
 .1983جويلية  23املؤرخ يف  460-83وفقا للمرسوم رقم  4
 .1983جويلية  23املؤرخ يف  459-83وفقا للمرسوم رقم  5

6 Direction Générale des Forêts, Parc National de Thniet El Had, Atlas des Parcs Nationaux, Ed-Diwan, Mars 2006, p 13. 
 .1984نوفمرب  3املؤرخ يف  326-84وفقا للمرسوم رقم  7
 .1984نوفمرب  3املؤرخ يف  328-84وفقا للمرسوم رقم  8
 .1984نوفمرب  3املؤرخ يف  327-84وفقا للمرسوم رقم  9

  .1993ماي  12املؤرخ يف  117-93وفقا للمرسوم رقم  10
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ج اإلنسان وحميطه احليوي لليونسكو عبارة عن شبكة من املناطق البيئية إن شبكة اإلنسان وحميطه احليوي، لربنام

اليت جتمع بني احلماية والبحث يف جمال البيئة واحلراسة املستمرة والتعليم والتكوين وكذا  Représentativesاملمثلة 

  .التقليدي لألراضي االستغالل

كأول حممية   هقارندما مت اقرتاح احلظرية الوطنية للع 1986التحقت اجلزائر بشبكة اإلنسان وحميطه احليوي عام 

حممية احلظرية الوطنية : شبكة يف اجلزائرهذه البعدها متت إضافة ثالث مناطق إلثراء . حميط حيوي يف اجلزائر

 وأخريا، 2003ظرية الوطنية للشريعة عام احلو  1997وحممية احلظرية الوطنية جلرجرة عام  1990للقالة عام 

  .2004لتازة وقوراية سنة  تنيالوطني تنياحلظري 

 دعمها كون هذه  هاناظر متنوع بوقد مت اقرتاح هذه املناطق كو�ا حتتوي على ثروات نباتية وحيوانية غنية ومتنوعة، 

 .ناطق ذات أمهية ثقافية تارخيية ومجالية فريدة من نوعهاامل

  

  الحظيرة الوطنية لتازة: ثانيا

قدر تمساحة  وترتبع على .خمتلفة ةنظم بيئيعلى  إىل جانب اشتماهلابثروة غابية متنوعة،  متتاز احلظرية الوطنية لتازة

والذي يقع يف بلديات العوانة وزيامة منصورية وسلمى ) هكتار 50000مشروع توسيعه إىل (هكتار  3807بـ 

 .بن زيادة

الغابات وفقا للقانون اجلزائري ملديرية  من طرف إدارة حتمل نفس االسم وهي تابعةتتم إدارة احلظرية الوطنية لتازة 

 املخصص للحظائر الوطنية، وهي تنتمي إىل الصنف الثاين استنادا إىل التصنيف الذي وضعه اإلحتاد العاملي

  .للطبيعة

 10960تقع احلظرية الوطنية على مستوى جبال األطلس التلي، على مستوى غابات قروش اليت تبلغ مساحتها 

كلم مشال   100كلم شرق والية جباية و  60كلم جنوب غرب مركز الوالية، و  30ى بعد وهي تقع عل. هكتار

  .م واملمثل جببل القرن1121، إىل )نفس مستوى البحر(يرتاوح العلو فيه من الصفر . شرق والية سطيف
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  التنوع البيولوجي -1

  التنوع النباتي -أ

من أشجار الفلني السائدة يف املناطق األقل ارتفاعا، مع يطغو على الغطاء النبايت تشكالت غابية مكونة أساسا 

، Chêne afaresومن نوع  Chêne zeenزيادة اإلرتفاع جند أنواعا أخرى تتمثل يف أشجار البلوط من نوع 

أما  . Aulnes et les Erablesأشجار الكرز والصفصاف والدردار وكذا   :باإلضافة إىل أنواع أخرى، نذكر منها

باإلضافة إىل أشجار  Kermesseبحرية فهي متتاز بغطاء نبايت مكون أساسا من أشجار البلوط من نوع الواجهة ال

  .Oléo-Lentisqueالطرو 

نوعا، منها مثانية تنتمي إىل النباتات الربية  434إن تنوع الغطاء النبايت للحظرية الوطنية لتازة يتكون أساسا من 

من التنوع الطبيعي النبايت الوطين، يف حني متثل األنواع احملمية سوى   %13,82متثل نباتات احلظرية . احملمية

نوعا نباتيا  147وقد مت إحصاء . من ا�موع الوطين  %0,25من األنواع املتواجدة يف احلظرية، و  1,84%

  .1نوعا من الفطريات 135طبيا مقابل 

  التنوع الحيواني - ب

  :2دييات والطيور املتواجدة باحملميةمن اجلانب احليواين، مل يتم إحصاء سوى الث

نوعا منها حممي وهو ميثل  11نوعا من الثدييات الربية،  15حتتوي احلظرية الوطنية لتازة على  :الثدييات -

متثل . من نفس األنواع على املستوى الوطين  %10,28من جمموع األنواع املتواجدة يف احملمية و   73,33%

  .من جمموعها على املستوى الوطين  %14,01زة ما يقرب ثدييات احلظرية الوطنية لتا

  :نوعا من الطيور، واليت مت تصنيفها إىل أربعة أقسام 131تشتمل احلظرية الوطنية لتازة على  :الطيور -

- Les passereaux )90  ؛)حمميا 17نوعا، منها  

  ؛)أنواع حممية 4نوعا، منها  11(الطيور املائية  -

  ؛)حمميةنوعا، كلها  15(اجلوارح  -

 ).أنواع 6(الطيور األخرى  -

                                   
1 Abdelguerfi A. et Ramdane S. A. , Op. Cit. p 25. 
2 Abdelguerfi A. et Ramdane S. A. , Op. Cit. p 24-26. 
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نوعا حمميا بواسطة القانون، هذا ما جيعلها تصنف يف املرتبة الثانية بعد  45ومنه فإن احلظرية الوطنية حتتوي على 

من جمموع الطيور   %34,35ومنه فإن احلماية تشمل . نوعا حمميا 71احلظرية الوطنية للقالة اليت حتتوي على 

  .من جمموعها على الصعيد الوطين  %37,42رية الوطنية لتازة واليت تشكل املتواجدة يف احلظ

 المناطق السياحية للحظيرة الوطنية لتازة -2

حسب املعلومات اليت أتيحت لنا من قبل اإلدارة العامة للحظرية الوطنية لتازة، فإن هذه األخرية حتتوي على عدة 

 :أقطاب سياحية نذكر منها

  

  الكهوف العجيبة -أ

تعترب هذه . تعد توجها سياحيا بامتياز، خالل موسم االصطياف، إذ حتتوي على صواعد ونوازل متميزة يف اجلزائر

وقد أتاحت اإلمكانات الوالئية من حيث . التحفة الطبيعية الباطنية نقطة انطالق العديد من الزوار لوالية جيجل

  ".حمليط احليويحمميات ا"السياحة واالكتشاف، دمج هذا املعلم حتت لواء 

من مواردها البشرية خالل موسم االصطياف لتحسني خدمة استقبال   %55ختصص إدارة احلظرية الوطنية لتازة 

زائرا  57384حيث مت تسجيل . الزوار وتقدمي اإلرشادات السياحية الضرورية لعدد املتوافدين املتزايد سنة بعد سنة

عتبار يستدعي على إدارة احلظرية الوطنية لتازة أن �تم �ذا ، وهذا اال2009زائرا سنة  82500و  2008سنة 

  .القطب السياحي من أجل استدامة العوائد الناجتة عنه

  مغارة غار الباز - ب

كلم غرب مقر الوالية، متثل متحفا ملا قبل   33، وهي تقع على بعد 2006مت فتح هذه املغارة للجمهور سنة 

وعلى الرغم من  . ة لغرض تعليمي حمض، وسرعان ما حتولت إىل قطب سياحيالتاريخ، وقد مت إنشاؤه يف البداي

، 1917كو�ا حديثة العهد إال أ�ا اكتست نفس األمهية اليت حتظى �ا الكهوف العجيبة اليت مت اكتشافها سنة 

  .2009زائرا سنة  74411، إىل 2008زائرا سنة  48881حيث مر عدد الزوار من 

  كيسير-زةحديقة الحيوانات تا - جـ

كلم غرب مقر الوالية، تبلغ   11كيسري يف بلدية العوانة، بربج بليدة على بعد - تقع حديقة احليوانات تازة

ُزوِّدت بعدد كبري من احليوانات . وهو عبارة عن حديقة حيوانات خمصصة الستقبال الزوار. هكتارا 24مساحتها 
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أيضا، فعرفت رواجا كبريا حيث مت تسجيل  2006فُِتحت للجمهور سنة . الناذرة واملهددة باالنقراض

  .2008سنة  409634بعد أن كان  2009زائرا سنة  627350

  .اليت تستقطب أعدادا هائلة من الزوار كل سنة" عني اجلنان"هذا وباإلضافة إىل منطقة الراحة واإلستجمام 

  

  لمجتمعات المحليةاومصادر عوائد  االقتصاديالتوجه : نيالمبحث الثا

احملمية البحرية لتازة ارتباطا وثيقا باحلظرية الوطنية الربية لتازة، إذ أ�ا عبارة عن امتداد حبري وبالتايل ال ميكن  ترتبط

ين مرتبطان ارتباطا وثيقا خاصة من حيث اجلانب أن اجلز إالتوقف على دراسة اجلزء البحري فقط، حيث 

من رأس العافية شرقا  كلم ابتداء  30لى خط ساحلي طوله ، إضافة إىل هذا فإن احملمية البحرية متتد عاالقتصادي

  .، إىل غاية احلدود الغربية للوالية مع والية جباية)املنارة الكبرية(

 

  قطاع السياحة: المطلب األول

والية جيجل، ذات اخلصائص اجلغرافية واملناخ العذب والطبيعة الفاتنة، ال ميكن إال أن تكون قطبا سياحيا 

هذه املؤهالت تسمح جبذب الزوار أكثر فأكثر . والرتفيه جماملالستطريق تقدمي اإلطار املناسب بامتياز، عن 

بين : احمروس 21منها ( اشاطئ 50، والذي يضم حوايل ²كلم  123,90بالساحل اجليجلي الذي ميتد على طول 

، بازول، سطارة، - شرق  –، املزايـر -وسط–غرب، صخر البلح، سيدي عبد العزيز  –شرق، بين بلعيد  –بلعيـد 

تاسوسـت، الرتبة احلمراء، كتامـة، أوالد بوالنار، اخلليج، املنار الكبيـر، برج بليدة، الصخر األسود، مريغـة، أفتيس، 

، )بلدية جيجل(، تضم منطقة الدراسة شاطئ املنار الكبرية )تازة، الكهوف العجيبة، الوجلة، الشاطئ األمحـر

وشواطئ تازة والكهوف العجيبة والوجلة والشاطئ ) بلديةالعوانة(ألسود ومريغـة وأفتيس شواطئ برج بليدة والصخر ا

  ).بلدية زيامة منصورية(األمحـر 

، إذ أن األنواع األخرى للسياحة  االصطيافتعترب السياحة يف والية جيجل سياحة شاطئية تدوم خالل مواسم 

خرية، خاصة بعد عودة اهلدوء واألمن ا يف هذه السنوات األكالسياحة اجلبلية حتظى باهتمام قليل وإن كان متزايد

  .طبيعية متنوعة جذابة لكل زائر ريف املناطق اجلبلية اليت تعرض مناظ
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  هياكل اإليواء الرسمية: أوال

  العرض الفندقي في والية جيجل -1

، حسب اإلحصائيات اسرير  2050غرفة و  46، بقدرة استيعابية مقدرة بـ افندق 25حتتوي والية جيجل على 

عند تأمل هذه املعطيات عن قرب، الحظنا أن بلدية جيجل وحدها تستحوذ . 2010ديسمرب  30الصادرة يف 

بن عمرية (جديد مت الرتخيص باالستغالل لفندق حضري ، تدعيما هلذه احلظرية الفندقيةو .افندق 15على 

  .2011خالل موسم اإلصطياف لسنة  ار سري 74بطاقة استيعاب ) تغراست

  المخيمات العائلية -2

ا ينبغي أن يكون عليه احلال يف منطقة متتاز بذات مقارنة مل ،نظرا لعدم تطور النشاط الفندقي يف والية جيجل

حتتية سياحية أخرى مكملة للنشاط الفندقي، واملتمثلة يف  الشهرة السياحية على املستوى الوطين، فإن هنالك بىن

. خالل كل موسم اصطياف واليت تسمح باستيعاب آالف املصطافني خالل كل موسم املخيمات العائلية املهيأة

  .الطبيعية اقدرا�مب واالستمتاعوبالتايل فإن هذا النوع من اهلياكل يعطي فرصا أكرب لإلقامة يف الوالية 

  .صاشخأ 5109، متتاز بقدرة استيعابية تصل إىل اعائلي اخميم 21تشتمل والية جيجل على 

اليت توفرها الفنادق واملخيمات العائلية غري كافية الستقبال وفود السواح، جلأت  االستيعابيةكون القدرة نظرا لو 

، واليت يقدر عددها بـ )مدارس وإكماليات وثانويات(الوالية إىل استغالل الطاقات اليت تقدمها املؤسسات الرتبوية 

وهذا ما أسهم يف الرفع من عدد هذه . بيبة والرياضةمراكز عطل تابعة لقطاع الش 06مؤسسة، باإلضافة إىل  27

  .اإلقامة عند القاطنظاهرة ، ضف إىل تفشي مؤسسة 80اهلياكل املسخرة الستيعاب السواح إىل 

هنالك ظاهرة مهمة يتعذر جتاهلها عند التطرق إىل السياحة والتوافد السياحي يف والية جيجل، واليت تتمثل يف  إن

حيث أدى فقر املنطقة من حيث قدرا�ا االستيعابية، إىل تفشي هذه الظاهرة سنة بعد . اإلقامة عند القاطن

األخرى، رافقها جتاهل السلطات احمللية لآلثار الوخيمة املرتتبة عن هذه الظاهرة، خاصة وأن املستفيد الوحيد يبقى 

  .املؤجر

  اإلقامة عند القاطن -3

لوافدين يلجؤون مباشرة إىل اللجوء إىل هذه اجلهات الغري رمسية، حيث فباملوازاة مع هياكل اإليواء الرمسية، جند ا

انتشار ظاهرة اإلقامة عند القاطن ) مع مطلع العشرية املاضية(من اسرتجاع الوالية ملكانتها السياحية  سجل ابتداءً 

تاكسنة، قاوس، : وهذا مل يتوقف عند البلديات الساحلية فقط بل تعداها إىل بعض البلديات الداخلية األخرى

  .وغريها
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وهي ظاهرة تأخذ أبعادا متزايدة سنة بعد األخرى، فبالقدر الذي تساهم فيه يف حتسني املستوى االجتماعي عن 

طريق الرفع من عوائد املؤجرين من جهة، فهي تليب الطلب الكبري للعائالت اليت ال جتد ملجأ إال كراء الشقق 

هذا بالنسبة إلجيابيات هذا النوع من املمارسات غري الرمسية، إال أننا جند . واملنازل �ذه الطريقة من جهة أخرى

هذا السوق يتطور على حساب اهلياكل السياحية األخرى، باإلضافة إىل غياب أي نوع من السالمة واألمن 

ه خاصة وأن هذ. للسائح، باإلضافة إىل إمكانية الوقوع يف تالعبات سواء من قبل املستضيف أو املستضاف

املنازل املقرتحة للكراء ال تستجيب، بل وهي بعيدة كل البعد على أدىن املقاييس اليت حتدد النشاط الفندقي، وهذا 

ما يشكل خطرا كبريا على السائح، ميــكن أن يــؤدي إىل عــواقب وخيمـة ميـــكن أن متس بــسالمة و أمــن هذا 

 تتكبدها اخلزينة البلدية نتيجة لعدم التصريح �ذا النشاط كنشاط األخري، هذا وباإلضافة إىل اخلسارة الوخيمة اليت

  .خيضع ألنظمة حتكمه و تقننه وكذا غياب أدىن اآلليات اليت ميكن أن تؤطره

إن هذه الظاهرة يف تطور متواصل و متزايد، لكن غياب أي شكل من أشكال التعاقد بني املستضيف 

إىل هذه اهلياكل، دربا من املستحيل، إذ يستحيل إجراء إحصاء  واملستضاف، جيعل حماوالت إحصاء الالجئني

دقيق لعدد السواح أو إعطاء تقديرات فعلية هلذه الظاهرة، فقد خلقت منافسة غري شرعية، يتكبد آثارها مسريو 

قبل كل موسم  اهلياكل الرمسية، باإلضافة إىل اخلزينة العمومية اليت مبالغ مالية معتربة من أجل �يئة وجتهيز الشواطئ

  .اصطياف، دون مقبل حقيقي

فعلى الرغم من كون هذا الشكل من اإليواء ميتص العجز يف تدارك اإليواء، إال أن التطور السريع الذي سجل 

، نتيجة تزايد الطلب جعل اهليئات الرمسية حتاول قياسه، لكن دون حماولة إجياد حلول 2007من سنة  ابتداءً 

ظرا لطابع الالرمسية الذي يطغو على هذا النوع من النشاطات فإنه مل يتسىن لنا إدراج ون. حقيقية هلذه الظاهرة

هذه الفئات من السواح واملصطافني يف هذه الدراسة اليت حنن بصدد دراستها، آملني أن تتدخل اجلهات الرمسية 

  .من أجل احلد من هذه الظاهرة وإعطائها أبعادا وأسسا قانونية

  

  ZET سع السياحيمناطق التو : ثانيا

تتوزع على طول الشريط  اهكتار  4878ترتبع على مساحة  منطقة توسع سياحي 19حتتوي والية جيجل على 

حسب . يوضح باختصار تسميا�ا، مواقعها وكذا املساحة املخصصة لكل منطقة 04، واجلدول رقم الساحلي

، وجدنا أن منطقة التوسع السياحي ليديةوالصناعات التق املعلومات املتحصل عليها من قبل مديرية السياحة
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مناطق توسع سياحي خاضعة للدراسة مت تعيينها يف  5للعوانة هي الوحيدة اليت متت دراستها فعليا، وأن هنالك 

  :، وهذا لألسباب التالية2014-2010إطار املخطط اخلماسي 

  مساحة كبرية قابلة للتهيئة؛ -

  أغلب األراضي ملك للدولة؛ -

  كبرية باملنطقة أو مبحيطها؛مساحات سياحية   -

  .إمكانية استقبال مشاريع مهيكلة �ذه املناطق -

أما املناطق الباقية فمنها . دار الواد -برج بليدة  -رأس العافية  -تاسوست  -بين بلعيد : تتمثل هذه املناطق يف 

والباقي عبارة عن مناطق . أفتيس -عربيد علي  - واد زهور: وهي  3لدراسة، وعددها اليت مل تتم برجمتها بعد ل

 -عدوان علي  -بازول  -القنار  -سيدي عبد العزيز : ، وتتمثل فيما يلي 10التوسع السياحي الثانوية، عددها 

  .الوجلة وأخريا بوبالطن -تازة  -أوالد بونار  -بين قايد  -كازينو 

من األراضي جزئيا أو كليا، قد أفقد لكن املالحظ أن التأخر يف إنشاء املشاريع، واملتزامن مع استغالل العديد 

هذه البعض من مناطق التوسع طابعها السياحي، لذا قامت مديرية السياحة باقرتاح حذف بعض املناطق لعدم 

  .، واملتموقعة يف جمملها ببلدية جيجلبين قايد -أوالد بوالنار - ان عليعدو  - كازينو : اجلدوى من بقائها مثل

 

  النشاطات السياحية: ثالثا

ونشاطا كبريا، سنحاول فيما يلي التطرق إىل التطور الذي  عرفت النشاطات السياحية يف والية جيجل رواجا

شهده عدد زبائن الفنادق سواء كانوا جزائريني مقيمني باجلزائر أو أجانب، وكذا التطور الذي قابله من عدد الليايل 

  .اليت مت قضاؤها يف الفنادق

، باملقارنة مع 2010يف عدد املتوافدين إىل الفنادق يف الوالية بأمجلها سنة حيث مت تسجيل ارتفاع مستمر 

تفسري هذه الظاهرة، وجدنا أن هذه الزيادة راجعة بالدرجة األوىل إىل حتسن الوضع  عند حماولة. السنتني السابقتني

واليات األخرى، فقد استطاعت األمين للوالية، وكذا الطابع احملافظ الذي يتميز به سكا�ا والذي جيعلها تتصدر ال

 .الوالية يف مهلة قصرية استقطاب آالف السواح واملصطافني، وتوجيه أنظارهم عن الواليات األخرى الرائدة وطنيا
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  التطور التأشريي لعدد الزبائن يف الفنادق: 01رقم  شكل البياينال

  
  .السياحة والصناعات التقليديةقبل مديرية باالعتماد على املعطيات املقدمة من  الطالبةمن إعداد : املصدر

  

مقدرة بـ زيادة ) 2010-2008(خالل السنوات الثالث األخرية ) الفنادق(متوسط عدد الزبائن عرف 

من جهة أخرى وبالنسبة إىل الزيادة املطلقة . أجانب -1493- والباقي  اجزائري 34973منهم زبونا،  36466

قيمة بأي ) اجزائري 7297و  اأجنبي 316(يف ا�موع زبونا  7613مقدرا بـ فإن هذا العدد عرف تطورا بالزيادة 

فإن هذه السنوات  وعليه ).للجزائريني  %121لألجانب و  %124(للمجموع   %121نسبية مقدرة بـ 

 "2008"نقطة مقارنة بالعدد املسجل يف السنة املرجعية  21 الثالث األخرية سجلت زيادة تأشريية مقدرة بـ

نقطة بالنسبة  21و ) زبونا 1326=  100(نقطة بالنسبة لألجانب  24، )زبونا 35990=  100حيث (

البياين ال يظهر تطور العدد اإلمجايل للزبائن، هذا  شكلالوقد سجلنا أن ). زبونا 34664=  100(للجزائريني 

 .نانيني متطابقراجع إىل كو�م تطوروا بنفس طريقة تطور الزبائن اجلزائريني وبالتايل فإن املنح
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  التطور التأشريي لعدد الليايل: 02رقم  شكل البياينال

  
  .السياحة والصناعات التقليديةباالعتماد على املعطيات املقدمة من قبل مديرية  طالبةمن إعداد ال: املصدر

  

منها  ايللي 67426بـ ) 2010-2008(الفنادق خالل السنوات الثالث األخرية  يف ليايلاليقدر متوسط عدد 

عرف هذا العدد  ، فقدبالنسبة للزيادة املطلقةأما . ليايل لزبائن جزائريني 63723ليايل لزبائن أجانب و  3703

) ليايل لزبائن جزائريني 17366ليايل لزبائن أجانب و  381(ليايل يف ا�موع  27474تطورا بالزيادة مقدرا بـ 

  ).للجزائريني 131لألجانب و  124( للمجموعنقطة  130قيمة نسبية مقدرة بـ بأي 

نقطة يف عدد الزبائن اإلمجايل باملقارنة  30إذن فإن هذه السنوات الثالث األخرية سجلت زيادة تأشريية مقدرة بـ

 100(نقطة بالنسبة لألجانب  124، )ليايل 58683=  100حيث ( 2008مع ما سجل يف السنة املرجعية 

كما الحظنا أن الزيادة التأشريية ). ليايل 55883 = 100(للجزائريني  نقطة بالنسبة 31و ) ليايل 2800= 

  .2010نقطة فقط سنة  14إىل ، لتنخفض 2009النسبة للزبائن األجانب سنة نقطة ب 83مقدرة بـ 

 

  البحري قطاع الصيد: المطلب الثاني

بصفة خاصة،  بإقامة احملمية عنيةلمنطقة املللوالية جيجل بصفة عامة، و  واالجتماعية االقتصاديةإن الدراسة 

لذا  .لزراعة والصناعةاألساسية املتمثلة يف اقطاعات الميكن أن يكون قائما على  أكدت أن اقتصاد املنطقة ال

�ا متتاز ، إال أالقدرات الزراعية والصناعيةغياب على الرغم من  ،الرتكيز على القدرات الطبيعية للمنطقةيستوجب 
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يف املنطقة، هذا باإلضافة إىل القدرات  باالقتصادلثروة السمكية مثال واليت ميكن أن تقوم بثروات طبيعية هائلة كا

  .مةاستغالل بطريقة مستدالطوير واالت ةالسياحية اآلنفة الذكر املمكن

وهو قطاع كفيل بلعب دور حمرك . ، خاصة يف منطقة كهذهاالقتصادي االزدهاريعترب قطاع الصيد البحري منطلق 

 املعنية بإنشاء احملميةلمنطقة لتشكل الواجهة البحرية لوالية جيجل و  .احلالية واملستقبلية االقتصاديةكية الدينامي

واليت من شأ�ا أن ة �ا دائعلى وجه اخلصوص ثروة ال مثيل هلا من حيث املوارد البحرية املتجددة وكذا املناظر الس

  .زراعيةالصناعية و النشاطات لاتكون مصدر عوائد على املنطقة، خاصة يف حالة غياب 

يف  وعرة ال تسمح مبمارسة الصيد باستعمال اجليابحتت مائية متتاز األعماق البحرية لوالية جيجل بتضاريس 

يعترب الصيد  ، هذا ما شجع على احملافظة على أغلب املناطق يف حالتها الطبيعية، لكن الالعديد من املناطق

 االستغالل أو لغوصجتة عن اا، إذ توجد أخطار أخرى ندق باألوساط البحريةباستعمال اجلياب اخلطر الوحيد احمل

  ... Saint Andréسانت أوندري  ر باستعمال صليبمحللمرجان األ اجلائر

استعمال الشباك بجند أن الصيد احلريف متطور جدا يف املنطقة والذي يتجسد  ،رة األعماق البحريةو نظرا لوعو 

متتاز بالنوعية العالية  ثروات املنطقة ما جعل .صيد السردين سفنهن الصغرية و الصغرية من طرف أصحاب امل

خمزون هام من األمساك الكبرية املهاجرة ، فهي حتتوي على اسهم بشكل كبري يف جناح استغالهلأواجلودة الرفيعة ما 

باإلضافة  ...)ريات، األصدافاألمساك البيضاء، القش(وكذا أنواع أخرى من األمساك ذات القيمة التجارية العالية 

، على دراية كبرية مهمةحملية قدرات بشرية ، وباملقابل جند ازن هامة من املرجان األمحر واإلسفنجياتخم إىل

  .باملنطقة وخصائصها

  

  لنشاط الصيد البحرياألساسية  االجتماعية-االقتصاديةالمؤشرات : أوال

  وسائل اإلنتاج -1

  البحري أسطول الصيد -أ

يف  78ترسو يف ميناء جيجل والباقي أي  214مركبة منها   292ميناءا الصيد لزيامة منصورية وجيجل جيمع 

لصيد السردين، حسب معطيات  سفينة 11للمهن الصغرية و اقارب 67: تتوزع هذه األخرية كالتايل. ميناء زيامة

يت ترسو يف ميناء جيجل فهي تتوزع  املركبات ال أما. 2010 لسنة مديرية الصيد واملوارد الصيدية لوالية جيجل

