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 سعيد شوقي شكور. د
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حملميات البحرية يف احملافظة على التنوع دور ا

 البيولوجي واستدامة الصيد البحري

 

   -والية جيجل–دراسة حالة احملمية البحرية لتازة 
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متنا لع ال علم لنا إال ما وا سبحانكـقال

 إنك أنت العليم احلكيم
 

 (من سورة البقرة 32 اآلية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 إهــــــداء

 

 ...إىل من هما صاحبا الفضل بعد اهلل فيما وصلت اليه

 ...إىل أعز و أحب الناس إىل قليب

 حفظه اهللوالدي احلبيب 

 والدتي احلبيبة حفظها اهلل

 إىل أخويَّ وأخواتي و

 أهدي جهدي املتواضع هلم مجيعا 

 

 



 
 
 

 

 شكر وعرفان

 

 أمحد اهلل عز و جل محدًا يليق جبالله، على توفيقه

 ومدي بالقوة و العون إلمتام هذا العمل املتواضع  ،إياي

 كمــا أتقدم جبزيل الشكر و العرفان، و جم التقدير

 سعيد شوقي شكورإىل األستاذ املشرف الدكتور 

 لي من توجيهاته القيمة، و إرشاداته النيــرة، على ما أسداه 

 لـي الصعاب، و أنارت لي الدرب، و دفعتين قدما إلمتام اليت ذللت 

 .هذا البحث املتواضع، فجزاه اهلل عين خري اجلزاء

  مجيع أساتذتي مبدرسة الدكتوراه جامعة سطيف أشكركما 

 مجيع من ساعدني، و أمـد لي يد العون و

 عيـدمن قريب أو من ب

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فـهــرس احملـتـويـات        

 

 

 

 

 

 

 



 

 تـهــرس املـحتـويـافـ 
 

 الصفحة وانــــــــــــــــــالعن
 اإلهداء

 شكر وعرفان

 فهرس احملتويات

 I قائمة االختصارات

 III قائمة األشكال

 V قائمة اجلداول

 ط-أ العــامة مقدمةال
 في المحافظة على التنوع البيولوجي المحميات البحريةدور : الفصل األول

 20 متهيد

 20 وأهميتهالتنوع البيولوجي  تعريف: المبحث األول   

 20 تعريف التنوع البيولوجي :املطلب األول       

 20 البحري أمهية التنوع البيولوجي: ثايناملطلب ال       

 20 اخلدمات التموينية  -1 

 20 الثقافية  اخلدمات -0 

 20  اخلدمات التنظيمية -0 

 20 اخلدمات الداعمة -0 

 20 أسباب تدهور التنوع البيولوجي: المبحث الثاني   

 11  البحرية للموارد اجلائر أو املفرط االستغالل: املطلب األول       

 10 البحرية املوائل وفقدان تدهور :املطلب الثاين       

 10  التلوث البحري :الثالثاملطلب        

 10  الغريبة الغازية األنواع: املطلب الرابع       

 11 التغريات املناخية :املطلب اخلامس       



 

 00 المحميات البحرية وسيلة للمحافظة على التنوع البيولوجي: المبحث الثالث   

 00 تعريف احملميات البحرية : املطلب األول       

 00 أنواع احملميات البحرية: املطلب الثاين       

 00 أمهية احملميات البحرية: املطلب الثالث       

 00 احملميات البحرية والتنمية املستدامة: املطلب الرابع       

 02 عالقة احملميات البحرية بالتنوع البيولوجي: املطلب اخلامس       

 00 أسس عمل احملميات البحرية -1         

 00 اآلثار االجيابية للمحميات البحرية على التنوع البيولوجي -0         

 00 البيولوجي التنوع على البحرية للمحميات االجيابية اآلثار حول دراسات -0         

 00 خالصة الفصل األول

 في استدامة الصيد البحري المحميات البحريةدور : الفصل الثاني

 00 متهيد

 00 وأهميتها الموارد السمكية تعريف: المبحث األول   

 00 تعريف املوارد السمكية: املطلب األول       

 00 أمهية املوارد السمكية: املطلب الثاين       

 01 أمهيتها كمصدر للغذاء -1          

 00 أمهيتها كمصدر لفرص العمل -0          

 01 أمهيتها كمصدر للدخل -0          

 00 وضعية الموارد السمكية : المبحث الثاني    

 00 وضعية املوارد السمكية يف العامل: املطلب األول       

 00 وضعية املوارد السمكية يف اجلزائر: املطلب الثاين       

 00 أسباب تدهور املوارد السمكية يف اجلزائر: املطلب الثالث       

 00 اقتصاديات الصيد البحري والموارد السمكية: المبحث الثالث    

 00 منهج اقتصاديات املوارد الطبيعية: املطلب األول       

 02 السمكية واملوارد البحري الصيدمنهج اقتصاديات : املطلب الثاين       



 

 01 عالقة المحميات البحرية بالصيد البحري: المبحث الرابع    

 00 التقليدية اإلدارية النظم فشل ضد ضمانات تبسيط إدارة املصايد وتقدمي :املطلب األول       

 00 تبسيط إدارة املصايد -1          

 00 التقليدية اإلدارية النظم فشل ضد ضمانات تقدمي -0          

 00 والتقليل من نسبة الوفيات االستغالل معدالت مراقبة: املطلب الثاين      

 00 االستغالل معدالت مراقبة -1          

 00 التقليل من نسبة الوفيات -0          

 00 العرضي الصيد من التقليلاحلد من اآلثار الثانوية للصيد البحري و : املطلب الثالث      

 00 احلد من اآلثار الثانوية للصيد البحري -1          

 00 العرضي الصيد من التقليل -0          

 00 حل النزاعات بني املستخدمني  : املطلب الرابع      

 00 خالصة الفصل الثاين

 البحري والصيد البيولوجي التنوع على لتازة البحرية للمحمية المرتقبة اآلثار: الفصل الثالث
 00 متهيد

 02 لتازة الوطنية للحظيرة عام تقديم: األول المبحث   

 02 لتازة الوطنيةموقع ومناخ احلظرية : األول املطلب       

 02 املوقع -1            

 01 احلدود -0            

 01 املناخ -0            

 01 لتازة الوطنية باحلظريةالبيولوجي  التنوع :الثاين املطلب       

 00 التنوع البيولوجي احليواين -1          

 00 التنوع البيولوجي النبايت -0          

 00 املناطق السياحية باحلظرية الوطنية لتازة :الثالث املطلب       

 00 غابات قروش -1          

 00 الكورنيش اجليجلي    -0          



 

 00    العجيبة الكهوف -ـ0          

 00 الباز غار مغارة -0          

 00 بليدة برج احليوانات حديقة -0          

 00 لتازة الوطنية للحظيرة البحرية المنطقة في البحري البيولوجي التنوع: الثاني المبحث    

 00 البحري احليواين التنوع: األول املطلب       

 00 البحري النبايت التنوع: الثاين املطلب       

 01 (البحرية املساكن) البحرية املوائل: الثالث املطلب       

 00 قطاع الصيد البحري بوالية جيجل: المبحث الثالث    

 00 وسائل اإلنتاج :املطلب األول       

 00 البحري أسطول الصيد -1             

 10 املوارد البشرية -0             

 11 مناطق الصيد وتنظيم نشاط الصيد البحري: املطلب الثاين       

 11 وسائل الصيد البحري -1             
 10 البحري الصيد مناطق -0             

 02 تطور نشاط الصيد البحري: املطلب الثالث       

 02 تطور اإلنتاج السمكي -1            

 00 الكميات املصطادة وأسعار املنتجات -0            

 110 سمكيةالقيمة االقتصادية للمنتجات ال -0            

 100 لتازة البحرية المحمية آلثار المرتقبة التوقعات: الرابع المبحث   

 100 تقدمي عام ملشروع احملمية البحرية لتازة: املطلب األول      

 100 املوقع -1            

 100 لتازة البحرية املنطقة تقسيم -0            

 101 البحريوالصيد التوقعات املرتقبة آلثار احملمية البحرية لتازة على التنوع البيولوجي  :املطلب الثاين      

 101 تصميم الدراسة امليدانية -1            

 100 املعاجلة اإلحصائية واختبار الفرضيات -0            



 

 100 خالصة الفصل الثالث

 100 الخاتمة العامة

 102 قائمة املراجع

 101 املالحق

 ملخص الدراسة
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 قـائـمـة االختصارات       

 قـائـمـة األشكــال     

 قـائـمـة  اجلـــداول    
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 تالاخـتصـاراة ــمـائـق
 

 الـمعــنـى الاختصــار

AMP احملمية البحرية 
Aire marine Protégée 

ASP 
 املتوسطية احملميات اخلاصةبروتكول 

Aires spécialisement protégées pour la 
méditerranée 

ASPIM 
 ناطق احلماية اخلاصة ذات األمهية املتوسطيةم

Aires  Spécialement Protégées d’Importance 
Méditerranéenne 

CBD اتفاقية التنوع البيولوجي 
Convention sur la diversité biologique 

DPRH 
 مديرية الصيد البحري واملوارد الصيدية

Direction de la pêche et des ressources 
halieutiques 

GBO  التوقعات العاملية للتنوع البيولوجيأو نشرة تقرير 
Global biodiversity outlook 

GMB الربنامج البحري العاملي 
Global Marine Program 

Interreg IIIC Med Pan  الشبكة املتوسطية للحظائر الوطنيةمشروع 
Réseau Méditerranéen Des Parcs Nationaux 

MAB برنامج اإلنسان واحمليط احليوي 
Man and Biosphere 

MEA تقرير التقييم البيئي لأللفية 
L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire 

MedPan Sud 
 البحر األبيض املتوسط جنوبشبكة مسريي احملميات البحرية يف 

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



 
II 

Natura 2000  داخل اإلحتاد األوريبالبحرية والربية شبكة املناطق الطبيعية 

OCDE 
 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

Organisation de Coopération et de 
Développement Économique 

PNT احلظرية الوطنية لتازة 
Parc National Taza 

PAM  من أجل البحر األبيض املتوسطبرنامج العمل 
Plan d’action pour la méditerranée 

PAS BIO 
 مج العمل االسرتاتيجي من أجل محاية التنوع البيولوجيبرنا

Plan d’action stratégique pour la conservation 
de la diversité biologique 

SPSS للعلوم االجتماعية اإلحصائية احلزم برنامج 
Statistical Package for the Social Sciences 

UICN االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة 
Union Mondiale pour la Nature 

UNESCO 
 

علم والثقافةلمنظمة األمم املتحدة للرتبية وا  United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 

Organization 

WCPA    احملميةبرامج اللجنة العاملية للمناطق  
World Commission for Protected Areas 

WWF الطبيعة لحفاظ علىالصندوق الدويل ل 
World Wild Fund for Nature 

 

  

 

 



 
III 

 لالأشكـاة ــمـائـق
 

 الصفحة عنـــوان الشـكــــل الرقــم

 10 البحري أمهية التنوع البيولوجي 10

 01 التنوع البيولوجي البحريأسباب تدهور  10

 80 القيمة الغذائية للموارد السمكية 10

 01 عدد األشخاص العاملني يف قطاع الصيد البحري يف العامل 18

 01 (0101-0991)عدد األشخاص العاملني يف قطاع الصيد البحري يف العامل خالل الفرتة  10

 00 (0100-0110)( مليون طن)اإلنتاج السمكي العاملي  10

 08 (0119-0908)حالة األرصدة السمكية العاملية  10

 00 (0100-0110)( طن)اإلنتاج السمكي الوطين  10

 00 التنوع البيولوجي باحلظرية الوطنية لتازة 19

 00 (0100-0101)عدد األنواع البحرية باحلظرية خالل الفرتة  01

 01 0100لسنة  وموانئ الصيدحسب املهن  والية جيجلتوزيع أسطول الصيد البحري ل 00

 00 (%) 0100لسنة وموانئ الصيد  توزيع أسطول الصيد البحري لوالية جيجل حسب املهن 00

 00 (0100-0110)تطور أسطول الصيد البحري مبيناء جيجل  00

 08 (0100-0110)تطور أسطول الصيد البحري مبيناء جيجل حسب املهن  08

 00 (0100-0110)تطور أسطول الصيد البحري مبيناء زيامة منصورية  00

 00 (0100-0110)تطور أسطول الصيد البحري مبيناء زيامة منصورية حسب املهن  00

 00 (0100-0110)تطور عدد البحارة بوالية جيجل خالل الفرتة  00

 90 (0100-0110)تطور حجم اإلنتاج السمكي بوالية جيجل خالل الفرتة  00

 90 (0100-0110)تطور اإلنتاج السمكي بوالية جيجل حسب املوانئ  09

 98 (0100-0110)خالل الفرتة بوالية جيجل تطور إنتاج األمساك البيضاء  01

 98 (0100-0110)خالل الفرتة  بوالية جيجل تطور إنتاج األمساك الزرقاء 00

 90 (0100-0110)خالل الفرتة  بوالية جيجل تطور إنتاج القشريات 00

 90 (0100-0110)خالل الفرتة بوالية جيجل تطور إنتاج أمساك القرش وأبو سيف  00



 
IV 

 000 تقسيم احملمية البحرية لتازة 08

 000 مناطق تقسيم احملمية البحرية لتازة 00

 000 توزيع عينة الدراسة وفق متغري اجلنس 00

 000 العمرتوزيع عينة الدراسة وفق متغري ا 00

 008 املستوى التعليميتوزيع عينة الدراسة وفق متغري  00

 000 توزيع عينة الدراسة وفق متغري الوظيفة 09

 000 مدة العملتوزيع عينة الدراسة وفق متغري  01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
V 

 لداو ــة اجلــمـائـق
 

 الصفحة عنـــوان اجلــــدول الرقــم

 00 (0100-0110)اإلنتاج السمكي العاملي خالل الفرتة  10

 00 (0100-0110)خالل الفرتة ( طن)اإلنتاج السمكي الوطين  10

 00 (0100-0101)عدد األنواع البحرية باحلظرية خالل الفرتة  10

 01 0100لسنة  الصيد ئالبحري بوالية جيجل حسب املهن وموان توزيع أسطول الصيد 18

 01 0100حسب املهن لسنة  توزيع أسطول الصيد البحري مبيناء جيجل 10

 00 0100توزيع أسطول الصيد البحري مبيناء زيامة منصورية حسب املهن لسنة  10

 00 (%) 0100لسنة  الصيد موانئالبحري لوالية جيجل حسب املهن و توزيع أسطول الصيد  10

 00 (0100-0110)تطور أسطول الصيد البحري مبيناء جيجل خالل الفرتة  10

 00 (0100-0110)تطور أسطول الصيد البحري مبيناء جيجل حسب املهن خالل الفرتة  19

 00 (0100-0110)تطور أسطول الصيد البحري مبيناء زيامة منصورية خالل الفرتة  01

 00 (0100-0110)تطور أسطول الصيد البحري مبيناء زيامة منصورية حسب املهن خالل الفرتة  00

 00 (0100-0110)تطور عدد البحارة بوالية جيجل خالل الفرتة  00

 91 (0100-0110)تطور حجم اإلنتاج السمكي بوالية جيجل خالل الفرتة  00

 90 (0100-0110)تطور اإلنتاج السمكي بوالية جيجل حسب املوانئ خالل الفرتة  08

 90 (0100-0110)خالل الفرتة  بوالية جيجل تطور إنتاج األمساك البيضاء 00

 98 (0100-0110)خالل الفرتة  بوالية جيجل تطور إنتاج األمساك الزرقاء 00

 90 (0100-0110)خالل الفرتة  بوالية جيجل تطور إنتاج القشريات 00

 90 (0100-0110)خالل الفرتة   تطور إنتاج أمساك القرش وأبو سيف 00

 90 0100و 0100الكميات املصطادة مبيناء جيجل خالل سنيت  09

 010 0100و 0100الكميات املصطادة مبيناء زيامة منصورية خالل سنيت  01

 010 0100و 0100أسعار املنتجات السمكية مبيناء جيجل خالل سنيت  00



 
VI 

 019 0100و 0100أسعار املنتجات السمكية مبيناء جيجل خالل سنيت  00

 000 0100و 0100خالل سنيت  االيراد السنوي للمنتجات السمكية مبيناء جيجل 00

 009 0100و 0100االيراد السنوي للمنتجات السمكية مبيناء زيامة منصورية خالل سنيت  08

 000 0100االيراد السنوي للمنتجات السمكية حسب املوانئ لسنة  00

 000 احملاور حسب( كرونباخ ألفا طريقة) الثبات معامالت 00

 000 متغري اجلنستوزيع عينة الدراسة وفق  00

 000 توزيع عينة الدراسة وفق متغري العمر 00

 000 ستوى التعليميتوزيع عينة الدراسة وفق متغري امل 09

 008 توزيع عينة الدراسة وفق متغري الوظيفة 01

 000 مدة العملتوزيع عينة الدراسة وفق متغري  00

مرتبة ( التنوع البيولوجيمسامهة احملمية البحرية يف احملافظة على )استجابات أفراد الدراسة لعبارات  00
 حسب متوسطات املوافقة

000 

مرتبة حسب ( مسامهة احملمية البحرية يف استدامة الصيد البحري)استجابات أفراد الدراسة لعبارات  00
 متوسطات املوافقة

000 

 081 البحريالتنوع البيولوجي والصيد يف حممية تازة  مسامهة 08

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقـدمــة العـامــة      

 

 

 

 

 

 



 املقدمـة العامـة                                                                                                                               

 

 أ 

    

 لبهة  شهرةة تعيشهاا اليتشال  التذيية مل نظرا األمهية بالغ واسرتاتيجيا اقتصاديا نشاطا البحري الصيد يعترب     
 الصهدار  مكانهة حتته  البحريهة املوارد أصبحت وعليه ،النمو املتزايد للمجتمعات البشريةيف ظ   العامل سكان من
 .العامل لشعوب الذيائي األمن على احلفاظ يف
اقتصههادية  اعلههى اهرار األنشههخة األلههرع الهيت تعتمههد علهى املههوارد الخبيعيهة يهه دي أدوار   البحهري الصههيد فنشها      

الثهرو ، لمها يعتهرب ولله  مناصها العمه  ولله   الذهيائي ألمهنواجتماعية بارز  السيما املسامهة الفعالهة يف تهوفة ا
للعملههة الصههعبة عههن طريهه  تصههدير منتوجههات  هامهها مصههدراحمفههزا للصههناعات البحريههة و هههيا النشهها  االسههرتاتيجي 

وذله  ملها . واملسهتببلية احلاليهة االقتصهادية لتنميهةا يف حتريه  عجلهة اهامهيلعا دورا  فاو بالتايلو  ،الصيد البحري
يلعهها هههيا  وعليههه، النباتيههة واحليوانيههة البحريههة هههاو ومتنههو  مههن املههواردبيولههوجي خمههزون مههن البيئههة البحريههة  بههه تزلههر

 اليهههوو يواجهههه ههههيا األلهههة أن إال .التنهههو  البيولهههوجي دورا هامههها يف نهههو وتخهههور نشههها  الصهههيد البحهههري واسهههتدامته
العمهههود  مههوارد  تعتههرب والههيي ،للتنههو  البيولههوجي البحهههرياملسههتمر  التههدهور جهههرا واألزمههات  املشههال  مههن العديههد

الضهذو  البشهرية تزايهد  بسهبا لخهر يف بحريةاملوارد ال مستبب  وهيا ما جيع ، االسرتاتيجي النشا  ياالفبري هل
  .علياامارسىة امل

ينجم عنه بخبيعهة احلهال  ،ملواردها وسو  تسيةها املفر  االستذاللو الضذو  على البيئة البحرية  هي  تزايدإن    
فالصيد اجلهائر واالسهتذالل . ، واليت تعد الدعامة الرئيسية لنشا  الصيد البحريسمكيةتدهور واخنفاض املوارد ال

 للثههرو  مههدمر  صههيد وأسههاليا أدوات مههن لههة األ هههي  تسههتعمله ومهها ،البحريههة األسههاطي  طههر  مههن الالعبههالي
 البحهري لمها يشهك  التلهو   .وتهدمة املوائه  البحريهة الهيت تعهي   ها السهمكيةاملهوارد ص لهبي إىل تيه د السهمكية

. لخههرا لبههةا علههى املههوارد السههمكية والههيي ال يسههاا فبههم بهه  يتعههداها إىل موائلاهها، رهها ياههدد ببائاهها واسههتمرارها
  .التلو  ناجم عن األنشخة البشرية املمارسة يف املناط  الساحلية وجتدر اإلشار  هنا إىل أن

تسهبا ، حيث تالبحرية البيئة على لبةا وهتديدا لخرا أيضا الدليلة واحليوانية النباتية األنوا  إنتشار يعدلما   
جهرا  األمهراض واالفهرتاا واملنافسهة علهى الذهيا   احملليهة البحريهة األنهوا العديهد مهن  انبراضموت و يف هي  األنوا  

ته رر التذهةات املناليهة الناجتهة عهن التزايهد  اضافة إىل ذله . البحرية وتدهورها املوائ  تذةواملأوع، لما ت دي إىل 
التهأقلم أو اإلنتبهال أو الفنها ، لمها والهيت ال لله  ليهارا إال ، املستمر لألنشخة البشرية سلبا على األنهوا  البحريهة

 البحريهههة ملهههواردا تهههدهور تهههايل يهههنعك وبال .أيضههها علهههى املوائههه  البحريهههة مسهههببة تذهههة بنيتاههها الرتليبيهههة وتهههدمةهاتههه رر 
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 يعهول الهيي األمهان لهزان ههي املهوارد البحريهة فهنن وإمجهاال سوا  من الناحية االقتصادية أو االجتماعية، بالسلا
 . نشا  الصيد البحري الستمرارية عليه
اهي إر  فوعليه جيا محاية البيئة البحريهة ألاها حتتهوي علهى الكثهة مهن الثهروات الهيت يكهن االسهتفاد  مناها،     

 الفعههههال لألجيهههال البادمهههة، وهلههههيا جيههها التحههههرر بسهههرعة لوقههههك تهههدهور املهههوارد السههههمكية ولهههيل  اجيههههاد العهههال 
البحريهههة املههوارد  وإدار  اتيجية لتسههيةلألسههباب اجليريههة لفبههدان التنههو  البيولهههوجي البحههري، مههن لههالل تبههه  اسههرت 

 .االستذالل املستداو هلا من جاة ألرعضمان من جاة و  علياا محايتاا واحلفاظ لضمان
 جنههد البحههري، الصههيد نشهها  تنميههةمحايههة املههوارد البحريههة و  أجهه  مههن املتبعههة والوسههائ  األسههاليا أهههم بههن ومههن   

 الكثهة تبهدو فاهي عليهه، واحملافظهة البحهري البيولهوجي التنهو  محايهة يف جوهريها دورا تلعها والهيت البحرية احملميات
 بشههك  اسههتذالهلاتسههيةها و  وضههمان مههن جاههة املتجههدد  البحريههة املههوارد محايههة لههالل مههن واملكاسهها املنههاف  مههن

  .نشا  الصيد البحري واستدامته تنميةو  تخوير، وهيا ما يضمن من جاة ألرع ومستداوعادل  عبالي
، ولهههالل مههه لر 2002دول العهههامل لهههالل البمهههة العامليهههة للتنميهههة املسهههتدامة  وهانسهههبور  سهههنة  لبهههد أقهههرت     

ووضهه   االسههتذالل املفههر  للمههوارد البحريههة بضههرور  حماربههة، 2002أيضهها حههول احلظههائر سههنة  ( Durban)ديربههان 
مهن  محايهة وحفها املهوارد البحريهة، ولهيا إنشها  شهبكات تهدابة لتعزيهز احملميهات البحريهة إنشها  مهن لهالل حهد لهه

 .من املساحة اإلمجالية للبحار واحمليخات % 20إىل 20احملميات البحرية هتد  إىل محاية من 
انتشار الوعي بضرور  احلفاظ علهى البيئهة البحريهة حتها حتتويهه مهن لائنهات  ريهة تزايد اضافة إىل ذل ، ساهم      

لههيي يرجهه  باألسههاا إىل الضههذوطات املمارسههة مههن قبهه  املنظمههات اههة احلكوميههة ومجاعههات نباتيههة وحيوانيههة، وا
سهههنة   ريهههة حمميههة 111حيههث ارتفههه  مهههن زيهههاد  عههدد احملميهههات البحريهههة يف العههامل بشهههك  متسهههار ،  يف، الضههذم
ليتضههاعك حتبههدار  1771حمميههة سههنة  1200، ووصهه  إىل ألثههر مههن 1710حمميههة سههنة  217ليصهه  إىل  1790

 .حممية  رية 10210إىل  2012حممية ليص  سنة  1129حيث وص  إىل  2001مرات سنة  (00)أرب  
إن هيا التخور امللحهوظ الهيي عرفتهه احملميهات البحريهة علهى مسهتوع العهامل مشهج  وحمفهز جهدا، اهة أنهه مل      

الكليهة، يف حهن  سهاحةاملمهن  2,3% ةحيهث تبلهغ نسهبة محايهة األوسها  البحريه يص  بعد إىل األههدا  املرجهو ،
 .وسا  البحريةألمن ا % 20إىل  20اهلد  املنشود هو محاية 

وتعر  احملميات البحرية رواجا وجناجا لبةا على مستوع البحر األبهي  املتوسهم، الهيي ةتهوي علهى تنهو       
ما ةهتم ضهرور  محايهة ههيا الكنهز الخبيعهي مهن أجه  األجيهال على الصعيد العاملي،  بيولوجي ا  وفريد من نوعه

مههههن املسههههاحة اإلمجاليههههة للبحههههار  % 1,0نسههههبة  تشههههك  مسههههاحة البحههههر األبههههي  املتوسههههمف. احلاليههههة واملسههههتببلية
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ويعتههرب مههوطن فريههد للعديههد مههن األنههوا  النباتيههة  لههم مههن السههواح ،  00000واحمليخههات، حيههث يتههد علههى طههول 
. واحليوانية البحرية املتنوعة، ويضم العديد من املوائ  البحرية املتميز  الضرورية حليا  العديد من الكائنات البحريهة
د اة أنه يتعرض وبدرجة لبة  لضذو  خمتلك اجملتمعات البشرية وأنشختاا، فالتنمية الساحلية والسهياحة والصهي

وعليههه هنههار ضههرور  . اجلههائر والتلههو  والتذههةات املناليههة للاهها تهه رر بشههك  سههلح علههى البيئههة البحريههة املتوسههخية
الخبيعي الهيي تشهرتر فيهه مجيه  بلهدان البحهر األبهي   املورو قصوع الختاذ مجي  الوسائ  والتدابة حلماية هيا 

 .املتوسم واملادد بسبا الضذوطات البشرية املتزايد 
املشهرتر والفريهد  املهورو ، سعت العديد من بلدان البحهر األبهي  املتوسهم إىل محايهة ههيا 1712مني سنة ف    

مههن نوعههه، وذلهه  مههن لههالل تبهه  مجلههة مههن الههربامة واالتفاقيههة الراميههة إىل محايتههه، علههى اههرار برنههامة العمهه  مههن 
 احملميهات اااصهةوبروتكهول ، (PAM( )Plan d’action pour la méditerranée)أج  البحهر األبهي  املتوسهم 

واتفاقيهة التنهو  البيولهوجي ، Aires spécialisement protégées pour la méditerranée)) (ASP)املتوسهخية 
مة العمههه  ، وبرنههها(Natura 2000) األوريب اإلحتهههاد دالههه  والربيهههة البحريهههة الخبيعيهههة املنهههاط  شهههبكةو  لربشهههلونة،

 PAS BIO( )Plan d’action stratégique pour la diversité)االسرتاتيجي مهن أجه  محايهة التنهو  البيولهوجي 

biologique )واةها. 
 %0,0حممية  رية أي مها يعهادل نسهبة  099يبلغ عدد احملميات البحرية يف حوض البحر األبي  املتوسم و     

  2 لهم  110000، وتذخهي ههي  احملميهات مسهاحة (حمميهة 10210) العهامل مهن إمجهايل عهدد احملميهات البحريهة يف
لألوسها  البحريهة اإلمجاليهة  احملميهة مهن املسهاجة % 21,1مها يعهادل نسهبة  من مسهاحة البحهر األبهي  املتوسهم ا

. مهههن احملميهههات البحريهههة املتوسهههخية يف وهههال احلهههوض املتوسهههم والنسهههبة املتببيهههة يف جنوبهههه %70وتبههه   ،يف العهههامل
مههن املسههاحة اإلمجاليههة للبحههر املتوسههم ولههيا اقامههة  %10وتسههعى دول البحههر األبههي  املتوسههم إىل محايههة نسههبة 

 .تزايد شبكة من احملميات البحرية تربم دول البحر املتوسم بذرض محايته من الضذو  البشرية امل
اليي يعهد أسهاا  وعلى ارار دول البحر األبي  املتوسم تسعى اجلزائر إىل محاية تنوعاا البيولوجي البحري    

، إلمكانيههات الههيت تزلههر  هها البيئههة البحريههة اجلزائريههةل انظههر  عمليههة التنميههة واحللبههة الرئيسههية لنشهها  الصههيد البحههري،
 .البحرية وهيا ال يتحب  إال عن طري  إنشا  احملميات
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 دراسةالةإشكالي:أوال
باحملميهات  املتعلبهة الساببة األجنبية والدراسات األدبيات على اإلطال  لالل من الدراسة مشكلة استمدت   

يف احملافظهة علهى التنهو   دورهها  حتديهد  هد  وذل  مناا؛ قريبة صلة ذات موضوعات من  ا يبرتن البحرية وما
 :يف يتبلور الرئيسي فنن التساؤل هنا ومن البيولوجي من جاة واستدامة نشا  الصيد البحري من جاة ألرع،

واستدامــــةيـــالبيولوجوعـــالتنعلىةـــالمحافظفيةــالمساهمةــالبحرياتـللمحمينــيمكفــــكي
ري؟ـــالبحدــــالصي



 :التالية الفرعية التساؤالت من جمموعة الرئيسي اإلشكال هيا عن وينبث 
 ما هي اآلرار االجيابية للمحميات البحرية على التنو  البيولوجي؟ -
 ؟يكن للمحميات البحرية أن تساهم يف استدامة نشا  الصيد البحري  ه  -
 احملافظههة يف مسهامهتاا مههدع ومها( جيجهه  بواليهة لتههاز  البحريهة احملميههة)اجلزائهر يف البحريههة احملميهات واقهه  ههو مها -

 البحري؟ الصيد نشا  واستدامة البيولوجي التنو  على
 

 الدراسةفرضيات:اثاني
 :النحو التايل على الدراسة فرضيات صيذت فبد الساببة الدراسات به أتت وما البحث مشكلة إىل استنادا   
 .اجيابية على التنو  البيولوجيللمحميات البحرية آرار  :األولىالفرضية-1
 .الصيد البحري للمحميات البحرية دور يف استدامة نشا :الثانيةالفرضية-2

 

 دراسةالأهمية:الثثا
احملميهات البحريهة ومسهامهتاا يف  وههو األمهيهة، اايهة يف موضهو  علهى الضهو  تسهليخاا يف بحهثال أمهيهة تكمن   

 :من أمهيتاا الدراسة تستمد لما ،احلفاظ التنو  البيولوجي واستدامة نشا  الصيد البحري
 الصههيد نشهها  اسههتدامةالبيولههوجي مههن جاههة و  التنههو  علههى احملافظههة يف البحريههة احملميههات تلعبههه الههيي الههدور -

 الصههيد نشها  وتخهوير تنميهة يف املسهامهة يفاملهوارد السهمكية  وأمهيهة دور ولهيل  ،مهن جاهة ألهرع البحهري
 مهههن البحهههري الصهههيد يف االسهههتدامة حتبيههه  سهههب  يف البحهههث يسهههتوجا وبالتهههايل مسهههتداو، بشهههك  البحهههري
 .البحرية احملميات لالل
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 دون املوضهو  ههيارنايها  يف للبحث الشخصي الفضول إىل باإلضافة العلمي، ختصصنا م  املوضو لاشي  -
 .اة 

 املسهامهة ولهيا البيولهوجي التنهو  علهى احملافظهة يف اودورهه البحرية احملميات موضو  بأمهية الشخصي اليبن -
 .اسرتاتيجيا نشاطا باعتبار  البحري الصيد نشا  استدامة يف

 حتبيه  ولهيا البيولوجي التنو  صون يف مسامهتاا ومدع اجلزائر، يف البحرية احملميات واق  حماولة تشخيص -
 .البحري الصيد نشا  مستوع على االستدامة

 

 دراسةالأهداف:رابعا
 :التالية الرئيسية األهدا  حتبي  إىل ياد  البحث   
 عليه  احملافظة يف البحرية احملميات دور وتبيان البيولوجي التنو  أمهية إبراز -
 .يف التسية املستداو لنشا  الصيد البحري البحريةإبراز أمهية املوارد السمكية وتبيان دور احملميات  -
 البيولههوجي التنههو  علههى احملافظههة يف مسههامهتاا مههدع وتبيههان اجلزائههر، يف البحريههة احملميههات واقهه  تشههخيص  -

 .البحري الصيد نشا  واستدامة
 

لدراسةامنهج:اخامس
مصهههههادر : وتتمثههههه  ههههههي  األدوات يف يهههههتم اعتمهههههاد جمموعهههههة مهههههن األدوات لهههههالل البيهههههاو بنجنهههههاز الدراسهههههة،

 .البيانات، أسلوب مج  البيانات، وأسلوب حتلي  البيانات
مهههن أجههه  إجنهههاز ههههيا البحهههث ل االعتمهههاد علهههى الكتههها العلميهههة املتخصصهههة ولهههيا  :أســـلوبجمـــاالبيانـــات

يبههي فبهههد ل أمهها يف مهها جلههص اجلانهها التخب. البحههو  واملبههاالت، والههيت سههامهت يف تههدعيم اجلانهها النظههري منههه
االعتمهههاد علهههى االسهههتبيان للحصهههول علهههى املعلومهههات باإلضهههافة إىل اعتمهههاد األدوات األلهههرع يف مجههه  البيانهههات  

 .لاملبابالت واملالحظات وإحصائيات قخا  الصيد البحري
وو ل االعتمهاد يف عمليهة حتليه  البيانهات اجملمعهة علهى برنهامة احلهزو اإلحصهائية للعله :البياناتتحليلأسلوب

 .، واليي ةتوي على العديد من االلتبارات اإلحصائية(SPSS)االجتماعية 
 املههههناة أن جليهههها ظاههههر أجهههه  اإلجابههههة علههههى تسههههاؤالت الدراسههههة وللوصههههول إىل حتبيهههه  أهههههدافاا، عليهههه ومههههنو     

 للمشهكلة والعمي  الشام  التحلي  على مساعدا مناجا لكونه والتحليلي، الوصفي املناة هو للدراسة املناسا
 مههن اجملههال هههيا يف وامليدانيههة النظريههة البحههو  علههى االعتمههاد سههيتم الوصههفية الدراسههة صههعيد فعلههى ،دراسههةال قيههد
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 مههن حالههة دراسههة مهناة علههى االعتمههاد فسههيتم التحليلهي، امليههداي البحههث صههعيد علهى أمهها .املكتههح املسهه  لهالل
 البيولههوجي التنههو  علههى احلفههاظ يف مسههامهتاا مههدع وتبيههان اجلزائههر يف البحريههة احملميههات واقهه  علههى الوقههو  أجهه 

 .البحري الصيد نشا  استدامةو 
 

 دراساتالسابقةال:سادسا
الههيت تههوفرت لنهها حههول موضههو  الدراسههة أفضههى إىل عههدو وجههود  واملصههادر املراجهه  ملختلههك املكتههح إن املسهه 

ولكههن هنههار جمموعههة  بشههك  تفصههيلي، البحههرياحملميههات البحريههة والتنههو  البيولههوجي والصههيد دراسههات تههربم بههن 
 :يلي ما ، من بيناا نيلردراسته بصدد حنن اليي بهاملوضو  ترتبم اليت الدراساتمن 

 

البحريـــةللمحميـــاتواالجتمـــاعياالقتصـــاديالمـــردودتحليـــل: بعنهههوان ،(2012 أمسههها  شهههالر،)دراسهههة  -
جيجلواليةلتازةالبحريةالمحميةالمنطقةحالةدراسةالمستدامةالتنميةتفعيلفيودورها

 امعهة  التسهية علهوو يف الهدلتورا  مدرسهة إطهاراملاجسهتة يف هي  الدراسة عبار  عهن مهيلر  مكملهة لنيه  شهااد  
 احملليهههة التنميهههة حتبيههه  يف ودورهههها البحريهههة، احملميهههات حهههوللحهههورت ههههي  الدراسهههة ، وقهههد 2012سهههنة  1سهههخيك

 واسههتخداماهتا جيجهه ، بواليههة لتههاز  الوطنيههة للحظههة  احملميههة البحريههة املنخبههة حالههة دراسههة لههالل مههن املسههتدامة
 .اجلزائري االقتصاد مستوع على مستببال املستدامة الشاملة التنمية يف ومسامهتاا

املفهههاهيم املتعلبهههة باحملميهههات البحريهههة وإلزاميهههة احملافظهههة علهههى البيئهههة خمتلهههك سهههتعراض بنالدراسهههة  ههههي  ومسحهههت    
ودور احملميهههات يف حتبيههه  ذلههه ، أتبعتاههها الباحثهههة بدراسهههة تخبيبيهههة دعمهههت مهههن لهههالل دراسهههتاا النظريهههة، حيهههث 

 االقتصههادي املههردود مههن الرفهه  يف للمحميههات البحريههة الفعليههة املسههامهة إبههراز حمالهها   ههد  نتههائةحاولههت حتليهه  
  .حم  الدراسة قليملإل واالجتماعي

 واالجتمهاعي االقتصهادي املردود من الرف  يف البحرية احملميات إسااو مدع حاولت الباحثة تبيانوعليه فبد     
وذلهه  مههن  البحريههة، للمههوارد املسههتداو التسههية لههالل مههن املسههتدامة احملليههة التنميههة تنشههيم يف ودورههها للنشههاطات
 احملميهات لبيهاو تفسهة أول البيولهوجي التنهو  علهى احلفهاظ لهون مهن الهرام علهىو  .احملميات البحريهة لالل اقامة

 الصههعيد علههى متزايههد  بأمهيههة ةظيههان اللههيين واالجتمههاعي االقتصههادي اجلههانبن إمهههال يكههن ال أنههه إال البحريههة،
 .والسياحة البحري الصيد قخاعي تنمية دورها يف لالل من وذل  والعاملي، واإلقليمي احمللي
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المحميـــاتالبحريــةكوســـا ل: بعنههوان ،(Maya Brennan Jacot ،2007 مايهها برينههان جهههالوت)دراسههة  -
تطبيقـاتمعـاييراالختيـارومـدمالم  مـةالمعتمـدةفـيإ ـار:للمحافظةعلـىالتنـوعالبيولـوجيالبحـري

اتفاقيةالتنوعالبيولوجي
سههنة شههةبرور بكنههدا  امعههة  املاجسههتة يف علههوو البيئههةهههي  الدراسههة عبههار  عههن مههيلر  مكملههة لنيهه  شههااد       

الدراسهة إىل إظاهار مهدع تخبيه  املعهاية البيئيهة واالقتصهادية االجتماعيهة  الباحثة مهن لهالل ، وقد هدفت2007
  األساسههي هلهها واملتمثهه  يف احملافظههة علههى يف التيههار مواقهه  إنشهها  احملميههات البحريههة ولههيا دورههها يف حتبيهه  اهلههد

 . التنو  البيولوجي
ولهيا  الدراسة باستعراض خمتلك ااهدمات الهيت يوفرهها التنهو  البيولهوجي للمجتمعهات البشهرية،  ومسحت هي    

وألهههدت الباحثهههة علهههى أمهيهههة الهههدور الهههيي تلعبهههه . التحهههديات والتاديهههدات الهههيت يواجااههها وأمهيهههة احملافظهههة عليهههه
لمها تخرقهت إىل خمتلهك املعهاية البيئيهة واالقتصهادية . احملميات البحرية لوسيلة للمحافظهة علهى التنهو  البيولهوجي

قه  إنشها  احملميهات البحريهة حتها فياها تله  املعهاية املعتمهد  االجتماعية واليت يكن اعتمادهها يف عمليهة التيهار موا
وأربتههت الباحثههة مههن لههالل دراسههتاا أمهيههة وجههود تههوازن بههن اجلوانهها البيئيههة . مههن قبهه  اتفاقيههة التنههو  البيولههوجي

 .واجلوانا االقتصادية االجتماعية عند إنشا  احملميات البحرية حىت تضمن جناحاا
لنظريهههة بدراسهههة تخبيبيهههة هادفهههة إىل إظاهههار مهههدع تخبيههه  املعهههاية البيئيهههة واالقتصهههادية ودعمهههت الباحثهههة دراسهههتاا ا

االجتماعية عند إنشا  احملميات البحرية، وذل  من لهالل حتليه  جتهارب سهاببة لهبع  احملميهات البحريهة ملبارنهة 
 .قية التنو  البيولوجياملعاية اليت ل اعتمادها عند إنشا  هي  احملميات باملعاية املعتمد  من قب  اتفا

 

االقتصـــاديالتحليــلفــيمســـاهمة: بعنههوان ، (Frédérique ALBAN  ،2002 ألبههان فريههديري )دراسههة  -
 (Mer d’Iroise)إيروازوبحر(La rade de Brest)بريستخليجعلىتطبيقات:البحريةللمحميات

بريسههت الذربيههة  امعههة  العلههوو االقتصههاديةيف  دلتورا ر  عههن مههيلر  مكملههة لنيهه  شههااد  الهههههي  الدراسههة عبهها     
البياو بالتحلي  االقتصادي للمحميهات البحريهة بنعتبهار إىل  الباحثة من لالهلا ، وقد هدفت2002بفرنسا سنة 

أاها وسههيلة لتسههية النشهاطات البشههرية يف املنههاط  السهاحلية وذلهه  بذههرض الوصهول إىل اهلههد  األساسههي املتمثهه  
اقتصهههههادي -وعمهههههدت الباحثهههههة إىل اسهههههتخداو نهههههوذ  بيهههههو .بهههههالي املسهههههتداو للمهههههوارد البحريهههههةيف االسهههههتذالل الع

(Bioéconomique )البيهههاو بعمليهههة التبيههههيم جههه  وذلههه  مهههن أ ،يسهههم  بهههالفام اجليهههد لعمههه  احملميهههات البحريهههة
حيهث انخلبهت يف حتليلاها مهن نشها  الصهيد البحهري آلهي  بعهن االعتبهار له   ،االقتصادي للمحميات البحريهة
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التفاعالت بن النشاطات الصيدية وبن النشاطات البشهرية األلهرع اهة االسهتخراجية علهى اهرار تربيهة املائيهات 
 د لمههها دعمهههت الباحثهههة دراسهههتاا النظريهههة بدراسهههة تخبيبيهههة استعرضهههت فياههها حهههالتن  ههه  .والنشهههاطات الرتفيايهههة

دراسهههة التهههأرة االقتصهههادي للمحميهههات البحريهههة، حيهههث توصهههلت مهههن لالهلههها إىل املنهههاف  الهههيت يكهههن جنياههها مهههن 
 .احملميات البحرية على اعتبار أاا وسيلة مكانية لتسية النشاطات البشرية

 

األوسـا لحمايةوالبيئيةالبيولوجيةالقواعد: بعنوان ،(Coralie RAFFIN ،2002 لورايل رافان)دراسة  -
  (Mer d’Iroise)إيروازبحرلالبحرية

، 2002بريسههت الذربيههة بفرنسهها سههنة  امعههة  دلتورا هههي  الدراسههة عبههار  عههن مههيلر  مكملههة لنيهه  شههااد  الهه     
املتعلبههة بالبيئههة ة املعههار  البيولوجيههة والبيئيههة و اإلشههكالية املخروحههة إظاههار مسههامه الباحثههة مههن لههالل وقههد هههدفت

 . البحرية يف إجياد مباربة مثلى حلمايتاا وإدارهتا
ومسحههت هههي  الدراسههة بنلبهها  الضههو  املعلومههات املتعلبههة بههالتنو  البيولههوجي واحملافظههة عليههه، لمهها استعرضههت      

تخرقهت أيضها ، و علهى املهدع البصهة واملتوسهم الباحثة مجلة من الضذوطات البشهرية املمارسهة علهى البيئهة البحريهة
وألهدت ههي  . خمتلك التحديات والتاديدات اليت تواجه املوائ  البحرية واجملتمعات البحريهة الهيت تعهي  فياهاإىل 

حيث ل اقرتاح احملميات البحرية لوسهيلة  ،البحرية البيئة  محاية أج  من املتاحة واحللول األولويات علىالدراسة 
 .للمحافظة على التنو  البيولوجي وإدار  األوسا  البحرية

 امتهداد إال الواقه  يف ههي ما دراستنا أنب البول يكن ومن لالل استعراض الدراسات الساببة اليلر، هنا من   
البعهههد البيئهههي والبعهههد يف جتسهههيد  البحريههةاحملميهههات دور  إىل معرفهههة، حيهههث نسهههعى مههن لالهلههها السهههاببة للدراسههات

 .الصيد البحري نشا  من لالل احملافظة على التنو  البيولوجي واستدامةاملستدامة  االقتصادي للتنمية


هيكلالدراسة:ابعسا
 تبسهيم ل فبهد الدراسهة ألاهراض وحتبيبها الدراسهة، إشهكالية علهى اإلجابهة ومناها الفرعيهة األسهئلة على لإلجابة   

 يتضههمن واأللههة الثالههث والفصهه  النظريههة الدراسههة علههى يشههتمالن الفصههالن األوليههان فصههول، رالرههة إىل البحههث
 :التايل النحو على وذل  التخبيبية الدراسة
 سههب  يف البحههث إىل مفاومههه مهن انخالقهها للتنههو  البيولهوجي البحههري، النظههري اإلطهار فيههه نتنههاول :األولالفصـل
 البحريهة، لمها حنهاول إظاهار باحملميهات املفهاهيم ذات الصهلة بعه  إىل عليه، باإلضهافة واحلفاظ مادداته مواجاة

 .التنو  البيولوجيخمتلك اآلرار االجيابية للمحميات البحرية على 
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ــانيالفصــل وذلهه  مههن لههالل ، البحههري الصههيد نشهها  اسههتدامة يف البحريههة احملميههات دور تبيههان فيههه حنههاول :الث
علهى املسهتوع الهوط   ووضهعيتاا احلاليهة بالنسبة للمجتمعات البشرية سمكية وأمهيتاااملوارد ال تعريكالتخرق إىل 
 .يف التسية املستداو لنشا  الصيد البحري البحرية مسامهة احملمياتوصوال إىل والعاملي، و 
  التخبيبية الدراسة :الثالثالفصل

 علههى احملافظههة يف مسههامهتاا ومههدع اجلزائههر يف البحريههة احملميههات واقهه  عههن الكشههك إىل الفصهه  هههيا يف نسههعى   
 للدراسههة لعينههة نألههي ولههيل  البحههري، الصههيد اسههتدامة يف دورههها ولههيا البيولههوجي التنههو  وصههون البحريههة املههوارد
 .احملميهة البحريهة الوحيهد  املتواجهد  علهى مسهتوع البخهر الهوط أاها  بنعتبهار جيجه  واليهة يف لتهاز  البحرية احملمية

يف احملافظهة علهى التنهو   املرتببة للمحمية البحرية لتاز  املسامهة إبراز اإلستبيان نتائة حتلي  لالل من حاولنا وقد
 .الدراسة باملنخبة حم البيولوجي واستدامة نشا  الصيد البحري 
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 دور احملميات البحرية يف احملافظة عىل التنوع البيولويج                                                                       لأولل اـالفص
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 :دــتمهي

تزخر البيئة البحرية مبجموعة متنوعة من النباتات واحليوانات البحرية، واليت تلعب دورا هاما ومعتربا يف حياة      
الفريد من و  اهلائلالتنوع البيولوجي  هذا يتعرضولكن . هلا اليت توفرهااجملتمعات البشرية بالنظر إىل اخلدمات البيئية 
. غري زائلةغري حمدودة و  بسبب االعتقاد السائد بأن املوارد البحرية نوعه منذ القدم إىل االستغالل البشري املتزايد

النشاطات  فعلب تدهور البعض منها واختفاء وانقراض البعض اآلخر وتظهر الوضعية احلالية للموارد البحرية
 .ية الالعقالنية وغري املسؤولة املدمرة واليت ال تأخذ بعني االعتبار البيئة بتاتاالبشر 
من هذا االستغالل  مبا حتتويه من موارد البحرية سيلة حلماية البيئةإىل تبين و  امللحة ومن هنا ظهرت احلاجة     

اجلائر واملدمر، حيث ظهرت احملميات البحرية كوسيلة فعالة هتدف إىل محاية وحفظ التنوع البيولوجي البحري من 
   .جهة وضمان االستغالل العادل واملستدام له من جهة أخرى

 :وفقا ملا يليهذا الفصل ثالثة مباحث عليه سيتناول و 
  وأمهيته البيولوجيالتنوع تعريف : المبحث األول
 تدهور التنوع البيولوجي البحريأسباب : المبحث الثاني
 احملميات البحرية وسيلة للمحافظة على التنوع البيولوجي: المبحث الثالث
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 وأهميته التنوع البيولوجيتعريف : المبحث األول
حيتتث  ستتاحته الكبتترية والشاستتعة،علتتى ثتتروات ومتتوارد معتتتربة وفريتتدة متتن نوعهتتا بتتالنظر مل العتتاا البحتتريشتتتمل ي     

كمتا يضتم الكةترية متن املوائتل البحريتة . ئنات احلية املعروفة وغري املعروفة واليت ا تكتشتف بعتديضم العديد من الكا
املنتجتتات واخلتتدمات البيئيتتة للمجتمعتتات الغنيتتة بتنوعهتتا البيولتتوجي والتتنظم البحريتتة املتنوعتتة، والتتيت تقتتدم الكةتتري متتن 

 .البشرية واليت تساهم يف حتقيق رفاهها
 

 (Biodiversité) تعريف التنوع البيولوجي: المطلب األول
والةانيتة   (Diversité) الكلمة األوىل هتي التنتوع: من كلمتني (Biodiversité)يتكون مصطلح التنوع البيولوجي      
التنتوع املتذهل يف الكائنتات احليتة يف الطبيعتة  ذلت ، ومتن   فتالتنوع البيولتوجي هتو  (Biologique) البيولتوجي هتي

متن ويشري التنوع البيولوجي إىل كافة أشكال احليتاة املوجتودة علتى الكترة األرضتية . وكيف تتفاعل مع بعضها البعض
شتتكلها واملتتواطن التتيت تعتتي  نباتتتات وحيوانتتات وفطريتتات وكائنتتات دىيقتتة أختترى، ويشتتري أيضتتا إىل اجلماعتتات التتيت ت

  (1).فيها
 Convention de la) ()التنتتتوع البيولتتتوجياتفاىيتتتة متتتن  املتتتادة الةانيتتتةوبشتتتكل أكةتتتر تفصتتتيال، وحستتتب      

biodiversité)   نظمتة األ، ومنهتا من كافة املصتادر املستمدةالكائنات احلية  تباين: "عرف التنوع البيولوجي على أنهي
ويتضتتمن ، والتكوينتتات البيئيتتة التتيت تشتتكل هتتذء التتنظم جتتزءا منهتتااملائيتتة  الربيتتة والبحريتتة وغريهتتا متتن التتنظم ()البيئيتتة

 (2)".ني األنواع وكذا األنظمة البيئيةهذا التنوع داخل األنواع وب
يضتا التبتاين التذي ميةتل أوال يعين التنوع البيولوجي جمموع األنظمة البيئية، واألنواع، و املادة الوراثية فقط، ولكنه     

وعليته ميكتتن القتول بتتأن التنتوع البيولتتوجي  .دة لكتل منهتتايتتمييتز هتذء املكونتتات عتن بعضتتها التبعض وكتتذا العنا تر الفر 
مستتتتويات  (30) إىل ثالثتتتة التنتتتوع البيولتتتوجيوميكتتتن تقستتتيم  .هتتتو التنتتتوع يف الكائنتتتات احليتتتة والبيئتتتة التتتيت تعتتتي   تتتا

 (0).نواع ومستوى األنظمة البيئيةاجليين، مستوى األاملستوى : متداخلة فيما بينها
 أو الوراثي التباين الجيني  (Diversité génétique): ويشتري إىل  ،أبستط مستتويات التنتوع البيولتوجي

يف النتتوع الواحتد أو حتتن النتتوع الواحتد، أو جمموعتتة متن األنتتواع  ة أو الوراثيتةاجلينيتتختتالف يف اليكيبتة اال
 .احلية

                                                 
 .31، ص2332نابلس، فلسطني،  مركز احباث التنوع احليوي والبيئة،  ، أهميته وطرق المحافظة عليه :التنوع الحيويحممد اشتية ورنا جاموس، : (1)
() : 1990ديستتمرب 29ذ يف تنفيتت، دخلتتن حيتتز ال(‘‘ىمتتة األرض’’يتتو ر )حتتدة املعتتين بالبيئتتة والتنميتتة يف متتؤ ر األمتتم املت 1992جتتوان  5يف اتفاىيتتة التنتتوع البيولتتوجي مت التوىيتتع علتتى ،

حفتتظ التنتتوع البيولتتوجيت واالستتتتدام املستتتدام للتنتتوع البيولتتوجيت والتقاستتم العتتادل واملنصتتف للمنتتافع الناشتتئة عتتن استتتتدام املتتوارد : هلتتا غايتتات ثالثتتةوهتتي معاهتتدة دوليتتة ملزمتتة ىانونتتا 
 .ويتمةل هدفها العام يف تشجيع األعمال اليت تقود إىل مستقبل مستدام. اجلينية

() : يعتترف النظتتام البيئتتيEcosystème سلستتلة متتن العالىتتات املتبادلتتة املعقتتدة املوجتتودة بتتني املكونتتات احليتتة للنظتتام  : "علتتى أنتته Biocénose متتن نباتتتات وحيوانتتات وكائنتتات
 .احليةواليت تشمل أشعة الشمس واهلواء واملاء واملواد املعدنية والعنا ر الغذائية الضرورية لبقاء الكائنات  Biotopeجمهرية وبني املكونات غري احلية للنظام 

 .139، ص 1992، األمم املتحدة، جوان اتفاقية التنوع البيولوجي: (2)
(0) : Gwenaële Proutière-Maulion et Jean-Pierre Beurier, Quelle gouvernance pour la biodiversité marine au-delà des 

zones de juridiction, N° 07/2007, IDDRI, France, P 19.  
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  األنــواع الحيــةتبــاين  (Diversité spécifique) : متتن نباتتتات وحيوانتتات وفطريتتات وكائنتتات جمهريتتة
متوطن متا  ويشري هذا املستوى إىل عدد أنتواع الكائنتات احليتة التيت تعتي  يف. وغريها من الكائنات احلية

وغالبتتتا يستتتتعمل مصتتتطلح تبتتتاين . متتتن ستتتطح الكتتترة األرضتتتية، وتوزيعهتتتا النستتت ، واألنتتتواع الستتتائدة فيهتتتا
 .األنواع كمرادف للتنوع البيولوجي وثراء األنواع

 

  تباين األنظمة البيئية أو الموائل(Diversité des écosystèmes ou des habitats) : 
البيئيتتة املتتلفتتة للكائنتتات احليتتة املوجتتودة علتتى الكتترة األرضتتية مةتتل الغابتتات ويشتتري إىل عيتتع املتتواطن    

، ،والبحتار واحمليطتاتاالستوائية أو املعتدلة، والصحاري الباردة أو احلارة، واملتواطن البيئيتة الرطبتة، واجلبال
 ... والشعب املرجانية، اخل

   
تنتتوع وتشتتتمل البيئتتة البحريتتة علتتى . ستتاحة الكليتتة للكتترة األرضتتيةمتتن امل % 11البحتتار واحمليطتتات حتتوا   تغطتتي     

يضتم جمموعتة متنوعتة متن الكائنتات احليتة متن نباتتات وحيوانتات  مقارنتة بالبيئتة الربيتة، بيولوجي هام وفريتد متن نوعته
 وكائنتتات دىيقتتة، كمتتا لتتتوي علتتى موائتتل وأنظمتتة متعتتددة متتن شتتعاب مرجانيتتة ومتترو  األعشتتاب البحريتتة وأشتتجار

نتوع  203.333البحريتة اليتوم حتوا   احملتددة ويبلغ عدد األنواع احلية. (4) ...املانغروف واألعماق الصترية والرملية
حتتتوي الشتعاب حيتث ، (مليتون نتوع حمتدد 1.1)متن جممتوع األنتواع احليتة يف العتاا  %11حمدد أي ما يعتادل نستبة 

متتن املستتاحة ايعاليتتة  % 3.2املرجانيتتة لوحتتدها علتتى ثلتتث األنتتواع البحريتتة بتتالرغم متتن كوبتتا ال تغطتتي ستتوى نستتبة 
مليتتتتتون نتتتتتوع ا يكتشتتتتتف بعتتتتتد منهتتتتتا 133 إىل 13حستتتتتب تقتتتتتديرات العلمتتتتتاء هنالتتتتت  متتتتتا بتتتتتني و . (5)للمحيطتتتتتات
/ نتتوع 11333، حيتتث يقتتدر معتتدل االكتشتتاف الستتنوي لدنتتواع اجلديتتدة بتتت ماليتتني نتتوع حبتتري 13إىل  533.333
  (1).نوع حبري 1133السنة منها 

 
 

 أهمية التنوع البيولوجي البحري: المطلب الثاني
يلعتتتب التنتتتوع البيولتتتوجي البحتتتري دورا أساستتتيا ومهمتتتا يف احليتتتاة البشتتترية، وتتتتتأتى هتتتذء األمهيتتتة احليويتتتة لكونتتته      

األساستتية جملموعتتتة متنوعتتة متتتن منتجتتات وختتدمات التتتنظم البيئيتتة التتتيت متتا فتئتتن اجملتمعتتتات البشتترية تعتمتتتد الدعامتتة 
أىتتل مرونتتة  البحريتتة لبيئيتتةالتتنظم اصتتبح ، تالبحتتري التنتتوع البيولتتوجي عنا تتر عنصتتر متتن فقتتديوعنتتدما  .عليهتتا دائمتتا

البيولوجي البحري يعترب مبةابتة متوروث طبيعتي ومتورد وبالتا  فالتنوع . ف وتتعرض خدماهتا للتطرعلى التكي وىدرة
  .حيوي بالنسبة للمجتمعات البشرية

                                                 
(4) : COP 10 Biodiversité, Biodiversité marine et côtière, http://cop10.biodiv.be/cop10-10 themes / marine -biodiversity/ 

dossier-biodiversite-marine-et-cotiere.pdf. 
(5) : Jean-Pierre Revéret et Raphaëlle Dancette, Biodiversité marine et accés aux ressources, Revue Tiers Monde, N◦  202, 

France, avril-juin 2010, P 76. 
(1) :Gilles Boeuf et autres, Biodiversité en environnement marin, Ifremer, France, 2010, P 26.  

 

http://cop10.biodiv.be/cop10-10%20themes%20/%20marine%20-biodiversity/
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ستنة MEA() (L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire ) ةدلفيتالتقييم البيئتي لتقرير وحسب      
 (1):أ ناف( 34)اخلدمات اليت تقدمها النظم البيئية إىل أربعة  تصنيف فقد مت، 2335

 اخلدمات التموينية (Services d’approvisionnements) 
 اخلدمات الةقافية (Services culturels) 
 اخلدمات التنظيمية (Services de régulation) 
 اخلدمات الداعمة (Services supports) 
  :(Services d’approvisionnements) الخدمات التموينية -1

ايمتتتداد بالستتتلع ذات الفائتتتدة املباشتتترة للنتتتاس والتتتيت كةتتتريا متتتا يكتتتون هلتتتا ىيمتتتة نقديتتتة واضتتتحة،  يقصتتتد  تتتا     
املستتترجة متتن البيئتة البحريتتة الستتعماهلا ألغتتراض كةترية مةتتل الغتذاء، والصتتناعة،  الطبيعيتتة وتشتمل عيتتع املتوارد

 :وتتمةل يف. ، ومستحضرات التجميل، أو إنتا  الطاىةطبوالزراعة، وال
احليوانيتتة، مةتتل الستتم  واحملتتار تتمةتتل يف املتتوارد النباتيتتة و  :(Ressources vivantes) وارد الحيــةالمــ -

فالبيئتتة البحريتتتة حتتتتتوي علتتى جممتتتوع أكةتتتر متتتن . واألعشتتتاب البحريتتتة وغريهتتا متتتن الكائنتتتات احليتتتة والطحالتتب
حتتتوا  ألفتتتي نتتتوع منهتتتا تستتتتتدم كغتتتذاء ل نستتتان علتتتى النباتيتتتة و احليوانيتتتة و  نتتتوع متتتن الكائنتتتات 280.000

إىل  31 تبتت... ( احلبتتارات، القشتتريات)متتن هتتذء األنتتواع ، تليهتتا النتتواعم  % 93رأستتها األكتتايت التتيت تشتتكل 
 (0).تستتتعمل كتتأعالف للحيوانتتاتفقتتط و  % 31أمتتا األعشتتاب البحريتتة فتمةتتل  % 31  احليتتتان ب  % 30

استتتتتدامات أختتترى منهتتتا مستتتحوق الستتتم  التتتذي يعتتتد علفتتتا للتتتدواجن  تستتتتعمل املتتتوارد البحريتتتة يفكمتتتا 
واملاشية، وجلود األكايت الكبرية يف  ناعة األحذية واحلقائب، كما يستتلص العنرب من كبتد احليتتان ينتتا  

أمتتتا . العطتتور والزيتتتوت واللؤلتتؤ واملرجتتتان والصتتدف للزينتتتة ، كمتتا يستتتتتدم ايستتفن  ألغتتتراض  تتناعية أختتترى
عقتتتاىري، أو املستتتتتدمة استتتع جتتتدا منهتتتا املستتتتتدمة كأدويتتتة و بحريتتتة فهتتتي تستتتتتدم علتتتى نطتتتاق و النباتتتتات ال
إخل ، ناهي  عتن استتتدامات الطحالتب بأنواعته يف اجملتال الطت  كاآلجتار ...واحلرب والكحول  ينتا  الورق

 .كمقويات ل نسانرجني يف تغليف كبسوالت األدوية و واأل
 

، مستتتودع لعنا تتر وأمتتال  مهمتتة يتتةالبحر تعتتد البيئتتة : (Ressources minérales) المــوارد المعدنيــة -
، املغنزيتتتوم، الكربيتتتن، الكالستتتيوم، البوتاستتتيوم، التتتربوم، الصتتتوديوموالتتتيت توفرهتتتا موائلهتتتا البحريتتتة مةتتتل كلوريتتتد 

احلصتول ، واليت ميكتن العنا ر األخرى، الكلور، النحاس، الذهب، الفضة وغريها من السيليكون، الفوسفور
متتتنجم حقيقتتتي لعنا تتتر يقتتتال عنهتتتا أبتتتا ناضتتتبة أيتتتن ميكتتتن ة البحريتتتة البيئتتتعليهتتتا بتقنيتتتات اليستتتيب، باعتبتتتار 

                                                 
() : التقييم البيئي لدلفيةMEA :بالنستبة  برنتام  عمتل دو  يهتدف إىل ستد احتياجتات  تانعي القترار واجلمهتور متن املعلومتات العلميتة بشتأن النتتائ  امليتبتة علتى تغيتري النظتام البيئتي

 .لرخاء البشرية ومواجهة تل  التغيريات
(1) : Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis,World Resources 

Institute, Washington , USA, 2005, P 19. 
 .22-21، ص ص 2331، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان، األردن،  البيئة المائيةحسني على السعدي، : (0)
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متن األمتال  املعدنيتة   %0.5وحتتوي البيئة البحريتة علتى نستبة  .تغطية النقص احملتمل هلا مستقبالل استغالهلا
متتا ك  (9).متتن إعتتا  األمتتال  الذائبتتة % 05كلوريتتد الصتتوديوم علتتى رأس هتتذء األمتتال  بنستتبة  علتتى رأستتها
 تاز بقدرة جتميع وتركيز بعض العنا تر املعدنيتة  البحرية الدراسات أن بعض األنواع احليوانية والنباتيةأكدت 

ترا  املغنزيتتتتوم متتتتن فمتتتتةال يتتتتتم استتتتت.يف أجستتتتامها بكميتتتتات تفتتتتوق االف املتتتترات تراكيزهتتتتا يف امليتتتتاء البحريتتتتة 
، أمتتتتتا أنتتتتتواع متتتتتن اتركتتتتتز ىناديتتتتتل البحتتتتتر الزنتتتتت  والقصتتتتتدير والر تتتتتاص يف أجستتتتتامهبينمتتتتتا ، أ تتتتتداف القواىتتتتتع

، يف حني يوجود الزئبتق السيونتييوم النادر والفاناديوموعنا ر ، بوطيات فتجمع النحاس وايشعاعاتاألخط
 (13).يف بعض أنواع األكايت والباريوم ميكن استتال ه من الطحالب البحرية

 

البحريتتة العديتتد متتن املتتوارد الطاىويتتة  املوائتتلوفر تتت :(Ressources énergétiques) المــوارد الطاقويــة -
ت هائلتتتة متتتن التتتنفط والغتتتاز علتتتى كميتتا -وحستتتب األحبتتتاث العلميتتتة -حتتتتوي حيتتتث (11)،الفريتتدة متتتن نوعهتتتا

إذ تؤكتتد هتتذء األحبتتاث علتتى أن ثلتتث املتتتزون العتتاملي متتن التتنفط والغتتاز يرىتتد يف بتتاطن البحتتار يف  ،الطبيعتتي
أمتتتا الغتتتاز  .متتتن احتياجاتتتته متتتن التتتنفط % 23ميتتتد العتتتاا حاليتتتا مبتتتا يتجتتتاوز و  الستتتواحل،املنتتتاطق القريبتتتة متتتن 

متتتتتن حجتتتتتم اينتتتتتتا   % 13متتتتتا يعتتتتتادل  1910متتتتتن البيئتتتتتة البحريتتتتتة عتتتتتام  ةاملنتجتتتتت ن الكميتتتتتةالطبيعتتتتتي فبلغتتتتت
 (12).العاملي

متن  البيئتة البحريتة ختزان ضتتم تعتترب :(Ressources invisibles) المجهريـة غيـر المرئيـة أو المـوارد -
 هتذء. من اجلينات واجلزيئات املعروفتة وأخترى ا تكتشتف بعتداملوارد غري املرئية أو اجملهرية واليت تضم العديد 

نتجتتات ملأستتاس العديتتد متتن اميكتتن أن تكتتون  ، حيتتثالبحتتوث األساستتيةفيتتدة يف جمتتال ماجلينتتات واجلزيئتتات 
ملتتتواد الغذائيتتتة وا واملتتتواد الصتتتيدالنية ومستحضتتترات التجميتتتلالصتتتحة ت عتتتدة كديتتتدة يف جمتتتاالاجلعمليتتتات الو 

ن، املتواد املضتادة للسترطا: املتوارد البحريتة اجلينيتة نتذكر متا يلتيتقتدمها  ومن أمةلة املتواد التيت .وغريها ةيوالزراع
 (10).وغريها ادة للفريوساتاملواد املضادة للفطريات، املواد املض لاللتهابات، ةضاداملواد امل

 (: Services culturels)الخدمات الثقافية  -2
هتتتتي اخلتتتتدمات التتتتيت ال تتتتتوفر فوائتتتتد ماديتتتتة مباشتتتترة، ولكنهتتتتا تستتتتاهم يف تلبيتتتتة احلاجتتتتات والرغبتتتتات األوستتتتع         

رافتتتق التتتيت توفرهتتتا البيئتتتة البحريتتتة وذلتتت  لعتتتدة أغتتتراض كالراحتتتة، واليفيتتته، املوستتتائل و العيتتتع يف تتمةتتتل و . للمجتمتتتع
 (14) .والسياحة، والتعليم، والبحوث العلمية، والتدريب والتكوين

                                                 
(9) : Ifremer, Les ressources minérales marines profondes,2011, http://wwz.ifremer.fr/content/download /44025/ 622908/ 

file/SynthAseREMIMAversionfinale-BD.pdf, P 10. 
 .25مرجع سبق ذكرء، ص حسني على السعدي، : (13)
 .010، ص 2311الةاين، +، العدد األول 21، جملة جامعة دمشق، اجمللد األهمية النسبية النوعية لموارد الطاقة ،عبدالرؤوف رهبان: (11)
   http://www.gafrd.org/posts/286167، (الجزء االول)التلوث البحري  :(12)

(10) : MM. Jean-Paul Guyomarc’h et François Le Foll,  Milieux côtiers, ressources marines et société, CESER de Bretagne, 
2011, P V. 

