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Pew Charitable Trusts منظمة

نامج  سوزان كيه أوراهن، نائب الرئيس التنفيذي ومدير ال�ب

 توماس ديلون، نائب الرئيس ورئيس قسم شؤون البيئة

ابيث ويلسون، كب�ي المديرين، قسم السياسات البيئية ز إل�ي

وع فريق الم�ش

وع ز كاران، مدير الم�ش  ل�ي

نيكول كالرك، مساعد أول

معلومات حول هذا التقرير

ي سانتا باربرا )UCSB( ويُسلط هذا التقرير الضوء عىل 
اف علماء من جامعة كاليفورنيا �ف يعتمد هذا التقرير عىل تحليل قائم عىل البيانات تحت إ�ش

 Pew Charitable Trusts ي مبادرة منظمة
ي أعالي البحار. أجرى بحث هذا التقرير وكتابته نيكوال كالرك، مساعد أول �ف

مناطق لها أولوية الحماية �ف

ي Blue Nature Alliance )تحالف الطبيعة الزرقاء(. 
ي أعالي البحار، وجريس ريفيل، كب�ي الزمالء �ف

ي المحيطات �ف
لحماية الحياة �ف

شكر وتقدير

ي سانتا باربرا 
اف عليهما جامعة كاليفورنيا �ف �ش ي االإ

ي عمل شارك �ف
وقد استند التحليل القائم عىل البيانات الذي كان بمثابة أساس هذا التقرير إل ورش�ت

ات والمساهمات الخاصة بهم: بن  ي ورشة العمل التالي ذكرهم لتبادل الخ�ب
ف �ف ومنظمة Pew Charitable Trusts. إننا نشعر باالمتنان للمشارك�ي

، فرانسيس جويس، فيكي الم، سارة ماكسويل، خوان مايورجا،  ف جابلونيكي ابيث فوربس، كارول�ي ف ، رينييل كابرال، دانيل دن، إل�ي بيست، دارسي برادلي

، تيم وايت. ال يعكس هذا التقرير  ، مورغان فيسالي ف بينسكي مو أورتونيو كريسبو، جيم باالردي، مال�ي ، هولي مولر، النس مورغان، غويل�ي دوغ ماكولي

ي معهد 
ف لدينا: بيث بايك، إحدى علماء الحماية �ف ف المستقل�ي ف من الُمراجع�ي ورة آراء أي من هؤالء االأفراد أو مؤسساتهم. كما نتوجه بالشكر إل اثن�ي بال�ف

ورة آراء هؤالء االأفراد أو مؤسساتهم.  الحفاظ عىل البيئة البحرية، وُمراجع آخر طلب عدم ذكر اسمه. ال يعكس هذا التقرير بال�ف

: دوغ ماكولي ومورغان فيسالي وبن بيست،  ف وإرشاداتهم، وهم عىل النحو التالي اء الخارجي�ي استفاد هذا التقرير أيًضا من وجهات النظر الخاصة بالخ�ب

ي سانتا باربرا؛ وسوزانا فولر من منظمة Oceans North؛ ودنكان كوري من منظمة Globelaw؛ ومامادو ديالو عالم 
جميعهم من جامعة كاليفورنيا �ف

ورة ما توصل إليه هذا التقرير.  ي مراحل الصياغة، إال أنهم، ال هم وال منظماتهم، يؤيدون بال�ف
االأحياء البحرية. وعىل الرغم من أن جميعهم ساهم �ف

ف عىل مساهماتهم: نيد دروموند لتصميم الخرائط واالأشكال والرسومات التوضيحية؛  ف والسابق�ي وع أيًضا أن يشكر زمالء Pew الحالي�ي يود فريق الم�ش

ف كاران، ميشيل جرادي، آرون كورنبلوث، جرانت  ؛ ل�ي ي
، جيم باالردي لتوف�ي التوجيه البح�ش ، مايك ويس�ف ي

ف كالكاغنو، مارغريت مور�ف كاسي إرليش، جاست�ي

اندر  ي أوس�ت
، جنيفر بيلتاك، روبرت الل، مار�ت ي تطوير التقرير؛ مايكل ريمز، برنارد أوهانيان، تريسيا أولزيفسكي