للصيد باجلياب، علما أن ميناء  سفينة 15لصيد السردين و  سفينة 39للمهن الصغرية،  اقارب 160: كالتايل

  .جيجل هو الوحيد الذي حيتوى على هذا النوع من املركبات
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لدراسة املعنية بإقامة احملمية وميناء يوضح الشكل املوايل بالتفصيل الفرق بني ميناء زيامة منصورية الواقع يف منطقة ا

  .جيجل من حيث استقبال وإرساء قوارب الصيد بأنواع املهن املمارسة

  

 توزيع أسطول الصيد حسب املهن وموانئ الصيد: 03رقم  شكل البياينال

 
  .الصيدية الصيد البحري واملواردباالعتماد على املعطيات املقدمة من قبل مديرية طالبة من إعداد ال: املصدر

  

مليناء زيامة   %26,71من املركبات تاركا   %73,29بعد حتليل النتائج الحظنا أن ميناء جيجل يستحوذ على 

  :منصورية، وعند إسقاط هذه النسب على أنواع املهن املمارسة يف كل ميناء توصلنا إىل النتائج التالية

  الصيد اليت تستعمل اجلياب ترسو يف ميناء جيجل؛ سفنجممل  -

فقط يف   %22من أسطول الصيد املتخصص يف صيد السردين، يرسو يف ميناء جيجل مقابل   78% -

  ميناء زيامة؛

  من ممارسي املهن الصغرية؛  %29,52يستقبل ميناء زيامة  -

  

هيمنة مهن الصيد الصغرية بـنسبة مقدرة بـ  يؤكدوبالتايل فإن دراسة هيكلة أسطول الصيد يف منطقة الدراسة 

ن جمموع مركبات الصيد، مع وجود نوع من الفروقات عند مقارنة هذه الرتكيبة مع تلك السائدة يف م  77,74%

بالنسبة مليناء  %74,77بالنسبة مليناء زيامة منصورية و  %85,90، هوزيامة منصورية على حد بوالديسميناء 
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زيامة منصورية أكثر ( ملعنية باحملميةا يؤكد فرضية سيادة الطابع احلريف على مهن الصيد يف املنطقةما جيجل، هذا 

  ).منه جيجل

آن على مستوى املينائني يف   %17,12صيد السردين بنسبة مئوية تصل إىل  سفنيأيت يف الدرجة الثانية نشاط 

، حيث عكس يف ميناء زيامة منصوريةالحيدث ، يف حني يف ميناء جيجل  %18,22، ترتفع هذه النسبة إىل معا

  . %14,10 تصل إىل

من أسطول املينائني، واليت ترسو   %5,14الصيد باجلياب، فهو ال ميثل سوى  سفنأسطول ب يتعلقأما فيما 

  .من نشاط الصيد فيه  %7,01 ممثال، )جيجل(ديس العلى وجه احلصر يف ميناء بو 

  الموارد البشرية - ب

ضح الشكل املوايل التطور التأشريي يو . تعد املوارد البشرية من أهم وسائل اإلنتاج خاصة يف جمال الصيد البحري

 .الذي عرفه عدد البحارة يف ميناء زيامة منصورية

 التطور التأشريي للمسجلني يف البحر: 04رقم  شكل البياينال

 
  .الصيد البحري واملوارد الصيديةباالعتماد على املعطيات املقدمة من قبل مديرية  طالبةمن إعداد ال: املصدر

  

من جهة . 2010سنة  1891إىل  2000سنة  1540بحر يف ميناء زيامة منصورية من انتقل عدد رجال ال

املطلقة، أما بالنسبة للقيمة النسبية فقد قدرت بـ  ةقيمالب ار احب 351أخرى، عرف هذا العدد تطورا بالزيادة قدر بـ 

 نسبة للسنة املرجعية نقطة بال 23العشر سنوات األخرية زيادة تأشريية مقدرة بـ بتعبري آخر، عرفت .  123%
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 2005يف عدد البحارة املسجلني خالل سنيت  كما جيب التأكيد على أن االخنفاض  ).1540=100( 2000

 )2004نقاط مقابل سنة  6اخنفاض تأشريي بـ ( 2006و ) 2004نقاط مقابل سنة  5اخنفاض تأشريي بـ (

، ومنه فإن )05البياين رقم  شكل البياينال( 2005و  2004راجع بالدرجة األوىل إىل االخنفاض يف االنتاج سنيت 

  .القطاع مل يكن جذابا لليد العاملة خالل هذه الفرتة

  مناطق الصيد وتنظيم نشاط الصيد -2

أكتوبر  03املؤرخ يف  403-63قدما حبريا استنادا إىل املرسوم رقم  12يبلغ طول املياه اإلقليمية اجلزائرية 
  2:املناطق التالية ارس الصيد البحري يفمي. 11963

  ؛)داخل منطقة الثالث أميال حبري(منطقة الصيد البحري الساحلي  -

  ؛)داخل منطقة اإلثنتا عشر ميال حبريا(عرض البحر البحر يف  البحريمنطقة الصيد  -

 .الصيد البحري الكبريمنطقة  -

انية إنشاء حظائر واملتعلق حبماية البيئة على إمك 1983فيفري  05الصادر يف  03- 82كما أكد القانون 

  .وطنية حبرية

املهن  انطالقا من إمكانية وجود صراعات ونزاعات حول استغالل املوارد بني أنواع الصيد الثالثة، حىت بني قوارب

، وهو فتاك فيما يتعلق باستدامة املوارد االستغاللحنو أو تنافس  حظ سباقلو باجلياب،  الصيد الصغرية وسفن

إىل أضرار ال متس فحسب صغار مهن  هذه املمارسات ، تؤديآراء الكثريينه حسب جيب التأكيد أن. الصيدية

 لذا فإن تنظيم مهن الصيد وكذا تقنني الدخول إىل مثل هذه املناطق . بل األنظمة البيئية يف حد ذا�ا ،الصيد

، وهذا ما للعامل البحريمة اواإلدارة البيئية املستدالصيدية لتسيري املوارد توجيهات وتعليمات ضرورية عبارة عن 

  .شجع فكرة إنشاء احملميات البحريةي

  يةصيدالكميات المصطادة وأسعار المنتجات ال -3

حسب مديرية الصيد واملوارد البحرية لوالية جيجل، يعترب السردين، والسردين صغري احلجم ومسك السوريل 

األنواع األكثر استغالال يف األنواع األخرى، ، باإلضافة إىل بعض واألنشوفة والراية والسمك األمحر واألخطبوط

  .اجليجلي اخلط الساحلي

                                   
1 FAO COPEMED, Cacaud P., Revue De La Réglementation Relative A La Pêche Maritime Et Aux Aires Protégées Dans Les Pays 
Participants Au Projet COPEMED, Mars 2002, p 08-13. 

 .1994ماي  28املؤرخ يف  13-94استنادا إىل املرسوم التشريعي رقم  2
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 االقتصادية للمنتجات الصيديةالقيمة  -أ

لكن وباعتماد . بصفة عامة يعترب السمك األبيض ذا قيمة سوقية أكرب بكثري من تلك اليت متتاز �ا األمساك الزرقاء

طرف اإلسبان يف املنطقة املعنية بإنشاء احملمية البحرية  ها منؤ احلملة البحثية األخرية اليت مت إجرانتائج 

 ال تستطيع العيش يف(من األمساك الزرقاء اليت تعيش بالقرب من السطح  انوع 25إىل وجود ) 2003/2004(

باإلضافة إىل وجود . La bogueذات القيمة التجارية البالغة األمهية، منها السردين واألنشوفة و ) األعماق

ذات القيمة التجارية العالية كالسمك األمحر  انوع 25ع من األمساك اليت تعيش يف القيعان، منها ا نو أ 409

إضافة إىل املعلومات املتاحة من قبل  ،وقد أكدت أعمال نفس احلملة التقييمية. وغريها Le pageotوالشبوط و

أنواع على األقل من  4القشريات و أنواع على األقل من  6مديرية الصيد البحري واملوارد الصيدية على وجود 

  1.الرخويات املعروفة بقيمتها التجارية املرتفعة

  )2010- 2000(تطور اإلنتاج السمكي  - ب

نتيجة تأرجحه بني يف ميناء زيامة منصورية بتطورات مهمة، ومل يكن هذا التطور متوازنا،  اإلنتاج السمكيمر 

  .ا�الوأخرى شجعت على االستثمار يف هذا  فرتات صعبة

 

  )2010-2000(التطور التأشريي لإلنتاج السمكي يف والية جيجل : 05رقم  شكل البياينال

  
  .الصيد البحري واملوارد الصيديةباالعتماد على املعطيات املقدمة من قبل مديرية  لطالبةمن إعداد ا: املصدر

                                   
1 Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Direction Générale des Forêts, Parc National de Taza, CHAKOUR S-C., Etude 
socioéconomique .Jijel 2011, p 77. 
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الزيادة وعليه فإن . اطن 5881,34بـ  2010و  2000يقدر متوسط اإلنتاج السنوي للفرتة املمتدة بني 

زيادة بطن بالقيمة املطلقة، أي  2945,118مقدرة بـ  اليت شهدها اإلنتاج السمكي يف هذه الفرتةاحلقيقية 

نقطة مقارنة  82بتعبري آخر، سجلت السنوات العشر األخرية زيادة تأشريية مقدرة بـ .  %182ة مقدرة بـ ينسب

  ).طن 3604,882=100( "2000" بالسنة املرجعية

، عرف قيمة حدية عليا مقدرة بـ 2010و  2000هذا التطور يف متوسط اإلنتاج السنوي للفرتة املمتدة بني 

جيب  ،2004مت تسجيلها سنة  اطن 3505,132وقيمة حدية سفلى مقدرة بـ  2009سنة  اطن 8270

القيمة احلدية املسجلة سنة  هذه .الغلة الصيديةالرتكيز يف هذه احلالة على العالقة بني جهود الصيد وحجم 

سنوات  5نتاج السمكي ، مرجعة اإلاطن 6550وصلت إىل فاخنفضت بشكل مفاجئ يف السنة املوالية،  2009

؛ حيث كان قطاع الصيد يعاين 2005 يتم تسجيل غلة مسكية منخفضة إىل هذا احلد منذ سنة ، إذ ملإىل الوراء

يف اإلنتاج  االخنفاضهذا  إرجاعيتم . ت معاجلتها منذ ذلك احلنيمن عدة مشاكل مادية بالدرجة األوىل واليت مت

 احلالة اليت مير �اممارسة نشاط الصيد وكذا على شجعة املناخية غري املالعوامل إىل السمكي بالدرجة األوىل 

  ).عدد الوحدات الناشطة وعدد الوحدات غري الناشطة(أسطول الصيد 

. مسك أزرق يتم اصطياده بالدرجة األوىل من طرف سفن صيد السردينمن الغلة السمكية عبارة عن   91,3%

لذا فهي تسمح  .فقط من الكميات املصطادة ذات القيمة التجارية العالية  %7,5يف حني ميثل السمك األبيض 

نوع مستهدف بالدرجة األوىل من طرف سفن وهو ، بيضاءألمساك المن اللصيادين بتعويض الكميات الصغرية 

  .وصغار املهن من جهة أخرى ،من جهة باجليابالصيد 

نتيجة اختالفات يف اخلصائص (بني منطقيت زيامة منصورية وجيجل  االعتبارهناك اختالفات جيب أخذها بعني 

رف صغار اصطياد السمك األبيض من ط كون، لذا ففي غياب سفن الصيد باجلياب يف زيامة منصورية ي)الطبيعية

  .املهن

 ،يف ميناء زيامة منصوريةأمهية حصة السمك األبيض من الكمية اإلمجالية أكثر  كونالنسبية، تفمن الناحية  نإذ

من النزاعات املتعلقة  لهذا يعين أن غياب سفن الصيد باجلياب يف هذه املنطقة يقل. منه يف ميناء جيجل

  .من جهة أخرى ويسمح بزيادة مردود املهن الصغرية من جهة، باستغالل املوارد
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  في ميناء زيامة لنشاط الصيد واالجتماعي االقتصاديالتحليل : ثانيا

تدخل التسليط الضوء على املؤشرات الضرورية لتوجيه  قصدنظرا للطابع املعقد الذي ميتاز به نشاط الصيد، و 

من حيث إرضاء أغلب إن مل نقل جل مستغلي املوارد البحرية وكذا وضع أسس صحيحة للتنمية  احلكومي

مت االهتمام يف هذا اجلزء مبيناء زيامة منصورية، ملعرفة الوضعية اليت يعرفها قطاع مة، ااملستد واالجتماعية اديةاالقتص

  .الصيد يف املنطقة

  ميناء الصيد زيامة منصورية - 1

سنة،  20بعد مدة طويلة من التهميش الذي تعرض له قطاع الصيد على املستوى الوطين والذي دام أكثر من 

وهلذا . ميكن أن يستهان به ساعية إىل دفع عجلة التنمية هلذا القطاع الذي ال ،وزارة بزمام األمورمسكت الأ

، 1992ة، فبمجرد تدشني ميناء زيامة منصورية سنة مي، مت إنشاء امليناء الوحيد الذي حتتويه منطقة احملالغرض

صيدي للمنطقة، خاصة مع تكريس السكان واجلهود الكافيني، ما أكد على التوجه ال باالهتمامحظي هذا األخري 

  .القطاعهذا احملليني جهودهم لتطوير 

 15سفن للصيد باجلياب و 4، بقدرة استيعابية مفرتضة تقدر بـ 1992سنة  املذكور أعاله مت استالم ميناء الصيد

لنسبة جلزئه أما با ²م 18000تبلغ مساحة األرضية الصلبة . قاربا للمهن الصغرية 70سفينة لصيد السردين و

  .1م330 يبلغ طوله رصيفمع م  4و  2مع عمق مائي يرتاوح بني  ²م15000 البحري فهي تقدر بـ

، مت جتهيز امليناء مبنحذر يهدف إىل تسهيل ترميم وإصالح قوارب املهن الصغرية، مركب للتربيد ومصنع الثلج

إيواء القوارب إىل دف �، للصيادينكما أنه مزود بغرف . ورشة صيانة وإصالح القوارب والسفن إضافة إىل

حمطة تزويد بالبنزين  ذلك إىل ضف) خمصصة للمهن الصغرية 15خمصصة لسفن صيد السردين و  8(والسفن 

 .وخمزن لبيع قطع الغيار Les sondeurs 2 وكذا ورشة إلصالح املراجيس

 

 

 

                                   
1 Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Direction Générale des Forêts, Parc National de Taza, CHAKOUR S-C., Op. Cit., p 
82. 

لتعرف على يف املاء، باإلضافة إىل ا عبارة عن جهاز مثبت يف اجلزء العلوي لسفن الصيد باجلياب، يسمح بإجراء تقديرات موجاتية لإلنفتاح العمودي للسفينة وكذا مدى انغمارها  2
  .وضعية األمساك بالنسبة للشباك
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  أسباب ودواعي اختيار ميناء زيامة  -2

البحرية واستغالهلا  الطبيعة املوارد ة الوطنية لتازة إىل جزئها البحري، هو محايةإن اهلدف الرئيسي لتمديد احلظري 

ال حتتوي املنطقة الغربية لوالية جيجل إال على ميناء . ، وبالتايل فهو مشروع ذو منفعة عامةاستغالال عقالنيا

  .ذي سيخصص للصيد واملتعةوال) ميناء العوانة( اإلجناز وريف ط يناءباإلضافة إىل مواحد، هو ميناء زيامة، 

مبا فيها الناشطني يف القطاع ( يف املنطقة املعنية بإنشاء احملمية البحرية ة الناشطةلمن اليد العام  %67أكثر من 

 ،متارس نشاط الصيد، وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على جتذر حرفة الصيد يف التقاليد احمللية) رمسيالغري 

  .1للمنطقة احمللي االقتصاداقتصاد الصيد يقع يف قلب وبالتايل ميكن التأكيد أن 

 االقتصاديةلتنمية ا كذاوبالتايل فالتحديات كبرية جدا بالنسبة للسكان احملليني بصفة عامة والبحارة بصفة خاصة و 

يعلل اختيار قطاع ما هذا و ). فحسب بل حىت البلديات األخرى زيامةبلدية يف ليس (نطقة هلذه امل واالجتماعية

  .الصيد يف هذه املنطقة بالذات

تطوير شبكة عاملية "، يسعى إىل حتقيق UNESCOالرجل وحميطه احليوي لليونسكو  MABإن مشروع 

للمحميات البحرية، مع أخذ بعني اإلعتبار اإلنسان كجزء ال يتجزأ من احمليط الذي يعيش فيه وليس كما مت عزله 

احلظرية الوطنية لتازة تسعى جاهدة إىل اتباع وعليه فإن ". مايةيف السابق عن معظم املخططات الكالسيكية للح

اإلنسان يف كل  إشراكهذا النهج القائم على العنصر البشري، إذ ال ميكن أن يتحقق وينجح مشروع احلماية دون 

  .إذن فالعمل مببدأ اإلنسان وحميطه احليوي جتعل من هذا األخري عنصرا فاعال يف هذا املشروع. املراحل

انطالقا من هنا و . كان مرفوضا من قبل السكان احملليني  نن أبسط فكرة إلنشاء أي مشروع تبوء بالفشل إإ

اعتربت اإلدارة احلالية للمحمية البحرية لتازة واملتكونة أساسا من عمال املديرية العامة للغابات، أنه من املهم 

 .، على رأسهم الصيادينعنينيالفاعلني املجل مجع آراء اللجوء إىل مقاربة استشارية �دف 

  أسطول الصيد في ميناء زيامة -3

 ZEST(منطقة توسع ومناطق سياحية ، كو�ا ةالصناعي ؤهالت�ا منطقة عدمية املأنصورية بمتتاز بلدية زيامة م

Zone Expansion et Sites Touristiques( . ا وبالتايل يقع الصيد�كما مت و ، االقتصاديةيف قلب النشاطات 

التطرق إليه يف السابق، استفاد ميناء زيامة منصورية منذ استالمه من عدة برامج تنمية وتطوير الصيد مبا فيه الصيد 

  .احلريف التقليدي

                                   
1 CHAKOUR S-C. Financement du développement sur fonds étrangers : Quels enseignements tirer de l’évaluation du projet FIDA et de ses 
effets sur le développement de la pêche en Algérie. Séminaire : Articulation de l’espace local avec l’espace global, université de Béjaïa, 2006. 
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  )2010-2000(التطور التأشريي ألسطول الصيد مليناء زيامة : 06رقم  شكل البياينال

  
  .الصيد البحري واملوارد الصيديةمة من قبل مديرية باالعتماد على املعطيات املقد طالبةمن إعداد ال: املصدر

  

 3، مقدرا بـ 2010و  2000عرف أسطول الصيد مليناء زيامة تطورا سنويا متوسطا يف الفرتة املمتدة بني سنة 

عند . 2010 سنة مركبة 78إىل  2000سنة  مركبة 44مركبات يف السنة، حيث انتقل عددها من  4إىل 

من   %177واحدة من حيث القيمة احلقيقية، و  34الحظنا ازدياد عدد املركبات بـ  التمعن يف هذه الزيادة،

نقطة باملقارنة مع  77حيث القيمة النسبية، وبالتايل فإن العشر سنوات األخرية شهدت زيادة تأشريية مقدرة  بـ 

  ).مركبة 44يقابل  100حيث ( 2000 السنة املرجعية

، فقد 2010إىل  2000ر سفن صيد السردين خالل العشرية املمتدة من اخلاصة بتطو  معطياتأما بالنسبة لل

، وبالتايل قدرت القيمة 2011سفينة سنة  11إىل  2000سفن سنة  7مر عددها من إذ عرفت تطورا بالزيادة، 

نقطة باملقارنة مع السنة  57بـ  ت، أي أن الزيادة التأشريية لعدد سفن صيد السردين قدر  %157النسبية بـ 

أي أن الزيادة  ، %181يف األخري تطور عدد قوارب مهن الصيد الصغرية بنسبة ). سفن 7=100(رجعية امل

  .مركبة 30يف حني أن القيمة احلقيقية هلذه الزيادة قدرت بـ  ،نقطة باملقارنة مع السنة املرجعية 81التأشريية بلغت 

  

 FIDAبرنامج الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ، استفاد هذا األخري من 1992مبجرد استالم ميناء زيامة سنة 

)Fonds International de Développement Agricole ( ؛ لعب هذا املشروع دورا 2000وإىل غاية سنة

. م، غرفة باردة، شاحنة ثالجة ومصنع ثلج وورشة صيانة 6,8مركبة طوهلا  19أساسيا من خالل تزويد امليناء بـ 
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البنك، (قرر من قبل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، استفاد ميناء زيامة من متويل ثالثي يف إطار هذا املشروع امل

FIDA لالقتصاد، ما أعطى نفسا جديدا للصيد، عن طريق توفري مركبات ) %5، ورأس مال فردي مقدر بـ 

شكل يف باب الشمنهم ، باإلضافة إىل أنه قدم فرصا للصيادين خاصة )اقتصاد الصيد باخلصوص(احمللي 

  .حبارة 4إىل  3عاضديات تتكون من ت

، وهذا إن دل 1مل ينجح على املستوى الوطين سوى يف منطقة زيامة منصورية FIDAأن مشروع  وهنا جيذر التذكري

على شيء إمنا يدل على متسك السكان احملليني ورغبتهم القوية يف جعل هذه الثروة الطبيعية الركيزة األساسية 

  .، إن أتيحت هلم الفرص لذلكاملنطقة، باإلضافة إىل إميا�م القوي بإجناح أي مشروعيف القتصاد ل

 CCIأمتار يف إطار برنامج  9و  7,5مركبات يرتاوح طوهلا بني  9هذا استفاد ميناء زيامة من  عالوة على

Crédit Concessionnaire Italienاالقتصادي م يف إطار برنامج الدعم واإلنعاش 4,8مركبة طوهلا  23، و 

PSRE Plan de Soutien et de Relance Economique.  

  اإلنتاج -4

عرف اإلنتاج يف ميناء زيامة خالل الثالثني سنة األخرية، تطورا غري منتظم مع الزمن، وعلى الرغم من ارتفاع 

على . اديةاقتصجهود الصيد فإن إنتاج السمك األبيض مل يتجاوب مع هذه الزيادة بصفة ملموسة وذات داللة 

 لياقيمة حدية ع(عرفت تطورا بالزيادة مع بعض القيم احلدية  اليتاألمساك الزرقاء، من الكميات املصطادة عكس 

 ).2010و  2000 سنيت يتنيسفل تنيحدي تني، قيم1998سنة 

  

  ي في ميناء زيامةسمكالتطور اإلنتاج  -أ

منصورية تطورا فعليا منذ استالم هذا األخري، مع يوضح الشكل املوايل تطور اإلنتاج السمكي يف ميناء زيامة 

  .تسجيل بعض التذبذبات اليت ختللت هذا التطور

 

 

 

                                   
و�ذه الطريقة استطاعت اسرتجاع رأس املال املستثمر ومن مث حتقيق أرباح مهمة ) sardinetteتتحول املركبات إىل (�ارا وليال / متارس هذه التعاضديات صيد �اري وصيد ليلي 1

  ).تيزي وزو(أو ميناء أزفون ) سكيكدة(القل  باملقارنة مع تلك احملققة يف ميناء
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 )2010-2000(تطور اإلنتاج السمكي يف ميناء زيامة : 07رقم  شكل البياينال

  
  .لصيديةالصيد البحري واملوارد اباالعتماد على املعطيات املقدمة من قبل مديرية  لطالبةمن إعداد ا: املصدر

  

 2000 ا سنةطن 277,172عرف اإلنتاج السمكي حسب مهن الصيد تطورا كبريا على مر الزمن، فقد مر من 

بفرتات صعبة خاصة  خرية، مرت هذه األ%336، وارتفعت الزيادة النسبية إىل 2010سنة  اطن 1210إىل 

املتخصصة يف (ن الصغرية أن الكميات املصطادة من طرف امله  اإلشارةمع ا. 2008و  2004خالل سنيت 

ارتفعت بنسبة أكثر من الكميات املصطادة من قبل سفن صيد ) األمساك البيضاء ذات القيمة التجارية العالية

هذا . السردين، على الرغم من كون منطقة زيامة معروفة باألمساك الصغرية الزرقاء اليت تعيش بالقرب من السطح

والنهاري ) أين يتم استهداف األمساك الزرقاء(ة الزالت متارس الصيد الليلي يدفع بنا إىل افرتاض أن املهن الصغري 

أما فيما خيص املركبات الرتفيهية، فإ�ا مل تكن تستغل هلذا الغرض . 1)حيث يتم استهداف األمساك البيضاء(

عدها، حيث مر من أطنان ب 9، وقد ارتفع اإلنتاج بـ 2009يف ميناء زيامة إال ابتداءا من سنة ) ممارسة الصيد(

 .2010سنة  اطن 41,9إىل  2009سنة  اطن 32,9

 

 

 

                                   
1 CHAKOUR S-C., Op. Cit., . 
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  )2010-2000(التطور التأشريي لإلنتاج السمكي يف ميناء زيامة حسب مهن الصيد : 08رقم  شكل البياينال

  
  .الصيد البحري واملوارد الصيديةباالعتماد على املعطيات املقدمة من قبل مديرية  طالبةمن إعداد ال: املصدر

  

نتقل ايف ميناء زيامة منصورية قد للمهن الصغرية ني لنا من خالل دراسة املعطيات املختلفة أن اإلنتاج السمكي بت

، وهذا يعين أن العدد تضاعف بأكثر من 2010سنة  اطن 539,85إىل  2000سنة  انطنأ 105,598من 

ذا العدد عرف تطورا بالزيادة مقدرا بـ أي أن ه. سنويا اطن 928,147مخس مرات يف الفرتة املعنية، ومبتوسط  

فإن  عليهو .  %436بقيمة حقيقية، وبالتايل فإن القيمة النسبية املعربة عن هذه الزيادة تساوي  اطن 932,828

 ةاحلقيقي ةلقيمانقطة خالل هذه الفرتة، أي أن  336سجلت زيادة تأشريية مقدرة بـ السنوات العشر األخرية 

نقطة  411 إىل تأشرييالتطور ال فوصل،  %511واملقابل قدر التطور النسيب بـ ، اطن 434,252 زادت بـ

  .خالل هذه املرحلة) أطنان 105,598 =100(باملقارنة مع السنة املرجعية 

خالل (بالقيمة احلقيقية  اطن 654,456تطورا مقدرا بـ  ، فقد شهدنتاج سفن صيد السردينأما بالنسبة إل

تقدر الزيادة التأشريية إلنتاج سفن صيد وبالتايل  ، %366قيمة نسبية مقدرة بـ أي ب، )2010-2000العشرية 

  ).طنا 171,574=100(  2000، سنة نقطة مقارنة مع السنة املرجعية 266السردين بـ 

، اطن 34,9، فكان اإلنتاج مقدرا بـ 2009ة بدأت مبمارسة الصيد سنة تعركبات املميف األخري ميكن القول أن 

، أي زيادة  %127أطنان خالل سنة واحدة، أي ما يقارب قيمة نسبية تساوي  9ه الكمية بـ تطورت هذ