(14) : Gilles Boeuf et autres, op.cit, P 21. 
 

http://wwz.ifremer.fr/content/download%20/44025/%20622908/%20file/SynthAseREMIMAversionfinale-BD.pdf
http://wwz.ifremer.fr/content/download%20/44025/%20622908/%20file/SynthAseREMIMAversionfinale-BD.pdf
http://wwz.ifremer.fr/content/download%20/44025/%20622908/%20file/SynthAseREMIMAversionfinale-BD.pdf
http://www.gafrd.org/posts/286167
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 الشتواط ) كل من املناظر الطبيعية الساحلية املتنوعتة التنوع البيولوجي العمود الفقري للسياحة البيئية، ف عتربيو      
بايضتافة  ،واملنتاظر الطبيعيتة حتتن املتاء( وغريهتا واملنحدرات والستواحل الصتترية واجلتزر واخللجتان ومصتبات األبتار

األنشطة البشترية علتى الذي شكلته ، فضال عن الياث الةقايف من نباتات واحليواناتالياث الطبيعي الغين جدا  إىل
. متتن مصتتادر جتتذب الستتيا ( والقتتوارب القدميتتة واحلتترف التقليديتتة وغريهتتا ،احلصتتون، واملتتوان ، و نتتاراتامل) متتر التتزمن 

املرافتق  بتوفري البيئة البحرية كما تسمح  .هذا ينعكس اجيابا على االىتصاد احمللي ويوفر فرص العمل للسكان احملليني
ص حتتتن املتتاء والستتباحة املالئمتتة للقيتتام بالنشتتاطات اليفيهيتتة علتتى غتترار الرياضتتات املائيتتة ونشتتاطات ايحبتتار والغتتو 

ويتتوفر التنتتوع البيولتتوجي البحتتري فتترص للعلمتتاء للقيتتام . اء وغريهتتا متتن النشتتاطات اليفيهيتتةوالتقتتاا الصتتور حتتتن املتت
باملزيد من األحباث العلمية واالكتشافات اجلديدة، كما يقدم فر ا تعليمية لزيادة املعارف واملعلومات عتن األوستاا 

األنظمتتة البيئيتتة البحريتتة والكائنتتات التتيت تعتتي   تتا، والتتيت تستتمح بفهتتم التنتتوع البيولتتوجي  البحريتة، نتيجتتة ثتتروة وتنتتوع
 .للحياة البحرية

 (:Services de régulation)الخدمات التنظيمية  -3
 (15):، وتشمل ما يليالبحرية تتمةل يف جمموعة اخلدمات احليوية اليت تؤديها النظم البيئيةو      
 العاملي عن طريق امتصاص الكربون، واملناخ احمللي من خالل التتفيف من اثار تغري املناختظيم املناخ نت -
 وختزين امللوثات يف الرواسبت وإزالة السموم ومعاجلة النفايات عن طريق تنقية املياء واهلواء حتسني نوعية املياء -
، متتةال تتفيتتف متتن الريتتا  القويتتة واألمتتوا الطبيعيتتة، عتتن طريتتق تةبيتتن الستتواحل والكتتوارث احلتتد متتن اال تتراف وال -

والفيضتتتتانات،  تعتتتترب غابتتتات املنغتتتتروف والشتتتعاب املرجانيتتتة الغنيتتتتة بتتتالتنوع البيولتتتتوجي مبةابتتتة عتتتوازل ضتتتتد العوا تتتف
 .زيادة شدة هذء األحداث يف اجملتمعات الساحلية ففقدابا يؤدي إىل

 (:Services supports)الخدمات الداعمة  -4
: ئيتة مةتلبيالتنظم ال لعمتل عيتع ليسن هلا فائتدة مباشترة للنتاس ولكنهتا أساستيةتتمةل يف جمموعة من اخلدمات      

. توفري املوائل للكائنتات احليتة، التدورات الغذائيتة، دورة امليتاء، إنتتا  األوكستجني، عمليتات اليكيتب الضتوئي وغريهتا
دمات التموينيتة واخلتدمات الةقافيتة فاخلت .األخترى البيئيتة عتن كتل اخلتدمات وبالتا  فهي مسؤولة بصورة غتري مباشترة

 ضتتتمان استتتتمرارية متتتل علتتتى، والتتتيت تعإال بواستتتطة اخلتتتدمات الداعمتتتةدائمتتتة ال تكتتتون ةكنتتتة و واخلتتتدمات التنظيميتتتة 
 (11).للحياة األساسية البيئيةالعمليات 

 

البحري كأساس للتدمات اليت تقتدمها التنظم البيئيتة وميةل الشكل املوا  األمهية اليت يكتسيها التنوع البيولوجي     
 :جملتمعات البشرية، واليت تساهم يف حتقيق رفاهية االبحرية

                                                 
(15) : Maya Brennan Jacot, 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, Sherbrooke, Québec, Canada, août 2009, P 12. 

 .20، ص 2313التوىعات العاملية للتنوع البيولوجي، اي دار الةالث، نشرة  :(11)
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  ( Biodiversité marine) التنوع البيولوجي البحري
 

 تموينيةاخلدمات ال
(Services supports )  
 

 ةقافيةاخلدمات ال
(Services culturels )  
 

 تنظيميةالاخلدمات 
(Services de régulation )

  
 

 

 اخلدمات الداعمة
(Services supports )

  
 

 باالعتماد على من إعداد الطالبة :المصدر
Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity 

Synthesis,World Resources Institute, Washington , USA, 2005, P 19. 

 أمهية التنوع البيولوجي البحري :10شكل ال
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 تدهور التنوع البيولوجي البحريأسباب : المبحث الثاني
فتالتنوع يعد تدهور التنوع البيولتوجي البحتري متن أهتم القضتايا الرئيستية التيت تواجههتا اجملتمعتات البشترية اليتوم،      

يتتتؤدي إىل اضفتتتاض هتتتذء  وبالتتتتا  فتتتون تتتتدهورء ،البيولتتتوجي يتتتوفر العديتتتد متتتن املنتجتتتات واخلتتتدمات للجتتتنس البشتتتري
 فحستتتب تقريتتتر تقيتتتيم النظتتتام البيئتتتي األلفتتتي. يتتتنعكس ستتتلبا علتتتى  تتتحة ورفتتتاء اجملتمعتتتات البشتتترية اخلتتتدمات، ةتتتا

(MEA) ، إن تدهور النظم البيئية مبا فيهتا البحريتة  تم عنته اضفتاض اخلتدمات البيئيتة التيت يقتدمها التنتوع البيولتوجي
ميكتتن أن تعتتزى عيتتع العوامتتل التتيت تتتؤدي إىل تتتدهور عليتته و  ،(11)ستتنة األختترية (53)ختتالل اخلمستتني % 13بنستتبة 

األوىل، والتتتيت يكتتتون مبعةهتتتا التتتدافع االىتصتتتادي التتتذي التنتتتوع البيولتتتوجي واإستتتارء إىل النشتتتاطات البشتتترية بالدرجتتتة 
إىل  بيولتوجي، وبالدرجتة الةانيتةلمل اينسان على اختاذ ىرارات معينة ىد يكون من نتائجها السلبية تدهور التنتوع ال

  (10).العوامل الطبيعية وعلى رأسها تغري املناخ الذي يزيد من تفاىم مشكلة تدهور التنوع البيولوجي
لضتتغوا البشتترية علتتى البيئتتة البحريتتة واالستتتتدام الالعقتتالين وغتتري املستتتدام ملواردهتتا ستتاهم وبشتتكل  تزايتتد ان إ     

تزختتتر بتتته األوستتتاا البحريتتتة إال أبتتتا  فبتتتالرغم متتتن التنتتتوع والةتتتراء التتتذي .ر املستتتتمر للتنتتتوع البيولتتتوجيكبتتتري يف التتتتدهو 
 ، حيتتثعتن النمتتو التدميوغرايف املتزايتد باألستاس هتذء األختترية ناجتتة (19).هشتة وعرضتة للكةتتري متن املتتاطر أ تبحن

مليتار نستمة حبلتول  1.5ويتوىع أن يصل عدد سكان العاا إىل ، (23)مليار نسمة 31عدد سكان العاا  حاليا بلغي
  13، حيث يتمركز أكةر من نصف ستكان العتاا علتى مستافة 2353مليار نسمة حبلول سنة  39وإىل  2323سنة 

متتتن  %15مليتتتون متتتن الستتتواحل يف العتتتاا، ويتوىتتتع أن تصتتتل هتتتذء النستتتبة إىل  1.1كلتتتم متتتن الستتتواحل علتتتى طتتتول 
النشتاطات هتذا التزايتد يف عتدد الستكان و ركتزهم يف النتاطق الستاحلية يتنجم عنته زيتادة  (21).2323السكان حبلول 

املتتوارد البحريتتة ستتواء املتجتتددة علتتى  غتتري العقتتالين الطلتتب املستتتمر، و ةاملتناميتت ةاالىتصتتادي اتشتترية يف ظتتل التطتتور الب
 (22).واليت تؤثر سلبا على التنوع البيولوجي البحري (املوارد الطاىوية)وغري املتجددة ( السمكيةاملوارد )

علتتتى كتتتل عنصتتتر متتتن عنا تتتر التنتتتوع  ةستتتلبي اثتتتارأن هنتتتايت العديتتتد متتتن األستتتباب التتتيت هلتتتا  ،وعليتته ميكتتتن القتتتول     
 ، وعلى املستوى اجليين، وعلى مستوى من األنواع البحرية هلا تأثري على مستوى كل نوعأن ، أي البحريالبيولوجي 
تعتتاين  أي منطقتتة حبريتتة غتتري متضتتررة متتن النشتتاطات البشتترية، حيتتثال توجتتد اليتتوم و . البحريتتة التتنظم البيئيتتةخمتلتتف 

 (20).من التضرر الشديديف الوىن احلا   من مساحة البيئة البحرية  41%
                                                 

(11)  : UICN, Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en France, volume 1 : contexte et 
enjeux, UICN, Paris, France, P16. 

 .http://faculty.ksu.edu.sa/Alqarawi/Documents/biodiversity.doc، التنوع األحيائي وانحسارهتدهور عبد العزيز بن حممد السعيد، :  (10)
(19)  : Maya Brennan Jacot, op.cit, P 15. 
(23)  : The world bank, Population, http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.  
(21)  : Gilles Boeuf et autres, op.cit, P16. 
(22)  : Rachid Amara, Impact de l’anthropisation sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes marins. 

Exemple de la Manche-mer du nord, VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 
8, octobre 2010. 

(20)  : Jean-Pierre Revéret et Raphaëlle Dancette, op.cit, P 76. 
 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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 :(32رىم ) ميكن  ةيل خمتلف الضغوا اليت يتعرض هلا التنوع البيولوجي وعواىبها من خالل الشكل املوا و   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 () (GBO : Global biodiversity outlook" )32للتنتتتوع البيولتتتوجيالتوىعتتتات العامليتتتة "حستتتب تقريتتتر       
: وفقتدان تتمةتل يف تنتوع البيولتوجي البحتريإىل تتدهور ال تتؤدي األسباب الرئيستية التيتون ، ف2331الصادر يف سنة 

                                                 
():  نشتترة التوىعتتات العامليتتة للتنتتوع البيولتتوجي(GBO ) عبتتارة عتتن  تقريتتر دوري حتتول التنتتوع البيولتتوجي تعتتدء اتفاىيتتة التنتتوع البيولتتوجي كتتل أاربتتع ستتنوات بتنتتاول متتوجزا  عتتن حالتتة التنتتوع

 تدرت و . استتتدام املتوارد اجلينيتة فع الناعتة عتنالبيولوجي وحتليال  عن اخلطوات اليت يتتذها اجملتمع العاملي لضمان حفظ التنوع البيولوجي واستتدامه املستتدام والتقاستم املنصتف للمنتا
 (.2314تصدر يف )، وأعدت حىت اآلن ثالث طبعات والتحضريات للطبعة الرابعة هي ىيد التطوير 2332أول طبعة من التقرير يف سنة 

 واالستهاليت سكاينالنمو ال زيادة

 ة األنشطتتة البشريتتتةدزيا
 

 الصيد البحري                التهيئة العمرانية               الصناعتتة                الزراعتتتةالتجارة الدولية                
 

إدخال األنواع الغازية 
 (الدخيلة)

 االستغالل املفرا 
 

 التغريات املناخية
 

 

 تدهور املوائل البحرية وتدمريها -
 جتزئة املوائل البحرية -
 التلوث البحري -
 (باملغذيات)ايثراء الغذائي  -
 

 

 اضفاض األنواع البحرية وانقراضها -
 تدهور النظم البيئية البحرية -
 فقدان التنوع اجليين -
 فقدان اخلدمات البيئية -
 

 Rachid Amara, Ibid, op.cit :المصدر

 أسباب تدهور التنوع البيولوجي البحري: 12الشكل 
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 اتوتغتتري  الغازيتتة ، االستتتغالل املفتترا وغتتري املستتتدام، األنتتواع الغريبتتةومحتتل املغتتذيات ، التلتتوثوفقتتدابا تتتدهور املوائتتل
بدراستتتة حتتتول األستتتباب التتتيت تتتتؤدي إىل تتتتدهور وفقتتتدان التنتتتوع  2330ستتتنة  (Dulvy)لقتتتد ىتتتام دولفتتتي  (24).املنتتتاخ

دراستة حالتة جملموعتة متن األنتواع البحريتة النباتيتة واحليوانيتة  100، حيث مشلن هذء الدراسة حتليل نتائ   البيولوجي
 ،(Mollusques) ، الرخويتتتتتات(Poissons)، األكتتتتتايت  (Oiseaux)البحريتتتتتةالطيتتتتتور ، (Mammifères)الةتتتتتدييات )

القشتتريات  ،(Chondrichtyens)، األكتتايت الغضتتروفية  (Echindermes)شتتوكيات اجللتتد ،(Annélides)احللقيتتات 
(Crustacés)اجملوفتتتات ، (Coelentérés)  ةيتتتوالطحالتتتب البحر(Algues) ) . ووفقتتتا لنتتتتائ  التحليتتتل فتتتون االستتتتغالل

متن األنتواع البحريتة حمتل  %55الالعقالين واملفرا غري املستدام لدنواع البحرية هو السبب الرئيسي األول النقتراض 
متن  %30من األنواع، أمتا   %01الدراسة، يف حني أن فقدان املوائل وتدهورها هو السبب الرئيسي الةاين النقراض 
  (25).األنواع البحرية انقرضن بفعل األنواع الغريبة الغازية والتلوث والتغيريات املناخية

 

 (Surexploitation) االستغالل المفرط أو الجائر للموارد البحرية: المطلب األول
علتتتى  مبتتتا يفتتتوق ىتتتدرة الكتتتائن احلتتتي الالعقتتتالين يقصتتتد باالستتتتغالل املفتتترا أو اجلتتتائر ذلتتت  االستتتتغالل الزائتتتد     

ويعتتترب متتن أهتتم العوامتتل التتيت تتتؤدي إىل تتتدهور  (21).االستتتمرار يف البقتتاء والتكتتاثر أو القيتتام بتتدورء يف النظتتام البيئتتي
ففي ظتل النمتو التدميوغرايف املتزايتد والتطتورات االىتصتادية املتناميتة، زادت احلاجتة . وفقدان التنوع البيولوجي البحري

علتتى هتتذء األختترية جتتتاوز احلتتد املعقتتول وفتتاق القتتدرة اينتاجيتتة للتتنظم  واملستتتمر فالطلتتب املتزايتتد. وارد البحريتتةإىل املتت
 (21).البيئية البحرية

متتتع ازديتتتاد حجتتتم فأحتتتد أهتتتم الضتتتغوطات املمارستتتة علتتتى التتتنظم البيئيتتتة البحريتتتة،  الصتتتيد البحتتتري اجلتتتائرويعتتتد      
ما كانن عليه يف الفية متن أوائتل اخلمستينات إىل أواستط التستعينات متن القترن مصائد األكايت البحرية أربعة أمةال 

واستعمال التقنيتات احلديةتة وأستاطيل الصتيد املتطتورة يف عمليتة الصتيد كتح بتحقيتق مستتويات مرتفعتة  (20).املاضي
يتادة جمهتود الصتيد، ةتا بتالرغم متن ز  املصطادةإعا  الكميات  اضفضمنذ ذل  احلني . من استغالل املوارد البحرية

علتتى  (29).أر تتدهتا إعتتادة بنتتاءيتجتتاوز ىتتدرهتا علتتى  احلتتد التتذي يتتدل علتتى أن العديتتد متتن األر تتدة ىتتد و تتلن إىل
كمتا أن أكةتر متن ثتالث . من جمتمعات األكتايت البحريتة % 43الصعيد العاملي، أدى االستغالل املفرا إىل اختفاء 

 (03).و استغالله بشكل مفتراأ كليا  ىد مت استنفادء املتزون السمكي العاا لدنواع التجارية املستهدفة (4/0) أرباع

                                                 
(24) :Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Perspectives mondiales de la diversité biologique, deuxième 

édition, Montréal, Canda, 2006, P 33. 
(25) : Gilles Boeuf et autres, op.cit, P 39. 

 .34، مرجع سبق ذكرء، ص عبد العزيز بن حممد السعيد: (21)
(21) : UICN, op.cit, P 19. 

 .11، ص 2313، الطبعة الةالةة، مونييال، كندا، البيولوجي نشرة التوقعات العالمية للتنوعأمانة االتفاىية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، : (20)
 .11نفس املرجع السابق، ص : (29)

(03) : Rachid Amara, op.cit. 
 



 دور احملميات البحرية يف احملافظة عىل التنوع البيولويج                                                                       لأولل اـالفص

 
 

 
02 

املتزونتات الستمكية البحريتة تعتاين إمتا متن استتغالل مفترا  (4/1)وتقدر منظمتة األغذيتة والزراعتة أن أكةتر متن ربتع 
  (01)(.%31) أبا يف طريقها إىل االنتعاش من االستنفاد أو( %30) استنفاد وأ( 19%)

إن الصيد اجلائر واالستغالل املفرا للموارد البحريتة يتؤدي إىل استتنزاف وانقتراض األنتواع البحريتة املستتهدفة ةتا      
يشتتكل خطتترا وهتديتتدا كبتتريا علتتى بنيتتة ووظتتائف التتنظم البحريتتة، ولقتتد أ تتدر االحتتتاد التتدو  حلفتتظ الطبيعتتة واملتتوارد 

نتتوع متتن األكتتايت  133ع احليتتة املهتددة بتتاالنقراض والتتيت تضتم  تتذا الشتتأن القائمتة احلمتتراء لدنتتوا  (UICN)الطبيعيتة 
وعلتتى ستتبيل املةتتال، ميةتتل الصتتيد  (02).البحريتتة التتيت عرفتتن تراجعتتا كبتتريا يف كةافتهتتا واألنتتواع التتيت تعرضتتن لالنقتتراض

. اضتتيةاجلتائر مشتتكلة متفاىمتتة يف منطقتتة البحتتر املتوستتط بستتبب تزايتد الطلتتب علتتى األكتتايت ختتالل العقتتود الةالثتتة امل
فبعض األنواع الستمكية تتعترض إىل استتغالل جتائر متن . ةا أدى ذل  إىل استغالل غري متوازن للمتزون السمكي

ىبتتل األستتتاطيل البحريتتتة وحتديتتتدا  أكتتتايت التونتتتة احلمتتتراء، بايضتتتافة إىل ايستتتفن  واملرجتتتان األمحتتتر، ةتتتا يتطلتتتب وضتتتع 
غالبتتا متتا تكتتون  خا تتة أن بعتتض طتترق الصتتيد وهتتي. متتعوتطبيتتق تشتتريعات أكةتتر  تترامة تتتنظم عمليتتات الصتتيد واجل

غتتري ىانونيتتة مةتتل شتتبكات اجلتترف، و تتيد األكتتايت بتتاملتفجرات، واخلطتتوا الصتتنارية الطويلتتة، والشتتبايت العائمتتة ىتتتد 
أسهمن يف استنفاد املتزونات السمكية وتسببن يف ىتل و يد احليتان، والدالفني والسالحف البحريتة فضتال عتن 

 (00).تدمري موائلها
 

يتؤثر بشتكل ستل  علتى التنتوع  راميكن القول بأن الصيد البحتري اجلتائر واالستتغالل املفت من خالل ما سبق،      
البيولتتوجي البحتتتري، فهتتو ال يتتتؤثر فقتتط علتتتى األنتتواع البحريتتتة املستتتهدفة بتتتل يتتؤثر علتتتى البنيتتة أو اليكيبتتتة اجلينيتتة هلتتتا 

حاجتتة ماستتتة للممارستتتات الصتتتحيحة اخلا تتتة باحملافظتتتة علتتتى البيئتتتة وبالتتتتا  هنتتتايت . وكتتذل  املوائتتتل التتتيت تعتتتي   تتتا
 .وإدارهتا  دف االستةمار األمةل هلذء املوارد والتغلب على ىضية استنزاف املتزون السمكي والصيد اجلائر

 

 (Perte et destruction des habitats marins)تدهور وفقدان الموائل البحرية : المطلب الثاني
ستتواء النبتتات أو  ذلتت  املكتتان التتذي يعتتي  فيتته الكتتائن احلتتي علتتى أنتته (Habitat)املتتوطن البيئتتي ميكتتن تعريتتف      

املميتتزة  تشتتتمل البيئتتة البحريتتة علتتى العديتتد متتن املوائتتل البحريتتةو  (04).وميتتارس فيتته دورء يف نظتتام بيئتتي معتتني احليتتوان
والغنيتتتة بالكائنتتتات احليتتتة البحريتتتة النباتيتتتة واحليوانيتتتة، مبتتتا فيهتتتا الشتتتعاب املرجانيتتتة وأشتتتجار املتتتانغروف واحلشتتتائ  أو 

ة املمارستتة علتتى غتتري أن هتتذء املوائتتل تعتتاين اليتتوم متتن التتتدهور وايجهتتاد بستتبب الضتتغوا الكبتتري . األعشتتاب البحريتتة
، (05)املوائل البحرية من أخطر التهديتدات علتى التنتوع البيولتوجي البحتري يعترب تدهور وفقدان، حيث البيئة البحرية

متتواطن للكةتتري متتن األنتتواع البحريتتة املتنوعتتة ومنتتاطق لوضتتع بيوضتتها وتكاثرهتتا ومصتتدر  املوائتتل علتتى اعتبتتار أن هتتذء

                                                 
 .11ص  مرجع سبق ذكرء، نشرة التوىعات العاملية للتنوع البيولوجي،: (01)

(02) : Ibid 
 .111، ص 2313للمنطقة العربية، برنام  األمم املتحدة للبيئة، ، توىعات البيئة البيئات الساحلية والبحرية با  اجلنيد، : (00)
 .32عبد العزيز بن حممد السعيد، مرجع سبق ذكرء، ص : (04)

(05) : Maya Brennan Jacot, op.cit, P 18. 
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كل هتديتدا خطتريا يؤدي إىل منتع العديتد متن هتذء األنتواع البحريتة متن اكمتال دورة حياهتتا، وهتذا متا يشت ، ةاغذائها
    (01).على التنوع البيولوجي البحري

تتتتدهور  يتتترتبطو  (01).يرجتتع تتتتدهور املوائتتتل عتتتادة إىل جمموعتتة متتتن العوامتتتل مبتتتا فيهتتتا األستتباب الطبيعيتتتة والبشتتتريةو     
لستاحلية، وهتذء حيتث يتمركتز أكةتر متن نصتف ستكان العتاا باملنتاطق ا ارتباطتا وثيقتا بتالنمو الستكاين املتزايتد املوائل

أي هنتتايت . (00)، وهتتذا متتا يتتؤثر ستتلبا علتتى التتنظم البيئيتتة البحريتتةيف تزايتتد مستتتمر متتن ستتنة ألختترىالكةافتتة الستتكانية 
ازداد النمتتو الستتكاين أدى ذلتت  إىل زيتتتادة فكلمتتا  (09)عالىتتة عكستتية بتتني الكةافتتة الستتكانية وحالتتة البيئتتتة البحريتتة،

كمتتا يتترتبط .تتتوازن التتنظم البيئيتتة البحريتتة ومواردهتتا احليتتةا علتتى خطتتري  اديتتدهتالبيئتتة البحريتتة ةتتا يشتتكل  ا علتتىو الضتتغ
، حيتتتث تستتارعن وتتتترية لتطور املتنتتتامي للنشتتاطات االىتصتتتادية يف املنتتاطق الستتاحليةبتتا أيضتتا تتتدهور املوائتتل البحريتتتة

ستتنة األختترية بستتبب أنشتتطة التنميتتة االىتصتتادية والصتتناعية إىل جانتتب التوستتع الستتكاين  (03)الةالثتتني  التتتدهور يف
فمتتتةال تستتتاهم التنميتتتة الستتتياحية يف تتتتدهور البيئتتتة البحريتتتة، حيتتتث يتتتؤدي تطتتتوير املنشتتت ت  (43) .حليةوالتنميتتتة الستتتا

ئتهتتتا ةتتا يتتؤثر ستتتلبا علتتى األنتتتواع الستتياحية والبتتت التحتيتتتة الالزمتتة الستتتتقبال الستتيا  إىل تتتدهور املوائتتتل البحريتتة وجتز 
 .البحرية اليت تتتذها كمواطن ومصدر غذاء ومناطق تكاثر هلا

 

املرجانيتتة وأشتتجار املتتانغروف واحلشتتائ  أو األعشتتاب البحريتتة وغريهتتا متتن املوائتتل البحريتتة متتن  وتعتتاين الشتتعاب      
عاليتتة متتن اينتاجيتتة وتضتتم تشتتكيلة غنيتتة بالنستتبة ألشتتجار املتتانغروف، فهتتي تتمتتتع بدرجتتة . تتتدهور متزايتتد ومستتتمر

كمتتتا تعمتتتل كمنتتتاطق تفتتتري  بالنستتتبة   (41)ومتنوعتتتة متتتن األكتتتايت والطيتتتور البحريتتتة والةتتتدييات والزواحتتتف والفطريتتتات،
للكةتتتتري متتتتن األنتتتتواع الستتتتمكية والقشتتتتريات، وتعمتتتتل كحتتتتواجز حيويتتتتة حلمايتتتتة اجملتمعتتتتات الستتتتاحلية متتتتن العوا تتتتف 

منهتتا يف  %13-03نستتبة متتا بتتني  التتتدهور وخطتتر االختفتتاء، حيتتث فقتتدتاليتتوم متتن غتتري أبتتا تعتتاين  (42).البحريتتة
أمتا بالنستبة ملترو  األعشتاب أو احلشتائ  البحريتة،  (40).جنوب اسيا جراء زيتادة العوا تف وارتفتاع درجتات احلترارة

اليتوم هتي مهتددة   ولكن. فهي عبارة عن أوساا ذات انتاجية مرتفعة وتعترب مصدر غذاء العديد من األنواع البحرية
 (44).وهو يف تزايد مستمر %29كذل  باالختفاء حيث ىدر معدل فقدابا بت 

وأمتتا فيمتتا لتتص الشتتعاب املرجانيتتة، فهتتي متتن املوائتتل البحريتتة اهلامتتة والغنيتتة بالكائنتتات احليتتة النباتيتتة واحليوانيتتة      
 نيتتة دور هتتام يف تنقيتتة ميتتاء البحتتروللشتتعاب املرجا. متتن أنتتواع األكتتايت البحريتتة %25حيتتث تشتتتمل علتتى متتا يقتترب 

                                                 
(01) : Jean-Pierre Revéret et Raphaëlle Dancette, op.cit, P 80. 

 .110، ص 2313توىعات البيئة للمنطقة العربية، برنام  األمم املتحدة للبيئة، ، البيولوجيالتنوع حممد سليمان عبيدو، : (01)
(00) : Maya Brennan Jacot, op.cit, P 18. 
(09) : Agardy Tundi Spring, Marine protected areas and ocean conservation, R.G. Landes Company and Academic Press, 

USA, 1997, P 36. 
 .119حممد سليمان عبيدو، مرجع سبق ذكرء، ص : (43)

(41) : Maya Brennan Jacot, op.cit, P 10. 
 .21ص  مرجع سبق ذكرء، نشرة التوىعات العاملية للتنوع البيولوجي،: (42)

(40) : Gilles Boeuf et autres, op.cit, P 51. 
(44) : Maya Brennan Jacot, op.cit, P 10. 
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إال أبتتتا تواجتتته اليتتتوم . وغريهتتتا متتتن األنتتتواع احليتتتة البحريتتتة  الغتتتذاء واملوئتتتل للعديتتتد متتتن األكتتتايت والستتترطاناتريوتتتتوف
صتيد اجلتائر، التلتوث،  يبن بتدهور عتام يف تنوعهتا البيولتوجي منتذ الستبعينات بستبب ال، حيث أهتديدات متعددة

. نستتفها بالتتدينامين، انتشتتار األمتتراض واالبيضتتاض جتتراء ارتفتتاع درجتتات احلتترارة وحتمتتض البحتتار نتيجتتة تغتتري املنتتاخ
يف  %03حيتث اضفتض الغطتاء املرجتاين بتت )من الشعاب املرجانية يف العاا تضررا كبتريا وخطتريا  %43ولقد تضررت 
 (45)(.حبر الكاري 

جتتراء االستتتغالل الالعقتتالين للمتتوارد  الصتتيد البحتتري اجلتتائر بشتتكل كبتتري يف تتتدهور املوائتتل البحريتتةولقتتد ستتاهم      
إذ أن استتتعمال شتتبايت اجلتتر، . البحريتتة وكتتذا استتتعمال وستتائل وتقنيتتات يف عمليتتة الصتتيد غتتري ىانونيتتة وال حتتتيم البيئتتة

ق ضتتررا كبتتريا باملوائتتل ويتتؤدي لحتتغريهتتا يتتتاخ واألىفتتاص، والستتموم و شتتبكات اجلتترف، التتدينامين واملتفجتترات، األف
وهتتذا متتا يتتؤدي إىل اثتتار وخيمتتة علتتى الكائنتتات احليتتة البحريتتة التتيت تعتتي   تتا أي اختفاؤهتتا . إىل هتتدمها وتتتدمريها

استتتعمال التدينامين يف  تتيد أكتايت الشتتعاب املرجانيتتة يتؤدي إىل تتتدمري مستتاحات : فعلتتى ستبيل املةتتال . وانقراضتها
 (41).رجانية واليت تستغرق االف السنني يعادة البناءشاسعة من الشعاب امل

 

دورا بتتارزا يف تتتدهور املوائتتل البحريتتة وضتتياعها، حيتتث يتتؤدي إىل  لعتتب التلتتوث البحتتري مبتتلتتف أشتتكالهكمتتا ي     
ادر هتذا وبالتا  يلحتق أضترارا جستيمة بتاألنواع البحريتة التيت تعتي   تذء املوائتل البحريتة، ومصت. تغيري بنيتها اليكيبية

التلتتوث عديتتدة وكلهتتا نتيجتتة للنشتتاطات البشتترية علتتى الستتواحل، أنشتتطة التنقيتتب والنقتتل البحتتري، تستتربات التتنفط 
كمتتتتا أن  (41).متتتن امللوثتتتتات ومشتتتتقاته، املتتتتواد الكيمائيتتتة، املتلفتتتتات الصتتتناعية والزراعيتتتتة، النفايتتتتات املنزليتتتة وغريهتتتتا

ةتتا  وفقتتداباالتغتتريات املناخيتتة تلعتتب دورا كبتتريا يف التتتأثري علتتى املوائتتل البحريتتة وتغيتتري البنيتتة اليكيبيتتة هلتتا أو تتتدهورها 
وهتتتذا كلتته يتتتؤدي يف بايتتتة األمتتتر إىل . علتتتى الكائنتتتات احليتتة النباتيتتتة واحليوانيتتتة التتتيت تعتتي  علتتتى مستتتتواها ستتتلبا يتتؤثر

 .ري وفقدانهتدهور التنوع البيولوجي البح
 

  (Pollution marine) التلوث البحري: المطلب الثالث
ظهر التلوث بظهور الزراعة واكتشاف الصتناعة، ولكتن زادت حدتته متع التقتدم الصتناعي والتطتور التكنولتوجي،     

ويعتتد النمتتتو التتدميغرايف والتوستتتع العمتتراين يف املنتتتاطق الستتاحلية متتتن أهتتم مستتتببات التغيتتري البيئتتتي وايختتالل الطبيعتتتي 
ة متتتع مكونتتتات البيئتتتة الطبيعيتتتة، إمتتتا إجيابتتتا بالتنميتتتة والبيولتتتوجي لدوستتتاا البحريتتتة، نظتتترا لتعتتتامالت اينستتتان الواستتتع

أو  ،اجملتتتاالت توستتتع استتتتعمال التكنولوجيتتتا يف شتتتىتو  ،وايستتتياتيجيةوالتطتتتوير متتتن بنتتتاء وتشتتتييد للمنشتتت ت احليويتتتة 
 .إذ أ تتتبحن األرض غتتتري ىتتتادرة علتتتى استتتتيعاب الكتتتم اهلائتتتل متتتن امللوثتتتات ،التتتتدمري والتلويتتتثستتتلبا باالستتتتنزاف و 

 وبالتا  أ بح البحر امللجأ أو املالذ املفضل لدى البعض يلقاء خملفاهتم رغم ما تشكله من خطورة على املستوى

                                                 
(45) : Rachid Amara , op.cit  
(41) : Agardy Tundi Spring, op.cit , P 36. 

 . 101 با  اجلنيد، مرجع سبق ذكرء، ص  :(41)
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، حيث يؤثر على اخلصتائص الفيزيائيتة البيئة البحرية معرضة لتهديدات حقيقية بسبب التلوثوعليه . العاملياحمللي و 
 .ديدات اليت تعيض بقاء واستمرارية التنوع البيولوجي البحريفهو من أكرب الته (40).والكيميائية واحليوية هلا

إن التلتتوث البحتتري مبصتتادرء املتعتتددة وأشتتكاله املتتلفتتة متتا هتتو إال نتيجتتة مباشتترة لدنشتتطة البشتترية املمارستتة       
من التلوثات البحريتة  %03 فون (WWF)الصندوق العاملي للحفاظ على الطبيعية حسب ، و على املناطق الساحلية

فباعتبتتتار ويتصتتتدر التلتتتوث بتتتالنفط ىائمتتتة امللوثتتتات التتتيت هتتتتدد البيئتتتة البحريتتتة،  (49).بريتتتة مصتتتدرها األنشتتتطة البشتتترية
البتتيول متتن أهتتم مصتتادر الطاىتتة علتتى املستتتوى العتتاملي، وبايضتتافة إىل دخولتته يف كةتتري متتن الصتتناعات البيوكمياويتتة 

توستيع عمليتات التنقيتب عليته واستتتراجه متن عترض تطلتب خاماتته، ةتا املي علتى إىل ازدياد الطلب الع أدى ذل 
البحتر، فضتتال عتتن إنشتتاء حمطتتات لتكريتترء، فيمتتا زادت حركتتة نقتتل خاماتتته عتترب البحتتار واحمليطتتات، األمتتر التتذي أدى 

جتراء حتوادث نتاىالت التنفط  ذء املادة اليت تشكل أخطر ملوثات ميتاء البحتر علتى ايطتالقحدوث تسربات هلإىل 
ويصتتتعب التتتتحكم يف التلتتتوث النفطتتتي ومنتتتع انتشتتتارء، حيتتتث و تتتف بتتتاخلطر العتتتائم . وكتتتذا تنظيتتتف خزانتتتات التتتنفط

كمتتا لتتتوي زيتتن البتتيول علتتى عديتتد . واملتحتتريت، أيتتن تتتتحكم الريتتا  وعوامتتل املتتد واجلتتزر وشتتدة األمتتوا  يف انتشتتارء
البحرية واليت تتؤدي لنفتوق األنتواع البحريتة وانقتراض لتبعض األنتواع، كصتغار املواد العضوية اليت تعد سامة للكائنات 

 وعلتتى ستتبيل املةتتال، أدى انفجتتار منصتتة التتنفط. األكتتايت والريىتتات والرخويتتات، وكتتذا تتتدهور املوائتتل التتيت تعتتي   تتا
هتتتذا  .ر بقعتتتة ستتتوداء يف خلتتتي  املكستتتي إىل تستتترب التتتنفط وظهتتتو  (Deepwater Horizon) ديتتتب واتتتتر اوريتتتزون

 البشتتتريةتشتتتكل النفايتتتات كمتتتا  (53).مبتتتا حتتويتتته متتتن كائنتتتات وموائتتتل حبريتتتة ة البحريتتتةئتتتيأثتتتر ستتتلبا علتتتى الب التستتترب
املواد الغذائية، املواد البالستيكية، املواد الطبيتة، : من أمةلتها  د ية كوارث بالنسبة للبيئة البحرية،واملتلفات الصناع

، املتتتتواد الكيميائيتتتتة كالتتتتدهون واأل تتتتبا ، ، متتتتواد التنظيتتتتف، املبيتتتتداتالزيتتتتوت واجللتتتتود، بقايتتتتا التتتتورق، بقايتتتتا املعتتتتادن
  (51).وغريها والنفايات النووية

 

أو املتلفتتات ميتلتت  خصتتائص فريتتدة وميكنهتتا أن تبقتتى  ن البحتتوث العلميتتة أن بعتتض هتتذء النفايتتاتتتتولقتتد أثب      
ستنة دون أن تتحلتل كمتا هتو احلتال متع بعتض أنتواع املتلفتات البالستتكية،  453فية طويلة يف البيئتة ىتد تصتل إىل 

البحتر حتىت أن العديتد متن علمتاء األحيتاء البحريتة يف  املرميتةةا جيعل تل  املتلفتات واحتدة متن أكةتر املتواد اخلطترة 
يتتة البحريتتتة علتتى  تتحة خمتلتتتف الكائنتتات احل املتتتواد وبالتتتتا  تتتؤثر هتتذء (52).يعتربهتتا القاتتتل الرئيستتتي للحيتتاة البحريتتة

اخلتتواص الطبيعيتتة للموائتتل التتيت  ، كمتتا تتتؤدي إىل تتتدهوروتتتؤدي إىل اختفائهتتا وانقراضتتها واستتتمرارهاالنباتيتتة واحليوانيتتة 
 أو متتتتتا يستتتتتمى بتتتتتايثراء الغتتتتتذائي( النتريوجتتتتتني والفوستتتتتفور)غتتتتتذيات بامل كمتتتتتا تتتتتتتأثر البيئتتتتتة البحريتتتتتة (50). تتتتتا تعتتتتتي 

                                                 
  .130، صنفس املرجع السابق: (40)

(49) : World Wild Fund for Nature (WWF), Problems: Ocean pollution. In WWF, WWF for a living planet, 2011,  
http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/problems/pollution/ 

(53) : Jean-Pierre Revéret et Raphaëlle Dancette, op.cit, P 79.  
(51) : Ibid. 

 .120، ص2330، اليمن، 30للدارسات والبحوث، ا ، حضرموت التلوث البيئي وآثاره على طبيعة االستثمار للموارد البحرية الحية في اليمن ساا ربيع سعيد بازار،: (52)
    .132 با  اجلنيد، مرجع سبق ذكرء، ص : (50)
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(Eutrophisation)،() لبحتتتتر باملغتتتتذياتايغنتتتتاء املكةتتتتف مليتتتتاء ا ذء الظتتتتاهرةويقصتتتتد  تتتت (Nutriments) ( املركبتتتتات
 ة والنفايتتتتات املنزليتتتتة، والتتتتيت يكتتتتون مصتتتتدرها األنشتتتتطة الزراعيتتتت(احملتويتتتتة علتتتتى النيوجتتتتني والفستتتتفور بشتتتتكل رئيستتتتي

 العوالتتتقالبكترييتتتا والفطريتتتات و  وازدهتتتار هتتتا يتتتؤدي إىل  تتتوماملغتتتذيات يف البيئتتتة البحريتتتة وتراك هتتتذءكةتتترة ف.والصتتتناعية
ةتا يتؤثر . ومتن   إىل انتشتارها بشتكل كاستح الطحل  والطحالب القاعية، السامة والزبد والطحالب البحرية النباتية

هتتذء الطحالتتب تتتييت ورائهتتا مستتاحات شاستتعة تكتتاد  (54). ستتلبا علتتى النباتتتات واحليوانتتات البحريتتة وحتتىت موائلهتتا
عشتر  وعتددها يتضتاعف كتل. ()"املنتاطق امليتتة"تكون خالية من احلياة البحرية، ويطلق على هذء املساحات اسم 

وبالتتا  ايثتراء  (55).منطقتة ميتتة عترب العتاا 4533بتت  2313سنوات منذ الستينات، حيث ىدر عددها ستنة  (13)
الغذائي ينجم عنه جمموعة من االضطرابات غري املرغوبتة فيهتا علتى التنظم البيئيتة البحريتة، حيتث يتؤدي إىل تغيتري يف 

 ، كمتتتا يتتتؤدي إىلالبحريتتتة املوائتتتلوالتتتيت تتتتؤثر ستتتلبا علتتتى التنتتتوع البيولتتتوجي البحتتتري و تكتتتوين احليتتتاة النباتيتتتة واحليوانيتتتة 
 .البحرية موت األكايت وغريها من األنواع والذي ينت  عنهاستنزاف األكسجني 

 

ويعد  رف املياء القذرة ومياء الصرف الصحي من املناطق الساحلية يف البحر بتدون معاجلتهتا أو بعتد معاجلتة       
واملتتواد الكيميائيتتة وكتتذا املعتتادن هتتذء امليتتاء حتتتتوي علتتى املغتتذيات  (51) .جزئيتتة مشتتكلة كبتترية بالنستتبة للبيئتتة البحريتتة

نتتات حبريتتة نباتيتتة وحيوانيتتة الةقيلتتة وغريهتتا متتن امللوثتتات ةتتا يشتتكل خطتترا كبتتريا علتتى البئيتتة البحريتتة مبتتا حتتويتته متتن كائ
  .حبرية والوظائف اليت تؤديهاوموائل 

 

فيهتتتا وخملفتتتات األنشتتتطة الزراعيتتتة إن ازديتتتاد الضتتتغوا علتتتى البيئتتتة البحريتتتة واستتتتمرار القتتتاء النفايتتتات املتتلفتتتة       
والصتتتناعية ومتتتا يتستتترب متتتن املنتتتاطق الستتتاحلية متتتن ميتتتاء ىتتتذرة وميتتتاء الصتتترف الصتتتحي واملتتتواد الكيمائيتتتة والنفطيتتتة 

فتالتلوث . واملبيدات واألكدة وغريها من امللوثات، كلها تؤثر على متا يتواجتد يف البيئتة البحريتة متن متوارد حيتة هامتة
يشتتكل خطتترا متزايتتدا ومستتتمرا علتتى الكائنتتات احليتتة البحريتتة، حيتتث يتتؤثر علتتى  تتو الكةتتري مبتتلتتف  تتورء وأشتتكاله 

منهتتا ويتتؤدي إىل متتوت بيتتوض ويرىتتات األكتتايت، كمتتا يتتؤدي إىل تتتدمري املوائتتل الضتترورية حلياهتتتا وبالتتتا  التتتأثري علتتى 
 .البحري ويؤدي إىل تدهورء وفقدانه على التنوع البيولوجيسلبا  وهذا كله يؤثر يف باية املطاف. فعاليتها احليوية

 

                                                 
():  اضتي الزراعيتة املستمدة باملغتذيات الفستفورية ايثراء الغذائي ظاهرة تنتشر يف مياء البحار، وهي عبارة عن عملية ختصيب املاء باملغذيات الناجتة عن تصتريف املتلفتات الصتناعية واألر

امليتاء وتعفتن امليتاء وبالتتا  تصتبح اوستاا ملوثتة وتشتكل خطتورة  متن األكستجني استتنفاد إىل يتؤدي البحتار ىتاع يف وحتللهاوالنتريوجينية واليت تساعد الطحالب على النمو والتكاثر، موهتا 
 /http://www.bee2ah.comاملاء -و-البيئة-، ملوثاتملوثات البيئة والماءموسوعة البيئة،   .وهتديدا على الكائنات احلية

-، جملتة العلتوم، فربايترالمتأذيـة مـن طفـرة النمـو النبـاتي والطحـالبي الناجمـة عـن الفعاليـات البشـرية  كيف نستطيع إنعاش البحـار السـاحلية: انعاش مناطق ميتةلورنس مي، : (54)
  spx?ID=2211http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.a، الكوين، 20، اجمللد 2331مارس

() :حليتتاة البحريتتة، وتيكتتز العديتتد متتن هتتذء املنتتاطق امليتتتة وهتتي املنتتاطق البحريتتة الستتاحلية التتيت اضفضتتن فيهتتا مستتتويات األكستتجني يف امليتتاء إىل حتتد كبتتري مبتتا ال يستتمح باحلفتتاظ علتتى ا
وتشتتجع املغتتذيات . الزراعتتة الداخليتتة التتيت تستتحب األكتتدة يف جمتتاري امليتتاء التتواردة إىل حتتد كبتتري متتن منتتاطقاملنتتاطق بتتالقرب متتن مصتتبات األبتتار الرئيستتية، وتنشتتأ نتيجتتة تتتراكم املغتتذيات، 

 .على  و الطحالب اليت  وت وتتحلل يف ىاع البحار، ةا يؤدي إىل استنفاد األكسجني من املياء وبالتا  هتديد الكائنات احلية
 .60ص  مرجع سبق ذكرء، لوجي،نشرة التوىعات العاملية للتنوع البيو : (55)
 .20،  ص2331، تقرير محميات في البحر األبيض المتوسط، (Greepeace)السالم األخضر  منظمتتتة: (51)
 

http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=2211
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  (Espèces exotiques ou introduites) (األنواع الدخيلة) األنواع الغازية الغريبة: المطلب الرابع
مة، هتتتي نباتتتتات، أو مستتتتقد غازيتتتة،غريبتتتة،  غتتتري حمليتتتة، ة،ى غتتتري أ تتتليالتتتيت غالبتتتا متتتا تستتتمو األنتتتواع الدخيلتتتة،       

ت يف منتاطق ختار  جمهريتة ن قلتن  تدفة أو بشتكل متعمتد، عترب حتدود بيئيتة واستتقر وحيوانات، وفطريات وكائنات 
، وينتشتر بسترعة ليسن كل األنواع الدخيلة مؤذية، لكن الكةتري منهتا ىتد يصتبح غازيتا بشتكل عتدائيجماهلا الطبيعي 

  (51).األ لية األنظمة البيئيةويتفاعل مع األنواع األ لية ويهدد الكائنات احلية و عرب البيئة الطبيعية، 
 التنتتامي املستتتمر، فمتتع األنشتتطة البشتتريةإىل دختتال األنتتواع الغازيتتة يف البيئتتة البحريتتة األستتباب الرئيستتية ي وتعتتزى    

حركتتتة النقتتتل البحتتتري فتتتون ميتتتاء الصتتتابورة التتتيت يتتتتم نقلهتتتا عتتترب البحتتتار يف خزانتتتات الستتتفن للتجتتتارة الدوليتتتة وتزايتتتد 
تفريغهتتتا يف البحتتتار دون مراعتتتاة االجتتتراءات املتبعتتتة يف عمليتتتة التفريتتتغ لكوبتتتا باهظتتتة يتتتتم والتتتيت  –اىالت وغريهتتتا والنتتت

 العتتتتتاملي للحفتتتتتاظ علتتتتتى الطبيعتتتتتة فحستتتتتب االحتتتتتتاد. الوستتتتتيلة الرئيستتتتتية لتتتتتدخول هتتتتتذء األنتتتتتواع تعتتتتتد (50)-التكتتتتتاليف
UCIN، مليتار طتن متن ميتاء  13ويتتم نقتل  ،يوميتا عرب كل ستفينة نوع 1333املنقولة بت  الغازية األنواع قدر عددي

  (59).الصابورة عرب كل أرجاء العاا
التتدافع االىتصتتادي التتذي لمتتل علتى تبتتين هتتذء األنتتواع اجلديتتدة أو كمتا ترجتتع أستتباب دختتول األنتتواع الدخيلتة إىل   

 علتتى ستتبيل املةتتال ، األ تتناف أو الستتالالت ملتتا تتميتتز بتته متتن  تتفات بيولوجيتتة ليستتن موجتتودة يف مةيالهتتتا احملليتتة
األكتتايت  والنباتتتات البحريتتة متتن أهتتم مصتتادر دختتول األنتتواع الغريبتتة إىل البيئتتة البحريتتة احملليتتة، وغالبتتا متتا تكتتون هتتذء 

 الختفتتاء التتتدرجييوا ،املتتزارع نانتتب املوائتتل احلساستتة واهلامتتة ةتتا يتستتبب يف انتشتتار األمتتراض والبكترييتتا والطفيليتتات
 .لهاوتدهور موائ على األنواع البحرية احمللية

بتتوادر  ةوال توجتتد أيتتاألنتتواع النباتيتتة واحليوانيتتة الدخيلتتة خطتترا وهتديتتدا كبتتريا علتتى البيئتتة البحريتتة تشتتكل وبالتتتا        
، (MEA) تقريتتر التقيتتيم البيئتتي لدلفيتتة فحستتب (13)،علتتى حتتدوث اضفتتاض يف هتتذا الضتتغط علتتى التنتتوع البيولتتوجي

علتتى النقتتراض األنتتواع احملليتتة البحريتتة وتتتدهور وفقتتد التنتتوع البيولتتوجي اب الرئيستتية ستتباألمتتن يعتتترب الغتتزو البيولتتوجي 
هلتا  لتيتا تلة يف التنظم البيئيتة البحريتة و تعترب األنتواع الغازيتة مبةابتة احملتريت الرئيستي للتغتريات احلاو  (11).املستوى العاملي

 :وخيمة على التنوع البيولوجي، من بني هذء اآلثار نذكر مايلي اثار
 األنواع الغازيةتلبحرية احمللية جراء االفياس من ىبل األنواع ا القضاء على 
 تابة إ، ةا يتؤدي إىل واألوبئة انتشار األمراض واآلفات باعتبار أن األنواع الغازية مسببة وناىلة لدمراض 

 ينت  عنه موهتا ونفوىها واختفائهات ىد الكةري من الكائنات البحرية احمللية باألمراض وهذا ما

                                                 
املستتتتدامة، أثينتتتا، اليونتتتان، ، مكتتتتب معلومتتتات البحتتتر املتوستتتط للبيئتتتة والةقافتتتة والتنميتتتة أنـــواع دخيلـــة فـــي البحـــر المتوســـطتومتتتاس فلشتتتوجاين، متتتيالن فتتتوجرين ومايتتتل ستتتكولوس، : (51)

 .35، ص 2310
(50) : Jean-Pierre Revéret et Raphaëlle Dancette,,op.cit, P 79.  
(59) : Julie Lefebvre, Gouvernance, Aires marines protégées et réduction de la pauvreté, Mémoire présentée en vue de 

l’obtention du grade de maître en environnement, Université de Sherbrooke, Canada, juin 2012, P 20. 
 .14ص  مرجع سبق ذكرء، نشرة التوىعات العاملية للتنوع البيولوجي،: (13)

(11) : UICN, op.cit, P 19. 
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 ستتة األنتتواع البحريتتة احملليتتة علتتى الغتتذاء واملوئتتل، فغالبتتا متتا  تلتت  األنتتواع الدخيلتتة متتدى بيئيتتا واستتعا مناف
 ميكنها من البقاء واالنتشار يف البيئة اجلديدةت

 (12)تغيريات يف السالسل الغذائية ةا يؤدي إىل فناء وانقراض العديد من األنواع البحرية احملليةت 
  األ لية واألنواع غري األ لية ةا ينت  عنه اثار جينية وراثية وفقدان التنوع اجليينتالتهجني بني األنواع 
  ؤثر بالستتلب علتتي جتتودة املكتتان كمتتالذ للعديتتد متتن األنتتواعيتتةتتا  وطبيعتتة املوائتتل البحريتتة مكونتتاتتغيتتري 

حتر األبتيض يف الب (Posidonia)تتعرض مرو  األعشاب البحرية بوستيدونيا : ، فعلى سبيل املةالالبحرية
إىل خطتتر حتوهلتتا بالكامتتل إىل  -والتتيت تعتتد ضتترورية لتكتتاثر وحضتتن أنتتواع كةتترية متتن األكتتايت - املتوستتط

الدخيلتتتة، حيتتتث حتتتتتوي هتتتذء األختتترية متتتادة ستتتامة تةتتتبط  تتتو  (Caulerpa)غابتتتات كةيفتتتة متتتن طحالتتتب 
 (10).األنواع البحرية األخرى ةا يؤدي إىل فنائها

، األنتواع الغازيتتة أو الدخيلتة تعتترب متن أهتم القضتتايا التيت هتتدد التنتوع البيولتوجي البحتتريوعليته ميكتن القتول بتأن      
وبالتتا  . تشكل خطرا كبريا على النباتات واحليوانات البحرية احمللية وكتذا علتى التنظم البيئيتة البحريتة ومنتجاهتتا فهي

. الالزمتتة وايجتتراءاتل اختتتاذ التتتدابري جيتتب وضتتع حتتد هلتتذا اخلطتتر الزاحتتف علتتى التنتتوع البيولتتوجي البحتتري متتن ختتال
، (متؤ ر ريتتو) التنتوع البيولتوجي املوىعتة ختتالل أشتغال متؤ ر األمتم املتحتتدة للبيئتة والتنميتةاتفاىيتتة  إليته وهتذا متا دعتن
األطتتراف إىل منتتع إدختتال أو التتتحكم ومقاومتتة األنتتواع الغريبتتة الغازيتتة التتيت هتتتدد األنظمتتة البيئيتتة  التتدول حيتتث دعتتن

 .األ لية البحرية واألنواع
 

 (Changements climatiques) التغيرات المناخية: المطلب الخامس
التتيت تتتؤدي إىل تتتدهور البحريتة، و الكتربى التتيت تواجههتتا البيئتتة تعتترب ظتتاهرة التغتتري املنتاخي متتن أهتتم  املشتتكالت       

وتتمةتتل هتتذء . وفقتتد التنتتوع البيولتتوجي البحتتري والناجتتتة عتتن تزايتتد األنشتتطة البشتترية وزيتتادة استتتهاليت مصتتادر الطاىتتة
ارتفتاع درجتة حترارة ستطح البحتر وإىل ارتفتاع مستتوى  اختالل الظروف املناخيتة املعتتادة، والتيت تتؤدي إىلالظاهرة يف 

وحتتتدوث تغتتتريات يف امللوحتتتة والتيتتتارات البحريتتتة  ستتتطح البحتتتر وإىل تنتتتاىص غطتتتاء اجلليتتتد البحتتتري وحتمتتتض البحتتتار
ويعد العنصر البشري أهم عامل حيوي يف إحداث التغري املناخي، حيتث لتدث هتذا األختري  (14).ودوران احمليطات
والتذي  ،غاز ثاين أكسيد الكتاربون خصو ا ()املسببة لالحتباس احلراري ()الغازات الدفيئة اثاتبسبب زيادة انبع

الفحتم )إنتا  وإحراق الوىود األحفتوري البشرية وعلى رأسها  يدخل يف الغالف اجلوي نتيجة العديد من النشاطات
  (15).(احلجري، البيول ومشتقاته والغاز الطبيعي

                                                 
 .30توماس فلشوجاين، ميالن فوجرين ومايل سكولوس، مرجع سبق ذكرء، ص : (12)
 .21، ص، مرجع سبق ذكرء(Greepeace) االخضرمنظمتتتة السالم : (10)
 http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/posts/360295، تغيرات المناخ واثرها على المحيطات والكائنات البحريةلبت نعيم، : (14)
() : ليهاعبارة عن جمموعة من الغازات وظيفتها منع فقدان حرارة سطح األرض كلها عرب اجلو ولوالها لفقد سطح األرض كل حرارته  وانعدمن احلياة ع: الدفيئةالغازات. 
() :الستم علتتى ارتفتاع معتدل درجتة حترارة األرض بستبب انبعتتاث ظتاهرة ارتفتاع درجتة احلترارة نتيجتتة تغتري يف ستيالن الطاىتة احلراريتة متن البيئتتة، وعتادة متا يطلتق هتذا ا: االحتبتاس احلتراري

 .الغازات الدفيئة
 http://www.greenpeace.org/arabic/campaigns/Climate-change-impacts، آثار تغير المناخ، (Greenpeace) منظمة السالم األخضر: (15)

http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/posts/360295
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متتتن زيتتتادة تركيتتتزات غتتتاز ثتتتاين  (23)إن التغتتتريات يف النظتتتام املنتتتاخي ختتتالل العقتتتود األختتترية متتتن القتتترن العشتتترين      
 (11):ىلتفاع مستوى سطح البحر وغريها، أدت إيف الغالف اجلوي، زيادة درجة احلرارة، ار  CO2أكسيد الكاربون 

 الكائنات البحرية النباتية واحليوانيةت وبقاء تكاثر و و اضفاض معدل 
  توزيع األنواع البحريةتتغيريات يف 
 تفشي األمراض واآلفات بني الكائنات البحريةت 
 هجرة األنواع البحرية حبةا عن بيئة أفضلت 
 تانقراض الكةري من األنواع البحرية واليت كانن معرضة خلطر االنقراض من ىبل 
 هلشة على غرار الشعاب املرجانية وأشجار املانغروفتضرر النظم البيئية البحرية ا. 
درجتتة حتترارة ميتتاء البحتتار واحمليطتتات يضتتر بالبيئتتة البحريتتة ويقتتوم بتغيتتري احملتتيط البيئتتي ةتتا يستتبب  تتو  إن ارتفتتاع      

الشمس و عوبة تبتادل االوكستجني الضتروري  أشعة الطحالب الضارة اليت تشكل طبقة على سطح املاء و نع مرور
التغتتريات يف التوزيتتع املكتتاين لدنتتواع  أيضتتا تعتتتربو  (11).البحريتتةلكائنتتات احليتتة للنبتتات التتيت تتغتتذى عليهتتا الكةتتري متتن ا

واع تقتوم األنت ة، حيتثمن أهم التأثريات املتوىعة لتغري املناخ على أنظمة البيئة البحري (10)أي مناطق توزيعها  البحرية
ا، وبتتتذل  ميكتتتن أن يتتترتبط ولوجيستتتيالبحريتتتة باالنتشتتتار علتتتى كامتتتل نطتتتاق درجتتتات احلتتترارة التتتذي مكنهتتتا احتمالتتته ف

إل االحتتيار  ويتتؤدي. البحتتار واحمليطتتاتمتتع حتتدود التغتتريات بتتدرجات حتترارة  علتتى نطتتاق واستتع انتشتتار هتتذء األنتتواع
ا متتع احلتترارة، ويقلتتل فتترص بقتتاء األنتتواع األكةتتر تكيفتتعم معتتدالت النمتتو والبقتتاء أو التكتتاثر، لدفتتراد حبيتتث يتتدتغيتتري 

املوائتل البحريتة،  ثر بشتكل ستل  علتىدرجتة احلترارة يتؤ  كمتا أن ارتفتاع  (19). ةفرص األنواع املتكيفة مع ظروف الربود
 علتى ستبيل املةتال ارتفتاع احلترارة يتؤدي إىل ابيضتاض الشتتعاب املرجانيتة وتفككهتا وموهتتا متع مترور الوىتن، وهتذا متتاف

الر تتتيف املرجتتتاين الكبتتتري يف  فعلتتتى ستتتبيل املةتتتال ميكتتتن أن يفقتتتد  (13).يتتتؤثر بتتتدورء علتتتى أر تتتدة الشتتتعاب الستتتمكية
ويتوىتتع كتتذل   (11).جتتراء التغتتريات يف درجتتة حتترارة احملتتيط 2353متتن الشتتعاب املرجانيتتة حبلتتول ستتنة  %95أستتياليا 

متتتن الشتتتعاب املرجانيتتتة علتتتى الصتتتعيد العتتتاملي والتتتيت تعتتتد مالجتتت  ومنتتتاطق تكتتتاثر  %13، ت كتتتل 2133حبلتتتول ستتتنة 
 (12). العديد من األنواع السمكية جراء ارتفاع درجة احلرارة

ومتتن بتتني التتتأثريات البتتارزة أيضتتا لتغتتريات املنتتاخ علتتى البيئتتة البحريتتة  تتد ارتفتتاع مستتتوى ستتطح البحتتر، والتتذي      
 ت كل السواحل، واضفاض إنتاجيتتة األكتتايت التجاريتتة وتدميتتر العديتتتد من املوائتتلإىل حدوث الفيضانات، و يؤدي 

                                                 
 http://www.gafrd.org/files/0030/30557.pdf.، أثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي جمدى توفيق خليل،: (11)
 http://www.gafrd.org/posts/284723.pdf  التغيرات المناخيية واثرها على البيئة البحرية،لبت نعيم،  :(11)
 .العوامل البيئية كدرجة حرارة املياء، كمية األوكسجني الذائبة يف املياء، الضوء ودرجة امللوحة وغريهاإن مناطق توزيع األنواع البحرية مرتبطة مبجموعة من : (10)

(19) : Mark R. Payne, Fisheries: Climate change at the dinner table, Nature, Volume 497, (16 May 2013), 
http://www.nature.com/nature/journal/v497/n7449/full/497320a.html. 