 ).طنا 32,9=100(نقطة باملقارنة مع السنة املرجعية  27تأشريية مقدرة بـ 
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  نتائج الدراسة الميدانية: الثالث بحثالم

وبقصد اإلملام جبل جوانب ت املعنية، نظرا لعدم القدرة على اعتماد املعلومات املتحصل عليها من قبل اإلدارا

األبعاد واألطراف، فضلنا التعرف على آراء وأفكار أهم املتأثرين بإنشاء احملمية البحرية،  دتعداملتشعب و املوضوع امل

أال وهم الصيادون مبختلف مهنهم، ونظرا لكون الوقت دامهنا ومل نستطع إجراء دراسة ميدانية يف إطار حبثنا 

سنة " شكور وآخرون"د أتيحت لنا فرصة االعتماد على نتائج دراسة ميدانية مت إجراؤها من قبل املتواضع، فق

 .WWF. DGF. PNTإنشاء احملمية البحرية للحظرية الوطنية لتازة بالشراكة مع  يف إطار مشروع 2010

MedPan Sud
ماي إىل شهر  2009من شهر جانفي (سنة ونصف ، دامت فرتة هذه  الدراسة ما يقرب 1

  .، حاولت من خالهلا اجلهات املسؤولة اإلملام جبل جوانب نشاط الصيد)2010

إىل جزئها البحري، وإنشاء احملمية  وقد مت االنطالق يف جمموعة دراسات هدفت إىل توسيع احلظرية الوطنية لتازة

املستغلني ما تطلب عدة مقاربات مجعت خمتلف التخصصات، كان الغرض منها فهم وشرح تفكري . البحرية

من واقع منظورهم األساسيني للمنطقة املخصصة إلقامة احملمية واملتمثلة يف جمتمعات الصيادين، ومنه فهم املنطق 

  .إثر مشروع احلماية

ا�م االقتصادية واالجتماعية لسكان منطقة الدراسة، والتعرف على إمكانفكان اجلزء األول خمصصا لدراسة احلالة 

ن امها البلديتو أسرة يف كل من بلدييت زيامة منصورية والعوانة،  23وقد قدرت عينة الدراسة بـ . مارسةامل منشاطا�و 

 .ن األكثر ارتباطا مبهن الصيداالساحليت

؛ األول خمصص للبحارة، قسمنيأما اجلزء اآلخر فقد كان خمصصا للصيادين بصفة عامة، وقد قسم بدوره إىل 

  2:صيادا، موزعون كاآليت 86ـ الدراسة ب قدرت عينة. والثاين للرياس

حبارا ميارسون نشاطهم يف سفن  30ميارسون نشاطهم يف املهن الصغرية و  34حبارا، منهم  64 :عدد البحارة 

  .صيد السردين

 .صيد السردين نسفل مالك 05هن صغرية و م ميلكون قوارب 17منهم  سا،اري 22 :عدد الرياس 

  

                                   
1 Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Direction Générale des Forêts, Parc National de Taza, CHAKOUR S-C., Op. Cit., 87. 
2 Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Direction Générale des Forêts, Parc National de Taza, CHAKOUR S-C., Op. Cit., 88. 
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ل يت مت التوصاملعلومات ال بني هنالك فرق كبريدانية املذكورة أعاله، وجدنا أن عند حماولة حتليل نتائج الدراسة املي

  .من قبل اإلدارات املعنيةامليدانية، وتلك اليت مت التحصل عليها الدراسة  بعد حتليل نتائجليها إ

 

  دراسة الوضعية االقتصادية واالجتماعية لسكان المنطقة: أوال

  الوضع المهني -1

  الوضعية املهنية للمجيبني: 01اجلدول رقم 

التكرار المجمع   نسبة المجيبين  النسبة  التكرارات  
  الصاعد

  43,5  43,5  43,5  10  غري الناشطني

  100  56,5  56,5  13  الناشطون

    100  100  23  ا�موع

  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

 من أرباب األسر  %43,5أن  ألجوبة املتحصل عليها، واخلاصة بالوضعية املهنية،نالحظ من خالل ا

، وبالتايل ميكن التأكيد على نقص معدل الشغل يف منطقة الدراسة، كما أنه باملطابقة غري مشتغلني املستجوبني

دييت زيامة منصورية مع النتائج املتحصل عليها من قبل اإلدارات املعنية، وجدنا أن نسب التشغيل يف كل من بل

البناء : البناء والزراعة واخلدمات، العوانة: زيامة(والعوانة منحصرة على النشاطات اإلدارية واملهن احلرة بنسب كبرية 

. ، هذا راجع بالدرجة األوىل إىل غياب املؤهالت وكذا النشاطات الصناعية يف املنطقة)والزراعة واخلدمات واإلدارة

  :ضعية، تطرقنا إىل األجوبة حول مصادر العوائد يف املنطقة، والنتائج مبينة يف اجلدول املوايلحملاولة فهم هذه الو 
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  مصادر العوائد: 02اجلدول رقم 

  التكرار ا�مع الصاعد  نسبة ا�يبني  النسبة  التكرارات  

  4,8  4,8  4,8  1  تعويضات

  13  8,7  8,7  2  عوائد أخرى

  26,1  13  13  3  معاش

  56,5  30,4  30,4  7  تقاعد

  100  43,5  43,5  10  أجرة

    100  100  23  ا�موع

  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

إن النتائج املبينة يف اجلدول أعاله، أظهرت أن هؤالء السكان غري الناشطني يتحصلون على عوائد، حيث تصل 

مطابقة  وبالتايل فإن. يتقاضون معاشات  %13، يف حني أن  %30,4نحة تقاعد إىل نسبة احلاصلني على م

راجعة بالدرجة ) نسبة البطالة املرتفعة(أن عدم العمل هذه لسابق، أظهرت لك املبينة يف اجلدول اتهذه النتائج مع 

قاعد؛ حيث إن أغلب أرباب التقدم يف السن وبالتايل فإن هؤالء غري املشتغلني يستفيدون من منحة تاألوىل إىل 

  ). %43,5(أو أجراء )  %30(العائالت متقاعدون 

  

  املداخيل الشهرية لألسر: 03اجلدول رقم 

  23  عدد ا�يبني

  0  عدد املمتنعني عن اإلجابة

  13347,83  املتوسط احلسايب

  10000  املنوال

  25000  أعلى قيمة

  6000  أقل قيمة

  ."شكور وآخرون"لـ ماد على نتائج الدراسة امليدانيةمن إعداد الطالبة باالعت: املصدر
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وقد كانت النتائج املتعلقة مبتوسط الدخل الفردي متفاوتة جدا، لذا فضلنا حساب املتوسط احلسايب واملنوال، 

دج، ومنه فإن أغلب  13347واالعتماد على هذه النتائج يف التحليل فكان متوسط الدخل الفردي مقدرا بـ 

قادرة على تلبية احتياجا�ا األساسية، لكن جيب التأكيد أن هذه القيمة ال تصل إىل قيمة احلد  أغلب العائالت

مع اإلشارة أن هذه القيمة ترتاوح يف . دج وقت إجراء الدراسة 15000واحملدد بـ  Le SMIGاألدىن لألجور 

 ال يتحصلون على احلد دج، وبالتايل فإن عددا كبريا من املستجوبني25000دج و  6000احلقيقة بني بني 

من أرباب األسر يتحصلون على )  %52,2(أن أكثر من نصف املستجوبني  شارةجيب اإلاألدىن لألجور، كما 

  .دج 10000أجرة شهرية تتعدى 

  

  النشاطات االقتصادية -2

الشرط األساسي لنجاح  إن دمج ا�تمعات احمللية يف إدارة وتسيري تنمية احملمية البحرية للحظرية الوطنية لتازة تعترب

ات واملؤهالت مكاناإل توجيه اهتماما�م حنوولني عن املشروع ومتخذي القرار، ؤ لذا يرتتب على املس. هذا املشروع

هلذا الغرض، حاولنا التعرف على املمارسات االقتصادية واالجتماعية . االقتصادية اليت متتاز �ا املنطقة وسكا�ا

  .، والعوائد املرتتبة عنهاة باملنطقةملختلف ا�تمعات املتواجد

يف غياب مؤهالت تطوير القطاع الصناعي، فإن السكان احملليني جمربون على االعتماد على املوارد الطبيعية اليت 

هذا ما يسمح بتفسري أن النشاطات . متتاز �ا املنطقة وحماولة تنميتها، واالعتماد عليها يف احلصول على عوائدهم

ألساسية يف املنطقة متمثلة يف الزراعة والصيد البحري والصناعات التقليدية، على الرغم من كون ا االقتصادية

ونظرا لكون األرض عامال إنتاجيا على قدر كبري من األمهية والوفرة، فمن . املنطقة ذات توجه سياحي أيضا

طات السياحية املومسية اليت تتطلب األسهل االستثمار يف الزراعة التوسعية املدعمة برتبية املواشي، عوض النشا

  .للمهنة Un savoir faireاستثمارات ومعرفة كبرية 
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  )ترتيب تصاعدي(ترتيب النشاطات األكثر مردودية : 04اجلدول رقم 

  التكرار ا�مع الصاعد  نسبة ا�يبني  النسبة  التكرارات  

  13  13  13  3  الصيد البحري

  34,8  21,7  21,7  5  الزراعة

  56,5  21,7  21,7  5  ة النحلتربي

  100  43,5  43,5  10  تربية املواشي

    100  100  23  ا�موع

  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

عند اإلجابة عن السؤال املتعلق بتصنيف النشاطات حسب املردودية، حظي نشاط تربية املواشي حبصة األسد 

لكل منهما، يف حني مل حيظ نشاط الصيد   %21,7، وكان متبوعا بنشاطي الزراعة وتربية النحل بـ )43,5%(

، وبالتايل فإن ممارسة نشاط الصيد راجع بالدرجة األوىل إىل جتذر هذه املمارسة عند السكان  %13إال بـ 

  .دانيةاحملليني، وهذا ما سيتم التأكد منه يف اجلزء الثاين من الدراسة املي

رجات سلبية على ذو خم) الغنم واملاعز بالدرجة األوىل(جيب التأكيد من هذه الناحية أن نشاط تربية املواشي 

احلظرية الوطنية لتازة واألنظمة البيئية املتواجدة �ا، يف حني أن تربية النحل والزراعة التوسعية عبارة عن نشاطات 

هذا يفتح ا�ال للتفكري يف ). La pollinisationل حبوب الطلع كالتلقيح عن طريق نق(منتجة خلدمات بيئية 

إمكانية تطوير هذين النشاطني بطريقة جتعلهما أكثر تالؤما مع عوائد الصيادين باإلضافة إىل كو�ما مالئمني 

أو  بيئيا، وهذا ال ميكن أن يتحقق إال من خالل التسيري باملشاركة والذي يكون مؤطرا بواسطة وسائل قانونية

 .اقتصادية من أجل إدارة مستدامة للموارد الطبيعية
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  ساعدات احلكوميةامل: 05اجلدول رقم 

  التكرار ا�مع الصاعد  نسبة ا�يبني  النسبة  التكرارات  

  17,4  17,4  17,4  4  "نعم: "ا�يبون بـ 

  100  82,6  82,6  19  "ال: "ا�يبون بـ 

    100  100  23  ا�موع

  ."شكور وآخرون"لـ داد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانيةمن إع: املصدر

  

عند اإلجابة عن السؤال املتعلق باملساعدات احلكومية، حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول أعاله، واليت أظهرت 

لني الوحيدين من املستجوبني ال يتحصلون على مساعدات من قبل الدولة، وهذا ما جيعلهم املسؤو   %82أن 

عن النشاطات اليت ميارسو�ا يف نظرهم، ويدفعهم إىل اختاذ قرارات غري عقالنية ال ختدم غري مصاحلهم، وعلى 

اآلثار (إذ يتم تفضيل النشاطات ذات املردودية املرتفعة، واليت تضر البيئة يف هذه احلالة . املدى القصري أيضا

  .)السلبية تكون على املدى املتوسط والطويل

  

 دراسة الوضعية االقتصادية واالجتماعية للبحارة والرياس: ثانيا

  الوضعية االقتصادية واالجتماعية للبحارة -1

واملكانة اليت حيظى �ا نشاط الصيد يف االقتصاد ) صيد حبري، سياحة وزراعة جبلية(نظرا للتوجه االقتصادي 

  .لصياديناحمللي، سنحاول تقدمي بعض املؤشرات املتعلقة جبماعات ا

  

  الخبرة والمهنة -

  .يعترب عمر وخربة البحارة مؤشرين مهمني دالني على تنظيم نشاط الصيد يف املنطقة
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  توزيع البحارة املستجوبني حسب فئات السن ونوع املهنة :06اجلدول رقم 

  )%(عدد البحارة   سنة 60-51  سنة 50-41  سنة 40-31  سنة 30-17  فئات السن

  %100   %5,88   %11,76   %14,71  % 67,65  املهن الصغرية

  %100   %10   %23,33  %20 % 46,67  صيد السردين

  %100  %100  %100  %100  %100  ا�موع

  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

  السنتوزيع البحارة املستجوبني حسب فئات  :09شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

سنة،  31من املستجوبني ينتمون إىل الفئة اليت يقل سنها عن   %58إن حتليل الشكل املوضح أعاله أظهر أن 

. سنة 61و  51يرتاوح سنهم بني   %7,8يف حني أن  ،50-41و  40-31يف كل من فئيت   %17,19و 

  .هذا يؤكد الطابع الشاب الذي متتاز به اليد العاملة يف هذا النشاط

سنة، إال أننا نالحظ  30البحارة الذين ميارسون املهن الصغرية مل يصل سنهم )  %67,65(يف حني أن معظم 

وضحة واملعطيات م).  %53,33(العكس عند مهن صيد السردين، حيث إن أغلبهم جتاوزوا سن الثالثني 

  .06بالتفصيل يف اجلدول رقم 
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ونظرا لتالزم عاملي السن واخلربة املعربين عن مهنة مستقرة، فإن املتقدمني يف السن هم الذين ميلكون اخلربة الالزمة 

 :وهذا ما يؤكده الشكل املوايل

  

  توزيع البحارة املستجوبني حسب فئات السن واخلربة :10شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ داد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانيةمن إع: املصدر

  

دا ملدى استقرار املمتهنني من جهة وكفاءا�م من جهة أخرى، حيث أظهرت نتائج الدراسة  تعترب اخلربة مؤشرا حمدِّ

ل ترتاوح بني سنتني أن مهن صيد السردين أكثر استقرارا من املهن الصغرية، إذ جند معدل اخلربة عند الصنف األو 

هذا ما يؤكد أن مهن صيد السردين أكثر . سنة فقط عند كبري ممارسي املهن الصغرية 20سنة مقابل  33و

وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل عدم املالحة والصيد الذي ميس صغار . استقرارا، فهي خمصصة لذوي اخلربة العالية

 . Les pannesالصغرية أكثر تأثرا باملناخ وكذا الَعطلاملهن أكثر منه سفن صيد السردين، كون املهن 

  

  يوالتعليم يالتكوين المستوى -

من البحارة ذوي مستوى ثانوي، يف حني أن املستويني   %56أظهرت نتائج الدراسة املوضحة بالشكل املوايل أن 

وبنفس النسبة   %2بـ لكل منهما، أما املستوى اجلامعي فهو ال حيظى سوى   %20املتوسط واالبتدائي ميثالن 

وعليه فإننا جند أن املمتهنني يف هذا القطاع ال يتمتعون مبستوى . جند الذين مل يلتحقوا مبقاعد الدراسة إطالقا

  .تعليمي عال، فهو يوفر فرص عمل لكافة الفئات دون متييز من ناحية املستوى التعليمي
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  ستوى الدراسةتوزيع البحارة املستجوبني حسب م :11شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

 

  توزيع البحارة املستجوبني حسب فئات السن ومستوى الدراسة: 07اجلدول رقم 

  )%(عدد البحارة   سنة 60-51  سنة 50-41  سنة 40-31  سنة 30-17  فئات السن

  %100   %5,88  % 0  % 0  % 0  ال شيء

  %100   %23,08   %46,15  %7,69 % 23,08  ابتدائي

  %100  % 0  % 13,89  %25  % 61,11  متوسط

  %100 % 7,69 % 0 % 7,69 % 84,62  ثانوي

  %100  % 0  % 0  % 0  % 100  جامعي

  %100  %7,81  %17,19  %17,19  %57,81  ا�موع

  ."شكور وآخرون"لـ ى نتائج الدراسة امليدانيةمن إعداد الطالبة باالعتماد عل: املصدر

  

)  %100(تشتمل على جممل اجلامعيني ) سنة 30-17(خالل حتليلنا للجدول أعاله الحظنا أن فئة 

من املتوسط، وبالتايل فإن الفئات األعلى درجة من   %61,11من ذوي الدرجة الثانوية و   %84,62و

ستهداف هذه الفئة من أجل خلق احلوار بني املسريين والصيادين ووضع لذا فمن األفضل ا. التعليم هي األقل سنا
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جيب التأكيد أن هذا ال يعين أن األطراف . نظام تسيري استشاري مشاركايت جتسده التحالفات اإلسرتاتيجية بينهما

  .األخرى تستبعد أثناء هذه العملية، بل إن آراء الصيادين املتقدمني يف السن تبقى بالغة األمهية

  

  توزيع البحارة حسب فئات السن والتكوين المتبع والتكوين المرغوب فيه -

  توزيع البحارة املستجوبني حسب فئات السن والتكوين املتبع والتكوين املرغوب: 08اجلدول رقم 

  )%(عدد البحارة   سنة 60-51  سنة 50-41  سنة 40-31  سنة 30-17  فئات السن

  %100  % 13,16  % 10,53  %13,16  % 36,84  تابع تكوينا

  %100 % 9,09 % 20 % 20 % 50,91  حامل شهادة

  %100  % 23,81  % 19,05  % 23,81  % 33,33  له شهادة القدرة

  %100  %0  %4,65  %20,93  %74,42  راغب يف التكوين

  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

اجلدول أعاله أن الفئة اليت مل يتجاوز سنهم الثالثني سنة هم الذين يبدون رغبة يف التكوين بنسبة  يبني

من حاملي شهادة   %33,33من الذين حيملون شهادة و  %50,91، كما أ�م يشكلون  74,42%

يف املستوى الدراسي،  الفئة األعلى درجة) الذين يقل سنهم عن ثالثني سنة( زيادة على كو�م وبالتايل ف. القدرات

أيضا، هذا راجع بالدرجة األوىل إىل صغر سنهم من جهة ورغبتهم يف ترقية  فإ�م يـَُنمون الرغبة يف التكوين

  .مهنتهم

  

  محددات اختيار المهنة -

لكن من جهة أخرى لوحظ . املستجوبني أكدوا أ�م كانوا وراء اختيارهم هذه املهنة)  %84,4(معظم البحارة 

هلم إخوة يف املهنة، ومنه فإن هذا   %54,6من البحارة آباؤهم ميارسون نفس املهنة مقابل   %53,1أن 

  .، كونه نشاطا ذو شعبية عالية يف املنطقة-أبا عن جد–النشاط يطغو عليه الطابع العائلي املوروث 
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  توزيع البحارة املستجوبني حسب اختيار املهنة :12شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ عداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانيةمن إ: املصدر

  

  مناطق الصيد -

كونه يسمح باحلصول على مؤشرات ميكن أن تساعد يف عملية   ،أمهية بالغةبالتعرف على مناطق الصيد  ميتاز

ليدي للصيد وصغر حيث إن الطابع التق. تقسيم احملمية، كما يدل على درجة ارتباط األساطيل مبوانئ الصيد

لكن القرب من املوانئ ال يعترب احملدد الوحيد الختيار مناطق  .حجم السفن وكذا قدمها جيعلها مرتبطة بامليناء

خيتار الصيادون عادة مصبات . الصيد، بل تلعب وفرة املوارد دورا أساسيا أيضا كو�ا مصدر النشاط يف حد ذاته

  .د مغذية جتذب األمساك إليهااأل�ار ملا جتلبه هذه األخرية من موا

ساعة يف احلاالت العادية، هذا راجع إىل اختيار مناطق الصيد حسب  12ال يتجاوز اخلروج إىل البحر مدة 

سوق اإلثنني، : تتمثل املناطق األكثر مزاولة من قبل الصيادين يف ميناء زيامة منصورية يف. متوقعها بالنسبة للموانئ

كل هذه املناطق قريبة من ميناء زيامة، وهي متتد إذن من العوانة شرقا . قاس، تيشي، مالبوتازة، أفتيس، العوانة، أو 

  .إىل تيشي غربا

، يسمح بالتقليل من كمية الوقود املستهلكة اقتصادياألول : على األقل ثالث منافع إن القرب من امليناء ميلك

)Gazoil .( دف�أن تنتج عن تغري املناخ تفادي املخاطر اليت ميكن : السالمةوالثاين ) ميكن أن تعود السفن

غري متعمد إطالقا وناتج عن املنفعة  بالدرجة األوىل، وهو عفوي بيئيأما الثالث واألخري فهو ). بسرعة إىل امليناء
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عالية يؤدي إىل تكاليف اجتماعية ) ثيوهو كثري التلو (، حيث أن الزيادة يف استغالل الوقود االقتصادية األوىل

 ...).، تلوث"صحة"اض أمر (

  

  االنتماء إلى منظمات أو جمعيات -

إىل كون ) حسب أجوبتهم(عدم اهتمامهم هذا راجع . البحارة املستجوبني ال ينتمون إىل منظمة  %77معظم 

مؤسسي اجلمعيات أو النقابات ال يبحثون إال على مصاحلهم اخلاصة، مهملني الصيادين وانشغاال�م املتعلقة 

  .فةمبهن الصيد كا

  

  انتماء البحارة إىل منظمات عمال أو نقابات :13شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

   الوضعية اإلقتصادية للرياس -2

مت ختصيص  واالنشغاالت، صاحلنظرا لوجود نوع من عدم التجانس بني البحارة و الرياس فيما يتعلق بالوضعية وامل

 .مستقالاجلانب االقتصادي واالجتماعي هلذه الفئة جزءا 
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  السن والخبرة -

  جدول ملخص لسن وخربة الرياس: 09اجلدول رقم 

  صيد السردين  صغار املهن  نوع املهنة

 32 27 السن األقل  السن

 51 57 السن األكرب

 42 36,3 معدل السن

 15 5 اخلربة األقل  اخلربة

  31  40 اخلربة األكرب

  21,8  16 معدل اخلربة

  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

سنة عند رياس املهن الصغرية، مع معدل إمجايل مقدر بـ  57و  27فيما يتعلق بالسن فإننا جنده يرتاوح بني 

. سنة 51و  32اس سفن صيد السردين، حيث إن األعمار ترتاوح بني سنة عند ري 42سنة، مقابل  36,3

  .ومنه فإننا نالحظ أن معدل العمر عند رياس سفن صيد السردين أكرب مما هو عليه احلال يف املهن الصغرية

سنة،  16سنة عند رياس املهن الصغرية، مع معدل إمجايل مقدر بـ  40و  5وباملقابل فإن اخلربة املهنية ترتاوح بني 

ومنه . سنة 31و  15سنة عند رياس سفن صيد السردين، حيث أن هذه اخلربة ترتاوح يف احلقيقة بني  22مقابل 

  .فإننا نالحظ أن خربة رياس سفن صيد السردين تتجاوز األرقام املسجلة عند رياس املهن الصغرية

  

  الحالة العائلية -

هذا راجع بالدرجة األوىل إىل التقدم يف السن من . رةفقط عند البحا  %34من الرياس متزوجون مقابل   % 59

  ).أحسن من الوضعية املالية للبحارة(جهة والوضعية املالية 
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  الوضعية العائلية للرياس :14شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

  التعليميالمستوى التكويني و  -

  %23، مقابل ) %59(مستوى تعليمي متوسطي  وكما هو احلال بالنسبة للبحارة، فإن معظم الرياس ذو 

أما بالنسبة للتكوين يف جمال . بالنسبة لكل من املستوى اجلامعي واإلبتدائي  %9بالنسبة للمستوى الثانوي، و

. ، كو�ا مفروضة يف القانون)التكوين(الالزمة لذلك ميلك التأهيالت  )إذا كان الرايس ربانا( الصيد، فإن كل ربان

 .Une attestation de capacitaireكي يكون ربَّانا، جيب أن يكون حائزا على شهادة القدرات 

 

 

 

 

 

 

 

  

  توزيع الرياس املستجوبني حسب مستوى الدراسة :15شكل البياين رقم ال

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

130 

 

  
  ."شكور وآخرون"لـ راسة امليدانيةمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الد: املصدر

  توزيع الرياس التكوين املرغوب :16شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

من  يف حني أن أكثر. ، نتيجة تقدمهم يف السنمن الرياس ال يبدون رغبة يف احلصول على تكوين  %41سوى 

رغبة يف  Patron côtier رئيس التوزيع الساحلي اختصاص إىلمن أولئك الراغبني يف التكوين مييلون   50%

  .ون يف السن باملقارنة مع البحارةهذا جيد مربراته يف أن الرياس متقدم ،)طنا 30تفوق (احلصول على سفينة أكرب 

  

  مبررات اختيار المهنة -
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هنة نتيجة الرغبة يف مزاولتها، وكما هو احلال بالنسبة للبحارة، فإن عائالت من الرياس اختاروا هاته امل  91%

من جهة إخو�م، ما يؤكد الطابع العائلي هلذا   %59من جهة آبائهم و   %54الرياس مرتبطة �ذا النشاط، 

  .النشاط يف املنطقة

  

  توزيع الرياس املستجوبني حسب اختيارهم للمهنة :17شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

  اتجمعي ات أواإلنتماء إلى منظم -

من الرياس ينتمون إىل منظمة، هذا يعطي معدال قريبا من ذلك الذي وجدناه عند البحارة والذي قدر بـ   27%

 .لثقة السائدين عند رجال البحر بصفة عامةهذا يؤكد مرة أخرى سوء التنظيم وانعدام ا.  23,4%

 

 

 

 

  

  توزيع البحارة املستجوبني حسب انتمائهم إىل منظمة :18شكل البياين رقم ال
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  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

  ن والمحمية البحرية و الصياد -3

لتهيئة اإلقليم وتسيريه بطريقة مستدامة، جيب أن تأخذ بعني االعتبار انتظارات إن إنشاء حممية حبرية كوسيلة 

سنحاول فيما يلي، تقدمي . معظم مستغلي املنطقة خاصة الصيادين عن طريق دجمهم يف إعداد وتطبيق املشروع

يف عملية اختاذ  بعض نتائج الدراسة االقتصادية واالجتماعية اليت مست الصيادين والواجب أخذها بعني االعتبار

  .القرارات املتعلقة بإنشاء وتسيري املنطقة احملمية البحرية للحظرية الوطنية لتازة

  

  الصيدية حالة الموارد -

نظرا لعدم مصداقية املعطيات املقدمة من طرف اإلدارات املعنية فإن آراء الصيادين تعترب بالغة األمهية خاصة فيما 