 . 101حممد سليمان عبيدو، مرجع سبق ذكرء، ص : (13)
 .39، ص2331، التنوع البيولوجي وتغير المناخأمانة اتفاىية التنوع البيولوجي ، : (11)

(12) : UICN, op.cit, P 20. 
 

http://www.gafrd.org/posts/284723.pdf
http://www.gafrd.org/posts/284723.pdf
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البحريتتتتة التتتتيت تتتتتوفر الكةتتتتري متتتتن اخلتتتتدمات البيئيتتتتة القيمتتتتة كأشتتتتجار املتتتتانغروف والشتتتتعاب املرجانيتتتتة الغنيتتتتة بتنوعهتتتتا 
أيضتتتا يف ارتفتتتاع موجتتة العوا تتتف والتتتيت هلتتا اثتتتار ستتتلبية علتتى التتتنظم البيئيتتتة  يويتستتتبب التغتتتري املنتتاخ (10).البيولتتوجي

البحرية، حيث تتؤدي إىل زيتادة كميتة الرواستب واملغتذيات يف البحتار والتيت تتؤدي بتدورها إىل حتدوث ظتاهرة ايثتراء 
 (14).الغذائي وتدهور املوائل البحرية كالشعاب املرجانية

تلعتتب دورا مهمتتا يف دورة حيتتث  ،CO2ختتزان طبيعتتي لغتتاز ثتتاين أكستتيد الكتتاربون إن البيئتتة البحريتتة عبتتارة عتتن      
ثتاين أكستيد الكتاربون ربع كميتة غتاز ستنة املاضتية متا يقتدر بتت 233الكاربون، إذ استوعبن البحار واحمليطات ختالل 

CO2  وزيتتتادة الكميتتتة  زيتتتادة كميتتتة هتتتذا األختتتري يف اجلتتتولكتتتن  (15).املطتتترو  يف اجلتتتو والنتتتات  عتتتن األنشتتتطة البشتتترية
 CO2ثتتاين أكستتيد الكتتاربون تتتؤدي إىل ارتفتتاع درجتتة محوضتتتها، حيتتث أن غتتاز  واحمليطتتات املمتصتتة متتن ىبتتل البحتتار

إن ظتاهرة محوضتة امليتاء  (11).واحمليطتات يتفاعل مع املاء ويتحول إىل محض الكاربون الذي يزيد متن محوضتة البحتار
النباتيتتتة والالفقاريتتتات للكائنتتتات  لتتتبعض بالنستتتبةوالتتتيت تصتتتل إىل حتتتد االختفتتتاء والفنتتتاء تستتتبب الكةتتتري متتتن املشتتتاكل 

  (11).البحرية واألنواع البحرية املتكلسة أي ذات اهلياكل الكلسية بايضافة إىل بعض أنواع العوالق احليوانية
املرجانيتتة، وذلتت  لكتتون العديتتد متتن كمتتا تتتتأثر املوائتتل البحريتتة حبموضتتة ميتتاء البحتتار واحمليطتتات وخا تتة الشتتعاب   

   (10).الكائنات املرجانية تستتدم التكلس لبناء هياكلها األساسية واليت تشكل الشعاب املرجانية
 

متتن ختتالل متتا ستتبق، ميكتتن القتتول بتتأن التغتتري املنتتاخي متتن أهتتم املشتتكالت البيئيتتة املعا تترة التتيت تواجتته العتتاا        
إن للتغريات املناخية اثار ستلبية علتى البيئتة البحريتة وهتي أحتد . مر لدنشطة البشرية، والناجتة عن التزايد املستككل

فارتفتتتاع درجتتتة حتتترارة امليتتتاء، وارتفتتتاع مستتتتوى . احملفتتتزات التتتيت تستتتاهم يف تتتتدهور وخستتتارة التنتتتوع البيولتتتوجي البحتتتري
ة البحتار واحمليطتات تغتري حركتسطح البحار واحمليطات، وزيادة درجتة امللوحتة واحلموضتة، وارتفتاع موجتة العوا تف، و 

التتيت ال  لتت  خيتتارا إال التتتأىلم أو و وغريهتتا يتتؤثر ستتلبا علتتى األنتتواع البحريتتة  CO2زيتتادة تركيتتز انبعاثتتات و  واألمتتوا ،
. ةا يعرضتها خلطتر االنقتراض اينتقال أو الفناء، حيث هنايت أنواع كةرية غري ىادرة على حتمل هذء التغريات املناخية

التغتتريات املناخيتة علتتى املوائتل البحريتتة ويتستبب يف تغيتتري بنيتهتا اليكيبيتتة أو تتدهورها وتتتدمريها وغريهتا متتن ؤثر كمتا تت
 .لبيئة البحرية وتنوعها البيولوجياآلثار السلبية على ا

 

أن يتحتتتريت بستتترعة ويتتتتتذ ايجتتتراءات الالزمتتتة حتتتىت وبالتتتتا  جيتتتب علتتتى االنستتتان أن يعتتتي خطتتتورة هتتتذا التغتتتري و     
التنتتتوع  وهتتتذا متتتا دعتتتن اليتتته اتفاىيتتتة. تتتتدمريء اجلتتتائر للبيئتتتة البحريتتتة ويستتتاهم يف احلتتتد متتتن التغتتتريات املناخيتتتة ىتتتفيو 

                                                 
(10) : Greenpeace, Réserves marines pour la mer Méditerranée, Rapport 2006, P 22. 
(14) : Maya Brennan Jacot, op.cit, P 24-25. 

 .00نشرة التوىعات العاملية للتنوع البيولوجي، مرجع سبق ذكرء، ص : (15)
(11) : Rachid Amara , op.cit. 
(11) : Jean-Pierre Revéret et Raphaëlle Dancette, op.cit, P 80. 
(10) : Rachid Amara, op.cit. 
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املنعقتدة  ()كيوتتو  البيولوجي اليت جعلتن اثتار املنتاخ علتى التنتوع البيولتوجي أحتد الشتواغل الرئيستية هلتا، وكتذا اتفاىيتة
 .الغازات الدفيئة املسببة للتغري املناخيالضرورية للحد من انبعاثات  واليت تلزم دول العاا باختاذ االجراءاتباليابان 

 

، وموائتل نباتيتة وحيوانيتةمبا حتتويه متن أنتواع  البحريةالبيئة  على كبري أثر هلا املتنوعة البشرية األنشطة إنوختاما،     
 األنتتتواع متتتن الكةتتتري عتتتدد متتتن احلتتتد اىل املفتتترا الصتتتيداالستتتتغالل الالعقتتتالين و  أدىلقتتتد و . حبريتتتة ونظتتتم بيئيتتتة حبريتتتة

والنفايات املنزلية واملتلفتات الصتناعية  الةقيلة واملعادن الكيميائية املكونات عن الناجم السام التلوث ويؤثر البحرية،
 يتؤدي باملغتذيات التلتوث أمتا. األنتواع احليتة البحريتة وبقتاء وو ت تكاثر علىسلبيا  تأثريا والزراعية وغريها من امللوثات

 امليتتتاء منتتتاطق يف األكستتتيجني مستتتتويات متتتن احلتتتد اىل تتتتؤدي والتتتيت باملغتتتذيات، امليتتتاء إغنتتتاء بظتتتاهرة يعتتترف متتتا ىلا
مصتتدرها  التتيت األ تتلية غتتري األنتتواع أمتتا. وينتتت  عتتن ذلتت  متتوت العديتتد متتن األنتتواع البحريتتة وتتتدهور موائلهتتا البحريتتة
والتغتريات املناخيتة التتيت . وتتتدمر موائلهتا األ تلية األنتواع وتنتافس بيئيتتةال التنظم تغتزو ىتد الستتفن  تابورة ميتاء الرئيستي

كتل ذلت  أثتر وبشتكل رهيتب علتى . تسببها انبعاثات الغازات الدفيئة وما هلا من عواىب وخيمة على احلياة البحرية
النقتاذ وعليه جيب التحريت وبسرعة واجياد احللتول والوستائل الضترورية . التنوع البيولوجي ويؤدي إىل تدهورء وخسارته

 .التنوع البيولوجي البحري واحملافظة عليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
() : اتفاىيتتة كيوتتتوKyoto : هتتي معاهتتدة بيئيتتة دوليتتة خرجتتن للضتتوء يف متتؤ ر األمتتم املتحتتدة املعتتين بالبيئتتة والتنميتتة(UNCED) هتتتدفن . 1992، ويعتترف باستتم ىمتتة األرض يف

نصتن معاهتدة كيوتتو علتى التزامتات و  . ل دون تتدخل خطتري متن التتدخل البشتري يف النظتام املنتاخياملعاهدة إىل حتقيتق تةبيتن تركيتز الغتازات الدفيئتة يف الغتالف اجلتوي عنتد مستتوى لتو 
 .2335فرباير  11دخلن حيز التنفيذ يف يف اليابان، و يف كيوتو  1991ديسمرب  11كان ىد اعتمد استتدامها يف   .من انبعاث الغازات الدفيئة  ىانونية للحد
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 المحميات البحرية وسيلة للمحافظة على التنوع البيولوجي: المبحث الثالث
إن التنتتوع البيولتتوجي البحتتري عنصتتر أساستتي لضتتمان بقتتاء عيتتع أشتتكال احليتتاة، وبالتتتا  جيتتب علتتى اجملتمعتتات      

إن تزايتد الضتغوا البشترية علتى البيئتة البحريتة يتؤدي بطبيعتة احلتال إىل . البشري أن تعي ىيمتة هتذا املتوروث الطبيعتي
 ، والتغيريات يف توزيع األنواع ووفرهتاوتدمريها املوائل البحريةري تغاستمرار انقراض األنواع البحرية النباتية واحليوانية، و 

متتا يرافتتق ذلتت  متتن تتتدهور طائفتتة و  وهتتذا يتتؤدي بتتدورء إىل استتتمرار تتتدهور وفقتتد التنتتوع البيولتتوجي البحتتري. وتنوعهتتا
 .هاواسعة من خدمات النظم البيئية البحرية اليت تستفيد منها اجملتمعات البشرية، ةا يؤثر على رفاه

جيب محاية البيئة البحرية ألبا حتتتوي علتى الكةتري متن الةتروات التيت ميكتن االستتفادة منهتا، وهتذء الةتروات وعليه     
لدستتباب اجلذريتتة  ة وتكةيتتف اجلهتتود واجيتتاد احللتتول والعتتال جيتتب التحتتريت بستترعوهلتتذا  ،هتتي إرث لدجيتتال القادمتتة

فتون إتو أكةتر متن نصتف األنتواع  االجتراءات احلمائيتة الضترورية اختتاذ فقدان التنوع البيولوجي البحتري، فتون ا يتتمل
 (19).2133البحرية يف العاا سوف تنقرض حبلول سنة 

 

 محايتتة الكائنتتتات، وهتتتذا يعتتين تنتتتوع ووفتترة احليتتاة البحريتتةالتنتتوع البيولتتوجي البحتتتري يرتكتتز علتتى محايتتة محايتتة  إن    
املكونتتة  احليتتة املعقتتدة بتتني خمتلتتف الكائنتتاتبايضتتافة إىل احملافظتتة علتتى التفتتاعالت أو العالىتتات وموائلهتتا،  البحريتتة
، مبتتا يضتتمن تأختتذ بعتتني االعتبتتار كتتل هتتذء العنا تتر ()ق إال يف إطتتار مقاربتتةقتت، وهتتذا ال ميكتتن أن يتحام البيئتتيللنظتت

 وستتائلومتتن  (03).تستتتند إىل التتنظم البيئيتتة مقاربتتة ، أيمحايتتة هتتذء املتتوارد البحريتتة واالستتتتدام املستتتدام والعتتادل هلتتا
 ، تتد احملميتتات البحريتتة والتتيت حتتتتل اليتتوم مكانتتة هامتتة كوستتيلة فعالتتة حلمايتتة التنتتوع البيولتتوجي املقاربتتة البيئيتتة وأدوات

 ولقتتتد التزمتتتن التتتدول يف متتتؤ ر جوهانستتتبور  حتتتول التنميتتتة. والتتتيت تضتتتمن احملافظتتتة عليتتته واالستتتتتدام املستتتتدام لتتته
املستدامة حبماية التنوع البيولوجي للمناطق البحرية والساحلية وكذا اىامة املناطق احملمية مبتا يتفتق متع القتانون التدو  

، 2313ستنة باليابتان كما التزمن أيضا الدول األطتراف يف اتفاىيتة التنتوع البيولتوجي بناغويتا . ومع البيانات العلمية
، ()للتنتتوع البيولتتوجي (23)العشتترين  متتع أهتتداف ايشتتي 2323-2311جي للتنتتوع البيولتتو  بوضتتع خطتتة استتياتيجية

متتن  %13نستتبة ، والتتيت تغطتتي كحتتد أد  2323والتتيت تتتنص علتتى انشتتاء شتتبكة متتن احملميتتات البحريتتة حبلتتول عتتام 
 (01).مساحة املناطق الساحلية والبحار واحمليطات

                                                 
 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216389a.pdf، 2312ماي  22، اليونيسكو، البيولوجي البحريالتنوع ايرينا بوكوفا، : (79)
() :قاربتتتة البيئيتتتة املApproche Ecosystème:   االستتتتدامة احملافظتتتة علتتتى هتتتذء املتتتوارد ومراعتتتاة ا ضتتتي وامليتتتاء واملتتتوارد احليتتتة عمادهتتتاستتتياتيجية لتتت دارة املتكاملتتتة لدراعبتتتارة  عتتتن

 . لدنشطة اليت تندر  حتن اتفاىية التنوع البيولوجي كما أن مبادئها تشكل االطار العملي األساسي   ها،واينصاف عند استتدام
 

(81) : Greenpeace, Ecosystem Approach : Protecting marine life in all its forms, Report 2007, P22,  
http://www.greenpeace.org / usa /Global /usa/report/2007/11/the-ecosystem-approach-prote.pdf. 

() : الرؤيتتة، الرستتالة املشتتيكة، األهتتداف والغايتتات االستتياتيجية،  واألهتتداف العشتترين الطموحتتة والتتيت ميكتتن حتقيقهتتا، ( 2323-2311)تشتتمل اخلطتتة االستتياتيجية للتنتتوع البيولتتوجي
 .وع البيولوجيوتوفر اخلطة االسياتيجية إطارا مرنا لتطوير وضع أهداف وطنية وإىليمية تعزز التنفيذ املتسق والفعال لدهداف الةالثة التفاىية التن". أهداف أيشي"واملسماة 

https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf 
 

(80)
 .pdf.29-dec-10-10/cop-http://www.cbd.int/doc/decisions/COP ، 29/13/2313-10ناغويا، اليابان  ،بروتوكول ناغويااتفاىية التنوع البيولوجي، :  

 

 

https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf
http://www.cbd.int/doc/decisions/COP-10/cop-10-dec-29.pdf
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 تعريف المحميات البحرية : المطلب األول
إن احملميتتات البحريتتة مفهتتتوم حتتديث، ظهتتر متتتع مطلتتع الستتبعينيات انطالىتتتا متتن وعتتي اجملتمتتتع التتدو   طتتتورة       

إال أن فكترة إنشتاء احملميتات البحريتة بغترض احملافظتة علتى  (02).علتى البيئتة البحريتة واثارهتا الستلبيةاألنشطة البشرية 
ستنة  (Beverton et Holt) باخلصتوص تعتود إىل بيفرتتون وهولتند يدارة الرشيدة واملةلى للمصتايالتنوع البيولوجي وا

عتترف ختتالل ، حيتتث (04)متغتتريةو  حقتتائق خمتلفتتةمتعتتدد املعتتاين يعتترب عتتن إن مصتتطلح احملميتتات البحريتتة  (00).1951
 .للمحميتات البحريتةشتامل موحتد وعتاملي تعريتف  العلمتاء والبتاحةني دون إعطتاءالعديد متن العقود األخرية من ىبل 

 .ولكن ىبل إلقاء الضوء على علة هذء التعاريف املتتلفة جيب أوال توضيح مفهوم احملمية
احملميتة علتى  ()(UICN : Union Mondiale pour la Nature)حتتاد العتاملي للحفتاظ علتى الطبيعتة لقد عترف اال

لطبيعيتتة والةقافيتتة املتعلقتتة  تتا، تتتتم منطقتتة بريتتة أو حبريتتة خمصصتتة حلمايتتة وحفتتظ التنتتوع البيولتتوجي واملتتوارد ا« (05):أبتتا
 بتني كتل منطقتة متن املنتاطق الواىعتة« (01):احملمية البحرية على أباو   »إدارهتا بوسائل فعالة، ىانونية أو وسائل أخرى

متع أختذ بعتني  ()(Infratidal) أو حتتن مستتوى اجلتزر ()( Intertidal)منطقة من املناطق الواىعة بني املد واجلزر
التتتيت مت حفظهتتتا  ةقافيتتتةتبطتتتة  تتتا ومعاملهتتتا التارليتتتة والاالعتبتتتار املتتتاء التتتذي يغمرهتتتا والكائنتتتات احليوانيتتتة والنباتيتتتة املر 

واحملميتات البحريتة ال  .»ااجتدة فيهتحلماية جزء أو كتل البيئتة املتو الفعالة بالقانون أو بأية وسيلة من الوسائل األخرى 
، وأجتزاء متن ستاحليةالنتاطق املأجتزاء متن علتى اجلتزر، واخللجتان، و  ميكتن أن تشتتمل بتلحريتة، تضم فقط املناطق الب

 . تد حىت األحواض املائية الساحل
 (01):على أبتا احملميات البحرية (1992مؤ ر ريو سنة ) من اتفاىية التنوع البيولوجي (32) ويعرف البند الةاين      

كمتا انبةتق . »مقننة ومسرية لتحقيق األهداف املتعلقة باحلفاظ على التنتوع البيولتوجيمنظمة و رىعة جغرافية حمددة و «
كتل منطقتة  « (00):أبتا والتذي يتنص علتى 2330تعريف اخر للمحميات البحرية من اتفاىية التنوع البيولوجي ستنة 

النباتيتتتة واحليوانيتتتة واخلصتتتائص  واىعتتتة داختتتل أو نتتتوار بيئتتتة حبريتتتة، بايضتتتافة إىل امليتتتاء التتتيت تغطيهتتتا والكائنتتتات احليتتتة
                                                 

)02(: Julien Wickel, L’effet réserve en milieu marin tropical: Synthèse des connaissances internationales et bilan des 
suivis écologiques effectués sur les recifs coralliens protégés de l’outre-mer français, IFRECOR, 2008, P 02. 

(00) : Maya Brennan Jacot, op.cit, P 30. 
(04) : Frédérique Alban, Contribution à l’analyse économique des aires marines protégées. Applications à la rade de 

Brest et à la mer d’Iroise, thèse de doctorat, Université de Bretagne Occidentale, France, 2003, p23. 
() : ويقع مقرها يف جنيتف بسويسترا، يقتوم عملهتا علتى البحتث العلمتي وتوحيتد . 1940االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة ومواردها هي املنظمة البيئية األوىل يف العاا تأسسن عام

 .النظام البيئياجلهود ملكافحة التغريات السلبية اليت تطرأ على 
(05) : Graeme Kelleher, Guidelines for Marine Protected Areas, IUCN, Switzerland and UK, 1999, p xvii. 
(01) : Catherine Aubertin et Estienne Rodary, Aires protégées, espaces durables ?, IRD Éditions, France, 2008, P 55. 

():  Intertidal :  ياء املد الساحلية املتواجدة بني مناطق االضفاض املتوسطة للمياء ومناطق االرتفاع املتوسطة للمياء، وهي عبارة عن مساحة يتناوب فيها تواجد مةل املنطقة
   ,Mondes en développement, 2007/2 n° 138, P 07« Introduction »Froger Géraldine et Galletti Florence ,.واجلزر

() :Infratidal :عبارة عن مناطق مغطاة باملياء بصفة دائمة Froger Géraldine et Galletti Florence, Ibid, op.cit, P 07   . 
(01) : Convention sur la diversité biologique, Nation Unis, 1992, P 04. 
(00) : Ameer Abdulla, Marina Gomei, Elodie Maison, et Catherine Piante, Statut des aires marines protégées en 

méditerannée, IUCN, Malaga et WWF, France, 2008,  p 28.  
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الةقافية والتارلية املتعلقة  ا واليت مت احلفاظ عليها من طرف القانون أو أية وسيلة فعالة أخترى، مبتا فيهتا االستتغالل 
ةا هتو احلتال يف املنتاطق أو البحري ميتاز بدرجة عالية من احلماية أكةر /وفكرة أن هذا التنوع البيولوجي الساحلي و

منطقتة حمتددة يف البحتر هتتتدف إىل « (09):علتى أبتا ا، فقتتد عرفتهت(Sylvie Gauchet)أمتا ستيلفي غوشتي  .» رةاجملتاو 
الر تتد العلمتي، برنتتام  عمتل، متتدونات الستتلويت : محايتة الطبيعتتة علتى املتتدى الطويتتل، وتتميتز بضتتوابط تستيري محائيتتة

نشتتغاالت ا، والتتيت تضتتم يف أغلتتب األحيتتان امهتتور وغريهتتاجليتتد، محايتتة اجملتتال البحتتري، التقنتتني، املتابعتتة، إعتتالم اجل
 . ()»التنمية املستدامة بادئم يف سياق اجتماعية وبيئية ثقافية حمليةو  ىتصاديةا
 ()(WWF : World Wild Fund for Nature) الطبيعتتة لحفتتاظ علتتىالصتتندوق التتدو  ليف حتتني عتترف    

 منطقة حمدد للمحافظة على النظم البيئية البحرية، العمليات أو التفتاعالت البيئيتة، « (93):احملميات البحرية على أبا
متوارد  واستعادة التنوع البيولوجي البحري، واليت تؤدي أيضا إىل اسيجاع أساس املوائل واألنواع البحرية واليت تشكل

 . » الةراء االىتصادي واالجتماعي والةقايف
ختتتالل  وذلتتت  ،جديتتتدا للمحميتتتات البحريتتتة تعريفتتتا (UICN) للحفتتتاظ علتتتى الطبيعتتتة دو ايحتتتتاد التتت كمتتتا ىتتتدم     

وهتو تعريتف مت تطبيقته علتى احملميتات  بربشتلونة، 2330أكتوبر  شهر جمريات املؤ ر العاملي للمحافظة على البيئة يف
بواستتتطة وستتتائل فضتتتاء جغتتترايف حمتتتدد بوضتتتو  ومعتتتيف بتتته ومكتتترس للمحافظتتتة علتتتى البيئتتتة ومستتتري  « (91):البحريتتتة

ىانونيتتة وغريهتتا متتن أجتتل محايتتة الطبيعتتة واخلتتدمات املقدمتتة متتن ىبتتل األنظمتتة البيئيتتة والقتتيم الةقافيتتة املرتبطتتة  تتا علتتى 
 . »املدى الطويل

 

يف أغلتتب األحيتتتان، وخا تتتة بالنستتبة للمحميتتتات البحريتتتة املتواجتتدة يف البحتتتر األبتتتيض املتوستتط، يتتتتم االعتمتتتاد     
،  (CBD)واتفاىيتة التنتوع البيولتوجي (UICN) قدمني من ىبل ايحتاد العاملي للحفتاظ علتى الطبيعتةعلى التعريفني امل

 (92):تعاريف أخرى ميكن االعتماد عليهالكن توجد 
 احملمية البحرية عبارة على منطقة انشأت  دف احملافظة على التنتوع البيولتوجي، ومحايتة  « :التعريف الكندي

التجارية وغتري التجاريتة، مبتا فيهتا الةتدييات البحريتة وموائلهتا، واألنتواع املهتددة وموائلهتا، وكتذا املوارد الصيدية 
  . »املوائل الفريدة من نوعها، ومناطق التنوع البيولوجي أو مناطق اينتاجية البيولوجية املرتفعة

                                                 
(09) : Sylvie Gauchet, Information sur les aires marines protégées, FFESSM, France, 2009, P 01. 

() : لرئيستتة وزراء النتتروي    1901ورد مفهتتوم التنميتتة املستتتدامة ألول متترة يف تقريتتر اللجنتتة العامليتتة للبيئتتة والتنميتتة عتتامBrundtland  هتتي العمليتتة : "يف تقريتتر مصتترينا املشتتييت كالتتتا
  ".اليت تل  احتياجات احلاضر دون ايخالل بقدرة األجيال املستقبلية على تلبية احتياجاهتا

 

() : الصتتندوق التتدو  للحفتتاظ علتتى الطبيعتتةWWF : يعتتترب أكتترب منظمتتات احلمايتتة املستتتقلة وأكةرهتتا ختتربة، مهمتتته وىتتف وعكتتس عمليتتة الياجتتع املتستتارعة للبيئتتة الطبيعيتتة واملستتاعدة
ئيتتتة باحلفتتاظ علتتتى أنتتواع جينيتتتة وتنتتوع األنظمتتتة البيئيتتة، وذلتتت  لضتتتمان أن وذلتتت  متتن ختتتالل محايتتة العمليتتتات الطبيعيتتة والبي. علتتى إجيتتتاد مستتتقبل يعتتتي  فيتته اينستتتان بتنتتاغم متتتع الطبيعتتة

 .استتدام املوارد الطبيعية املتجددة يتم بطريقة مستدامة يف الوىن احلا  وعلى املدى الطويل، وذل  ملصلحة احلياة على األرض
 

(93) : S.C. Chakour  , N. Bennacer , T.Dahou  and B. Chebira , Economics of (MPAs) and Coastal Environmental 
Governance in the Western Mediterranean, Global Summit on Coastal Seas, August 28-31, 2011, Baltimore, Maryland, 
USA, P 23. 

(91) : Ameer Abdulla, Marina Gomei, Elodie Maison, et Catherine Piante, op.cit, P 28. 
(92) : Ibid, P 81. 
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 القتتانون أو اللتتوائح الفدراليتتة أو كتتل رىعتتة بيئيتتة حبريتتة حمميتتة بواستتطة  احملميتتات البحريتتة«: التعريــف األمريكــي
الوطنيتتتة أو القبليتتتة أو ايىليميتتتة أو احملليتتتة، التتتيت هتتتتدف إىل تتتتوفري محايتتتة مستتتتدامة لكتتتل أو جتتتزء متتتن املتتتوارد 

 . » الطبيعية والةقافية اليت حتتويها
  ستتتتة أو حبريتتتتة مكر /منطقتتتتة بريتتتتة و احملميتتتتات البحريتتتتة عبتتتتارة عتتتتن« :الحكومــــة الفدراليــــة األســــتراليةتعريــــف

خصيصتتا حلمايتتة واحلفتتاظ علتتى التنتتوع البيولتتوجي واملتتوارد الطبيعيتتة والةقافيتتة املتعلقتتة  تتا، تتتتم إدارهتتتا بواستتطة 
 . »وسائل ىانونية أو وسائل فعالة أخرى

 

  (90):احلمايةانطالىا من هذء التعاريف، ميكن حتديد عدة درجات من  
كمتا هتو ىانونيتة، لكتن هتذا لتيس حتميتا   غالبتاوفر احملميتات البحريتة شتكال متن أشتكال احلمايتة، التيت تكتون ت -

ىتوانني احتاديتة كمتا أو   ،وطنية أو ىبلية أو إىليمية أو حمليةميكن أن يكون هنال  حال احملميات األمريكية، أي 
 ت(هو احلال يف البحر األبيض املتوسط

متتن احملميتتات البحريتتة احملظتتورة كليتتة أي التتيت  نتتع كتتل أنتتواع التتتدخالت البشتترية إىل تلتتف درجتتات احلمايتتة خت -
احملميات البحرية متعتددة االستتتدامات التيت ختضتع فيهتا النشتاطات البشترية إىل عتدة ىتوانني تؤطرهتا، متع املترور 

 بدرجات متفاوتة من احلمايةت
تتضمن احملميات البحريتة املنتاطق البحريتة واملتوارد املتواجتدة  تا، لكتن توجتد بعتض التعتاريف التيت تتدم  أيضتا  -

حسب التعريف املقدم من ىبتل اتفاىيتة التنتوع البيولتوجي والتذي ستبق ف(. كاجلزر والشواط )بعض املناطق الربية 
املتواجتتتدة يف الشتتتواط  ومنتتتاطق املتتتد واجلتتتزر  محميتتتات البحريتتتة أن تشتتتتمل علتتتى األنظمتتتة البيئيتتتةللميكتتتن  ،ذكتتترء
 ت(كاملناطق الرطبة والبحريات واملستنقعات والشواط )
محايتتتة املتتوارد الةقافيتتتة يف أهتتداف احملميتتتة، عتتتن طريتتق أختتتذ القتتيم البشتتترية بعتتتني  وتتتتدابري ميكتتن دمتتت  إجتتراءات -

 ...(.كاملواىع األثرية أو املنارات أو بقايا السفن)االعتبار كاخلصائص التارلية واجلمالية 
 

 نضتتمنت إذا حبريتتة حمميتتةميكتتن اعتبتتار منطقتتة حبريتتة علتتى أبتتا ، (WWF)العتتاملي للطبيعتتة  ستتب الصتتندوقوح      
 (94):اخلصائص التالية

 ت(مرسوم أو ىرار أو ىانون) احملمياتىاعدة ىانونية يف القانون الداخلي تؤكد على إمكانية إنشاء  -
، الرستتو، املالحتتة، ، الغتتوصأو اليفيهتتي الصتتيد احلتتريف أو التجتتاري)نظتتام ختتاص مبتتلتتف النشتتاطات يف البحتتر   -

 ت...(، البحث العلميالسباحة
مؤسستتة عموميتتة، إدارة )أو هيئتتة معينتتة لتستتيري هتتذء املنطقتتة والتتذي ميكتتن أن يأختتذ عتتدة أشتتكال /ووجتتود كيتتان  -

 ....(وطنية، جهوية أو حملية، ععية، إحتاد 
                                                 

(90) : Ameer Abdulla, Marina Gomei, Elodie Maison, et Catherine Piante, op.cit, P 28. 
(94) : Mabile S. et Piante C, Répertoire global des aires marines protégées en Méditerranée, Fondation WWF-France, 

Paris, France, 2005, P xii. 
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 (95):، هنايت بعض املعلومات اخلا ة تأيت لتكملة محاية املنطقةاألساسية ضافة إىل هذء اخلصائصباي     
أو عتتتتن طريتتتتق االنتتتتدما  يف شتتتتبكات عتتتترب وطنيتتتتة ( كايحتتتتتاد األوري)معينتتتتة االعتتتتياف التتتتدو  بواستتتتطة تستتتتمية  -

نتتتتاطق احلمايتتتتة اخلا تتتتة ذات األمهيتتتتة مأو ، مواىتتتتع التتتتياث العتتتتاملي ،حظتتتتائر احملتتتتيط احليتتتتويك)البحريتتتتة  للمحميتتتتات
 ت((ASPIM : Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne) املتوسطية

 نسبة مشاركة السكان احملليني يف عملية التسيريت الذي يقيموجود أو غياب جملس استشارة  -
 الكائنات احلية البحرية األساسية املوجودة يف املنطقةت -
لتصتنيف املقترر متن ىبتل ايحتتاد العتاملي للحفتاظ حستب ا هلتا، وذلت  مساحة احملمية البحرية و ط التستيري املالئتم -

   .على الطبيعة
 

وعليتتته متتتن ختتتالل كتتتل متتتا ستتتبق، ميكتتتن أن نعتتترف احملميتتتات البحريتتتة علتتتى أبتتتا وستتتيلة مقننتتتة فعالتتتة تستتتعى إىل       
االىتصتادية احملليتة علتى املتدى  –احملافظة علتى التنتوع البيولتوجي البحتري بالدرجتة األوىل وحتقيتق التنميتة االجتماعيتة 

 .احمللي ذات املصلحة على الصعيدالطويل ومبشاركة كل األطراف 
 

 أنواع المحميات البحرية: المطلب الثاني
تتواجتد احملميتات البحريتة بعتتدة أشتكال، فحستب التعريتتف الصتادر عتن اتفاىيتة التنتتوع البيولتوجي والتذي يتتنص       

منطقتتتة حمتتددة ومنظمتتة ومقننتتتة ومستترية لتحقيتتق األهتتتداف اخلا تتة باحلفتتاظ علتتتى التنتتوع البيولتتوجي، فتتتون علتتى أبتتا 
إن . احملميتتات البحريتتة ختتلتتف عتتن بعضتتها التتبعض حستتب مستتتوى احلمايتتة  تتا واألهتتداف التتيت أنشتتأت متتن أجلهتتا

حتتاد العتاملي للحفتاظ االهتو ذلت  املوضتوع متن ىبتل  نتاطق احملميتة ستواء الربيتة أو البحريتةشيوعا للم التصنيف األكةر
أستتلوبا لتصتتنيف احملميتتات علتتى أستتاس األهتتداف الرئيستتية طتتور  األختتري ا، حيتتث طتتور هتتذ(UICN)علتتى الطبيعتتة 

( 31) احملميتتات إىل ستتتة  تتنف االحتتتاد العتتاملي للحفتتاظ علتتى الطبيعيتتةفقتتد وعليتته  (91).احملميتتة لتستتيري وإدارة املواىتتع
 (91):أ ناف، وهي

  (Réserve naturelle) ةيمحمية طبيع: I الصنف

احلمايتتة التامتتة للتتنظم كتتل احملميتتات التتيت تعمتتل علتتى محايتتة وحفتتظ التنتتوع البيولتتوجي، تتمتتتع ب   Iيشتتمل الصتتنف     
تكتتتون خمتلتتتف النشتتتاطات البشتتترية فيهتتتا حمتتتدودة جتتتدا ومراىبتتتة،كالزيارات متتتةال، وذلتتت  و  واألنتتتواع احليتتتة  تتتا،البيئيتتتة 
 ةهتذا النتوع متن احملميتات ميكتن اعتمتادء كمرجتع أساستي يف األحبتاث العلميت. محايتها واحملافظة علتى ىيمتهتا لضمان

 .التعليم البيئيمراىبة البيئة و و  والر د العلمي

                                                 
(95) : Mabile S. et Piante C, op.cit, P xii.  
(91) : Agrady Tundi Spring, op.cit, P 102.  
(91) : Dudley Nigel, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, IUCN, Gland, Switzerlan, 2008, P 

13-23.  
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  (Parcs nationaux) وطنيةالر الحظائ: IIالصنف 

 يتتم إنشتاءها حلمايتة األنتواع  البحريتة عبارة عن مناطق طبيعية واسعة حبريتة وستاحلية،II احملميات من الصنف      
رهتتتا ألغتتراض التتتعلم والبحتتث إداتتتتم  كمتتا أن هتتذء احملميتتات. وكتتذا التفتتاعالت البيئيتتة والتتنظم البيئيتتة البحريتتة املتنوعتتة

التيت ية اثار سلبية علتى التنظم البيئيتة ألتجنب حدوث  حبث يوالسياحة بأسلوب علمواالستجمام واليويح  يالعلم
 .حتتويها

 (Monument naturel) ةطبيعيالم معالحماية ال: IIIالصنف 
وذات املعتتتاا الطبيعيتتتة اخلا تتتة والفريتتتدة متتتن نوعهتتتا ختصتتتص حلمايتتتة و تتتيانة  IIIاملنتتتاطق احملميتتتة متتتن الصتتتنف       

وهتتي يف الغالتتب تكتتون منتتاطق  تتغرية املستتاحة لكتتن مةتتل املغتتارات والكهتتوف حتتتن املتتاء،  األمهيتتة الوطنيتتة والعامليتتة
 .تكتسي أمهية كبرية

  (Aire de gestion des habitats ou des espèces)الفريدة الموائل واألنواع حماية : IVالصنف 
وهتي منتاطق يتتم  .إىل محاية األنواع أو املوائل البحرية الفريدة من نوعهتا IVهتدف املناطق احملمية من الصنف       
املناطق تدخالت منتظمة وفعالة لتلبية متطلبات محايتة األنتواع  تتطلب هذءكما  ا لالستتدام الرشيد ملواردها،إدارهت

 .ميزةواملوائل البحرية الفريدة وامل
 ( Paysages marin protégés)المناظر الطبيعية البحرية حماية : Vالصنف 
، اجلذابتتة واالستتتمتاع  تتا والستتاحلية إىل محايتتة املنتتاظر الطبيعيتتة البحريتتة Vهتتتدف املنتتاطق احملميتتة متتن الصتتنف       

 .وعليه جيب إدارهتا بأسلوب بيئي مالئم للحفاظ على عاهلا وجاذبيتها
 (Aire protégée de ressources naturelles)لموارد الطبيعية المناطق المحمية المنتجة ل: VIالصنف 
 البحريتتة املنتجتتة للمتتوارد الطبيعيتتة البحريتتةترمتتي إىل محايتتة التتنظم البيئيتتة واملوائتتل  VIمتتن الصتتنف  املنتاطق احملميتتة      

 .مستدامعقالين رشيد و  مواردها بأسلوب الستغالل بأسلوب مناسب جيب إدارهتا ، واليتاملتجددة وغري املتجددة
 

 أهمية المحميات البحرية: المطلب الثالث
إن انتشتتتار التتتوعي املتعلتتتق بضتتترورة محايتتتة البيئتتتة البحريتتتة مبتتتا حتتويتتته متتتن متتتوارد متنوعتتتة راجتتتع إىل الضتتتغوطات       

تزايتتتد االهتمتتتام باحملميتتتات البحريتتتة يف املمارستتتة متتتن ىبتتتل املنظمتتتات غتتتري احلكوميتتتة وعاعتتتات الضتتتغط، ةتتتا أدى إىل 
 ، املؤ ر العتاملي حتول املنتاطق احملميتة دوربتن2332 سنة جوهانسبور  تنمية املستدامةال ىمةعلى غرار احملافل الدولية 

(Durban )املتؤ ر العتاملي للمحميتات البحريتة واشتنطن2330 ستنة ، (International Marine Conservation 

Congress-Washington ) بترام  عمتل  أدرجن يف العديد من برام  العمتل علتى غترار كما وغريها،  2330 سنة
اخلتتاص باالحتتتاد  (GMP : Global Marine Programme )الربنتتام  البحتتري العتتاملي، و البيولتتوجياتفاىيتتة التنتتوع 
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 نتتتتاطق احملميتتتتةوبتتتترام  اللجنتتتتة العامليتتتتة للم (MEA)التقيتتتتيم البيئتتتتي لدلفيتتتتة برنتتتتام  و العتتتتاملي للحفتتتتاظ علتتتتى الطبيعتتتتة، 
(WCPA : World Commission for Pritected Areas).(90)  

وستتائل أساستتية وفعالتتة هتتتدف إىل احملافظتتة علتتى التنتتوع البيولتتوجي،  ظهورهتتا اعتتتربت احملميتتات البحريتتةمنتتذ ف       
كمتا أبتا تستمح باالستتتدام العقتالين واملستتدام للمتوارد   ((99).وإدارة املصايد، واسيجاع وإنعاش املتتزون الستمكي

   (133).والنظم البحرية املتتلفة
حمميتتة  019ليصتتل إىل  1913حمميتتة ستتنة  110لقتتد تزايتتد عتتدد احملميتتات البحريتتة يف العتتاا، حيتتث ارتفتتع متتن      
 2335متتترات ستتتنة  (34)ليتضتتتاعف مبقتتتدار أربتتتع  1995حمميتتتة ستتتنة  1033، وو تتتل إىل أكةتتتر متتتن 1903ستتتنة 

متتتتن  %2.0حمميتتتتة حبريتتتتة، أي متتتتا يعتتتتادل نستتتتبة  13203إىل  2312حمميتتتتة ليصتتتتل ستتتتنة  5121حيتتتتث و تتتتل إىل 
 (131). مساحة األوساا البحرية

ى اهلتتدف األساستتي ينشتتائها إن األستتباب التتيت تتتدعو إىل إىامتتة احملميتتات البحريتتة عديتتدة ومتنوعتتة، ولكتتن يبقتت      
متتتتن املتتتتتاطر والتهديتتتتدات التتتتيت تستتتتببها النشتتتتاطات البشتتتترية  وتنوعهتتتتا البيولتتتتوجي هتتتتو محايتتتتة التتتتنظم البيئيتتتتة البحريتتتتة

تتعلتتق بالنشتتاطات التتيت ميكتتن ةارستتتها قتتد مت توستتيع نطتتاق عملهتتا لتشتتمل أهتتداف جديتتدة أختترى لو . الالمستتؤولة
فاحملميتتتات تعمتتتل علتتتى محايتتتة التنتتتوع البيولتتتوجي البحتتتري واستتتيجاع . داختتتل هتتتذء احملميتتتات واملتتتردود امليتتتتب عليهتتتا
انة كتل مكونتات التنظم البيئيتة لبشترية املتدمرة، حيتث تعمتل علتى  تيوانعاش النظم البحريتة املتضتررة جتراء األنشتطة ا

احليويتتتة وغتتتري احليويتتتة، بايضتتتافة إىل احلفتتتاظ علتتتى كتتتل اخلتتتدمات البيئيتتتة التتتيت يقتتتدمها التنتتتوع البيولتتتوجي البحتتتري ةتتتا 
كمتتا تشتتكل احملميتتات وستتيلة لتستتيري وإدارة نشتتاا الصتتيد .رفتتاء بالنستتبة للمجتمعتتات البشتتريةيستتاهم يف استتتدامة ال

ام، وذلتت  متتن ختتالل تنظتتيم وتقنتتني نشتتاا الصتتيد البحتتري وترشتتيد استتتغالل املتتوارد البحتتري بشتتكل عقتتالين ومستتتد
 . البحرية
فظهتتتور  النشتتتاطات غتتتري االستتتتتراجية، الكةتتتري متتتن  كمتتتا تتتتوفر احملميتتتات البحريتتتة اليتتتوم فضتتتاء واستتتعا ملمارستتتة     

والغتتوص ومراىبتتة الةتتدييات والستتباحة  الستتياحة البيئيتتة علتتى غتترار النشتتاطات الستتياحية واليفيهيتتة غتتري املضتترة بالبيئتتة
يف تنميتتة االىتصتتاد احمللتتي والتتوطين متتن وغريهتتا، والتتيت تلعتتب دورا مهمتتا ملنشتتاق والتقتتاا الصتتور حتتتن املتتاء بواستتطة ا

. ختتتتالل منا تتتتب العمتتتتل التتتتيت توفرهتتتتا للستتتتكان احملليتتتتني ومصتتتتادر التتتتدخل ومصتتتتادر جللتتتتب العملتتتتة الصتتتتعبة وغريهتتتتا
 . ةابة حمفر وحمريت للتنمية االىتصادية احمللية والوطنيةفاحملميات البحرية تعترب مب

وتتتتوفر احملميتتتات أيضتتتا فتتترص علميتتتة وتعليميتتتة للمجتمتتتع، حيتتتث تعتتتترب مبةابتتتة خمتتتابر بيولوجيتتتة طبيعيتتتة لدحبتتتاث       
كمتتتا تستتمح بدراستتتة . العلميتتة ةتتا يستتتمح بتكتتوين ىاعتتتدة معلومتتات ىيمتتة حتتتول التتنظم البحريتتتة وتنوعهتتا البيولتتوجي

                                                 
(90) : Chavance Pablo, Construire Ensemble une gestion des Pêches Intégrant les AMP, UICN, 2010, P 03. 
(99) : Perez_Perera Amanda, 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 04. 
(133) : Frédérique Alban, op.cit, P 29. 
(131) : MedPan, Statut des aires marines protégées en Méditérranée, MedPan Collection, France, 2012, P 21. 
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وتعتتتترب احملميتتتات أداة تعليميتتتة فعالتتتة هتتتتدف إىل التحستتتيس البيئتتتي بأمهيتتتة التنتتتوع . ات األنشتتتطة البشتتترية عليهتتتاتتتتأثري 
 .البيولوجي وضرورة احملافظة عليه على املدى الطويل لضمان استمراريته ودميومته لدجيال احلالية واملستقبلية

للمحميتتات البحريتتة أهتتداف بيئيتتة واجتماعيتتة واىتصتتادية تصتتبو إىل حتقيقهتتا مبشتتاركة   القتتول بتتأن ميكتتن وبالتتتا       
 .مبادئ التنمية املستدامة جيسدكل االطراف ذات املصلحة، وهذا ما 

  
 المحميات البحرية والتنمية المستدامة: رابعالمطلب ال

حتتول احلظتتائر،  2330ستتنة  (UICN) الطبيعتتةلقتتد  حتتورت أعمتتال املتتؤ ر العتتاملي ل حتتتاد العتتاملي متتن أجتتل      
، حيتث ستلط الضتوء علتى التدور اهلتام واحلاستم التذي تلعبته املنتاطق "فوائتد متا وراء احلتدود"والذي كان حتن عنتوان 

احملمية يف حتقيق التنمية املستدامة وكتذا أمهيتة املشتاركة والتدعم اجملتمعتي هلتذء املنتاطق حتىت تتتمكن متن حتقيتق التنميتة 
تدامة ال ترتكتتتز علتتتى اجلانتتتب البيئتتتي فحستتتب، بتتتل هتتتي تنميتتتة ىائمتتتة علتتتى اجلوانتتتب فالتنميتتتة املستتت (132) .املستتتتدامة

االىتصادية واالجتماعية والبيئية يف ان معا، فهي تتستم بالضتبط والتنظتيم واليشتيد للمتوارد، وال يكفتي و تف هتذء 
 (130) .األبعاد بأبا ميابطة، بل جيب التأكيد أن هذء األبعاد ميابطة ومتداخلة ومتكاملة

وتعترب احملميات البحرية إحدى األدوات الفعالتة لتحقيتق التنميتة املستتدامة ملتا هلتا متن فوائتد واثتار اجيابيتة بيئيتة        
واىتصتتتادية واجتماعيتتتة، كحمايتتتة األنتتتواع البحريتتتة املهتتتددة وذات القيمتتتة التجاريتتتة، تتتتوفري فتتترص العمتتتل للعديتتتد متتتن 

االجتمتتاعي للمحميتتات وهتتذا متتا يتتنعكس علتتى  احهتتا واستتتمراريتها،  الستتكان احمللتتني ةتتا يستتاهم يف زيتتادة القبتتول
 .بايضافة إىل العوائد واألربا  احملققة على الصعيد احمللي واالىليمي والوطين

 :على الصعيد االقتصادي -0
هتذء حيث تعمتل  ،تلعب احملميات البحرية دورا هاما يف دفع عجلة التنمية االىتصادية احمللية وايىليمية والوطنية    

 :علىاألخرية 
 تباملنطقة املراد محايتهااحلد من استنزاف املوارد البحرية   -
 تالسكان احمللينيمن ىبل  للمنطقة املراد محايتهااالستغالل االىتصادي الرشيد واملستدام للموارد البحرية  -
ة الغوا تتتتني حتتتتتن املتتتتاء، والتنشتتتتيط إرشتتتتاد الزائتتتترين، وىيتتتتاد: خلتتتتق نشتتتتاطات اىتصتتتتادية يف األوستتتتاا احملليتتتتة مةتتتتل -

 تالسياحي، وتروي  الصناعات التقليدية للمنطقة، وإىامة األنشطة السياحية البيئية األخرى
 .توليد العوائد والفوائد االىتصادية الناجتة عن النشاطات غري االستتراجية داخل احملمية  -
 

 :على الصعيد االجتماعي -2
حتتتتىت تتتتتنجح يف أداء  يف املنطقتتتتة املتتتتراد محايتهتتتتا البحريتتتتة أن حتظتتتتى بتتتتالقبول االجتمتتتتاعيجيتتتتب علتتتتى احملميتتتتات      
 :حيث تعمل على ،وتلعب احملميات البحرية دورا هاما يف تنمية اجملتمع احمللي .مهامها

                                                 
(132) : Barbara Lausche , Lignes directrices pour la législation des aires protégées, UICN,Gland, Suisse, 2012, P 19.  

، الطبعتتة األوىل،  دار الصتتفاء للنشتتر والتوزيتتع، عمتتان، األردن، فلســفتها وأســاليب تخطيطهــا وأدوات قياســها: التنميــة المســتديمةعةمتتان حممتتد غنتتيم، ماجتتدة أمحتتد أبتتو زنتتط، : (130)
 .09، ص 2331
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 تتطوير البعد ايجتماعي املتمةل يف سلوكيات اينسان وأنشطته املتتلفة داخل نطاق احملمية -
 تفاهية السكان احمللينيالرفع من ر  -
 تخلق فرص عمل للعديد من السكان احملليني -
 تاحملافظة على الياث الةقايف احمللي لدجيال القادمة -
 تالرفع من الدخل الفردي يف املنطقة -
 تضمان االستقرار االجتماعي لتوفر نوع من املساواة والعدالة االجتماعية -
 توالبحث العلميتوفري مركز للتدريب والتعليم  -
الستلويت  التأكيد على مشتاركة الستكان احملليتني يف إدارة احملميتة،  تدف تغيتري ستلوكياهتم جتتاء بيئتتهم ليتحولتوا متن -

 .إىل السلويت ايجياي البنائي السل  أو املدمر أحيانا
 

 :على الصعيد البيئي -3
 :البحرية، حيث تعمل علىتعترب احملميات البحرية وسيلة للحفاظ على البيئة      

 تاحملافظة على التوازن واالستقرار البيئي -
 تاحملافظة على األنواع البحرية املهددة والنادرة واحلساسة -
 تات من خطر التدهور أو االنقراضنباتمحاية بعض أنواع احليوانات وال -
 تاملنطقة احملميةحفظ املصادر الوراثية البحرية النباتية واحليوانية اليت تستوطن  -
 تالتحكم يف بعض األنشطة اليت تؤثر يف البيئة البحرية -
 تاآلثار البيئية اليت لدثها اينسان يف البيئات وتقييمها ملعرفةتسهيل عمليات البحث العلمي واملتابعة  -
 تاينتا توفري مناطق تفري  وتكاثر لدكايت ايىتصادية، وتزويد املنطقة احمليطة باحملمية  ذا  -
محايتتتة البيئتتتة البحريتتتة القاعيتتتة متتتن األضتتترار الناشتتتئة عتتتن الصتتتيد باجليتتتاب، وإعطتتتاء الفر تتتة للمنتتتاطق املتضتتتررة متتتن  -

 .استعادة عافيتها وىدراهتا اينتاجية
 

 عالقة المحميات البحرية بالتنوع البيولوجي: المطلب الخامس
إدارة املتوارد البحريتة وكيفيتة احلصتول عليهتا وضتمان استتغالهلا بشتكل يلة متن وستائل احملميات البحرية وس تعترب     

ة يأساستتت فهتتي وستتيلة (134)محايتتة األنتتتواع البحريتتة وموائلهتتا التتيت تعتتي   تتا، متتن جهتتة وكتتذا ضتتمان مستتتدامرشتتيد و 
ا محايتتة ويتضتتمن هتتذ. املتتتدهورة بفعتتل النشتتاطات البشتترية الضتتارة البحريتتة وفعالتتة حلمايتتة و تتيانة واستتيجاع األوستتاا

عتتتن طريتتتق محايتتتة الكائنتتتات البحريتتتة وموائلهتتتا، وكتتتذا محايتتتة العالىتتتة بتتتني خمتلتتتف  ، وذلتتت تنتتتوع ووفتتترة احليتتتاة البحريتتتة

                                                 
(134) : Joachim Claudet, Aires marines protégées et récifs artificiels : méthodes d’évaluation, protocoles 

expérimentaux et indicateurs, thèse de doctorat, université de Perpignan, 2006, P 04. 
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وهذا ال ميكن ان يتحقق إال بتطبيق املقاربتة البيئيتة التيت تأختذ بعتني االعتبتار  . الكائنات املكونة للنظم البيئية البحرية
  (135).بعني االعتبار كل النشاطات املمارسة خار  املناطق احملميةكل هذء العنا ر، كما جيب أن تأخذ 

األساستي للمحافظتة علتى التنتوع البيولتوجي  احلجترمن أدوات املقاربة البيئية فهي  أداة وباعتبار أن احملميات البحرية
ذا املتتوروث هلتتن احلفتتظ املستتتدام واالستتتتدام واالستتتغالل العقتتالين والعتتادل اضتتمتعمتتل علتتى ، حيتتث (131)البحتتري

 (131).الطبيعي اهلام
لكن وىبل كل شيء جيب محاية األنواع واملوائل والنظم البحريتة التيت ا تتضترر بشتكل كبتري بعتد جتراء النشتاطات    

 (130).البشرية املدمرة، وذل  باحلد من هذء األنشطة على مستوى هذء املناطق
ركتائز  (30)البيولوجي البحري فعالة ومستدامة، جيب أن تركتز علتى ثتالث   ولكي تكون عملية احملافظة على التنوع

 (139) :أساسية، وهي
 احملافظة على العمليات البيئية، ومحاية األنواع واجملتمعات واملوائل أو املواطن املهددةت -
 حتديد درجات استتدام املوارد البحرية وتسيري استغالهلا بطريقة عقالنية ومستدامةت -
 .العادل والكفؤ للمنافع والعوائد امليتبة عن احلماية والتسيري الفعال للموارد البحرية التوزيع -
التتيت تستتاعد علتتى حتديتتد  ومتتن أجتتل احملافظتتة علتتى التنتتوع البيولتتوجي البحتتري، ىتتام العلمتتاء بوضتتع بعتتض املعتتايري     

 (113):املناطق البحرية اليت هلا أولوية احلماية وهي كما يلي
 اجلبال البحريةت: الفريدة من نوعها واملواىع اليت تشمل املوائل احلساسة مةلاملواىع  -
مواىتع : ساسة يف دورة حيتاة الكائنتات البحريتة مةتلاحلمراحل الضرورية لل ()املوائل احلرجةاملواىع اليت تضم  -

 التكاثر ووضع البيضت
 املواىع اليت تضمن بقاء الكائنات املستنزفة والنادرةت -
 اليت تضم األنواع املتوطنة واملهددة واهلامةتاملواىع  -
 .املواىع اليت تؤمن اخلدمات البيئية -

 

                                                 
(135) : Greenpeace, Réserves marines pour la mer Méditerranée, op.cit, P 15. 
(131) : Sébastien Mabile, Les aires marines protégées en méditerranée : outils d’un développement durable, Thèse pour 

le doctorat en droit, Université Aix Marseille III, Juin 2004, P 26. 
(131) : Roberts C.M. and  J.P. Hawkins, Fully-protected marine reserves: a guide, WWF,  Endangered Seas Campaign, 

Washington, USA , Environment Department, University of York, York , UK, 2000, P 15. 
(130) : Jones, P.J.S ,Marine protected area strategies: issues, divergences and the search for middle ground, Reviews in 

Fish Biology and Fisheries, UK, 2001, P 03. 
(139) : Agrady Tundi Spring, op.cit, P 18. 

 . 20ص، مرجع سبق ذكرء، (Greepeace)السالم األخضر منظمتتتة : (113)
() :التغذية، مناطق النمو، مأوى وغريها من املناطق اليت مناطق وضع البيض، مناطق التزاو ، مناطق : املوائل احلرجة عبارة عن موائل خا ة ضرورية لنمو وتكاثر األنواع البحرية مةل

 .تتميز هذء املناطق بتجمع األنواع البحرية بأعداد كبرية األمر الذي جيعلها أكةر عرضة للصيد. تضم املراحل احلساسة من دورة حياة األنواع البحرية
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 :أسس عمل المحميات البحرية -0
إن دراستتة وحتليتتل تتتأثري احملميتتات علتتى . للمحميتتات البحريتتة منتتافع وفوائتتد كةتترية علتتى التنتتوع البيولتتوجي البحتتري    

تتتتتأثري )والبعتتتتد التتتتزمين ( تتتتتأثري احلمايتتتتة)البعتتتتد املكتتتتاين  (111):استتتتنيالبيئتتتتة البحريتتتتة يرتكتتتتز علتتتتى بعتتتتدين أو جتتتتانبني أس
 .(االنتقال

 (Effet réserve) (:المكانيالبعد ) تأثير الحماية  -أ
ويشتتمل كتتل اجيابيتتات احملميتتات املتعلقتتة . وهتتو التتتأثري األكةتتر بتتروزا، يظهتتر مباشتترة بعتتد انشتتاء احملميتتات البحريتتة   

حبماية املوائتل البحريتة والكائنتات احليتة التيت تعتي  فيهتا، وهتو تتأثري ثابتن تتتم مالحظتته داختل املنطقتة احملميتة أكةتر 
 ري املتبئيالتأث - :وينقسم بدورء إىل ىسمني. منه خارجها

 تأثري العزل -                                   
 التأثير المخبئي :(Effet refuge) 
مباشترة هتذا التتأثري وينتت   (112).تلعب احملميات البحريتة دور املالجت  بالنستبة للعديتد متن الكائنتات البحريتة  

 على احملافظة علتى األنتواع البحريتةحيث يعمل حظر ومنع النشاطات االستتراجية داخل املنطقة احملمية، بعد 
وينعكس هذا التأثري االجياي من خالل وجود األنواع البحرية النتادرة واألنتواع البحريتة الكبترية احلجتم . وموائلها
 (110).(تنوع األنواع والتنوع اجليين)تؤدي بدورها إىل حتسني اينتاجية وزيادة التنوع البيولوجي واليت 

      أثير العزلت :(Effet tampon) 
يعمل هذا التأثري على ختفيض وتقليص سعة التغريات احلا لة ختالل التزمن، والتيت ختتص العنا تر األساستية    

، وعليه فون انشاء احملميتات البحريتة متن شتأنه (114)...(الوفرة، الكتلة احليوية، التنوع) واملهمة حلركية اجملتمعات
التلتتتتوث، )التغتتتتريات عتتتترب التتتتزمن، هتتتتذء األختتتترية مصتتتتدرها إمتتتتا طبيعتتتتي أو بشتتتتري أن يستتتتاهم يف تقلتتتتيص هتتتتذء 

وعليته ميكتن القتول بتأن تتأثري  .التنتوع البيولتوجي البحتريوفقتد وتؤدي بطبيعة احلتال إىل تتدهور  (115)...(الرسو
 .العزل يؤدي إىل زيادة مرونة واستقرار النظم البيئية

 

   (Effet transfert ou stock)(: البعد الزمني)تأثير االنتقال  -ب
وهتتو نتتات  . عبتتارة عتتن اليتتة متحركتتة تتتتم مالحظتهتتا علتتى املتتديني املتوستتط والطويتتل إن تتتأثري االنتقتتال أو التتتتزين    

إىل  متع مترور التزمن يؤدي هتذا التتأثريو  .ميةخار  املنطقة احمل األنواع احليةعن تأثري احلماية، وييجم بالزيادة يف وفرة 
" منطقتتتتة منبتتتتع"دور  إذن فاملنطقتتتتة احملميتتتتة تلعتتتتب. عتتتتن طريتتتتق إعتتتتادة التتتتتوطني الطبيعتتتتي استتتتيجاع املتتتتتزون األ تتتتلي

                                                 
(111) : Frédérique Alban, op.cit, P 33. 
(112) : Mesnildrey Lucile, Gascuel Didier, Lesueur Marie, Le Pape Olivier, Analyse des effets des réserves de pêche, Rapport 

scientifique, Les publications du Pôle Halieutique  AgroCampus Ouest, n°2, France, 2010, P20. 
(110) : Wickel Julien, op.cit, P 05. 
(114) : Ibid, P 10. 
(115) : Coralie Raffin, op.cit, P 290.  
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"Zone source"() منطقتتتة "الصتتتيد دور  نشتتتاا فيهتتتاستتتمو  ، يف حتتتني تلعتتتب املنطقتتتة املئياحلمتتتا، تكملتتتة للتتتدور
 (111) :وينقسم هذا التأثري بدورء إىل ىسمني  Zone puit".(111)" "مصب
 تأثير الهجرة :(Déversement) 

إىل أن يصتبح أكةتتر  إن حتستني معتدالت التكتتاثر يتؤدي إىل تزايتد أعتتداد اجملتمعتات داختل احملميتتة البحريتة       
هلتذا العتدد اهلائتل، متا يتدفعها إىل  ؤدي إىل زيادة التنافس على املكان والغتذاء التذي ال يصتبح كافيتاكةافة ةا ي

هتتذا التتتأثري يستتاهم يف زيتتادة وفتترة الكتلتتة . اهلجتترة إىل املنتتاطق اجملتتاورة والتتيت تكتتون أىتتل كةافتتة متتن حيتتث العتتدد
  .احملمية احليوية خار 

 انتشار البيوض واليرقات :(Dispersion larvaire) 
ة ذات القتدرة البحريت للكائنتاتإن إنشاء احملميات البحرية يؤدي إىل الزيادة الستريعة يف الكتلتة احليويتة        

إىل انتشتتار عتتتدد كبتتري متتن البيتتوض والريىتتتات حتتتن تتتأثري التيتتتارات  العاليتتة علتتى اي تتاب داخلهتتتا، ةتتا يتتؤدي
، والتتيت ميكتتن أن تصتتل إىل منتتاطق (واجلتتزرالتيتتارات احمليطيتتة، ىتتوة الريتتا ، تيتتارات املتتد  ستترعة واجتتتاء)البحريتتة 

كةافتتة بدرجتتة أكتترب يف زيتتادة   إن ظتتاهرة انتشتتار البيتتوض والريىتتات تستتاهم .بعيتتدة تتعتتدى مئتتات الكيلتتوميات
 .البحرية البالغةالكائنات  هجرة فعالية من ، وهي أكةرخار  احملمية األنواع البحرية

 

حتستتني التنتتوع البيولتتوجي والستتما  للمجتمعتتات احليوانيتتة وتتتأثري االنتقتتال يتتؤدي إىل احلمايتتة كتتل متتن تتتأثري إن        
ا ، ةتتتالتكتتتاثر وإعتتتادة التتتتوطنيعلتتتى عتتتادي يشتتتجع ...( ،واجلتتتنس ،الستتتن)باستتتيجاع كةافتتتة مهمتتتة وهيكتتتل دميغتتترايف 

 (110).واستمرارها استقرار اجملتمعات البيئيةمح بيس
 

 :ية على التنوع البيولوجياآلثار االيجابية للمحميات البحر  -2
املستتوى مستتوى األنتواع، علتى  على) البحري للمحميات البحرية اثار اجيابية عديدة على التنوع البيولوجي نإ     

    :فيما يلي هاميكن تلتيص ، واليت(النظم البيئية البحريةاملوائل و اجليين وعلى مستوى 
 : الحجم والكتلة الحيوية التنوع، التأثير على الوفرة، -أ      

 وفتترة وكتتذا زيتتادة يف الكتلتتة احليويتتة  الستتريعة يتتؤدي إىل الزيتتادة يف منطقتتة متتا إىامتتة احملميتتات البحريتتةإن          
والتيت ترجتع باألستاس إىل  ،(119)علتى املتدى الطويتل وحجم العديد من األنواع البحرية داخل احملميات البحريتة

متتتن التتتتأثريات الستتتلبية  هتتتذء املنطقتتتةمحايتتتة  ونستتتبة تتتتدهور املوائتتتل البحريتتتة جتتتراء اضفتتتاض نستتتبة وفيتتتات األنتتتواع
                                                 

() :مصتب -إن مفهتوم منطقتة منبتع مشتتق متن النظريتة البيئيتة منبتعThéorie des sources et puitsمنطقتة منبتع" ةتل . عتدم جتتانس األوستاا بعتني االعتبتار ، والتيت تأختذ "
 . من معدل اهلجرة إليها، وبالتا  فهي مناطق غنية بيئياكل منطقة يكون فيها معدل التكاثر أعلى من معدل الوفيات ومعدل اهلجرة منها أكرب

(111) : Fédérique Alban, op.cit , P 34. 
(111) : Colloque national des AMP, op.cit, P 28. 
(110) : Frédérique Alban, op.cit , P 35. 
(119) : Coralie Raffin, Bases biologiques et écologiques de la conservation du milieu marin en mer d’iroise, Université 

de Bretagne Occidentale, 2003, P 290. 
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، حيتتتث مشتتتاتل طبيعيتتتةوبالتتتتا  تعتتتترب احملميتتتات البحريتتتة مبةابتتتة . للنشتتتاطات ايستتتتتراجية وغتتتري ايستتتتتراجية
 (123).دون أي تأثريات سلبية عليها بسرعة بداخلهاالبحرية نمو الكائنات النباتية واحليوانية تكاثر و تت
والتتتيت يقصتتتد  تتتا عتتتدد  - الزيتتتادة املعنويتتتة للكةافتتتة ايعاليتتتة لدنتتتواع البحريتتتة تتتتؤدي احملميتتتات البحريتتتة إىل           
متتن احلقتتائق النتتادرة التتيت أعتتع عليهتتا  والتتيت تعتتترب ،داختتل احملميتتة البحريتتة -فتتراد املقتتدر بالنستتبة لكتتل األنتتواعاأل

التيت حتتدث داختل احملميتة جيتب أن تأختذ بعتني هتذء الزيتادة . الباحةون يف كل الدراسات املتعلقتة بتتأثري احلمايتة
 (121):ايعتبار تأثريين

لحالتة داختل احملميتة ميكتن أن يعتترب كمرجتع ل يفيض هذا التأثري أن تركيز األنواع احليوانيتة :تأثير التركيز -
الطبيعيتتة ىبتتل تتتدخل اينستتان، وهتتو تتتأثري يؤكتتد علتتى الفتترق بتتني احملميتتة البحريتتة واملنتتاطق اجملتتاورة متتن ناحيتتة 

والذي جيب أن يأختذ بعتني االعتبتار عنتد دراستة تتأثري األنشتطة البشترية علتى  داخلها األنواع احليوانيةتركيز 
 .النظم البيئية البحرية

 داختتل احملميتتة ال يكتتون متجانستتا البحريتتة أن زيتتادة وفتترة الكائنتتاتيفتتيض هتتذا التتتأثري : تــأثير الحــدود -
 .مركزهابل يكون يف  على مستوى مساحة احملمية

 

عن إىامة احملميتات البحريتة يف املنتاطق البحريتة املستتنزفة كليتا زيتادة يف تنتوع األنتواع البحريتة، أيضا وينت              
جديتدة ا تكتن موجتودة متن ىبتل وكتذا عتودة بعتض األنتواع املفقتودة نتيجتة الضتغوا البشترية وكذا ظهور أنتواع 
وترتبط التغتريات يف تنتوع األنتواع مبتدى االستتغالل، وخصتائص التدورة البيولوجيتة وإمكانيتة . على البيئة البحرية

ر عرضتتة لالستتتغالل بستتبب نتتواع األكةتتر استتتغالال أو األكةتتإن األ. احمليطتتة إعتتادة تكتتوين املتتتزون متتن املنتتاطق
 (122).خصائصها املميزة تكون هي املستفيدة من تدابري احلماية

 

عتتادة متتا تكتتون األكتتايت األكتترب حجمتتا البحريتتة، ف نتتواعكمتتا تتتؤدي احملميتتات البحريتتة إىل زيتتادة أحجتتام األ         
ت، حيتث إن املناطق اليت تتعترض للصتيد املفترا بتغتري عميتق يف حجتم اجملتمعتا هلذا تتميزأكةر عرضة للصيد، 

يتستتبب يف  ، ةتتاالصتتغرية لنمتتو األنتتواعاختفتتاء األنتتواع كبتترية احلجتتم وعتتدم تتتريت فتترص نشتتاا الصتتيد يتتؤدي إىل 
زيتادة  يف التقليتل متن الضتغوا البشترية وبالتتا  يستاهم إنشاء احملميات البحريةإن  . غر األحجام بصفة عامة

داختتل  هليكتتل أحجتتام األنتتواع البحريتتة هتتذا يستتمح بوعتتادة التتتوازن. فتترص احليتتاة خا تتة عنتتد األنتتواع املستتتهدفة
 .األحجام املتوسطة والقصوىاحملمية والذي ييجم بزيادة يف 

                                                 
(123) : National Research Council, 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, USA, 2001, P 21. 

(121) : Wickel Julien, op.cit, P 07. 
(122) : Maya Brennan Jacot, op.cit, P 34. 
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. البحريتة الزيتادة الستريعة يف الكتلتة احليويتةية أيضا للمحميات البحرية على الكائنات ومن اآلثار االجياب       
بتوفرة وحجتم الكائنتات، ومبتا أن إنشتاء احملميتات البحريتة يتؤثر إجيابتا علتى هتذين العتاملني، هذء األخترية  تتأثرو 

ناجتتتة عتتن هتتذء الزيتتادة  .ات البحريتتةة احليويتتة ايعاليتتة داختتل احملميتتفمتتن املنطقتتي مالحظتتة زيتتادة نستتبية للكتلتت
زيتتادة وك .ات وحتستتن حالتتة املوائتتل الطبيعيتتة بايضتتافة إىل اآلثتتار غتتري املباشتترة علتتى األنظمتتة البيئيتتةتراجتتع الوفيتت

 .لصيدبااألنواع املستهدفة زيادة الكتلة احليوية ، ختص حجم ووفرة الكائنات
 

 :معدالت التكاثرتحسين  -ب 
 بالنسبة البحرية يعترب األثر األكةر أمهيةالقدرة التكاثرية عند خمتلف الكائنات وحتسني إن زيادة             

 نواعزيادة عدد األ (120):عن طريق ثالث ظواهرنتاجية حيث يتم حتفيز القدرة اي ،للمحميات البحرية
، وأخريا محاية املناطق اليت يتم فيها (Ratio-sex) نسبة اجلنسني البالغني والقادرين على التكاثر وإعادة توازن

إىل زيادة مدة حياة األنواع البحرية، األمر الذي يعزز من بقاء األنواع  أيضا ميات البحريةتؤدي احملو  .التكاثر
 بأن بعض الباحةنيولقد أكد . البحرية الكبرية احلجم القادرة على التكاثر واليت تتميز مبعدل خصوبة مرتفع

اخرون وجود عالىة طردية بني   باحةوناخلصوبة تتناسب طرديا مع حجم وعمر األنواع البحرية، فيما أكد 
معدل اخلصوبة لدنواع البحرية يكون أكرب داخل احملميات ون وبالتا  ف. ىدرهتا على التكاثرو كةافة األنواع 

 (124).البحرية منه خارجها
 

ة وتقوم العديد من األنواع البحرية خالل دوراهتا البيولوجية بعملية تغيري جنسها، ولكن النشاطات البشري     
. تؤثر سلبا على هذء األنواع البحرية ةا يؤدي إىل حدوث اختالل يف التوازن بني نسبة الذكور وايناث

فالصيد االنتقائي لدنواع البحرية الكبرية احلجم يؤدي إىل اختالل يف التوازن بني اجلنسني والذي يؤثر بدورء 
مل على جتسني ظروف التكاثر وإعادة التوازن وبالتا  فاحملميات البحرية تع. بالسلب على معدالت التكاثر

 .يف اجملتمعات البحرية بني نسبة األفراد الذكور وايناث ةا يؤدي إىل زيادة وحتسني القدرة على التكاثر
 

 :()رئيسيةحماية األنواع المتوطنة والمهددة والنادرة وال -ج
البيولوجي من خالل محاية األنواع البحرية النادرة ساهم احملميات البحرية يف احملافظة على التنوع ت          
فالعديد من األنواع البحرية مهددة باالنقراض جراء املمارسات البشرية ةا يؤدي  .املهددة باينقراضاألنواع و 

وعليه هنايت حاجة ماسة ينشاء احملميات البحرية ينقاذ . بطبيعة احلال إىل خسارة كبرية يف التنوع البيولوجي
اية األنواع البحرية يف املواىع وتلعب احملميات البحرية دورا مهما يف مح. األنواع املهددة واملوائل اليت تعي  فيها

                                                 
(120) : Wickel Julien, op.cit, P 09. 
(124) : Frédérique Alban, op.cit, P 33. 

()  :إن التعتترف علتتى مةتتل هتتذء األنتتواع اخلا تتة ستتواء كؤشتتر أو  . األنتتواع الرئيستتية هتتي عبتتارة عتتن أنتتواع خا تتة والتتيت تلعتتب دورا أساستتيا يف مقاومتتة األنظمتتة للضتتغوطات املمارستتة عليهتتا
 .األنواعكرابط بيئي مهمة جدا يسمح بيكيز اجلهود اخلا ة باحلماية بايضافة إىل حتديد مؤشرات متابعة ملةل هذء 
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كما أبا تسمح بيميم واسيجاع . مةل احليتان والدالفني والسالحف وغريها (125)اليت تكون فيها نادرة،
اليت تضم أعداد هائلة من الكائنات البحرية املتنوعة على غرار الشعاب املرجانية  حيوية املوائل البحرية

 (121).واألعشاب البحرية وغريها
 

 :لألنواع البحرية التنوع الجينيحماية  -د
حتتوي النظم البيئية البحرية علتى أنتواع متباينتة متن الكائنتات احليتة، لكتل منهتا  تفاته الوراثيتة أو اجلينيتة        

فالتنوع اجليتين ضتروري لكتل نتوع  .اخلا ة به، ويظهر هذا األمر أمهية اجلينات الوراثية يف التنوع وأمهية  يانتها
والقتتدرة  واآلفتتات ومقاومتتة األمتتراض والتتتزوا  متتن األنتتواع البحريتتة حلمايتتة نشتتاطه احليتتوي وىدرتتته علتتى التكتتاثر

بتتتالرغم متتتن أن التنتتتوع اجليتتتين للمجتمعتتتات البحريتتتة مهتتتم غتتتري أن و  .علتتتى التتتتأىلم متتتع التغتتتريات البيئيتتتة احلا تتتلة
ة متن جيتل إىل جيتل على اخلصائص البيولوجية املتوارثتؤثر لنشاطات البشرية اإن . منافعه يصعب ىياسها كميا

فمةال يستهدف نشتاا الصتيد البحتري بعتض األنتواع الستمكية ذات احلجتم الكبتري،  .البحرية األنواعاخر من 
ومتتع  (121).إنتتتا  األكتتايت ذات احلجتتم الصتتغري علتتى ا يشتتجعإىل إضفتتاض عتتددها تتتدرجييا متتيتتؤدي متتا وهتتذا 

متتتن الصتتتغري متتتن جيتتتل إىل جيتتتل خا تتتية احلجتتتم وتتتتتوارث  أن تتغتتتري الكبتتتري احلجتتتم متتترور التتتزمن ميكتتتن خلا تتتية
هلذا فون إنشاء احملميات البحرية ضروري ومهتم لصتيانة وحفتظ التنتوع اجليتين والضتروري لبقتاء األنتواع  .األكايت
 .واستمرارها البحرية

 

 :األنواع البحريةحماية المراحل الحساسة لدورة حياة  -ه
تلعب احملميات البحريتتة دور املشاتتل الطبيعيتة حيث تنمتتتو وتتكاثر الكائنات احليتتة بداخلها بدون أي 

 من دورة حياة تعمل على محاية املراحل احلساسة واحلرجةفاحملميات  عليها، للنشاطات البشرية تأثتيتر
وبالتا  فهي تساعد على ضمان استمرارية خمتلف األنواع  ،(بيوض، يرىات و غار األكايت) الكائنات

  (120).باختالف أعمارها
 

 :استرجاع حيوية الموائل والنظم البيئية البحريةو  حماية -و
التنتتوع البيولتتوجي البحتتري نتتات  عتتن تتتدمري وهتتدم املوائتتل البحريتتة حتتتن طائلتتة العديتتد  انهور وفقتتددإن تتت            

اخلصتائص الفيزيائيتة والبيولوجيتة علتى نطتاق واستع  ، والتيت تتؤدي إىل تتدمري(129)من النشتاطات البشترية املتدمرة
 لنشتاطات ملتا لته متنيعتد الصتيد البحتري أخطتر هتذء افعلتى ستبيل املةتال، . البيئيتة بنية ووظائف التنظموتدهور 

                                                 
(125) : Roberts C.M. and  J.P. Hawkins, op.cit, P 12. 
(121) : National Research Council, op.cit, P 22. 
(121) : FAO, Les aires marines protégées et la pêche, FAO, Rome, Italie, 2012, P 43.  
(120) : National Research Council, op.cit, P 24.  
(129) : Ibid, P 23. 
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الصتيد كالصتيد  عمليتة يفاملستتعملة املتدمرة  واألستاليب الطترق ، وذل  راجتع إىلاثار سلبية على البيئة البحرية
بشتتبايت اجلتتر أو باجليتتاب والتتذي يتتؤدي إىل تتتدمري املوائتتل احلساستتة والتتيت تتطلتتب مئتتات الستتنني يعتتادة النمتتو 

ؤدي إىل تتدمري لصيد األكايت اليت تعي  بالشعاب املرجانيتة يت والتطور، كذل  استتدام املتفجرات أو السموم
وعليتته فتتون إنشتتاء احملميتتات البحريتتة يعتتد احلتتل األمةتتل لتجنتتب كتتل املتتتاطر الناعتتة عتتن  .هائتتل هلتتذء الشتتعاب
يتة فاحملميات البحرية تعترب وسيلة فعالة حلماية واسيجاع حيويتة املوائتل والتنظم البيئيتة البحر . النشاطات البشرية

    . ، وبالتتتا  ضتتمان احملافظتتة علتتى خمتلتتف األنتتواع البحريتتة وعلتتى تنوعهتتا اجليتتين(103)دمري املوائتتل البحريتتةومنتتع تتت
وبالتا  فون محاية املوائل البحرية أمر ضروري لكوبا مصتدر الغتذاء واملتأوى ومنتاطق تكتاثر للعديتد متن األنتواع 

احملافظة على التنوع البيولتوجي عتن طريتق محايتة وتترميم خمتلتف كما تساهم احملميات البحرية  أيضا يف .البحرية
بفعتتتل  ملتتتتتلواستتتيجاع التتتتوازن واالستتتتقرار البيئتتتي ا، (101)اخلتتتدمات البيئيتتتة التتتيت توفرهتتتا التتتنظم البيئيتتتة البحريتتتة

  (102).النشاطات البشرية
 

 :دراسات حول اآلثار االيجابية للمحميات البحرية على التنوع البيولوجي -3
 االجيابية للمحميات البحرية على التنوع البيولوجييد من الدراسات يف العاا اآلثار لقد أثبتن العد       
 :من بني هذء الدراسات  دو ، البحري
 (033)(:Lester et al, 2009)دراسة لستر وآخرون  -أ     

 سنة خالل الفية املمتدة ما بني دراسة علمية حول احملميات البحرية 149مشلن الدراسة حتليل نتائ        
 حبرية حممية 124، واليت تناولن دراسة اثار احملميات البحرية على التنوع البيولوجي يف 2331سنة و  1913
يف  حبرية من جمموع احملميات البحرية حمل الدراسة حممية 11دولة يف خمتلف أرجاء العاا، حيث تقع  29عرب 

 .حممية املتبقية يف املنطقة املعتدلة واليت تضم العديد من األنواع البحرية املتنوعة 50، أما املنطقة االستوائية
 :وكانن نتائ  الدراسة كالتا 

 .داخل احملميات مقارنة  ارجها  %111زيادة كةافة الكائنات البحرية بنسبة  -
احلد من نشاا الصيد على مستوى املناطق احملمية أدى إىل  و وتكاثر الكائنات البحرية بكةرة، حيث  -

هي أكرب حجما داخل احملميات مقارنة باملناطق ، و   %20ارتفع احلجم املتوسط للكائنات البحرية بنسبة 
 .اجملاورة للمحميات

                                                 
(103) : Roberts C.M. and  J.P. Hawkins, op.cit, P 12. 
(101) : Maya Brennan Jacot, op.cit, P 40. 
(102) : Greenpeace, Réserves marines pour la mer Méditerranée, op.cit, P 29.  
(100) : Sarah E. Lester , Benjamin. Halpern, Kirsten Grorud-Colvert, Jane Lubchenco, Benjamin I. Ruttenberg, Steven D. 

Gaines5, Satie Airamé1, Robert R. Warner. Lester S.E., Halpern B.S., Grorud-Colvert K., Lubchenco J., Ruttenberg B.I., 
Gaines S.D., Airamé S,Warner R.R, Biological effects within no-take marine reserves: a global synthesis, Marine 
Ecology Progress Series, vol.384, 2009, PP 33-46. 
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إن زيادة عدد وحجم أفراد اجملتمعات البحرية ييجم بزيادة الكتلة احليوية، حيث زادت هذء األخرية  -
 .حممية حمل الدراسة 124حممية من أ ل  55يف   %453بنسبة 

 . %01زيادة تنوع األنواع البحرية بنسبة  -
 

 (034)(:Halpern, 2003)دراسة هالبرن  -ب
 علىالدراسة مت حظر نشاا الصيد البحري، حيث اعتمدت حممية حبرية أين  19مشلن الدراسة       

 :مقارنة املناطق احملمية مبناطق غري حممية مسمو  الصيد فيها، وكانن نتائ  الدراسة كالتا 
 .مقارنة  ارجها  %91 رية داخل احملميات البحرية بنسبةزيادة كةافة األنواع البح -
 .مقارنة  ار  احملميات  %192نات البحرية داخل احملميات بنسبة زيادة الكتلة احليوية للكائ -
 . %01زيادة احلجم املتوسط للكائنات البحرية داخل احملميات البحرية بنسبة  -
 .داخل احملميات البحرية منه خارجها % 20زيادة تنوع الكائنات البحرية بنسبة  -
 

 (105) :(Roberts et Hawkins, 2000)دراسة روبرتس وهاوكينز  - 
علتى مستتتوى كتل متتن تناولتن هتذء الدراستتة تتأثري احملميتتات البحريتة علتى القتتدرة اينتاجيتة لدنتتواع البحريتة،          

يف مشال غرب الواليات املتحتدة األمريكيتة،  (Puget Sound)وحممية بوجي ساوند  (Bahamas)باهاماس  حممية
متتتترات داختتتتل احملميتتتتة البحريتتتتة ( 31)مبعتتتتدل ستتتتتة  (Mérou)املتتتتريو  حيتتتتث تضتتتتاعفن القتتتتدرة اينتاجيتتتتة لستتتتم 

 وكتت  (Morue)  الق تتد   كتت  كمتتا تضتتاعفن القتتدرة اينتاجيتتة لكتتل متتن. باهامتتاس مقارنتتة باملنتتاطق احمليطتتة  تتا
 .مرة على التوا  داخل حممية بوجي ساوند مقارنة  ارجها 133و 23مبعدل  (Sébaste)األمحر  الفرخ احمليطي

 

 (031)(:Kelly et al, 2000)وأخرون دراسة كيلي  -د
إنتتتا  البتتيض جلتتراد البحتتر يف أربعتتة بدراستتة تتتأثري احملميتتات البحريتتة علتتى  (kelly et al)ىامتتن كيلتتي وأختترون              

 :حمميات حبرية يف نيوزيلندا، حيث مت التو ل إىل ما يلي
 % 4.0 زيادة إنتا  البتيض جلتراد البحتر يف املنتاطق البحريتة املتواجتدة يف امليتاء غتري العميقتة بنستبة تقتدر بتتت  -

 .مقارنة بونتا  البيض باملناطق غري احملمية سنويا
 ستنويا % 9.1 زيادة إنتا  البيض جلراد البحر يف املناطق البحرية املتواجدة يف املياء العميقة بنسبة تقدر بتتت  -

 .مقارنة بونتا  البيض باملناطق غري احملمية
                                                 

)104(: Halpern Benjamin.S, The impact of marine reserves: do reserves work and does reserve size matter?, Ecological 
Applications, vol.13(1), suppl, 2003, PP S117-S137. 

(105) : National Research Council, op.cit, P 88. 
(101) : Aly Niang, Contribution à l’étude de quelques aspects socioéconomiques pour la réactualisation du plan de 

gestion du Parc National de Niumi (GAMBIE), Mémoire de DESS, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, 
Décember 2008, P 16.  
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 (:Georges Bank)محمية جورج بانك  -ه
يف خلتي  متاين مشتال شترق الواليتات املتحتدة األمريكيتة، وتعتد  Georges Bankتقتع حمميتة جتور  بانت         

هتتذء املنطقتتة متتن أكةتتر املنتتاطق إنتاحيتتة يف العتتاا، غتتري أن ايستتتغالل املكةتتف للمتتوارد البحريتتة أدى إىل اضفتتاض 
وابيتتار األر تتدة الستتمكية، متتا استتتوجب اجيتتاد احللتتول للتتترو  متتن هتتذا الوضتتع املتتتأزم حيتتث مت إنشتتاء احملميتتة 

   الق تد  علتى غترار كت ذات األمهيتة التجاريتة  دف تستيري خمزونتات األنتواع البحريتة الرئيستية 1994لبحرية سنة ا
(Morue)االسكالوب ، (Pétoncle) احلدوق ، وك (Eglefin) . 
إن إغالق املنطقة واحلتد متن جهتود الصتيد كتح بوعتادة انعتاش وجتتدد املوائتل القاعيتة وزيتادة الكتلتة احليويتة       

وعدد األنواع البحرية وتنوعها وكذا زيادة إنتاجية األنتواع القاعيتة واضفتاض نستبة وفيتات األنتواع البحريتة والناعتة 
ةافتتة األنتتواع البحريتتة يف املنتتاطق اجملتتاورة للمحميتتة وزيتتادة عتتن نشتتاا الصتتيد البحتتري، كمتتا  تتن مالحظتتة زيتتادة ك

ستتتنوات متتتن إنشتتتاء احملميتتتة وتقنتتتني نشتتتاا الصتتتيد  (35)وبعتتتد  تتتس . الكميتتتات املصتتتطادة متتتن ىبتتتل الصتتتيادين
ظهتتترت تغتتتريات علتتتى الكائنتتتات احليوانيتتتة البحريتتتة التتتيت تعتتتي  يف ىتتتاع البحتتتر، حيتتتث تضتتتاعفن كتتتل متتتن كةافتتتة 

مترات، واانيتة  (34)تلة احليويتة واينتاجيتة وأحجتام األنتواع البحريتة مبعتدالت تقتدر بتتأربع الكائنات البحرية والك
  (101).مرة على التوا  (15)مرات و سة عشر  (34)مرة وأربع ( 10) عشر

 

حتول إنتاجيتة البيتوض، فلقتد  1995ستنة  ) (McGarvey et Willisonوحسب دراسة ماكغاوي وويلستون     
مترة  (15)مبعدل يقدر بتتتمسة عشتر  (Georges Bank)تضاعفن اينتاجية داخل احملمية البحرية جور  بان  

 (100).مقارنة باملناطق اجملاورة هلا
بالنستبة  % 033، سجلن زيادة على مستوى األنواع البحرية التجارية، حيث تقتدر بنستبة 2331ويف سنة         
 ، وتضتتاعف كتتل متتتن كتت  االستتتكالوب(Morue) بالنستتتبة لستتم  الق تتتد   % 53، وبنستتبة (Limande)  لستتم

(Pétoncle)  احلدوق وك (Eglefin) (109).مرة على التوا  14مرات و 5 مبعدل يقدر بت 

مت تستتتجيل زيتتتادة الكتلتتتة احليويتتتة لتتتبعض  2335ستتتنة متتتن إنشتتتاء احملميتتتة، أي يف ستتتنة  (11)وبعتتتد أحتتتد عشتتتر   
 (143).مرة (25)األنواع البحرية خا ة االسكالوب مبعدل يقدر  مسة وعشرين 

 

 (040): (Bohnsack,1992)ك ادراسة بوهنس -و
النهتتتاش األمحتتتر إنتتتتا  البيتتتوض لستتتم  تتتتأثري احملميتتتات البحريتتتة علتتتى  بدراستتتة (Bohnsack)ىتتتام بوهنستتتايت       

(Vivaneau rouge)  خلتتي   املتصصتتة للصتتيد يفاملستتاحة  متتن % 23يف خلتتي  املكستتي ، حيتتث أدى غلتتق
                                                 

(101) : FAO, Les aires marines protégées et la pêche, op.cit, P 44. 
(100) : Roberts C.M. and  J.P. Hawkins, op.cit, P 26. 
(109) : SNAP, Les aires marines protégées: des outils efficaces pour la gestion durable de notre patrimoine marin, 

Québec, Canada, 2012, P 09. 
(143) : FAO, Les aires marines protégées et la pêche, op.cit, P 44. 
(141) : Roberts C.M. and  J.P. Hawkins, op.cit, P 25. 
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متترة داختتل احملميتتة  12إىل مضتتاعفة إنتتتا  البيتتوض مبعتتدل يقتتدر بتتت   تتذء املنطقتتة وحظتتر نشتتاا الصتتيد املكستتي 
وهذا راجع إىل وجود عدد كبري متن اينتاث ذات احلجتم . خارجها مقارنة باملناطق األخرى املسمو  فيها الصيد

 .الكبري واليت تتمتع مبعدل خصوبة مرتفع
 

 (042)(: Bohnsack, 1982)دراسة بوهنساك  -ز
مبقارنتة اجملتمعتات الستمكية يف احملميتة البحريتة الوطنيتة  يف دراستته  1902ستنة  (Bohnsack) ىام بوهنستايت      

اا الصتيد البحتري فيهتا والتيت مت حظتر نشت ،يف فلوريتدا بالواليتات املتحتدة األمريكيتة (Key Largo)كتاي الرغتو 
زيتتادة معتتتربة لكةافتتة حتتدوث منتتاطق أختترى غتتري حمميتتة، حيتتث تو تتل إىل منتتذ ستتنوات باجملتمعتتات الستتمكية يف 
األكةتر  (Gaterin)وأكتايت الشتطف  (Lutjandé)هتاريت البألكتاخا ة  ،وحجم األنواع البحرية املتواجدة باحملمية

 .على التوا  خالل سنتني من احلماية  %409و  %90، بنسبة من ىبل الصيادين استهدافا
 

 (043): (Tabarca)محمية طبرقة  -ح
ستتنوات متتن  (30)بعتتد ثتتالث . 1993يف استتبانيا، مت إنشتتاء احملميتتة يف ستتنة  (Tabarca)تقتتع حمميتتة طربىتتة       

بتوجراء دراستة حتول اثتار احملميتة علتى الكائنتات  (Baylet et Ramos)إنشاء احملمية، ىام كل من بايلي ورامتوس 
البحرية، حيث مت ر د عدد كبري ومتنوع من األكايت خا ة األكايت ذات األمهية التجارية داخل احملميتة مقارنتة 

 .باملناطق اجملاورة للمحمية
 

بوعتداد دراستة حتول احملميتة، وذلت   (Sanshez Jerez et al)ىتام سانشتيز جتريز واخترون  2335ويف ستنة           
وحجمهتتا داختل وختار  احملميتة البحريتة طربىتة، حيتتث  (Oursins de mer)مبقارنتة الكتلتة احليويتة لقنافتذ البحتر 

رات مقارنتتتة باملنتتتاطق متتت (31)مت التو تتتل إىل أن حجتتتم وكةافتتتة ىنافتتتذ البحتتتر داختتتل احملميتتتة البحريتتتة أكتتترب بستتتتة 
 .اجملاورة للمحمية

 

 (044):(L’île de Man)جزيرة مان محمية  -ط
 1909يف حبتر ايرلنتدا يف اململكتة املتحتدة، أنشتأت ستنة  (L’île de Man)متان تقتع احملميتة البحريتة جلزيترة      

بأ تتداف  ىلغترض علمتي حبتن   متتا لبةتن أن حتتول هتدفها متتع مترور التزمن إىل محايتة نتتوع متن الرخويتات يستم
كةافتة األ تداف ىتدرت   جزيترة متان عنتد إنشتاء احملميتة البحريتة. (Coquilles de Saint-Jacques)ستانن جتايت 

 أي ستتنة ستتنوات( 39) تستتعوبعتتد متترور . وهتتي ضتتعيفة جتتدا ستتواء داختتل احملميتتة أو خارجهتتا (2م 3.5/133)بتتت 
                                                 

(142) :Ousseynou Niang, Conservation de la biodiversité et développement local : L’aire marine de Saint-Louis, 
Mémoire de Master 2, Université de Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal, 2009-2010, P 18. 

(140) : Planes S, García-Charton J.A, Pérez-Ruzafa.A, Ecological effects of Atlanto-Mediterranean Marine Protected 
Areas in the European Union, EMPAFISH Project, Booklet nº 1, 2006, P 19-20. 

(144) : Mesnildrey Lucile, Gascuel Didier, Lesueur Marie, Le Pape Olivier, op.cit, P 37. 
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، شتتهدت  2331ويف ستتنة  .(2م 0.5/133) ارتفعتتن كةافتتة األ تتداف ولكتتن بشتتكل بطتتيء لتصتتل إىل ،1990
، يف حتتتني و تتتل حجتتتم داختتتل احملميتتتة البحريتتتة( 2م 23/133)كةافتتتة األ تتتداف زيتتتادة معتتتتربة حيتتتث و تتتلن إىل 

 .مم 113األ داف إىل 
 

متتتن  % 41، شتتتهد هيكتتتل العمتتتر واحلجتتتم بالنستتتبة لد تتتداف تطتتتورا ملحوظتتتا حيتتتث أن 2330يف ستتتنة و      
وو تل حجتم . خارجهتا % 35ستنوات مقابتل  (35)األ داف املتواجدة داخل احملمية و ل عمرهتا إىل  تس 

إن زيتتادة كتتل متتن كةافتتة . خارجهتتا% 12متتم داختتل احملميتتة مقابتتل  103متتن األ تتداف إىل أكةتتر متتن  % 52
أي القتدرة ) داف يتؤثر بشتكل مباشتر علتى الكتلتة احليويتة وعلتى القتدرة اينتاجيتة لد تداف وحجم وعمر األ
متتترة، أمتتتا القتتتدرة اينتاجيتتتة ( 11)، حيتتتث تضتتتاعفن الكتلتتتة احليويتتتة مبعتتتدل يقتتتدر بتتتت أحتتتد عشتتتر (علتتتى التكتتتاثر
 .مرة 12,5فتضاعفن بت 

 

 :(Bamboung)محمية بامبونغ  -ك
 (Delta du Siné-Saloum) دلتتا ستالوم احملمية احليوية ىلب يف (Bamboung)بامبونغ تقع احملمية البحرية      
التصتتدي لتتتدهور التتنظم البيئيتتة البحريتتة وابيتتار األر تتدة الستتمكية   تتدف 2330مت إنشتتاؤها ستتنة  نغال،ييف الستت

مايتتة منتتاطق جتتراء االستتتغالل اجلتتائر للمتتوارد الستتمكية وةارستتات الصتتيد الالمستتؤولة وغتتري املشتتروعة وكتتذل  حل
اد بعتد عتامني متن إنشتاء احملميتة البحريتة، تضتاعفن كميتة األكتايت املتواجتدة  تا وز  (145).التكاثر ووضع البيوض

كمتا أدت . نوعا عند إنشتاء احملميتة 51نوعا مقابل  19حجمها وتنوعها، حيث ارتفع عدد األنواع البحرية إىل 
احملميتتة البحريتتة أيضتتا إىل زيتتادة كميتتة األنتتواع البحريتتة علتتى مستتتوى املنتتاطق اجملتتاورة للمحميتتة ةتتا أدى إىل ارتفتتاع 

يتتتتة يف رجتتتتوع التتتتدالفني إىل املنطقتتتتة بعتتتتد اختفائهتتتتا لقتتتتد ستتتتامهن احملم. الكميتتتتات املصتتتتطادة متتتتن ىبتتتتل الصتتتتيادين
 (141).لسنوات

 

 (041):البحرية للسالحف جنزرأس المحمية  -ل     
 نتواع الفريتدة متن الستالحفاحلفتاظ علتى تلت  األ  تدف 1991 ستنة حمميتة راس احلتد للستالحفنشتأت أ     

 :متتتن الستتتالحف البحريتتتة منهتتتا  ستتتة انتتتواع وهتتتي كبتتتري  لعتتتدد الرئيستتتي الطبيعتتتي وطنفاحملميتتتة هتتتي املتتت. البحريتتتة
كمتا . ةالستلحفاة النملتو الستلحفاة الرمانيتة  ،الستلحفاة الشترفاف ،الستلحفاة ريتدىل الزيتونيتة ،السلحفاة اخلضتراء
 املنطقتة متاجتتذب أكرب عدد من السالحف اخلضراء املعششتة يف  حيثتعشي  السالحف  تعترب احملمية منطقة

ويف كتتتل عتتتام . جعلهتتتا ذات أمهيتتتة كتتتربى الستتتتمرار حيتتتاة وبقتتتاء هتتتذا النتتتوع متتتن الستتتالحف املهتتتددة بتتتاالنقراض
                                                 

(145) : Armelle Lainé, L’aire marine protégée communautaire du Bamboung au Sénégal , ECADIM, P 02. 
(141) : FFEM, L'aire marine protégée de Bamboung : un exemple à suivre, 2010, http://www.ffem.fr/accueil/News-video/ 

Videos/pid/10582. 
 http://www.rasaljinz-turtlereserve.com/about_ras_al_jinz_arb.htm، محمية رأس الجنز للسالحف البحريةنبذة عن  ،حممية رأس اجلنز :(141)

 

http://www.ffem.fr/accueil/News-video%20/
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محايتة وعليه فاحملمية البحرية رأس احلد تعمل علتى . سلحفاة 10333اىل  1333قة حوا  تعش  يف هذء املنط
عتداد كبترية منهتا تقتع ستجينة داختل أشتبح املتوت عتن  وإبعتادشطة مةتل الصتيد اجلتائر، نالسالحف من بعض األ

ن ا تتتطياد أكلهتتتا خا تتتة و أة متتتن بتتتيض الستتتالحف و اىل ىيتتتام التتتبعض نمتتتع اعتتتداد كبتتتري  بايضتتتافة الصتتتيدشتتبايت 
الستتالحف البحريتتة  حمميتتةومتتن هتتذا املنطلتتق تستتعى . مهمتتا للغتتذاء تعتتترب مصتتدرا حيتتثالستتالحف وعتتع بيضتتها 

، وكتتتذا منتتتع  تتتيدها و تتتون عمليتتتة اهتتتتا الستتتلبية ىتتتدر املستتتتطاعالبشتتترية والتقليتتتل متتتن تأثري  التتتتأثرياتللتتتتحكم يف 
 منتتتذ إنشتتتاء احملميتتتة الستتتالحف اخلضتتتراءعتتتدد و تتتل نتيجتتتة لتتتذل  و  .تعشيشتتتها وتتتتوفري الظتتتروف املالئمتتتة لتتتذل 

  .احملميةموىعا على امتداد شواط   215ألف سلحفاة تعش  يف اكةر من  23حوا   حسب التقديرات
 
 ميكن القول بأن للمحميات البحرية اثار اجيابية على التنتوع البيولتوجي، فهتي تستاهم يفمن خالل ما سبق،        

كما تؤدي احملميات إىل زيتادة معتدالت التكتاثر وحتستني القتدرة . زيادة وفرة وحجم وتنوع الكائنات البحرية املتنوعة
ة وتعتتتتتتتترب احملميتتتتتتتات البحريتتتتتتتة مبةابتتتتتتت  .اريتهاينتاجية للعديد من الكائنات ةا يسهم يف زيادة التنوع البيولوجي واستمر 

بتتدون أي تتتأثريات وضتتغوا بشتترية، كمتتا تعمتتل علتتى محايتتة األنتتواع  فيهتتا مالجتت  تنمتتو وتتكتتاثر الكائنتتات البحريتتة
 ملتتلتف املوائتل البحريتتةمايتة ذلتت  فهتي تتوفر كتذل  احل إىل بايضتافة ،البحريتة املهتددة بتاالنقراض والنتادرة واملتوطنتة

وتستتتاهم  .بيتتتوض بالنستتتبة للعديتتتد متتتن األنتتتواع البحريتتتةالتكتتتاثر ووضتتتع لغتتتذاء ومتتتواطن ومنتتتاطق لل االتتتيت تعتتتترب مصتتتدر 
لبيئيتتتة البحريتتتة املتتتتدهورة، كمتتتا ميكتتتن أن تتتتؤدي إىل ظهتتتور أنتتتواع التتتنظم ااحملميتتتات يف استتتيجاع و تتتيانة العديتتتد متتتن 

 .البشرية املدمرةراء املمارسات سيجاع أنواع أخرى اختفن ججديدة ا تكن موجودة من ىبل وا
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 :خاتمة الفصل األول
 

لقد حاولنا من خالل هذا الفصل التطرق إىل خمتلف اجلوانتب التيت  تس التنتوع البيولتوجي البحتري، انطالىتا متن     
أمهيتتتته بتتتالنظر للتتتدور اهلتتتام واملعتتتترب التتتذي يلعبتتته يف حيتتتاة اجملتمعتتتات البشتتترية، ومتتترورا مبتتلتتتف املتتتتاطر التتتيت هتتتتددء 

لضتتتغوطات البشتتترية املمارستتتة علتتتى البيئتتتة البحريتتتة واثارهتتتا وتستتتبب تتتتدهورء وفقدانتتته، والتتتيت تتتتنجم عتتتن العديتتتد متتتن ا
البحرية واملوائتل التيت تعتي   تا، وو توال إىل البحتث يف طترق وستبل  النباتية واحليوانية وعواىبها الوخيمة على األنواع

 .املوروث الطبيعي الفريد من نوعه من أجل األجيال احلالية واملستقبليةمحاية واحلفاظ على هذا 
، مبتتا يضتتمن تنتتوع مت التو تتل إىل أن احملميتتات البحريتتة وستتيلة فعالتتة حلمايتتة وحفتتظ األنتتواع البحريتتة وموائلهتتا كمتتا   

ووفترة وحجتم األنتواع البحريتة بشتتكل مستتدام، حيتث مت التطترق إىل خمتلتف اآلثتتار االجيابيتة للمحميتات علتى التنتتوع 
 .البيولوجي البحري

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفــصـل الـثـانـي      
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 :دــــتمهي
دور القاطرة يف عملية  النممية  اتصنصةادي  واتانماعية ث تية  نعةد  مادعة   صةدرا  الصيد البحرينشاط يلعب      

ونشةةةةملي ادةةةةمارد الدةةةةمملي  الدعا ةةةة  الر يدةةةةي   ةةةة ا المشةةةةاط  .ها ةةةةا لاةةةةرو العمةةةةي والةةةةدغي ويقيةةةة  ا  ةةةة  ال ةةةة ا  
  .اتسرتانيج ث تي  نلعب دورا تيميا يف منم ونطمر نشاط الصيد البحري

ظ ةةر بدةةبب اااةةار ا راةةدة الدةةمملي ث تيةة  ن  لحمظةةا ن بةة بايف الدةةمماا ا غةة ة  ويشةة د اتننةةاس الدةةممل 
تسةن ل  البشةري ادنيايةد  ةاث وهة ا  ةا يةمعملع سةلبا علة  اةرا  االمضعي  احلالية  للمةمارد الدةمملي  نةدهمرا  دةنمرا 
وعليةة   ةةب نبةةل وسةةا ي و دواا  ةة   اةةي ندةةي  و دارة ادةةمارد  .نشةةاط الصةةيد البحةةري وي ةةدد اسةةنمرارين  ود م نةة 

ملي نشةةملي ايميةةاا البحريةة  وسةةيل  دعالةة  لندةةي  و دارة ادةةمارد الدةةمملي  بشةةو  الدةةمملي  بشةةملي عقةةلد و دةةندا ث
وهةة ا  ةةا يضةةم  اسةةندا   نشةةاط   ةة  ا ةة   غةةر ث واسةةن ل ا بشةةملي عقةةلد و دةةندا   ةة  ا ةة  يضةةم  ياين ةةا
 .الصيد البحري

 : بات  ودقا دا يل  ربع  وعلي  سينماو  ه ا الاصي 
 ادمارد الدمملي  و مهين انعريف : المبحث األول
 ادمارد الدمملي  وضعي  :المبحث الثاني
 اصنصادياا الصيد البحري وادمارد الدمملي  :المبحث الثالث

 ايمياا البحري  وسيل  للندي  اددندا  للصيد البحري: رابعالمبحث ال
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 تعريف الموارد السمكية وأهميتها: المبحث األول
وهة  . وال ي يعد  تد  سةع النممية  اتصنصةادي    الدعا   الر يدي  لمشاط الصيد البحريثدمملينعد ادمارد ال     

ادخنلاة ث  البحرية اجملنمعةاا احلية   ة   عةدد ببة عل   ميننشاليت و   تد  ادملمناا احلي  للبيئ  البحري ث عبارة ع 
 ة   هةا ادصةادر الطبيعية  الةيت اسةن ل ا اتندةا   مة    دةممليادةمارد ال نةرونع .نمة وعددا بب ا    ا نماع يف بي جم

 . المشاطاا اتصنصادي للملث     الصيد بمصدر لل  ا  والدغي و ساسا القد  ع  طري  نشاط 
 

 (Ressources halieutiques) سمكيةالموارد التعريف : المطلب األول
ينةتن  هة ا  تية  ي   ةب النطةرأ  وت  ت نعريةف  صةطلح ادةمارد الطبيعية ثدةمملصبي نعريف  صطلح ادمارد ال     

تية  نمةاو  علمةا  البيملمايةا . غة   نة  يبقة  نعريةف ندةي ث   خمنلف ادماهج العلمية  الةيت تاولةع نعرياة ادا م  
يف تةةةةا نماولةةةة  علمةةةةا  اتصنصةةةةاد  ةةةة  تيةةةة  صيمنةةةة   العلميةةةة ث صيمنةةةة  تيةةةة   ةةةة   رد الطبيعيةةةةانعريةةةةف  صةةةةطلح ادةةةةم 

  (841).اتصنصادي -اتانماعي 
 

ارنباطةا وييقةا ها ةم  المظةا   بةت   ا ةم  ادةمارد الطبيعية   ةرنب علما  البيملمايةا  ير  :من الناحية البيولوجية -
يةع نةتي  العما ةي ( Biotope) ننااية   ملةا   عةا  «(841):ادمارد الطبيعية  علة    ةا البيئ ث تي  مت نعريف

وادملمنةة  الةةيت نعةيه بةة  احليمانيةة  والمبانية  ( Biocénoses)الطبيعية  دقةة ث وبادقةا  ا و  نشةةاط ادملمنةاا احليةة  
  . »لمظا  البيئ ل
نبعةةةةا للاملةةةةر الدةةةةا د يف اتصنصةةةةاد والةةةة ي يةةةةم  علةةةة     ادةةةةمارد الطبيعيةةةة  هةةةة   :مــــن الناحيــــة ا  ت ــــادية -

غ  الةةمنمنج  الةيت يةنا اسةنعما ا يف عملية  اتننةاسث  ي   ةا  ةدغلا  و عما ةي  ننةاس طبيعية ث  اددغلا
 (851). نماادة يف الطبيع  سما  بمدرة  و بمدرة

 والقابليةة  للننقةةا   و النحميةةي لمةةدرةاب بم ةةا  ةةمارد ننميةةي   تنعةةي   القيمةة  اتصنصةةادي  للمةةمارد الطبيعيةة          
 نعنةر بةةي  ة  غااةةي وعليةة  . للمجنمعةةاا البشةري  ( ي   ةةا نلةي تااةةاا  باوةرة  و غةة   باوةرة)وبة ا ادماعة  
 .ا ساس ال ي نبىن علي  المشاطاا اتصنصادي ماع  المدرة واد

 

ادنمااةةدة يف  ادةةماردجمممعةة  علةة    ةةا   و ا اةةم  الطبيعيةة   ملةة  نعريةةف ادةةمارد الطبيعيةة  وانطلصةةا  ةةا سةةب ث      
د ةة  عبةةارة عةة  عما ةةي  .  ادهةةا  ةة  صبةةي العمصةةر البشةةري ولةةيع لةة  دغةةي تةة  يفت يةةنا  نناا ةةا والةةيت الطبيعيةة  

 .و دغلا اتنناس اليت ينا اسنخراا ا    الطبيع  واليت ننميي بادماع  والمدرة المدبي 
                                                 

)841(: Chakour Saïd Chaouki, Contribution à la délimitation du concept « économie des ressources naturelles :l’apport 
de l’approche Khaloudienne, Colloque international : Développement durable et exploitation des ressources, université 
Ferhat Abbas Sétif, 07et 08 avril 2008, P 05. 

(841) :Chakour Saïd Chaouki, Economie des pêches et des ressources halieutiques : une approche interdiciplinaire pour 
un développement durable de la pêche en Algérie, Presses Académiques Francophones, France, 2013, P 324-325. 

(851) : Ibid, P 323. 
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  (858):صدما و مل  نصميف ادمارد الطبيعي  ودقا خلصا ص ا البيملماي   ت   
 (Ressources non renouvelables)ادمارد الطبيعي  غ  ادنجددة  -
 (Ressources renouvelables) ادمارد الطبيعي  ادنجددة -
 (Ressources non renouvelables: )الموارد الطبيعية غير المتجددة -1
 ي نماةةد علةةة  هيئةة  راةةةيد يابةةع و ةةةا ي غةة   م ةةةا ت  ادةةمارد الةةةيت يملةةم  خميو ةةةا طةةدودا يف الطبيعةةة ث هةة     

   اخلةةةد اا الةةةيت نقةةةد  ا هةةة د ادةةةمارد طةةةدودة  .يعةةةمرث وبالنةةةام د ةةة   ةةةمارد  عرضةةة  خلطةةةر المضةةةم  والماةةةا 
 .اغناا  ا بشملي  ا   يم ا  و و من ي ث تي     اسنعما ا  ت

 (Ressources renouvelables: )الموارد الطبيعية المتجددة -2
دودة   ا  تةةع  دارشةةا بشةةملي ايةةدث ونضةةا ادةةا ث ايةةالةةيت نقةةد  جمممعةة   ةة  اخلةةد اا غةة  ادةةمارد هةة        

  ا  طبعةا ه د ادمارد  اا خمةيو  طةدود ولملمة  ينجةدد  انيةا  ة   ةرور المصةع. وغ ها الدمملي ا ما ث ادمارد 
ادنجةةددةث ويف اسةةن ل ا بشةةملي  اةةرط علةة  عملةةع ادةةمارد غةة   و دةةندا  بشةةملي عقةةلد ع ادةةمارد ةةا اسةةن ل

 .ي دي ه ا  ت اغناا  ا
الةةيت  ةةا القةةدرة علةة  النجديةةد عا ةةا بعةةد عةةا   ةة  غةةل    ةة  ادةةمارد الطبيعيةة  ادنجةةددةث الدةةمملي  نعنةةر ادةةمارد      

غةة  نماددةةي  و  ةةمارد وهةة   ةةمارد ت لضةة  للململيةة  الارديةة  بةةي هةة   ةةمارد  شةةرتب  ننميةةي بملم ةةا  عمليةةاا النملةةايرث
ا مسةةةا  ادةةةمارد الدةةةمملي   نضةةةاو  (851).ادشةةةرتب  الطبيعيةةة  وهانةةةا  اخلااةةةينا   ةةة  غصةةةا   ادةةةمارد. عا ةةة و تصةةري  

العديةةد يف  مةةاط  خمنلاةة   ةة  اديةةاد البحريةة ث د مةةا  والرغميةاا والقشةةرياا وغ هةةا  ةة  ا نةةماع البحريةة ث والةةيت نعةةيه 
  نمسةةةطنعةةةيه يف اديةةةاد اد حبريةةة ث و نةةةماع  (Espèces benthiques) لبحةةةرع االةةةيت نعةةةيه يف صةةةا  البحريةةة  ا نةةةماع ةةة  

 غةةةر  نعةةةيه يف ادمطقةةة  الدةةةطحي  ديةةةاد البحةةةر حبريةةة  ث و نةةةماع (Espèces démersales)ع البحةةةر بةةةالقر   ةةة  صةةةا 
(Espèces pélagiques) . 

 

 سمكيةأهمية الموارد ال: الثاني بالمطل
  ةةة ربةةةا  ا  ن ةةة ويدا وربمدةةةا  ةةة   الدةةةمملي   صةةةدردا  نجةةةدددا لماتةةةدة  ةةة   دضةةةي الدةةةل  ال  ا يةةة  دةةةماردنشةةةملي ا     

. البطالةةة  ال ةةة ا   واتةةةد ادرنملةةةياا النممميةةة  الشةةةا ل  واددةةةندا   وجمةةةات تيدةةةا للسةةةنثمار ولاةةةرو العمةةةي واحلةةةد  ةةة 
يف خمنلةف  راةا  العةاوث وبالنةام د ة   البشةري جملنمعةاا للعديةد  ة  ا ال ة ا  نعةد نعمي علة  نةمد  دادمارد الدمملي 

تية  نةمدر الملثة   ة   صةدرا ها ةا للةدغي يقي  ا    ال  ا  ث ويف ناةع المصةع نعنةر  يفاسرتانيجيا  نلعب دورا
 اث بمةا نعةد  صةدر ويف نةمد  العملة  ا امبية  لةبعد الةدو  درو العمي للدملا  ايليا وندةاها يف الةدغي الةمطل

                                                 
(858) : Ait Atmane Foudil et Bennacer Nasreddine, L’allocation optimale des ressources naturelles ; Qu’en est-il des 

ressources halieutiques en Algérie ?, http://www.iefpedia.com/france/wp-content/uploads/2013/01/lallocation-optimale-
des-ressources-naturelles-quen-est-il-des-ressources-halieutiques-en-Algerie-Bennecer-et-AitAtmane.pdf, P 160. 

(851) : Ibid, op.cit, P 166-167. 

http://www.iefpedia.com/france/wp-content/uploads/2013/01/lallocation-optimale-des-ressources-naturelles-quen-est-il-des-ressources-halieutiques-en-Algerie-Bennecer-et-AitAtmane.pdf
http://www.iefpedia.com/france/wp-content/uploads/2013/01/lallocation-optimale-des-ressources-naturelles-quen-est-il-des-ressources-halieutiques-en-Algerie-Bennecer-et-AitAtmane.pdf
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ضةةما  ردةةاد نعمةةي علةة    ملةة  القةةم  بةةت  ادةةمارد الدةةمملي عليةة  و  .المشةةاطاا اتصنصةةادي لعديةةد  ةة  لا  للمةةماد اخلةة
 .يف مجي   حنا  ادعممرة البشر ادليا   

 

 :كم در للغذاءأهميتها   -1
ندةةاها وبشةةملي   وعليةة  د ةة الدةةمملي   صةةدرا ها ةةا لل ةة ا  للملثةة   ةة  الدةةملا  يف العةةاوث  ادةةمارد نشةةملي      

داةةة  العقةةةمد . ببةةة  يف يقيةةة  ا  ةةة  ال ةةة ا   يف ظةةةي الممةةةم الدةةةملاد ادنيايةةةد وءيةةةادة احلااةةة  تسةةةن ل  ال ةةة ا 
وهةة ا  (851)اخلمدةة  ا غةة ة تةةاوءا   ةةداداا العةةاو  ةة  ا غ يةة  الدةةمملي   عةةد  منةةم يف عةةدد سةةملا  العةةاوث

  .للدملا  ادنما ي  تنياااا ال  ا ي راا  للطلب ادنيايد عل  ادمارد الدمملي  لنلبي  ات
العديةةةد  ةةة  الرونيمةةةاا ث تيةةة  نةةةمدر عاليةةة  القيمةةة   صةةةدرا غةةة ا يا  نممعةةةا و  ةةة يا ادةةةمارد الدةةةمملي  نعنةةةرو       

 %51دةةا اتندةةا ث تيةة  نةةمدر واد ةة ياا الدصيقةة  وادعةةاد  وا يةةار الدهميةة  وا  ةةلض ادعدنيةة  الضةةروري  ج
نةةةمدر يف بمةةةا   (854)ث(11انظةةةر الشةةةملي رصةةةا )  ةةة  ال لمسةةةيداا %11 ةةة  الليبيةةةداا و %11 ةةة  الرونيمةةةاا و

 ملةة     نصةةي هةة د القيمةة   ت حنةةم و  ثللاةةرد الماتةةد يم يةةا تراريةة  بيلةةم سةةعرة 11و 11  ةةا يةةرتاوض بةةاادنمسةة  
 (855).يم يا بيلم سعرة تراري  811

          
 

 ة    بثةر  ة  يلية   ليةاراا ندةم  تةد نعنر  يضا ادةمارد الدةمملي   صةدرا ها ةا للرونةا احليةمادث تية  و        
بل ةع  دةامه  ا طعمة  الدةمملي  وصةد ث الرونةا احليةماد ة   %85يف مجي   حنا  العاو ها ت يقي ع   الدملا 

 تيةةة  ةةة  ادةةةمارد الدةةةمملي ث  بيلمغرا ةةةا بمعةةةد  عةةةا   81يف ال ةةة ا  ا ساسةةة  للاةةةرد علةةة  الصةةةعيد الةةةدوم حنةةةم 
 تنةاء و . ا يةار ا  يمية ث بما نعد ا مسا   ة  ادصةادر ال مية  ببرونا تيماد % 11عل   ينمي ه د ا غ ة

                                                 
(851) : FAO, Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2010, FAO, Rome, Italie, 2010, P iii. 
(854) : Chakour Said Chaouki, Economie des pêches et des ressources halieutiques : une approche interdiciplinaire 

pour un développement durable de la pêche en Algérie, op.cit, P 12. 
 .01ث و 1111ث رو ا ث ايطالياث   2008في العالم حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية مظم  ا غ ي  واليراعي ث : (855)
 

59% 
32% 

9% 

 الرونيماا

 الليبيداا

 ال لمسيداا

الدمملي القيم  ال  ا ي  للممارد  :(30)ر م شكل ال

 
 

( اتنناس الدممل  العاد  )  ط ( :03 كل ال  2002-2011 ( 

 

.2012    عداد الطالب  باتعنماد عل   عطياا  مظم  ا غ ي  واليراع ث  :الم در  

 باتعنماد عل لطالب      عداد ا :الم در
Chakour Saïd Chaouki, Economie des pêches et des ressources halieutiques : une 

approche interdiciplinaire pour un développement durable de la pêche en Algérie, 
Presses Académiques Francophones, France, 2013, P 12 
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اللحةا احليةمادث تية  نبلة   ندةب  اةمأ  يضةانلعملية  الممةم وندةب  نمشةي  عالية   بدة مل  هضةم ا  يضا ا مسا 
  (850).دق  % 01ث بيمما يف اللحا ه  %811 – 11 ندبن  يف  لك  ا با

 .وادعةاد للةدهم  الضةروري  والاينا يمةاا ايةد  صدر   للرونا احليماد ودق ث و منا ه  صدرانعد   ت امسوا 
  نةةاس ث تيةة   المتيةةد الةة ي  نةةمي علةة  اليةةمد والالةةمر بشةةملي طبيعةة الدةةمك هةةم ال ةة ا للمعةةاد ثدبالمدةةب  
 الدةةةيليميم   يضةةةا علةةة  نةةةمي الدةةةمك بمةةةا   .ا سةةةما الالةةةمر حلمايةةة  ت اليةةةمد لمظياةةة  ال ةةةدة الدرصيةةة  و اجدةةةا  

الضةةروري الينةةك علةة   نةةمي الدةةمك بمةةا  (851).لنمظةةيا منةةم ونطةةمر اج ةةاء العصةةيو  ةةدة الدرصيةة  الضةةروري لل
 . للممم وهم   ا اداال وأ والشا والبصر  نقمي  تاس  يف بب ا  يلعب دورا بماث  ا  رارقاو   د

 Aاينةا ا العلة   ا مسةا  الدهمية ث تية  ينةمي بالاينا يمةاا  مية الصةادر  ة  اد يضةا  ا مسةا نعد بما       
  ةةا لنسةةما  ويقةةمي العظةةا ث بمةةا  D   ةةا الاينةةا ا .ا  ةةرارءيةةادة ادماعةة  ضةةد الممةةم و ث  ةةا للعيةةم ث واجلةةداد

ث لطاصةةةة  ويدةةةةاعد يف  ننةةةةاس بعةةةةد ا ر منةةةةااالضةةةةروري ل B5اينةةةةا ا ينةةةةمي الملثةةةة   ةةةة   نةةةةماع الدةةةةمك علةةةة  ال
 .اج اء العصي  يم ضروري تنناس غليا الد  احلمرا  و  B12اينا ا وال

 

 ةة   نةةماع بثةة ة  ةة  ا  ةةرار   ملةة     يمةة   ا مسةةا ت  بةة والدراسةةاا البحةةم العديةةد  ةة   عنةة يبلقةةد و       
اسةةةةن ل   ث   وباتضةةةةاد   ت  لةةةك .(ادبيضةةةاالقملةةةم  واددةةةةنقيا والثةةةدي و  سةةةرطا   لةةةةك هةةةا يف)الدةةةرطا  ب

 يملةم   ةا نةتي    ةاى علة  طنةم  ا يةار الدهمية احلداسةي  ادارطة  تةاد اجلمبةمءث و  ا مسا  يقلةي  ة  غطةر
 بمةةا نعةةيءءيةةادة ببةة ة يف ندةةب  اجلمبةةمء يف الةةد    ي  تيةة   تمةة ث ييةة  يف  رضةة  الدةةملري و طنةةم  الةةدهم  الثل

واةةمد نةةةتي   ايةةةد   يضةةةا وصةةةد  ظ ةةةرا بعةةد الدراسةةةاا .الململيدةةةرتو  يف الةةد ندةةةب  لاةةد و   ننةةاس ا ندةةةملا
 .والن ا  اداااي ياث و رر نصلب الشراث و رر الصددي  رر اليها را مسا  عل   تسن ل 

 

 :أهميتها كم در لفرص العمل -2
وسةبي  نملند  ادمارد الدمملي   مهين ا    بعدها اتانماع ث د ة  نلعةب دورا ببة ا يف نةمد  دةرو العمةي      
ودةةرا ادةةةمارد  ث(FAO)دحدةةب  مظمةة  ا غ يةة  واليراعةة  . للملثةة   ةة  الشةةعم  يف خمنلةةف  راةةا  العةةاو العةةيه

 ليةم  وةخ  عةر العةاو يعملةم  يف صطةاع اتننةاس  11.1دةرو العمةي دةا يقةدر بةة  1181الدمملي  غل  سةم  
وينةةي يسةةيا ادرنبةة  ا وت  ةة  تيةة  عةةدد ا وةةخاو العةةا لا يف صطةةاع الصةةيد البحةةري بمدةةب  . الدةةممل  ا وم

 ليةةةم   81 ةة  اجملمةةةمع العةةاد   ي  ةةةا يقةةار   % 10الصةةةا وتةةدها  تثةةةي ) ةة  اجملمةةةمع العةةاد   %11نقةةدر بةةةةة 
بمدةب   وحبةر الملةاريي و  ريملةا اللنيمية  %1.15 تيت بعةدها ادريقيةا بمدةب  نقةدر بةةث ون(    اجملممع الملل  وخ 
سةم   %8.1و وروبةا بمدةب    %1.15  اجملمةمع العةاد ث و  ريملةا الشةمالي  بمدةب  نقةدر بةةحمام  ة %4.5نقدر بةة 

                                                 
(850) : Sadasivam Kaushik, Alimentation humaine, ressources halieutiques et avenir de l’aquaculture, IFREMER, 

France, 2012, P 20. 
(851) : Marine Harvest Pieters, Le poisson, riche en nutriments sains, http://www.pieters.be/fr/poisson-santé. 

 

http://www.pieters.be/fr/poisson-santé
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اا بثياة  ونعملع ه د المدب بصمرة دصيق  ندب النقديا الدملاد وا يمم  المدبي  للصنصادي ث و(851)1181
 ةة   عةةدد ا وةةخاو العةةا لا يف صطةةاع الصةةيد البحةةري يف العةةاوو ملةة  نمضةةيح   .صةةاراا العةةاوالعمالةة  يف بادةة  

  (:14رصا ) غل  الشملي ادمام
 

 

 
 

يف ظةةةي النيايةةةد الدةةةملاد وءيةةةادة الطلةةةب علةةة  ادمنجةةةاا الدةةةمملي ث  اتننةةةاس الدةةةممل وةةةيا  ةةة  الييةةةادة يف ا تو       
 ةد  علة  يف بلةدا  بثة ة ث تي  عرف منةما  نيايةدا سةريعا رنااعيف ات البحريالصيد يف جما   عدد العا لا راسنم

لقةةةد ارناةة  عةةدد العةةا لا يف جمةةا  الصةةةيد  . بةةر  ةة   لةةةك الممةةم الةة ي عردةة  صطةةاع اليراعةة  العقةةمد الثليةة  ا غةة ة
 ليةةةم   11.1ليصةةةي  ت  1111عةةةا    ليةةةم  وةةةخ  11تةةةمام   ت 8111 ليةةةم  وةةةخ  عةةةا   11البحةةةري  ةةة  
 :(15رصا ) و مل  نمضيح  لك    غل  الشملي ادمام (851).1181وخ  سم  

 
 

 
   

                                                 
(851) : FAO, Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2012, FAO, Rome, Italie, 2012, P 41. 
(851) : Ibid, P 49. 
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يف صطاع الصيد البحري يف العاو عدد ا وخاو العا لا :(30)ر م  شكلال

 
 

( اتنناس الدممل  العاد  )  ط ( :03 كل ال  2002-2011 ( 

 

.2012    عداد الطالب  باتعنماد عل   عطياا  مظم  ا غ ي  واليراع ث  :الم در  

 1181ث FAOلطالب  باتعنماد عل   عطياا  مظم  ا غ ي  واليراع ث     عداد ا :الم در

  عدد ا وخاو العا لا يف صطاع الصيد البحري يف العاو :(35) ر م شكلال
 1181-8111غل  الارتة 

 

 1181ث FAOلطالب  باتعنماد عل   عطياا  مظم  ا غ ي  واليراع ث     عداد ا :الم در
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المشةاطاا و  ث نعنر ادمارد الدمملي  الدعا   الر يدةي  للملثة   ة  اد ة ا ومث  لصيد البحريوعدا ع  صطاع ا      
ادةمارد نةمدر  للملثة   ة  الدةملا  ايليةا عمةيث ه ا  ا ية دي بطبيعة  احلةا   ت نةمد  دةرو ا غر  ادرنبط  بالصيد

 نشةةط  ادلحقةة  بةة لك القطةةاع  ةة  صبيةةي النصةةمي ث والنعبئةة ث والندةةمي ث والنمءيةة ث ا دةةرو عمةةي عديةةدة يف الدةةمملي 
ا مسةةا ث واةةم  الشةةبا  و عةةداا الصةةيدث و ننةةاس الةةثلج وات ةةداد بةة ث وبمةةا  صةةمار  الصةةيد  واةةم   عةةداا نصةةمي 

سةبي  عيشة  حةري بةي هة ت  العةا لا يف جمةا  الصةيد الب ويةدعا. ث واتدارةوالدراسةاا البحم  وايانن اث و ارا 
اجملمةةمع   ةة  % 81 ت  %81مدةةب  نةةرتاوض  ةة  ب ليةةم  وةةخ ث  ي  111  ليةةم  وةةخ   ت 001 ةةا يةةرتاوض  ةة  

  (801).دملا  العاول الملل 
 

 :أهميتها كم در للدخل -0
وهةةةة ا رااةةةة   ت بم ةةةةا  صةةةةدرا ها ةةةةا   مهيةةةة  ببةةةة ة يف اصنصةةةةاد  ي بلةةةةد عةةةةر العةةةةاوثادةةةةمارد الدةةةةمملي   نملندةةةة       

ونةمدر ادةمارد الدةمملي  العديةد  ة  . للعا داا ادالي  يف بثة   ة  البلةدا  واجملنمعةاا البشةري  يف خمنلةف  راةا  العةاو
سةةما  ادما ةة  ب ةةرر  للملثةة   ةة  الصةةماعااادةةادة اخلةةا   نةةمدر اليةةم الاةةرو اتنناايةة  واتسةةنثماري  اد ريةة ث تيةة  

ال  ا ية ث واةماع  ا عةلفث والصةماعاا  لبشري  و ادما    غرار غ  غ ا ي  عل  غرار الصةماعاااتسن ل  ا
وو يعةةد ا  ةةةر يقنصةةر علةةة  نمةةةاو  ا مسةةا  بمةةةا هةة  طاءاةةة  بعةةد اةةةيدهاث دقةةةد . الدوا يةة  والمليميا يةةة ث وغةة   لةةةك

همةةا  الملثةة   ةة  سةةبيي ادثةةا ث  علةة د. يف المصةةع احلةةام اةةبح نصةةمي  ادمنجةةاا الدةةمملي   ةة  الصةةماعاا المااحةة  
عمليةاا  غةر   يضةا بمةا تةري ث  لمقل ةا  ت بلةدا  و سةماأ بعيةدة يت ينا نثليج ةاث وتميةدها  ت يةدا نماع ا مسا  ال
الدةةمملي ث و لةةك بمسةةيل  حلاظ ةةا دةةدة  طةةم  وبقا  ةةا اةةاحل  للسةةنخدا  ب ةة ا  بشةةري  ادمنجةةاالنصةةمي  ونعليةةب 
نصةةمي  الدةةممل  يلعةةب دورا   مةةا يف دعةةا اتصنصةةاد الةةمطل وءيةةادة تجةةا الصةةادراا وعليةة  دال.  طةةم   ةةدة  ملمةة 

   ادمنجاا الدمملي  ها يداها يف ءيةادة  عةدتا الةدغي الةمطل بالعملة  الصةعب ث والةيت يةنا اسةنعما ا يف عملية  
 ا علة   دةنم  العةاوث بمةا   ةا    بثر ادمنجاا ادنجر هبةا تالية ادمارد الدمملي وبالنام  مل  القم  بت  . النممي 
 .يف نممي  الصماعاا والصادراا وءيادة الدغي المطل    العمل  ا امبي وبشملي بب  نداها 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(801) : Ibid, P 11. 
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 الموارد السمكية  وضعية: المبحث الثاني
عةةرف  ننةةاس ادةةمارد الدةةمملي  غةةل  الدةةمماا ا غةة ة ن بةة با  لحمظةةا يف ظةةي الممةةم الدةةملاد ادنيايةةد ونيايةةد        

الطلب عل  ادمارد البحري ث تية  بلة  اسةن ل  ادةمارد الدةمملي   علة   عةدتا لة ث اةرا  اعنمةاد عةدد  نيايةد  ة  
 .د   لحم  عل  تال  ا رادة الدمملي يف تا و يطر   ي ي ثاجملنمعاا البشري  عل  ادمارد الدمملي 

 

 الموارد السمكية في العالموضعية : المطلب األول 
 ليةم  طة   16,8لقد  ر اتنناس الدممل  العاد  هراتي خمنلا   م  اخلمديمااث تي  بلة  اتننةاس ينة ا         

 ةةة    .  ليةةةم  طةةة  86,4بةةةة  الدةةةممل  ث تيةةة  صةةةدر اتننةةةاس8110ل ناةةة   ةةة   ةةةرور الةةةي   ليصةةةي  ت  رونةةة  سةةةم  
 (808). ليم  ط     وامد ن ب باا با الدمماا 11اااضع بمي  اتنناس لندنقر حبدود 

 مة  ل ة ا  اجملنمعةاا  % 15ث تي  اسنخد  حنةم 1188 ليم  ط  سم   78,9بل  اتنناس الدممل  العاد        
  ةةةا . ادنبقيةةة  دقةةةد وا ةةةع ب ةةةرر اتسةةةنخدا اا غةةة  ال  ا يةةة  % 85 ليةةةم  طةةة ث   ةةةا  01البشةةةري   ي  ةةةا يعةةةاد  

ث وهةة ا رااةة   1188بةة  سةةم    18,8 ت  1181بةة  سةةم    18,6 ة   دلقةةد ارناةة   ةة  ادةةمارد الدةةمملي نصةيب الاةةرد 
 . ت اتسن ل  ادنيايد لنغ ي  الدمملي  وءيادة الطلب علي ا يف ظي الممم ادنيايد للمجنمعاا البشري 

 

وسةةم   1111 نطةةمرا سةةمميا  ن بةة با غةةل  الاةةرتة  ادمنةةدة  ةةا بةةا سةةم يف العةةاو عةةرف اتننةةاس الدةةممل  ولقةةد       
اةةةرا   ث بدةةةبب اتااةةةار اددةةةنمر الةةة ي نشةةة دد خميونةةةاا ادةةةمارد الدةةةمملي   علةةة   دةةةنم   مةةةاط  العةةةاو1188

 هةةةا النطةةةمراا الةةةيت  ةةةر  هبةةةا اتننةةةاس  (18اجةةةدو  رصةةةا ) و ثةةةي اجةةةدو  النةةةام .اتسةةةن ل  ادنيايةةةد  للمةةةمارد البحريةةة 
 :1181و  1111العاد  غل  الارتة ادمندة  ا با سميت 
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السمكي  اإلنتاج
 العالمي

 (مليون طن)
84,5 81,5 83,8 82,7 80,2 80,4 79,5 79,2 77,4 78,9 

 
 

 
                                                 

 .54ث و 1181ث رو اث ايطالياث السمكية وتربية األحياء المائية في العالمحالة الموارد   مظم  ا غ ي  واليراعي ث:  (808)
 

 (1188-1111)اتنناس الدممل  العاد  غل  الارتة  :(31)جدول ر م ال
 

 1181 ث  ا غ ي  واليراع لطالب  باتعنماد عل   عطياا  مظم    عداد ا :الم در
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 ةة  غةةل  الشةةملي بميةة  اتننةةاس الدةةممل  العةةاد  علةة   دةةنم   الن ةة اا اددةةجل   خمنلةةف  ملةة  نمضةةيحبمةةا      
 :النام

 

 
 
 

ث 1188وسةةةم   1111غةةةل  الاةةةرتة ادمنةةةدة  ةةةا بةةةا سةةةم   هراتةةةي خمنلاةةة اتننةةةاس الدةةةممل  يف العةةةاو  لقةةد  ةةةر      
 ليةةم   81,5 ت  (1111)ليةةمخاد يف الدةةم  ادماليةة   1111سةةم   ليةةم  طةة   84,5بلةة  اتننةةاس الدةةممل   تيةة 
 دىن صيمةة  لةة  سةةم   ليةةمخاد نةةدر يا  دةةجل 1114سةةم    ليةةم  طةة  83,8 ت اتننةةاس ث    ةةا لبةة     ارناةة  طةة 