  .واقع امليداينال إىلب يتعلق حبالة املوارد، كو�م األقر 

كما أن كل . تدهور املخزون السمكي يف املنطقةتراجع الكميات املصطادة وبالتايل جل املستجوبني أكدوا 

  .احلجماألمساك الزرقاء صغرية  خمزونمن نقصان  ونمتيقن )%100(املستجوبني 

 

  

  األسباب األساسية لتدهور ونذرة الموارد -
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 يؤكدون أن املوارد يف تدهور مستمر، رأينا أنه من الضروري البحث عن من املستجوبني  %100نظرا لكون 

فقط من املستجوبني  % 15ومل تكن هذه النتائج منتظرة متاما، حيث أن . األسباب األساسية هلذا التدهور

ة على يؤكدون أن هذا اإلفراط سيسبب آثارا سلبيمنهم  % 78هذه النذرة إىل اإلفراط يف االستغالل وأن يرجعون 

راجعة بالدرجة األوىل إىل يظنون أن هذه النذرة   %80 املقدرة بـ والغريب أن األغلبية. مستقبل مهنة الصيد

  .الباقون فريجعون هذا التدهور إىل سوء التسيري  %5التلوث، أما الـ 

د الصيادين ال التلوث عنإىل أن هذه النتيجة أدت بنا إىل البحث عن املقصود من مصطلح التلوث، وقد توصلنا 

قارورات، أكياس (بل أغلبهم يؤكد أن التلوث راجع إىل النفايات املنزلية . يعين صرف املياه القذرة يف البحر

عترب فخا، ييف البحر والذي  ةكما مت التأكيد على خطر الشباك املفقود. غري القابلة للتحلل طبيعيا...) بالستيكية

  .وأول منافس للصيادين يف البحر

املستفيدون من هذا الربنامج فقدوا على األقل " : فقال FIDAكد أحد الصيادين أن املشكل األكرب هو وقد أ

  ".اطبيعياق البحار وهي ليست قابلة للتحلل مرتا، هاته الشباك تواصل الصيد يف أعم 50شباك طوهلا  10

واليت ال تتحلل طبيعيا  ،)à base de crin( املصنوعة من البالستيك املتني إذن فالصيادون يؤكدون أن هاته الشباك

  .املرتبطة �ا تلوث فتساهم يف تدهور البيئة و�دم املوائل واألنواعتشكل مصدر 

لسفن والبواخر اليت ترسو يف ميناء جباية، وكذا نفايات املركبات اكما مت التأكيد على اآلثار السلبية لزيوت تفريغ 

  .اورةالصناعية املتمركزة يف هذه الوالية ا�
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  أسباب تدهور املردود السمكي حسب الصيادين :19شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

 ). %95,35(أغلب املستجوبني أكدوا أن سفن الصيد باجلياب ال حترتم املناطق املسموح ممارسة الصيد فيها 

لكن املشكل  املسموح هلا الصيد فيهايزعمون أن سفن الصيد باجلياب حترتم املناطق ف)  %4,65(اآلخرون أما 

  .مرتا على األقل 40مبمارسة الصيد يف عمق مقدر بـ  ته األخريةالذي يسمح هلاو  ذاته هو القانون يف حد

 وبالتايلؤثر سلبيا على األعماق البحرية ي Les chaluts de fonds استعمال شباك اجلر كل املستجوبني أكدوا أن

  .على مستقبل نشاط الصيد يف املنطقة

  

  التدخل الحكومي -

يظنون أنه من الضروري تدخل الدولة �دف تسيري هذا   %89,5بالنسبة لعجلة التدخل احلكومي، فإن 

واملقصود من هذا . شاطالنشاط، كما جند أن العديد منهم يرون أن املصطلح األنسب هو تنظيم وليس تسيري الن

احلد من املنافسة غري الشرعية لسفن الصيد باجلياب وسفن املتعة وكذا الصيادين غري العمل على التنظيم هو 

  .وبدون خوف من حراس السواحل ترخيصالرمسيني بدون 

ن ن استطالعات احلظرية الوطنية لتازة أكدت أن هناك بعض السفإوتعترب أقوال الصيادين صحيحة، حيث 

لكن هؤالء املسؤولني يؤكدون أن هذا خارج عن . الناشطة بصفة غري رمسية وبعلم املسؤولني الرمسيني للقطاع

  .نطاقهم وهو من مسؤولية حراس السواحل
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ويف إطار مقاربة مشاركاتية واستشارية مت مجع معلومات املوالية واخلاصة بآراء وخربة الصيادين من أجل الوصول إىل 

  .ستدامة للموارد البحرية يف إطار فعالية اقتصادية وعدالة اجتماعيةسياسة تسيري م

  

  مراقبة نشاط الصيد -

  %30تقنية منتشرة عرب العامل، لكن ) تقنني وحتديد جهود الصيدعن طريق (تعترب مراقبة املخرجات الصيدية 

  .فقط من املستجوبني يعتربو�ا طريقة فعالة

  

  بني حول مراقبة نشاط الصيدرأي املستجو  :20شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

يظنون أن املشكل   %70إال أن  ،على الرغم من كون الصيادين متيقنني من التدهور املستمر للموارد الصيدية

صص بني املهن وإعادة توزيع العوائد الصيدية بني خمتلف األساسي هو التنظيم، وهذا ما يؤكد عدم قبول نظام احل

يف احلقيقة، إن وجود خمرجات سلبية متقاطعة بني املهن الصغرية وسفن الصيد باجلياب . الناشطني يف القطاع

  .الصراعات املتعلقة حبق االستغالل ذكيت
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  مراقبة مدة الصيد -

إذ كل . ا ومرغوبة من طرف عدد كبري من الصيادينعند تناول موضوع مدة الصيد وجدنا أ�ا مقبولة عموم

فرنسا، إسبانيا : الصيادين على علم بأن هذا النظام معمول به يف باقي دول العامل، ذاكرين على سبيل املثال

 31حيث إن الصيد يكون حمظورا خالل الفرتة املوافقة للراحة البيولوجية، واليت متتد من أول ماي إىل  .واملغرب

  .أوت

  

  قبول الصيادين لفرتات الصيد اليت ينص عليها القانون :21شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

الشيء الذي جيعل نظام التسيري هذا شعبيا ومقبوال اجتماعيا هو كون الصيادين يتقاضون تعويضات مالية خالل 

  .من الصيادين يف ميناء زيامة يتقاضون تعويضات مقابل اإلغالق الفصلي للمصايد  %87حيث أن . الفرتةهذه 

دج لكن نظرا  80000دج و  6000من أجل القيمة الشهرية للتعويض املايل، هذه التعويضات ترتاوح بني 

ويضات، جيب أخذ هذه النتائج بنوع إلحراج عند اإلجابة على األسئلة املتعلقة بالتعاالعديد منهم بنوع من لشعور 

  .من التحفظ
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  الحصص الفردية -

من قبل باإلمجاع جيب التأكيد أن الصيادين يعتربون نظام احلصص الفردية غري قابل للتطبيق، فهو حل مرفوض 

  .اجلميع

  

  المحمية البحرية -

  )إنشاء احملمية البحرية(قبول الصيادين لفكرة احلماية  :22شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

تساهم يف سمنهم متيقنون أ�ا   %96,34يعرفون احملميات البحرية، و)  %95,35(إن أغلب الصيادين 

ضرورة كدون على من الصيادين قابلون مببدأ احملميات البحرية ويؤ   %87,21يف حني أن  .حتسني أعماق البحار

من جهة أخرى، . مايةتوسيع نطاق احلمن أجل ) وبالتايل محاية الريقات وصغار األمساك(حتديد مناطق التكاثر 

إذ مت التأكيد على ضرورة ). خالل فرتات التكاثر فقط(هذه احلماية مؤقتة  وجدنا أن الصيادين يفضلون أن تكون

ال تؤثر سلبا على الصيادين، وهكذا تؤدي احلماية خالل الفرتات يات البحرية مع فرتات الصيد كي جتاوب احملم

  .، لكن هذا يتناىف مع مبدأ إنشاء احملميات البحريةاحلساسة إىل حتسني مردود الصيد

، احلماية جيب أن تكون يف حضور الصيادين ومن أجل خدمة مصاحلهمالقرارات املتعلقة بأن  على وقد مت التأكيد

أو /خصائص األنواع الواجب محايتها و كو�م الوحيدين القادرين على اختاذ قرارات حسبإذ أ�م متيقنون من  

  ).حساسية األعماق البحرية ملختلف وسائل الصيد واليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار(األوساط 
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  آراء الصيادين تجاه إنشاء المحمية البحرية -

  الموقع

  املخصصة ملنطقة احلماية الكليةقبول الصيادين للمواقع  :23شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

، فهي املناطق اليت خصصت ملنطقة احلماية الكلية مناسبة هلذا الغرضمن املستجوبني يظنون أن املناطق   90%

وقد قال أحد . حبرية صخرية جتعل الصيد فيها خطريا لنشاط الصيد، الحتوائها على أعماقاألقل عرقلة 

منه فإن املناطق احملظورة ال و . "عند التوغل يف هذه املناطق، فإننا غري متيقنني من العودة بشباكنا ساملا: "الصيادين

  .عائقا أمام ممارسي الصيد عن طريق الغوص التحت مائي تعرقل نشاط الصيد احملرتف، لكنها ميكن أن تشكل

  

  لنتائج المنتظرة من إنشاء المحمية البحريةا -

وهذا إن دل على شيء إمنا يدل  .معظم الصيادين متيقنون من تزايد املوارد عددا وكتلة حيوية حتت تأثري احلماية

  .واليت تؤكد على دمج الصيادين يف عملية التخطيط إلنشاء احملمية على حقيقة أقوال احلظرية الوطنية لتازة
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  ميةمنافع المح -

  رأي الصيادين حول منافع احملمية :24شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

. من جمموع الصيادين املستجوبني  %92أي  97تسمح احملميات البحرية بتحسني األعماق البحرية، وهي آراء 

فقط يظنون أن حتسني مردودهم لن يكون آنيا، وسيكون بعد مخس سنوات   %18 أي منهم 16 وبالتايل فإن

  .على األقل من إنشاء احملمية

تأكيدا على آثار الشباك املفقودة من قبل سفن الصيد باجلياب، فإن العديد من الصيادين ينتظرون من احملمية أن 

  .بعض الصيادين أقوالحسب  "متنع هؤالء ا�ازفني من فقدان شباكهم يف هذه املناطق"

  

  نظام التعويض األمثل لقبول فكرة الحماية عن طريق إنشاء المحمية -

  نقل المصطافين

منهم يفضلون نشاط   %20,56أن العمل مع املصطافني نشاط ذو مردود عال، و ونمن الصيادين ير   97%

يدل بالدرجة األوىل على شدة  ، وهذاوإجراء رحالت بني اجلزر صطافني عن طريق اخلروج إىل البحرنقل امل

  .ارتباطهم بالبحر
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  )نقل املصطافني يف القوارب(رأي الصيادين حول مردود النشاطات البديلة  :25شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

  

النشاطات، مت دمج دراسة استطالعية يف الدراسة  اتهرحبية هللتحقق من مدى صدق أقوال الصيادين حول 

امليدانية استهدفت تقدير مردود هذا النشاط خالل موسم االصطياف، واملتمثل يف نقل املصطافني يف قوارب 

  :وقد كانت النتائج كاآليت. م إىل جزيرة صغرية تبعد ببعض مئات األمتار على شاطئ العوانة 4,8طوهلا 

. خالل اليوم رحلة 21أجرى ) أُِخذ عشوائيا(دج من أجل قارب واحد  400لذهاب واإلياب بـ تقدر كلفة ا

هو مردود مشجع، خاصة وأن القوارب صغرية احلجم و دج،  8400وبالتايل فإن رقم أعماله اليومي يقدر بـ 

  .ال تستهلك كمية كبرية من الوقود ،)Yamahaأغلبها ذات العالمة (ومزودة مبحركات صغرية 

مردود هذا النشاط والفرص  توضح نسبياغري قابلة للتعميم، إال أ�ا و  على الرغم من كون هذه الدراسة استطالعية

  .اليت يوفرها يف هذا ا�ال
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  التعويض المالي

  رأي الصيادين حول التعويض املايل :26شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ اسة امليدانيةمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدر : املصدر

  

  %62,79من أجل قبول فكرة احملميات البحرية، وجدنا أن عند التطرق إىل نظم التعويض املمكن اللجوء إليها 

دج  30000و  2000من الصيادين يرفضون أي تعويض مايل، يف حني أن الباقي يطلب تعويضات ترتاوح بني 

يرجع هذا التفاوت إىل اختالف نظام األجرة بني خمتلف  .جد  2896شهريا أي مبعدل شهري مقدر بـ 

  .الصيادين

  

  تغيير النشاط

، أي ما إذا تطلب األمر ذلك تغيري نشاطهمستعد لصياد الذين مت استجوا�م، يوجد صياد واحد  86من بني 

طابع  وهذا يؤكد على درجة متسك الصيادين مبهنتهم، ضف إىل ذلك كون هذه املهنة ذات  %1,16يقابل 

  .عائلي كما مت التأكيد عليه يف السابق

ذي ميتاز به لااجلانب االجتماعي أخذ ) مبا فيهم املسريين واجلماعات احمللية(وبالتايل يتعني على اجلهات املسؤولة 

والدور الذي  لى اجلانب االجتماعي للمحمية البحريةع يف املنطقة بعني االعتبار، وهذا ما يؤكدنشاط الصيد 

فرصا بديلة، واخليارات املتاحة قليلة إن مل نقل  ونال ميلك إذ أن الصيادين يف املنطقة. ن تؤديه هذه األخريةميكن أ

  .أ�ا معدومة
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  ال الموارد إلى المناطق المجاورةية وانتقكحر  -

ات البحرية، األثر األساسي للمحميمن املنطقة احملظورة إىل املناطق ا�اورة الصيدية حركية وانتقال املوارد  تعترب

احملميات البحرية كوسيلة لإلدارة املستدامة لألوساط  استخدام من أجل تعليل اللجوء إىل هاالعتماد عليواملمكن 

  .واملوارد البحرية

للموارد بني منطقة احلماية الكلية ومنطقة احلماية النسبية  من الصيادين يظنون أن هناك حركية وانتقاال  90,7%

سنوات من  10 و 5لكن حسب آراء هؤالء، هذه النتائج ال تظهر إال يف الفرتة املمتدة بني . واملنطقة احمليطة

أنواعا ...) السردين، األنشوفة،(إنشاء احملمية وهي تعين بالدرجة األوىل األنواع املتوطنة فقط كون األمساك الزرقاء 

املسؤولة عن إنشاء احملمية يف الوقت  هذه املعلومات املتحصل عليها تؤكد مرة أخرى على أن اإلدارة .مهاجرة

  .حول احملميات البحرية) الصيادون بالدرجة األوىل(الراهن تسعى جاهدة إىل الرفع من معلومات األطراف الفاعلة 

ال سيما  البحرية ستصبح غنية بالعديد من األنواع ةأن احملمي )املؤيدو إنشاء احملمية( يظن معارضو هذا الرأي

  .فرتات اهلجرة اليت تقابل االنتقال من منطقة إىل أخرىيسمح باصطيادها خالل وهذا املهاجرة، 

مصنفة  بعض األنواعجيب التأكيد أن الصيادين غري متفقني حول كون بعض األنواع متوطنة أو مهاجرة، إذ جند 

  .نة، وهي عكس ذلك عند البعض اآلخرعند بعض الصيادين ضمن األنواع املتوط

  

  من يسير المحمية؟ -

يرى معظم الصيادين أن حراس السواحل هم الوحيدون القادرون على تسيري احملمية، وهذا يؤكد على وجود نوع 

  .من اخللط بني التسيري واحلراسة
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  من سيسري احملمية؟ :27شكل البياين رقم ال

  
  ."شكور وآخرون"لـ من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية: املصدر

من الصيادين يفضلون أن تكون   %65حيث إن ". حممية على الورق"هذه النتائج تدل أن الصيادين ال يريدون 

الداعني إىل خلق جملس يضم كافة   %25احملمية مدارة على سبيل احلصر من طرف حراس السواحل، مقابل 

  .لبحريالبحارة واملؤسسات الداخلة يف عالقة مباشرة مع نشاطات املالحة والصيد ا

  .فقط من الصيادين اختاروا مديرية الصيد وهذا يؤكد على العالقة اهلشة اليت تربطهم �ا  %2من جهة أخرى، 

من األصوات، على الرغم من كو�ا معروفة من طرف جممل الصيادين،   %8مل حتظ احلظرية الوطنية لتازة سوى بـ 

  .حظرية الوطنية لتازةالبحرية احملمية لل املنطقة وأ�ا منطلق مشروع تصنيف

جيمع بني حراس السواحل ومديرية الصيد وممثلي احلظرية  –يف حالة كون احملمية البحرية مدارة من قبل جملس 

  %62,28الصيادون غري متفقني فيما يتعلق بالعالقة اليت ميكن أن تربطهم �ذا ا�لس؛ ففي حني أن  -الوطنية

منهم يفضلون االستشارة عن   %28ا�لس، جند هذا قة مباشرة مع من الصيادين يريدون أن يكونوا يف عال

  ). املتمثل يف اجلمعيات(طريق وسيط 

  

  تحليل نتائج الدراسة: ثالثا 

حتظى والية جيجل مبؤهالت وعوامل إنتاجية بشرية وطبيعية ميكن أن تشكل عمادا للتنمية االقتصادية املستدامة 

  . تطوير قطاعي السياحة والصيد البحرييف املنطقة، وهذا عن طريق السعي إىل
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لقد أظهر حتليل خمتلف املعطيات املقدمة من قبل مديرية السياحة والصناعة التقليدية أنه على الرغم من فقر 

الوالية إىل القدرات االستيعابية، إال أن التوافد السياحي إليها مهم جدا بل وأكثر من ذلك أنه استطاع حتقيق 

  .الل فرتة قصريةتطور ال بأس به خ

عند مقارنة املعلومات املتحصل عليها من قبل مديرية الصيد البحري واملوارد الصيدية، وجدنا أ�ا ال تنطبق مع 

  .أقوال الصيادين، فهي متناقضة متاما فيما يتعلق بالغلة الصيدية

ن نذرة وتدهور املوارد وقد الحظنا وجود نوع من العقالنية عند الصيادين يف املنطقة، حيث إ�م متيقنون م

الصيدية سنة بعد سنة، هذا ما جعلهم يقبلون فكرة احلماية جممال، واملنطقة املختارة للحماية الكلية لكن املشكل 

الذي يطرح نفسه هو ذلك املتعلق برفض احلماية الدائمة، فهم ينددون حبماية املنطقة يف فرتات الراحة البيولوجية 

  .فقط

دين باألوساط البحرية جتعلهم الطرف الفاعل األساسي يف مشروع إنشاء احملمية البحرية إن درجة معرفة الصيا

  . للحظرية الوطنية، كو�م األقرب إىل واقع املوارد الصيدية

إن ارتفاع نسبة التشبيب بني ممارسي النشاطات الصيدية بصفة عامة وكذا درجة تعليمهم، باإلضافة إىل رغبتهم 

  .التكوين الالزمني من أجل ترقية نشاطهم، جيعلهم متفهمني أكثر لضرورة إنشاء احملميةيف اقتناء التأهيل و 

مبنافع احملميات البحرية ما هو إال دليل على احلمالت التحسيسية اليت تقوم �ا احلظرية  إن درجة معرفة الصيادين

ته األخرية على العمل باملشاركة مع خمتلف هذا يؤكد على ها. الوطنية لتازة، كو�ا اإلدارة احمللية املعنية باملشروع

، ما هي إال تأكيد على دمج انتظارات )الدراسة امليدانية(كما أن هذه الدراسة املعتمد عليها . األطراف الفاعلة

  .ورغبات كل األطراف الفاعلة يف تسيري احملمية

رية الصيد واملوارد الصيدية وكذا غرفة واملمثلة من قبل مدي(وعليه من الضروري أن تعمل إدارة الصيد يف املنطقة 

على اسرتجاع الثقة بينهم وبني الصيادين نتيجة كون الطرفني فاعلني فيما يتعلق ) الصيد البحري وتربية املائيات

  .بقرارات إنشاء احملمية
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  الفصل الثاني خاتمة

  

 الفصل الثاين، مت التعرف على من خالل عملنا التحليلي للمعطيات االقتصادية واالجتماعية املنتظمة يف

املمارسات االجتماعية احمللية واليت بإمكا�ا تسهيل اختاذ القرارات التسيريية املتعلقة باملنطقة فيما خيص انتظارات 

 .وطموحات السكان احملليني

إلسرتاتيجيات االجتماعية املتحصل عليها ميكن أن تُتخذ كمبدإ لبناء ا- وبالتايل فإن نتائج الدراسة االقتصادية

القائمة على دمج ا�تمعات احمللية يف جل القرارات املتعلقة باملنطقة، واليت �دف إىل استقرار السكان يف خمتلف 

  .البلديات مهما كانت فقرية

وبالتايل فإن النتائج املتحصل عليها ميكن أن تكون منطلق التسيري الذي يدمج كافة األطراف ذات املصلحة يف 

لتوقف مت إظهار اخلصائص اليت ميتاز �ا اإلقليم لوقد . ت املتعلقة باملنطقة واليت متس خمتلف النشاطاتجل القرارا

عند النشاطات اليت يقوم عليها االقتصاد يف املنطقة والواجب أخذها بعني االعتبار عند حتديد السياسات التنموية 

 .ختدم االحتياجات احملليةلقيام باالقتصاد احمللي على أسس صحيحة، لالواجب إتباعها 
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 ثالثال  فصلال
آثار المحمية البحرية لتازة على  

 اإلقـلـــــــــيم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

147 

 

 

 

  تمهيد

نسعى من خالل هذا الفصل، إىل التعرف على مدى تأثري احملمية البحرية للحظرية الوطنية لتازة على 

حماكاة تسمح بالتعرف على التوقعات املرتقبة على أهم اإلقليم املتواجدة به، حيث يتم اللجوء إىل جتارب 

حيث يتأثر هذان . القطاعات، وأكثرها تأثرا بإقامة احملمية، أال وهي قطاع الصيد البحري وقطاع السياحة

  .القطاعان إجيابا أو سلبا بإنشاء احملمية البحرية وحظر نشاط الصيد بداخلها

ن لنا معرفة مدى إمكانية تأثري مشروع إنشاء حممية حبرية على إعادة ومن خالل حتليل نتائج هذه احملاكاة، متك

وهذا ليس من اجلانب البيئي فحسب، بل . بعث االقتصاد يف املنطقة، ومن مث دورها يف حتقيق التنمية املستدامة

  .يحةصححىت من اجلانبني االقتصادي واالجتماعي، كي يتسىن لنا احلديث عن تنمية مستدامة مبنية على أسس 

  :يتكون هذا الفصل من ثالث مباحث، تتمثل يف

  تقدمي عام للمشروع النموذجي للمحمية البحرية للحظرية الوطنية لتازة :المبحث األول

  يف احلظرية الوطنية لتازة  التقسيم :المبحث الثاني

  التوقعات املرتقبة آلثار احملمية البحرية لتازة :المبحث الثالث
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  تقديم عام للمشروع النموذجي للمحمية البحرية للحظيرة الوطنية لتازة: المبحث األول

نظرا للثروة النباتية واحليوانية اليت متتاز �ا احلظرية الوطنية لتازة، ونتيجة األحباث اليت أقيمت يف جزءها البحري، 

احلظرية الوطنية ومبسامهة العديد مسريو  سعى. واليت انتهت إىل التأكيد أن هذا اجلزء ال يقل أمهية عن نظريه الربي

  .مية حبريةمن الباحثني إىل العمل على التعريف باجلزء البحري للحظرية، عن طريق إنشاء حم

تسليط الضوء على كل النقاط  قصدسنحاول يف هذا اجلزء من البحث تقدمي مشروع التوسيع البحري للحظرية 

  .اليت كانت منطلق فكرة احلماية

  ديم المشروع النموذجي للمحمية البحرية لتازةتق :المطلب األول

نوفمرب (الذي يدوم مثان وأربعني شهرا  MedPan Sudيدخل مشروع إقامة احملمية البحرية لتازة يف إطار مشروع 

، وهو عبارة عن واحد من  WWF، واملقرتح من طرف الصندوق العاملي للطبيعة)2012أكتوبر  - 2008

إضافة إىل أربع مشاريع منوذجية أخرى يف تونس وليبيا ( البحر األبيض املتوسط املشاريع النموذجية اخلمسة يف

واملقرر  Interreg IIIC MedPanعبارة عن امتداد منطقي ملشروع  )MedPan Sud(هذا األخري ). وتركيا وكرواتيا

  1).2007إىل  2005من (والذي دام مدة سنتني ) WWF(الصندوق العاملي للطبيعة  ِقبلأيضا من 

وتازة  (PNG) واحلظائر الوطنية لقوراية )DGF( خالل الفرتة األوىل، شاركت كل من املديرية العامة للغابات

)PNT ( والقالة(PNEK)  يف جممل الورشات التقنية، اليت أقامها الصندوق العاملي للطبيعة، وانتهت باختيار

وقد مت دمج هاتني . نييتني الوطنيتني األخر مشروع احلظرية الوطنية لتازة الذي حظي باألفضلية أمام احلظري 

  .األخريتني يف الربامج والنشاطات املتعلقة باملشروع النموذجي

  

  تقديم المنطقة البحرية للحظيرة الوطنية لتازة: المطلب الثاني

  الموقع: أوال

تد على مساحة وهي مت. 03/12/1984املؤرخ يف 328-84مت إنشاء احلظرية الوطنية لتازة طبقا للمرسوم رقم 

وزيامة ) اهكتار  1945(وسلمى بن زيادة ) اهكتار  837(موزعة على بلديات العوانة  اهكتار  3807قدرها 

                                   
1 Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Direction Générale des Forêts, Parc National de Taza, CHAKOUR S-C., Op. Cit., p 
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عليها مكونات الكورنيش من تناوب تكلم، أين   9، ينفتح على واجهة حبرية طوهلا )اهكتار  1025(منصورية 

  .شواطئ صخرية ورملية

عبارة عن امتداد حبري ، وهي اهكتار  600مساحة مقدرة بـ الوطنية لتازة البحرية التابعة للحظرية  نطقةاملتغطي 

كلم من اجتاه مشال مشال   31,4تتموقع يف اجلزء الشرقي خلليج جباية، يبلغ طول اخلط الساحلي  إذهلذه األخرية، 

  :هذا املوقع البحري حمدود من. شرق إىل جنوب جنوب غرب

 .م100 العمققاري مع اجلرف ال منطقة انفصال: الشمال الغريب -

 .خط قطري انطالقا من امتداد رأس العافية: الشمال الشرقي -

 اخلط الساحلي: اجلنوب الشرقي -

 .لجهة الغربية خلليج زيامةخط قطري للساحل ذو امتداد ل: اجلنوب الغريب -

  

ىل تنوع ا�تمعات ُحمْصى باإلضافة إ اوحيواني انباتي انوع 162حيتوي على أكثر من (إن ثروة التنوع البيولوجي 

والبيئي للمنطقة البحرية التابعة للحظرية الوطنية لتازة عبارة عن ) والوحدات البيئية واملناظر الساحلية والتحت مائية

وقد . ةهمالقيمة البيئية امل وذ) طبيعة بركانية على األرجح وذ( Une montagne sous-marine جبل عمقي

املدرسة  ها من قبلجناز حلظرية الوطنية لتازة واخلاصة جبزئها البحري واليت مت إأظهرت  الدراسة املقرتحة من طرف ا

، األمهية البالغة للمنطقة وأكدت 2005و  2003بني سنيت  L’ENSSMAL العليا لعلوم البحر و�يئة السواحل

  ،ل احملافظة عليهاجأل اعقالني تسيريا هاضرورة تسيري  معاملنطقة إىل درجة حممية حبرية  تصنيف�ذا على ضرورة 

متتاز هذه املنطقة إىل يومنا هذا . كما أكدت على ضرورة الشروع يف العمل �ذه التوصيات قبل فوات األوان

 باستمراربتنوع بيولوجي فريد من نوعه، على الرغم من تضاعف حركية االستغالل يف املنطقة، واليت �ددها 

 Le السياحة اجلماعية إليها ضفباألوساط البحرية، ائر املضر اجلو قنن املغري نشاطات الصيد التجاري والرتفيهي (

tourisme de masse ( 1زيد من الضغوطات على خمتلف املوائل واألنواع املهددةتو.  