ويقةةدر  عةةةد   (801). ليةةم  طةة  78,9 ت  1188سةةم   ل ناةة ث 1181 ليةةم  طةة  سةةم   ,477وادقةةدرة بةةة  1181
 . ليم  ط  80,78بةة  1188وسمة   1111اتنناس الدممي الدممل  يف العاو غل  الانةرة ادمندة  ا با سمة  

العادية   ة  ادةمارد الدةمملي      اااار بمي  اتنناس العاد  راا   ت اااار تجةا ا راةدة  و ادخيونةاا      
ث بالصةيد اداةرط واتسةن ل  اللعقةلد و ارسةاا الصةيد غة   ارا  الض مط البشةري  ادمارسة  علة  البيئة  البحرية 

بةةة ا ث و ي مةةةاط  الصةةةيداداددةةة ول  وادةةةد رةث  ةةةا يةةة دي  ت تةةةدو  اغةةةنلتا يف اجملنمعةةةاا البحريةةة  يف الملثةةة   ةةة  
الةيت ننمنة  د واااةار ا نةماع البحرية  غصماةا نلةك  مةاط  النملةاير ووضة  البةيا ي البحري  و ادم  العديد    ند  

 . بدورة تياة بطيئ 
 

نطةةةمرا  ن بةةة باث تيةةة   1111 ت غايةةة  سةةةم   8114سةةةم  ا راةةةدة الدةةةمملي  غةةةل  الاةةةرتة  ةةة  لقةةةد عردةةةع       
سةةم   ,12%1 ت  لنصةةي 8114 مةة  سةةم   نةدر يا غة  اددةةن ل  اسةةن لت بةةا ل الدةةمملي  ندةةب  ا راةةدةاااضةع 
وااةةةةي عةةةةدد و  ارطةةةةا ءاداث  اددةةةةن ل  اسةةةةن لت وعلةةة  العملةةةةع  ةةةة   لةةةةكث دةةةةر  المدةةةةب  ادئميةةةة  لنراةةةةدة ث1111

ندةةب     ةةا .1111سةةم   ,29%1 تيةة  بل ةةع ندةةبن ا 8114 مةة  سةةم    ارطةةا نيايةةدد ا راةةدة اددةةن ل  اسةةن لت
 ث  8115 سةةةةم تةةةة   8114 سةةةةم  ةةةة   %51 دةةةةنقرة عمةةةةد حنةةةةم دقةةةةد بانةةةةع ا راةةةةدة اددةةةةن ل  اسةةةةن لت بةةةةا ل 
                                                 

 .55ث و ناع ادرا  الداب : (801)
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86 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 (  ط )اتنناس العاد  

 )1188-1111((   ط )اتنناس الدممل  العاد   :(30)ر م شكل ال
 

 1181 ث  ا غ ي  واليراع لطالب  باتعنماد عل   عطياا  مظم    عداد ا :الم در
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 وبالنةةةام دا راةةةدة. 1111سةةةم   ,57%4 ندةةةب  صبةةةي    ننيايةةةد نةةةدر يا لنبلةةة  8111 سةةةم يف  %41اااضةةةع  ت 
وغطةةة  . الملا لةةة  والقابلةةة  للسةةةندا   لةةةردارة الصةةةار   تعةةةادة بمةةةا  ودةةةرة ا راةةةدة و عةةةادة اتنناايةةة  ننطلةةب غططةةةا

نطالةةةب برعةةةادة  (1111امهاندةةةرلث)اددةةةندا    امهاندةةرل للنمايةةة  الةةةيت انبثقةةةع  ةةة   ةةة  تر القمةة  العةةةاد  للنمميةةة 
 (801).1185سم  لسندا   حبلم  صصم  صابل  ل مجي  ه د ا رادة  ت اددنم  ال ي  مل     يمنج غل 

 

 ةة   1111وسةةم   8114يف العةةاو غةةل  الاةةرتة ادمنةةدة  ةةا بةةا سةةم  الةة  ا راةةدة الدةةمملي  و ملةة  نمضةةيح ت     
 :(11رصا ) غل  الشملي ادمام

 
 

 

 
 

 الموارد السمكية في الجزائروضعية : المطلب الثاني
بلةاث تية  نقةدر  دةات  اديةاد اتصليمية  اخلاضةع  للقضةا    8111 ند الداتي اجيا ري عل   دات  صدرها       
 ليةم  هملنةار  2,2ونبل  اددات  اددن ل  دمارسة  نشةاط الصةيد البحةري تةمام  . ليم  هملنار 1,1تمام المطل 

وننمنةةة  اجيا ةةةر بر ملانيةةةاا بيملمايةةة   نممعةةة  و عنةةةرةث تيةةة  نعةةةد  ةةة   . ةةة  اددةةةات  البحريةةة  %11 ي  ةةةا يعةةةاد  
 .البلدا  القليل  يف تمر البحر ادنمس  اليت  تنلك غيانا ها ا    ادمارد الدمملي   اا القيم  النجاري  العالي 

 طةة   دةةن ل ث 111.111ث  م ةةا طةة  511.111 اد اتصليميةة  المطميةة  بةةةاتنياطةةاا ادةةمارد الدةةمملي  يف اديةةونقةةدر  
خمةيو  هةا   بما  نمي الداتي البحةري الةمطل علة .عبارة ع   مسا  ءرصا     ا رادة الدمملي % 11 تي    

البيضةةةا ث  ا مسةةةا )القيمةةة  النجاريةةة  العاليةةة    ةةة  ا مسةةةا  اد ةةةاارة الملبةةة ةث وبةةة ا  نماعةةةا  غةةةر   ةةة  ا مسةةةا   اا
مع  ةة  الطحالةةب نةة 011ث و بثةةر  ةة     ةة  ادراةةا  ا يةةر واتسةةامجيااخمةةاء  ها ةةث و ...(القشةةريااث ا اةةداف

 (804).نا اسنخدا  ا يف العديد    الصماعاا الدوا ي  واليراعي  وغ هااليت يو البحري  

                                                 
 .51ناع ادرا  الداب ث و : (801)
 .81و  ث(1111-1111) ،المخطط الوطني لتنمية ال يد البحري وتربية المائياتالبحري وادمارد الصيدي ث  وءارة الصيد: (804)
 

 .1181 ثFAO ث  ا غ ي  واليراع  مظم :الم در
 

 ) 1111-8114(تال  ا رادة الدمملي  العادي   :(30)ر م  شكلال
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الصةةةةادر عةةةة  وءارة الصةةةةيد البحةةةةري وادةةةةمارد (805) 1188تدةةةةب نقريةةةةر نقيةةةةيا صطةةةةاع الصةةةةيد البحةةةةري لدةةةةم  و       
 قارنةة   %14 مدب  نقةةدر بةةةث تيةة  ارناةة  بةةة1188طةة  سةةم   814111 يف اجيا ةةربلةة  اتننةةاس الدةةممل   الصةةيدي ث
 ننةاس ا مسةا  اليرصةا  الصة  ة بدةمك الدةردي ث ا نشةمد ث الدةمريي  دحدب ا نماع البحرية ث ارناة . 1181بدم  
 .1181 قارن  بدم   % 81 ي ارنا  بمدب  نقدر بة  1188ط  سم   1011بة وغ ها 
سيفث دلقد عرف  نناا ا ااااضةا بمدةب  مسك  بم مسك النمن  و عل  غرار   ا بالمدب  لنمسا  اليرصا  الملب ة      

طةة  سةةم   158 ت  1181طةة  سةةم   8114 ث تيةة  اااةةد  ننةةاس ا مسةةا  اليرصةةا  الملبةة ة  ةة % 37,77نقةةدر بةةة 
ث تية  ارناة  اتننةاس 1188والرغميةاا ارنااعةا  لحمظةا غةل  سةم  القشةرياا بةي  ة  بما و د  ننةاس  . 1188
نمسةا  البيضةا  ااااضةا اتننةاس الةمطل ليف تةا عةرف  . 1181علة  النةمام  قارنة  بدةم    %11و  % 18بمدةب  

 .1181سم  بملمي  اتنناس   قارن  % 8,66صدر بمدب   1188غل  سم  
 مطقةةةة  المسةةةة    اتننةةةةاس الدةةةةممل  تدةةةب خمنلةةةةف  مةةةةاط  الةةةةمط ث ارناةةة  اتننةةةةاس الدةةةةممل  يف مةةةا  ةةةةديو       

 بمةةةا ارناةةة  .%51 مدب  ي بييةةادة نقةةةدر بةةة 1188 طةة  سةةةم  11051 ت  1181 طةة  سةةةم  84114  ةةة اجيا ةةري 
 ي بييةادة  1188 طة  سةم  11011  ت 1181 طة  سةم  11011  مطق  الشرأ اجيا ري  ة  يف اتنناس الدممل 

 88 نقةدر بةة بمدةب  1188 تةا وة دا  مطقة  ال ةر  اجيا ةري ااااضةا يف اتننةاس غةل  سةم يف  ث%84 نقدر بةة
 .1181 اتنناس اددجي سم  قارن  ب %
 ةةة   مطقةةة   ت  غةةةر ث د ةةةم  نلةةةف  للاةةةرد اجيا ةةةري تسةةةن ل  ادةةةمارد الدةةةمملي  لمعةةةد  الةةةمطل  ةةةا بالمدةةةب  ل    

يا ةةريث   ةةا يف اةةرد اجبلةة  سةةمميا لل  5 ت  4الدةةاتيث لملةة  عمم ةةا يةةرتاوض ادعةةد  الةةمطل  ةةا بةةا تدةةب صرهبةةا  ةة  
لمل  ادةةةماط  يف ادمةةةةاط  ث وهةةةم  ةةةةا  ثةةةي ضةةةةعف  ةةةا يدةةةةن سةةةةمميا بلةةة   81 صةةةةي  تممل     يادمةةةاط  الدةةةةاتلي  دةةةي

 .الداغلي 
 :تطور اإلنتاج السمكي في الجزائر -

 ث 1181وسةم   1111 نطةمرا سةمميا  ن بة با غةل  الاةرتة  ادمنةدة  ةا بةا سةم الةمطل عرف اتنناس الدممل        
 ثةي و . النةدهمر الةيت نعةاد  مة  ا راةدة الدةمملي  و لةك رااة   ت. عل  ادمارد الدةمملي  بالرغا    الطلب ادنيايد

 :1181و  1111 ا با سم   الصيدي المطل ها النطمراا اليت  ر  هبا اتنناس  (11رصا ) اجدو  النام
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
 . 1181وءارة الصيد البحري وادمارد الصيدي ث  تدب  عطياا: (805) 

11 السنــــــــة
11

 11
11

 11
14

 11
15

 11
10

 11
11

 11
11

 11
11

 11
81

 11
88

 11
81

 

السمكي اإلنتاج 
81 (طن) الوطني

10
11

 81
41

11
 84

85
11

 81
18

11
 81

14
51

 85
11

18
 84

11
41

 84
11

15
 

11
01

1
 81

41
11

 81
11

11
 

 1181-1111غل  الارتة ( ط )اتنناس الدممل  المطل  :(32)جدول ر مال
 

 1181 لطالب  باتعنماد عل   عطياا وءارة الصيد البحري وادمارد الصيدي ث    عداد ا :الم در
 



 اس تدامة نشاط الصيد البحريدور احملميات البحرية يف                                                                        ثاينل ل اـالفص

 
 

 
44 

غةل  الاةرتة ادمنةدة  ةا بةا الةمطل اتننةاس الدةممل   دةنم   علة  خمنلةف النطةمراا اددةجل  مل  نمضةيح و       
 (: 11الشملي رصا ) الشملي النام   غل  ث و لك 1181 ت غاي  سم   1111سم  

 

 
 

 ث1181وسةم   1111و د اتنناس الدممل  يف اجيا ر نطمرا سمميا  ن ب با غةل  الاةرتة ادمنةدة  ةا بةا سةم       
ث 1114طةة  سةةم   848511يصةةي  ت  ل 1111سةةم  طةة   811011 الةةمطل  ةة   اتننةةاس الدةةممل ارناةة   تيةة 

نةةةةدر يا  غةةةةل  الدةةةةمنا ث    ةةةةا لبةةةة     ارناةةةة  اتننةةةةاس طةةةة  811811 ت  (1115)يةةةةمخاد يف الدةةةةم  ادماليةةةة  ل
ابنةةدا ا  ةة  الدةةم  ادماليةة   ليةةمخاد نةةدر يا ث1111سةةم  طةة   851118ادةةمالينا ليدةةجي  علةة  صيمةة  لةة   قةةدرة بةةة 

 1188  الدةةةمنا  ا غ نةةةاولقةةةد وةةة دا . 1181طةةة  سةةةم   11011 دةةةجل  دىن صيمةةة  لةةة  وادقةةةدرة بةةةة  (1111)
ويقةدر  .طة  علة  النةمام 811111طة  و 814111 وادقةدر بةة ثاننعاوا ندر يا لرنناس بالرغا  ة  بطة   1181و

 .طما 130866,909بةة  1181وسمة   1111 عد  اتنناس الدممل  الدممي المطل للانةرة ادمندة  ا با سمة  
 

 أسباب تدهور الموارد السمكية في الجزائر: المطلب الثالث
 الةةمطل اتننةةاس بةةا  الثمانيميةةاا دةةرتة داةة  ثسةةم  ا غةة ة 11 غةةل  بثةة ا لنمسةةا  الةةمطلقةةد نرااةة  اتننةةاس ل     
    علة  البحةري الصةيد يف ادخنصةم   مة و . ط  811111 تدود  ت اليم  ليمخاد ط ث 111111 تدود يف

 الدةمملي ث للثةةروة العقةلد غة  اتسةنمياف  ت ا وت بالدراة  يعةمد والة ي البحةريث خميو ةا ناةاد علة   قبل  اجيا ر
  ةة  نةةمع 88 تيةة    . نةةماع الدةةمملي العديةةد  ةة  ا  يو سةةن الةةمن ة هةة د علةة  المضةة  يدةةنمر لةةم  نةة  هةة ت  و بةةد

الدةمك ا يةر  اد لةمث وا بةيدث ا ير بممعي  واجمري بالدردي  باتنقرار   ددةنمعا  814 با    ا مسا 
 .وغ ها( الروا )
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 حبةر نطةي علة  للممارد الدمملي  ل  ينا نعميض  بدة مل  حبملةا  مصة  اجيا ةرث د ة  ه ا اتسنمياف اددنمر        
تدةةب ر ةةيع اللجمةة  المطميةة  و . سةةمماا ينطلةةب ديةة  ا مسةةا  نملايةةةرطةةدودة و  مسمليةة   ةةمارد ديةة  نعةةيه   لةة  وةةب 

 و لةةةك رااةةة  اةةةداث غطةةة ة شةةةملل  اتسةةةن ل  اداةةةرط وغةةة  العقةةلد للمةةةمارد الدةةةمملي  دةةةر   (800)للصةةيد البحةةةري
 مجيةة     جنةةد تيةة  اتسةةن ل ث و عةةدتا  وصةةاا  ةةدد صةةيدندةةي  لل نظةةا  ب يةةا   ساسةةا ننعلةة  عديةةدة  سةةبا 
 بة   عمةم  غة  وهةم سةاع ث 14 غةل  سةاع  81 عة  نييةد ت دةدة اتحبةار الصةيادي  علة  ناةرر ادنمسطي  الدو 
  .عمدنا
 الةيت ا وت ادمطقة  يف الصةيد  مة  القةانم  دمةثل ثادنعلق  بالصيد البحري للقمانا واضح غرأبما    همالك      
 همةةةا      ت الدةةمكث دي ةةا يبةةةيد الةةيت ادمطقةة  وهةة  الشةةةاط   ةة  انطلصةةا حبةةري  يةةةي يتف 11 طةةم  علةة   تنةةد

بمةةا لعبةةع   .  ةدها يف الثةةةروة هة د علةة  القضةا   ت يةة دي  ةةا ادمطقة ث هبةة د الدةمك نصةةطاد صمية  هحربةةاا بةماغر
دحدةب ر ةيع اللجمة  المطمية   .دورا بب ا يف اسنمياف ادةمارد الدةمملي  ا امبي  البلدا  بعد    انااصياا الشراب 
 يةةةةروشا اسةةةن ل   و  ياه ةةةا بةةةدغم   غةةةر  لدولةةة  مسحةةةع ادنمسةةة  تةةةمر علةةة  دولةةة  نماةةةد ت للصةةةيد البحةةةريث

للقيةةةا    امبيةةة  لبةةةماغر رغةةة  وتيممةةةا ايةةةي ث علةةة  ادطلةةة  الةةةدو  عةةةدا  ةةةا الدةةةاتل ث الصةةةيد  مةةةاط  يف الدةةةمملي 
  تجا ة  بملةي اجمةري  ة  نةادرة  نماع  دبمأ غ  اسنمياف عملياا ورا  بانع در ا ثمي يبالصيد يف ادياد اتصل

 بشةملي المةمع هة ا وصلصةع  ادنمس ث    الشمالي  الضا  يف ادارور بالمظا  البماغر نلك ننقيد و تي  و لمان ث
 .%11 بمدب  اجمري  نناس نراا  1181و 8111 با  ا   ن القم   مل  واآل  خميفث
 البيملمايةةة  الراتةةة  دةةةرتة اتةةةرتا  عةةةد   ةةة  بةةةا ا سةةةبا  الةةةيت سةةةامهع يف نةةةدهمر ادةةةمارد الدةةةمملي  جنةةةد  لكبةةة     

دعلة  سةبيي ادثةا ث بةالرغا . الصةيداسنعما   ساليب ووسا ي  ممع  و ةد رة يف عملية  و  والصيد يف ادماط  ادمممع 
باسةنعما  ادناجةراا  الطةرأ بملي لقيمن  النجاري  العالي  اليم  ن  ينا ايدد   ت 1111    م  ايد ادراا  سم  

 بصةةيدد ت ندةةمح الطريقةة  هةة دو  اةةليبث وةةملي علةة  بالشةةبا   تدةةك الةةيت احلديديةة  العصةةا وهةة  وطريقةة  الملربةةرةث
 ادراةا ث لةم د عملية   بةر القالة   ديمة  ونشة د بة ث نلحق ةا الةيت ا ضةرار بدةبب  غةر   ةرة تة   مة  منةمد بةي دق 

 دي ةا نصةعب عميقة  بت ةاب  دي ةا ينمااةد الةيت ا غةر  بادماط   قارن  ايدد يد ي  ي  الدطح عل لنماادد دي ا 
 .البحري الصيد عملي 
تي     تمر البحر ا بيد ادنمسة  يقة  يةع  ثالدمملي  ادمارد نراا  يفها ا   يضا دورا النلم  يلعبو       

 سةماتل ا عةر و تةر للبةرتو   صةدرة دولة  اجيا ةر بمةا   . نتي  العديد    ادلمياا واليت  صدرها ادمةاط  الدةاتلي 
  ت باتضةةةاد  البحةةةرث عةةةرر يف ا غةةة  هةةة ا بقايةةةا نةةةرت  و غةةةر  بةةةالبحر ن ةةةرأ تاويةةةاا وهمةةةا  بةةةاغرةث  لةةةف 811

 11 نلةم  واتدة سيجارة بقايا بالبحرث دمثل نر   اليتوالمااياا وادماد المليما ي  وادخلااا الصماعي   الاضلا
 يف صةد  بةرة  لعةب دةات   نضاه   دات  نلمي  عل  يعمي ااسدال ييعال واتد    ولرت البحرث     ياد لرتاا

                                                 
 http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/293149.html ،نوعا من األسماك انقرضت بسبب استنزاف الثـروة السمكية 11ثبلمط تدا: (544)
 

http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/293149.html
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 النلةةةم  وصضةةةي  (801).1بلةةةا 81 صةةةدرها  دةةةات  يلةةةم  البةةةرتو   ةةة  واتةةةدا طمةةةا    بمةةةا دقةةة ث سةةةاع  14 ظةةةرف
 وةب  ا بةيد البحةر و   غااة  ببة ث بشةملي علي ةا و يةةر ادنمسة ث ا بةيد البحةر علة   طلة  دولة  11 هبا نشرت 
 تيةة  سةةجي ثالشةةماط   دةةات  نقلةةي  يف ببةة  بشةةملي  يةةةرا الةةيت الر ةةا   ةةب  شةةملل  هةة ا  ت يضةةاف .  لةة 
 ندةب  ارناةاع  ت باتضةاد  ثالبيئة  النةماء  ي ةدد الة ي ا  ةر اتسةنقل ث  مة  اجيا رية  الشماط     بلا 15 ضياع
 حنةم الدةمك  ة  ببة ة بميةاا هةرو ونندةبب يف  بةالبحر ا مسةا  تيةاة نعية  الةيت ادنمس  ا بيد البحر  لمت 

 يضةةر الي بةة  ندةةب ارناةةاعبمةةا     .الدةةمملي  ادةةمارد  ةة   عنةةر اةةي  وندةةما  ةةما  ت  ضةةاد ا وروبيةة ث  الضةةااف
 .الدمملي  ادمارد بدل    يضا
 والشةةةرصي  المسةةةط  اجيا ريةةة  غااةةة  الدةةةماتي يف اخلضةةةرا  الطحالةةةب اننشةةةار بمةةةا نعةةةاد ادةةةمارد الدةةةمملي   ةةة      

 ارناةةةاع  ةةة  نةةةيا   الةةة ي والنلةةةم  اديةةةاد يليةةة  ططةةةاا خملاةةةاا بدةةةبب البحةةةر يف ادلمتةةة  ندةةةب  ارناةةةاع سةةةبب والةةة ي 
  ت عندةةبب سةةا   وهةة  والنلةةم ث بادلمتةة  ادشةةبع  الدادئةة  اديةةاد يف نممةةم اخلضةةرا  الطحالةةبهةة د   .احلةةرارة دراةةاا
 مسةم  علة  اتنما  ةا بدةبب ادة و مسك   طما  11  ما يفتدب ر يع اللجم  المطمي  للصيد البحري  تد اآل 
 سةم ث 11 بةي ادةا  دية  ينجةدد ببة  غليج ع  عبارة اجيا ري  الدماتي   . البشر عل   يضاد  ن ير     مل  غط ة
 سةاها ايطةاا هة د دبمةا  .ادانمتة  البحةار يف نملةم      ةب الةيت اداحلة  اديةاد يلية  ططةاا لبمةا  اةاح غ  وهم
 (801).الدمملي  ادمارد يل  عل  القضا  يف ندبب  ا اجيا ري ث الدماتي  لمت  ندب  ارنااع يف
 

 ب ياي  ادمارد الدمملي  وا اد نظا  ندي    د الثروة يضةم  ياين ةا  ة  ا ة  واتسةن ل  اددةندا   وعلي      
 الراتةة  دةةرتة اتةةرتا  وعةةد  وغةة  ادةةمظا العشةةما   الصةةيدوالعةةاد   ةةا  ةة  ا ةة   غةةر  لناةةادي ادخةةاطر المامجةة  عةة  

ويدةةةع   .وادةةةد رة دما ل ةةةا ا مسةةةا  اةةةيد يفوا سةةةاليب ادمممعةةة   المسةةةا ي واسةةةنعما  الدةةةمملي  للمةةةمارد البيملمايةةة 
 اتسةن ل  العقةلد اصنصادياا الصيد البحري وادمارد الدةمملي   ت  دارة وندةي  هة د ادةمارد بشةملي يضةم  م ج 

 .   ادمارساا البشري  ادد رةياين ا واددندا  للممارد الدمملي  ويف ناع المصع 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ناع ادرا  الداب : (801)
 .ناع ادرا  الداب : (801)
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 ا ت اديات ال يد البحري والموارد السمكية: الثالثبحث ملا
نعنةةر ادةةمارد الطبيعيةة  احلجةةر ا سةةاس الةة ي نرنملةةي عليةة  تيةةاة اجملنمعةةاا البشةةري  وبادةة   نشةةطن ا اتصنصةةادي        

هة د . يمظر  لي ا عل    ا  تد العما ي ا ساسي  يف عملية  النممية   ابحواتانماعي  يف خمنلف اجملاتاث وبالنام 
ا مهيةة  الةةيت نملندةةي ا ادةةمارد الطبيعيةة  اعل ةةا عرضةة  لدةةم  الندةةي  واتسةةن ل   ةة  صبةةي اجملنمعةةاا البشةةري ث وعليةة  

 . ابحع الضرورة  لح  للندغي     اي ا اد تلم  نااع    ا ادشملي ادنااصا
 نهج ا ت اديات الموارد الطبيعيةم: المطلب األول

 يةةةة  يعنةةةةر العمصةةةةر البشةةةةري الطةةةةرف  -لقةةةةد ددعةةةةع احلااةةةة   ت   ةةةةاد تةةةةي دشةةةةملي اسةةةةن ل  ادةةةةمارد الطبيعيةةةة      
تةدي   نعةةدد النخصصةةااث ويرنملةةي   ت بةروء اصنصةةادياا ادةةمارد الطبيعية  بمظةةا   و  ةةم ج -ا ساسة  الااعةةي ديةة 

 اجمانةب نعةدد بمةا  نة   ةم ج  نملا ةي   (801).ادقارب  البيئي  وادقارب  اتصنصادي  :با ساس عل   قاربنا  ساسينا
ب اتصنصةةةاديث تدارة وندةةةي  ادةةةمارد الطبيعيةةة  غااةةة  يف ظةةةي ظ ةةةمر  ا ةةةم  النمميةةة  اددةةةندا  ث تيةةة  يضةةةا اجانةةة

 . بعا اتعنبار اسندا   ادمرد ها يضم  تقمأ ا ايا  اددنقبلي  يتغ  ه ا ادم جبما ثواتانماع  والبيئ 
اتننةةاسث ادةةمرد الطبيعةة  والندةةي  : عمااةةر ر يدةةي  (11)يدةنمد  ةةم ج اصنصةةادياا ادةةمارد الطبيعيةة  علةة  يةةل  و      

 (811):اددندا  للممردث و لك بما يل 
 و غةة   لممسةة  ( الدةةل   و ادمنجةةاا)والةةيت صةةد نملةةم   لممسةة   عبةةارة عةة  عمليةة  غلةة  الثةةروةث: اإلنتــاج -1

نةةنا عمليةة  اتننةةاس  ةة  غةةل  (. عا ةة  و   منجةةاا غااةة ) و غةة  سةةمصي  ث  و نملةةم  سةةمصي  (اخلةةد اا)
 .العميث ور س ادا  وادمارد الطبيعي :  ييج يضا العديد    عما ي اتنناسث وه 

ارد الطبيعي  اليت ننميي بالمدرة  و المدرةث وب ا بملم ا  اا  ماعة   ي ي نا اتصنصاد بادم : الموارد الطبيعية -2
 .  ا نداها يف يقي  نا   عا يف  وباع تاااا  باورة  و غ   باورة للمجنمعاا البشري 

 :ويمقدا  ت صدما :التسيير المستدام للموارد الطبيعية -0
 .ا  ثي لمضم  ه د ادماردعد  ادو لك ع  طري  يديد  :التسيير المستدام للموارد غير المتجددة -
 .و لك ع  طري  يديد اتسن ل  ا  ثي واددندا    د ادمارد :التسيير المستدام للموارد المتجددة -

    

هةا ها     م ج اصنصادياا ادمارد الطبيعية  يلعةب دورا ها ةا و عنةرا يف نمءية  ولصةي  ادةمارد الطبيعية  وندةي        
ه ا الدور ناب     الاما د وادماد  اليت يقد  ا ه ا ادم ج    غةل  النمدية  . اسن ل ا بشملي   ثي ورويد يضم 

بمةا يلعةب . با ايادظ  عل  ادمارد الطبيعي     ا   واسن ل ا وضما  نممين ا بشةملي  دةندا   ة  ا ة   غةر 
لبشةةري  ونةةمد  المسةةةا ي وا دواا اللء ةة  لنعييةةةي ادةةمارد الطبيعيةةة  يف هةة ا ادةةم ج دورا  ساسةةةيا يف نمظةةيا المشةةةاطاا ا

وهةةةا    العمصةةةر البشةةةري هةةةم ادةةة ير . سةةةياأ اتسةةةندا  ث و لةةةك لضةةةما  يقيةةة  الردةةةاد والعدالةةة  للمجنمعةةةاا البشةةةري 

                                                 
(801) : Chakour Said Chaouki, Economie des pêches et des ressources halieutiques : une approche interdiciplinaire 

pour un développement durable de la pêche en Algérie,  op.cit, P 318. 
(811) : Ibid, PP 333-334.  
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لنلبي  اتنيااان  ادنعةددة والةيت ننيايةد يم ةا بعةد يةم ث  ةب النممية   اددنمرالر يد  عل  ادمارد الطبيعي  بدبب سعي  
 ت     لك  مل      ل  ييارا سةلبي  ت  ملة  ناادي ةا لةيع دقة  علة  ادةمارد الطبيعية  بةي ننعةداها  ت المشةاطاا 

 .ل  ادمارد الطبيعي  اتصنصادي  يف ظي غيا  صيمد وصمانا وتقمأ للسن ل   و ادلملي 
   ةم ج اصنصةادياا ادةمارد الطبيعية  يدةمح بنةمد  اتسةرتانيجياا والمسةا ي الةيت نضةم  ت مل  القةم  بة وعلي       

 .الندي  العقلد واددندا  للممارد    ا   وايادظ  علي ا با غ  بعا اتعنبار تقمأ ا ايا  اددنقبلي 
 

 اد السمكيةا ت اديات ال يد البحري والمو منهج : المطلب الثاني
ث الصةةةيد البحةةةري وادةةةماد الدةةةمملي   م جةةةا  شةةةنقا  ةةة   ةةةم ج اصنصةةةاد ادةةةمارد الطبيعيةةة  ياايعنةةةر  ةةةم ج اصنصةةةاد     
و دةندا   ةة  ا ة  وايادظة  علي ةةا  ة  ا ةة   روةةيد يدةع   ت  دارة وندةةي  ادةمارد الدةةمملي  بشةملي عقةلد والة ي
 ةة  ادةةمارد  تصةةم  ا ايةةا  اددةةنقبلي  علةة  ناةةع احلقةةمأهةة ا ادةةم ج وسةةيل  ها ةة  لضةةما  يشةةملي بمةةا .  غةةر 

 (818) .اليت ننحصي علي ا ا ايا  احلالي  الدمملي 
تالةةة  تةةةم  واةةةمد تالةةة  عةةةد  يقةةةا ديمةةةا  ةةة  "  بةةةادال اتصنصةةةاد"يف بنابةةة   (Marshall)لقةةد  وةةةار  اروةةةا       

غةة  صابلةة   ةةمارد تيةة  يعنقةةد الةةبعد بتنةة    مةةا بانةةع الضةة مط ادمارسةة  علةة  هةة د ادةةمارد در ةةا  ادةةمارد الدةةمملي ث
بما ننميةي ادةمارد الدةمملي  بالمةدرة وبملم ةا  ةمارد  شةرتب  ينشةار  يف اسةن ل ا العديةد  ة  اددةنخد اث .للمضم 

  (811).اديما بيم نياعاا واراعاا  وعلي  در  اسن ل ا  مل     ي دي  ت تدو 
يةمجا عمة  بطبيعة  احلةا  ءيةادة الضة مط  ث ةا    ه ا النمادع تم  اسن ل  ادمارد الدمملي  با اددةنخد ا      

النيايةةةد اددةةةنمر  هةةة ا.   عقةةةلد و اةةةرط ويدةةةبب اسةةةنمياد ا ةةةا يةةة دي  ت اسةةةن ل ا بشةةةملي غةةة ثعلةةة  هةةة د ادةةةمارد
ءيةةةادة اسةةةن ل  ا غ يةةة   ننيجةةة  لنيايةةةد الممةةةم الدةةةملاد وبةةة ا - للضةةة مط البشةةةري  ادمارسةةة  علةةة  ادةةةمارد الدةةةمملي 

علةة  ادةةمارد الدةةمملي  ويةة دي  ت نةةدهمر ا راةةدة الدةةمملي  ننيجةة  للسةةن ل  غةة  العقةةلد يةة ير سةةلبا  -الدةةمملي 
   بميةة واسةةرتانيجيااوعليةة  بةةرءا احلااةة   ت النةةدغي  ةة  غةةل  نبةةل وسةةا ي . وادنيايةةد  ةة  صبةةي اجملنمعةةاا البشةةري 

علةة   سةةع بيئيةة  واصنصةةادي   ةة   اةةي ضةةما  النمءيةة  واتسةةن ل  العقةةلد للمةةمارد الدةةمملي  وندةةي ها هةةا يضةةم  
 ة  بةا المسةا ي و . اسندا ن ا وايادظة  علي ةاث وهة ا  ةا يدةع   لية   ةم ج اصنصةاد الصةيد البحةري وادةمارد الدةمملي 

ندةةةي  ادةةةمارد  والةةةيت نعمةةةي علةةة ث جنةةةد ايميةةةاا البحريةةة  للندةةةي  اددةةةندا  لمشةةةاط الصةةةيد البحةةةريوا دواا الاعالةةة  
ويف ناةةةع  ثاسةةةن ل ا بشةةةملي عقةةةلد روةةةيد و دةةةندا ضةةةما  عمةةةاد نشةةةاط الصةةةيد البحةةةريث و الدةةةمملي  الةةةيت نعةةةد 

 .   ادمارساا البشري  ادد رة ات ايادظ  علي ندع   المصع 
 
 

                                                 
(818) : Ibid, P 330. 
(811) : Ibid, P 338. 
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 ل يد البحريالمستدام لالمحميات البحرية وسيلة للتسيير : المبحث الرابع
الضةة مط نيايةةد يعةةد نشةةاط الصةةيد البحةةري  تةةد  سةةع النمميةة  اتصنصةةادي  ايليةة ث غةة   نةة  يعةةاد اليةةم  بدةةبب      

 راةةدة ا ا يةةار والةة ي يةة دي  ت اتدةةراط يف اتسةةن ل ث ةة   د ةة د ا غةة ة نعةةاد. ادمارسةة  علةة  ادةةمارد الدةةمملي 
  .عل  ادصايد وعل  اسندا   نشاط الصيد البحري بمليي ير بدورد  ا وه ا . الدمملي 
وبشةةةملي -علةةة   عاجةةة   ادصةةةايد ولقةةةد  يةةة ا العديةةةد  ةةة  اتننقةةةاداا تةةةم  صةةةدرة المسةةةا ي النقليديةةة  لندةةةي       
ندةي  نشةاط د . شملي اتسن ل  ادارط واللعقلد للممارد الدمملي ث  ا اسنماب ا ةاد وسةا ي بديلة  - دندا 

حةةري يةةم  علةة  اسةةنخدا  واسةةن ل  ادةةمارد الدةةمملي  ب ةةرر نلبيةة  اتتنيااةةاا البشةةري  ادنيايةةدة بشةةملي الصةةيد الب
سةةاس احلجةةر ا عقةةلد و دةةندا ث و ةة   اةةي يقيةة   لةةك  ةةب ايادظةة  علةة  النمةةمع البيملةةما  البحةةري الةة ي يعةةد 

د واددةةةندا  للمةةةمارد الدةةةمملي  جنةةةد و ةةة  بةةةا ا دواا والمسةةةا ي الاعالةةة  يف الندةةةي  الروةةةي .مشةةةاط الصةةةيد البحةةةريل
اددةةنميد  وتديةةدهاث وبةة ا النقليةةي  ةة  اآليةةار ا راةةدة الدةةمملي  وتديةةد ايميةةاا البحريةة ث والةةيت ندةةاها يف انعةةا  

 .   و لك بادشارب  الاعال  للصيادي   ا يدمح بنطمير ونممي  ايد  د و  و يدهرالدلبي  للصيد ادارطث 
 ث  ايمياا البحري  وسيل  للندي  اددندا  للمةمارد البحرية ث تية  ندةاها يف ياية  و دارة ا وسةاط البحرية       
اا ندةةةمح بةةةردارة ادةةةمارد الدةةةمملي  يف  طةةةار عقةةةلد روةةةيد و دةةةندا ث و لةةةك  ةةة  غةةةل  احلةةةد  ةةة  الضةةة مطبمةةةا 

 ونةر  العديةد  ة  ادمظمةاا غة  احلملم ية . ي ا ية دي  ت د م ة  ا راةدة الدةممل ةعل  ادمارد الدمملي ث  ادمارس 
صةةادرة علةة  ضةةما   بةةت  احلمايةة  الةةيت نمدرهةةا ايميةةاا البحريةة ( GreenPeace)علةة  غةةرار  مظمةة  الدةةل  ا غضةةر 

. (811)ث تيةة  ندةةاعد علةة  غلةة  خمةةيو  مسملةة   ملةة  النمبةة  بةة  ونعييةةي اسةةنقرار ادصةةايدالندةةي  اددةةندا  للمصةةايد
ونقلةي  ة  اتنمةا  اتدةراط يف الصةيد  تاتا عد  اليقةا ادرنبطة  بندةي  ادصةايدنت يما ضد بما نشملي ايمياا 

ومنةم ا نةماع البحرية  اددةن دد  واسةرتااع ادما ةي  نمد  ادتو  ال ي يدمح بنملاير ويعنر .وا يار ا رادة الدمملي 
ولقةد . البيئي  اد م  للمحمياا البحرية  يف ندةي  و دارة ادصةايدبدو   ي عرصل   تد ا دوار  (814)البحري  حليمين ا

مت  يبةةاا بةةت  ايميةةاا البحريةة   ملةة     ندةةاها يف يايةة  ا نةةماع البحريةة   اا ا مهيةة  النجاريةة ث و لةةك عةة  طريةة  
ث  ي (815)دةرادعلة  ءيةادة احلجةا ادنمسة  وبثادة  ا بما  مل     ندةاعد . ياي  وايان  اجملنمعاا ا بثر  ننااي 

وبالنةةام  ملةة  اعنبةةار ايميةةاا البحريةة  هثابةة  تاضةةماا  و  شةةاني  . د ا نةةماعالقيمةة  اتصنصةةادي   ةةنييةةد  ةة    ةةا 
باعةي نةتي  )بةادمارد الدةمملي  طبيعي   ي   مل  يدا الممم واتننااي ث باتضاد   ت  يرا  ادماط  اجملاورة للمحمي  

  (810).اا البحري  عبارة ع  نت ا ضد ا يار ا رادة الدمملي ث     دايمي(اتننقا 
 ب    نرتاا ادماد  ادرتنب  ع  احلماي  بييادة الملنل  احليمية  القابلة  للسةن ل  يف ادمطقة ث و ةا يرتنةب عم ةا       

دقةدا  وه ا  ا يد ا يف النعميد ع  اخلدةارة ادرتنبة  عة   للمحمي ث نامخ اد ادماط    ءيادة الملمي  ادصطادة يف 
                                                 

(811) : Greenpeace,op.cit, P 25. 
(814) : Ibid, P 25. 
(815) : Coralie Raffin, op.cit, P 298.  

)810(: Papa Samba Diouf, Les aires marines protégées: un outil de gestion des pêcheries, WWF, P 10. 
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نخايةةةف  ةةة  الاها يف لةةة ا دايميةةةاا البحريةةة   ةةةب    ندةةة. للصةةةيدللسةةةن ل   ي اددةةةات  اددةةةممت  اةةةي   ةةة  
الةة ي  عةةي ادخةةيو   صةةي عرضةة   باعةةي نةةتي  العةةي و لةةك علةة   دةةنم  الملميةةاا ادصةةطادةث   ادلتظةة الن بةة باا
 (811).نج ع  اتسن ل  ادارط واللعقلدالمالل يار 
نملةم   صةةحمب  بنةتي  علةة   وديمةا  ة  ادةةداغيي اخلااة  بالصةيادي ث دةةر  ن ة  نشةمليل  الملميةةاا ادصةطادة      
 نشةةا  ايميةةاا البحريةة   وعليةة  دةةر . و  ظةة  باتهنمةةا  الملةةايف  ةة  تيةة  النحليةةي والدراسةة  هةة ا ا غةة . الدةةعر
النةةتي  : سةةعر بيةة  الدةةمك الصةةيد البحةةري  ملةة      لةة  يةةل  نةةتي اا  نماصضةة   ةة  و دارة نشةةاطندةةي  هبةةدف 
نةتي  و ( لرننااية ن   نشمليل  الملميةاا ادصةطادة ونقيةيا  تدة  ) النتي  المليا ث (الملمي  ادصطادة ن  ) الملم 

الم ةا   للمحمية  علة  اددةنم  العةا  مة   اةي  دةنم  يابةع  ة  الطلةبث ت  ملة  يديةد النةتي  د .مللا  اتننةاسن
 (811) .مأا مهي  اليت يظ  هبا ادصايد يف الدغ  طدد و رنب  بيملم  عادة ال ي لنسعار و 

 

المصاية ث  دبةد ضد المدياا ادرتنب  ع  الصيدث  مل     نعنر بنطبية  مي     وامد  مطق  نملم  دي ا ادمارد ط      
نظريةةاث عمةةد ا يةة و   .و لةةك عةة  طريةة  نشةةمليي خمةةيو  ا  ةةا ث غطةةر ا يةةار ادصةةايد تةةدةعةة  طريةة  النقليةةي  ةة  

 ت الصةةةار بييةةةادة ا ةةةمد الصةةةيدث دةةةر  ادخةةةيو  ادنمااةةةد بادمطقةةة   الصةةةيد هبةةةاادخةةةيو  ادنمااةةةد بادمطقةةة  اددةةةممض 
ث بادصةةايد النقليديةة  يف ادمةةاط  الةةيت يصةةعب دي ةةا  راصبةة  ا ةةمد الصةةيد. ايظةةمرة يدةةنايد  ةة  دراةة  يايةة   ماسةةب 

. راةةدة الدةةمملي الماسةةع   و الرتدي يةة ث الةةيت يشةةملي  نشةةا  ايميةةاا دي ةةا تةةل دعةةات  ةة   اةةي الندةةي  اددةةندا  لن
نمعةةا  ة  اتسةةنقرار يف الملميةةاا ادصةةطادةث وهةة ا  ةةا  عةةي ادخةةيو   ايميةةااعلة  ادةةد  الطميةةيث  ملةة     تلةةب 

  (811). للسن ل  ادارط صي عرض  
ث لة ا ضةد خمةاطر ا يةار ادخةيو  الدةممل  نعنر ندةب  ادخةيو  الدةممل  اياةم  داغةي ايمية  سياسة  نت يمية و       

دايميةةةةةاا البحريةةةةة  ندةةةةةاها يف المصايةةةةة   ةةةةة  سةةةةةلبياا اتدارة النقليديةةةةة  للمصةةةةةايدث با غطةةةةةا  النقديريةةةةة  والنقييميةةةةة  
د ة  ندةمح بالنقليةي  ة   .وغ هةا رضة الصةيد الع بمية للمخيو ث واعمباا  راصب  ا مد الصةيد و شةابي  راةاع  

اتدةةراط يف اسةةن ل  ادةةمارد البحريةة  ونةةدهمر ادما ةةي الطبيعيةة  الرااعةة   ت عةةد  اننقةةا  المسةةا ي اددةةنخد   يف نشةةاط 
د ث  لةة ا يعةةد  نشةةا  ايميةةاا البحريةة  وسةةيل  دماا ةة  تةةاتا عةةد  اليقةةا ادخنلاةة  وادرنبطةة  بندةةي  ادصةةاي. الصةةيد

هةة د ادصةةادر ... بةةالن  اا ادماغيةة  ونتي هةةا علةة  ا نظمةة  البيئيةة ث ونةةتي  المشةةاطاا البشةةري  علةة  ا نظمةة  البيئيةة 
يف هةةةة ا الدةةةةياأث .  نعلقةةةة   يضةةةةا با نظمةةةة  اتصنصةةةةادي  وادملمنةةةةاا اتانماعيةةةة   و اد سدةةةةاني  الدةةةةا دة يف ادمطقةةةة 

علم ااث ينمثي الم ج البديي والمتيةد يف اللجةم   ت ايميةاا البحرية  و قابي النملاليف ادرناع  ادا لعملي  مج  اد
علة  البيئية  البحرية  ادنمااةدة  مظالنجاوء ه د الصعا ث غااة  و  ةا ندةمح  مة  ادعلم ةاا الضةروري  اخلااة  بةال

 (811). دنماها
                                                 

(811) : Frédérique Alban, op.cit, P 36. 
(811) : Ibid, P 36. 
(811) : Colloque National des AMP, op.cit, P 32. 
(811) : Frédérique Alban, op.cit, P 37. 
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بحةري وغلة  ادمةاد  اددةندا    ةب نملم  ايميةاا البحرية  وسةيل  دعالة  يف ندةي  و دارة نشةاط الصةيد ال وت     
 :   نعمي عل   ايل 

 نبدي   دارة ادصايد  -
  راصب   عدتا اتسن ل  -
 النقليي    ندب  المدياا -
 احلد    اآليار الثانمي  للصيد البحري -
 النقليي    الصيد العرض  -
 نقدمي ضماناا ضد دشي المظا اتداري  النقليدي  -
 ايلي ياي  ويدا سبي ادعيش   -
 تي المياعاا با اددنخد ا -

 

 تقديم ضمانات ضد فشل النظم اإلدارية التقليديةد و تبسيط إدارة الم اي: المطلب األول
 :تسيير وإدارة الم ايدتبسيط  -1

وهةة ا     ايميةةاا البحريةة  وعةة  طريةة  تظةةر  و نمظةةيا الصةةيد ندةةاها يف يدةةا و دارة ادصةةايد بعةةدة طةةرأث      
ونعمةي ايميةاا البحرية  علة  نبدةي  ندةي   (818).نبعا للخصا   ادنعلق  بادمارد الدمملي  اددن ل  وبمظا  دارشةا

 (811):ادصايدث وبالنام النقليي    النملاليف ادرنبط  هب د العملي ث وه ا النبدي  يملم  عل  يل   دنمياا
 وه ا  ا يرد  ندب  القبم  اتانماع  للمحمياا البحري ؛ س مل  د ا اتارا اا والنداب  ادملاني ث -
 نبدي  اتدارة   ا ننطلب  علم اا  صي    المسا ي اتداري  النقليدي ؛ -
 .نبدي  اارا اا ادراصب  وادنابع ث وه ا  ا يدمح بنحدا نماي  واترتا  القراراا اتداري  -

  العديةد  ة  القةمانا واللةما ح اخلااة  هبة د ا نةماع غااة  يف ظةي م  الصعب  دارة ادصةايد ادنعةددة ا نةماع  ةد    
وعليةة  دايميةةاا البحريةة  باعنبارهةةا وسةةيل  دعالةة  حلمايةة  . طدوديةة  ادعلم ةةاا بالمدةةب  لعةةدد ببةة   ةة  ا نةةماع البحريةة 

 .  ادصايدندي  ه ا الممع   العديد    تمعاا ا نماع البحري  وادرنبط  هما ي  عيم ث ندمح بنبدي 
 

 :تقديم ضمانات ضد فشل النظم اإلدارية التقليدية -1
نعمةةةي ايميةةةاا البحريةةة  علةةة  دعةةةا ادصةةةايد  ةةة  غةةةل  نقةةةدمي ضةةةماناا ضةةةد دشةةةي الةةةمظا اتداريةةة  النقليديةةة       

 (811)تيةة  نةةم  هةة د ا غةة ة علةة  يديةةد احلصةة  الدةةممي  وندةةب يابنةة  ج ةةمد الصةةيدث. لندةةي  و دارة ادصةةا د
ونظةةةرا لصةةةعمب  نقةةةدير تجةةةا . و لةةةك ودقةةةا للحجةةةا ادنمصةةة  للمجنمعةةةاا الدةةةمملي  اددةةةن دد  و عةةةد  اتسةةةن ل 

                                                 
(818) : National Research Council, op.cit, P 63.   
(811) : Frédérique Alban, op.cit, P 38.  
(811) : National Research Council, op.cit, P 26. 
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ا رادة الدةمملي  ويديةد احلصة ث دةر  ادعلم ةاا ادنحصةي علي ةا نملةم  غة  نااعة  وطةدودة وناصصة ث وهة ا  ةا 
 .  ايمياا البحري يمنج عم  عد  دص  طرأ و ساليب نقدير ا رادة الدمملي   ا يدنماب  نشا

وعليةة  نعنةةةر ايميةةةاا البحريةةة  ببةةةدا ي دعالةةة   ةةة د ا سةةةاليب النقليديةةة  لندةةةي  و دارة ادصةةةايدث تيةةة  نضةةةم        
 ةةة  غصماةةةياا ادصةةةايد ادنعةةةددة ندةةةي   بثةةةر  نناايةةة  دعةةةا  و دةةةندا  للمصةةةايدث بمةةةا   ةةةا  بثةةةر نملياةةةا ونل  ةةةا 

يف الشةري  الدةاتل   و الشةعا    ةا عظمنقة  ث والةيت ...(ثددة ا سةاطيي نعة دث نعةددة العنةا نعددة اخلصةا  ث )
ضةةة مطا اانماعيةةة   و سياسةةةي   يف بعةةةد ا تيةةةا  لملةةة   ةةة  ا ةةة   غةةةر ث نمااةةة  ايميةةةاا البحريةةة  (814).ادراانيةةة 

وعمةةد ا نملةةم  ا ةةمد الصةةيد  يف هةة د احلالةة ث. بشةةملي  باوةةر النقليةةي  ةة  ا ةةمد الصةةيد و احلةةد عةةد   نعمةةي علةة 
 .در  ايمياا البحري  نعمي عل  يدا اتننااي  عل  ادد  الطميي واعب  ادراصب   م  

 

 :مرا بة معد ت ا ستغالل والتقليل من نسبة الوفيات: المطلب الثاني
 :مرا بة معد ت ا ستغالل -1

ايميةةةةاا البحريةةةة  يف ندةةةةي  و دارة ادصةةةةايد  ةةةة  غةةةةل   راصبةةةة  ولاةةةةيد  عةةةةدتا اسةةةةن ل  ادةةةةمارد  ندةةةةاها     
مدةةب  لننةةةماع البحريةة  البطيئةةة  احلربةةة   ملةة  للمحميةةةاا البحريةةة     دبال (815):الدةةمملي  و لةةةك  ةة  غةةةل  طةةةريقنا

هة د الطريقة   يبنةع . مارد الدةمملي نداعد عل   راصب  الملمياا ادصطادة  باورةث و لةك حلماية  اةي   عةا  ة  ادة
جنات ةةا وداعلين ةةا يف تالةة  ا نةةماع البحريةة  ادراانيةة  ادنمطمةة  والةةيت غالبةةا  ةةا نعةةاد  ةة  ادةةراط يف اسةةن ل اث دالضةة   

  ةةا الطريقةة  الثانيةة ث والةةيت  ملةة  للمحميةةاا البحريةة  غاةةد  .الملبةة  علي ةةا يصةةعب عمليةة   راصبن ةةا بمسةةا ي  غةةر 
   ةة  غل ةةاث نقةةم  علةة   سةةاس النقليةةي  ةة  ا ةةمد الصةةيد يف ادمةةاط  الةةيت ننميةةي بارناةةاع بثادةة   عةةدتا اتسةةن ل

ا نةةماع البحريةة  دي ةةاث والعمةةي علةة  نقةةي و عةةادة نمايةة  هةة د اج ةةمد  ت  مةةاط   صةةي عرضةة  للصةةيد اداةةرطث والةة ي 
داةرط وغة  ادشةروع  ت غيةا  نظةا  ونرا   ارساا الصةيد ا. ي دي  ت ا يار ادخيوناا الدمملي  ودقدا  نممع ا

ندةةي  دعةةا  للمصةةايد وضةةعف عمليةةاا ادراصبةة  ونقةة  ا نظمةة  القانمنيةة  ونقةة  ادةةمارد البحريةة  وصلةة  العما ةةد ادرتنبةة  
 .ع  نشاط الصيد البحري  ا ي دي  ت النيايد اددنمر ج مد الصيد

 (ا ةمد الصةيد)هبدف احلد والنقليي     عةدتا اتسةن ل     ه د الطريق  دعال  يف ادصايد اليت ننا  دارشا      
اسةةنحال  نطبيةة   تةةد  الطةةرأ النقليديةة  يف ندةةي  اةةعمب   و بمةةا  ملةة  نطبيةة  هةة د الطريقةة  يف تالةة  .  و نمظيم ةةا

  وعليةة  دةةر (810) .ادصةةايد بدةةبب بلان ةةا ادرناعةة   و لعةةد  جناعن ةةا  و لةةمق  ادعلم ةةاا الضةةروري  يف عمليةة  الندةةي 
 .احلي المتيد الاعا  هم  نشا  ايمياا البحري  دراصب   عدتا اسن ل  ادمارد الدمملي 

 
 
 

                                                 
(814) : Frédérique Alban, op.cit, P 38. 
(815) : National Research Council, op.cit, P 23. 
(810) : Ibid, P 24. 
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 :التقليل من نسبة الوفيات  -2
تي  لنلف ه د المدب     نةمع حبةري  ت  يقصد بمدب  المدياا ندب  ا دراد ادصطادة    طرف الصيادي ث     

   ا نةةماع البحريةة  الةةيت ننميةةي باحلربيةة  اددةةنقرة  و البطيئةة  هةة  ا نةةماع . نةةمع يغةةر تدةةب وسةةيل  الصةةيد اددةةنخد  
وعلي  دةر   نشةا  ايميةاا ايمية  سيدةاها وبشةملي ببة  يف احلةد  و . البحري  ا بثر اسن داد ا    صبي الصيادي 

 (811).  لد  ا نماع البحري   اا احلربي  الثابن لمامج  ع  نشاط الصيد البحري غاا  ندب المدياا االنقليي  
و لةةك رااةة  لملم ةةا ت ننطلةةب بالضةةرورة     ايميةةاا البحريةة  وسةةيل  دعالةة  دراصبةة   عةةد  المديةةاا واحلةةد  م ةةاث     

 ةة ا نعنةةر ايميةةةاا . واةةمد بيانةةاا و علم ةةاا دصيقةة  تةةم  ا نةةماع البحريةة  بمةةةا نارضةة  وسةةا ي الندةةي  النقليديةة 
البحري  المسيل  ادثل  لندي  و دارة ادصايد البحري  يف تال  نقة  ووةح البيانةاا تةم  ا نةماع البحرية  وبة ا عجةي 

 .  ا غر وسا ي الندي
 

 والتقليل من ال يد العرضي الحد من اآلثار الثانوية لل يد: المطلب الثالث
 :الحد من اآلثار الثانوية لل يد -1

. نداها ايمياا البحري  يف الندي  اددندا  للصيد البحري    غل  احلد    اآليار الدةلبي  للصةيد اداةرط      
ت  تع دقة  ا نةماع البحرية  اددةن دد  بةي ننعةداها لنشةمي  ما ل ةاث اةرا  المسةا ي وا سةاليب ادةد رة ه د ا غ ة 

هةة د ا غةة ة نةة دي يف بثةة   ةة  ا تيةةا   ت نقصةةا  ادةةمارد الدةةمملي  وشديةةد بقا  ةةا . اددةةنعمل  يف عمليةة  الصةةيد
يل  ادثلة  حلماية  ادما ةي القاعية ث والةيت نة دي بةدورها وعلي  نعنر ايمياا البحرية  المسة. وب ا شدمي وانلف  ما ل ا

يرصةةةةةااث اةةةةة ار ) ت يايةةةةة  النمةةةةةمع البيملةةةةةما  ويايةةةةة  ا نةةةةةماع البحريةةةةة  غةةةةةل  بةةةةةي  رتلةةةةة   ةةةةة   راتةةةةةي تياشةةةةةا 
وهةةة ا  ةةةا يمةةةنج عمةةة  ءيةةةادة اتنناايةةة  البيملمايةةة  وءيةةةادة تجةةةا ادخيونةةةاا الدةةةمملي  وبالنةةةام يدةةةا ...(. ا مسةةةا ث
 (811).يد البحرينشاط الص

 

 :التقليل من ال يد العرضي -2
 OCDE : Organisation de Coopération et de)(OCDE)   مظمة  النعةاو  والنممية  اتصنصةادي  عردةع      

Développement Économiques   ) عةةد   ةةما ا مسةةا  المللةة  يف الصةةيدث « (811):الصةيد العرضةة  علةة   نةة  
وبالنام دالصةيد العرضة  عبةارة . »باسنثما  المانج  باورة ع  بمي  ا مسا  اليت مت ااطيادها    الاصيل  اددن دد 

الةنخل    و بية لل اتبقةا  علية  وناري ة  يةناتية     ا نماع اددةن دد ث   ينملم  ال ي ت بمي  الصيداي      ع  
 . يريرد تيا ث  و ينا ينا يف البحر   م

                                                 
(811) : FAO, Les aires marines protégées et la pêche, op.cit, P 33. 
(811) : National Research Council, op.cit, P 24. 
(811) : Michael Hogan C, Overfishing, http://www.eoearth.org/view/article/170530. 
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ميةة   و ايغةةر  ا نةةماع ا دةةن دد  و ادبحريةة  غةة  النةةماع ا  ويشةةملي الصةةيد العرضةة  شديةةدا وغطةةرا ببةة ا علةة       
يدن دف اة ار ا مسةا  والملا مةاا احلية  الةيت   ددة باتنقرارث بما    ه ا الممع    الصيدادعرض  للخطر  و اد

يعةةد يليةة   ةة  بمةةا اةةار عةةدد ا نةةماع البحريةة  ونامص ةةاث  وبالنةةام د ةةم يةة دي  ت اا (811).ت يماةةد  ي اسةةنخدا   ةةا
غطةرا للملثة   ة  ا نةماع  شديةدا وبالنةام د ةم يشةملي .االةيت يةنا اةيدها عرضةي نةماعيلياا الصيد اجةا ر بالمدةب  لن

ث هةةةا يف  لةةةك العديةةةد  ةةة  احليمانةةةاا طةةةميل ويملةةةم   عةةةد  نملايرهةةةا  مخاضةةةاث وغصماةةةا نلةةةك الةةةيت نعمةةةر البحريةةة 
نةدهمر  صةايد وهة ا بلة  يدة ا بطبيعة  احلةا  يف  .البحري  والدتدا وغ ها  مسا  القر  والدلتف:  ثيالبحري  
وبالنةام ولناةادي  ثةي هة د اخلدةا ر . وي ةدد اسةندا ن اث بمةا ية دي  ت اااةار خمةيو  ا راةدة الدةمملي  ا مسا 
ميةةة  الصةةةيد العرضةةة  ونعمةةةي علةةة  النقليةةةي  مةةة   ةةةب انبةةةاع اسةةةرتانيجي  لندةةةي  و دارة ادصةةةايد يةةةد  ةةة  ب ثوادخةةةاطر

 ةةة ا نعنةةةر ايميةةةاا البحريةةة  هثابةةة  وسةةةيل  دعالةةة  للندةةةي  اددةةةندا  . وايادظةةة  بةةةماع المصةةةع علةةة  ادةةةمارد الدةةةمملي 
ث تيةةة   ةةةب انشةةةا ها يف ادمةةةاط  الةةةيت نرناةةة  دي ةةةا  عةةةدتا للمصةةةايد لناةةةادي  شةةةملي الصةةةيد العرضةةة  واحلةةةد  مةةة 

 ةةةا يةةة دي  ت ءيةةادة خمةةةيو  ا راةةةدة الدةةةمملي    اةةي النقليةةةي  ةةة  تةةدة ادشةةةابي الةةةيت يدةةبب االصةةيد العرضةةة ث  ةةة  
 .وءيادة اتننااي  ود م   ادمارد الدمملي 

 

 لنزاعات بين المستخدمينل اح: المطلب الرابع
 ةةمارد طبيعيةة   باعنبةةار   ةةا ندةةاها ايميةةاا البحريةة  يف تةةي المياعةةاا بةةا اددةةنخد ا تةةم  ادةةمارد الدةةمملي       

دمةةةدرة ونمةةةاص  ادةةةمارد الدةةةمملي  بدةةةبب نةةةدهمر النمةةةمع البيملةةةما  اةةةرا  .  شةةةرتب  بةةةا العديةةةد  ةةة  اددةةةنخد ا  ةةةا
 نة ديادمارساا البشري  ادد رة    ا   وب ا تظةر نشةاط الصةيد البحةري بادمطقة  ادةراد ياين ةا  ة  ا ة   غةر  

النقدةةةةيا وعليةةةة  د. اددةةةةنخد ا بةةةةا خمنلةةةةف الدةةةةمملي  اردعةةةةدة  شةةةةابي واةةةةراعاا تةةةةم  اسةةةةن ل  ادةةةةم غلةةةة   ت 
 ادصاتب لعملي   نشا  ايمياا يدمح بنقديا ادمطق  ايمي   ت عدة  ماط ث ولملةي  مطقة  اسةنخدا اا  عيمة ث

وبالنةةام  . ةا يةة دي  ت احلةةد  ةة  المياعةاا بةةا اددةةنخد ا يف ادمةةاط  الةيت يملثةةر دي ةةا المةةياع تةم  ادةةمارد الدةةمملي 
 ولةةةمس  مةةةاط  خمنلاةةة   ةةة   اةةةي  ارسةةة   نشةةةطن ا الصةةةيدي  بةةةدو   ي  شةةةابي  ةةة يةةةنممل  العديةةةد  ةةة  الصةةةيادي  

 (818).واراعاا
 
 
 
 
 

                                                 
 .10ث و 1188ث رو اث ايطالياث الم يد المرتجعإلدارة ال يد العرضي والحد من  الخطوط التوجيهية الدولية مظم  ا غ ي  واليراع  لن ا ادنحدةث : (811)

(818) : FAO, Les aires marines protégées et la pêche, op.cit, P 36. 
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 :خاتمة الف ل الثاني

 
تيةة  مت  لقةةد تاولمةةا  ةة  غةةل  هةة ا الاصةةي النطةةرأ  ت خمنلةةف اجمانةةب الةةيت  تةةع نشةةاط الصةةيد البحةةريث      

النطرأ  ت  ا م  ادمارد الدمملي  و مهين ا باعنبارها العممد الاقري لمشاط الصيد البحةريث و ةرورا بالمضةعي  احلالية  
اليت يعرد ا نشاط الصيد البحري يف العاو بملةي ويف اجيا ةر غااة ث ومت النطةرأ بة لك  ت ا سةبا  الةيت  دا  ت 

شةةةدد اسةةةندا   نشةةةاط الصةةةيد البحةةةريث والمامجةةة  عةةة  اتسةةةنمياف البشةةةري  اااةةةار اتننةةةاس الدةةةممل  وادخةةةاطر الةةةيت
وواةةمت  ت البحةة  يف سةةبي اسةةندا   هةة ا . اددةةنمر للمةةمارد الدةةمملي  وبةة ا سةةم  ندةةي  و دارة هةة د ادةةمارد احليميةة 

  نبةةةل ث و لةةةك  ةةة  غةةةلالمشةةاط اتسةةةرتانيج  والةةة ي يعةةةد تلقةةة  ها ةةة  يف عمليةةة  النمميةة  اتصنصةةةادي  واتانماعيةةة 
 .ياي  ه د ادمارد والبيئ  اليت نعيه دي ا بعا اتعنبار دمارد الدمملي  نتغ و دارة اندي  لاسرتانيجي  

ل  يايةة  واسةةةن ث هةةةا يضةةم  لندةةةي  و دارة ادةةمارد الدةةمملي مت النماةةي  ت    ايميةةاا البحريةةة  وسةةيل  دعالةة  و     
نشةةاط علة   البحرية  النطةرأ  ت خمنلةف اآليةار ات ابيةة  للمحميةااتية  مت هة د ادةمارد بشةملي عقةلد و دةةندا ث 

 .البحري الصيد
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 :دــــتمهي
 مت دراسةت  مةا إلسةاا  العملي كمحاولةة الفصل يأيت هذا الدراسة، ملتغريات النظري اإلطار إىل تطرقنا بعدما       
 الةاا  عةر املتواجةد  احملميةة الححريةة الوديةد  تعتةر املوجةود    وييةة جي ةل والةي احملميةة الححريةة لتةا   على نظريا
دور  عةة  الكشةة    يتمثةةل والةةذي للححةة ، األساسةةي اهلةةد  حتايةة  إىل الفصةةل هةةذا خةة   مةة  ونسةةعى .الةةوطي

اآلثةار املرتاحةة للمحميةة الححريةة  خمتلة  التعةر  علةى دي  سنحاو  مة  خة   الدراسةة امليدانيةة، احملميات الححرية
للحظةري  الوطنيةة لتةا   بوييةة جي ةل علةةى التنةوو الحيولةوجي الححةري باملنطاةة، وكةةذا علةى وادةد مة   هة  النشةةاطات 

 .ايسااتي ية بالنسحة ل قتصاد احمللي،  ي وهو نشا  الصيد الححري
 :محاد  وفاا ملا يلي ربعة سيتناو  هذا الفصل دي  

 تادمي عام للحظري  الوطنية لتا  : ألولالمبحث ا
 التنوو الحيولوجي الححري   املنطاة الححرية للحظري  الوطنية لتا   :المبحث الثاني
 قطاو الصيد الححري بويية جي ل: المبحث الثالث
 الححريالصيد و  التنوو الحيولوجي على لتا   الححرية احملمية آلثار املرتاحة التوقعات: المبحث الرابع
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 تقديم عام للحظيرة الوطنية لتازة: المبحث األول
 

  وييةةة جي ةل بالشةةما  الشةةرقي لل  ا ةةر، ( PNT : Parc National Taza )تاة  اظظةةري  الوطنيةةة لتةا           
متثةةل نسةةةحة ) 2كلةةة   01011 ةامجاليةةة بةةاإل   دةةت تحلةةةح مسةةادتطا الححريةةةة كةة   021 والةةي دتةةد سةةةادلطا علةةى طةةةو 

صةةةةرية ال ر ، والةةي تتميةةة  بوجةةود هيةةحة قاريةةةة وعةةر  و ةةياة و موعةةةة مةة  ا ةة(مةة  املسةةادة الححريةةةة الوطنيةةة 01%
ا عجعلطةا مة   فيةل منةاط  الصةيد مةاظيوانيةة، املنطاة باألنواو النحاتية و هلذه ت يد م  الغناء الطحيعي  (092)،ل اناخلو 