إن اخلصائص الناذرة اليت متتاز �ا املنطقة جتعلها ذات أمهية عالية خاصة من طرف املتخصصني يف البيولوجيا 

لنتائج أن احملمية البحرية لتازة متتاز بأنظمة بيئية فريدة من حيث حركيتها، اليت تؤثر على البحرية، وقد أظهرت ا

وباعتبارها منطقة مغمورة باملياه، فهي تشكل مصدرا للغذاء لكل األنواع اليت تعيش يف . تنوع املوائل السائدة �ا

                                   
  .لتازة معطيات مقدمة من قبل احلظرية الوطنية  1
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لذا من الضروري . ة للبحر األبيض املتوسطاألوساط الصخرية، فهي تزود بالغذاء جمموع السواحل اجلنوبية الغربي

  .غري املناخيأن تسرتجع املنطقة اخلصائص اليت زالت منها بفعل نشاطات البشرية وكذا الت

كون هذه احملمية البحرية تقع داخل املياه الوطنية، فهي ال ميكن أن تؤدي إىل اضطرابات أو صراعات نظرا إىل  و 

قائم أساسا على مبدأ  )يف طور اإلجنازالذي هو (ط تسيري هذه املنطقة ن خمط، وعليه فإعلى املستوى الدويل

  .احلماية اهلادف إىل حتقيق التنمية املستدامة

  

  الجغرافيا البحرية: ثانيا

حسب أعمال ). منصورية زيامةاملتواجد ب(باستثناء اجلزء اجلنويب الغريب  ايعترب اجلرف القاري ملنطقة الدراسة صغري 

م، يصبح العمق مموجا وميثل خنادق 40- عمقمن  ، فإنه ابتداءً 1997اليت مت إجراؤها سنة  Leclaire لوكلري

  1.املرتفعات واملنحذرات احلادة هاللتتخعميقة 

 

  تسيير المحمية البحرية للحظيرة الوطنية لتازة: ثالثا

ه النشاطات احلمائية، فقد يرتكز نظام احلماية القائم يف اجلزائر على احلظائر الوطنية بصفة عامة، لتكملة هذ

، خبلق جهاز قانوين ومؤسسايت خاص 2000قامت وزارة �يئة اإلقليم والبيئة والسياحة اليت مت إنشاؤها سنة 

فيفري  5املوافق لـ  1422ذي القعدة عام  22املؤرخ يف  02-02باملناطق الساحلية، إصدار القانون رقم 

  .واملتعلق حبماية الساحل وتثمينه 2002

 Leن أجل تطبيق هذا األخري، مت إنشاء هيئة جديدة متثلت يف املكتب املفوض الوطين للساحل وم

Commissariat National du Littoral CNL  2007، والذي استلم مهامه يف جوان 2004يف أفريل.  

ري هاته املناطق من يرتكز املشروع على إنشاء وتسيري احملميات البحرية والشاطئية تطبيقا للقانون أعاله، يتم تسي

قبل وزارة �يئة اإلقليم والبيئة والسياحة واملكتب املفوض الوطين للساحل واجلماعات احمللية واملديريات وا�تمعات 

  .احمللية

 

                                   
1 Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Direction Générale des Forêts, Parc National de Taza, CHAKOUR S-C., Op. Cit., p 
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  Le zonageمبدأ التقسيم : المبحث الثاني

أنه  وجدناميات البحرية، ، والتقرب أكثر من اآلثار املتوقعة للمح La simulationقبل اخلوض يف جتارب احملاكاة

  .الضروري التطرق إىل مبدأ التقسيم، الذي تقوم عليه هاته األخريةمن 

وهو : كل واسع إن سياسات محاية البيئة، كسياسات التهيئة العمرانية، قائمة أساسا على مبدأ مطبق على ش

ري وإدارة هذه املناطق من جهة يعطي خصائص معينة للمنطقة من جهة، كما يعترب وسيلة فعالة لتسي إذ. التقسيم

 .أخرى

  

  تعريف نظام التقسيم: المطلب األول

كان هذا املصطلح يف البداية يعرب على املساحات اليت حتيط بأسوار املدن، أين مينع أي نوع من البنايات، ومنه 

وتطبيقه يف جمال وخالل القرن العشرين، مت تبين هذا املصطلح . فقد كان يعرب منذ البداية على املنع واحلظر

وعلى هذا األساس مت إدراج هذا املبدأ يف . عن نوع من التخصص الوظائفي للمناطق العمران، حيث إنه يعرب

يعرف التقسيم يف جمال احملميات البحرية على أنه وسيلة مراقبة مكانية للنشاطات مع التعيني  .احملميات البحرية

  1.وحةاحملكم للنشاطات احملظورة واملقننة واملسم

تسهيل التخطيط، عبارة عن مرحلة أساسية من أجل محاية منطقة  قصدإن تقسيم موقع معني إىل مناطق متباينة 

  .معينة، وتسيريها �دف االستغالل املستدام للثروات واملوارد الطبيعية املتواجدة �ا

 Les réserves deاحليوينظام التقسيم حسب النموذج الذي مت اقرتاحه من أجل حظائر احمليط  اعتماديتم 

biosphère إلدارة الفعالة للمنطقةل، واليت تعترب هذا املبدأ أساسيا.  

األوىل منطقة احلماية الكلية أو  ؛تقسيم احملميات البحرية إىل ثالث مناطق متباينة وبناًء على هذا النموذج، يتم

 Laوالثالثة املنطقة احمليطة  La zone Tamponبية والثانية منطقة احلماية النس La zone intégraleاملنطقة احملظورة 

zone Périphérique.  

وبصفة عامة، كلما كانت مساحة احملمية كبرية كلما زادت ضرورة تبين هذا املبدأ والعمل به، لكن هذا ال مينع 

  .غياب التقسيم يف بعض احملميات كطربقة بتونس ومرياما يف إيطاليا وغريها

 

  

                                   
1 WWF ; GUBBAY S., Marine protected areas and zoning in a system of marine spatial planning. A discussion paper for WWF. July 2005, p 2-
3. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

152 

 

  التقسيم سبل: المطلب الثاني

، وهي ذج سائد يف البحر األبيض املتوسطو من عبارة عن، احملميات البحريةية إىل تقسيم رامإن الفكرة املقرتحة ال

البشرية املمارسة قصد التحكم يف اآلثار املمكن أن ختلفها هذه األخرية، ويرتاوح هذا النشاطات  تنظيم إىل �دف

ف املناطق وتفاوت خصائصها، إال أنه من املعروف أن األنظمة البيئية على الرغم من اختالو . والتقننيظر بني احل

  .تتجاوب مع هذا املبدأ

  

 La zone intégrale )المنطقة المحظورة(منطقة الحماية الكلية : أوال

 ة والرمزية يف املنطقة، كما أ�ا تساهمشهي منطقة بيئية بالدرجة األوىل، جيب أن تشتمل على األنظمة البيئية اهل

اليت يف وكذا يف العديد من األدوار أمهها اسرتجاع التنوع البيولوجي ومحاية املوارد اجلينية لألنواع املهددة واحلساسة 

  .طريق االنقراض، باإلضافة إىل احملافظة على خمتلف الوظائف اليت تؤديها األنظمة البيئية

  

  La zone Tamponمنطقة الحماية النسبية : ثانيا

افظ لتلك املنطقة عن طريق ضمان استغالل احلطقة احمليطة مبنطقة احلماية الكلية، وهي تلعب دور عبارة عن املن

  .هي عبارة عن حلقة وصل بني املنطقة احمليطة واملناطق احملظورةو . ظورةبالقرب من املناطق احمل عقالين

  

  La zone Périphériqueالمنطقة المحيطة : ثالثا

قائم على االستغالل العقالين  مسؤول السكان احملليني على التحلي بسلوك بيئي عبارة عن منطقة تسعى إىل حث

  .املستدام للموارد الصيدية �دف محاية املنطقتني السالفيت الذكر

  : والشكل املوايل يوضح هاته املناطق يف احملمية البحرية
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  .شكل توضيحي لعملية التقسيم: 03الشكل رقم 

  
  .الطالبةمن إعداد : املصدر

 

  التقسيم في المنطقة المحمية البحرية للحظيرة الوطنية لتازة: المطلب الثالث

كلم نظرا للتعرجات اليت تعرفها   32كلم، وهو يقدر بـ   22يبلغ طول اخلط الساحلي للمحمية البحرية لتازة 

  1.املنطقة

  

  منطقة الحماية الكلية: أوال

هكتارا، أي  1299تبلغ مساحتها . محاية ا�تمعات احليوانية إىل فد�حتظى هذه املنطقة بدرجة محاية مرتفعة 

تتمثل االستعماالت املباحة يف هذه ). هكتارات 9603(من إمجايل مساحة احملمية البحرية   %13,5ما يقابل 

  .خمصصة للبحث العلمي ، وهياملنطقة يف املالحة مع حظر الرسو أو حىت التوقف داخل حدودها

  لحماية الجزئيةمنطقة ا: ثانيا

وقد مت تقسيمها هي األخرى إىل منطقتني؛ األوىل حتظى حبماية خاصة وتشمل اجلزر واملناطق الساحلية خمصصة 

  .للرتبية والتكوين، أما الثانية فهي حتظى حبماية متوسطة �دف إىل محاية املنطقة احملظورة على وجه اخلصوص

وهو مسموح يف مناطق دون (ىل يف السباحة واملالحة والرسو تتمثل االستخدامات املسموحة يف املنطقة األو 

وكذا باستعمال القارورات إضافة إىل البحث العلمي ) الغطس(والغوص بدون قارورات أكسجني ) األخرى

  .والتعليم والتكوين

                                   
  .املعطيات املقدمة من قبل احلظرية الوطنية لتازة  1
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 Lesويلة اخلطوط الطأما االستخدامات املباحة يف املنطقة الثانية فهي تتمثل يف صيد املهن الصغرية باستعمال 

palangres ،أما بالنسبة للممارسات األخرى . هذه األخرية مسموحة أيضا لصيد املتعة أو خطوط الصيد األخرى

والغوص باستخدام القارورات ) وهو مسموح يف مناطق دون أخرى(فهي تتمثل يف السباحة واملالحة والرسو 

  .والبحث العلمي والتكوين

  .من املساحة اإلمجالية  %21را أي هكتا 2011تبلغ مساحة هذه املنطقة 

  

  المنطقة المحيطة: ثالثا

حتظى حبماية ضعيفة وهي هادفة إىل حتقيق التنمية املستدامة من خالل دميومة النشاطات املمارسة بداخلها 

ة وقد خصصت أكرب نسبهذا . ترك هذا املرياث احمللي إىل األجيال املستقبلية، كما �دف إىل واألرباح اليت تذرها

  .هكتارا 6293أي   %65,5 تقدر بـ احملمية البحرية هلذه املنطقة، اليت من

  :تتمثل االستخدامات املباحة يف هذه املنطقة فيما يلي

  مرتا؛ 50الصيد بسفن اجلياب يف أعماق تتعدى 

  مرتا؛ 30الصيد بسفن صيد السردين يف أعماق تتعدى 

أو خطوط الصيد األخرى وحىت الشباك  Les palangresالطويلة  اخلطوط :استعمال املهن الصغرية للوسائل التالية

  .Le trémailاملثلثة 

اخلطوط  أما بالنسبة لصيد املتعة فإنه جيوز استعمال La pêche professionnelleف رت هذا بالنسبة للصيد احمل

-La pêche sous(ا وكذا الصيد بالغوص املسؤول بيئي ،Le trémailوالشباك املثلثة  Les palangresالطويلة 

marine responsable.(  

السباحة واملالحة والرسو والغطس والغوص، باإلضافة : أما فيما يتعلق بالرتفيه والسياحة فإنه جيوز يف هذه املنطقة

، الرتبية والتكوين، تصريف مياه الصرف الصحي Le monitoring بالرصد البحث العلمي: إىل نشاطات أخرى

  ).جيب التأكيد أن هذين األخريين جيب أن خيضعا إىل دراسات التأثري البيئي(ية وكذا األشغال البحر 

  .ة لتازة وكذا التقسيموالشكل املوايل يوضح بالتفصيل امتداد املنطقة احملمية البحرية للحظرية الوطني
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  حدود تقسيم املنطقة البحرية احملمية للحظرية الوطنية لتازة: 04الشكل رقم 

  
  .حلظرية الوطنية لتازةا: املصدر

 

  التوقعات المرتقبة آلثار المحمية البحرية لتازة: المبحث الثالث

لحظرية احملمية البحرية لاملنطقة سنحاول من خالل هذا الفصل إجراء حماكاة نبني من خالهلا اآلثار املرتقبة إلنشاء 

ا يف هذا اجلزء على النموذج املستعمل من وقد اعتمدناملتوسط والطويل، القصري و تازة، هذا على املدى الوطنية ل

اهلادف إىل تقييم مشاريع إنشاء احملميات البحرية من خالل املقارنة  PNUE ،PAM ،Plan Bleu"1شكور، " قبل

بني التكاليف واألرباح اليت ميكن أن يذرها مشروع كهذا؛ فهو منوذج يسمح بالتعرف على اآلثار املرتقبة 

ثالث سنوات بعد (واملتوسط ) السنوات األوىل اليت تتبع إنشاء احملمية(دى القصري للمحميات البحرية على امل

يف البيئة اليت متت ) بعد إنشاء احملمية مخس سنوات مث عشرة، فعشرون وأخريا ثالثون سنة(والطويل ) اإلنشاء

مقارنتها مع التدهور إقامتها فيها، وهذا من خالل فرضيات خمتلفة حول مدى جودة البيئة؛ عالية أو متوسطة و 

                                   
  .وهي دراسة يف طريق النشر  1
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الذي سيمس هذه األخرية إن مل حتظ بنوع من االهتمام، ودرجة من احلماية عن طريق رفع املنطقة إىل درجة 

  .حممية حبرية

ن مباشرة مبشروع ي املتأثر نيقطاعي الصيد البحري والسياحة، كو�ما القطاعحول ة احانطالقا من املعلومات املت

وباالعتماد على النموذج املذكور أعاله، متكننا من التعرف  .لتازةللحظرية الوطنية حرية احملمية الباملنطقة إنشاء 

  . على التطورات اليت سيعرفها هذان القطاعان، ومردود كل منهما، حسب جودة البيئة يف املنطقة املعنية

الدراسة، القطاعني يف منطقة واملتعلقة �ذين املعنية مقدمة من اجلهات الرمسية  موثوقة لكن نظرا لغياب معلومات

  .دراسة هذه اآلثار بالنسبة للوالية يف جمملهاجمربين على نا ك فقد باحملمية البحرية،املتأثرة مباشرة 

على كل من قطاعي الصيد  Des essais de simulationsحماكاة جتارب مسح لنا هذا النموذج بإجراء جمموعة من 

اب احملمية البحرية، ويف حالة كون هذه األخرية مقامة يف بيئة ذات جودة البحري والسياحة، يف حاليت وجود وغي

  .عالية أو ال

النموذج املعتمد عبارة عن منوذج ديناميكي يسمح بإجراء توقعات على املدى القصري واملتوسط والطويل، من 

نطقة احلماية الكلية ومنطقة م: بني خمتلف أقسام احملمية البحرية(حيث حركية ا�تمعات احليوانية داخل احملمية 

ج نموذ من جهة، وحركية األسعار والتكاليف من جهة أخرى، هذا ما جيعل ال) احلماية النسبية واملنطقة احمليطة

نه يف وجود املعلومات الكافية نستطيع قياس كل املتغريات إ، حيث L’actualisationقابال للتطبيق والتحديث 

  .إنشاء احملميات البحريةعلى اشر مباشر أو غري مب أسلوبة بؤثر امل

وقد كانت هاته احملاكاة قائمة على مجلة من الفرضيات اليت جتد أسسها يف الدراسات اليت تعرضت للموضوع، 

وقد كانت املرحلة األخرية متمثلة يف املقارنة بني . هعلى حدكل وهذا فيما خيص نشاطي الصيد البحري والسياحة  

ومن   ،النشاطني، بغرض حتديد فرتات ظهور األرباح األوىل املتعلقة �ذا املشروع عن كال األرباح واخلسائر املرتتبة

والذي تسمح بتقييم النموذج املتبع، واليت  ACA Analyse Coûts-Avantagesأرباح -مث إجراء حتليل خسائر

 1:تتمثل يف حتديد التكاليف واألرباح كمايلي

 

 

 

                                   
1 Becker, N. & Y. Choresh. 2006. Economic Aspects of Marine Protected Areas (MPAs). Ed  : UNEP-MAP RAC\SPA.Tunis. p 16. 
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  ترتبة المحميةالتعرف على المنافع االقتصادية الم -

هذه املرحلة ضرورية للتعرف على كيفية تأثري احملميات البحرية على النشاطات االقتصادية والقيم االجتماعية يف 

حيث إن القليل من هذه املنافع قابل للتسويق، كاملنتجات الصيدية والسياحية اليت سوف نعتمد عليها يف . االقليم

  .أخرى، واليت تعترب منافع غري قابلة للتسويق دراستنا لكن هذا ال ينفي وجود منافع

  تحديد الخسائر المترتبة عن إقامة المحميات البحرية -

هي مرحلة مهمة تسمح بالتفرقة بني التكاليف املباشرة والتكاليف غري املباشرة املرتبطة بفقدان منافع احلماية 

  .املرتبطة باالستغالل التجاري للمنطقة

 أرباح - تحليل خسائر  -

رب مرحلة مهمة من أجل اختاذ القرارات املتعلقة حبماية املنطقة �دف اقتصادي حبث، عن طريق تقدير املنافع تعت

  .واألرباح بطريقة مادية

  

  قطاع الصيداآلثار على : المطلب األول

حيث . من أجل وصف السلوكات وردود الفعل املنتظرة إزاء الفرضية املوصوفـة أدناه Simulationمت إجراء حماكاة 

تسمح نتائج احملاكاة بتوضيح النقاط األساسية اليت يقوم عليها النقاش احلايل الدائر حول اآلثار االقتصادية 

  . إلغالق منطقة معينة وحظر نشاط الصيد البحري بداخلها

ن أساطيل الصيد تبقى كما هي، وال تتعرض إالنموذج الذي حنن بصدد دراسته قائم على وضعيات ثابتة حيث 

تغري، العامل الوحيد املتغري واملتأثر بإنشاء احملمية هو جهود الصيد اليت سيتم اختزاهلا وتقليصها نتيجة تقليص لل

ستتأثر بإنشاء احملمية، وهذا ما يعود سلبا على عوائد ) الصغرية والكبرية(ن كل مهن الصيد أ إذمنطقة الصيد، 

  .هذه الفئة من ا�تمع

احملميات البحرية على الكتلة احليوية وغلة الصيد ومن مث املردود املرتتب عن هذا  �دف توضيح وشرح أفضل آلثار

النشاط، اعتمادنا على النتائج البيولوجية املتعلقة بالتغريات اليت تطرأ على الكتلة احليوية واملخزون داخل وخارج 

ملصطادة داخل املنطقة املسموح على هذا األساس، متت حماولة التعرف على تطور الكميات ا. املنطقة احملظورة

لذا فإن هذا النوع من احملاكاة . الصيد فيها، علما أن املخزون يف هذه املنطقة خاضع للتغيري يف حالة إنشاء احملمية
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داخل املنطقة (من جهة أخرى  ته، وزيادمن جهة قائم على وجود عاملني بيولوجيني يتمثالن يف حركية املخزون

  ).ااملسموح الصيد بداخله

جيب التأكيد أن هذا النموذج قد وجد أسسه يف فكرة أن إنشاء احملميات البحرية يؤثر دائما باإلجياب على الكتلة 

احليوية بداخلها، خاصة األنواع املستهدفة من قبل نشاط الصيد البحري، وبالتايل فهي جتعل نفاذ وانتهاء املخزون 

  .يدمستحيال، خاصة يف حالة عدم الرفع من جهود الص

حاولنا يف مرحلة أخرى التعرف على املردود املايل لنشاط الصيد يف حالة وجود وغياب املنطقة احملمية، ومقارنة 

وكذا أسعار املنتجات الصيدية، واملقارنة  قطاعواملتعلقة �ذا الملعلومات اليت حبوزتنا هاتني احلالتني، باالعتماد على ا

  .جود أو غياب احملميةيف حالة و  بني النتائج املتحصل عليها

ونظرا لكون احملميات البحرية وسائل إدارة لألوساط البحرية على املدى املتوسط والطويل، فإن النتائج كانت 

بالنسبة للفرتة اآلنية، مث بعد ثالث سنوات من إنشاء احملمية، مث بعد مخس سنوات، مث بعد عشر سنوات، فعشرون 

  .ء احملميةسنة وأخريا بعد ثالثني سنة من إنشا

من أجل توضيح هذه الظاهرة، قمنا بوضع سيناريوهني، مرتبطني بوجود أو غياب مشروع احملمية البحرية، 

  :واملتمثلني فيما يلي

 ؛ يف حالة غياب احملمية : 1السيناريو رقم  -

  .يف حالة وجود احملمية:  2السيناريو رقم  -

  

املمكن حدوثها يف مردود نشاط الصيد بني حالة وجود وبالتايل فإن هاته احملاكاة تسلط الضوء على الفروق 

احملمية البحرية وحالة غيا�ا، وبالتايل تأثري احلماية على وضعية املخزون السمكي بصفة عامة، ومن مث على عوائد 

  .ومردود النشاط بصفة خاصةالصيادين 

  

  شرح النموذج المتعلق بنشاط الصيد: أوال

مكي يتأثر بعاملني أساسيني يتمثالن يف الكثافة من جهة ونسبة الوفيات الناجتة إن التغري الطبيعي للمخزون الس

حيث يفرتض أن هذه النسبة . Taux de mortalité par la pêche 1من جهة أخرى عن النشاطات الصيدية

  .رتبط بالدرجة األوىل بوفرة املوارديالصيد  غلةتتناسب عكسيا مع غياب الصيادين ومنه فإن تغري 

                                   
  .Taux de capturabilitéاملسمى أيضا   1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

159 

 

بعد إنشاء  ممارسة نشاطهماستمرار ض أن جهود الصيد ستتقلص معطية الفرصة لكافة الصيادين يف اافرت  مت  وقد

  .احملمية

من داخل منطقة احلماية الكلية إىل املناطق ) هجرة األنواع وانتشار الريقات(إن التدفقات الناجتة عن تأثري االنتقال 

وحىت إىل املصايد ا�اورة يكون متناسبا مع االختالف يف الكثافة ) يطةمنطقة احلماية النسبية واملنطقة احمل(األخرى 

  .بني املنطقتني

وبالتايل فإن نشاط الصيد البحري يف املنطقة سيعرف حركية مبجرد إنشاء احملمية البحرية، هذه احلركية مرتبطة 

  :باملتغريات التالية

ة احليوية باالعتماد على املعلومات املتاحة واألدبيات اليت سيتم افرتاض معدل منو الكتل: تطور الكتلة احليوية - 1

  .تناولت املوضوع

 Taux de(إن التقديرات حول تطور نسبة الوفيات املرتتبة عن نشاط الصيد :  تطور الغلة الصيدية - 2

capturabilité ( نسبة التزايد مرتبطة أساسا بالكتلة احليوية املتواجدة يف املنطقة الصيد، ومنه فسوف نعتمد على

بالنسبة للجزء املخصص للصيد ) بأخذ بعني االعتبار املتغريات يف غياب أو وجود احملمية(الطبيعي للكتلة احليوية 

اليت يتم حسا�ا على أساس نسبة االنتقال (وإضافة الكميات املنتقلة ) منطقة احلماية النسبية واملنطقة احمليطة(

Taux de transfert.(  

  :القا من املعلومات اليت حبوزتنا حولوبالتايل فانط

 ؛ الكتلة احليوية احلالية -

 :حيث ،التقسيم الذي مت التوقف عنده يف املبحث الثاين -

 

 نظام التقسيم يف املنطقة احملمية البحرية للحظرية الوطنية لتازة:  10اجلدول رقم 

  النسبة من املساحة اإلمجالية  )هكتار(املساحة   

  %100  9603  احملمية البحرية

 %13,5  1299  منطقة احلماية الكلية

 %21  2011  منطقة احلماية النسبية

 %65,5  6293  املنطقة احمليطة

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على املعطيات املقدمة من قبل احلظرية الوطنية لتازة: املصدر
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تمثلة أساسا يف منتوج نشاط الصيد نسبة الوفيات املرتتبة عن الصيد بالنسبة للكتلة احليوية اإلمجالية، وامل -

  .بصفة عامة

  . %10فرتض بأنه يساوي املو ) من منطقة احلماية الكلية إىل مناطق الصيد(نسبة االنتقال  -

  

  :متكننا من احلصول على املعطيات حول

 :، حيث)n=ز(الكميات املصطادة عند الزمن  -

n   =}0 ،3 ،5 ،10 ،20 ،30{. )سنوات(  

 .لنابعة من تأثري االنتقالالكميات املصطادة وا -

 .الكميات املصطادة داخل احملمية بكاملها -

  

  نتائج النموذج على قطاع الصيد البحري: ثانيا 

  توقعات تطور المخزون السمكي في حالة وجود أو غياب المحمية -1

 )الكتلة احليوية(التطور التأشريي للمخزون السمكي : 28رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (نتائج احملاكاة باالعتماد على  الطالبةد من إعدا: املصدر
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على املدى يف البداية تكون الكتلة احليوية متماثلة يف حالة وجود أو غياب احملمية البحرية، لكن يبدأ الفرق 

يف كلتا احلالتني لكنه يكون  بعد ثالث سنوات من اإلنشاء، حيث نالحظ زيادة يف املخزون السمكياملتوسط 

نقاط  5نقاط يف حالة غياب احملمية مقابل  10 إىلتأشريية الزيادة ال إذ تصلبنسبة أكرب يف حالة وجود احملمية، 