 .والسيادية وكذا األنشطة ايقتصادية
ة املتواجةةةد  علةةةى مسةةةتوحل الاطةةةر إدةةةدحل اظظةةةا ر الوطنيةةةة السةةةادلية الث ثةةة (PNT)ري  الوطنيةةةة لتةةةا   تعةةةدحل اظظةةةو     

 7013علةةى مسةةادة تاةةدر بةةةة الوطنيةةة لتةةا   وتابةة  اظظةةري  . الةةوطي، والةةي متتةةا  بثةةرو  ديوانيةةة ونحاتيةةة هامةةة ومتنوعةةة
 (.هكتار 01111مسادة إىل  توسعة للحظري مشروو  م  اإلشار  إىل  ن هنالك)هكتار 
نةةةوفمر  17املةةة ر     720-08مبوجةةةمل املرسةةةوم الر اسةةةي رقةةة  ( PNT)مت إنشةةةاء اظظةةةري  الوطنيةةةة لتةةةا    لاةةةد      
، وتت  إدارهتا م  قحل مديرية اظظري  الوطنية لتا   وهي تابعة ملديرية الغابةات دية  تةت  إدارهتةا وفاةا للاةانون 0908
املة ر     01-17الاةانون رقة  و والةذي يتيةم  املةطةل العةام للغابةات،  0908جةوان  27امل ر     02-08رق  
جويليةةة  27املةة ر     800-07املتعلةة  امايةةة الحي ةةة   إطةةار التنميةةة املسةةتدامة، واملرسةةوم رقةة   2117جويليةةة  09

 SPM/DPPF/88/358احملةةةدد للاةةةانون األساسةةةي النمةةةواجي للحظةةةا ر الوطنيةةةة، وكةةةذا الاةةةرار الةةةو اري رقةةة   0907
 (097)(.PNT)احملدد لتاسي  املناط  وشرو  التدخل   اظظري  الوطنية لتا   

مةة  ديةة  التنةةوو الحيولةةوجي و ييةةا ديا هتةةا علةةى إمكانيةةات كحةةري  ( PNT)ونظةةرا ألةيةةة اظظةةري  الوطنيةةة لتةةا         
مةة  طةةر  االةةيل الةةدوي لتنسةةياية ( ديويةةة حمميةةة)   ةةا  السةةيادة الحي يةةة، مت تصةةنيفطا كمحميةةة للكا نةةات اظيةةة 

واسةةتنادا إىل . 2118   كتةةوبر  لليونسةةيكو (MAB : Man and Biosphere) برنةةاما اإلنسةةان واحملةةيل اظيةةوي
 IIتنتمةةي إىل الصةةن   (PNT)فةة ن اظظةةري  الوطنيةةة لتةةا    (UICN) اإلحتةةاد العةةاملي للحفةةاا علةةى الطحيعةةةتصةةني  

 .اظظا ر الوطنية الذي يي 
 موقع حدود ومناخ الحظيرة الوطنية لتازة: المطلب األول

 :الموقع -1   
وهي عحار  عة  منطاةة جحليةة مرتفعةة  ،  ا  ء الشماي الشرقي لل  ا ر( PNT)تا  اظظري  الوطنية لتا         

كة  علةى  19نسحيا على مستوحل جحا  األطليل التلي وباليحل على مستوحل غابات قروش، ومتتد على مسةافة 
  011كة  شةرو وييةة ةايةة و  11ك  جنو  غةر  مركة  الوييةة، و  71طو  الححر األبيض املتوسل، وعلى بعد 

                                                 
(092) : Plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Jijel (PATW), Phase N°1: Evaluation Territoriale Et Diagnostic, Juillet 

2011, P 69. 
(097) : Parc national de Taza, Plan de gestion III du parc national de Taza 2010-2014, PHASE A, 2012, P 09.   
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 يامةة منصةةورية  العوانةةة،: بةةت ثة ل بلةةديات هةي( PNT)وتاةة  اظظةري  الوطنيةةة لتةا   . كة  اةا  شةةرو سةطي 
 (098).م  مسادة اظظري  %01وسلمى ب   ياد ، هذه األخري  تغطي 

 (191):الحدود -2   
مةةة  الشةةةما  الححةةةر األبةةةيض املتوسةةةل علةةةى طةةةو  الطريةةة  ( PNT)حيةةةد اظظةةةري  الوطنيةةةة لتةةةا    :الشـــمال -

 ؛انط قا م  جحل تاونرت وواد تحولة دىت قمة جحل الارن 87الوطي رق  
م  ا نو  خل در مة  خة   دةوغ  ةغري وسلسةلة مة  ( PNT)حيد اظظري  الوطنية لتا    :الجنوب -

 ؛  واألرا ي و وي إىل الححرالت 
مة  الشةةرو واد تحولةة والةةذي ياةة  داخةل اظظةةري  وواد كيسةةري ( PNT)حيةةد اظظةري  الوطنيةةة لتةةا    :الشـر  -

 ؛عحار  ع  خل ينطل  م  جحل الارن إىل غاية جحل بورجنيل وهوالذي يا  خارجطا، 
 .ا ي ليم  الغر  الكورنيش ( PNT)حيد اظظري  الوطنية لتا    :الغرب -

 

 (191):المناخ -3   
 جا مبنا  متوسطي مطر معتد    فصل الشتاء، و  الي تتواجد هبا اظظري  الوطنية لتا   املنطاةمتتا        

م °21، وبت فا  الشتاءم   °01م و°1تااوح درجة اظرار    املنطاة بت دي    فصل الصي ، 
 :التالية ويتمي  باخلصا ص. فا  الصي م   °70و
 م  سلسلة جحا  الحابور؛ قرهبا مطار معتر  ناجتة ع   -
  مطار غ ير  شتاء ت دي إىل جريان دا   للمياه؛ -
 رطوبة معتر  ورياح غالحا ما تكون غربية؛ -
 . شطر 11فا  تساقل األمطار تدوم دىت  -

اظيوان، النحات، )التنوو الحيولوجي وبالتاي يوفر هذا املنا  الظرو  الحي ية امل  مة ل ياد  وتنمية      
واحملافظة علي ، وعلي  جتد العديد م  الكا نات اظية اظيوانية والنحاتية الظرو  امل  مة ( املسك   و املأوحل

 .واملثلى م   جل النمو والتكاثر وبالتاي  مان الددومة وايستمرارية
 

 لتازة التنوع البيولوجي بالحظيرة الوطنية :المطلب الثاني
هاما ومتنوعا للكا نات اظيوانية والنحاتية، دي  تشتمل  خ انا بيولوجيا( PNT)اظظري  الوطنية لتا   تعتر      
نوعا م  النحاتات واظيوانات، وهذا العدد مرجح لل ياد    ظل ت ايد ايكتشافات والدراسات العلمية  0310على 

 :الدقياة، وياس  التنوو الحيولوجي إىل قسمت
                                                 

(098) : Ibid, P 06. 
(090) : Ibid. 
(091) : Parc national de Taza, Plan de gestion II du parc national de Taza 2006-2010, PHASE A, Approche descriptive et 

analytique 2006, P 11.   
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 :التنوع البيولوجي النباتي -1
 (093):نوعا مو عة كما يلي 001إن تنوو الغطاء النحايت للحظري  يتكون  ساسا م       
  نواو حممية؛ 13نوعا م  النحاتات الرية منطا  808 -
  نواو حممية ؛ 13نوعا م  النحاتات الححرية منطا  097 -
 .نوعا م  الفطريات 070 -

 

م  الغابات واملشكلة  ساسا  يتكون (PNT)للحظري  الوطنية لتا   م  الغطاء النحايت الري  %30 إن نسحة     
، (Chêne afares)وبلو  األفرس  ،(Chêne zeen)وبلو  ال ان ، (Chêne liège)م   ش ار الحلو  الفليي 

 ش ار الصفصا  والكر  والدردار وال يتون : باإل افة إىل  نواو  خرحل مثل ،واملروج اخليراء ،واألدراشوالفلت، 
 .الححري وكذا نحاتات السرخيل واللح   والايامل واخلروو واظرياة والعرعار وغريها

األعشا  الححرية واملرجان األمحر : نوعا م   ةطا 097خبصوص الغطاء النحايت الححري فطو يتكون م    ما      
 .والطحالمل وغريها م  النحاتات الححرية

 

 :حيوانيالتنوع البيولوجي ال -2 
 ،نوو اري 892نوو بري و 810مكونة م   نوعا 907بالنسحة للتنوو الحيولوجي اظيواين فاد مت ادصاء       

 (090) :مو عة كما يلي
نوعا حمميا،  02نوعا م  الثدييات الححرية منطا  21على  (PNT)حتتوي اظظري  الوطنية لتا    :الثدييات -

 ؛لثدييات الححرية كلطا حممية نواو م  ا 18و
نوعا  27نوعا حمميا و 89نوعا منطا  070يحلح عدد الطيور الرية املتواجد  على مستوحل اظظري   :الطيور -

  نواو حممية؛ 10م  الطيور الححرية منطا 
 نواو م  ال واد  الرية منطا نوعان حمميان،  19على  (PNT)تشتمل اظظري  الوطنية لتا    :الزواحف -

 ونوو وادد م  ال واد  الححرية حممي؛
 نواو  18على  (PNT)يحلح عدد الرما يات املتواجد  على مستوحل اظظري  الوطنية لتا    :البرمائيات -

 منطا نوعان حمميان؛
  نواو حممية؛ 10نوعا م  اظشرات منطا  293على  (PNT)حتتوي اظظري  الوطنية لتا    :الحشرات -
نوعا م  الكا نات  098نوعا م  األمساك و 008على ( PNT)اظظري  الوطنية لتا    تشتمل: األسماك -

 .الححرية األخرحل
 

                                                 
(093) : Parc national de Taza, Biodiversité du Parc national de Taza, Janvier 2012. 
(090) : Ibid. 
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 Magot)) على  موعة م  الكا نات النادر  م   ةطا قرد اا  افريايا( PNT)حتتوي اظظري  الوطنية لتا          

وي يوجد    ي مكان    نطاة فالم  الطيور املستوطنة   امل، وهو Sitelle Kabyle))وطا ر الناار الاحا لي 
 .(PNT)، وبالتاي فطو يعد مي   وخا ية  ساسية تشتطر هبا اظظري  الوطنية لتا   ملالعا
 :ودك  متثيل التنوو الحيولوجي النحايت واظيواين للحظري  الوطنية لتا   م  خ   الشكل املواي    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المناطق السياحية للحظيرة الوطنية لتازة :المطلب الثالث
 (099):على  موعة هامة م  املعامل السيادية، نذكر م  بينطا (PNT)حتتوي اظظري  الوطنية لتا     

 :غابات قروش -1
تعتر غابات قروش وادد  م   امجل احملميات ا  ا رية، دي  تتمي  بتشكيلة متنوعة م  النحاتات مثل      

 ش ار الحلو  م  نوو ال ان والفلت وايفرس و ش ار الصفصا  والكر  وغريها، كما تتمي  بوجود العديد 
وغريها م  األنواو  Magotقرد م  األنواو اظيوانية وعلى ر سطا طا ر الناار الاحا لي الفريد م  نوع  و 

 .املستوطنة اهلامة األخرحل
 

                                                 
(099) : Parc national de Taza, Plan de gestion II du parc national de Taza 2006-2010, op.cit, P 47-50.  

 

 التنوو الحيولوجي
 (نوو 0310)

 PNT، 2107طالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 التنوو الحيولوجي باظظري  الوطنية لتا   :99الشكل رقم 
 

 األنواو اظيوانية
 (نوو 907)

 األنواو النحاتية
 (نوو 001)

 األنواو الرية
 (نوو 808)

 13منطا 
  نواو حممية

 الفطريات
 (نوو 070)

 األنواو الرية
 (نوو 810)

نوو  37منطا 
 حممي

 األنواو الححرية
 (نوو 892 )

نوو  20منطا 
 حممي

 األنواو الححرية
 (نوو 097)

 13منطا 
  نواو حممية
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 :الكورنيش الجيجلي  -2
الكورنيش ا ي لي  و ما يعر  بالكورنيش الذهيب، يعتر السادل ا ي لي م   امجل السوادل   العامل       

الصةرية  ككل، دي  يتمي  مبناظره الطحيعية اخل بة والسادر  على طو  طري  متعرج متت ج في  السوادل
واخلل ان الرملية لتيفي اط لة امجيلة على السادل، فطو جوهر  سادلية فريد  اد اات  عجمل العمل على 

 .احملافظة علي  و مان ددومة امجاليت 
     :الكهوف العجيبة  -3

ك  غر  مرك    70معل  م   ه  املعامل السيادية باظظري  الوطنية لتا   وباملنطاة ككل، يا  على بعد       
، وهي عحار  ع  تشكي ت 0903، مت اكتشا  هذه الكطو  سنة 87طو  الطري  الوطي رق  الويية على 

. طحيعية امجيلة م  الصواعد والنوا  ، وتعتر الكطو  الع يحة م   كثر مناط  ا ذ  السيادي   املنطاة
على إدار   وهذا ما حيت ورول الطحيعي، هشاشة هذا امل 2112لاد  ظطرت نتا ا الدراسة الي  قيمت سنة 

كثر ه املعل  األلحفاا علي  نظرا ألةية هذا املعل  السيادي السادر باعتحار السعي ل اظظري  الوطنية  رور 
شعحية   امجي   حناء املنطاة ونظرا لعدد السياح وال وار املت ايد ل  ، والك بغرغ ايستفاد  م  العوا د الناجتة 

 .ستدامتطاعن  و مان ا
 :مغارة غار الباز -4
كل  غر  مار الويية، وهي عحار  ع  متح  ملا قحل التاريخ تعرغ في   77تا  مغار  الحا  على بعد       

، 2111الدينا ورات ورجل الكط  والعديد م  اظيوانات األخرحل، مت فتحطا  مام ال وار والسياح سنة 
 .املعل  السيادي الثاين األكثر  ةية بعد الكطو  الع يحةوعلى الرغ  م  دداثتطا إي  هنا تعتر 

 :حديقة الحيوانات برج بليدة -1
كل  غر  مار الويية، تعدحل   00، وهي تا  على بعد 2111 فتح ددياة اظيوانات برج بليد  سنة مت      

م   ه  األقطا  السيادية باملنطاة، وحتتوي اظدياة على العديد م  اظيوانات النادر  واملطدد  بايناراغ، 
 .كحريا م  قحل السياح وال وار  اقحاي لرغ  م  دداثة نشأهتا إي  هنا لايتوبا

، املنار   (PNT)ة الحيداغوجية للحظري  الوطنية لتا   باي افة إىل العديد م  املعامل السيادية األخرحل كاظديا
 .وكذلك ج ر العوانة( ر س العافية)الكحري  
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 التنوع البيولوجي البحري في المنطقة البحرية للحظيرة الوطنية لتازة: المبحث الثاني
م  األنواو الححرية النحاتية خب ان بيولوجي معتر وهام  (PNT)ت خر املنطاة الححرية للحظري  الوطنية لتا         

نوعا وهذا العدد مرجح لل ياد    ظل الدراسات وايكتشافات الححرية ا ارية  100واظيوانية، دي  يحلح عددها 
 .(2102-2101)األخري   على مستوحل املنطاة   الفا 

 

 :(21رق  ) ودك  تو يح الك م  خ   ا دو  التاي  
 
 
 

 2912 2919 وعـــــالن
 18 12 الثدييات الححرية
 27 13 الطيور الححرية
 10 10 ال واد  الححرية
 097 089 النحاتات الححرية
 892 810 اظيوانات الححرية

 307 127 ااموو
 
 

 :خ   الشكل التاي نتا ا ا دو  الساب  م ودك  تو يح 
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 2107، جي ل PNTطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 2107، جي ل PNTطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 (2102-2101)عدد األنواو الححرية باظظري  خ   الفا   :(93) جدول رقمال
 

 (2102-2101)عدد األنواو الححرية باظظري  خ   الفا   :(19)الشكل رقم 
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 التنوع الحيواني البحري: المطلب األول
 الححر األبيض املتوسل جنو شحكة مسريي احملميات الححرية   لة وفاا لنتا ا الدراسات الححرية األخري      

(MedPan Sud)   بعدد هام ومتنوو م  ت خر املنطاة الححرية لتا   جند  ن ، 2102-2119للفا  املمتد  م
 (299):نوعا مو عة كما يلي 892تادر بةة  والي اظيوانات الححرية

 :(Mammifères marins)  البحرية الثدييـات  -
الدلفت الشا    :تتمثل   كلطا حممية   نواو م  الثدييات 18حتتوي املنطاة الححرية لتا   على      
(Dauphin Commun) الدلفت الكحري ،(Grand Dauphin, Dauphin Souffleur) الدلفت ايبيض ،

  .(Dauphin Gris)والدلفت الرمادي  (Dauphin Bleu et Blanc)واأل رو 
 :(Oiseaux marins) الطيور البحرية -
 نواو  (10) مخسة نوعا م  الطيور الححرية منطا (27) ث ل وعشري  حتتوي املنطاة الححرية لتا   على    

، غرا  املاء (Fou de bassan)، طا ر الحصان (Héron bihoreau)الحيشون الرمادي الصغري : حممية تتمثل  
والنحام  (Audouin)، نورس  (Grand cormoran)، غرا  املاء الكحري (Cormoran huppé)او الانر  
 .(Flamant Rose)الوردي 

 : (Reptiles marins) الزواحف البحرية -
السلحفا  : م  ال واد  الححرية وهي حممية تتمثل   حتتوي املنطاة الححرية لتا   على نوو وادد  

 .(Tortue marine caouanne)الححرية 
 : (Poissons)  األسماك -
، مسك (Rouget)السمك األمحر : نوعا م  األمساك، م   ةطا 008حتتوي املنطاة الححرية لتا   على      

، (Merlu)، املريلو (Mérou)  و اهلامور ، املريوSaurel))الساوريل  ،(Denté)الدنا  ،(Pageot)الحاجو 
، مسك (Thon)، التونة (Mulet)، الحوري (Gros yeux)، كحري العينت (Corb) ، الغرا (Sardine)السردي  

، اظحار (Bonite)، مسك الحونيت (Sole)، مسك السولة (Requin)، مسك الارش (Espadon) بو سي  
(Calmar)  ايخطحو ،(Pouple) ،جراد الححر (Cigale) ا مري ،(Crevette) احملار ،(Moule) ، األنالييل
(Congre) ، خن ير الححر(Cochon de mer) كلمل الححر ،(Chien de mer) الحوقة ،(Bogue) األنشوفة ،
(Anchois) وغريها م  األمساك. 

 (Zooplancton: )الحيواني البحري العلق -
 :نوعا م  العل  اظيواين الححري مو عة كما يلي 002حتتوي املنطاة  الححرية لتا   على    
- Bryozoaires: 
 .Bryozoairesنوعا م   03حتتوي املنطاة  الححرية لتا   على    

                                                 
(211) : Ibid, P 04. 
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 :(Echinodermes)الشوكيات  -
 . نواو حممية 17الشوكيات الححرية، منطا نوعا م   00حتتوي املنطاة  الححرية لتا   على     
 :(Chordés)الحبليات  -

 .الححرية اظحلياتنوعا م   09حتتوي املنطاة  الححرية لتا   على 
 :(Mollusques)الرخويات  -
 . نواو حممية 11الححرية، منطا  رخوياتنوعا م  ال 00حتتوي املنطاة  الححرية لتا   على     
 :(Arthropodes) المفصليات -
 . نواو حممية 12نوعا م  الرخويات الححرية، منطا  09حتتوي املنطاة  الححرية لتا   على     

 

 التنوع النباتي البحري: المطلب الثاني
 الححر األبيض املتوسل جنو شحكة مسريي احملميات الححرية   تا ا الدراسات الححرية األخري  لةوفاا لن    
(MedPan Sud)   بعدد هام ومتنوو م  ت خر املنطاة الححرية لتا   جند  ن ، 2102-2119للفا  املمتد  م

 (210):نوعا مو عة كما يلي 097األنواو النحاتية الححرية تادر بةة 
- Chromophtes: 
 . نواو حممية 10، منطا  Chromophytesنوعا م   71حتتوي املنطاة  الححرية لتا   على    
- Rhodophytes: 
 .حممي (10) منطا نوو وادد،  Rhodophytesنوعا م   31حتتوي املنطاة  الححرية لتا   على    
- : Chlorophytes 
 . Chlorophytesنوعا م   21حتتوي املنطاة  الححرية لتا   على   
-  Angiospermes: 
 .حممي (10)منطا نوو وادد  Angiospermesم   (12) حتتوي املنطاة  الححرية لتا   على نوعت   
 Phytobento و  Phytoplancton العلق النباتي البحري -

 .العل  النحايت الححري م  انوع 65 حتتوي املنطاة  الححرية لتا   على  
    

الححةةر األبةةيض  جنةةو شحكة مسةةريي احملميةةات الححريةةة    خةةرحل للدراسةةات الححريةةة األخةةري  لةةة لنتةةا ا باإل ةةافة    
بعةةض األنةةواو الححريةةة املطةةدد    والةةي تشةةري إىل  ن ، 2102-2119للفةةا  املمتةةد  مةة   (MedPan Sud) املتوسةل

 (212):م  تدابري اظماية، ونذكر م  بينطاقد استفادت  (PNT)املنطاة الححرية للحظري  الوطنية لتا   
-  (Patelle géante):  لمنطاةة الححريةة للحظةري  توطنةة   املنطاةة السةادلية ل نةواو الرخويةات املوهةي  دةد

 ؛(PNT)الوطنية لتا   
                                                 

(210) :Ibid, P 36-37. 
(212) : Ibid, P37. 
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- Vermet:  وهو نوو م  الرخويات والذي يلعمل دورا مطما   اظةد مة  تلكةل الصةةور ومحايتطةا، والةك
 .م  الطحالمل الكلسية( د م على شكل خر )م  خ   تشكيل طحاات عيوية 

 

 (المساكن البحرية)الموائل البحرية : المطلب الثالث
بتشةةةكيلة متنوعةةةة مةةة  املسةةةاك  الححريةةةة الغنيةةةة بةةةاألنواو  (PNT)تتميةةة  املنطاةةةة الححريةةةة للحظةةةري  الوطنيةةةة لتةةةا        

 عمةةةاو الصةةةةور، : النحاتيةةةة واظيوانيةةةة الححريةةةة وبالكا نةةةات اظيةةةة األخةةةرحل النةةةادر ، ومةةة  بةةةت هةةةذه املسةةةاك  نةةةذكر
تةةر هةةذه املسةةاك  كم جةة  ومنةةاط  للتكةةاثر وو ةة  تعو . الشةةعا  املرجانيةةة، الطحالةةمل، واألعشةةا  الححريةةة وغريهةةا

الحيوغ  و مراك  عحور للعديد مة  الكا نةات الححريةة كاألمسةاك وقنافةذ الححةر األرجوانيةة وجنةوم الححةر اظمةراء وجنةوم 
 .الححر األرجوانية والاشريات الكحري  وغريها م  الكا نات الححرية

 

ودةةةةدات ايكولوجيةةةةة والةةةةك وفاةةةةا  13لتةةةةا    PNT))  الوطنيةةةةة وتوجةةةةد علةةةةى مسةةةةتوحل املنطاةةةةة الححريةةةةة للحظةةةةري     
والذي حيةدد  نةواو املسةاك  الححريةة واملرتحطةة بةأنواو اريةة ، 0918 سنة (Pérès et Picard)برياس وبيكارد لتصني  
 ، األوسةةا األوسةةا  اظصةةوية، الصةةةرية األوسةةا ، (Posidonia oceanica)األعشةةا  الححريةةة  (217):معينةةة وهةةي

 .الطينية ألوسا ، واالطينية الرملية ألوسا ، االرملية املودلة األوسا ، الرملية
 

، هنةةاك العديةةد مةة  املسةةاك  الححريةةة اات األولويةةة مةة   جةةل اظمايةةة واملتابعةةة   والحةةادثت وفاةةا آلراء اخلةةراءو      
 :املنطاة الححرية لتا  ، م   ةطا نذكر

  األعشاب البحرية(Posidonia oceanica) : 
اخلة ان الر يسةي للتنةوو ( Posidonia oceanica) والي تسمى بيسيدونيا م  نوو اللمش ألعشا  الححريةاتعتر     

وتعةدحل مة   هة   نةواو املوا ةل والةك راجة  لعةدحل   ،م شةر جيةد لنوعيةة الحي ةة الححريةة ككةل، كما  هنةا الحيولوجي اظيواين
واظيةانة  إنتاجيت  املعتر ، ثراء وتنوو الكا نات اظية ب  وكذلك يعتر كمنطاةة للتكةاثر وو ة  الحيةوغ: سحا  منطا

 .للعديد م  األنواو الححرية والغذاء
 من نوع طحالبالالمغطاة ب الصخور (Photophyles) : 
تعتةةةةر  دةةةةد  نةةةةواو املوا ةةةةل  و املسةةةةاك  الةةةةي تتعةةةةايش علةةةةى مسةةةةتواها ااتمعةةةةات النحاتيةةةةة، وتتميةةةة  بعمةةةة  معةةةةت      

إن تةةةةوفر شةةةةرو  اإل ةةةةاء  امل  مةةةةة والكافيةةةةة يسةةةةمح بتنميةةةةة وتطةةةةور خمتلةةةة  ااتمعةةةةات النحاتيةةةةة  . وخصةةةةا ص  خةةةةرحل
  .Photophylesكالطحالمل م  نوو 

 غابات (Cystoseira amentacea): 

 دد املوا ل الحار   م  دي   التنوو الحيولوجي واإلنتاجية، هذا النوو م  الطحالمل جةد دسةاس لنوعيةة  تعتر      
 .املياه ويعتر م شر جيد للوسل الححري

                                                 
(217) : Ibid. 
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 قطاع الصيد البحري بوالية جيجل: لثالمبحث الثا
بويية جي ل دعامة  ساسية للتنمية ايقتصادية وايجتماعية اظالية واملستاحلية  يعتر قطاو الصيد الححري    

عود والي م  شأهنا  ن ت باإلقلي ، والك بالنظر لإلمكانيات اهلا لة م  املوارد السمكية الي يوفرها سادل املنطاة،
ايقتصادية األخرحل   نشاطاتالغيا  ناص  و  ظلعلى املنطاة، خا ة    بالكثري م  العوا د واملناف 

 . راعيةالصناعية و ال كالنشاطات
   

 وسائل اإلنتاج :المطلب األول
  البحري أسطول الصيد -1
 (218): نواو م  السف  (17)يرتك   سطو  الصيد الححري على ث ثة     

ـــ - هةةةذا النةةةوو مةةة  السةةةف  موجةةة  خا ةةةة لصةةةيد األمسةةةاك الااعيةةةة  (:Chalutiers)اب ســـفن الصـــيد بالجي
(Poissons de Fonds ou Démersels)  ي الةةي تعةةيش    عمةةاو الححةةار، وتسةةمى  ييةةا باألمسةةاك 

 .(Poissons Blancs)الحيياء 
هذا النوو م  السف  موج  خا ةة لصةيد األمسةاك  :(Sardiniers ou Senneurs)سفن صيد السردين  -

ى  ييةةةا باألمسةةةاك ال رقةةةاء  ي الةةةي تعةةةيش   سةةةطح الححةةةار، وتسةةةم (Poissons Pélagiques)السةةةطحية 
(Poissons Bleus). 

وتسةةمى  ييةةا بةةالاوار  الصةةغري ، موجطةةة باخلصةةوص لصةةيد  :(Petits métiers)ســفن المهــن الصــغيرة  -
 .(Sparidae)مسك  بو سي  ومسك السحاريدا 

 

 :الموانئو  المهن أسطول الصيد البحري حسب -أ    
، يحلةةةح عةةةدد املراكةةةمل الةةةي تنشةةةل علةةةى 2107دسةةةمل معطيةةةات مديريةةةة الصةةةيد الححةةةري لوييةةةة جي ةةةل لسةةةنة و     

مركةةةمل تنشةةةل علةةةى  200مركةةةمل منطةةةا  299( علةةةى مسةةةتوحل مينةةةاء جي ةةةل ومينةةةاء  يامةةةة منصةةةورية)مسةةةتوحل الوييةةةة 
 .مركمل على مستوحل ميناء  يامة منصورية 00ومستوحل ميناء جي ل 

   مركمل تتو و كما يلي 200 :على مستوى ميناء جيجل: 
 مركمل 000: املط  الصغري  -
 مركمل 88:  يد السردي  -
 مركمل 01: الصيد با يا  -

  مركمل تتو و كما يلي 00 :زيامة منصوريةعلى مستوى ميناء: 
 مركمل 19: املط  الصغري  -
 مركمل 02:  يد السردي  -

                                                 
(218) : Essaid Zeghoudi, Modélisation biéconomique des pêcheries méditerranéennes : Application aux petits 

pélagiques de la baie de Bouismail, Master , Barcelona, Espagne, 2006, P 10.  
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 .امليناء الوديد الذي حيتوي على مراكمل الصيد با يا جتدر اإلشار  هنا إىل  ن ميناء جي ل هو و   
 :موان  الصيدو  دسمل املط  لويية جي ل  سطو  الصيد الححري تو ي  (18رق  ) املواي دو يو ح ا 

 
 
 المجموع مراكب الصيد بالجياب مراكب صيد السردين المهن الصغيرة مراكب 

 200 01 88 000 ميناء جيجل
 00 - 02 19 زيامة منصورية ميناء

 299 01 01 223 المجموع
 
 

مة  خة   دسةمل املطة  ومةوان  الصةيد دك  تو يح هةذا التطةور املسة ل علةى مسةتوحل  سةطو  الصةيد الححةري   
 :(00رق  ) الشكل التاي

 

 
 

 :2107لسنة  دسمل املط مليناء جي ل تو ي   سطو  الصيد الححري  (10رق  ) املواي دثل ا دو 
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 عدد المركبات الصيد بالجياب صيد السردين المهن الصغيرة

 2107لسنة  موان  الصيددسمل املط  و  تو ي   سطو  الصيد الححري :(11)رقم الشكل 

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 2107لسنة  دسمل املط  مليناء جي ل سطو  الصيد الححري  تو ي  :(91)رقم  جدولال
 

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 2107الصيد الححري لويية جي ل دسمل املط  وموان  الصيد لسنة  سطو   تو ي  :(94)رقم  جدولال
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 :2107لسنة  تو ي   سطو  الصيد الححري مليناء  يامة منصورية دسمل املط  (11رق  ) دثل ا دو  املواي
 
 
 

 المجموع مراكب الصيد بالجياب مراكب صيد السردين مراكب المهن الصغيرة 
 00 - 02 19 ميناء زيامة منصورية

 299 03 01 223 المجموع
 23.19 1 20.87 71.81 النسبة المئوية

 
 
 

لسةةةنة  النسةةةمل امل ويةةةة لتو يةةة   سةةةطو  الصةةةيد الححةةةري دسةةةمل املطةةة  ومةةةوان  الصةةةيد( 13رقةةة )دثةةةل ا ةةةدو  املةةةواي 
2107: 

 
 

 
 
 
 

مةة  خةة   الشةةكل مبينةةاء جي ةةل دكةة  تو ةةيح هةةذا التطةةور املسةة ل علةةى مسةةتوحل  سةةطو  الصةةيد الححةةري و      
 :( 02رق  ) التاي
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مراكب الصيد  مراكب صيد السردين المهن الصغيرة
 بالجياب

 عدد المراكب

69,6 
78,57 

100 

72,91 

30,4 
21,43 

0 

27,09 

 ميناء زيامة منصورية ميناء جيجل

مراكب المهن  
 الصغيرة

مراكب صيد 
 السردين

مراكب الصيد 
 بالجياب

حسب  المراكب نسبة
 الميناء

 32.90 011 30.03 19.11 ميناء جيجل
 23.19 - 20.87 71.81 ميناء زيامة منصورية

 011 0.700 00.37 30.92 حسب المهن نسبة المراكب

 (%) 2107 لسنة سطو  الصيد الححري لويية جي ل دسمل املط  وموان  الصيد تو ي  (: 12)الشكل رقم 

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

  %  
% 
% 

  % 
%  
% 

      

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

  2107لسنة  دسمل املط  مليناء  يامة منصورية سطو  الصيد الححري  تو ي  :(91)رقم جدولال
 

 ( %) 2107 لسنة سطو  الصيد الححري لويية جي ل دسمل املط  وموان  الصيد تو ي    :(90)رقم جدولال
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 :تحليل النتائج
علةى  مة   سةطو  الصةيد الححةري لوييةة جي ةل ينشةل %  72,91ن دة   ن م  خ   النتا ا املتحصةل عليطةا  

 :دي   نيناء  يامة منصورية، على مستو  م  %23,19 ماابل ميناء جي ل مستوحل
 % 30,40م  مراكمل الصيد املةصصة للمط  الصغري  تنشل على مستوحل مينةاء جي ةل ماابةل  % 69,60 -  

 تنشل على مستوحل ميناء  يامة منصورية؛
 % 21,43 م  مراكمل الصيد املةصصة لصيد السردي  تنشل علةى مسةتوحل مينةاء جي ةل ماابةل % 78,57 -  

 ؛ميناء  يامة منصوريةتنشل على مستوحل 
 

بنسةةةحة تاةةةدر بةةةة  بةةةأن  مةةةل  سةةةطو  الصةةةيد الححةةةري ينشةةةل علةةةى مسةةةتوحل مينةةةاء جي ةةةل دكةةة  الاةةةو  وبالتةةةاي     
 :النتا ا التالية الدراسة تحتكما   ،% 72,91
 الصةةيد اكةةملمةة   مةةوو مر  % 75,92بةةة  تاةةدربةةةنسحة   الدرجةةة األوىل الصةةيد الصةةغري   نشةةا  مطةة  يةةأيت -

بالنسةةحة  مةة   مةةوو املراكةةمل % 72,48، ديةة  تاةةدر نسةةحة املراكةةمل املةصصةةة للمطةة  الصةةغري  بةةة الححةةري
 منصورية؛ بالنسحة مليناء  يامة % 85,19ماابل نسحة مليناء جي ل 

، مة   مةوو املراكةمل % 18,73 تاةدر بةة بنسةحةفيةأيت   الدرجةة الثانيةة  ةيد السةردي   نشةا  ما بالنسةحة ل -
 % 14,81سةة لت نسةةحة ،   دةةت   مينةةاء جي ةةلمةة  املراكةةمل تنشةةل  % 20,18 ديةة  سةة لت نسةةحة

 ؛ميناء  يامة منصورية على مستوحل
، والةةي الصةةيد الححةةري مةة   سةةطو  % 5,35الصةةيد با يةةا ، فطةةو ي دثةةل سةةوحل  بنشةةا  يتعلةة  مةةا فيمةةا  -

 .على مستوحل هذا األخري م   موو املراكمل % 7,34دي  دثل نسحة ، ميناء جي ل  تنشل فال 
 

 :تطور أسطول الصيد  البحري -ب
 :2107وسنة  2117لموسا خ   الفا  املمتد  ما بت سنة عر  األسطو  الححري لويية جي ل تطورا م

 بالنسبة لميناء جيجل: 
تطور  سطو  الصيد الححري على مستوحل ميناء جي ل خة   الفةا  املمتةد  مةا  (10رق  ) يو ح ا دو  التاي   
 :2107-2117بت 
 
 

 2107 2102 2100 2101 2119 2110 2113 2111 2110 2118 2117 السنــــة

عدد 
 المراكب

031 092 207 200 271 271 222 208 209 221 200 

 
 

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 (2107-2117) سطو  الصيد الححري خ   الفا   تطور(: 90)جدول رقم ال
 -ميناء جي ل  -
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 مة  خة   الشةكل التةايمبينةاء جي ةل دك  تو يح هذا التطور املس ل على مستوحل  سةطو  الصةيد الححةري     
 :(07رق )

 
  
  
علةةى مسةةتوحل  مفصةةلبشةةكل تطةةور  سةةطو  الصةةيد الححةةري دسةةمل املطةة  فيو ةةح  (19رقةة  )واي ا ةةدو  املةة مةةا  

 :2107-2117ميناء جي ل خ   الفا  املمتد  ما بت 
 
 
 
 

 2117 2118 2110 2111 2113 2110 2119 2101 2100 2102 2107 

المهن 
 الصغيرة

028 081 010 011 010 032 010 011 010 009 000 

صيد 
 السردين

73 70 80 80 81 88 79 79 80 88 88 

الصيد 
 بالجياب

9 00 00 07 01 08 00 00 03 03 01 

 200 221 209 208 222 271 271 200 207 092 031 المجموع
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 (  2107-2117)تطور  سطو  الصيد الححري (: 13)الشكل رقم 
 -ميناء جي ل  -

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 2107جي ل ، DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 (2107-2117)خ   الفا   دسمل املط  تطور  سطو  الصيد الححري :(99)رقم جدول ال
 -ميناء جي ل -
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 :(08رق  ) دك  تو يح هذا التطور املس ل على مستوحل  سطو  الصيد الححري م  خ   الشكل التاي
 
 
 

 
 
 

 :تحليل النتائج
عر   سطو  الصيد الححري على مستوحل ميناء جي ل تطورا سنويا ملحوظةا خة   الفةا  املمتةد  مةا بةت سةني    

سةةنة   ةةيد مركةةمل 031، ديةة  ارتفةة  عةةدد املراكةةمل الةةي تنشةةل علةةى مسةةتوحل مينةةاء جي ةةل مةة  2107و 2117
 علةةةى قيمةةةة لةةة  سةةةني  ديةةة  سةةة لت. مركةةةمل  ةةةيد 80،  ي ب يةةةاد  تاةةةدر بةةةة 2107مركةةةمل سةةةنة  200إىل  2117
 .مركمل  يد 271واملادر  بة  2110و 2113
الصةةيد الححةةري املةصةةص للمطةة  الصةةغري  تطةةورا متذبةةذبا خةة    عةةر   سةةطو : بالنســبة للمهــن الصــغيرة -

، ديةةة  ارتفةةة  عةةةدد مراكةةةمل الصةةةيد الححةةةري املةصصةةةة 2107وسةةةنة  2117الفةةةا  املمتةةةد  مةةةا بةةةت سةةةنة 
مركةةمل  032واملاةةدر  بةةة  2110مسةة    علةةى قيمةةة لةة  سةةنة  2117مركةةمل سةةنة  028للمطةة  الصةةغري  مةة  

،  ي مبعةةد   يةةاد  ياةةدر 2107مركةةمل  ةةيد سةةنة  000يصةةل إىل ل ، مث اخنفةةض عةةدد املراكةةمل تةةدرعجيا ةةيد
 .سنويا مراكمل( 17) بث ل

ارتف  عدد املراكمل املةصصة لصيد السردي  علةى مسةتوحل مينةاء جي ةل خة    :بالنسبة لصيد السردين -
مركةمل  81واملاةدر  بةة  2113مس    على قيمة ل  سنة  2117مركمل  يد سنة  73العشرية األخري  م  
 .سنوياإىل مركحت ،  ي مبعد   ياد  يادر مبركمل 2107مركمل  يد سنة  88 يد ليصل إىل 
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 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 ( 2107-2117) دسمل املط  تطور  سطو  الصيد الححري(: 14)الشكل رقم 
 -ميناء جي ل  -
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جتةةةدر اإلشةةةار  هنةةةا إىل  ن هةةةذا النةةةوو مةةة  مراكةةةمل الصةةةيد ينشةةةل فاةةةل علةةةى  :بالنســـبة للصـــيد بالجيـــاب -
ارتفةة  عةةدد املراكةةمل خةة   عةةر  هةةذا األخةةري تطةةورا سةةنويا متوسةةطا ديةة  مسةةتوحل مينةةاء جي ةةل، ديةة  

مسة    علةى قيمةة لة  سةنة  2117مراكمل  يد سنة  19م   2107و 2117الفا  املمتد  ما بت سني 
،  ي مبعةد   يةاد  ياةدر مبركةمل 2107مركةمل  ةيد سةنة  01مركمل  يد ليصل إىل  03واملادر  بة  2100
 .سنويا

 

  زيامة منصوريةبالنسبة لميناء: 
خةة   الفةةا    يامةةة منصةةوريةتطةةور  سةةطو  الصةةيد الححةةري علةةى مسةةتوحل مينةةاء  (01رقةة  ) يو ةةح ا ةةدو  التةةاي   

 :2107-2117املمتد  ما بت 
 
 
 

 2107 2102 2100 2101 2119 2110 2113 2111 2110 2118 2117 السنــــة

عدد 
 المراكب

12 01 07 08 00 01 10 30 30 02 00 

   
  
مة  خةة   الشةةكل  مبينةاء  يامةةة منصةةورية علةى مسةةتوحل  سةةطو  الصةيد الححةةريكة  تو ةةيح هةذا التطةةور املسةة ل ود

 :(00رق  ) التاي
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 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 (2107-2117) تطور  سطو  الصيد الححري(: 11)الشكل رقم 
 - منصورية  يامةميناء  -

 

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 (2107-2117)تطور  سطو  الصيد الححري خ   الفا   :(19)رقم  جدولال
 -ميناء  يامة منصورية  -
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تطور  سطو  الصيد الححةري دسةمل املطة  بشةكل تفصةيلي علةى مسةتوحل مينةاء  (00رق  ) يو ح ا دو  التاي   
 :2107-2117 يامة منصورية خ   الفا  املمتد  ما بت 

 
 
 

 2117 2118 2110 2111 2113 2110 2119 2101 2100 2102 2107 

ن ــالمه
 الصغيرة

01 39 30 30 31 10 08 13 13 31 19 

د ــــصي
 ردينـــالس

11 13 10 19 00 02 00 00 00 02 02 

 00 02 30 30 10 01 00 08 07 01 12 وعــالمجم

 
 
 

مة   دسةمل املطة مبيناء  يامة منصةورية  ك  تو يح هذا التطور املس ل على مستوحل  سطو  الصيد الححريود    
 :(01رق  ) خ   الشكل التاي
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 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 (2107-2117) دسمل املط  تطور  سطو  الصيد الححري(: 11)الشكل رقم 
 -  يامة منصوريةميناء  -

 

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 (2107-2117)خ   الفا   دسمل املط تطور  سطو  الصيد الححري  :(11)رقم جدول ال
 -ميناء  يامة منصورية  -
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 :تحليل النتائج
عر   سطو  الصيد الححري علةى مسةتوحل مينةاء  يامةة منصةورية تطةورا سةنويا ملحوظةا خة   الفةا  املمتةد  مةا      

مركةمل  12، دي  ارتف  عدد املراكمل الي تنشل على مستوحل ميناء  يامة منصةورية مة  2107و 2117بت سني 
 نسةةحة  يةةاد  فكانةةت  علةةى  مةةا. مركةةمل  ةةيد 09،  ي ب يةةاد  تاةةدر بةةة 2107مركةةمل سةةنة  00إىل  2117 ةةيد سةةنة 

 .مركمل  يد 01واملادر  بة  2118سنة 
علةةى مسةةتوحل مينةةاء  الصةةيد الححةةري املةصةةص للمطةة  الصةةغري   عةةر   سةةطو : بالنســبة للمهــن الصــغيرة -

، ديةة  ارتفةة  عةةدد 2107وسةةنة  2117تطةةورا متذبةةذبا خةة   الفةةا  املمتةةد  مةةا بةةت سةةنة  يامةةة منصةةورية 
مسة    علةى قيمةة لة  سةنة  2117مركةمل سةنة  01مراكمل الصيد الححري املةصصة للمطة  الصةغري  مة  

مركةةةمل  ةةةيد سةةةنة  19 اخنفةةةض عةةةدد املراكةةةمل تةةةدرعجيا ليصةةةل إىل مركةةةمل  ةةةيد، مث 39واملاةةةدر  بةةةة  2118
 .سنويا مبركمل إىل مركحت،  ي مبعد   ياد  يادر 2107

 

  يامةة منصةوريةارتف  عدد املراكمل املةصصة لصيد السردي  على مسةتوحل مينةاء  :بالنسبة لصيد السردين -
واملاةةدر  بةةة  2100مسةة    علةةى قيمةةة لةة  سةةنة  2117مراكةةمل  ةةيد سةةنة  11خةة   العشةةرية األخةةري  مةة  

 .،  ي مبعد   ياد  يادر مبركمل سنويا2107مركمل  يد سنة  02مركمل  يد ليصل إىل  02
 

 :الموارد البشرية -2
 .تعتةةر املةةوارد الحشةةرية مةة   هةة  وسةةا ل اإلنتةةاج، ديةة  دكةة  اعتحارهةةا اظلاةةة األهةة    نشةةا  الصةةيد الححةةري     

 عر  عةدد الححةار  الناشةطت علةى مسةتوحل املنطاةة حمةل الدراسةة تطةورا ملموسةا املنطاة حمل الدراسة،فعلى مستوحل 
، ودكةة  تو ةةيح هةةذا التطةةور املسةة ل علةةى عةةدد الححةةار  2107إىل غايةةة  2117مةةا بةةت سةةنوات    الفةةا  املمتةةد 
 :(02رق  ) م  خ   ا دو  التايبويية جي ل 

 
 

 2107 2102 2100 2101 2119 2110 2113 2111 2110 2118 2117 السنــــة

عدد 
 البحارة

0100 0198 0100 0090 0371 0392 0010 0090 0300 0330 0330 

 
 
 
 
 

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 (2107-2117)خ   الفا  عدد الححار  بويية جي ل تطور  :(12)رقم جدول ال
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مة  خة   الشةكل بشةكل تفصةيلي  بوييةة جي ةل عةدد الححةار ك  تو يح هذا التطور املس ل على مسةتوحل ود  
 :(03رق ) التاي

 
 
 

 :تحليل النتائج
علةى مسةتوحل كةل مة  مينةاء جي ةل ومينةاء  يامةة منصةورية تطةورا ملحوظةا مةا  لاد عر  عدد الححار  املس لت     

سةةةةنة  اةةةةارا 0330إىل  2117سةةةةنة اةةةةار  0100، ديةةةة  ارتفةةةة  عةةةةدد املسةةةة لت مةةةة  2107و 2117بةةةةت سةةةةني 
 ،2101اةارا سةةنة  0090كةةر عةدد مة  املسةة لت واملاةدر بةةة  لاةةد سة ل و . اةارا 011،  ي ب يةاد  تاةدر بةةة 2107

سةةحا  ايخنفةاغ   عةدد املسةة لت التوقة  عة  مارسةةة ولعةةل مة   هة    اةارا سةنويا، 72 ي مبعةد   يةاد  ياةدر بةةةة 
 .م   جل مارسة نشا  الصيد خارج الوييةانتاا  الححار  إىل مناط   خرحل نشا  الصيد الححري و 

 

 مناطق الصيد وتنظيم نشاط الصيد البحري :المطلب الثاني
 :الصيد البحري وسائل -1

نشةا  واحملدد لشةرو  وكيفيةات مارسةة  2117ديسمر  07امل ر     800-17دسمل املرسوم التنفيذي رق       
 (291):باستعماهلا تعدد على النحو اآليتوسا ل الصيد الححري املرخص  ف ن، الصيد الححري

 وتكون هذه الشحاك  ط   مب يو  و بدون ؛: الشحاك الدوار  -
 وهي عحار  ع  شحاك جتر م  األرغ  و م  السفينة؛: الشحاك الكيسية -
 تستعمل هذه األخري  للصيد   قاو الححر؛: الشحاك ا يحية -
 الحاخر ؛وتكون إما باستعما  اليد  و : الكاسحات -
 إما تكون مرفوعة باليد  و آليا؛: الشحاك املرفوعة -

                                                 
مارسةةةة نشةةةا   حيةةةدد شةةرو ، 2117ديسةةمر  07املوافةةة  لةةةة  0828 شةةوا  09مةةة ر     800-17، مرسةةةوم تنفيةةةذي رقةة  30ا ريةةد   الرمسيةةةة  لل مطوريةةة ا  ا ريةةةة، العةةدد  :(210)

  .وكيفياهتا الصيد الححري
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 (2107-2117)تطور عدد الححار  بويية جي ل خ   الفا  (: 10)الشكل رقم 
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 .عحار  ع  شحاك  يد يت  اسداهلا  و رميطا:  éperviersشحاك م  نوو  -
 ؛شحاك خيشومية -
 ؛(verveux) قفاص، قف ، شحاك قمعية :  فةا  م  نوو -
 ؛الاصابات والصنانري -
 ؛ دوات الصيد با رح  و التعلي  -
 . دوات ا م  وا ي والاط  -
 :  نا  دسمل استعماهلا (18)تصن  وسا ل الصيد الححري  م   ربعة و  

  ؛للصيد السادلي -
 ؛للصيد   عرغ الححر -
 ؛للصيد الكحري -
 .للصيد الافيطي  و الصيد على األقدام  و الصيد الححري بالغوص -
 ترخص للصيد الححري السادلي الوسا ل اآلتية :بالنسبة للصيد الساحلي: 

، éperviersالشحاك الدوار ، الشحاك الكيسية، الشةحاك ا يحيةة، الكاسةحات، الشةحاك املرفوعةة، شةحاك مة  نةوو 
، الاصةةةةابات والصةةةةنانري، (verveux) قفةةةةاص، قفةةةة ، شةةةةحاك قمعيةةةةة : الشةةةةحاك اخليشةةةةومية، األفةةةةةا  مةةةة  نةةةةوو

 .ي ،  دوات ا م  وا ي والاط وسا ل الصيد با رح  و التعل
 ترخص للصيد الححري   عرغ الححر الوسا ل اآلتية :في عرض البحر بالنسبة للصيد: 

  قفاص، قف ، : الشحاك الدوار ، الشحاك الكيسية، الشحاك ا يحية، الشحاك اخليشومية، األفةا  م  نوو
 .اخليو  والصنانري، وسا ل الصيد با رح  و التعلي  
 ترخص للصيد الححري الكحري الوسا ل اآلتية :الكبير بالنسبة للصيد: 

  قفاص، قف ، : الشحاك الدوار ، الشحاك الكيسية، الشحاك ا يحية، الشحاك اخليشومية، األفةا  م  نوو
 .الاصابات والصنانري، وسا ل الصيد با رح  و التعلي  

 

 :مناطق الصيد البحري -2
واحملةةةةدد لشةةةةرو  وكيفيةةةةات مارسةةةةة   2117ديسةةةةمر  07املةةةة ر     800-17دسةةةةمل املرسةةةةوم التنفيةةةةذي رقةةةة       

 (211):اآلتية (17) ةث ثاملناط  النشا  الصيد الححري، ف ن نشا  الصيد الححري دارس   
 وهةةةي عحةةةار  عةةة  منطاةةةة الصةةةيد الححةةةري الواقعةةةة داخةةةل األميةةةا  :منطقـــة الصـــيد البحـــري علـــى الســـواحل  -

طةةةاق  انط قةةا مةةة  اخلطةةو  املرجعيةةة، واملةصصةةةة فاةةل لسةةف  الصةةةيد ااطةة   واملةة ود  ب (11)الححريةةة السةةتة 
طحاةا للتشةري  والتنظةي  املعمةو  هبمةا واملتعلاةت بالصةيد الححةري و مة  امل دةة  الصيد الححةري علةى السةوادل

 الححرية؛
                                                 

 .يل املرج  الساب نف: (211)
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وهةةي عحةةار  عةة  منطاةةة الصةةيد الححةةري الواقعةةة مةةا وراء األميةةا   :منطقــة الصــيد البحــري فــي عــرض البحــر  -
مةي  اريةا واملةصصةة فاةل لسةف  الصةيد ااطة   واملة ود  بطةاق   (21)وداخةل العشةري   (11)الححرية الستة 

للصيد الححري   عرغ الححر طحاا للتشري  والتنظي  املعمو  هبمةا واملتعلاةت بالصةيد الححةري و مة  امل دةة 
 رية؛الحح

وهةةةي عحةةةار  عةةة  منطاةةةة الصةةةيد الححةةةري الواقعةةةة مةةةا وراء منطاةةةة الصةةةيد    :منطقـــة الصـــيد البحـــري الكبيـــر -
طةةةاق  ملمارسةةةة الصةةةيد الكحةةةري طحاةةةا للتشةةةري  لسةةةف  الصةةةيد ااطةةة   واملةةة ود  ب غ الححةةةر واملةصصةةةة فاةةةلعةةةر 

 .والتنظي  املعمو  هبما واملتعلات بالصيد الححري و م  امل دة الححرية
 

بت  نواو الصيد الث ثة،  الححرية ط قا م  إمكانية وجود  راعات ون اعات دو  استغ   املواردنا، و وعلي      
 استغ   املواردفيما بينطا على  مت م دظة تنافيلبا يا ،  الصيد سف  املط  الصغري  وسف بت  وباألخص
ي متيل  كحري   إىل   رار هذه املمارسات ت دي التأكيد  نعجمل وعلي  . تطااستدامذا ما ي ثر سلحا على ، وهالححرية

لذا ف ن تنظي  مط  الصيد وكذا تانت . األنظمة الحي ية   دد ااهتا تتعداها إىل بل ، غار مط  الصيد الف
حي ة واإلدار  الحي ية لل السمكيةلتسيري املوارد   رور  دتميةتعليمات  وف  اخلا ة بالصيد الدخو  إىل املناط 

 (213).ش   فكر  إنشاء احملميات الححرية، وهذا ما يةالححري
 

 تطور نشاط الصيد البحري :المطلب الثالث
 :تطور اإلنتاج السمكي -1

تطةورا سةنويا متذبةذبا  (على مستوحل ميناء جي ةل ومينةاء  يامةة منصةورية) عر  اإلنتاج السمكي بويية جي ل     
لعةةةل مةةة   ةطةةةا الظةةةرو   والةةةك راجةةة  إىل عةةةد   سةةةحا ، 2102وسةةةنة  2112 املمتةةةد  مةةةا بةةةت سةةةنة خةةة   الفةةةا  

مكانيةات مارسةة هةذا النشةا  و ةع  اي املناخية والع و  عة الصعحة الي مرحل هبا نشا  الصيد الححري كالظرو  
 السةةمكي هةة  التطةةورات الةةي مةةرحل هبةةا اإلنتةةاج  (07رقةة  ) ودثةةل ا ةةدو  التةةاي. ةالسةةمكيوناةةص وتةةدهور املةةوارد  بةة 

 :2102و 2112بكل م  ميناء جي ل وميناء  يامة منصورية ما بت سنة 
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(213) : Boulassel Amina et Mehdeb Rima, Management environnemental en vue de la création d’une aire marine 
protégée : étude socio- économique et écotoxicologique, cas du PNT wilaya de Jijel, Mémoire master, Université de 
Jijel, 2010, P 56. 
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 (2102-2112)خ   الفا   د   اإلنتاج السمكي بويية جي لتطور  :(13)رقم جدول ال
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 :(00رق  ) خ   الشكل التاي م  د   اإلنتاج السمكيك  تو يح هذا التطور املس ل على مستوحل ود   
 

 
 

 

 
 :تحليل النتائج

 ا تةار  واخنفا ةاارتفاعةيعةر  عر  اإلنتاج السمكي بويية جي ل تطورا سنويا مطما ولكن  غري متوا ن، دي       
، اطنةة 6410,320بةةةة  2102ة ةوسنةة 2112ة ةر  املمتةةد  مةةا بةةت سنةةةوياةةدر معةةد  اإلنتةةاج السةةنوي للفتةة. تةةار   خةةرحل

 .اطن 2379,765وعلي  ف ن ال ياد  الي شطدها اإلنتاج السمكي خ   هذه الفا  تادر بةة 
 بةةةةةةواملاةةةدر    2118سةةةنة  لإلنتةةةاجقيمةةةة  قةةةل  مت تسةةة يل  2102سةةةنة و  2112 فحةةةت الفةةةا  املمتةةةد  مةةةا بةةةت سةةةنة   

 اخنفا ةا   السةنة املواليةة عةر  اإلنتةاج. طنةا 0231بةةة  2119 علةى قيمةة لة  مت تسة يلطا سةنة ، و اطن 3505,132
 . ط  4704,610 بةة 2110مت تس يلطا سنة ، علما بأن  خر قيمة متدنية طنا 1001و ل إىل 

 

الصةعوبات واملشةاكل الةي كةان يعةاين منطةا قطةاو الصةيد والةي ترجة  هذا ايخنفاغ   د   اإلنتةاج راجة  إىل      
تةةدهور املةةوارد  وكةةذاإىل الظةةرو  املناخيةةة الصةةعحة وغةةري املشةة عة علةةى مارسةةة نشةةا  الصةةيد الححةةري  بالدرجةةة األوىل

ت  ةةةع  ايمكانيةةةات بالاطةةةاو وناةةةص الودةةةدا الححريةةةة وناصةةةطا جةةةراء التلةةةول وايسةةةتغ   املفةةةر ، باإل ةةةافة إىل
 .الناشطة على مستوحل كل م  ميناء جي ل وميناء  يامة منصورية
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 :(2912-2992) الموانئتطور اإلنتاج السمكي حسب  -أ
 :على مستوحل ميناء جي ل و يامة منصورية السمكيتطور اإلنتاج  (08رق  ) دثل ا دو  التاي     
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 :(09رق  ) خ   الشكل التاي د   اإلنتاج السمكي م ك  تو يح هذا التطور املس ل على مستوحل ود   
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 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

( 2102-2112)دسمل املوان   بويية جي ل تطور اإلنتاج السمكي(:19)الشكل رقم 
 (ط )

 

 (2102-2112)خ   الفا  دسمل املوان  جي ل اإلنتاج السمكي بويية تطور  :(14)رقم جدول ال
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 :تحليل النتائج
 : بالنسبة لميناء جيجل -

 2112 مةةةا بةةةت سةةةني اإلنتةةةاج السةةةمكي السةةةنوي علةةةى مسةةةتوحل مينةةةاء جي ةةةل خةةة   الفةةةا قةةةدر معةةةد       
 8810ليصةل إىل  2112سةنة  طة  3324,920، دي  ارتف  د ة  اإلنتةاج مة  ط  5057,07 بةة 2102و

 .ط  1136,08 ي ب ياد  تادر بةة  2102ط  سنة 
 2113طة ، و علةى قيمةة سةنة  2679,5واملاةدر  بةةةةة  2118ولاد س لت  دىن قيمة لإلنتاج السمكي سةنة   

طةةةة  سةةةةنة  4461هةةةةذه األخةةةةري  عرفةةةةت اخنفا ةةةةا تةةةةدرعجيا إىل  ن و ةةةةلت إىل . طةةةة  6862,055قةةةةدرت بةةةةةة 
هةةذا ايخنفةةاغ   د ةة  اينتةةاج راجةة  إىل املشةةاكل الةةي كةةان يعةةاين منطةةا قطةةاو الصةةيد الححةةري مةة  . 2102

 .جراء التلول والصيد املفر  سمكيةملوارد التدهور اناص و و  مكانياتقلة ايظرو  مناخية  عحة و 
 :بالنسبة لميناء زيامة منصورية -
مةة  املمتةد   خةة   الفةا  عةر  اإلنتةاج السةةمكي علةى مسةتوحل مينةةاء  يامةة منصةورية تطةةورا سةنويا ملحوظةا    

، طة 1196,88 بةةة املينةاءياةدر معةد  اإلنتةاج السةمكي السةنوي علةى مسةتوحل ،و  2102إىل سنة  2112 سنة
 ي ب يةةاد   2102طةة  سةةنة  1839ليصةةل إىل  2112سةةنة  طةة  595,315ارتفةة  د ةة  اإلنتةةاج مةة   ديةة 
 .ط  1243,685تادر بةة 

طةةة ، و علةةةى قيمةةةة سةةةنة  595,315واملاةةةدر  بةةةةةةة  2112ولاةةةد سةةة لت  دىن قيمةةةة لإلنتةةةاج السةةةمكي سةةةنة     
ايهتمةةةام الةةةذي عرفةةة  مينةةةاء  يامةةةة   د ةةة  اينتةةةاج راجةةة  إىل  هةةةذا ايرتفةةةاو. طةةة  1839قةةةدرت بةةةةة  2102

سةةةكان  توجةةة مركحةةةة، باإل ةةةافة إىل  يةةةاد   21 سةةةطو  الصةةةيد الححةةةري اةةةواي  مت تع يةةة منصةةةورية مةةة خرا ديةةة  
 .لتطوير نشا  الصيد الححري املنطاة حنو الصيد الححري وسعيط 

 

 :(2912-2992)ة سمكيتطور اإلنتاج السمكي حسب المنتجات ال -ب
 :Poisson Blancالسمك األبيض  -

 :2102و  2112 ما بت سنة بويية جي ل الحيياء إنتاج األمساك تطور (00رق  ) دثل ا دو  التاي          
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 :(21رق  ) خ   الشكل التاي م ك  تو يح هذا التطور ود    
 

 
 

 Poisson Bleuالسمك األزر   -
 :2102و 2112ما بت سنة بويية جي ل ال رقاء  إنتاج األمساك تطور (01رق  ) ا دو  التاي دثل          
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 :(20رق  ) خ   الشكل التاي م ك  تو يح هذا التطور ود    
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 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 (2102-2112)خ   الفا  بويية جي ل  إنتاج األمساك ال رقاءتطور  :(11)رقم جدول ال
 
 

 (2102-2112)خ   الفا  بويية جي ل  إنتاج األمساك ال رقاءتطور  :(21)شكل رقم ال
 
 

 (2102-2112)خ   الفا  بويية جي ل  إنتاج األمساك الحيياءتطور  :(29)شكل رقم ال
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 Crustacé القشريات -
 :2102و  2112ما بت سنة بويية جي ل للاشريات  إنتاجتطور  (03رق  ) دثل ا دو  التاي         

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 :(22رق  ) خ   الشكل التاي م ك  تو يح هذا التطور ود       

 
 
 

 Squales et Espadon سمك القرش وأبو سيف -
مةةا بةةت بوييةةة جي ةةل  إنتةةاج  مسةةاك الاةةرش و بةةو سةةي التطةةورات الةةي مةةرحل هبةةا  (00رقةة  ) دثةةل ا ةةدو  التةةاي      

 :2102و  2112سنة 
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 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 (2102-2112)خ   الفا   إنتاج الاشريات بويية جي لتطور  :(10)رقم جدول ال
 
 

 (2102-2112)خ   الفا  بويية جي ل  إنتاج  مساك الارش و بو سي تطور  :(10)رقم جدول ال
 
 

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 (2102-2112)خ   الفا  بويية جي ل  إنتاج الاشرياتتطور  :(22)شكل رقم ال
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 :(27رق  ) خ   الشكل التاي م ك  تو يح هذا التطور املس ل ود     
 

 
 
 

 :تحليل النتائج
 :بالنسبة للسمك األبيض -
، دية  ياةدر 2102و 2112خة   الفةا  املمتةد  مةا بةت  اشطد إنتةاج األمسةاك الحييةاء تطةورا غةري متوا نة    

بةةةةة  2118ولاةةةد مت تسةةة يل  دىن قيمةةةة لإلنتةةةاج سةةةنة . طةةة  370,289 معةةةد  اإلنتةةةاج السةةةنوي هلةةةذه الفةةةا  بةةةةة
هةةذه األخةةري  عرفةةت اخنفا ةةا تةةدرعجيا ابتةةداءا مةة  . طةة  538,7بةةةة  2119طةة ، و علةةى قيمةةة سةةنة  206,313

 .2102سنة  347,441السنة املوالية لتصل إىل 
 :بالنسبة للسمك األزر  -
لكنةة  تطةةور غةةري  2102و 2112إنتةةاج األمسةةاك ال رقةةاء تطةةورا ملحوظةةا خةة   الفةةا  املمتةةد  مةةا بةةت  عةةر    
   بةةةةةخةةةري معةةةد  اإلنتةةةاج السةةةنوي هلةةةذه األ وياةةةدر. شةةةطد ارتفاعةةةا واخنفا ةةةا خةةة   هةةةذه الفةةةا ، ديةةة  نةةةتظ م

طةة ، و علةةى قيمةةة سةةنة  3278,905بةةةة  2118ولاةةد مت تسةة يل  دىن قيمةةة لإلنتةةاج سةةنة . طةة  5229,138
 5893,723إىل  وارتفاعةا   السةنوات املواليةة لتصةل هذه األخةري  عرفةت اخنفا ةا. ط  7706,46بةة  2113

 .2102سنة  ط 
 :بالنسبة للقشريات -
شةةطد ارتفاعةةا ، ديةة   2102و 2112خةة   الفةةا  املمتةةد  مةةا بةةت  متذبةةذباتطةةورا  الاشةةرياتعةةر  إنتةةاج    

ولاةد مت تسة يل  دىن . طة  51,55 ويادر معد  اإلنتاج السنوي هلذه األخري  بةة. الفا واخنفا ا خ   هذه 
هةةذه األخةةري  عرفةةت . طةة  97,57بةةةة  2119طةة ، و علةةى قيمةةة سةةنة  27,425بةةةة  2111قيمةةة لإلنتةةاج سةةنة 

 .2102سنة  ط  31,033  السنوات املوالية لتصل إىل  تدرعجيااخنفا ا 
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 (2102-2112)خ   الفا  بويية جي ل  إنتاج  مساك الارش و بو سي تطور  :(23)شكل رقم ال
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 :سيف بالنسبة لسمك القرش وأبو -
 116,34مةة   2102و 2112تطةةورا خةة   الفةةا  املمتةةد  مةةا بةةت   مسةةاك الاةةرش و بةةو سةةي إنتةةاج  اخنفةةض   

معةةةد   طةةة  وياةةةدر 98,537 ،  ي باخنفةةةاغ ياةةةدر بةةةةة2102طةةة  سةةةنة  17,803ليصةةةل إىل  2112طةةة  سةةةنة 
 . ط  57,07 بة لفا اإلنتاج السنوي هلذه ا

  
األمسةةاك الحييةةاء والاشةةريات و مسةةاك الاةةرش و مسةةاك  بةةو سةةي    اخنفةةاغ وعليةة  دكةة  الاةةو  بةةأن إنتةةاج      

التةدهور الةذي بسةحمل سةمكية وهةذا راجة  بالدرجةة األوىل إىل ناةص املةوارد ال مستمر خ   السنوات األخري ،
  دةةت  ن إنتةةاج األمسةةاك ال رقةةاء عةةر  تطةةورا مطمةةا لكنةة  غةةري  ،وايسةةتغ   املفةةر  جةةراء التلةةول تعةةاين منةة 