هذا راجع بالدرجة و لكن بعد مخس سنوات نالحظ بداية تراجع املخزون يف حالة غياب احملمية، . الة غيا�احيف 

نقطة  25، وال تتوقف بعدها هذه الكمية عن التناقص إىل أن تفقد )تدهور البيئة(تلوث األوىل إىل االستغالل وال

  .من إنشاء احملمية بعد ثالثني سنة فيما خيص الزيادة التأشريية

سنوات من اإلنشاء،  10باملقابل جند أن الكتلة احليوية يف حالة وجود احملمية تعرف تطورا كبريا فتتضاعف بعد 

  .من اإلنشاء سنة 30بعد   %250، مث سنة 20بعد   %225لزيادة إىل تصل نسبة هذه او 

على الرغم من أن املخزون يف السيناريو األول يعرف تطورا على املدى القصري واملتوسط إال أنه يعرف تناقصا على 

  .سنة 30املدى الطويل، إذ يتم فقدان ربع إمجايل املخزون يف فرتة تدوم 

وية تعرف تكاثرا متزايدا يف حالة وجود احملمية، وهذا ناتج عن غياب نشاط الصيد داخل وبالتايل فإن الكتلة احلي

إىل املناطق ا�اورة، ) احملمية كليا(املنطقة احملظورة وتقنينه خارجها، فبفعل آثار اهلجرة واالنتقال من املنطقة احملظورة 

ماية عن طريق إنشاء احملميات البحرية تلعب دورا وبالتايل فإن احل. تزداد الكتلة احليوية داخل احملمية وخارجها

  .أساسيا يف زيادة املخزون السمكي داخل وخارج احملمية

ن إسنحاول فيما يلي التعرف على آثار الزيادة يف الكتلة احليوية داخل احملمية على الكميات املصطادة، حيث 

داخل املنطقة املسموح فيها الصيد من جهة، ناجتة عن الكتلة احليوية  داخل منطقة الصيد الكميات املصطادة

  .وكذا الكتلة احليوية الناجتة عن تأثري االنتقال
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  توقعات تطور الكميات المصطادة في حالة وجود أو غياب المحمية -2

 )يف حالة وجود احملمية(التطور التأشريي للكميات املصطادة داخل منطقة الصيد : 29رقم  الشكل البياين

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (نتائج احملاكاة باالعتماد على  الطالبةمن إعداد : صدرامل

  

تعرف الكميات املصطادة الناجتة عن الزيادة يف الكتلة احليوية داخل املنطقة املسموح �ا الصيد، حيث متر من 

طنا بعد مخس  7929,6من اإلنشاء، مث  طنا بعد ثالث سنوات 6230,4طنا يف الوضع احلايل، إىل  5664

سنة مث  20طنا بعد  12744سنوات فإن هذه الكمية تشهد تضاعفا، وتصل إىل  10سنوات، أما بعد 

ل منطقة الصيد خومنه ميكن القول أن الكمية الناجتة عن زيادة احملزون السمكي دا. سنة 30طنا بعد  14160

  .الصيد يف املنطقة تعرف تطورا بالزيادة، يسمح بالرفع من غلة

، يقابله  %250ن الكميات املصطادة تعرف تطورا نسبيا مقدرا بـ املبني أعاله جند أ الشكل البياينعند حتليل 

إنشاء احملمية، مقابل تدهور الكتلة احليوية ومن مث اإلنتاج سنة من  30 بعد نقطة 150تطور تأشريي يساوي 

رقم  الشكل البياينل يف حالة غياب احملمية، كما متت اإلشارة إليه يف السمكي إثر التلوث واإلفراط يف االستغال

28.  
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  )طن( نتقالتأثري االلكميات املصطادة الناجتة عن اتطور : 30رقم  الشكل البياين

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (نتائج احملاكاة باالعتماد على  الطالبةمن إعداد : املصدر

  

. فيما يتعلق بالكميات املصطادة الناجتة عن تأثري االنتقال، فإن هذه األخرية تعرف تطورا بالزيادة هي األخرى أما

 18,5طنا بعد ثالث سنوات من إنشاء احملمية، مث تنتقل إىل  14,5طنا يف الفرتة اآلنية إىل  13,2إذ متر من 

طنا بعد  29,7نوات، وتصل هذه القيمة إىل طنا بعد مخس س 26,4طنا بعد ثالث سنوات من اإلنشاء، فـ 

  .طنا بعد ثالثني سنة 33سنة من عمر احملمية، وأخريا  20
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  )طن(مقارنة تطور الكميات املصطادة بني حاليت وجود أو غياب احملمية : 31رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"وذج باعتماد من(نتائج احملاكاة باالعتماد على  الطالبةمن إعداد : املصدر

 

يوضح الشكل املوضح أعاله تطور جمموع اإلنتاج السمكي داخل منطقة الصيد سواء كانت الغلة ناجتة عن زيادة 

والذي تتم مقارنته بالكمية املصطادة . احملمية البحرية يف حالة وجودالكتلة احليوية بداخلها، أو عن تأثري االنتقال 

  . ب احملمية البحريةيف حالة غيا

اإلنشاء، تكون هذه الكمية املصطادة أكرب يف حالة من نالحظ أنه يف الفرتة احلالية، وحىت بعد ثالث سنوات 

، حيث تباشر هذه الكمية يف مخس سنوات من إنشائهاغياب احملمية، لكن سرعان ما ينعكس الوضع بعد 

 30و 20إذ نالحظ أن هذا الفرق بعد . السيناريو الثاينيف ي يقابله تضاعف ذ، والالسيناريو األولاالخنفاض يف 

  .سنة من إنشاء احملمية يفوق الغلة الصيدية يف حالة غياب احملمية البحرية

سمح بتغطية العجز ال يمن املهم التأكيد أن الزيادة يف الكميات املصطادة بعد مخس سنوات من إنشاء احملمية 

 1505,4-حيث إن العجز املسجل مقدر بـ  .ىل من عمر هذه األخريةالذي مت تسجيله خالل السنوات األو 

 .طنا بعد مخس سنوات من إنشاء احملمية 1201,6أطنان مقابل 
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  توقعات تطور رقم أعمال نشاط الصيد في حالة وجود أو غياب المحمية -3

 )دج(تطور رقم أعمال نشاط الصيد : 32رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (نتائج احملاكاة باالعتماد على  لطالبةامن إعداد : املصدر

  

عند إسقاط هذه الكميات املصطادة على رقم أعمال نشاط الصيد جند أن هذا األخري يعرف نفس التطور الذي 

تكون ) ث سنوات من ذلكاملرتقبة مباشرة بعد إنشاء احملمية وحىت ثال(تعرفه الكميات املصطادة، لكن اخلسارة 

أقل حدة، وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل ارتفاع أسعار املنتجات الصيدية مع الزمن، كما أن هذا االرتفاع يف 

  .األرباح يؤدي إىل التعويض عن اخلسارة املسجلة يف اإلنتاج وبالتايل الزيادة يفاألسعار 

 L’effet جم على مستوى املنطقة احملظورة بتأثري العزلإن إغالق منطقة معينة، وحظر نشاط الصيد بداخلها، يرت 

tampon يف حني تتم . الذي يعرب عن العالقة بني حركة الكائنات والزيادة الطبيعية للموارد اليت تعيش بداخلها

ا مواصلة استغالل جزء املخزون املتواجد باملنطقة اليت جتوز فيها ممارسة نشاط الصيد، وبالتايل يتم استغالل هذ

املخزون الذي سوف يتعرض إىل اال�يار ويؤول إىل الصفر يف حالة زيادة جهود الصيد، لكن يف حالة التقليص 

، فإن هذا املخزون يتعرض إىل هممن جهود الصيد من أجل احملافظة على حق كل الصيادين يف ممارسة نشاط

عقالين، يف حني الخماطر الصيد غري االستغالل بطريقة كفؤة وعادلة، تسعى إىل محاية جزء من املخزون من 

  .يستفيد ذلك املخزون املتواجد داخل املنطقة احملظورة من درجة عالية من احلماية
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أعاله، الحظنا أنه على الرغم من نقصان جهود الصيد خالل الفرتة اليت تلي الشكل البياين عند حماولة حتليل 

ية املصطادة نتيجة إغالق منطقة وحظر مزاولة نشاط الصيد �ا، إنشاء احملمية، واليت ترتجم باخنفاض كبري يف الكم

فإن السنة  اخلامسة تعرف نوعا من الثبات يف غلة الصيد باملقارنة مع السنوات اليت تسبقها، واليت تعترب البوادر 

  .ب احملمية البحريةاألوىل لتأثري االنتقال الذي يعرف بعدها تزايدا مستمرا، وسرعان ما تفوق النتائج املرتقبة يف غيا

خالل السنوات األوىل اليت تلي إنشاء احملمية البحرية، ويف حالة التأطري اجليد جلهود الصيد بطريقة جتعلها متوازنة، 

فإن درجة التدفق واالنتقال اخلام للكائنات من املنطقة احملظورة إىل خارجها ال ميثل سوى نسبة منخفضة من 

ن التحكم يف جهود الصيد يف الفرتة اليت تلي إنشاء احملمية ال تؤدي إىل خلق فرق  وبالتايل فإ. الكمية املصطادة

كبري بني كثافة املوارد يف املنطقتني أو يسمح بتقليص هذا األخري، على الرغم من اخنفاض نسبة الوفيات الناجتة 

النتقال من املنطقة احملظورة إىل اتأثري كما جيب التأكيد أن أمهية . عن ممارسة نشاط الصيد خارج املنطقة احملظورة

ها، وهذا يف حالة الزيادة العقالنية هلذه فيخارجها تزداد بازدياد جهود الصيد يف املنطقة املسموح ممارسة الصيد 

  .اجلهود، إذ أنه يوجد حد معني جلهود الصيد ال جيب جتاوزه، والذي جيعل هذا االنتقال معدوما

لية للمحميات البحرية تظهر بوضوح بعد السنة اخلامسة من إنشائها، باإلضافة إىل من املهم التأكيد أن اآلثار الفع

ة املرتقبة يف حالة تجاوز الغليأن جمموع الغلة الصيدية يف حالة غياب احملمية، خالل هذه اخلمس سنوات 

صيد بعد إنشاء احملمية ا، وهذا يعين أن تأثري االنتقال يسمح بتجاوز اآلثار السلبية اليت يتعرض هلا نشاط الوجوده

البحرية مباشرة خاصة خالل السنتني األوليني، ومنه فإن السنوات العشر اليت تلي إنشاء احملمية تشهد تضاعف 

يبدأ التزايد الفعلي ملردود احملميات ) سنوات من إنشاء احملمية 5بعد (املخزون السمكي، فانطالقا من هذه الفرتة 

  .البحرية على نشاط الصيد

ج السمكي، لكن جيب التأكيد أن ارتفاع أسعار املنتجات السمكية، سيساهم ال حمالة يف و بالنسبة للمنتهذا 

ها الصيادون يف املنطقة، إثر حملالتقليل من حدة اآلثار السلبية اليت تلي إنشاء احملمية، واخلسائر املادية اليت يت

صيد سيؤدي بالضرورة إىل التقليل من عوائد ن التقليل من جهود الإحيث . تقليص املنطقة املباحة للصيد

 Le manque àالصيادين، وبالتايل من مردود نشاط الصيد، لكن هذا العجز الذي سيتعرض له اإلنتاج السمكي 

gagner باعتبارها منتجات ذات قيمة . ارتفاع أسعار هذه املنتجاتفعل سيتم امتصاصه والتخفيف من حدته ب

إذ أ�ا تكاد تصنف ضمن املنتجات األساسية، لذا فإن التقليل من الكميات  يف املنطقة، تنيعاليوجودة 

  . املصطادة، سيؤدي بالضرورة إىل زيادة الطلب عليها
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ها يظهر أن فيإن حتليل النتائج املرتتبة عن حظر جزء من مساحة احملمية البحرية، ومنع ممارسة نشاطات الصيد 

عة الفروقات بني درجات التوازن ية على حركية املصايد هي التقليل من سَ األساسية إلنشاء احملميات البحر  ثاراآل

  .للكتلة احليوية والكميات املصطادة

إن جزء الكميات املصطادة الناجتة عن الزيادة الطبيعية جلزء املخزون املتواجد داخل املنطقة املسموح الصيد فيها 

. بة، أو يف حالة ما إذا تعرضت هذه األخرية إىل الزيادةيعرف تطورا متناقضا إذا مل ختضع جهود الصيد للمراقس

فعند الرفع من جهود الصيد، تؤثر هذه األخرية إجيابا على املخزون املتواجد بداخلها، حيث يلعب الصيد دور 

معِدل للمخزون داخل املنطقة املسموح فيها ممارسة نشاط الصيد، كونه ميتص الزيادة املسجلة ويساهم يف التقليل 

ن الكثافة يف املنطقة، هذا ما يشجع انتقال املوارد من املنطقة احملظورة ذات الكثافة العالية إىل املنطقة اليت تتم م

كما جيب تفادي الوقوع يف فخ الرفع من جهود الصيد بنسب عالية تؤدي إىل القضاء . مزاولة نشاط الصيد فيها

حتديد جهود الصيد اليت تسمح بالتقليل من االزدحام  جيب احلرص على وعليه. على التكاثر الطبيعي للموارد

  .داخل منطقة الصيد من جهة وحترض تأثري االنتقال من جهة أخرى

الناجتة عن تأثري االنتقال وعن التزايد الطبيعي (الكميات املصطادة  خالهلا أن هناك مرحلة أوىل، ترتفعب يفسرهذا 

جهود الصيد، ألن ممارسة النشاطات الصيدية خارج  الرفع من حىت ولو مت) للكتلة احليوية داخل منطقة الصيد

كما تعمل على حتريض الزيادة   ،فروقات بني الكثافة املسجلة يف املنطقتنيالاملنطقة احملظورة يساهم يف زيادة 

لزيادة يف املرحلة املوالية، وإذا مت الرفع من جهود الصيد فإن الكميات الناجتة عن ا. الطبيعية يف منطقة الصيد

تتقلص، وعلما أن تأثري االنتقال حمدود يف حد ذاته، فإن الكميات يعية داخل املنطقة املسموح فيها الصيد الطب

أما يف املرحلة الثالثة واألخرية، فإن الكميات املصطادة تؤول إىل التوازن عند . املصطادة تنخفض هي األخرى

حملمية، وبالتايل فإنه عندما يصبح املخزون املتواجد يف منطقة درجة قريبة من نسبة االنتقال من داخل إىل خارج ا

الصيد غري مهم، أو منعدما تقريبا، فإن املنطقة احملظورة تلعب دورا أساسيا عن طريق متويل املنطقة املفتوحة للصيد 

صطادة ترتبط الكميات املفإن  ،لكنه يف حالة ما كانت جهود الصيد مرتفعة جدا وغري حمدودة. باملوارد السمكية

  .بتأثري االنتقال الذي يكون من داخل املنطقة احملظورة إىل خارجها

املخزون املتواجد داخل املنطقة احملظورة اجلزء بواسطة (عن طريق محاية املخزون من الزوال واال�يار وبالتايل فإنه 

نوع من التوازن  إجيادين عن طريق ، تساهم املنطقة احملمية أيضا يف محاية الصياد)يلعب دور خمزون األمان والذي

يف الكميات املصطادة، وتفادي التذبذبات اليت جتعل الصيادين يزاولون نشاطهم يف ظروف يسودها الشك وعدم 

  . اليقني
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  السياحةاآلثار على قطاع : المطلب الثاني

ية والزراعية، إذ تلعب دورا تعترب السياحة أحد القطاعات األساسية خاصة يف املناطق اليت تفتقر للمؤهالت الصناع

أساسيا يف تدعيم وتنشيط التنمية يف املناطق املعنية، ملا هلا من إجيابيات كجلب العملة الصعبة، واملسامهة يف بناء 

ونظرا ملا تتوفر عليه الوالية من ثروات طبيعية وتارخيية وثقافية، فإنه بات من . اقتصاد قائم على أسس متينة

، بل ا�االت األخرى كالسياحة 1نشاطات السياحية وليس فحسب السياحة الصيفية الشاطئيةالضروري الرتويج لل

اجلبلية مثال، لكن جيب أن يكون هذا حتت قيد محاية هذا الرتاث الطبيعي والثقايف والتارخيي، الذي ختتفي كل 

  .هذه النشاطات إذا تعرض هو إىل التدهور أو الزوال

األخرية حتوالت سريعة وجذرية يف جمال السياحة، إذ مرت من منطقة نافرة للسياح شهدت والية جيجل يف اآلونة 

تعد . إىل منطقة جاذبة، خاصة بعد اسرتجاع املنطقة لألمن واهلدوء بعد العشرية السوداء اليت عرفتها البالد

ة من أجل بناء تنمية السياحة أهم القطاعات االقتصادية اليت ميكن أن يعتمد عليها االقتصاد احمللي يف املنطق

املنطقة املعنية (يف اجلهة الغربية للوالية الصناعية والزراعية غياب الكفاءات  وأمام. مستدامة على أسس صحيحة

، أصبح من الضروري العمل على تطوير التوجه األساسي للمنطقة واملتمثل يف )مباشرة بإنشاء احملمية البحرية

وعلى الرغم من كون السياحة السائدة يف املنطقة سياحة  .الصيد البحري السياحة مبفهومها الواسع، إىل جانب

، خاصة مع تقليص مواسم االصطياف حبلول شهر رمضان املبارك ،ساحلية، إال أن أنواعا أخرى بدأت بالظهور

  .فقد أعطى هذا القطاع نفسا جديدا لالقتصاد يف الوالية

اجلاذبية اليت لتنوع البيولوجي يف خلق نوع من ل يادة الكمية والنوعيةز ال املرتتبة عنانطالقا من املسامهة الفعلية 

نطقة مالبيئة يف جودة أن  واليت جتد أسسها يف ،بوضع الفرضية التاليةقمنا  ،سها املناظر الساحرة على السواحمتار 

هذه اجلودة العالية مثنا أكثر، شرط احملافظة على  يدفعل مستعداالسائح تنوع بيولوجي فريد من نوعه، جيعل ذات 

 Laأو اجلمالية  وقد افرتضنا أن هذه الزيادة يف األسعار املرتتبة عن القيمة املنظرية. للبيئة، وكذا مناظرها اخلالبة

valeur paysagèreدرجة قبول السائح لدفع مبلغ أكرب ، اليت ترفع من Le consentement à payer نشر  نتيجة

  .الناجم عن جودة ونوعية البيئة لسواحا لدى من الرضا واالستعدادنوع 

  %25 مقابل جودة املناظر بـ Le consentement à payerمت افرتاض السعر اإلضايف الذي يدفعه السائح 

، هذا بالنسبة حلالة دج 2000حبوايل هذا األخري يف الفرتة احلالية واملقدر  هدفعزيادة عما ي  %5-و   %10و

                                   
  .يف املنطقة واالجتماعيالسياسي  االستقرار، وهذا يتطلب وجود مناخ مالئم إضافة إىل واالستجمام االصطيافتعتمد السياحة الشاطئية على استغالل الشواطئ �دف   1
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إذا كانت   %10أكثر مما يدفعه اآلن، و  %25 ت جودة عالية فإن السائح يدفع البيئة، فإذا كانت البيئة ذا

  .يف حال غياب احملمية إذا كانت حالتها سيئة  %5-جودة البيئة متوسطة و 

خلق نوع من اجلاذبية اليت تؤدي إىل  اليت متتاز �ا املنطقة هذه اخلصائص البيئية، وجدنا أن من جهة أخرىلكن 

خاصة بعد إنشاء احملمية، وتطوير نشاطات سياحية حبرية يف املنطقة، نذكر على  ،السواحم على ميارسها اإلقلي

انطالقا من السنة الثانية من إنشاء   %5بـ  تقدر هذه اجلاذبيةأن وقد افرتضنا . البحرية وجه اخلصوص حميب البيئة

ياس املنافع االقتصادية االجتماعية املتولدة عن وبالتايل فقد انطلقنا من فكرة أننا منلك طريقة لق .البحريةاحملمية 

وهي كلفة تتضمن العوائد الصافية ملسريي احملمية إذا كانت تشتمل على حقوق الدخول، (زائر احملمية 

  ...).وللمؤسسات اليت توفر خدمات ترفيهية داخل احملمية، من أجل اخلدمات الفندقية واملطعمية

عن نشاط السياحة يؤدي إىل ظهور مشاكل كبرية ومتعددة، كون  فع املرتقبةإن حماولة تقييم التكاليف واملنا

ونظرا هلذه الصعوبات . السياحة تشتمل على مجلة من املخرجات اليت جتعلها إجيابية وسلبية يف نفس الوقت

ة يف إطار بيئية سليمأنظمة  يف وجود ،على السواح" السياحة البيئية" آثار املواجهة، ميكن االقتصار على دراسة

  .احملمية البحرية

سنحاول فيما يلي إجراء جتارب حماكاة خاصة بنشاط السياحة يف املنطقة، وهذا باالعتماد على نفس النموذج 

) السياحي التوافد(الذي يهدف إىل مقارنة الوضعية احلالية للنشاط ) الذي مت اعتماده يف املطلب األول(السابق 

جودة البيئة، حيث ينطلق هذا النموذج من فكرة أن غياب احملمية البحرية  لكن بإدخال متغري جديد أال وهو

، وباملقابل فإن وجود احملمية البحرية يكون مصحوبا ببيئة ذات جودة عالية )ذات حالة سيئة(يقابل بيئة متدهورة 

م و قسن املواليةرحلة امليف . تؤثر نوعية البيئة هذه على السعر الذي يكون السائح مستعدا لدفعه ، حيثأو متوسطة

  .)بيئة ذات جودة عالية أو متوسطة أو سيئة( باملقارنة بني هذه احلاالت الثالثة

  

  شرح النموذج المتعلق بنشاط السياحة: أوال

  :إن النموذج املعتمد لتقييم نشاط السياحة قائم على الفرضيات املبينة أدناه

البحرية، خمرجات إجيابية على نسبة توافد السواح على البيئية الناجتة عن احملمية  Les aménitésللمنافع  -

  ؛)تزايد التوافد السياحي(املنطقة 

 L’effet cascadeآثار على استغالل املياه واليت حتت تأثري التتايل ) تزايد التوافد السياحي(هلذه الزيادة  -

  فهي تؤثر على تكاليف تصريف املياه؛

  النفايات املنزلية وتكاليف معاجلتها؛ يؤثر ارتفاع عدد السواح على زيادة كميات -
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محاية املناطق املقدسة وارتفاع القيمة املنظرية و توجد عالقة تأثريية بني احلماية اليت توفرها احملميات البحرية  -

وكذا أسعار اخلدمات السياحية، وبالتايل تعترب احملميات البحرية مصدرا  La valeur paysagèreاجلمالية 

  جديد؛ لتطوير طلب سياحي

أو /السعر اإلضايف الذي يكون الزائر و من جهة، واجلمالية توجد عالقة تأثريية بني القيمة املنظرية  -

 .من جهة أخرى Le consentement à payer ا لدفعهمستعدالسائح 

  

  الطلب السياحي -1

دفعه من طرف  السعر اإلضايف املقبول انطالقا من الفرضيات أعاله مت وضع ثالث سيناريوهات قائمة على

إثنان من هاته . ، كان هذا بناًء على نتائج جتريبيةالبيئةجودة حسب  Le consentement à payerالسواح 

  .السيناريوهات يف حالة وجود احملمية والثالث يف حالة غيا�ا

 ؛)سيئة: درجة التنوع البيولوجي ( بدون حممية:  1السيناريو رقم  -

 ؛)جيدة: درجة التنوع البيولوجي (مية جود احمليف حالة و  : 1.2السيناريو رقم  -

 ).متوسطة: درجة التنوع البيولوجي (مية يف حالة وجود احمل : 2.2السيناريو رقم  -

  

حاولنا بعدها قياس تأثري إنشاء احملمية على األسعار وبالتايل على مردود القطاع حسب نوعية البيئة احملمية، 

  .وباملقارنة مع حالة غياب احملمية

 تكلفة اخلدمة السياحية للسائح/ ميثل الفرق بني سعر Le manque à gagnerذا النقص يف األرباح ه

P/CMSTT Le Prix/ Coût Moyen du Service Touristique par Touriste 1.2، بالنسبة للسيناريو 

سلمات زمنية خمتلفة هذا على و  .1مقارنة بالسيناريو رقم  2.2، و السيناريو رقم 1مقارنة مع السيناريو رقم 

بعد  سنة 30=  6، زسنة 20= 5، زواتسن 10= 4سنوات، ز 5= 3سنوات، ز 3= 2، زةسن 0= 1ز(

  .هذا مسح لنا بتقدير املنافع والتكاليف املرتبطة مبشروع كهذا) إنشاء احملمية

ة البيئية على وجه إن تقييم منافع وتكاليف إنشاء حممية حبرية على قطاع السياحة والصيد بصفة عامة، والسياح

من حيث عدد  مية يساهم يف زيادة اإلقبال عليهااخلصوص، يرتكز على أن محاية األنظمة البيئية داخل احمل

الذي متارسه احملمية  Taux d’attractivitéوهذا ما أعطيناه اسم معدل اجلذب . والثمن الذي يدفعه هؤالء السواح

وقد حاولنا من خالل هذه الدراسة حتديد معامل .  حتظى بنسبة من احلمايةوجودة البيئة اليت متتاز �ا املناطق اليت
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البحرية على السواح داخل اإلقليم الذي  ةاحملمياملناطق الذي متارسه  Coefficient d’attractivitéاجلذب 

  .تتواجد به

ذب السياحي افرتضنا زيادة يف معامل اجل Taux d’attractivitéعلى أساس تطور معدل اجلذب السياحي 

Coefattra  لكل عشر سنوات  %5مقدرة بـ.  

متوسط القيمة احلالية لنفقات السائح الواحد، قمنا بتقدير متوسط معدل أسعار اخلدمات السياحية  بناًء على

  .، والطريقة مبينة أدناهلكل عشر سنوات

  

  :انطالقا من املعطيات حولإذن 

املعطيات املقدمة من طرف مديرية (سائحا  100000 عدد السواح احلايل بوالية جيجل، واملقدر بـ -

 ؛) 2010سنة السياحة والصناعات التقليدية ل

 ، %25الناتج عن إنشاء احملمية والذي قدر بـ  Txaccr تطور معدل اجلذب -

 ، %5بالنسبة لعشر سنوات، والذي قدر بـ  Coefattraمعدل ارتفاع معامل اجلذب السياحي  -

 ؛ %10سنوات والذي قدر بـ  10السياحي لكل  نسبة الزيادة يف التوافد -

 ؛ %20، والذي قدر بـ عشر سنواتكل نسبة ارتفاع معدل اجلذب  قيمة  -

السنوات اليت تلي مباشرة (انطالقا من هاته املعلومات متكننا من حساب معطيات خمتلفة بالنسبة للمدى القصري 

فثالثون سنة من عمر  20مث  10مث  5(والطويل ) ثالث سنوات بعد إنشاء احملمية(واملتوسط ) إنشاء احملمية

والطويل ) سنوات 3(على املدى املتوسط  Txaccr، فكان تقدير قيمة معدل زيادة التوافد السياحي )احملمية

  :، كما يلي)سنوات5(

Txaccr )3سنوات = (Txaccr )10 3÷ ) سنوات  

Txaccr )5سنوات = (Txaccr )10 2÷ ) سنوات  

  

  :ه املعطيات حبسابوقد مسحت لنا هات

 30= 5سنة، ز 20= 4سنوات، ز 10= 3سنوات، ز 5= 2سنوات، ز 3= 1ز(تطور الطلب السياحي 

  ).سنة بعد إنشاء المحمية
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  )آخذين بعين االعتبار التطورات المستقبلية لألسعار(النقص في األرباح  -2

  األرباح -أ

 IVST Indice de Valorisation du Serviceتم تقييمها على أساس مؤشر تقييم اخلدمة السياحية ي

Touristiqueواجلدول املوايل يوضح القيم املختلفة اليت ميكن أن يأخذها هذا املؤشر ،:  

  IVSTمؤشر تقييم اخلدمة السياحية : 11اجلدول رقم 

 IVST  حالة التنوع البيولوجي

  %25  جيد

  % 10  متوسط

  % 5 -  سيئ
  ."PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"منوذج  باالعتماد الطالبةمن إعداد : املصدر

  

 P/CMSTT Prix / coût Moyenتكلفة اخلدمة السياحية لكل سائح / وقد مسح لنا هذا بتقدير متوسط سعر 

du Service Touristique par Touristeحيث انطالقا من ،:  

 دج؛ 2000القيمة احلالية ملتوسط نفقات السائح واليت قدرت بـ  -

 . Txdecade )% =(70%سنوات،  10ة أسعار اخلدمات السياحية لكل متوسط معدل زياد -

 :، فكانت النتائج كاآليت)سنوات5(والطويل ) سنوات 3(ا بتقدير هذا املعدل بالنسبة للمدى املتوسط ما مسح لن

 

  3÷  )سنوات 10( Tx triennal =Txdecade ) سنوات3( 

 2÷  )سنوات 10(Tx quinquénnal =  Txdecade ) سنوات5( 

 

  :وقد مسحت لنا هاته املعطيات حبساب

 .، على أساس األرباح والخسائر المترتبة عن حالة التنوع البيولوجي)دج(رقم األعمال المحقق 
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  التكاليف - ب

  تكاليف معالجة المياه -

) باللرت(الك املياه متثلت املرحلة املوالية يف قياس التكاليف البيئية املرتبطة بتوافد السواح، وكان هذا على أساس استه

  :انطالقا من املعطيات املتاحة حولفمن قبل السواح، 

 

  لرتا؛ 70= متوسط حجم املياه املستهلكة من طرف كل سائح  -

  ؛³م 0,07= لكل سائح  ³القيمة احلالية ملتوسط حجم املياه بـ م -

  ؛³م/دج 7,82= من مياه الصرف الصحي  ³م 1التكلفة املتوسطة ملعاجلة  -

) = %( Txdecadeسنوات،  10ة مياه الصرف الصحي لكل جلزيادة أسعار معا متوسط معدل -

 ؛ 15%

  

حاولنا التعرف على التكاليف اإلضافية املرتتبة عن استغالل املياه ومعاجلتها نتيجة تزايد التوافد السياحي إثر إنشاء 

 .احملمية

  

  تكاليف معالجة النفايات المنزلية -

إذ تزداد كمية النفايات . ها حنو التكاليف املرتتبة عن معاجلة النفايات املنزليةيف مرحلة أخرى كان اهتمامنا موج

  :نتيجة ارتفاع التوافد السياحي، وهذا يسبب ارتفاع التكاليف املرتتبة عن معاجلتها

  

  .طنا يوميا 0,0002131= متوسط حجم النفايات للفرد الواحد يوميا  -

  .طن/دج 1000= ات طن من النفاي 1التكلفة املتوسطة ملعاجلة  -

 ؛ Txdecade )% = (15%سنوات،  10ة النفايات لكل جلمتوسط معدل زيادة أسعار معا -

  

حاولنا التعرف على التكاليف اإلضافية املرتتبة عن الزيادة يف كلفة معاجلة النفايات املنزلية نتيجة تزايد التوافد 

 .السياحي إثر إنشاء احملمية
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  :حساب توصلنا إىلومن هنا 

زيادة كميات مياه الصرف و الناتجة عن ارتفاع نسبة النفايات (لتكاليف اإلضافية المترتبة عن تزايد السواح ا

 .في المنطقة تحت تأثير المنطقة المحمية البحرية للحظيرة الوطنية لتازة) الصحي

  

 احةينتائج النموذج على قطاع الس: ثانيا 

  المحمية د أو غيابفي حالة وجو تطور التوافد إلى والية جيجل  -1

 لطلب السياحيالتأشريي ل تطورال: 33رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (نتائج احملاكاة باالعتماد على  الطالبةمن إعداد : املصدر

  

د أو غياب احملمية على عدد السواح يف حاليت وجو  أاكاة التعرف على التطور الذي يطر حاولنا من خالل هذه احمل

يف حالة غياب احملمية، . من مث دراسة الفرق يف هذا العدد بني هاتني احلالتنيالبحرية للحظرية الوطنية لتازة و 

سائحا يف الفرتة احلالية  100000نالحظ من خالل الشكل املوضح أعاله تطورا متزايدا لعدد السواح إذ مير من 

يف هذه املدة، باملقابل جند هذه  168800ي أن عدد السواح يزداد بـ سائحا بعد ثالثني سنة، أ 268800إىل 

  .سائحا 251320الزيادة يف حالة وجود احملمية البحرية مقدرة بـ 
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يف حالة وجودها، مع   %301يف حالة غياب احملمية مقابل   %269حيث إن الطلب السياحي سيزداد بنسبة 

 330أي بقيمة تأشريية مقدرة بـ   %430ني يتطور نسبيا بقيمة اإلشارة أن الفرق يف عدد السواح بني احلالت

  .نقطة، وهي نسبة مشجعة

سائحا بعد ثالثني  107520سائحا يف الوقت الراهن إىل  25000ن الفرق يف عدد السواح مير من إ حيث

ية اليت متارسها سنة، أي أنه يتضاعف مبقدار أكثر من أربع مرات؛ هذه الزيادة ناجتة بالدرجة األوىل عن اجلاذب

  .حملمية البحرية نتيجة النوعية اجليدة للبيئةا

  

 )دج(رقم أعمال السياحة التأشريي لتطور ال: 34رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (نتائج احملاكاة باالعتماد على  الطالبةمن إعداد : املصدر

  

الثالثة  السياحة متفاوت نوعا ما يف احلاالتأعاله وجدنا أن رقم أعمال نشاط  الشكل البياينعند حماولة حتليل 

، على الرغم من كونه يزداد يف احلاالت )بيئة رديئة اجلودة -بيئة ذات جودة متوسطة  -بيئة ذات جودة عالية (

  .ختتلف من حالة إىل أخرى زيادةالثالثة فهذه ال

، أي زيادة تأشريية مقدرة بـ  %1849األعمال زيادة نسبية مقدرة بـ حيث إنه يف حالة بيئة جيدة، يعرف رقم 

نقطة يف حالة بيئة رديئة، واليت يقابلها  1155نقطة يف حالة بيئة متوسطة و  1572نقطة، مقابل   1749

  .غياب احملمية البحرية
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مية يف بيئة ذات جودة تبني لنا أن رقم األعمال األفضل حمقق يف حالة وجود احملالشكل البياين من خالل هذا 

عالية، وبالتايل ميكن أن خنلص أنه للمحميات البحرية تأثري إجيايب على مردود نشاط السياحة، هذا املردود يزداد 

  .املنطقة بزيادة جودة البيئة اليت تكتنزها

 

  

  )دج(تطور مردود احملمية باختالف جودة البيئة : 35رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (نتائج احملاكاة باالعتماد على  الطالبةمن إعداد : املصدر

  

  .املرتتب عن نشاط السياحة يف حالة وجود احملمية) قدر بالدينار اجلزائريامل(يسمح الشكل بتوضيح املردود 

ة تطورا بالزيادة خالل يعرف مردود النشاطات السياحي:  في بيئة ذات جودة عالية في حالة وجود المحمية

ر من ميدج، إذ  2062983040بـ  ةقيقية مقدر قيمة حالثالثني سنة املقبلة، حيث يتطور هذا املردود ب

دج بعد ثالثني سنة، وبالتايل فإن هذه القيمة تعرف  2112983040دج يف الوضع احلايل إىل  50000000

يف بيئة ذات جودة مرتفعة، وبالتايل فإن  بارتفاع األسعار التزايد يف عدد السواح واملصحوبكبريا راجعا إىل تطورا  

  .السياحة يف املنطقة نشاطذات تأثري إجيايب على مردود  جودة البيئة

يف دج  50000000فإن املردود السياحي سيمر من  :في بيئة متوسطة الجودة  المحمية وجودأما في حالة 

دج  1558324992تصل الزيادة احلقيقية إىل ، حيث 2030دج سنة  1558324992إىل  الوقت احلايل

هنالك ارتفاعا يف مردود النشاط حىت ولو كانت البيئة متوسطة بعد ثالثني سنة من عمر احملمية، وبالتايل فإن 

  .اجلودة
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فوق الزيادة يف ي يف بيئة ذات جودة عالية، يف حالة وجود احملميةيف املردود السياحي كما هو مالحظ، فإن الزيادة و 

اجتة أساسا عن القيمة املنظرية ن، والدج 50465541حيث يصل الفرق إىل ، بيئة متتاز جبودة متوسطةالة ح

  .يف الرفع منها -عن طريق إنشاء احملميات البحرية-اليت يساهم مبدأ احلماية اجلمالية بفعل بيئة مرتفعة اجلودة و 

يئة ذات جودة عالية أو متوسطة، فإننا جند النتائج كما أنه عند حتليل هذا الفارق بني حاليت وجود احملمية يف ب

  %6بعد مخس سنوات، مث   %4بعد ثالث سنوات من إنشاء احملمية، مث   %1تقدر هذه الزيادة بـ : التالية 

  .بعد ثالثني سنة من عمر احملمية  %49بعد عشرين سنة، مث   %18بعد عشر سنوات، مث 

، مت احلصول على الشكل املوايل ،على أساسها هذه الدراسة تقوماليت و  بقا،انطالقا من الفرضية اليت مت وضعها مس

وبالتايل، زيادة عدد السواح . الذي ميثل تطور نفقات السواح، لكن حتت تأثري احلماية اليت توفرها احملميات البحرية

  .إثر النوعية واجلودة اليت متتاز �ا البيئة يف املنطقة

د على اجلاذبية اليت ميارسها اإلقليم على السواح، خاصة منهم حميب املنطقة والداعني ويف نفس الوقت، جيب التأكي

كل عشر سنوات، وبالتايل زيادة    %10إىل احملافظة عليها، حيث إن معدل ارتفاع عدد السواح يصل إىل نسبة 

  .النفقات املرتقبة اليت يستفيد منها القطاع

  

  املرتتبة عن توافد السواح ومياه الصرف الصحيتطور التكاليف : 36رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (نتائج احملاكاة باالعتماد على  الطالبةمن إعداد : املصدر

كما مت شرحه يف السابق، فإن زيادة التوافد إىل املنطقة ال يكون له إجيابيات فقط، بل إن ارتفاع عدد السياح 

زيادة استهالك املياه وبالتايل ارتفاع تكاليف معاجلة مياه الصرف الصحي، وكذا ارتفاع كميات النفايات يؤدي إىل 
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فإضافة إىل األرباح املرتتبة عن التطوير السياحي، فهو خيلف آثارا وخيمة وخسائر مالية . املنزلية وتكاليف معاجلتها

  .معتربة

د عدد السواح، وجدنا أن التكاليف املرتتبة عن استهالك املياه وكذا عند االهتمام جبانب التكاليف النامجة عن تزاي

  .مياه الصرف الصحي، تزداد بازدياد التوافد السياحي

ارتفاع التكاليف املوضح أعاله أن ارتفاع عدد السواح يكون مصحوبا بالشكل البياين نالحظ من خالل  وعليه

. لسواح يف حالة وجود احملمية يؤدي إىل الرفع من هذه التكاليفوبالتايل فإن العدد األكرب ل املخصصة هلذا الغرض

دج، ومنه  4475665,018دج مباشرة بعد إنشاء احملمية، إىل  977500هذه التكاليف مير من  ن تطورإذ أ

وهذا يؤكد على اآلثار السلبية املمكن حدوثها يف حالة وجود دج  3498165فإن الزيادة الفعلية مقدرة بـ 

 Leية ماعواليت جيب النظر إليها من أجل حماولة احلد أو التقليل منها كي ال نقع يف فخ السياحة اجل. احملمية

tourisme de masse.  

  

  ات املنزلية نفايتطور التكاليف املرتتبة عن توافد السواح وال: 37رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"اد منوذج باعتم(نتائج احملاكاة باالعتماد على  الطالبةمن إعداد : املصدر

  

يوضح الشكل أعاله تطور التكاليف املرتتبة عن توافد السواح وكذا النفايات املنزلية، حيث يؤدي التزايد يف عدد 

 املنطقة، إىل تزايد كمية يفLa valeur paysagère السواح املرتتب عن إنشاء احملمية وارتفاع القيمة املنظرية اجلمالية 

  .النفايات والتكاليف الالزمة ملعاجلتها
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نالحظ أنه يف حالة غياب احملمية، تعرف التكاليف املرتتبة عن توافد السواح وكذا النفايات املنزلية تطورا بالزيادة، 

سنة،  30دج بعد  470132880دج يف الوقت احلايل إىل  115000000حيث متر هذه القيمة من 

أسعار معاجلة (دج وهذا بأخذ بعني االعتبار ارتفاع األسعار  355132880درة بـ وبالتايل فإن هذه الزيادة مق

  ).النفايات

دج، إذ متر من  514436032أما يف حالة وجود احملمية،فإن هذه التكاليف تعرف زيادة مقدرة بـ 

رجة دج بعد ثالثني سنة، وهي راجعة بالد 658186032دج مباشرة بعد إنشاء احملمية إىل  1437750000

، ومن مث ارتفاع كميات )نتيجة اجلاذبية املمارسة من طرف احملمية على السواح(األوىل إىل زيادة التوافد السياحي 

  .النفايات املنزلية والتكاليف املرتتبة عن معاجلتها

  

 يةات املنزلنفايتطور التكاليف املرتتبة عن توافد السواح ومياه الصرف الصحي وال: 38رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (نتائج احملاكاة باالعتماد على  الطالبةمن إعداد : املصدر

 

متعلقة أساسا بتكاليف معاجلة مياه هي مبقارنة التكاليف املرتتبة عن تزايد السواح و الشكل البياين يسمح لنا هذا 

  .ر الفرق بني حاليت وجود أو غياب احملميةاملنزلية �دف إىل إظها الصرف الصحي والنفايات

نقطة  309، أي بزيادة تأشريية مقدرة بـ  %409ففي حالة غياب احملمية ال حظنا أن هذه الزيادة تكون بنسبة 

من جهة أخرى تعرف هذه التكاليف زيادة نسبية  .)دج 115782000=100(باملقارنة مع السنة املرجعية 

نقطة  358تصل إىل التأشريية  زيادةال ، وبالتايل فإنء احملمية وارتفاع عدد السواحيف حالة إنشا  %458مقدرة بـ 

  .دج 144727500تقابل  100مقارنة مع السنة املرجعية، حيث 
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الة غياب حنقطة يف  309ه املعطيات فضلنا االعتماد على الزيادة التأشريية اليت تقدر بـ ذلتسهيل املقارنة بني ه

، وهي قيمة ال السياحي هذا راجع إىل زيادة التوافد. هاالة وجودحنقطة يف  358ترتفع إىل  احملمية يف حني أ�ا

  .جيب جتاهلها عند حتليل املردود املرتتب عن إنشاء احملمية البحرية للحظرية الوطنية لتازة

املنظرية لإلقليم، الشيء ومنه فإننا ننتهي إىل أنه نتيجة إقامة احملمية البحرية فإن هذا يؤدي إىل الرفع من القيمة 

حتليل  يف مرحلة أخريةسنحاول . التكاليف املرتبطة �ذا النشاط الذي يسمح بزيادة عدد السواح ومنه ارتفاع

، من خالل التكاليف واملنافع املرتبطة بإنشاء احملمية البحرية، سواء املتعلقة بنشاط الصيد البحري أو السياحة

ملخرجات مشروع إنشاء احملمية البحرية للحظرية الوطنية لتازة، على املدى  ACAإجراء حتليل تكاليف أرباح 

  .القصري واملتوسط والطويل

  

  Analyse avantages-coûtsتحليل التكاليف والمنافع : ثالثا

ج يسمح لنا هذا اجلزء بالتعرف على املردود احلقيقي املرتتب عن إقامة احملمية البحرية للحظرية الوطنية لتازة، بدم

  .ليف املرتبطة بالنشاطات املمارسة واملتأثرة بإنشاء احملمية البحرية يف املنطقةاملنافع والتكا

  

  في بيئة ذات جودة عالية -1

  املنافع املرتتبة عن إنشاء احملمية البحرية يف بيئة ذات جودة عالية: 39رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (اكاة نتائج احملباالعتماد على  الطالبةمن إعداد : املصدر

  

الذي جيمع  الشكل البياين بغرض التطرق إىل املنافع البيئية املرتتبة عن احملمية البحرية بصفة عامة، فضلنا إجناز هذا 

  .كل املنافع املرتتبة عن نشاطي الصيد البحري والسياحة يف آن معا
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دج على املدى  166637037دج مباشرة بعد إنشاء احملمية إىل  50000000حيث متر هذه املنافع من 

وبظهور بوادر املنافع املرتتبة عن ) انطالقا من السنة اخلامسة من عمر احملمية(املتوسط، مث تعرف تفاقما بعدها 

  .سنة من إنشاء احملمية 30دج بعد  7687334591نشاط الصيد البحري، حيث تصل هذه املنافع إىل 

ال  صيد البحرياألرباح املرتبطة بنشاط السياحة تأيت منذ البداية يف حني أن تلك املرتتبة عن نشاط الإن وعليه ف

الغلة  التطور الذي تتعرض لهتظهر إال بعد مخس سنوات من إنشاء احملمية، لكنها تعرف بعدها تطورا كبريا نتيجة 

بة عن الصيد البحري تعرف انفجارا بعد السنة حيث ميكن القول إن هذه األرباح املرتت. الصيدية بصفة عامة

ما هذا و . الكتلة احليوية من داخل احملمية إىل خارجها تأثري انتقالبفعل العاشرة نتيجة تفاقم منافع احملمية البحرية 

  .يؤكد ضرورة إقامة احملمية البحرية يف املنطقة

  

  البحرية يف بيئة ذات جودة عاليةالتكاليف املرتتبة عن إنشاء احملمية : 40رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (نتائج احملاكاة باالعتماد على  الطالبةمن إعداد : املصدر

  

تظهر نتائج الدراسة املبينة أعاله أن التكاليف املرتتبة عن إنشاء احملمية ناجتة بالدرجة األوىل عن نشاط الصيد 

فعلى الرغم من أن األرباح املرتتبة عن السياحة تظهر . وات الثالث األوىل اليت تتبع اإلنشاءالبحري خالل السن

  .الذي يسجله قطاع الصيد البحري) اخلسائر مهمة جدا(منذ السنة األوىل إال أ�ا ال ميكن أن تغطي العجز 

 392766156واليت تقدر بـ  حيث تكون هاته التكاليف مرتفعة جدا خالل السنوات األوىل اليت تتبع اإلنشاء،

دج بعد ثالث سنوات من اإلنشاء، وهي تقابل  290361127دج مباشرة بعد إنشاء احملمية، مث تنخفض إىل 

الفرتة الصعبة اليت تلي إنشاء احملمية واليت يشعر الصيادون خالهلا بنوع من التهميش، كو�م متكبدي اخلسائر على 
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من تنخفض هذه األخرية بنسبة عالية نتيجة اختفاء اخلسائر املرتتبة عن فقدان لكن مع الز . املدى القصري واملتوسط

هذه اخلسائر . ة كل أو بعض ممارسات نشاط الصيد البحري يف منطقة احلماية الكلية والنسبيةارساحلق يف مم

بة اليت ميكن أن تدوم وبالتايل فإنه مبجرد تفاوت الفرتة الصع. تكون أكثر أمهية بالنسبة لتلك املرتتبة عن السياحة

  .من ثالث إىل أربع سنوات، فإن التكاليف تنخفض بنسبة هائلة بعدها

  

  )بيئة جيدة(حتليل التكاليف واملنافع بني حاليت غيب احملمية ووجودها : 41رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (نتائج احملاكاة باالعتماد على  الطالبةمن إعداد : املصدر

  

نالحظ من خالل الشكل البياين املوضح أعاله أن املردود السليب املسجل خالل السنوات الثالثة األوىل اليت تلي 

حيث إنه يف السنوات األوىل من عمر . إنشاء احملمية البحرية تتم تغطيتها وحتقيق أرباح انطالقا من السنة اخلامسة

ألرباح وبالتايل فإن املردود اإلمجايل يكون سلبيا على الرغم من كون ابمقارنة مهية احملمية تكون التكاليف أكثر أ

األرباح اليت تذرها احملمية البحرية من خالل نشاط السياحة آنية، إال أن التكاليف تكون ذات أبعاد أكرب بكثري 

  .من هذه األخرية

ىل وتزداد األرباح من جهة أخرى وبالتايل فعلى بعد ثالث سنوات، تنخفض التكاليف نسبيا بالنسبة للسنوات األو 

  .، مقارنة مع النتائج اليت مت تسجيلها على املدى القصريالرغم من املردود السليب املسجل إال أنه يكون أقل حدة

نه إبعد السنة اخلامسة من عمر احملمية، تباشر هذه األخرية يف تسجيل أرباح مل يسبق للمنطقة تسجيلها، حيث 

رغم من ارتفاع التكاليف بصفة متوازنة انطالقا من سنة اإلنشاء إال أن ارتفاع األرباح يكون متوازنا أيضا على الو 
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وبالتايل فإنه . عدد السواحزيادة اخلسارة يف املردود، هذه اخلسارة املرتتبة عن ارتفاع التكاليف املرتبطة ب ويتجاوز

  .وعا من الرواج يف العوائد املرتتبة عنها يف حالة بيئة جيدةانطالقا من السنة الثالثة تعرف احملمية البحرية ن

. يظهر هذا الشكل بوضوح مدى الفروقات املمكنة بني حاليت غياب وإنشاء احملمية يف بيئة ذات جودة عالية

 فعلى الرغم من تزايد نفقات السواح يف حالة غياب احملمية، وبالتايل تزايد العوائد يف قطاع السياحة، فإن هذه

أن قدرة القطاع على توليد العوائد، تزداد  إذالزيادة تعترب ضعيفة باملقارنة مع نفس النتائج بعد إنشاء احملمية، 

ما يسمح بعد مرور مخس سنوات من إنشاء احملمية يبدأ مردود نشاط الصيد يف االرتفاع والتفاقم، ف، أكرببنسبة 

اخلسائر (ات بعد إنشاء احملمية، واليت تقابل ارتفاع التكاليف سنو  4إىل  3بتجاوز الفرتة الصعبة املقدرة حبوايل 

  ).Le manque à gagnerاملرتتبة عن نشاط الصيد بصفة عامة 

دج يف الوقت احلايل إىل  342785967-مير من ) الفرق بني التكاليف واملنافع(ونالحظ أن املردود اإلمجايل 

، وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على ضرورة إقامة دج بعد ثالثني سنة من إنشاء احملمية 7678205003

  .احملمية البحرية للحظرية الوطنية لتازة

، يسمح بالرفع باقتصاد املنطقة، واملسامهة يف بناء تنمية مستدامة مبنية على أسس و عبارة عن تطور إجيايبوه

باجلانب البيئي، كي جتعل هذه  ؤدي إىل إقامة مشاريع سياحية �تمين إنشاء احملمية البحرية سإصحيحة، حيث 

املشاريع دائمة، وبالتايل دميومة العوائد املرتتبة عنها، باإلضافة إىل االهتمام باجلانب االجتماعي الذي يساهم يف 

 نفك العزلة على املناطق النائية، كبلدية سلمى بن زيادة مثال، وكذا خلق مناصب شغل جديدة تسمح بالرفع م

وبالتايل الرفع من املردود االقتصادي واالجتماعي لنشاطي الصيد البحري والسياحة يف  .عوائد السكان احملليني

  .اإلقليم
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  في بيئة ذات جودة متوسطة -2

  األرباح املرتتبة عن إنشاء احملمية البحرية يف بيئة ذات جودة متوسطة: 42رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (نتائج احملاكاة باالعتماد على  الطالبةمن إعداد : املصدر

  

عند حماولة حتليل األرباح واملنافع املرتتبة عن إنشاء حممية حبرية يف بيئة ذات جودة متوسطة فإننا نالحظ نفس ما 

عن نشاط الصيد ال  األرباح املرتتبة إنحيث . لكن هذه األرباح تكون أقل أمهية. حيدث يف حالة بيئة عالية اجلودة

إذ تكون معدومة يف الفرتة األوىل اليت ترتاوح بني سنة وأربع سنوات، وتبدأ بوادرها تظهر إال بعد السنة اخلامسة، 

دج بعد مخس  568061922,6، فتمر من )بعد السنة اخلامسة من إنشاء احملمية(األوىل على املدى الطويل 

سمح بالرفع من ي إنشاء احملميةوعليه فإن . دج بعد ثالثني سنة 5574351551سنوات من إنشاء احملمية إىل 

  .متوسطةجودة  حىت لو كانت البيئة ذاتاألرباح 

فإن هذه األخرية على الرغم من كو�ا ذات قيمة متزايدة تزايدا  ،أما فيما خيص األرباح املرتتبة عن نشاط السياحة

دج بعد  1558324992احملمية مث ترتفع إىل  دج وقت إنشاء 50000000حيث تكون مقدرة بـ متوازنا، 

دج باملقارنة مع نفس النتائج املسجلة يف  554658048ثالثني سنة من عمر احملمية، وهي قيمة منخفضة بـ 

 Leبيئة ذات جودة عالية، هذا الفرق راجع بالدرجة األوىل إىل مدى قبول السائح الدفع مقابل جودة البيئة 

consentement à payer.  