 .متوا ن م  الك ف ن د   إنتاجطا  كر م  إنتاج األنواو الححرية األخرحل
 

 :الكميات المصطادة وأسعار المنتجات -2
بغةةرغ تو ةةيح التغةةريات   د ةة   2102سةةنة و  2100اإلنتةةاج السةةمكي خةة   كةةل مةة  سةةنة سةةناوم مباارنةةة      

لكةةل  طاد الكميةةات املصةةاإلنتةةاج السةةمكي، هةةل هةةو   ارتفةةاو  م اخنفةةاغل والةةك مةة  خةة   دسةةا  الفةةرو بةةت 
علةةى مسةةتوحل كةةل مةة  مينةةاء جي ةةل  2102الكميةةات املصةةطاد  خةة   سةةنة و  2100خةة   سةةنة  األنةةواو الححريةةة

 .وميناء  يامة منصورية
 (2911سنة )الكميات المصطادة  –( 2912سنة )الكميات المصطادة =  (طن) الفر  في الكميات  

 

باملاارنة بت األسعار املتوسطة للمنت ات السمكية لكل األنواو الححرية املصطاد  خة   كةل  ناوم  يياكما س      
والةك مة  خة   دسةا  م شةر األسةعار ومعامةل التغةري   األسةعار، وهةذا هبةد  ، 2102وسةنة  2100م  سةنة 

تو ةةيح اجتةةاه األسةةعار والتغةةريات الةةي حتةةدل    سةةعار املنت ةةات السةةمكية املصةةطاد  علةةى مسةةتوحل كةةل مةة  مينةةاء 
 .2102وسنة  2100جي ل وميناء  يامة منصورية خ   سنة 

 
 

                                                                 

                                         
    م شر األسعار           

 
 

           (%) مؤشر األسعار - % 199 =( %) معامل التغير في األسعار               
 
 

 

 
 

 

 (2912سنة )السعر المتوسط 
 (2911سنة )السعر المتوسط 

(% )=  × 199 
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 :2912و 2911خالل سنتي  الكميات المصطادة -أ
 :بالنسبة لميناء جيجل -

 

 النــــــوع
 الصيد بالجياب صيد السردين المهن الصغيرة

 

 (كغ)الكمية 
2911 

 (كغ)الكمية 
2912 

 (كغ)الكمية  الفر 
2911 

 (كغ)الكمية 
2912 

 (كغ)الكمية  الفــــر 
2911 

 (كغ)الكمية 
2912 

 الفر 

Rouget de 
roche 

0111 1711 700 - - -  -120 120 

Rouget de vase - - - - - - 9111 15600 6600 
Pageot 

commun 
0111 7700 -900 - - - 3111 11400 4400 

Pageot acarné 9711 10800 1500 - - - 27911 33200 9300 
Dorade rose 
(gros yeux) 

3711 6100 -1200 - - - 7111 3930 330 

Marbré 2211 1000 -1200 -  - -011 200 100 
Dorade 3011 4400 -2700 - 3000 3000 0011 1800 700 
Denté 0811 4500 -900 - - - 211 1200 1000 

Pagre (pray) 0311 8100 2400 - - - 0211 1300 100 
Sar 7011 1900 -1600 - - - - 200 200 

Oblade (kahla) 911 2500 1600 00111 6500 -8500 - - - 
Merlu 7311 1700 -2000 - - - 01111 7610 -2390 
Mérou 8711 4400 100 - - -  -- - 

Mérou badèche  8711 3000 -1300 - - -  -- -  

 2102و 2100 الكميات املصطاد  مبيناء جي ل خ   سني :(19)رقم جدول ال
 
 

...../..... 
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Sole 2911 1500 -1400 - - - 0311 735 -965 
Turbot - 300 300 - - - - -  

Rascasse 8311 8100 3400 - - - 811 675 275 
Mustelle 0011 2500 700 - - - 2111 1300 -700 
Galinette 7811 3500 100 - -  -0111 600 -400 

Cochon de 
mer 

0011 800 -1000 - - - 911 800 -100 

Vive 2011 1200 -1300 - - -  -- - 
Saupe (tchelba) 7711 4200 900 01111 5000 -45000 - 300 300 

Congre 7911 3400 -500  -- - 911 1000 100 
Murène 7811 2600 -800 - - -  - - 
Torpille 2011 5600 3100 - - - 0011 1200 100 

Raie 0211 11200 3000 - - - 0811 5920 520 
Pastenague 
(Tchouch) 

7011 3600 500 - - - 211 1000 800 

Baudroie 
(Rapé) 

8211 4300 100 - -  -2111 2030 -570 

Chien de mer 1011 3700 -2400 - - - 0311 1500 -200 
Petite roussette 

(chat) 
0011 4700 2900 - - - 2211 2910 710 

Gagould 0911 1700 -200 - - - 211 - -200 
Aiguillat 711 500 200 - - - - - - 

Saint pierre 201 - -250 - - - 011 220 120  

...../..... 
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777 

Requin tapis 
(Ange de mer) 

011 1200 1100 - -  -111 180 -420 

Divers P. 
démersaux 

7101 4100 1050 - - - 2811 1900 -500 

Allache  -- - 031111 1562000 686000 20011 57800 32300 
Anchois  -- - 010111 90000 -78000 0011 - -1500 
Sardine  -- - 0307071 1296500 -457330 70211 37400 2200 
Saurel  -- - 0212111 538000 -664000 83711 33800 -13500 

Chinchard 
(saourine) 

 -- -  -- -  --  -

Maquereaux, 
cavaya, kaval 

 -- - 208011 131000 -83500  --  -

Melva 00211 46600 -11600 01011 25000 -55500    
Bogue  - - 711111 133000 -167000 1011 2200 -3900 
Sériole 
(Limon) 

01311 8500 -2200 011 1000 500 011 - -100 

Brochet 1011 6800 300 0111 1500 500 - -  -
Maigre (figue) 311 200 -500 - - - - -  -

Bar (loup) 8111 3400 -1200 - - - - -  -
Mulet 3011 9500 1700 - - - - -  -

Divers P. 
pélagiques 

211 1000 800 - - - - -  -

Thon 8211 5800 1600 131 500 -170 - - -  

...../..... 
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Espadon 2111 4500 1900  --  - 250 250 
Bonite 80011 22700 -25800 21111 - -20000 - - - 

Palomete 1711 7000 700  -- - - - - 
Thonine 

(bacorète) 
0311 13100 7400  -- - - - - 

Requins gris 911 600 -300  -- - 311 - -700 
Requin renard 

(taous) 
7011 600 -3200  -- - 0711 - -1300 

Crevette rouge - - - - - - 1011 4370 -1730 
Crevette royale - - - - -  -8211 1650 -2550 

Crevette 
blanche 

- - - - - - 01111 11450 1450 

Crevette grise - - - - - - 02011 2900 -9200 
Petite crevette - - - - - - 0011 2700 -2800 

Langouste 7011 4200 700 - - -  -- - 
Cigale 0711 1500 200 - - -  -- - 
Squille 011 600 500 - -  -0811 1000 -400 
Poulpe 8111 6900 2900 - - - 7011 15100 11600 
Calmar 011 100 -700 - - - 0011 1600 100 
Sépia 0911 9600 3700 - - - 0011 2200 400 
 -000119 29950 273250 243300- 009999 3793000 4682000 19100- 204300 303400 المجموع
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 :بالنسبة لميناء زيامة منصورية -
 

 النـــــــوع
 صيد السردين المهن الصغيرة

 (كغ)الكمية 
2911 

 (كغ)الكمية 
2912 

 (كغ)الكمية  الفــر 
2911 

 (كغ)الكمية 
2912 

 الفــر 

Rouget de roche 7821 091 -2530 - - - 
Rouget de vase - 237 237  -  

Pageot commun 1711 1125 -5175 - - - 
Pageot acarné 0311 3905 -1855 - - - 

Dorade rose (gros 
yeux) 

7311 475 -3225 - - - 

Marbré 0811 5 -1395 - -  
Dorade 2011 115 -1985 - - - 
Denté 0001 85 -1465 - - - 

Pagre (pray) 2011 900 -1900 - - - 
Sar 2111 1135 -865 - -  

Oblade (kahla) 0301 1480 -270 0111 - -1000 
Merlu 1731 2085 -4285 - - - 
Mérou 0701 610 -740    

Mérou badèche 011 210 -590 - - - 
Sole 0101 10 -1040 - - - 

Rascasse 2021 1047 -1473 - - - 
Mustelle 2371 955 -1775 - -  

 2102و 2100 الكميات املصطاد  مبيناء  يامة منصورية خ   سني :(29)رقم جدول ال
 
 

...../..... ...../..... 
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Galinette 0731 1047 -323 - - - 
Cochon de mer 60 - -60 - - - 

Vive 950 - -950 - - - 
Saupe (tchelba) 7150 1795 -5355 2111 750 -1250 

Congre 1200 15 -1185 - - - 
Raie 1340 979 -361    

Pastenague (Tchouch) 540 180 -360 - - - 
Baudroie (Rapé) 1450 245 -1205 - - - 

Chien de mer 420 - -420 - - - 
Petite roussette (chat) 1900 988 -912 - -  

Aiguillat 1300 1545 245 - - - 
Saint pierre 4220 - -4220 - - - 

Allache 249700 294085 44385 708011 295150 -19350 
Anchois 80500 96775 16275 90011 93300 -2200 
Sardine 271700 428000 156300 707111 377275 24275 
Saurel 94300 94500 200 003011 96725 -20775 

Chinchard (saourine) 10000 - -10000 16500 - -16500 
Maquereaux, cavaya, 

kaval 
13000 - -13000 10750 - -10750 

Melva 3030 2420 -610  -  
Bogue 11400 11250 -150 03111 - -17000 

Sériole (Limon) 3470 393 -3077 2111 - -2000 
Brochet 5680 785 -4895 1111 -  

...../..... 
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Ombine - 145 145 - - - 
Thon - 155 155  150 150 

Espadon 1000 1855 855 - -  
Bonite 4200 500 -3700 7111 200 -2800 

Palomine (étoile ou 
chèvre) 

4050 300 -3750 1000 - -1000 

Requin bleu 100 20 -80 - - - 
Langouste 200 380 180 - -  

Cigale - 50 50 - - - 
Poulpe 0.5 220 219,5 - - - 
Calmar 0.533 525 524,467 - - - 
Sépia 0,7 651 650,3 - -  
 19941020 76200- 013119 939750 135241,20 955072 819839,73 المجموع
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 :2912و 2911خالل سنتي سمكية أسعار المنتجات ال -ب
 :بالنسبة لميناء جيجل -

 

 النوع
 الصيد بالجياب صيد السردين المهن الصغيرة

السعر المتوسط 
 2911( دج)

السعر المتوسط 
 2912( دج)

 معامل التغير
(%) 

السعر المتوسط 
 2911( دج)

السعر المتوسط 
 2912( دج)

 معامل التغير
(%) 

السعر المتوسط 
 2911( دج)

السعر المتوسط 
 2912( دج)

 معامل التغير
(%) 

Rouget de 
roche 

610,00 750,00 +22,95 - -  - 750,00 - 

Rouget de vase - -  - -  550,00 650,00 +18,18 
Pageot 

commun 
350,00 400,000 +14,28 - -  350,00 400,00 +14,28 

Pageot acarné 250,00 270,00 +08,00 - -  243,75 265,00 +08,72 
Dorade rose 
(gros yeux) 

337,50 410,00 -21,48 - -  343,75 400,00 +16,36 

Marbré 344,44 370,00 +07,42 - -  350,00 350,00 0 
Dorade 387,50 470,00 +21,90 - 500,00 - 391,67 470,00 +20,00 
Denté 504,17 600,00 +19,00 - -  500,00 650,00 +30,00 

Pagre (pray) 504,17 620,00 +22,97 - -  483,33 610,00 +26,20 
Sar 337,50 350,00 -03,70 - -  - 350,00  

Oblade (kahla) 250,00 250,00 0 175,00 250,00 +42,86 - -  
Merlu 516,67 720,00 +39,35 - - - 493,75 610,00 +23,54 
Mérou 662,50 800,00 20,74 - - - - - - 

Mérou badèche 637,50 800,00 +25,49 - - - - - - 

 2102و 2100  سعار املنت ات السمكية مبيناء جي ل خ   سني :(21)رقم جدول ال
 
 

...../..... 
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Sole 300,00 350,00 +16,67 - - - 300,00 362,00 20,67 
Turbot - 300,00 - - - - - -  

Rascasse 345,83 320,00 -07,47 - - - 350,00 320,00 -08,57 
Mustelle 321,43 430,00 +33,77 - - - 308,33 450,00 +45,95 
Galinette 263,64 310,00 +31,00 - - - 260,00 290,00 +11,54 

Cochon de mer 330,00 350,00 +06,06 - - - 330,00 330,00 - 
Vive 186,36 320,00 +71,71 - - - - - - 

Saupe (tchelba) 171,43 230,00 +34.16 150,00 250,00 +66,67 - 200,00 - 
Congre 166,67 220,00 +32,00 - - - 150,00 250,00 +66,67 
Murène 181,82 230,00 +26,50 - - -    
Torpille 235,00 300,00 +27,66 - - - 200,00 300,00 +50,00 

Raie 250,00 300,00 +20,00 - - - 237,5 295,00 +24,21 
Pastenague 
(Tchouch) 

250,00 320,00 +28,00 - - - 250,00 300,00 +20,00 

Baudroie 
(Rapé) 

337,50 400,00 +18,52 - - - 331,25 395,00 +19,25 

Chien de mer 909,09 1150,00 +26,50 - - - 860,00 1120,00 +30,23 
Petite roussette 

(chat) 
372,22 400,00 +07,46 - - - 350,00 400,00 +14,28 

Gagould 365,00 450,00 +23,29 - - - 350,00 - - 
Aiguillat 275,00 280,00 +01,82 - - - - - - 

Saint pierre 466,67 - - -  - 600,00 700,00 +16,67 
Requin tapis  500,00 950,00 +90,00 - - - 500,00 700,00 +40,00 

Divers P. 154,17 210,00 +26,31 - - - 145,71 200,00 +37,26 
...../..... 
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démersaux 
Allache - - - 141,67 179,00 +26.35 137,50 170,00 +23,63 
Anchois - - - 141,00 156,00 +10,64 126,67 - - 
Sardine - - - 164,17 194,55 +18,50 158,75 200,00 +25,98 
Saurel - - - 136,67 178,18 +30,37 137,50 185,00 +34,55 

Chinchard 
(saourine) 

- - - - -  - -  

Maquereaux, 
cavaya, kaval 

- - - 295,83 372,22 +25,82 - -  

Melva 216,67 220,00 +01,54 200,00 220,00 +10,00 - -  
Bogue - - - 126,67 136,25 +17,59 120,00 150,00 +25,00 

Sériole (Limon) 608,33 720,00 +18,36 600,00 700,00 +16,67 600,00 - - 
Brochet 483,33 520,00 +07,59 500,00 516,67 +03,33 - - - 

Maigre (figue) 600,00 800,00 +33,33 - - - - - - 
Bar (loup) 450,00 510,00 +13,33 - - - - - - 

Mulet 187,50 220,00 +17,33 - - - - - - 
Divers P. 

pélagiques 
100,00 200,00 +100,00 - - - - - - 

Thon 700,00 1000,00 +42,86 700,00 700,00 - - - - 
Espadon 1100,00 1400,00 +27,27 - - - - 1400,00 - 
Bonite 254,17 321,00 +29,29 250,00 - - - - - 

Palomete 308,33 380,00 +23,24 - - - - - - 
Thonine  366,67 425,00 +15,90 - - - - - - 

...../..... 



 الآاثر املرتقبة للمحمية البحرية لتازة عىل التنوع البيولويج والصيد البحري                                                            ث        ـل الثالـالفص

 

 
777 

Requins gris 500,00 1000,00 +100,00 - - - 475,00 - - 
Requin renard 

(taous) 
570,00 625,00 +14,39 - - - 500,00 - - 

Crevette rouge - - - - - - 808,33 930,00 +15,05 
Crevette royale - - - - - - 945,45 1200,00 +26,92 

Crevette 
blanche 

- - - - - - 404,55 370,00 -08,54 

Crevette grise - - - - - - 358,33 350,00 -02,32 
Petite crevette - - - - - - 328,57 300,07 -08,67 

Langouste 2300,00 2900,00 +26,09 - - - - -  
Cigale 1400,00 1550,00 +10,71 - - - - -  
Squille 200,00 300,00 +50,00 - - - 250,00 160,00 -36,00 
Poulpe 212,50 310,00 +45,88 - - - 206,25 301,43 +46.15 
Calmar 366,67 400,00 +09,09 - - - 337,50 370,00 +09,63 
Sépia 279,17 360,00 +28,95 - - - 281,25 360,00 +28,00  

 18,80+ 118,80 31,87+ 131,87 24,90+ 124,90 معامل التغير/ مؤشر األسعار
 25,19+ معامل التغير العام 125,19 المؤشر العام
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 :زيامة منصوريةبالنسبة لميناء  -
 

 النوع
 صيد السردين المهن الصغيرة

( دج)السعر المتوسط 
2011 

( دج)السعر المتوسط 
2912 

( دج)السعر المتوسط  (%)معامل التغير 
2011 

( دج)السعر المتوسط 
2912 

 (%)معامل التغير 

Rouget de roche 578,57 750,00 +29,63 - - - 
Rouget de vase 0 720,00 - - - - 

Pageot commun 375,00 400,00 +06,67 - - - 
Pageot acarné 

(mafroune ) 
262,50 350,00 +33,33 - - - 

Dorade rose (gros 
yeux) 

350,00 400,00 +14,28 - - - 

Marbré 320,00 250,00 -21,79 - - - 
Dorade 414,29 630,00 +52,07 - - - 
Denté 540,00 450,00 -16,67 - - - 

Pagre (pray) 525,00 620,00 +18,09 - - - 
Sar 344,44 430,00 +24,84 - - - 

Oblade (kahla) 260,00 310,00 +19,23 250,00 - - 
Merlu 586,36 755,56 +28,86 - - - 
Mérou 683,33 800,00 +17,07 - - - 

Mérou badèche 666,67 700,00 +05,00 - - - 
Sole 280,00 350,00 +25,00 - - - 

Rascasse 305,00 330,00 +08,20 - - - 

 2102و 2100  سعار املنت ات السمكية مبيناء  يامة منصورية خ   سني :(22)رقم جدول ال
 
 

...../..... 
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Mustelle 404,55 450,00 +11,23 - - - 
Galinette 300,00 330,00 +10,00 - - - 

Cochon de mer 425,00 - - - - - 
Vive 184,00 - - - - - 

Saupe (tchelba) 168,75 210,00 +24,44 150,00 200,00 +33,33 
Congre 160,00 150,00 -06,25 - - - 

Raie 223,75 310,00 +32,62 - - - 
Pastenague 
(Tchouch) 

200,00 240,00 +20,00 - - - 

Baudroie (Rapé) 307,14 350,00 +13,95 - - - 
Chien de mer 1000,00 - - - - - 

Petite roussette 
(chat) 

350,00 400,00 +14,28 - - - 

Aiguillat 225,00 290,00 +28,89 - - - 
Saint pierre 206,25 - - - - - 

Allache 155,00 195,00 +25,80 155,42 179,09 +15,23 
Anchois 167,27 210,00 +25,54 167,27 197,14 +17,86 
Sardine 168,75 185,00 +9,63 168,75 182,73 +08,28 
Saurel 134,50 140,00 +4,09 134,50 135,00 +08,65 

Chinchard 
(saourine) 

70,00 -  70,00 - - 

Maquereaux, 
cavaya, kaval 

200,00 -  200,00 - - 

Melva 225,00 200,00 -11,11  - - 
...../..... 
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Bogue 126,67 185,00 +46,05 128,57 - - 
Sériole (Limon) 537,50 640,00 +19,00 500,00 - - 

Brochet 461,11 450,00 -02,40 450,00 - - 
Ombine - 580,00   - - 

Thon - 670,00   600,00 - 
Espadon 1100,00 1050,00 -04,54  - - 
Bonite 210,00 275,00 +30,95 250,00 250,00 - 

Palomine (étoile 
ou chèvre) 

300,00 300,00 - 200,00 - - 

Requin bleu 400,00 350,00 -12,50  - - 
Langouste 2000,00 2000,00   - - 

Cigale  1600,00   - - 
Poulpe 150,00 200,00 +33,33  - - 
Calmar 311,11 360,00 +15,71  - - 
Sépia 225,00 350,00 +55,55  - - 

 11,50+ 111,50 11,89+ 111,89 معامل التغير/ مؤشر األسعار
 11,87+ معامل التغير العام 111,87 المؤشر العام
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 :تحليل النتائج
 :2912و 2911بالنسبة للكميات المصطادة خالل سنتي  -أ

 2102املصةطاد  علةى مسةتوحل الوييةة اخنفا ةا ملحوظةا خة   سةنة  السةمكيةعرفت كميةات املنت ةات       
ومينةةةةاء  يامةةةةة  ، وهةةةةذا راجةةةة  إىل اخنفةةةةاغ اإلنتةةةةاج علةةةةى مسةةةةتوحل كةةةةل مةةةة  مينةةةةاء جي ةةةةل2100ماارنةةةةة بسةةةةنة 

 .منصورية بسحمل ناص وتدهور املوارد السمكية جراء النشاطات الحشرية املدمر 
 :ميناء جيجل -
كةح،   030001قةدر بةةةة  2102خ   سةنة  عرفت الكميات املصطاد  على مستوحل ميناء جي ل اخنفا ا    

 .2100كح سنة 0220311كح ماابل   8701001بةةة  2102كمية املنت ات املصطاد  سنة قدرت  دي  
بةةةةةةةة  2102خةةةةةة   سةةةةةةنة  اخنفا ةةةةةةا عرفةةةةةةت كميةةةةةةة املنت ةةةةةةات املصةةةةةةطاد  مةةةةةة  طةةةةةةر  سةةةةةةف  املطةةةةةة  الصةةةةةةغري ف 

سةنة  كةح  717811كةح ماابةل   208711بةةة  2102كح، دي  تادر كمية املنت ةات املصةطاد  سةنة 09011
، كةح  009111  دت  ن الكميات املصطاد  م  قحل سف   يد السردي  عرفت اخنفا ا ياةدر بةةة  .2100

  .2100كح سنة   8102111كح ماابل   739711بةة  2102دي  تادر كمية املنت ات املصطاد  سنة 
 2102خةة   سةةنة  مةةا فيمةةا لةةص الكميةةات املصةةطاد  مةة  طةةر  سةةف  الصةةيد با يةةا  فاةةد عرفةةت ارتفاعةةا  

كةةح  237201إىل  2100كةةح سةةنة   287711، ديةة  ارتفعةةت الكميةةات املصةةطاد  مةة  كةةح 29901بةةةة قةةدر
 .2102سنة 
علةى مسةتوحل مينةاء  كةرهي األالكميات املصطاد  م  قحل سف   يد السردي  جتدر اإلشار  هنا إىل  ن      

سةةف  الصةةيد با يةةا  و خةةريا الكميةةات املصةةطاد  مةة  قحةةل سةةف   املصةةطاد  مةة  قحةةل تليطةةا الكميةةات جي ةةل
 .املط  الصغري 

 

 :ميناء زيامة منصورية -
قةةةةدر بةةةةةةة  2102خةةةة   سةةةةنة  ارتفاعةةةةا  يامةةةةة منصةةةةوريةعرفةةةةت الكميةةةةات املصةةةةطاد  علةةةةى مسةةةةتوحل مينةةةةاء      

كةةةةةةةح ماابةةةةةةةل   0000122بةةةةةةةةةة  2102كميةةةةةةةة املنت ةةةةةةةات املصةةةةةةةطاد  سةةةةةةةنة   قةةةةةةةدرتكةةةةةةةح، ديةةةةةةة    09180,23
 .2100كح سنة 0309001,37

قةةةةدر بةةةةةة  2102ا خةةةة   سةةةةنة رتفاعةةةةا عرفةةةةت كميةةةةة املنت ةةةةات املصةةةةطاد  مةةةة  طةةةةر  سةةةةف  املطةةةة  الصةةةةغري ف  
 كةةةةةةةح ماابةةةةةةةل  900132بةةةةةةةةة  2102كميةةةةةةةة املنت ةةةةةةةات املصةةةةةةةطاد  سةةةةةةةنة   تكةةةةةةةح، ديةةةةةةة  قةةةةةةةدر 135241,27
فاةةةد  ةةةيد السةةةردي   مةةةا فيمةةةا لةةةص الكميةةةات املصةةةطاد  مةةة  طةةةر  سةةةف  . 2100كةةةح سةةةنة 819830,73

  979301الكميةات املصةطاد  مة   خنفيةتكةح، دية  ا76200 بةةةياةدر  2102خ   سنة خنفا ا عرفت ا
 .2102كح سنة   863500إىل  2100كح سنة 
جتةةدر اإلشةةةار  هنةةةا إىل  ن الكميةةات املصةةةطاد  مةةة  قحةةةل سةةف  املطةةة  الصةةةغري  علةةى مسةةةتوحل مينةةةاء  يامةةةة       

 .منصورية  كر م  تلك الكميات املصطاد  م  قحل سف   يد السردي 
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 :2912و 2911لسنتي  السمكية بالنسبة ألسعار المنتجات -ب
ماارنةة بسةنة  2102علةى مسةتوحل الوييةة ارتفاعةا ملحوظةا خة   سةنة  السمكيةعرفت  سعار املنت ات       
بسةةحمل  ، وهةةذا راجةة  إىل اخنفةةاغ اإلنتةةاج علةةى مسةةتوحل كةةل مةة  مينةةاء جي ةةل ومينةةاء  يامةةة منصةةورية2100

 .املدمر الحشرية النشاطات ناص وتدهور املوارد السمكية جراء 
 :بالنسبة لميناء جيجل -

ماارنةةة بسةةنة  2102علةةى مسةةتوحل مينةةاء جي ةةل ارتفاعةةا خةة   سةةنة  السةةمكية عرفةةت  سةةعار املنت ةةات     
عرفةةةت  سةةةعار لاةةةد و . % 25,19بةةةةة  2102و 2100معامةةةل التغةةةري   األسةةةعار لسةةةني  قةةةدر، ديةةة  2100

قةةدر معامةةل ، ديةة  2102املصةةطاد  مةة  قحةةل سةةف  املطةة  الصةةغري  ارتفاعةةا خةة   سةةنة  السةةمكية املنت ةةات
املصةةةطاد  مةةة  قحةةةل سةةةف   ةةةيد  السةةةمكية ،  مةةةا بالنسةةةحة ألسةةةعار املنت ةةةات% 24,90التغةةةري   األسةةةعار بةةةةة 

 مةةا فيمةةا لةةص ، % 31,87قةةدر معامةةل التغةةري   األسةةعار بةةةة ، ديةة  ملحوظةةا السةةردي  فاةةد شةةطدت ارتفاعةةا
، ديةة  2100  ييةةا ماارنةةة بسةةنةارتفعةةت  سةةعارها املنت ةةات املصةةطاد  بواسةةطة سةةف  الصةةيد با يةةا  فاةةد 

 .   % 18,80قدر معد  التغري   األسعار بةة  
 :زيامة منصوريةبالنسبة لميناء  -

ماارنةةة  2102ارتفاعةةا خةة   سةةنة   يامةةة منصةةوريةعلةةى مسةةتوحل مينةةاء  السةةمكيةعرفةةت  سةةعار املنت ةةات      
عرفةةةةت لاةةةةد و . % 11,87بةةةةةة  2102و 2100قةةةةدر معامةةةةل التغةةةةري   األسةةةةعار لسةةةةني ، ديةةةة  2100بسةةةةنة 

قةةدر ، ديةة  2102 سةةعار املنت ةةات املصةةطاد  مةة  قحةةل سةةف  املطةة  الصةةغري  ارتفاعةةا   األسةةعار خةة   سةةنة 
املصةطاد  مة  قحةل سةف   السةمكية املنت ةات نفيل الشيء فيما لص، % 11,89معامل التغري   األسعار بةة 

 .% 11,50قدر معامل التغري   األسعار بةة ، دي    األسعار  يد السردي  فاد شطدت ارتفاعا
 
 

 :السمكيةاالقتصادية للمنتجات القيمة  -7
سفينة األاال م  قحل  2118إىل  2117م  سنة  الي  جريت سمكيةوارد الخم ون املدراسات تايي   تشري     

الشرقية م  الح د  املنطاةوالي تا     - ب نشاء احملمية الححرية   املنطاة املعنية (Vizconde de Eza)اإلسحانية 
  ط ،  70111تادر بةة  (Poissons Pélagiques) إىل  ن خم ونات األمساك ال رقاء -واملمتد  م  ةاية دىت الاالة

 (210).كح   الساعة  808كح و  11ما بت  (Poissons Démersales)دت يااوح معد  وفر  األمساك الحيياء 
السردي  ، لويية جي ل، ف ن السردي  املعطيات املادمة م  طر  مديرية الصيد واملوارد الصيديةدسمل و     

  و اهلامور، الحاجو، كحري العينت، الشفنت،  ريو، األنشوفة، الحوقة، السمك األمحر، املريلالسو  ، غري اظ  
 .  السادل ا ي لي اظحار واألخطحو ، هي األنواو األكثر استغ ي، السولة

                                                 
(210) : Bousbia Hocine, La Pêche à Jijel et la Préservation de la ressource, Atelier de réflexion et de consultation sue la pêche 

durable : constat et perspectives, direction de la pêche Jijel,  09 et 10 Mars 2013.  
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لك  . قيمة سوقية  كر م  تلك الي متتا  هبا األمساك ال رقاء تاااألمساك  تعتر األمساك الحيياءعامة  بصفةو    
م   انوع 20وجود  الرامية إىل (2117/2118)  ها ؤ األخري  الي مت إجرا ايسحانية اظملة الححثيةوباعتماد نتا ا 

. الحوقة، منطا السردي  واألنشوفة و اهلامةاات الايمة الت ارية و    املياه السطحيةاألمساك ال رقاء الي تعيش 
 قتصاديةوا جتاريةاات الايمة  انوع 20، منطا قاو الححرو م  األمساك الي تعيش   ا نو   819باإل افة إىل وجود 

 افة إىل املعلومات املتادة باإل ،نفيل اظملة التاييمية نتا اوقد  كدت . الحاجوعالية كالسمك األمحر والشحو  و 
 نواو على  18 نواو على األقل م  الاشريات و 11م  قحل مديرية الصيد الححري واملوارد الصيدية على وجود 

 .األقل م  الرخويات املعروفة بايمتطا الت ارية املرتفعة
   

الايمة ايقتصادية لكل األنواو الححرية املصطاد  على مستوحل كل م  ميناء وسنحاو  فيما يلي تو يح      
خمتل  اييرادات السنوية لكل املنت ات  وماارنة جي ل وميناء  يامة منصورية، والك م  خ   دسا 

 .2102و 2100دسمل املط  واملوان  خ   سني  سمكيةال
 

 2100اييرادات السنوية للمنت ات املصطاد  خ   سني  ((28)ورق   (27)رق  ) وتو ح ا داو  املوالية      
 .على مستوحل كل م  ميناء جي ل وميناء  يامة منصورية 2102و
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 :بالنسبة لميناء جيجل -
 

 النوع
 الصيد بالجياب صيد السردين المهن الصغيرة

 (دج)االيراد 
2911 

 (دج)االيراد 
2912 

 الفـــر 
 (دج)االيراد 

2911 
 (دج)االيراد 

2912 
 الفـــر 

 (دج)االيراد 
2911 

 (دج)االيراد 
2912 

 الفـــر 

Rouget de 
roche 3416000 4725000 1309000 - - - - 90000 -5100000 

Rouget de vase - - - - - - 4950000 10140000 5190000 
Pageot 

commun 3010000 3080000 - - - - 2450000 4560000 2110000 

Pageot acarné  2325000 2916000 - - - - 5825625 8798000 2972375 
Dorade rose 
(gros yeux) 2463750 2501000 - - - - 1237500 1572000 334500 

Marbré 757768 370000 - - - - 35000 70000 35000 
Dorade 2751250 2068000 -683250 - 1500000 1500000 430837 846000 415163 
Denté 2722518 2700000 -22518 - - - 100000 780000 680000 

Pagre (pray) 2873769 5022000 2148231 - - - 579996 793000 213004 
Sar 1181250 665000 -516250 - - - - 70000 70000 

Oblade (kahla) 225000 625000 400000 2625000 1625000 -1000000 - - - 
Merlu 1911679 1224000 -687679 - - - 4937500 4642100 -295400 
Mérou 2848750 3520000 671250 - - - - - - 

Mérou badèche 2741250 2400000 -341250 - - - - - - 
Sole 870000 525000 -345000 - - - 510000 266070 -243930 

Turbot - 90000 90000 - - - - - - 

 2102و 2100 اييراد السنوي للمنت ات السمكية مبيناء جي ل خ   سني :(23)رقم  جدولال
 
 

...../..... 
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Rascasse 1625401 2592000 966599 - - - 140000 216000 - 
Mustelle 578574 1075000 496426 - - - 616660 585000 - 
Galinette 896376 1085000 188624 - - - 260000 174000 - 

Cochon de 
mer 594000 280000 -314000 - - - 297000 264000 - 

Vive 465900 384000 -81900 - - - 0 0 - 
Saupe (tchelba) 565719 966000 400281 7500000 0201111 -1250000 0 60000 - 

Congre 650013 748000 97987 - - - 135000 250000 - 
Murène 618188 598000 -20188 - - - 0 0 - 
Torpille 587500 1680000 1092500 - - - 220000 360000 - 

Raie 2050000 3360000 1310000 - - - 1282500 1746400 463900 
Pastenague 
(Tchouch) 775000 1152000 377000 - - - 50000 300000 250000 

Baudroie 
(Rapé) 1417500 1720000 302500 - - - 861250 801850 -59400 

Chien de mer 5545449 4255000 -1290449 - - - 1462000 1680000 218000 
Petite roussette  669996 1880000 1210004 - - - 770000 1164000 394000 

Gagould 693500 765000 71500 - - - 70000 - -70000 
Aiguillat 82500 140000 57500 - - - - -  

Saint pierre 116667,5 - -116667,5 - - - 60000 154000 94000 
Requin tapis 
(Ange de mer) 

50000 1140000 1090000 - - - 300000 126000 -174000 

Divers P. 
démersaux 470218,5 861000 390781,5 - - - 349704 380000 30296 

Allache - - - 124102920 279598000 155495080 3506250 9826000 6319750 

...../..... 
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Anchois - - - 23688000 14040000 -9648000 190005 - -190005 
Sardine - - - 287926271 252234075 -35692196 5588000 7480000 1892000 
Saurel - - - 164277340 95860840 -68416500 6503750 6253000 -250750 

Chinchard 
(saourine) - - - - -  - - - 

Maquereaux, 
cavaya, kaval - - - 63455535 48760820 -14694715 - - - 

Melva 12610194 10252000 -2358194 16100000 5500000 -10600000 - - - 
Bogue - -  38001000 18121250 -19879750 732000 330000 -402000 

Sériole (Limon) 6509131 6120000 -389131 300000 700000 400000 60000 - -60000 
Brochet 3141645 3536000 394355 500000 775005 275005 - - - 

Maigre (figue) 420000 160000 -260000 - - - - - - 
Bar (loup) 2070000 1734000 -336000 - - - - - - 

Mulet 1462500 2090000 627500 - - - - - - 
Divers P. 

pélagiques 20000 200000 180000 - - - - - - 

Thon 2940000 5800000 2860000 469000 350000 -119000 - - - 
Espadon 2860000 6300000 3440000 - -  - 350000 350000 
Bonite 12327245 7286700 -5040545 5000000 - -5000000 - - - 

Palomete 1942479 2660000 717521 - - - - - - 
Thonine 

(bacorète) 2090019 5567500 3477481 - - - - - - 

Requins gris 450000 600000 150000 - - - 332500 - -332500 
Requin renard 

(taous) 2166000 375000 -1791000 - - - 650000 - -650000 

...../..... 
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Crevette rouge - - - - - - 4930813 4064100 -866713 
Crevette royale - - - - - - 3970890 1980000 -1990890 

Crevette 
blanche - - - - - - 4045500 4236500 191000 

Crevette grise - - - - - - 4335793 1015000 -3320793 
Petite crevette - - - - - - 1807135 810189 -996946 

Langouste 8050000 12180000 4130000 - - - - - - 
Cigale 1820000 2325000 505000 - - - - - - 
Squille 20000 180000 160000 - - - 350000 160000 -190000 
Poulpe 850000 2139000 1289000 - - - 721875 4551593 3829718 
Calmar 293336 40000 -253336 - - - 506250 592000 85750 
Sépia 1647103 3456000 1808897 - - - 506250 792000 285750 
 16661219 83328802 66667583 13630076- 321708991 733945066 17873062 130113200 112240138 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
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 :بالنسبة لميناء زيامة منصورية -
 

 

 النوع
 صيد السردين المهن الصغيرة

 (دج)االيراد السنوي 
2911 

 (دج)االيراد السنوي 
2912 

 (دج)االيراد السنوي  الفـــر 
2911 

 (دج)االيراد السنوي 
2912 

 الفـــر 

Rouget de roche 1978709,4 667500 -1311209,4 - - - 
Rouget de vase - 170640 170640 - - - 

Pageot commun 2362500 450000 -1912500 - - - 
Pageot acarné 

(mafroune ) 
1512000 1366750 -145250 - - - 

Dorade rose (gros 
yeux) 

1295000 190000 -1105000 - - - 

Marbré 448000 1250 -446750 - - - 
Dorade 870009 72450 -797559 - - - 
Denté 837000 38250 -798750 - - - 

Pagre (pray) 1470000 558000 -912000 - - - 
Sar 688880 488050 -200830 - - - 

Oblade (kahla) 455000 458800 3800 250000 - -250000 
Merlu 3735113,2 1575342,6 -2159770,6 - - - 
Mérou 922495,5 488000 -434495,5 - - - 

Mérou badèche 533336 147000 -386336 - - - 
Sole 294000 3500 -290500 - - - 

 2102و 2100 اييراد السنوي للمنت ات السمكية مبيناء  يامة منصورية خ   سني :( 24)رقم جدول ال
 
 

...../..... 
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Rascasse 768600 345510 -423090 - - - 
Mustelle 1104421,5 429750 -65490 - - - 
Galinette 411000 345510 -65490 - - - 

Cochon de mer 25500  -25500 - - - 
Vive 174800  -174800 - - - 

Saupe (tchelba) 1206562,5 376950 -829612,5 300000 150000 -150000 
Congre 192000 2250 -189750 - - - 

Raie 299825 303490 3665 - - - 
Pastenague 
(Tchouch) 

108000 43200 -64800 - - - 

Baudroie (Rapé) 445353 85750 -359603 - - - 
Chien de mer 420000  -420000 - - - 

Petite roussette 
(chat) 

665000 395200 -269800 - - - 

Aiguillat 292500 448050 155550 - - - 
Saint pierre 870375  -870375 - - - 

Allache 38703500 57346575 18643075 48879590 52858413,5 3978823,5 
Anchois 13465235 20322750 6857515 15974285 18393162 2418877 
Sardine 45849375 79180000 33330625 59568750 68939460,8 9370710,8 
Saurel 12683350 13230000 546650 15803750 13057875 -2745875 

Chinchard 
(saourine) 

700000 - -700000 1155000 - -1155000 

Maquereaux, 
cavaya, kaval 

2600000 - -2600000 2150000 - -2150000 

...../..... 
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Melva 681750 484000 -197750 - - - 
Bogue 1444038 2081250 637212 2185690 - -2185690 

Sériole (Limon) 1865125 251520 -1613605 1000000 - -1000000 
Brochet 2619104,8 353250 -2265854,8 2700000 - -2700000 
Ombine - 84100 84100 - -  

Thon - 103850 103850 - 90000 90000 
Espadon 1100000 1947750 847750 -   
Bonite 882000 137500 -744500 750000 50000 -700000 

Palomine (étoile 
ou chèvre) 

1215000 90000 -1125000 200000 - -200000 

Requin bleu 40000 7000 -33000 - - - 
Langouste 400000 760000 360000 - - - 

Cigale - 80000 80000 - - - 
Poulpe 75 44000 43925 - - - 
Calmar 165,82 189000 188834,18 - - - 
Sépia 157,5 227850 227692,5 - - - 
 2621846 153538911 150917065 37736732 186371588 148634856 المجموع
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 :تحليل النتائج
دج سةةةةنة  0202818310ة علةةةةى مسةةةةتوحل وييةةةةة جي ةةةةل مةةةة  سةةةةمكيمةةةة  املنت ةةةةات ال ارتفةةةة  اييةةةةراد السةةةةنوي     

دج، وهةذا راجة  إىل ايرتفةاو الةذي  10212307،  ي ب ياد  قدرها 2102دج سنة  0237113890إىل  2100
 الكميةةةات املصةةةطاد  املسةةة ل علةةةى مسةةةتوحل بسةةةحمل الةةةناص 2102خةةة   سةةةنة السةةةمكية عرفتةةة   سةةةعار املنت ةةةات 

 .2102خ   سنة 
 

 :بالنسبة لميناء جيجل -
 2100دج سةنة  902002303على مستوحل مينةاء جي ةل مة   السمكيةارتف  اييراد السنوي م  املنت ات       

دج، ديةةةةة  ارتفةةةةة  اييةةةةةراد السةةةةةنوي مةةةةة   2198210،  ي ب يةةةةةاد  تاةةةةةدر بةةةةةةة 2102دج سةةةةةنة  977301992إىل 
دج  071007211إىل  2100دج سةةةنة  002281070املنت ةةات املصةةطاد  مةة  طةةر  سةةةف  املطةة  الصةةغري  مةة  

 ن املنت ةةات املصةطاد  مةة  طةر  سةةف   ةيد السةةردي    دةت  .دج 03037112،  ي ب يةاد  قةةدرها 2102سةنة 
دج  321708991إىل  2100دج سةةنة  377980111دج، ديةة  اخنفةةض مةة   07171131اخنفةةض ايرادهةةا بةةةة 

 مةةةا بالنسةةةحة ل يةةةراد السةةةنوي للمنت ةةةات املصةةةطاد  مةةة  طةةةر  سةةةف  الصةةةيد با يةةةا  فاةةةد ارتفةةة  مةةة  . 2102سةةةنة 
وجتةةةدر . دج 01110209،  ي ب يةةاد  تاةةدر بةةةة 2102دج سةةنة  07720012إىل  2100دج سةةنة  11113007

علةى مسةتوحل مينةاء جي ةل هةو ايةراد منت ةات املطة   السةمكيةاإلشار  هنةا إىل  ن  كةر ايةراد مسة ل مة  املنت ةات 
 .الصغري 

 

 :ميناء زيامة منصورية -
دج سةنة  299000920علةى مسةتوحل مينةاء  يامةة منصةورية مة   السةمكيةارتف  اييةراد السةنوي مة  املنت ةات      

دج، ديةة  ارتفةةة  اييةةراد السةةةنوي  81700030،  ي ب يةةةاد  تاةةدر بةةةةة 2102دج سةةنة  779901899إىل  2100
إىل  2100دج سةةةةةنة  080178001املصةةةةةطاد  مةةةةة  طةةةةةر  سةةةةةف  املطةةةةة  الصةةةةةغري  مةةةةة   السةةةةةمكية مةةةةة  املنت ةةةةةات
دج وهةةةو  كةةةر مةةة  ايةةةراد منت ةةةات سةةةف  املطةةة   73371372درها ،  ي ب يةةةاد  قةةة2102دج سةةةنة 001730000

  دت  ن املنت ات املصطاد  م  طر  سةف   ةيد السةردي  ارتفة  ايرادهةا بةةة . الصغري  على مستوحل ميناء جي ل
وجتةةةدر . 2102دج سةةةنة  007070900إىل  2100دج سةةةنة  001903110دج، ديةةة  ارتفةةة  مةةة   2120081

علةى مسةتوحل مينةاء  يامةة منصةورية هةو ايةراد منت ةات  السةمكيةيراد مس ل م  املنت ات اإلشار  هنا إىل  ن  كر ا
 .املط  الصغري 
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 :2102ودسمل املوان  لسنة  السمكيةاييراد السنوي دسمل املنت ات ( 20رق  )يو ح ا دو  التاي       

 

 ( دج) 2912االيراد السنوي  النــــــــــــــوع
 ميناء جيجل

 ( دج) 2912االيراد السنوي 
 زيامة منصورية

 المجموع

 األسماك البيضاء
 Poissons Blancs 

012730821 9110097 000931107 

 األسماك الزرقاء
Poissons Pélagiques 

322011091 729110801 0020010181 

 القشريات والرخويات
Crustacés et 
Mollusuques 

70020702 0711001 79022272 

 المجموع العام 779901899 977301992 المجموع

 0237113890 0237113890 المجموع العام

    
   
 
 : ع ه ن د   ن (20رق  ) م  خ   النتا ا املحينة   ا دو   

ينةةاء ملي  كةةر مةة  اييةةراد السةةنو ( دج 977301992) ينةةاء جي ةةلمل السةةمكيةاييةةراد السةةنوي للمنت ةةات  -
 .(دج 779901899)  يامة منصورية

، وهةةةو  كةةةر مةةة  ايةةةراد األمسةةةاء الحييةةةاء  دج 0020010181 بةةةةةةاييةةةراد السةةةنوي للمسةةةاك ال رقةةةاء ياةةةدر  -
وهةذا . دج 79022272 ايراد الرخويات والاشريات والذي ياةدر بةةةو  ،دج 000931107بةة والذي يادر 

، 2102خةةة   سةةةنة  ، والةةةكاات الايمةةةة الت اريةةةة اهلامةةةة األمسةةةاك ال رقةةةاء مةةة راجةةة  إىل اإلنتةةةاج الكحةةةري 
كةةةح ماابةةةةل  0078277ديةةة  قةةةدرت الكميةةةات املصةةةطاد  مةةةة  األمسةةةاك ال رقةةةاء خةةة   هةةةةذه السةةةنة بةةةةةة 

  .كح للرخويات والاشريات  13191وكح للمساك الحيياء  213287

 2107، جي ل DPRHطالحة بايعتماد على املعطيات املادمة م  قحل م  إعداد ال :المصدر
 

 2102اييراد السنوي للمنت ات السمكية دسمل املوان  خ   سنة  :(21)رقم  جدولال
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 التوقعات المرتقبة آلثار المحمية البحرية لتازة: المبحث الرابع
الححريةةة لتةةا   مةة  ديةة  تنوعطةةا النحةةايت واظيةةواين الححةةري الفريةةد مةة  للةيةةة الحالغةةة الةةي ت خةةر هبةةا املنطاةةة نظةةرا      

نوعةة  والةةةذي ي ياةةل  ةيةةةة عةة  الةةةري، وجةةمل إنشةةةاء حمميةةة اريةةةة مةة   جةةةل تسةةيري املةةةوارد الححريةةة للمنطاةةةة بطرياةةةة 
سةةيت  و  ،معا نيةةة ومسةةتدامة وكةةذا احملافظةةة عليطةةا   ظةةل ت ايةةد اليةةغوطات الحشةةرية علةةى هةةذه املةةوارد يومةةا بعةةد يةةو 

  دا  الدراسةة وكةذلك وعينتطةا، الدراسةة  تمة  ألفةراد و ةفا   ملححة ا هةذا سةيتناو وعلية   .ء إىل دراسة ميدانيةالل و 
 تانةت   هبةا قمنةا لإلجةراءات الةي و ةفا   يتيةم  كمةا و ةدقطا، وثحاهتةا وطةرو تصةميمطا وإعةدادها، املسةتةدمة

، تحيانايسة فاةرات وحتليةل الدراسةة، حتليةل   اعتمةد عليطةا الةي اإلدصةا ية الدراسةة وتطحياطةا، واملعا ةات  دوات
 .و خريا  اختحار الفر يات، ألجل الو و  إىل اإلستنتاجات والتو يات الي ختدم الدراسة

 

 لتازة البحرية للمحميةتقديم عام : المطلب األول
الححةةر  جنةةو شةةحكة مسةةريي احملميةةات الححريةةة    ينةةدرج مشةةروو إقامةةة احملميةةة الححريةةة لتةةا     إطةةار مشةةروو     

، وهةو  دةد املشةاري  (WWF)واملاةاح مة  طةر  الصةندوو العةاملي للطحيعةة  ، (Med Pan Sud)  األبةيض املتوسةل
ليحيةةا، و الححةةر األبةيض املتوسةةل بةالتوا ي مةة  املشةاري  األربعةةة األخةرحل   كةةل مة  تةةونيل، جنةو  اخلمسةة املاامةةة   

 .وتركياكرواتيا و 
والةذي ، (Interreg IIIC Med Pan) الشةحكة املتوسةطية للحظةا ر الوطنيةة يعةد هةذا املشةروو امتةداد ملشةرووو      

وا  فةا  املشةروو، شةاركت كةل مة  فطة. 2113و 2110ما بت سني  (WWF)  قره  ييا الصندوو العاملي للطحيعة
  خمتلةةة  الورشةةةات التانيةةةة الةةةي  قامطةةةا املديريةةةة العامةةةة للغابةةةات واظظةةةا ر الوطنيةةةة لكةةةل مةةة  تةةةا   وقورايةةةة والاالةةةة 

وقةةةد دظةةةي مشةةةروو اظظةةةري  الوطنيةةةة لتةةةا   باألفيةةةيلة  مةةةام كةةةل مةةة  مشةةةروو  ،(WWF) الصةةةندوو العةةةاملي للطحيعةةةة 
مت دما هاتت األخريتت   براما عمةل مشةروو اظظةري   وقد. شروو اظظري  الوطنية لاورايةاظظري  الوطنية للاالة وم

 .الوطنية لتا  
 (219):، وهو ماس  إىل شطري 2107-2119 على طو  الفا ،مشروو إقامة احملمية الححرية لتا   تد ود    

 ؛الححرية لتا  ، دي  مت اينتطاء من تصني  احملمية اقامة و واملتعل  ب (2102-2119)األو   اس ال -
عةة  طريةة   واملتعلةة  بتنميةةة وتطةةوير السةةيادة الحي يةةة باحملميةةة الححريةةة لتةةا   (2100-2102)الثةةاين  اسةة ال -

 .، والك بالتنسي  م  رابطة الغوص لويية جي ل (Sentiers sous-marins)اقامة مسارات حتت الححر
 

 :الموقع -1
هكتةةار، سةةلمى بةة   073هكتةةار، مو عةةة علةةى بلةةديات العوانةةة  7013متتةةد اظظةةري  الوطنيةةة لتةةا   علةةى مسةةادة      
كة  مكونةة   19علةى واجطةة اريةة علةى طةو  وتنفةتح اظظةري  . هكتار 0120 يامة منصورية و  ،هكتار 0980 ياد  

 . م  شواط  رملية و ةرية
                                                 

(219) : Parc national de Taza, Le Projet pilote MedPAN Sud Pour l’intégration de la zone marine au PNTaza 2009- 
2012 : Genése, Résultats et Perspectives, The 2012 Forum of marine protected areas in Mediterrannean. 
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إن املنطاة الححرية لتا   عحار  ع  امتداد اري للحظري  الوطنيةة لتةا  ، وهةي تاة    ا ة ء الشةرقي خللةيا ةايةة،      
  .غر –شرو إىل جنو  جنو  -ك  م  اجتاه اا  اا   31,4يحلح طو  خططا السادلي 

 (201):حيد هذا املوق  الححري م و  
 ؛م 011ا ر  الااري املتوافاة م  العم   انفصا منطاة  :الشمال الغربي -
 ؛خل قاري ينطل  م  امتداد ر س العافية :الشمال الشرقي -
 ؛للمنطاة الححرية اخلل السادلي :الجنوب الشرقي -
 .خل قطري للسادل دتد إىل الر س الغريب خلليا تا   :الجنوب الغربي -

 

 :تقسيم المنطقة البحرية لتازة -2
 مبدأ التقسيم -أ   

 لليونيسةكو املتعلة  مبحميةات احملةيل  (MAB)يستند تاسي  املنطاة املراد محايتطا إىل برناما احمليل واإلنسان       
 : ماسمة كما يلي مناط  (17)فكل حممية عجمل  ن حتتوي على ث ل  (200)اظيوي،
 (:المنطقة المركزية)منطقة الحماية الكلية  -

وهةةةةي املنطاةةةةة الحي يةةةةة  (202)لمنطاةةةةة احملميةةةةة،لمةةةة  املسةةةةادة اإلامجاليةةةةة  % 20 إىل % 10 نسةةةةحة وحتتةةةةل    
دي  عجمل  ن تشتمل على العنا ر املمي   للنظمة الحي ية للمنطاة، وهلةا  دوار عديةد  مة   ،اإلسااتي ية

اسةةةاجاو التنةةةوو الحيولةةةوجي، محايةةةة املةةةوارد ا ينيةةةة للنةةةواو املطةةةدد  واظساسةةةة والةةةي هةةةي   طريةةة  :  ةطةةةا
ايناةةةراغ، احملافظةةةة علةةةى خمتلةةة  الوظةةةا   الةةةي ت ديطةةةا األنظمةةةة الحي يةةةة، باإل ةةةافة إىل حتسةةةت املةةةة ون 

 .واملراقحة وغالحا ما تكون هذه املنطاة خمصصة لنشاطات الحح  العلمي والر د .السمكي
 

 (:المنطقة العازلة)منطقة الحماية النسبية  -
وهي املنطاةة احمليطةة مبنطاةة  (207)،اإلامجالية املنطاة احملميةم  املسادة  % 40 إىل % 30 نسحة وحتتل    

وهةةذه املنطاةةة غالحةةا مةةا تكةةون خمصصةةة لنشةةاطات التعلةةي  الحي ةةي، . اظمايةةة الكليةةة، وهةةي مبثابةةة دةةاف  هلةةا
منطاةةةة اظمايةةةة  وتعتةةةر. الحي يةةةة ونشةةةاطات الححةةة  األساسةةةي والتطحياةةةي السةةةيادةو النشةةةاطات الافيطيةةةة، 

 .النسحية مبثابة دلاة و ل بت منطاة اظماية الكلية واملنطاة احمليطة
 
 

                                                 
 .دسمل املعطيات املادمة م  قحل اظظري  الوطنية لتا  : (201)

(200) : Grimes Samir, Plan de gestion de l’aire marine du parc national d’El Kala, Projet MedMPA, PNUE, PAM, CAR-
ASP, 2005, P 83. 

)202(: Parc national de taza, Concept des AMP en méditerranée 0en Algérie et projet de classement de Taza, Le 1er 
Concours de la photographie sous marine de la corniche Jijelinne, 05-8 Juillet 2011. 

(207) : Ibid. 
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     :المنطقة المحيطة -
وتعمةةل هةةذه املنطاةةة علةةى دةة   (208)مةة  املسةةادة اإلامجاليةةة املنطاةةة احملميةةة،فةةأكثر  -% 50نسةةحة  وحتتةةل      

 .للموارد الطحيعية للمنطاةالسكان احملليت على ايستغ   العا ين املستدام 
 

دوا ةر خمتلفةة ومتحةد  املركة  مة   جةل التكية  مة  الظةرو   على شكل سلسلة ةوتكون هذه املناط  الث ث         
  :وايدتياجات احمللية، كما هو مو ح   الشكل املواي

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :تقسيم المنطقة البحرية لتازة -ب  
 (200):مت تاسي  املنطاة الححرية لتا   إىل ث ثة مناط  وفاا ملا يلي      
 :منطقة الحماية الكلية -
والي  لمحمية الححريةاملسادة اإلامجالية لم    %07,0،  ي ما يعاد  هكتارا 0299تحلح مسادتطا و       

التنوو الحيولوجي هبد  محاية  عالية م  اظماية حتظى هذه املنطاة بدرجةو  .هكتارا 9117تادر بة 
، كما  هنا طاالتوق  داخلو م  دظر الرسو  مسمودة املنطاةامل دة   هذه  باإل افة إىل  ن .واساجاع 
 .لحح  العلميخمصصة ل

 

 :نسبيةمنطقة الحماية ال -
وتناس  . لمحمية الححريةاملسادة اإلامجالية لم    %20،  ي ما يعاد  هكتارا 2100وتحلح مسادتطا           

خا ة با  ر واملناط  السادلية، وتكون درجة اظماية هبا خا ة، وم  بت  إىل منطاتت؛ األوىل بدورها
                                                 

(208) : Ibid. 
(200) : Parc national Taza, Les travaux de consultations et de concertation pour la mise en place de l’AMP du PNTaza, 

1er séminaire national sur les aires marines protégées en Algérie : le cas du classement de la zone marine du Parc national de 
Taza, Projet pilote MedPAN Sud, 07 juin 2012. 

 

 تاسي  احملمية الححرية لتا   :(24)رقم الشكل 

 النسحيةنطاة امل
 منطاة اظماية الكلية

 احمليطةنطاة امل
 طالحةة إعداد ال م  :المصدر
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والغوص بدون قارورات (   مناط  معينة هبا مسموح)السحادة وامل دة والرسو النشاطات املسمودة هبا 
 ما . ، باإل افة إىل الحح  العلمي والتعلي  والتكوي (والذي يكون باخيص) وكس ت والغوص بالاارورات 

تتمثل املنطاة الثانية تكون درجة اظماية هبا متوسطة هدفطا محاية املنطاة الكلية على وج  اخلصوص، و 
 يد املط   و  les palangres/ palangrots يد املط  الصغري  باستعما  : النشاطات املسمودة هبا   

 لصيد املتعة، كذلك هذه املنطاة مسمودة les lignes (canne, traine, à la main) باستعما الصغري  
وهو مسموح )السحادة وامل دة والرسو باإل افة إىل . les lignes (canne, traine, à la main)باستعما  

 .والغوص باستةدام الاارورات والحح  العلمي والتكوي (   مناط  دون األخرحل
 

 :المنطقة المحيطة  -
 ي ما ياابل هكتارا  1297تحلح مسادتطا ، دي  خصصت  كر نسحة م  احملمية الححرية هلذه املنطاة           

إىل حتاي  التنمية املستدامة م   هتد محاية  عيفة وهي م  مسادة احملمية الححرية، تتمت  بدرجة   10,0%
 :وتتمثل النشاطات املسمودة بداخلطا  . دومة النشاطات املمارسة بداخلطاخ   د

 بالنسبة للصيد الحرفي: 
 ماا؛ 01الصيد بسف  ا يا     عماو تتعدحل 

 ماا؛ 71الصيد بسف   يد السردي     عماو تتعدحل 
 ,Filet trémail, Palangre, Lignes (à la main, traine: لوسا ل التاليةبواسطة ا املط  الصغري  الصيد بسف 

canne). 
 بالنسبة لصيد المتعة: 

 Filet trémail, Les palangres/ Palangrot, Lignes (à la main, traine, canne)استعما  الصيد ب
 (.la pêche sous-marine responsable)الصيد بالغوص املس و  بي يا 

     

باارورات )بنوعي   السحادة وامل دة والرسو والغوص: بالنشاطات األخرحل املسمودة هي ما فيما يتعل  
والتكوي ، تصري  مياه الصر   ، التعلي Monitoringالحح  العلمي  ، باإل افة إىل(وبدون قارورات

 .ليعا إىل دراسات التأثري الحي يعجمل  ن  واللذي  ،الصحي وكذا األشغا  الححرية
 

حمظور   امجي  مناط  احملمية ( Filets Maillants) ا إىل  ن الصيد بالشحاك املتحركةوجتدر اإلشار  هن    
 .ظظر استعماهلا   الححر األبيض املتوسل 2117 سنة الححرية، دي  مت و   قوانت  

 

 : ومناط  تاسيمطايو ح بالتفصيل املنطاة احملمية الححرية للحظري  الوطنية لتا    (20رق  ) والشكل املواي
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 التوقعات المرتقبة آلثار المحمية البحرية لتازة على التنوع البيولوجي والصيد البحري :المطلب الثاني
 تصميم الدراسة الميدانية -0

 تتيةم  هلةذه الدراسةة، وهةي امليدانيةة الدراسةة   اعتمادهةا مت الةي والطرا ة  األسةاليمل هةذا املححة  يتيةم    
 و سةاليمل لةذلك ال  مةة واإلجةراءات الحيانةات وطرا ة  امجة  املسةتةدمة، واألدا  املدروسةة، والعينةة الححة   تمة 
 .وتفسريها الحيانات حتليل

 مجـتمع الـدراسة  -أ
للحظةةري  الوطنيةةة لتةةا   التابعةةة احملميةةة الححريةةة  مشةروواملةةوظفت واملسةة ولت علةةى  اةل  تمةة  الدراسةةة امجيةة      

، وهبةذا تكةون  ةا  على مستوحل الاا  الةوطي داليا يد  املتواجد الححرية الودةي ل على اعتحار  هنا احملمية 
 .مناسمل لتطحي  ودراسة املو وو

 عينة الدراسة -ب
 ح عدده  ةتا   ةي ل والحاللاحملمية الححرية  مشرووتتمثل عينة الدراسة   عدد املوظفت واملس ولت على           
احملميةة الححريةة وخمتلة  قيةايا  مشةروو عينةة الدراسةة، لكةوهن  األفةراد املسة ولت علةىرد، ومت إختيةار  فةراد فة 28 

 .التنوو الحيولوجي والصيد الححري فيطا
 

  PNT ،2107 اظظري  الوطنية لتا  ،  :المصدر
 

 احملمية لتا   مناط  تاسي  املنطاة الححرية: 21الشكل 
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 تصميم أداة الدراسة -ج
 بناء على طحيعة الحيانات الي يراد امجعطا، وعلى املنطا املتحة    الدراسةة والوقةت املسةموح بة  واإلمكانيةات      

، إ ةةافة إىل إعتمةةاد (ياناإلسةةتح) و مةةة لتحايةة   هةةدا  الدراسةةة هةةاملتادةةة، وجةةدنا  ن األدا  األكثةةر م املاديةةة 
 .السمكية واردامل دظات وإدصا يات املرحل   امج  الحيانات كاملااب ت و األدوات األخ

 

ا ص الوظيفيةةةة لعينةةةة ا ةةة ء األو  يتعلةةة  بةةةاملتغريات الشةصةةةية واخلصةةة: مةةة  ث ثةةةة  جةةة اء يانوقةةةد تكةةةون اإلسةةةتح     
 حيان،  مةا ا ة ء الثةاين مة  اإلسةت(مةد  العمةلا نيل، العمر، املسةتوحل التعليمةي، مسةتوحل الوظيفةة، )الدراسة مثلة   

عحةار  ماسةمة علةى  (21) ويتكةون مة ، (التنةوو الحيولةوجي والصةيد الححةري  احملميةات الححريةة  مساةة (فيتعل  بةة 
 :وهي حموري 
ويشةةتمل هةةذا احملةةور علةةى  ،التنةةوو الحيولةةوجي  احملافظةةة علةةى احملميةةات الححريةةة  مسةةاةة :األولالمحــور  - 
 .عحارات (01)
 (01) ويشةةتمل هةةذا احملةةور علةةى ،لصةةيد الححةةرياسةةتدامة ا  احملميةةات الححريةةة  مسةةاةة :المحــور الثــاني - 

 .عحارات
فاةر  مة  حمةاور  دا  الدراسةةة مخسةة خيةارات ماسةةمة واسةتةدمنا التاسةي  اخلماسةي الليكةةاريت دية  ياابةل كةةل      

 :إىل درجات كمايلي
 .غري مواف  بشد  (0)درجة  -
 .غري مواف  (2)درجة  -
 .مواف  بدرجة متوسطة (7)درجة  -
 .مواف  (8)درجة  -
  .مواف  بدرجة عالية (0)درجة  -
 

اظالةة الراهنةة لتفسةري امل دظة كأدا   م  الحيانات واظاا   مة  واقة  املواقة  والتصةرفات و  كما إعتمدنا على     
احملميات الححرية وقيةايا التنةوو الحيولةوجي والصةيد الححةري خصو ةا ب سحا  بعض املمارسات والسلوكات اخلا ة 

 . ثناء قيامنا بالدراسة اإلستط عية
بلةةةة كةةةأدا  اةةة  محاشةةةر  تسةةةتةدم   مسةةةاءلة  موعةةةة مةةة  املسةةة ولت   ايدار  إ ةةافة إىل إعتمادنةةةا علةةةى املاا      

 . العليا والوسطى، والك للوقو  على مستويات التنوو الحيولوجي والصيد الححري   احملمية املححوثة
 

 المعالجة اإلحصائية واختبار الفرضيات -2
إسةةةتعراغ اإلختحةةةارات اإلدصةةةا ية املسةةةتةدمة، وو ةةة  املتغةةةريات الشةصةةةية، وعةةةرغ  عنصةةةرسةةةيت    هةةةذا ال     

 .مستويات تواجد  بعاد الدراسة   احملمية املححوثة، و وي إىل إختحار فر يات الدراسة
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 المعالجة اإلحصائية الستبيان الدراسة -أ
للعلةوم ايجتماعيةة  اإلدصةا ية اظ م برناما استةدام مت اامعة، الحيانات وحتليل الدراسة  هدا  لتحاي      
 اإلدصةا ية مة  ايختحةارات كحةري   موعةة علةى حيتةوي برنةاما ، وهةو(SPSS)بالرم   اختصارا ل  يرم  والذي
اإلدصةاء  و ةم  اخل،...وايحنرافات املعيارية املتوسطات التكرارات، مثل الو في اإلدصاء  م  تندرج الي

 مت الي اإلدصا ية األساليمل  موعة يلي وفيما  .اخل...األدادي التحاي  ايرتحا ، معام ت مثل ايستديي
 :الدراسة هذه   استةدامطا

 مايةاس ليكةارت اخلماسةي خ يةا طةو  ولتحديةد اآلي، اظاسةمل إىل الحيانةات إدخةا  بعةد دية  :المدى 
، مث (8=0-0)ليةةكارت  مايةاس قيمةة لةدرجات و  ةغر  كةر بةت املةدحل دسةا  مت ايسةتحيان   املسةتةدم
، مت (1.0=8/0)  ي الصةحيحة اخلليةة علةى طةو  األخةري   للحصةو  املايةاس درجةات عةدد علةى تاسةيم 

،  (0.0=0+1.0)والةةك لتحديةةد اظةةد األعلةةى للف ةةة  ،(0) إ ةةافة هةةذه الايمةةة إىل  قةةل قيمةةة   املايةةاس وهةةي
 :الف ات كما يلي طو    حح وهكذا

 .دثل الر ي ي  واف  بشد  0.0إىل  0م   -
 .دثل الر ي ي  واف  2.1إىل  0.00م   -
 .دثل الر ي مواف  بدرجة متوسطة 7.8إىل  2.10م   -
 .دثل الر ي مواف  8.2إىل  7.80م   -
 .دثل الر ي مواف  بشد  0إىل  8.20م   -
 علةى للتعةر  هبةا ايسةتعانة متةت: المئويـة المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة والنسـب 

مسةتوحل ع قةة املتغةري املسةتال بةاملتغريات  لتحديةد وكةذا الدراسةة، ألفةراد عينةة والوظيفيةة اخلصةا ص الشةصةية
 .التابعة
 ايستحيان فارات ثحات ملعرفة :كرونباخ اختبار ألفا. 