ا الرغم من كون البيئة ذات جودة متوسطة فإن املشروع يستحق قسطا كبريا من األمهية ولو كان أقل مم ىعلو  ذنإ

  .يف حالة بيئة جيدةهو عليه 
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  التكاليف املرتتبة عن إنشاء احملمية البحرية يف بيئة ذات جودة متوسطة: 43رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (نتائج احملاكاة ى باالعتماد عل الطالبةمن إعداد : املصدر

  

عند حماولة حتليل التكاليف املرتتبة عن إنشاء احملمية البحرية على اإلقليم الذي تسود فيه والتوقعات املرتقبة لتطور 

تتبع إنشاء احملمية ارتفاعا  حيث تشهد السنوات األوىل اليت . أعالهالشكل البیاني إىل إنشاء  توصلنا ،هاته األخرية

فد ااملنطقة املباحة للصيد وكذا التكاليف الناجتة عن زيادة تو  تقليصكبريا يف اخلسارة املرتقب تسجيلها واملرتبطة ب

  .السواح وما ينجم عنها من تكاليف ملعاجلة مياه الصرف الصحي والنفايات املنزلية

أما بالنسبة للتكاليف . م القضاء عليه ابتداًء من السنة اخلامسةإذ تعرف تكاليف الصيد البحري اخنفاضا كبريا يت

دج يف الوقت  19812املرتتبة عن السياحة فهي تعرف نوعا من التزايد حيث يتم تسجيل خسارة مقدرة بـ 

  .دج بعد ثالثني سنة من إنشاء احملمية 129587احلايل، واليت ترتفع إىل 

التكاليف ومقارنتها باملنافع أو األرباح املرتتبة عن إنشاء احملميات البحرية وبغرض التعرف على الوزن احلقيقي هلذه 

  .أرباح، والشكل املوايل يوضح ذلك-حتليل منافع: قمنا بإجراء ما يسمى بـ 

 

 

 

 

 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

186 

 

  )بيئة متوسطة(حتليل التكاليف واملنافع بني حاليت غيب احملمية ووجودها : 44رقم الشكل البياين 

  
  .")PNUE ،PAM ،Plan Bleu، شكور"باعتماد منوذج (نتائج احملاكاة باالعتماد على  الطالبةد من إعدا: املصدر

  

نالحظ من خالل الشكل البياين املوضح أعاله أن املردود السليب املسجل خالل السنوات الثالث األوىل اليت تلي 

لو كانت البيئة ذات جودة اخلامسة، حىت و إنشاء احملمية البحرية تتم تغطيته كلية وحتقيق أرباح انطالقا من السنة 

  .متوسطة

السنوات األوىل من عمر احملمية تكون التكاليف أكثر أمهية مقارنة مع األرباح ما جيعل املردود اإلمجايل  خاللف

 يسلبيا يف هذه الفرتة، وعلى الرغم من كون األرباح اليت تذرها احملمية البحرية من خالل زيادة الطلب السياح

 من هاته األخرية، وإن كانت أقل باملقارنة مع نفس النتائج يف حالة ربأكقيمة ، إال أن التكاليف تكون ذات آنية

  .بيئة ذات جودة عالية

لسنوات األوىل وتزداد مقارنة باأثناء الفرتة الصعبة واليت تدوم من ثالث إىل أربع سنوات، تنخفض التكاليف نسبيا 

  .تقل حدة اخلسارة املسجلة يف هذه الفرتة ولو كان املردود سلبيا أيضااألرباح من جهة أخرى وبالتايل 

بعد السنة اخلامسة من عمر احملمية، تباشر هذه األخرية يف تسجيل أرباح مل يسبق للمنطقة تسجيل قيم مثلها، 

اإلنشاء إال أن  على الرغم من ارتفاع التكاليف املرتتبة عن رواج النشاطات السياحية بصفة دائمة انطالقا من سنةف

وبالتايل فإنه انطالقا من السنة اخلامسة . األرباح املسجلة تعرف توازنا أيضا لكن بقيم أعلى من اخلسارة يف املردود

تعرف احملمية البحرية نوعا من الرواج يف العوائد املرتتبة عنها ولو كانت بسعة أقل باملقارنة مع تلك املسجلة يف 

  .حالة بيئة جيدة
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لة إجراء مقارنة بني احلالتني وجدنا أن األرباح املرتتبة عن إقامة حممية حبرية يف بيئة ذات جودة عالية عند حماو 

تكون أكثر أمهية والعائد على االستثمار يأيت بسرعة باملقارنة مع غياب احملمية أو إنشائها يف بيئة ذات جودة 

  .متوسطة

  

  تحليل نتائج الدراسة: ارابع

مهمة يعود بعوائد لسواح، عدد ال ياكاة البسيطة اليت مت إجراؤها، نالحظ أن التطور املستقبله احملاتانطالقا من ه

تلبية  للوالية قصداالستيعابية  اتطاقالالرفع من  هات املسؤولةاجل مما يستوجب علىاملنطقة، على القطاع يف 

  .احلاجات املتزايدة هلؤالء السواح

ياحي إىل والية جيجل، إضافة إىل هذا ميكن تطوير نشاطات سياحية أخرى هذه احملاكاة متثل تطور التوافد الس

هائلة من السواح، وتستهدف يف نفس الوقت اجلمهور الذي يندد باحملافظة على البيئة، بطريقة  اب أعدادذجت

د إىل الصي ممارسي نشاطأنه ميكن توجيه بعض  جتذر اإلشارةويف هذا الصدد . متكن من تفادي السياحة اجلماعية

يد اجلائر وكذا السياحة إقامة مشاريع سياحية بيئية، ختدم التنمية احمللية املستدامة، �دف التقليل من خماطر الص

  .، واليت تلحق أضرارا وخيمة بالبيئةاجلماعية

ن جهة، مكن حتليل اخلسائر واألرباح، القائم على حتديد األرباح املرتتبة عن إنشاء احملمية  البحرية يف املنطقة م

أو اخلسائر املباشرة وغري املباشرة املرتتبة عنها من جهة أخرى مث املقارنة بينهما، من إظهار أن /والتكاليف و

ميكن أن يكون هذا التأثري إجيابيا أو سلبيا على . احملميات البحرية هلا تأثري إجيايب على اإلقليم الذي تتم إقامتها به

خلها، حيث أنه ميس خمتلف النشاطات بصفة عامة، وقد اقتصرت الدراسة النشاطات االقتصادية املمارسة بدا

وقد خلصنا عند املقارنة بني األرباح . على نشاطي الصيد البحري والسياحة واملردود الذي تغتنمه هذا األخرية

نتائج إذا كانت واخلسائر أن املردود يكون مرتفعا أكثر يف حالة إقامة احملمية يف بيئة ذات جودة عالية، من نفس ال

  .البيئة ذات جودة متوسطة

أما عند مقارنة املردود املرتتب عن إنشاء احملمية مع حالة غيا�ا فإننا الحظنا أنه مهما كانت جودة البيئة فهي تذر 

فاالمتناع عن إنشاء احملمية، وهو خيار ميكن أخذه بعني االعتبار يف . بأرباح على اإلقليم الذي متت إقامتها به

ة املعارضة الفعلية ملشروع احلماية، يؤدي إىل أرباح على النشاط السياحي يف املنطقة لكنه يف نفس الوقت حال

يؤدي إىل خسائر كبرية على نشاط الصيد البحري على املدى الطويل، إذ يتعرض املخزون السمكي يف حالة 

املتنوعة واملضرة بالبيئة، هذا باإلضافة إىل  غياب احملمية إىل االستغالل والتدهور املتزايد إثر النشاطات البشرية

  .النشاطات احملظورة
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تساهم احملميات البحرية يف توفري محاية نسبية لألنواع املستهدفة من طرف الصيادين، فهي تسعى إىل التخفيف 

سهم من حدة االستغالل واالستغالل املفرط، وبالتايل فإن نشاط الصيد املسؤول والقائم على أسس صحيحة، سي

يف التقليل من الفروقات بني املنطقة احملظورة ومنطقة الصيد، ما حيفز تأثري االنتقال، وبالتايل فهو يعطي تفسريا 

  .علميا منطقيا لوجود احملميات البحرية من جهة، إىل جانب الرفع من الغلة الصيدية
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  خاتمة الفصل الثالث

  

للحظرية الوطنية احملمية البحرية املنطقة مشروع إنشاء املرتتبة عن املختلفة  املخرجات�دف التعرف على 

املتوسط و  القصري لتازة، اعتمدنا على جتارب حماكاة، حاولنا من خالهلا التعرف على اآلثار املرتقبة على املدى

  .باملشروعرة ين مباشاملتأثر  نيكو�ما القطاع  ؛بقطاعي الصيد البحري والسياحة واملتعلقةوالطويل، 

اجلاذبية اليت لتنوع البيولوجي يف خلق نوع من ل زيادة الكمية والنوعيةالانطالقا من املسامهة الفعلية اليت متارسها 

، حاولنا التعرف على مدى تأثر هؤالء مبشروع اجلمالية متارسها جودة البيئة على السواح، من خالل القيمة املنظرية

  .ة املسامهة يف الرفع من عوائد القطاع على صناع السياحة يف املنطقةإنشاء احملمية، وبالتايل نسب

ظهر أن إن حتليل النتائج املرتتبة عن حظر جزء من مساحة احملمية البحرية، ومنع ممارسة نشاطات الصيد �ا يُ 

درجات التوازن النتائج األساسية إلنشاء احملميات البحرية على حركية املصايد هي التقليل من مدى الفروقات بني 

  .للكتلة احليوية والكميات املصطادة

وانطالقا من اآلثار املرتقبة على نشاطي الصيد البحري والسياحة، واملردود املرتتب عن كل منهما، توصلنا إىل أنه 

من الضروري إنشاء احملمية البحرية لتازة؛ فإذا كانت البيئة ذات جودة عالية فإن املردود املرتتب عن هذين 

يف حني أنه إذا مل يتم إنشاء هذه . مقامة يف بيئة ذات جودة متوسطة نشاطني يكون أعلى منه يف حالة حمميةال

احملمية فإن نشاط الصيد سيتكبد آثارا سلبية مل يسبق هلا مثيل، فإن مل حتظ املوارد البحرية بصفة عامة والصيدية 

 .لبية ستكون ال رجعة فيهابصفة خاصة باألمهية واحلماية الالزمتني فإن اآلثار الس
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  خاتمة البحث

ختاما هلذا البحث املتواضع، ميكن القول إن احملميات البحرية ختتلف عن الوسائل األخرى لتسيري املوارد   

مومية الساعية إىل استدامة هذه املوارد املهددة، فهي البحرية، إذ ميكن اعتبارها كواحد من أجهزة السياسات الع

حتمل يف طيا�ا تغريات جذرية لسبل التسيري السائدة سابقا واالستغالل التقليدي للموارد، وما يرتتب عن هذا من 

إذ تقع يف قلب النقاشات حول احلماية والتنمية، لذا فأي مشروع . تغريات جذرية على مستوى ا�تمعات احمللية

ذو أبعاد كهذه جيب أن يكون قائما على أسس صحيحة، وآخذا بعني االعتبار كل املتغريات، من أجل بلوغ 

  .أهدافه

وقد بينت هذه الدراسة مدى إسهام احملميات البحرية يف الرفع من املردود االقتصادي واالجتماعي للنشاطات 

املستدام للموارد البحرية، خنص بالذكر قطاعي  ودورها يف تنشيط التنمية احمللية املستدامة من خالل التسيري

السياحة والصيد البحري، كو�ما أول القطاعني املتأثرين حبماية منطقة معينة بغرض استدامة املوارد املتواجدة 

  .ويتجلى ذلك يف إقامة احملميات البحرية �دف صيانة الرتاث الطبيعي من التدهور والزوال. بداخلها

ل البسيط اتضح لنا بأن احملميات البحرية هلا عالقة تأثريية قوية باملردود االقتصادي ومن خالل هذا العم

واالجتماعي على النشاطات املمارسة يف االقليم الذي تتواجد به مهما كان نوع النظام البيئي الذي أنشئت 

ت البحرية، إال أنه ال ميكن على الرغم من كون احلفاظ على التنوع البيولوجي أول تفسري لقيام احملمياف. حلمايته

ن حيظيان بأمهية متزايدة على الصعيد احمللي واإلقليمي والعاملي، وذلك يإمهال اجلانبني االقتصادي واالجتماعي اللذ

فمىت وجدت احملميات البحرية  .والسياحة، خنص بالذكر السياحة البيئية البحري من خالل تنمية قطاعي الصيد

سامهت يف محاية جزء من املخزون من خماطر الصيد غري العقالين وتنمية النشاطات املمارسة العناية واالهتمام إال و 

احلد من النتائج السلبية  إىلقطاعا حساسا يهدف بالدرجة األوىل السياحة داخل احملمية تعترب يف إقليم؛ حيث 

  .حملليةالثقافات او النامجة عن السياحة اجلماعية اليت خلفت آثارا وخيمة على البيئة 

يف هذا السياق تشري كل البحوث والدراسات أن احملميات البحرية تعترب الوسيلة األجدر لتسيري املوارد البحرية 

بطريقة تقي من نفاذها، غري أن األمر ليس سهال، فهي تتطلب إشراك كل األطراف ذات املصلحة يف إطار مقاربة 

احلرص على مع يخ مبادئ احلوكمة وتعديل اإلطار القانوين ترسعن طريق مشاركاتية وتسيري فعال هلذه املناطق 

  .هاتسيري دمج ا�تمعات احمللية يف  وكذاتطبيقه 

  :وقد مت التوصل إىل بعض االستنتاجات حول موضوع الدراسة على النحو التايل

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

192 

 

  النتائج: أوال 

ثروة ال مثيل  ،ه اخلصوصعلى وج املعنية بإنشاء احملميةلمنطقة لتشكل الواجهة البحرية لوالية جيجل و  -

هلا من حيث املوارد البحرية املتجددة وكذا املناظر اليت تسود هذه املناطق واليت من شأ�ا أن تكون مصدر عوائد 

  .على املنطقة، خاصة يف حالة غياب نشاطات صناعية وزراعية

. الطبيعية اقدرا�ز على تكر أن يأكدت أن اقتصاد املنطقة جيب  االجتماعية،-االقتصاديةإن الدراسة  -

طبيعية املمكن الثروات قطاعي الصيد البحري والسياحة القائمني على ال فإن القدرات الصناعيةعند غياب ف

  انقطاع اومه ،، خاصة يف منطقة كهذهاالقتصادي االزدهارمنطلق  جيعلهما .ا بطريقة مستدميةما واستغالهلتطويرمه

  .احلالية واملستقبلية اديةاالقتصبلعب دور حمرك الديناميكية  نكفيال

إنشاء احملميات البحرية يؤثر دائما باإلجياب على الكتلة احليوية بداخلها، خاصة األنواع املستهدفة  إن  -

من قبل نشاط الصيد البحري، وبالتايل فهي جتعل نفاذ وانتهاء املخزون مستحيال، خاصة يف حالة عدم الرفع من 

  .جهود الصيد

ع إنشاء احملميات البحرية، تساهم بطريقة فعالة يف ترسيخ مبادئ التنمية املستدامة جيب التأكيد أن مشاري -

يف املنطقة اليت تتواجد �ا، وهذا عن طريق املس جبميع جوانبها االقتصادية واالجتماعية، دون إمهال اجلانب البيئي 

افظة على البيئة البحرية وخصائصها الذي يعد منطلق إنشاء احملميات البحرية، واهلادف بالدرجة األوىل إىل احمل

 .املتعددة، عن طريق التسيري املستدام للموارد البحرية

إن تسيري مشروع حممية حبرية، من اجلانب االقتصادي واالجتماعي والبيئي، جيب أن مير قبل كل شيء  -

بدرجة دمج كل األطراف وبالتايل فإن جناح واستدامة املشروع يبقى مرتبطا . بتنظيم النشاطات املمارسة بداخلها

  .الفاعلة، عن طريق تبين مقاربة مشاركاتية

ونظرا لكون  .كان مرفوضا من قبل السكان احملليني  نإن أبسط فكرة إلنشاء أي مشروع تبوء بالفشل إ -

نسبة مهمة من الصيادين متعلمني وغري متقدمني يف السن، فإنه من األنسب استهداف هذه الفئة من أجل خلق 

 املسريين والصيادين ووضع نظام تسيري استشاري مشاركايت بني الطرفني، دون إمهال آراء الصيادين احلوار بني

  .املتقدمني يف السن واليت تبقى بالغة األمهية

لتازة واملتكونة أساسا من عمال املديرية للحظرية الوطنية حملمية البحرية لمنطقة ااإلدارة احلالية ل تسعى -

الفاعلني املعنيني، على رأسهم جل ن املهم اللجوء إىل مقاربة استشارية �دف مجع آراء العامة للغابات، أنه م

  .، كو�م أول املتأثرين حبظر نشاط الصيد يف منطقة معينةالصيادين
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تعاين منطقة احملمية البحرية من تناقص الغلة الصيدية وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل اإلفراط يف  -

  .ا يؤدي إىل عدة مشاكل وصراعات حول استغالل املوارد بني خمتلف املهنوهذ. االستغالل والتلوث

تشكل الشباك املفقودة وغري القابل للتحلل طبيعيا، خطرا كبريا على األنظمة البيئية البحرية واملوائل وكذا  -

  .األنواع املرتبطة �ا

�ذا النشاط، هذا جيعلهم  الصيادون يف املنطقة بنوع من الوعي جتاه تراجع املخزون، كو�م متمسكني -

قابلني ملشروع احلماية، وهم متيقنون من اآلثار اإلجيابية للمحميات البحرية، ولو كانت على املدى املتوسط 

  .والطويل، هذه النتائج تدل أن الصيادين يرغبون يف حممية حقيقية تصل إىل األهداف املنوطة �ا

ة على املدى القصري واملتوسط من خالل االرتفاع يف أسعار ميكن استدراك الرتاجع يف الغلة الصيدي ميتاز -

  .املنتجات الصيدية، ذات اجلودة العالية

إن إنشاء احملمية البحرية يذر على املنطقة بأرباح على املدى املتوسط والطويل، وهذا سواء أكانت البيئة  -

والعائد على االستثمار أسرع يف حالة ذات نوعية عالية أو متوسطة، على الرغم من كون هذه األرباح بنسب أكرب 

  .بيئة مرتفعة اجلودة

من و واملتوسط والطويل على املدى القصري  يالسياحيسهم إنشاء احملميات البحرية يف الرفع من املردود  -

  .الصناعة التقليديةمردود النشاطات األخرى كعلى املدى الطويل، إضافة إىل البحري الصيد مردود 

انطالقا من املسامهة ت البحرية إىل الرفع من القيمة اجلمالية للمناظر اليت حتتويها، يؤدي إنشاء احملميا -

وهذا ما جيعلها  لسواحلخلق نوع من اجلاذبية  الفعلية اليت متارسها الزيادة الكمية والنوعية للتنوع البيولوجي يف

بيولوجي فريد من نوعه، جيعل  حيث أن جودة البيئة يف منطقة ذات تنوعتؤدي دورا فعاال يف حتقيق رضاهم؛ 

  .وهذا ما يسهم يف الرفع من مردود النشاط يف اإلقليم السائح مستعدا ليدفع مثنا أكثر،

السنوات الثالثة أو ل بتجاوز اآلثار السلبية اليت يتعرض هلا نشاط الصيد خاصة خالل نتقايسمح تأثري اال -

سة عادة ما تشهد تضاعف املخزون السمكي، امسنة اخلمباشرة إنشاء احملمية، ومنه فإن ال اليت تلي األربعة

  .فانطالقا من هذه السنة تبدأ العوائد الفعلية للمحميات البحرية على نشاط الصيد

عن طريق محاية املخزون من الزوال واال�يار، تسهم املنطقة احملمية أيضا يف محاية الصيادين عن طريق  -

، وتفادي التذبذبات يف اإلنتاج واليت جتعل الصيادين يزاولون نشاطهم خلق نوع من التوازن يف الكميات املصطادة

  .يف ظروف يسودها الشك وعدم اليقني
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ومن مث حتسني  قليموقد أظهرت نتائج الدراسة أن احملمية البحرية لتازة ستساهم بالتأكيد يف تنمية اإل -

كون إال بالتأطري اجليد للنشاطات املمارسة يف املنطقة، وهذا ال ميكن أن ي واالجتماعي االقتصاديمستوى الرفاه 

احمللية من حيث اجلانب  االحتياجاتاحملمية، خاصة وأن السياحة والصيد البحري يستجيبان إىل  داخل

 .األمن الغذائي وحتقيقعن طريق توفري فرص عمل حقيقية والرفع من العوائد  واالجتماعي االقتصادي

على قطاعي الصيد البحري والسياحة فحسب، بل هنالك آثارا مرتقبة إن تأثري احملميات البحرية ال يكون  -

على القطاعات األخرى؛ إذ أن إنشاء احملمية سيكون حمركا فعاال لالقتصاد يف املنطقة، وسوف يعطي نفسا جديدا 

ا�م فزيادة عدد السواح بصفة عامة سيؤدي بالضرورة إىل زيادة احتياج. للنشاطات املختلفة املمارسة بداخلها

ملختلف املوارد، وبالتايل فإن أحد املخرجات األساسية للمحمية البحرية هو تشجيع االستثمار يف خمتلف 

  . القطاعات اخلدماتية واإلنتاجية

يسمح إنشاء احملمية البحرية باملسامهة يف بناء تنمية مستدامة مبنية على أسس صحيحة، حيث إن إنشاء  -

مشاريع سياحية دائمة �تم باجلانب البيئي، مع دميومة العوائد املرتتبة عنها، ضف  احملمية البحرية سيؤدي إىل إقامة

إىل ذلك االهتمام باجلانب االجتماعي الذي يساهم يف فك العزلة على املناطق املعزولة، وكذا خلق مناصب شغل 

  .واالجتماعي يف اإلقليم جديدة تؤدي إىل الرفع من عوائد السكان احملليني، ومنه زيادة من املردود االقتصادي

ويستخلص من هذه الدراسة أن العمل بإنشاء احملميات البحرية يؤثر ال حمالة وبشكل إجيايب على  -

مستقبل التنمية االقتصادية واالجتماعية لألقاليم، وبالتايل فقد مت إثبات الفرضية القائلة إنه بإمكان احملميات 

  .املستدامة دون اإلخالل باملردود االقتصادي واالجتماعي لإلقليمأن تلعب دورا أساسيا يف التنمية  البحرية

  

  التوصيات: ثانيا 

وانطالقا مما سبق، سيتم عرض مجلة من التوصيات اليت ميكن أن تكون كفيلة بإجناح مشروع احملمية البحرية 

  :للحظرية الوطنية لتازة 

حمللية املعنية من أجل هيكلة الصيادين إن مسريي احملمية مدعوون إىل العمل بالتعاون مع اجلماعات ا -

  .واحلث على خلق أو تطوير مجعيات ممثلة للصيادين وختدم مصاحلهم

من الضروري العمل على خلق الثقة بني الصيادين واإلدارات املختلفة كو�م املتضررين األولني بإنشاء  -

مج كافة األطراف ذات املصلحة يف تسيري احملمية، عن طريق احلد من املشاكل املمكن الوقوع فيها، إذا مل يتم د

  .ومن مث تنمية املنطقة احملمية بصفة مندجمة ومبنية على اإلدارة باملشاركة
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عند إنشاء حممية حبرية كوسيلة لتهيئة اإلقليم وتسيريه بطريقة مستدامة، جيب األخذ بعني االعتبار  -

  .يف إعداد وتطبيق املشروع انتظارات معظم مستغلي املنطقة خاصة الصيادين عن طريق دجمهم

العمل على املوازنة بني رغبات السواح والسكان احملليني من جهة ومتطلبات املنطقة من من الضروري  -

  .حيث التنمية من جهة أخرى

يعترب التدخل احلكومي أساسيا من أجل تقنني النشاطات املمارسة واحلد من املمارسات احملظورة، من  -

يري مستدامة للموارد البحرية يف إطار فعالية اقتصادية وعدالة اجتماعية، وميكن أن أجل الوصول إىل سياسة تس

  .يكون هذا عن طريق العمل حبقوق الدخول إىل املنطقة وتنظيم نشاط الصيد البحري والسياحة بطريقة كفؤة

فرص االستثمار  إىل جانب املساعدات املالية، يعترب نقل املصطافني خيارا ال بأس به، وبالتايل فإن توفري -

يف هذا ا�ال للمتضررين من إنشاء احملمية على املدى املتوسط يعترب سياسة تعويضية مشجعة لقبول فكرة احلماية 

  .ملا تذره هذه النشاطات من أرباح على ممارسيها

حتياجات إن جناح مشروع احلماية مرهون بإقامة مشاريع تنموية يف املنطقة ختدم االقتصاد احمللي، لتلبية اال -

املتزايدة للسواح والزوار من جهة، وتوفري فرص عمل للسكان احملليني من جهة أخرى، وهذا ما يعود باإلجياب 

فمن أجل . على اجلانبني االقتصادي واالجتماعي يف آن معا، من حيث زيادة الطلب وتوفري فرص عمل إضافية

تشجيع على االستثمار يف خمتلف القطاعات يف استيعاب العجز الذي يسجله نشاط الصيد، من الضروري على ال

  .خنص بالذكر قطاعات النقل والصناعات التقليدية، اإلقليم

يتعني تطوير أنواع جديدة من السياحة ال سيما السياحة البيئية يف إطار احملمية البيئية اليت تستهدف  -

ويف هذا الصدد ميكن التأكيد . اجلماعيةاجلمهور الذي يندد باحملافظة على البيئة، هذا ميكن من تفادي السياحة 

أنه ميكن توجيه بعض جهود الصيد إىل إقامة مشاريع سياحية بيئية، ختدم التنمية احمللية املستدامة، وتقلل من 

  .خماطر الصيد اجلائر وكذا السياحة اجلماعية، واليت تلحق أضرارا وخيمة بالبيئة

بية من أجل استقبال وتلبية األعداد املتزايدة للسواح واحلرص يتعني على الوالية الرفع من طاقتها االستيعا -

  .على تلبية احتياجا�م املتزايدة، ملا للنشاطات السياحية من عوائد مهمة

من الضروري السهر على التحكم يف جهود الصيد خالل السنوات األوىل اليت تلي إنشاء احملمية باعتبار  -

فتح ا�ال أمام الصيادين إذ جيب . الصيدية على املدى القصري واملتوسطأن مشروعا كهذا يؤدي إىل تراجع الغلة 

من جهة  .ملمارسة نشاطات أخرى يف هذه الفرتة، توفر هلم عوائد إضافية وتزيد من نسبة قبوهلم ملشروع احلماية

ى أخرى، جيب السهر على وضع خطط عمل واسرتاتيجيات تسعى إىل تشجيع االستثمار يف القطاع على املد

  .الطويل، وتتجاوب مع االرتفاع مع املخزون السمكي من أجل االستفادة من كامل منافع احملميات البحرية
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ينبغي على اجلهات الرمسية املسؤولة السهر على تأطري ظاهرة اإلقامة عند القاطن �دف تعميم األرباح  -

املسؤولة على التحضري ملواسم على خمتلف األطراف املعنية، خاصة وكون اجلماعات احمللية هي الوحيدة 

  .االصطياف، وما يرتتب عن ذلك من تكاليف

الذي قائم على خلق نوع من املسؤولية لدى ممارسي هذا النشاط، ال الصيد بث جذورمن الضرورة  -

قيق الوظائف األساسية للصيد واملتمثلة يف حت زيادة علىيسعى إىل احلفاظ على الكائنات البحرية النباتية واحليوانية 

  .األمن الغذائي واحلد من البطالة والرفع من العائد السنوي

يتعني على اجلهات املسؤولة حماولة ضبط القطاعات األخرى املتأثرة بإنشاء احملميات البحرية للتقليل من  -

 .آثارها على البيئة، كقطاع النقل
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