 

 صد  وثبات أداة الدراسة -ب
 :الصد  الظاهري لألداة  -

 ةدو  دا  الدراسةة   قيةاس مةا و ةعت لاياسة ، مت عر ةطا علةى عةدد مة  احملكمةت للتعر  على مةدحل      
، ومت األخةةذ مب دظةةاهت ، وإعةةاد   ةةياغة بعةةض الفاةةرات، وإجةةراء ةامعةةة جي ةةلة التدريسةةية مةة   عيةةاء اهلي ةة

                    .(10) وبلةح عةدد احملكمةت ،  فاراتة  يانالتعدي ت املطلوبة، بشكل دقي  حياة  التةوا ن بةت ميةامت اإلسةتح
 (0)بصةةورهتا النطا يةةة وامللحةة  رقةة  ( حياناإلسةةت)و   ةةوء تصةةويحات احملكمةةت قمنةةا ب عةةداد  دا  هةةذه الدراسةةة 

 .النطا ية    ورت  يانيو ح اإلستح
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 :ثبات أداة الدراسة -
  طلةةة  املايةةةاس  بعةةةاد بةةةت ايرتحةةةا  معةةةام ت متوسةةةل علةةةى تعتمةةةد معادلةةةة (Cronbach) كرونحةةةا  اقةةةاح     
 املايةاس (Homogeneity) جتةانيل  و (Reliability) ثحةات يختحةار (Alpha Coefficient)  لفا معامل عليطا

 د  فةأكثر) 1.3) كةان كلمةا" كرونحةا   لفةا" معامةل  ن دية . (Internal Consistency) الةداخلي واتسةاق 
 .(201)املستةدم للماياس الداخلي وايتساو الثحات على الك

 ثحةات لايةاس ،(Cronbach's Alpha) "كرونحةا   لفةا" بطرياةة العينةة علةى الثحةات  جرينةا خطةوات وقةد         
 (21) رقة  وا ةدو  الفاةرات وارتحةا  الكلةي، للثحةات كمعامةل (كرونحةا   لفةا) معامةل ادتسةا  متيان ايسةتح
 .الكلي الثحات معامل إي باإل افة ألبعاد الدراسة (كرونحا   لفا) معام ت يحت

 
 
 

 

 كرونباخ للثبات معامل ألفا عدد الفقرات إسم البـعد
 1.90 01 التنوو الحيولوجي  احملافظة على احملمية الححرية  مساةة

 1.00 01 صيد الححرياستدامة ال  احملمية الححرية  مساةة
 1.01 21 ككل يانايستح

 
 

 بدرجةة تمتة ي يانايسةتح  ن ىعلة يةد  مةا (9.09) مة   كةر وهةو ،(9.09) الكلةي الثحةات معامةل وبلةح
 .الدراسة عينة  فراد امجي  على  يسمح بتطحيا ما وهذا الثحات، م  عالية

 

 النتائج المتعلقة بوصف خصائص عينة الدراسة -ج
تاةةوم هةةذه الدراسةةة علةةى عةةدد مةة  املتغةةريات الددوغرافيةةة املتعلاةةة باخلصةةا ص الوظيفيةةة والشةصةةية ألفةةراد عينةةة      

، و   ةوء هةذه املتغةريات (ا ةنيل، العمةر، املسةتوحل التعليمةي، املسةتوحل الةوظيفي، مةد  العمةل)الدراسة واملتمثلةة   
  :ة عينة الدراسة على النحو التاي  و فدك

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس .1
 
 
 

 %النسبـة  العـدد الفـئة العــامل

 الجنس
 00.77 08 اكر
 80.13 01  نثى

  
                                                 

 .000، ص 2119ترامجة خالد العامري، دار الفاروو للنشر والتو ي ، ا ي  ، مصر، ، الطحعة الثانية ، (Spss)التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  ،باينتجوي : .(201)

 SPSSخمرجات برناما الة طالحة بايعتماد على م  إعداد ال :المصدر
 

 SPSSبرناما الةة  م  إعداد الطالحة بايعتماد على إجابات  فراد عينة الدراسة وخمرجات :المصدر
 

 تو ي  عينة الدراسة وف  متغري ا نيل :(20)رقم جدول ال
 
 

 احملاور دسمل( كرونحا   لفا طرياة) الثحات معام ت :(21)رقم  الجدول
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 :(21رق  ) ودك  تو يح نتا ا ا دو  الساب  م  خ   الشكل التاي    
 

 

 
 
 

 مةة % 00.77بنسةةحة فةةرد و  (08)تو يةة  الةةذكور   العينةةة قةةد بلةةح  والشةةكل السةةابات بةةأن يتيةةح مةة  ا ةةدو      
 (01) مةةةوو املححةةةوثت، وهةةةذا يعةةةي  ن  غلحيةةةة  فةةةراد عينةةةة الدراسةةةة هةةة  مةةة  الةةةذكور، علمةةةا  ن عةةةدد اإلنةةةال كةةةان 

 .م  ااموو الكلي للعينة املححوثة%  80.13وبنسحة ت عام 
 

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير العمر .2
 

 
 %النسبـة  العـدد الفـئة العــامل

 العمــر

 10.77 12 سنة 20  قل م 
 02.01 17 سنة 71 قل م  -سنة 20
 20.11 11 سنة 70 قل م  -سنة 71
 77.77 10 سنة 81 قل م  -سنة 70

 21.07 10 سنة فأكثر 81م  
  
     
     

 :(23 رق ) ودك  تو يح نتا ا ا دو  الساب  م  خ   الشكل التاي       
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  نثى اكر

 العدد

 SPSSبرناما الةة  م  إعداد الطالحة بايعتماد على إجابات  فراد عينة الدراسة وخمرجات :المصدر
 

 تو ي  عينة الدراسة وف  متغري ا نيل :(21)شكل رقم ال
 
 

 SPSSبرناما الةة  م  إعداد الطالحة بايعتماد على إجابات  فراد عينة الدراسة وخمرجات :المصدر
 

 تو ي  عينة الدراسة وف  متغري العمر :(20)الجدول رقم 
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مةة  إامجةةاي % 77.77مةة  العمةةا  والةةذي  دثلةةون مةةا نسةةحت   (10)  ن والشةةكل السةةاباتيتيةةح مةة  ا ةةدو         
مةنط  دثلةون  (11)سةنة وهة  الف ةة األكةر،   دةت  ن  81سةنة إىل  قةل مة   70عينة الدراسة تااوح  عماره  م  

سةنة، بينمةا ي دة   ن  70سةنة إىل  قةل مة   71م  إامجاي العينة املححوثة قد كانت  عماره  مة   %20ما نسحت  
 20ويحلةح عةدد األفةراد األقةل مةة  ، ℅01.13سةنة بنسةحة  71 قةل مة  سةنة و  20عامةل تةااوح  عمةاره  بةت ( 17)

سةةنة والةةي   81مةة  إامجةةاي العينةةة املححوثةةة،   دةةت شةةكلت ف ةةة األفةةراد األكةةر مةة   10.77فةةرد بنسةةحة  (12)سةةنة 
 %.01.13نسحة فرد  (10)كان عددها 

 

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير المستوى التعليمي .3
 

 

 %النسبـة  العـدد الفـئة العــامل

 المؤهل العلمي
 21.07 10 ثانوي
 11.13 01 جامعي

 02.01 17 دراسات عليا
  
 
 

 :(20رق  ) ودك  تو يح نتا ا ا دو  الساب  م  خ   الشكل التاي    
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 قل  -سنة 20 سنة20 قل م  
 سنة 71م  

 قل  -سنة 71
 سنة 70م  

 قل  -سنة 70
 سنة 81م  

 سنة فأكثر 81

 العمر

 SPSSبرناما الةة  م  إعداد الطالحة بايعتماد على إجابات  فراد عينة الدراسة وخمرجات :المصدر
 

 SPSSبرناما الةة  م  إعداد الطالحة بايعتماد على إجابات  فراد عينة الدراسة وخمرجات :المصدر
 

 تو ي  عينة الدراسة وف  متغري العمر :(20)رقم شكل ال
 

 تو ي  عينة الدراسة وف  متغري املستوحل التعليمي :(29)رقم  جدولال
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مةة  إامجةةاي عينةةة  %11.13 مةة   فةةراد الدراسةةة دثلةةون مةةا نسةةحت ( 01)  نوالشةةكل السةةابات  تحةةت مةة  ا ةةدو       
الدراسةةة مةة هلط  العلمةةي ليسةةانيل وهةة   علةةى نسةةحة مةة   مةةوو  فةةراد العينةةة املححوثةةة، ت هةةا األفةةراد الةةذي  حيملةةون 

 %002.0دثلةون مةا نسةحت  مةنط  فةرد  (17)و خريا ف ن  ،%21.07فرد بنسحة  (10)امل هل الثانوي والحالح عدده  
 .م  األفراد م  محلة الشطادات العليا

 

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير المستوى الوظيفي .4
 

 

 %النسبـة  العدد الفئة العامل

 المستوى الوظيفي
 01.13 18 إطار
 77.77 10 إداريعون 

 01 02 عون تنفيذي
  
     

 :(29رق  ) ودك  تو يح نتا ا ا دو  الساب  م  خ   الشكل التاي     
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 دراسات عليا جامعي ثانوي

 امل هل العلمي

 SPSSبرناما الةة  م  إعداد الطالحة بايعتماد على إجابات  فراد عينة الدراسة وخمرجات :المصدر
 

 SPSSبرناما الةة  م  إعداد الطالحة بايعتماد على إجابات  فراد عينة الدراسة وخمرجات :المصدر
 

 تو ي  عينة الدراسة وف  متغري املستوحل التعليمي :(20)رقم  شكلال
 

 متغري الوظيفةتو ي  عينة الدراسة وف   :(39)رقم  جدولال
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مةةة  إامجةةةاي عينةةةة  %01مةةة   فةةةراد الدراسةةةة دثلةةةون مةةةا نسةةةحت   (02) ن  والشةةةكل السةةةاباتيتيةةةح مةةة  ا ةةةدو       
مةةنط  دثلةةون مةةا  (10)وهةةي الف ةةة األعلةةى مةة   فةةراد الدراسةةة،   دةةت  ن  )عةةون تنفيةةذي(الدراسةةة هةة  مةة  مسةةتوحل 

فةرد مة  عينةة الدراسةة  (18)، و خةريا فة ن )إداريعةون (م  إامجةاي عينةة الدراسةة هة  مة  مسةتوحل  %77.77نسحت  
ودا ، وهةةذا  مةةر منطاةةي كةةون هةةذه الف ةةة تيةة  عةةددا قلةةي  وحمةةد)اإلطةةارات(هةة  مةة  ف ةةة % 01.13دثلةةون مةةا نسةةحت  

 .هو معرو    تسيري احملميات م  األفراد، خب   املستويات اإلدارية األخرحل كما
 

 :توزيع عينة الدراسة وفق متغير مدة العمل .5
 

 

 %النسبـة  العـدد الفـئة العــامل

 مدة العـمل

 02.0 17 سنوات 0 قل م  
 21.07 10 سنوات 01 قل م  -سنوات 0

 29.01 13 نةس00 قل م  -سنوات 01
 73.01 19 فأكثر ةسن 00

 
 

 :(71 رق ) ودك  تو يح نتا ا ا دو  الساب  م  خ   الشكل التاي     
 
 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

 عون تنفيذي عون إداري إطار

 املستوحل الوظيفي

 SPSSبرناما الةة  م  إعداد الطالحة بايعتماد على إجابات  فراد عينة الدراسة وخمرجات :المصدر
 

 SPSSبرناما الةة  م  إعداد الطالحة بايعتماد على إجابات  فراد عينة الدراسة وخمرجات :المصدر
 

 متغري الوظيفةتو ي  عينة الدراسة وف   :(29)رقم  شكلال
 

 متغري مد  العملتو ي  عينة الدراسة وف   :(31)رقم  جدولال
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 علةةى ظري  الوطنيةةة لتةةا  بةةاظمةة  املححةةوثت ت يةةد مةةد  عملطةة   (19) ن  والشةةكل السةةاباتيتيةةح مةة  ا ةةدو       
مةة   فةةراد الدراسةةة دثلةةون مةةا نسةةحت   (13)مةة  العينةةة املححوثةةة،   دةةت  ن % 73.01سةةنة وهةةذا مةةا دثةةل نسةةحة 00

سةنوات، تليطةا    00 سةنوات إىل  قةل مة  01مة     تا   اد الدراسة تاواح مد  عملط  م  إامجاي  فر % 29.01
فةةةرد  (10)سةةةنة وقةةةد كةةةان عةةةدده   01  قةةةل مةةة  سةةةنوات إىل 10الةةةك ف ةةةة األفةةةراد الةةةذي  تةةةاواح مةةةد  عملطةةة  مةةة  

 مةةة   فةةراد الدراسةةةة هةةة  مةةة  تاةةةل مةةةد  عملطةةة  عةةة   (17)مةةة  إامجةةةاي عينةةةة الدراسةةةة، بينمةةةا كةةةان  %21.07وبنسةةحة 
 .ودثلون بذلك  قل نسحة م  دي  مد  العمل% 02.0وبنسحة  سنوات10

 

 النتائج المتعلقة بإختبار الفرضيات  -د
 نتائج إختبار الفرضيات .1

، وكةل مة  التنةوو الحيولةوجي ونشةا  الصةيد الححةري احملميةات الححريةةألجل الوقةو  علةى مسةتوحل الع قةة بةت      
سةنعتمد علةى جةدو  التو يعةات التكراريةة ملتغةريات الدراسةة، للحصةو  علةى األوسةا  اظسةابية املو ونةة وايحنرافةةات 

ظصةةةو  علةةةى األوسةةةا  اظسةةةابية املو ونةةةة واألةيةةةة النسةةةحية وبعةةةد إجةةةراء املعا ةةةة والتحليةةةل اإلدصةةةا ي مت ا. املعياريةةةة
 :وايحنرافات املعيارية إلجابات املححوثت بالشكل التاي
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 قل  -سنوات 0 سنوات0 قل م  
 سنوات 01م  

  -سنوات 01
 سنة 00 قل م  

 سنة فأكثر 00

 مد  العمل

 SPSSبرناما الةة  م  إعداد الطالحة بايعتماد على إجابات  فراد عينة الدراسة وخمرجات :المصدر
 

 متغري مد  العملتو ي  عينة الدراسة وف   :(39)رقم  شكلال
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 للمحميات الححرية آثار اعجابية على التنوو الحيولوجي: الفرضية األولى إختبار .7
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91 
تعتةةر احملميةةة الححريةةة لتةةا   وسةةيلة فعالةةة للمحافظةةة علةةى التنةةوو 

 الحيولوجي الححري   املنطاة
 مرتف  2 1.39 8.02

92 
تسةةةاه  احملميةةةة الححريةةةة لتةةةا     حتايةةة   يةةةاد  معتةةةر    د ةةة  

 وعدد وكثافة األنواو الححرية
 مرتف  7 1.30 8.18

93 
ميةة الححريةة لتةا   ب يةاد  تسمح اظماية املكانيةة الةي سةتوفرها احمل

 .لكا نات الححرية الي تعيش فيطا على املدحل الطويللنوعية 
 مرتف  8 1.07 8

94 
تسةةةاه  احملميةةةة الححريةةةةة لتةةةا     دةةةدول تغةةةةريات اعجابيةةةة علةةةةى 

 مستوحل وفر  الكا نات الححرية
 مرتف  0 1.32 7.00

91 
سةةريعة   الكتلةةة ميةةة الححريةةة لتةةا   علةةى حتايةة   يةةاد  تعمةةل احمل

 .اظيوية للنواو الححرية خصو ا األنواو املستطدفة
 مرتف  9 1.92 7.00

91 
لتةةةا   إىل اخنفةةةاغ معةةةد  وفيةةةات األنةةةواو  دي احملميةةةة الححريةةةة تةةة

 .الححرية جراء املمارسات الحشرية غري املس ولة
 مرتف  1 1.90 7.30

90 
تسةةاه  احملميةةة الححريةةة لتةةا     حتسةةت و يةةاد  الاةةدر  اإلنتاجيةةة 

 للنواو الححرية( معديت التكاثر)
 مرتف  3 1.90 7.30

90 
يسةةةاه  إنشةةةاء منةةةاط  خا ةةةة ب نتةةةاج الفحةةةو  وو ةةة  الحيةةةوغ 

 باحملمية الححرية لتا      ياد  التنوو الحيولوجي 
  مرتف  0 1.33 8.08

99 
تعتةةةر احملميةةةة الححريةةةة لتةةةا   وسةةةيلة فعالةةةة ظمايةةةة األنةةةواو النةةةادر  
واملطةةةةدد  بةةةةايناراغ وكةةةةةذا اسةةةةاجاو األنةةةةةواو الححريةةةةة املفاةةةةةود  

 .اليغوطات الحشرية املت ايد باملنطاة جراء 
 مرتف  0 1.00 7.90

19 
تعتةةر احملميةةة الححريةةة لتةةا   وسةةيلة فعالةةة للمحافظةةة علةةى املوا ةةل 

 .الححرية اهلامة واظساسة م  املمارسات الحشرية املدمر 
 مرتف  01 1.92 7.80

 مرتف  ةةةة ةةة 7.08 مساهمة المحمية البحرية في المحافظة على التنوع البيولوجي
 

 SPSSبرناما الةة  م  إعداد الطالحة بايعتماد على إجابات  فراد عينة الدراسة وخمرجات :المصدر
 

( التنوو الحيولوجيمساةة احملمية الححرية   احملافظة على )است ابات  فراد الدراسة لعحارات  :(32)رقم جدول ال
 مرتحة دسمل متوسطات املوافاة
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والةذي  ) مسةاةة احملميةات الححريةة   احملافظةة علةى التنةوو الحيولةوجي (نتةا ا حتليةل  (72)يحةت ا ةدو  رقة         
كمةةةا جةةةاء متيةةةمنا    دا    (01-10) سةةة لة متثلةةةت   األسةةة لة مةةة   (01)كانةةةت عةةةدد األسةةة لة الةةةي تايسةةة  هةةةي 

مةا يعةي  نة  داة  مسةتوحل موافاةة  فةراد ، (7.08)، دي  بلح املتوسةل اظسةايب هلةذا املتغةري (0امللح  رق  )الدراسة 
التنةةةوو علةةةى احملافظةةةة  ملسةةةاةة احملميةةةة الححريةةةة  العينةةةة دولةةة  بدرجةةةة مرتفعةةةة وهةةةو إشةةةار  إىل حتايةةة  مسةةةتوحل مرتفةةة  

املسةةتوحل املرتفةة   (01،9،0،3،1،0،8،7،2،0)مةة  وجطةةة نظةةر عينةةة الدراسةةة، ديةة  عكسةةت الفاةةرات  الحيولةةوجي
         مةةةةةةةةةةةةةةة  وجطةةةةةةةةةةةةةةةة نظةةةةةةةةةةةةةةةر عينةةةةةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة   احملميةةةةةةةةةةةةةةةة املححوثةةةةةةةةةةةةةةةة، مبتوسةةةةةةةةةةةةةةةطات دسةةةةةةةةةةةةةةةابيةملسةةةةةةةةةةةةةةةاةة هلةةةةةةةةةةةةةةةذه ا

(8.02،8.18،8،7.00،7.00،7.30،7.30،8.08،7.90،7.80(. 
 

التنةةةةوو علةةةةى  الححريةةةةة  آثةةةةار اعجابيةةةةة للمحميةةةةاتالفر ةةةةية الةةةةي تةةةةنص علةةةةى  ن هنةةةةاك   كةةةةدوبالتةةةةاي ف ننةةةةا ن
 .التنوو الحيولوجيلتا     احملافظة على  الححرية ميةاحمل ملساةةبأن هناك مستوحل مرتف   ييا الحيولوجي، ونار 

 

 .الححري استدامة الصيد للمحميات الححرية دور  : إختبار الفرضية الثانية .2
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11 
الصةةيد الححةةري علةةى للمحميةةة الححريةةة لتةةا   آثةةار اعجابيةةة علةةى 

 .املدحل املتوسل والطويل
 رتف م 8 1.91 7.07

12 
إنشةةةةةاء احملميةةةةةة الححريةةةةةة لتةةةةةا   مةةةةة  شةةةةةأن   ن يسةةةةةاه    إدار  

 .وتسيري املوارد السمكية بشكل عا ين رشيد ومستدام
 مرتف  3 0 7.11

13 
إن التاليةل مةة  جطةود الصةةيد بفعةل تالةةيص املنطاةة املةصصةةة 

  ايسةةةةةةةةتغ   الكفةةةةةةةة  للمةةةةةةةةوارد للصةةةةةةةةيد دكةةةةةةةة   ن يسةةةةةةةةاه  
 السمكية

 متوسل 0 1.98 7.20

14 
إن ظظةةةر نشةةةا  الصةةةيد الححةةةري داخةةةل املنطاةةةة احملميةةةة لتةةةا   
وتانين  خارجطةا آثةار اعجابيةة علةى نشةا  الصةيد الححةري علةى 

 املدحل الطويل
 مرتف  2 1.08 8.02

11 
دكةةة  للمحميةةةة الححريةةةة لتةةةةا   مراقحةةةة معةةةد  اسةةةتغ   املةةةةوارد 

 السمكية باملنطاة بشكل فعا 
 متوسل 9 1.00 7.01

11 
تسةمح اظمايةةة ال مانيةةة الناجتةة عةة  إنشةةاء احملميةة الححريةةة لتةةا   

    ياد  الكميات املصطاد  خارج احملمية
 مرتف  7 1.91 7.90

مرتحة ( الححري استدامة الصيدمساةة احملمية الححرية   )است ابات  فراد الدراسة لعحارات  :(33)رقم جدول ال
 دسمل متوسطات املوافاة
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10 
ت دي اظمايةة الةي توفرهةا احملميةة الححريةة لتةا   خة   الفةاات 

الححريةةة إىل حتسةةت مةةردود الصةةيد اظساسةةة مةة  ديةةا  األنةةواو 
 الححري

 مرتف  1 1.01 7.3

10 
دكةةةةة  للمحميةةةةةة الححريةةةةةة لتةةةةةا    ن تشةةةةةكل تأمينةةةةةا يسةةةةةتمرار 

 نشا  الصيد الححري   دالة اهنيار األر د  السمكية
 مرتف  0 1.33 8.03

19 
إلنشةةاء احملميةةة الححريةةة لتةةا   آثةةار اعجابيةةة علةةى ايةةرادات نشةةا  

بةالرغ  مةة  تالةةيص املسةادة املةصصةةة للصةةيد الصةيد الححةةري 
 .باملنطاة

 مرتف  0 1.00 7.07

29 

باعتحةةةةار  ن املةةةةوارد السةةةةمكية هةةةةي مةةةةوارد مشةةةةاكة، فطةةةةي حمةةةةل 
تنةةافيل و ةةراو بةةت الصةةيادي  مةةا يةة دي إىل اسةةتغ هلا بشةةكل 
مفةةةةةةر ، دكةةةةةة  للمحميةةةةةةة الححريةةةةةةة لتةةةةةةا    ن حتةةةةةةد مةةةةةة  هةةةةةةذه 

 .الن اعات والصراعات مستاح 

 متوسل 01 0 2.11

 مرتف  ةةةة ةةة 7.17 استدامة الصيد البحريفي المحمية البحرية  مساهمة
 
 
 

والةذي كانةةت ) الححةةري اسةتدامة الصةيدمسةاةة احملميةة الححريةةة    (نتةةا ا حتليةل  (77)يحةت ا ةدو  رقة  
كمةةةا جةةةاء متيةةةمنا    دا  الدراسةةةة   (21-00) سةةة لة متثلةةةت   األسةةة لة مةةة   (01)عةةةدد األسةةة لة الةةةي تايسةةة  هةةةي 

افاةةة  فةةراد العينةةة مةةا يعةةي  نةة  داةة  مسةةتوحل مو ( 7.17) ، ديةة  بلةةح املتوسةةل اظسةةايب هلةةذا املتغةةري(0امللحةة  رقةة  )
نشةةا  الصةةيد الححةةري   احملميةةة الححريةةة لتةةا    ملسةةاةةمسةةتوحل مرتفةة   ن هنةةاك ة وهةةو إشةةار  إىل فعةةدولةة  بدرجةةة ما 

الصةةةيد الححةةري مةةة  وجطةةةة نظةةةر عينةةة الدراسةةةة، ديةةة  عكسةةةت آثةةةار اعجابيةةةة للمحميةةات الححريةةةة علةةةى  ي هنالةةك 
مةةة  وجطةةةة نظةةةر عينةةةة الدراسةةةة   احملميةةةة سةةةاةة املسةةةتوحل املرتفةةة  هلةةةذه امل (09،00،03،01،08،02،00)الفاةةةرات 

، بينمةةا تشةةري املتوسةةطات اظسةةابية (7.07،8.03،7.3،7.90،8.02،7.11،7.07)وثةةة، مبتوسةةطات دسةةابية املحح
الصةةةيد الححةةةري ومبتوسةةةطات دسةةةابية بلغةةةت   حمميةةةة تةةةا    ملسةةةاةةإىل املسةةةتوحل املتوسةةةل  (07،00،21)للفاةةةرات 

 .على التواي )7.20،7.01،2.11)
 

، وناةر   اسةتدامة الصةيد الححةريالححرية  دور للمحمياتالفر ية الي تنص على  ن هناك   كدوبالتاي ف ننا ن     
 .الصيد الححري  استدامة حممية تا   الححرية ملساةة بأن هناك مستوحل مرتف   ييا 
الحيولةةوجي لتنةةوو ااحملافظةةة علةةى حل مرتفةة  ملسةةاةة احملميةةة الححريةةة لتةةا     هنةةاك مسةةتو  وكة  ةةة دكةة  الاةةو   ن  
  :(78رق  ) ، كما هو مو ح   ا دو  التايالصيد الححرياستدامة و 
 

 SPSSبرناما الةة  م  إعداد الطالحة بايعتماد على إجابات  فراد عينة الدراسة وخمرجات :المصدر
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  احملافظةةةة حمميةةةة تةةا    سةةاةةمل مرتفةة  ن هنةةاك مسةةةتوحل  (78)يتيةةح مةة  النتةةةا ا الةةوارد    ا ةةدو  رقةةة  
دية  الدراسةة لفر ةيات تنادا إىل قيمة املتوسةل اظسةايب الصيد الححري، والك إساستدامة التنوو الحيولوجي و على 

 . (7.37)بلح املتوسل اظسايب  اخلاص هبا 
 

 ة الححريةةة لتةةا  وعليةة  ومةة  خةة   املاةةاب ت الةةي مت إجراؤهةةا مةة  السةةاهري  علةةى السةةري اظسةة  ملشةةروو احملميةة       
 :ا يلي ن احملمية تسعى إىل حتاي   موعة م  األهدا ، نذكر منطا متحت لنا 
وحتست  تسعى احملمية الححرية لتا   إىل حتاي   ياد  معتر    د   وعدد وكثافة األنواو الححرية باملنطاة -

السوريل،  ،السردي   غري اظ  ر استغ ي على غرار السردي ، معديت تكاثرها، خصو ا األنواو األكث
 ؛السولة، اظحار واألخطحو  وغريهاالحاجو، كحري العينت، الشفنت، ، املريواألنشوفة، الحوقة، السمك األمحر، 

إىل محاية األنواو الححرية املطدد  والنادر  باملنطاة، فحالنسحة للثدييات   ييا هتد  احملمية الححرية لتا   -
الححرية للحظري  الوطنية لتا   إىل محاية ديوان الدلفت بأنواع  األربعة املتواجد  باملنطاة  الححرية تسعى احملمية

 ما بالنسحة للطيور . الدلفت الشا  ، الدلفت الكحري، الدلفت ايبيض واأل رو والدلفت الرماديعلى غرار 
الحيشون الرمادي الصغري، : ونادر  باملنطاة تتمثل    نواو مطدد  (10)الححرية، تعمل احملمية على محاية مخسة 

 ؛طا ر الحصان، غرا  املاء او الانر ، غرا  املاء الكحري، النورس والنحام الوردي
، (Tortue marine caouanne)كما تعمل احملمية  ييا على محاية نوو م  الس د  الححرية يدعى بةة  -

 ؛باملنطاة ملن  اختفا طا وتوفري الظرو  امل  مة لتكاثرها و ياد  عددها ،والي عادت م خرا للظطور باملنطاة
 :سحيل املثا  نذكرمحاية بعض  نواو الرخويات املطدد  والنادر  باملنطاة على الححرية لتا   إىل  احملميةتسعى  -

patelle géante ،patelle noire ،Patelle ferrugineuse ،Luria lurida ،triton à bosses ،vermet ،grande 
nacre؛ 

 فرضيات الدراسة
 إجابات أفراد العينة
 الوسط الحسابي

 7.08 اعجابية على التنوو الحيولوجي للمحميات الححرية آثار

 7.17 للمحميات الححرية دور   استدامة الصيد الححري

 7.37 المتوسط الحسابي العام

 التحليلخمرجات  بايعتماد علىطالحة م  إعداد ال :المصدر
 

 لتنوو الحيولوجياحملمية الححرية لتا     احملافظة على ا مساةة :(34)رقم جدول ال
 الصيد الححري استدامةو 
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لحيوغ ، ا)نواو الححرية خ   املرادل اظساسة م  دور  دياهتا تسعى احملمية الححرية لتا   إىل محاية األ -
 ؛ليمان استمراريتطا وخفض معديت وفياهتا( الريقات، و غار األمساك

مةةة  التةةةأثريات السةةةلحية  واظساسةةةةتسةةةعى احملميةةةة الححريةةةة لتةةةا   إىل محايةةةة العديةةةد مةةة  املوا ةةةل الححريةةةة اهلامةةةة  -
لغناهةةةا الحيولةةةوجي ولكوهنةةةا  ييةةةا  مةةةاك  للتكةةةاثر وو ةةة  الحيةةةوغ واظيةةةانة والغةةةذاء للنشةةةاطات الحشةةةرية، والةةةك 

واملةةةأوحل للعديةةةد مةةة  األنةةةواو الححريةةةة، ووفاةةةا آلراء اخلةةةراء والحةةةادثت، هنةةةاك العديةةةد مةةة  املسةةةاك  الححريةةةة اات 
 Posidonia)األعشةةا  الححريةةة  :واملتابعةةة   املنطاةةة الححريةةة لتةةا  ، مةة   ةطةةا نةةذكراألولويةةة مةة   جةةل اظمايةةة 

oceanica) الصةةةةةةور الححريةةةةةة املغطةةةةةا  بالطحالةةةةةمل مةةةةة  نةةةةةوو ،(Photophyles)  ،غابةةةةةات (Cystoseira 

amentacea)؛ 

ة وجتنةمل كةل املةةاطر تسعى احملمية الححرية لتةا   إىل اسةاجاو ديويةة املوا ةل املتيةرر  بفعةل النشةاطات الحشةري -
 ؛الناامجة ع  الك

مبةةا ييةةم   املةةوارد الححريةةةالاةةا   علةةى  هتةةد  احملميةةة الححريةةة لتةةا   إىل تطةةوير وتنميةةة نشةةا  الصةةيد الححةةري -
 ؛رك التنمية ايقتصادية اظالية واملستاحلية باملنطاةحم استدامت  باعتحاره

السةةمكية وإدارهتةةا بشةةكل عاةة ين ومسةةتدام مبةةا ييةةم   تسةةعى احملميةةة الححريةةة لتةةا   إىل احملافظةةة علةةى املةةوارد -
 ؛استدامة نشا  الصيد الححري

تسعى احملمية الححرية لتا   إىل تشكيل خم ون  مان يستمرار نشا  الصةيد الححةري   دالةة تنةاقص  و اهنيةار  -
 ؛املة ونات السمكية

 وتنظةةي  مةة  خةة   تانةةت ارد السةةمكيةتسةةعى احملميةةة الححريةةة لتةةا   إىل مراقحةةة وختفةةيض معةةديت اسةةتغ   املةةو  -
 ؛نشا  الصيد الححري داخل احملمية وخارجطا

تسةةعى احملميةةة الححريةةة لتةةا   إىل تحسةةيل وحتسةةت إدار  نشةةا  الصةةيد الححةةري تحعةةا خلصةةا ص املةةوارد السةةمكية  -
 ؛املستغلة

علةةى املةوارد السةمكية  اسةتغ   بةت املسةتةدمت دةةو  الاا مةة دةةل الن اعةات هتةد  احملميةة الححريةة لتةا   إىل -
يسةمح بتاسةي  املنطاةة احملميةة  احملميةة، فالتاسةي  املصةادمل لعمليةة إنشةاء ط موارد طحيعيةة مشةاكة بيةن اعتحار  هنا

بةةت  والصةةراعات الاا مةةة إىل عةةد  منةةاط ، ولكةةل منطاةةة اسةةتةدامات معينةةة، مةةا يةة دي إىل اظةةد مةة  الن اعةةات
 .املستةدمت
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 :الثالثخالصة الفصل 
 باملنطاة الححرية إنشاء احملمية الححريةاملاتحة ع  داولنا م  خ   هذا الفصل التعر  على خمتل  النتا ا       

للمحمية التعر  على اآلثار املرتاحة  دي  داولنا م  خ   الدراسة التطحياية، (PNT) لتا  للحظري  الوطنية 
حمل  د  ه  النشاطات ايسااتي ية باملنطاة دالتنوو الحيولوجي الححري باملنطاة، وكذا آثارها على  الححرية على

 .نشا  الصيد الححري، كون   كثر النشاطات احمللية تأثرا باحملمية  ي وهو ،الدراسة
للنواو الححرية داخلطا  إن إنشاء احملمية الححرية لتا   سيساه     ياد  عدد ووفر  وتنوو والكتلة اظيوية     

وسي دي  ييا إىل  ياد  الكتلة اظيوية باملناط  احمليطة باحملمية، ما سينعكيل بايعجا  على نشا  الصيد الححري 
 .باعتحار  ن املوارد الححرية هي اللحنة األساسية هلذا النشا  ايسااتي ي

م  شأن   ن يساه    احملافظة على التنوو الحيولوجي  كما  ن دظر النشاطات الحشرية املدمر  للحي ة الححرية     
 للمنطاة واعاد  التوا ن للمناط  الي تعاين م  اإلجطاد جراء ايستن ا  ا ا ر، فاحملمية الححرية تعمل على خل 

 .توا ن بت الكميات املصطاد  واملة ونات السمكيةال نوو م 
 كل م  التنوو الحيولوجي ونشا   ات الححرية آثار اعجابية علىهذا، دك  الاو  بأن للمحميوانط قا م       

احملمية   ن إنشاءتو لنا إىل  وعلي ،. احملميات الححريةإنشاء باإل افة إىل العوا د املاتحة م   ،لححريالصيد ا
م  جطة و   مان    ححت  رور  ملحة نظرا ملساةتطا الفعالة   احملافظة على التنوو الحيولوجي الححرية لتا  
م  خ   التسيري الرشيد واملستدام للموارد  م  جطة  خرحل، والك نشا  الصيد الححري واستدامت استمرارية 
  .السمكية
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بســ ا اشطشــط  واساا اــار ال شــ ي   خطــ   مشــا   خاصــ  بصــ   واجلزائــ  عامـــ   بصــ   العالـــ  يواجـــ        
للاـــوا   ال ر يـــ  واـــو  التنــوا ال لولـــوجح ال رـــ ال جــ ا  ا اـــتنزا   ـــ  الع ــ    تـــر و  اســرم   والـــ  ل ر  ى

  و ذا طتلج  للتلوث ال ر ال واطتشا  اشطواا ال ر يـ  الرخللـ  وتـر و  اسوائـ  ال ر يـ  والتاـ ار اسناخلـ  تسل  ا
 بـاطط  نـذ فالوضـ  احلـاي ي  اخت ـا  واط ـ اه  ـذمل اسـوا    مما يؤ ال بط لع  احلـا   ى ب ع  النشاطار ال ش ي 

التر ك بس ع  وعجال  إلجيا  احللو  وت ـ  ا اـتاتلجلار والواـائ  الـ  مـ    ى رعويو   بال لئ  ال ر ي  احملرق
شــا ا احملاف ــ  علــو التنــوا ال لولــوجح ال رــ ال وضــااق ا اــتترام الع ــ   واسســترام للاــوا   ال ر يــ  مــ    ــ  

 .  باال مث ر  الط لعح الذال   ي اإل ثاشجلا  احلالل  وضااق حق اشجلا  اسست  لل  يف  ذا 
العاو  ال   ال شحر ل   اشطشط  ا اـتاتلجل  يف ا  تصـا يار اـوا  علـو اسسـتو    وتعترب اسوا   ال ر ي     

احمللــــح لو الـــــوط  لو العـــــاسح  ل  و ـــــو طشــــاع الصـــــلر ال رـــــ ال  الـــــذال يلعــــا  و  ال ـــــاط   يف عاللـــــ  التنالـــــ  
 لعالل  التنالـ  مكا  جز ا ال ر ي  ال لئ  محاي وعلل  جيا لق تكوق . ا  تصا ي  وا جتااعل  احلالل  واسست  ل 

 .ذاهتا حر يف
  لق يســا   وبشــك   مــ  شــاط طشــا  احملالــار ال ر يــ   لق والر ااــار ال رــوث  ــ  تشــ  الســلاق  ــذا يف    

تســل  و  ا   اســوا   ال ر يــ  بشــك  عــا   ضــااق احملاف ــ  علــو التنــوا ال لولــوجح ال رــ ال مــ  ج ــ  و   ــ  يف 
 شــلر ومســترام مــ  ج ــ  لخــ    تــا يتــا  ااــتا ا يت ا و يومت ــا  و ــذا تنالــ  وتطــوي  طشــاع الصــلر ال رــ ال 

 .وااترامت 
 

 :الدراسة نتائج
 طشـــاع وااـــترام  ال لولـــوجح التنـــوا علـــو احملاف ـــ  يف احملالـــار ال ر يـــ   و  لترريـــر الر ااـــ   ـــذمل جـــا ر    

 اسســـت ل  استاـــ ار بـــن الع  ـــ  حتريـــر حلـــ  مـــ  ال رـــ  تســـا   عـــ  الر ااـــ  لجابـــ  و ـــر ال رـــ ال  الصـــلر
 :من ا طذ   طتائج عر   ى ال  ضلار اخت ا  خ   م  الر اا  توصل   اا والتابع  

 التنـوا علـو احملاف ـ  يف احملال  ال ر يـ  لتـا   سسامه  م ت ا م ت   مستو  وجو  ع  الر اا  طتائج ل رر -1
والذال يعا  م  ج ا  ا اتا   اس  ع    الع    وم  تر و  اسوائ  ال ر يـ  والتلـوث   يف اسنط   ال لولوجح

. ال ر ال واطتشا  اشطواا ال ر ي  الاا ي  والتا ار اسناخل  وما تس    م  تاث ار ال ل  علو ال لئ  ال ر ي   كـ 
  ى النتلجـــ   ــذمل وطعــزو  باسنط ــ  آثــا  اجيابلــ  علــو التنــوا ال لولــوجح للارالــ  ال ر يــ  لتــا   يكــوق لق يتو ــ و 

مسامهت ا يف محاي  اشطواا الن اتل  واحللواطل  ال ر ي   باإلضاف   ى محاي  اسوائ  الـ  تعـلهب  ـا الـ  تعتـرب مصـا   
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 اـا   التا لـر ليتـا علـو لق احملالـار . ل ر يـ لاذا   ومنـاطق لتكـاث   وتـزاوو ووضـ  بلـوه الكائنـار احللـ  ا
  يـــا   الكتلـــ  احللويـــ  لحطـــواا ال ر يـــ ووفـــ   وحجـــ  اشطـــواا ال ر يـــ  و ـــذا ال ر يـــ  تـــؤ ال  ى  يـــا   عـــر  وتنـــوا 

  وينــتج عن ــا ليتــا  يــا   اشطــواا ال ر يــ  يف اسنــاطق احمللطــ   وق لال تــاث ار اــل ل  علل ــا  اخــ  احملالــ  بســ ع 
 .ل  ب ع  تاث  ا طت ا  م   اخ  احملال  ال ر ي   ى خا ج اباحملا

 ى لق احملالــــار ال ر يــــ  تلعــــا  و ا   ــــ ا يف حتســــن و يــــا   معــــر ر التكــــاث  و يــــا    ليتــــا  اــــا   التوصــــ 
سااـ  خ   اس اح  احل( ال  ار وصاا  اشمساك)اإلطتاجل  ال لولوجل  لحطواا ال ر ي   و ذا محاي   ذمل اشخ   

 .ااتا ا ي  خمتلف اشطواا باخت   لعاا  ا يتا م   و   حلاهتا  تا 
 

يف ااــترام   تــا  احملالــ  ال ر يــ  ل سســامه  م ت ــا م ت ــ  مســتو  وجــو  ال  ضــلار اخت ــا  طتــائج مــ  ت ــن -2
اســوا   الســاكل  الرعامــ  ال ئلســل  لنشــاع الصــلر ال رــ ال    ى  ــوق النتلجــ   ــذمل وطعــزو ال رــ ال  الصــلرطشــاع 

ا اـــتنزا  ال شـــ ال   لـــاظ ط ـــام فعـــا  لتســـل  ا  و ـــذا جـــ ا  تـــر و  ا بســـ ا ـــ  لطـــ  يواجـــ  مشـــا   خطـــ   
و ـــذا مـــا  النـــاج  عـــ  ا ت ـــاا ااـــت  ك اش ذيـــ  الســـاكل  وتزايـــر الطلـــا علل ـــا استزايـــر  ـــ  الع ـــ   واس ـــ ع 

ــــر و  ا ــــو اش صــــر  واستزوطــــار الســــاكل  مســــ  ا ط صــــ ا وت ــــ  اــــل ا عل ــــنعكحم    ال و  التوصــــ   ى لق . ي
احملالار ال ر ي  والل  فعال  لتسل  و  ا   اسوا   الساكل  بشك  فعا  لمـام عجـز الواـائ  الت للريـ  اشخـ    

 .وا اتا   ال شلر اسسترام هلا م  ج   لخ  ف ح تتا  محاي  واحملاف   علو اسوا   الساكل  م  ج   
ت سـل  خمتلـف ا جـ ا ار والتـراب  استعل ـ  بتسـل  اسـوا   السـاكل   علـو ليتـا احملالار ال ر يـ  عا ت اا     

وم ا    معر ر ااتا هلا والت لل  م  طس   الوفلار لر   اشطواا ال ر ي  والنامج  عـ  طشـاع الصـلر ال رـ ال  
والع ضـح ر م  آثا مل السـل ل  علـو اسوائـ  ال ر يـ   باإلضـاف   ى الت للـ  مـ  طشـاطار الصـلر العشـوائح و ذا احل

بــن مســتترمح  والصــ اعار ال ائاــ   اــا تســا   احملالــار ال ر يــ  يف حــ  النزاعــار.واآلثــا  النامجــ  عــ  ذلــ 
و ـ  منط ـ     م سـا   ى عـر  منـاطقاسوا   الساكل  حو  مناطق الصـلر ال رـ ال  باعت ـا  لق احملالـار ال ر يـ

 .هلا ااتترامار معلن 
 

م  خ     ااتنا سوضوا  و  احملالار ال ر ي  يف احملاف   علو التنوا ال لولوجح وااـترام  الصـلر ال رـ ال     
 :ااتنتجنا ما يلح

تؤ ال احملالار ال ر ي   ى الزيا   الس يع  يف الكتل  احللوي  و ذا  يا   وف   وحجـ  العريـر مـ  اشطـواا  -
ال ر يــ   اخــ  احملالــار ال ر يــ  علــو اســر  الطويــ   والــ  ت جــ  باشاــات  ى ا  ــاه طســ   وفلــار 
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ار الســــل ل  للنشــــاطار اشطــــواا وطســــ   تــــر و  اسوائــــ  ال ر يــــ  جــــ ا  محايــــ   ــــذمل اسنط ــــ  مــــ  التــــاث  
 اإلاتت اجل  و   اإلاتت اجل ؛

تؤ ال احملالار ال ر ي  يف اسناطق ال ر ي  اسستنزف   للا  ى  يا   يف تنوا اشطـواا ال ر يـ   و ـذا ر ـو   -
لطواا جرير  مل تك  موجو   مـ    ـ  و ـذا عـو   بعـو اشطـواا اس  ـو   طتلجـ  التـاوع ال شـ ي  علـو 

 ال لئ  ال ر ي ؛
تعا  احملالار ال ر ي  علو جتسن ر و  التكاث  و عا   التوا ق بن طس   اشف ا  الذ و  واإلطاث ممـا  -

 يؤ ال  ى  يا   وحتسن ال ر   علو التكاث  و يا   اإلطتاجل  يف اجملتاعار ال ر ي ؛
يســاب ب  ـــا  احملالــار ال ر يــ  علــو ح ـــا اطصــائة ال لولوجلــ  واجللنلــ  لحطـــواا ال ر يــ   ممــا تعاــ   -

 اشطواا ال ر ي  وااتا ا  ا؛
محايـ  اشطــواا ال ر يـ  النـا    واشطــواا اس ـر   بــاإلط  اه جـ ا  اساا اــار تسـعو احملالـار ال ر يــ   ى  -

 ال ش ي ؛
ــــار ال ر يــــ   - ــــا  الكائن ــــ  اس احــــ  احلسااــــ  واحل جــــ  مــــ   و   حل ــــ  علــــو محاي ــــار ال ر ي تعاــــ  احملال

وبالتـــاي ف ـــح تســـاعر علـــو ضـــااق ااـــتا ا ي  خمتلـــف اشطـــواا   (شمســـاكال لـــوه  ال  ـــار وصـــاا  ا)
 باخت   لعاا  ا  لال ضااق  يا   التنوا ال لولوجح وااتا ا يت ؛

والــ  تعــر مــواط  للك ــ  مــ   تعاــ  احملالــار ال ر يــ  علــو محايــ  اسوائــ  ال ر يــ  وااــتجاا حلويت ــا  -
اشطــواا ال ر يــ  ومصــا   لاــذائ ا ومنــاطق لتكاث  ــا ووضــ  بلوضــ ا  تــا يتــا  ب ــا  وااــتا ا ي   ــذمل 

 اشطواا؛
تعا  احملالار ال ر ي  علو ضااق التسـل  الع ـ   ال شـلر واسسـترام للاـوا   السـاكل   وبالتـاي حـ   -

 س  ع هلا؛مشك  او  تسل  ا وا اتنزا  اجلائ  وا
تعا  احملالار ال ر ي  علـو احلـر مـ  التـاوطار اساا اـ  علـو اسـوا   السـاكل   ممـا يـؤ ال  ى  يـا    -

اش صــر  الســاكل  بط ي ــ  جتعــ  ط اذ ــا لمــ ا مســترل   اشمــ  الــذال يســاب بااــترام  طشــاع الصــلر 
 ال ر ال؛

وا   السـاكل  بشـك  ينـ  ااـتا هلا تعا  احملالار ال ر ي  علو م ا    واحلر م  معر ر ااتا   اس -
 فعا  ومسترام؛  ؤ اس  ع و   الع    ويتا  ااتا هلا بشك   
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تعترب احملالار ال ر ي  والل  فعال  س ا    معر  وفلار اشطـواا ال ر يـ  واحلـر من ـا والنامجـ  عـ  طشـاع  -
 الصلر ال ر ال؛

 رـ ال مـ  خـ   احلـر مـ  اآلثـا  السـل ل  للصـلر تسا   احملالار ال ر ي  يف التسل  اسسترام للصلر ال -
بســـ ا الواـــائ  واشاـــاللا اســـرم   اسســـتعال  يف عاللـــ  الصـــلر  و ـــذا مـــا ينـــتج عنـــ   يـــا   اإلطتاجلـــ  

 ال لولوجل  و يا   حج  استزوطار الساكل  وبالتاي حتسن طشاع الصلر ال ر ال؛
تعتــــرب احملالــــار ال ر يــــ  واــــلل  فعالــــ  للتســــل  اسســــترام للصــــلر ال رــــ ال يف اسنــــاطق الــــ  ت ت ــــ  فل ــــا  -

معر ر الصلر الع ضح  حل  تعا  علو الت لل  مـ  حـر  اسشـا   الـ  يسـ   ا ممـا يـؤ ال  ى  يـا   
 خمزوق اش صر  الساكل  و يا   اإلطتاجل  و يوم  اسوا   الساكل ؛

  ى مـ   و   حلـا  اشطـواا ال ر يـ  خـ   ال ـتار احلسااـ ال  توف  ا احملالـار ال ر يـ   اي تؤ ال احلا -
 ال ر ال؛ الصلر طشاعحتسن ضااق ااتا ا يت ا و يا    طتاجلت ا  وبالتاي 

 ؛تساب احلااي  ال  توف  ا احملالار ال ر ي  بزيا   الكالار اسصطا   خا ج ا ب ع  تاث  ا طت ا  -
الــار ال ر يــ  يف خلــق خمــزوق لمــاق مــ  اســوا   الســاكل  لت ــا ال التذبــذبار يف اإلطتــاو يف تســا   احمل -

وذلــ  ب عــ  تــاث  العــز  الــذال جيعــ  استــزوق ل ــ  ع ضــ  ل  لــا  حالــ  ا لــا  استزوطــار الســاكل   
 يت ؛وبالتاي محاي  طشاع الصلر ال ر ال وضااق ااتا ا   الناتج ع  ا اتا   اس  ع وال ع   

تســا   احملالــار ال ر يــ  يف احلــر مــ  طــر   اســوا   وط ــة الكالــار اسصــطا   عــ  ط يــق مســامهت ا يف  -
  يا   استزوطار الساكل   ما يساب بريوم  طشاع الصلر ال ر ال؛

احملالــار ال ر يــ  يف حــ  النزاعــار واسشــا   حــو  ااــتا   اســوا   ال ر يــ  بــن مســتترمل ا  تســا   -
 ؛  مناطق احملال  ااتترامار  ر  باعت ا  ا موا   مشت    حل  لق لك  منط   م

م ا ئ التنال  اسسترام  يف اسنط   ال  تتواجر  ا  سلر احملالار ال ر ي  بط ي   فعال  يف جت تسا   -
اهلر   ا  تصا ي  وا جتااعل    وق  مها  اجلاطا ال لئح الذال يعر مجل  جواط  ا ف ح تشا 

احملاف   علو ال لئ  ال ر ي  ع  ط يق التسل  اسسترام  با ه احملالار ال ر ي  اشاااح إلطشا 
 .للاوا   ال ر ي 
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 :التوصيات والمقترحات
 :تايلح الر اا  توصح احلالل  الر اا  طتائج ضو  يف

باعت ــا مل لحــر ل ــ  لاــحم  احملاف ــ  عللــ محايتــ  و  يــا   التوعلــ  بامهلــ  التنــوا ال لولــوجح ال رــ ال وضــ و    -
 التنال   وط  ا للترمار واسناف  ال  يوف  ا للاجتاعار ال ش ي ؛

لــو وضــعل  ال لــام بالر ااــار استعل ــ  بــالتنوا ال لولــوجح ال رــ ال ل  ــ  مجلــ  جواط ــ  وللو ــو  ليتــا ع -
 اشطواا ال ر ي  و ذا اسوائ  ال  تعلهب فل ا ووضعل  ال لئ  ال ر ي  بشك  عام؛

ض و   طش  ث اف  احملالار ال ر ي  و طشائ ا يف اسوا   ال  تعا  م  اإلج ـا  ال لئـح  و ـذا اسوا ـ  الـ   -
 م ر   با ط  اه؛لطواا لو  ف ير  م  طوع ا تتالز بوجو  لطواا حب ي  طا   

العا  علو ت نن طشاع الصلر ال ر ال واحلر م  اساا اـار احمل ـو   والصـلر العشـوائح واجلـائ   و ـذا  -
ف ه ال  اب  علو اشطشط  الصناعل  والز اعل  ال  تعر م  مصا   التلوث ال رـ ال والـذال ي ـر  اسـوا   

 ؛واسوائ  ال  تعلهب فل اال ر ي  
ط  ا للاناف  ال  يولـر ا علـو   ال ر ال  اخ  احملال  وخا ج االعا  علو التاط  اجللر لنشاع الصلر  -

باإلضــاف   اســراخل وال فــ  مـ    عــ  ط يــق تـوف  فــ ق عاـ  ح ل لــ  وا جتاـاعح ا  تصــا ال اسسـتو 
 ؛اشم  الاذائححت لق  ى 

الســ  ضــ و    عــرا  الكــوا   اسلاــ  ب تــايا التنــوا ال لولــوجح ال رــ ال والصــلر ال رــ ال ل شــ ا  علــو  -
 احلس  للارال  ال ر ي ؛

 طشا  ج ا  لم  للصلر ال ر ال ب صر احلر م  التجاو ار ال  يع ف ا طشاع الصـلر ال رـ ال  الصـلر  -
يف فتار ال اح  ال لولوجل  وجتـاو  الو ـ  استصـة للصـلر وااـتعاا  ل وار   ـو   يف عاللـ  الصـلر 

 ؛و   ا ال ر ال
ق اسصـــلر  يف اسنط ـــ  اســـ ا  محايت ـــا ومشـــا  ت   يف تســـل  ا لتـــااضـــ و     مـــاو  ـــ  اشطـــ ا  ذار  -

 .جناح ا وحت لق ل راف ا ب عالل 
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 الدراسة  ياناستب(: 10)الملحق رقم 
 

 وزارة التـعليم العــــالي والبحث العلمـــي
- سطيـف-جــامعة فرحــات عبـاس

 مدرســة الدكتـوراه
 إدارة األعمال اإلستراتيجية والتنمية المستدامة

 
 استمارة حبث مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري

 لتنمية املستدامةليجية إدارة األعمال اإلسرتات: صختص
 

 حول موضوع

 دور المحميات البحرية في المحافظة على التنوع البيولوجي
 واستدامة الصيد البحري

 -جيجلوالية –حمية البحرية لتازة دراسة حالة الم

 
 

  وقي شكورسعيد ش: إشراف الدكتور                                                   نوال عزيزي: الطالبةإعداد 
 
 :أخيت الفاضلة،  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته/ أخي الفاضل 
 

يف إطاااار إ ااااا  ماااجكرة الت ااااره لل صااااول علااا  شااااهادة املاجسااااتري يف ختصاااص إدارة األعمااااال اإلساااارتاتيجية 
سـتدامة المحميـات البحريـة فـي المحافظـة علـى التنـوع البيولـوجي وادور "والتنمية املستدامة، واليت حتمل عنوان 

لغرض مجاع البيانااو واملعلومااو  ا االستبيان الجي مت تصميمهأن أضع بني أيديكم هج طيب يل، ي"الصيد البحري
 إجااابتكم أن علمااا مناسااب، ترونااه الااجي االختيااار أمااام واإلجابااة باااإلطال  التكاارم نرجااو لااجاذاو الصاالة بب انااا، 

 .العلمي الب ث أغراض يف إال تست دم ولن تامة، بسرية تعامل وسوف جدا مفيدة ستكون
 

.  فااااااتق الت ااااادير واال ااااارتام فضااااالوا ب باااااولوت تعااااااونكم، شااااااكرة لكااااام  سااااان                                       
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األســةلة التاليــة ســي شســةلة تمصــية ويــتم تجميعلــا إلحــري التحليــل اإلحصــا ي للــ ا البحــث   :الجــ ا األول
 :شمام المانة التي ترون شنلا مناسبة( ×)عالمة  العلمي فقط وليست لحري آخر، يرجى وضع

 :        الجنس  (1
 ذكر                                    أنا                          

 
 
 

 :العمر( 2
 سنة 03أقل من  -سنة  52سنة                           52أقل من            

 سنة 03أقل من  -سنة  02             سنة           02أقل من  -سنة  03 
 سنة فأكار 03من                                       

 
 

 :المستوى التعليمي( 3
 دراساو عليا                      جامعي                 ثانوي                      
 
 
 

 :المستوى الوظيفي( 4
 عون تنفيجي                                                 إداريعون        إطار                          
   
 
 
 

 :مدة العمل( 5

 سنواو      03أقل من  -سنواو  2سنواو                                 2أقل من       
 سنة فأكار02سنواو                  02أقل من  -سنواو 03     
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 الصيد البحريالتنوع البيولوجي و مساسمة المحميات البحرية في : نيالج ا الثا
 :يف املكان املناسب( ×)الرجاء وضع إشارة         

 الفقـــــــــــــــــــــرات

 التقــديـــــر

موافـــق 
 إلشـــدة

 موافــق
موافــق 
إلدرجــة 
 متوسطة

غيـــر 
 موافــــق

غيـــر 
 موافـــق
 إلشــدة

  ة المحميات البحرية في المحافظة على التنوع البيولوجيمساسم: شوال

30 
احملمياااااة الب ريااااة لتاااااا ة وساااايلة فعالاااااة للم اف ااااة علااااا  التناااااو  تعتاااا  

 البيولوجي الب ري يف املنط ة
     

35 
 يااادة معتاا ة يف  جاام وعاادد  حت يااقتساااهم احملميااة الب ريااة لتااا ة يف 

 وكاافة األنوا  الب رية
     

30 
رياااة لتاااا ة بزياااادة ماياااة املكانياااة الااايت ساااتوفرها احملمياااة الب تسااامل اح

 عل  املدى الطويل فيهالكاتناو الب رية اليت تعيش ا نوعية
     

30 
رياو اجيابياة علا  مساتوى حملمية الب رية لتا ة يف  دوث تغتساهم ا

 وفرة الكاتناو الب رية
     

32 
ادة ساريعة يف الكتلاة يؤدي إنشاء احملمية الب رية لتا ة إىل  دوث  ي

 احيوية لألنوا  الب رية خصوصا األنوا  املستهدفة
     

30 
يؤدي إنشاء احملمية الب رياة لتاا ة إىل اافااض معادل وفيااو األناوا  

 الب رية جراء املمارساو البشرية غري املسؤولة
     

30 
تساااااهم احملمياااااة الب ريااااة لتاااااا ة يف حتسااااني و ياااااادة ال اااادرة اإلنتاجياااااة 

 لألنوا  الب رية( معدالو التكاثر)
     

30 
إنشاء مناطق خاصة بإنتاه الف اول ووضاع البياوض باحملمياة يساهم 

 الب رية لتا ة يف  يادة التنو  البيولوجي باملنط ة
     

30 
ناااوا  الب رياااة خاااالل املرا ااال تساامل احملمياااة الب رياااة لتاااا ة حبمايااة األ
 .احساسة من دورة  ياهتا بشكل فعال
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03 
تعماااال احملميااااة الب ريااااة لتااااا ة حبفااااو ايصاااااتص البيولوجيااااة وا ينيااااة 

 .لألنوا  الب رية باملنط ة
     

00 
ماياااااااة األناااااااوا  الناااااااادرة واملهاااااااددة مياااااااة الب رياااااااة لتاااااااا ة حباحمل تسااااااامل

 .فعال واملتوطنة باملنط ة بشكلباالن راض 
     

05 
اسارتجا  مياة الب رياة لتاا ة يف رهاور أناوا  حبرياة جديادة و احمل تساهم

 .البشرية النشاطاواألنوا  الب رية املف ودة باملنط ة جراء 
     

00 
احملميااااة الب ريااااة لتااااا ة وساااايلة فعالااااة للم اف ااااة علاااا  املواتاااال تعتاااا  

 رةالب رية اهلامة واحساسة من املمارساو البشرية املدم
     

00 
تساامل احملميااة الب ريااة لتااا ة باافاااض نساابة تاادهور املواتاال الب ريااة 

 .املتضررة من املمارساو البشرية املدمرة
     

02 
تسامل احملميااة الب ريااة لتاا ة باساارتجا   يويااة وعافياة املواتاال الب ريااة 

 .املتضررة بفعل النشاطاو البشرية
     

 في استدامة الصيد البحريمساسمة المحميات البحرية : ثانيا

00 
للم مية الب رية لتاا ة ثثاار اجيابياة علا  الصايد الب اري علا  املادى 

 املتوسط والطويل
     

05 
إنشااااء احملمياااة الب رياااة لتاااا ة مااان شاااأنه أن يسااااهم يف إدارة وتسااايري 

 املوارد السمكية بشكل ع الين رشيد ومستدام
     

00 
ت ليص املنط ة امل صصاة للصايد إن الت ليل من جهود الصيد بفعل 

 ميكن أن يساهم يف االستغالل الكفؤ للموارد السمكية 
     

00 
إن ح اار نشاااص الصاايد الب ااري داخاال املنط ااة احملميااة لتااا ة وت نينااه 
 خارجها ثثار اجيابية عل  نشاص الصيد الب ري عل  املدى الطويل

     

02 
ساتغالل املاوارد السامكية ا لتا ة مراقباة معادلميكن للم مية الب رية 
 باملنط ة بشكل فعال

     

00 
تسااامل احماياااة الزمانياااة الناااااة عااان إنشااااء احملمياااة الب رياااة لتاااا ة يف 

  يادة الكمياو املصطادة خاره احملمية
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00 
تااااؤدي احمايااااة الاااايت توفرهااااا احملميااااة الب ريااااة لتااااا ة خااااالل الفااااارتاو 

 احساسة إىل حتسني مردود الصيد
     

00 
ميكاااان للم ميااااة الب ريااااة لتااااا ة أن تشااااكل تأمينااااا السااااتمرار نشاااااص 

 الصيد الب ري يف  الة اهنيار األرصدة السمكية
     

00 
إلنشاء احملمية الب رية لتا ة ثثاار اجيابياة علا  اياراداو نشااص الصايد 

 الب ري بالرغم من ت ليص املسا ة امل صصة للصيد باملنط ة
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رد السااامكية هاااي ماااوارد مشااارتكة، فهاااي  ااال تنااااف  باعتباااار أن املاااوا
ميكاان  مااا يااؤدي إىل اسااتغالهلا بشااكل مفاارص، وصاارا  بااني الصاايادين

للم مياااااة الب رياااااة لتاااااا ة أن حتاااااد مااااان هاااااج  النزاعااااااو والصاااااراعاو 
 مست بال

     

 : شي إضافات شو اقتراحات شو آراا شخرى تودون ذكرسا

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
.............................................................................. 



 :صـخـاملل

يشكل نشاط الصيد البحري  ورا ا اساسريا رتاسرجاايميا ارر ورارت  العلىيرمل تور  اليرعال املور  رتال رال       
لغرذا  رتالرد ل اصرد ا هاارا ارر اصراد  ا   نظريا لكاارارتهذا  اجع إىل األمهيمل اليت اكعييها الاا د اليىكيمل

ارر اليام  غري ان هذا اللشاط االسجاايم  ي اين. رتفيص ال ىل لو ديد ار الش اب يف خمعوف ا جا  ال امل
ار جهمل رتسا  ايريري  جيا  ادها  العلاع البيالاج  بف ل الىا سات البشييمل الدايةالاقص الاا د اليىكيمل 

ضرريرت ة اوحررمل اررر اجررل العررد ل   رراد اليرربل   رتتويررأ احرربح  الرتاسررعغ ه هررذو الرراا د اررر جهررمل ا رريل
 .رتيهدد اسعىيا يعأ رتدميااعأ لوحد ار هذا العدها  الذ  يوق  بظ لأ تو  نشاط الصيد البحي  رتالاسائل

الاسررائل رتاألدرتات الف الرررمل الررريت اصرربا لوىحافظرررمل تورر  العلررراع البيالررراج   إحررردلا عررا املىيرررات البحييررمل  رت
 .شاط الصيد البحي  ار جهمل ا يلاليعدام ل العيريرت  البحي  ار جهمل

الصرررريد البحرررري   العيرررريري   املىيررررات البحييررررملالعلرررراع البيالررراج   الرررراا د اليررررىكيمل   :الكلماااالم الميةل  اااا 
  اليعدام

 
Résumé :  

      L’activité des pêches joue un rôle essentiel et stratégique dans le développement 
économique et social à l’échelle locale et mondiale. Cela dû à l’importance cruciale des 
ressources halieutiques en termes de génération d’emplois et de revenus, ainsi que de fourniture 
de la nourriture pour les populations à travers le monde. Elles représentent également une 
importante source de devises pour certains pays. 
        Toutefois, la pérennité de l’activité des pêches est menacée en raison d'un déclin de la 
biodiversité marine causée par la forte pression anthropique qui s’exerce sur l’environnement 
marin. Face à cette dégradation, il est très important d’agir rapidement en raison de l’urgence 
pour trouver des moyens pour réduire cette détérioration, qui jette son ombre sur l'activité des 
pêches, et mieux gérer les ressources halieutiques. Pour cela, les Aires Marines Protégées 
(AMPs) sont un outil majeur proposé pour la conservation de la biodiversité marine et la gestion 
durable des pêches. 
Mots clés : biodiversité marine, ressources halieutiques, Aires Marines Protégées, pêche, 
gestion durable 