ف لمساهماتهم �ف جاالند، أنجيلو فيالجوم�ي

لتقديم الدعم التحريري وما يخص االتصاالت.

 mostrander@pewtrusts.org : ي
و�ف لك�ت يد الإ اندر، مدير قسم االتصاالت  ال�ب ي أوس�ت

 لالتصال: مار�ت

pewtrusts.org/en/projects/protecting-ocean-life-on-the-high-seas :وع ي للم�ش
و�ف لك�ت الموقع الإ

ف  إن منظمة Pew Charitable Trusts تتسلح بقوة المعرفة لحل أك�ش المشاكل تحديًا اليوم. وتستخدم منظمة Pew نهًجا تحليلًيا صارًما لتحس�ي

السياسة العامة وإعالم الجمهور وتنشيط الحياة المدنية. 

ي للصور 
 صورة الغالف: أرشيف التاريخ العالمي / مجموعة الصور العالمية / وكالة غي�ت

ة بيضاء ذات زوائد أرجوانية ونجوم هشة. ُشعب مرجانية ثُمانيَّ

mailto:mostrander@pewtrusts.org
http://pewtrusts.org/en/projects/protecting-ocean-life-on-the-high-seas
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نظرة عامة 

ي تقع خارج 
وراء االأفق، عىل بُعد أك�ب من 200 ميل بحري من الشاطئ، تقع منطقة من المحيط تُعرف باسم أعالي البحار. تُشكل هذه المياه، ال�ت

ي المحيط تقريًبا وتغطي ما يقرب من نصف سطح الكوكب. ال يزال هناك الكث�ي لنتعلمه عن هذه المناطق، لكن 
الوالية القضائية الأي دولة، ثل�ش

ف أك�ب المستودعات لحفظ التنوع البيولوجي للمحيطات. تدعم أعالي البحار وفرة من مصائد االأسماك؛  يعرف العلماء أنها تعج بالحياة وأنها من ب�ي

وتوفر موائل وطرق هجرة للحيتان وأسماك القرش والسالحف البحرية والطيور البحرية؛ كما تضم نظم إيكولوجية استثنائية، مثل الشعاب 

ها من أنواع الحياة البحرية الخالبة.  ي المياه العميقة وغ�ي
المرجانية �ف

ي العقود 
ايد عىل السلع والتجارة �ف ف ي التكنولوجيا والطلب الم�ت

ايد؛ فالتقدم ال�يع �ف ف كما تعت�ب مناطق أعالي البحار مساحة مزدحمة بشكل م�ت

ي الوقت 
ي. �ف ي ذلك هذه المياه البعيدة عن الشاطئ — لم يمسه النشاط الصناعي الب�ش

ي عملًيا أنه ال يوجد جزء من المحيط — بما �ف
ة يع�ف االأخ�ي

ف المنظمات، وهذا  ة بقليل من التنسيق ب�ي كة العالمية االأخ�ي قليمية والقطاعية هذه المساحة المش�ت ، تدير مجموعة متنوعة من المنظمات االإ الحالي

يؤدي إل تدهور البيئة البحرية ومواردها. تخص هذه المناطق الجميع، إال إنه ليس لدى الحكومات حالًيا آلية قانونية شاملة مناسبة لحماية الحياة 

ي أعالي البحار. 
البحرية �ف

تمام معاهدة أعالي بحار جديدة تُركز عىل الحفاظ عىل التنوع البيولوجي البحري  ي االأمم المتحدة الإ
وهناك فرصة لتغي�ي هذا. تُجرى مفاوضات �ف

ي 
خارج نطاق الوالية الوطنية واالستعمال المستدام له. وهذه المعاهدة يمكنها السماح للدول بإنشاء محميات بحرية شاملة لعدة قطاعات �ف

ي بناء قدرة المحيط عىل التكيف مع تغ�ي المناخ، وتجنب انهيار 
أعالي البحار. يمكن لهذه المناطق، عندما تُدار بشكل جيد، أن تكون أدوات فعالة �ف

، أقل من 1% من مياه أعالي البحار محمية بدرجة عالية، لكن تُش�ي االأدلة  ي الوقت الحالي
مصائد االأسماك، والحفاظ عىل التنوع البيولوجي. �ف

ي 
العلمية إل أنه من المرجح أن تحقق حماية 30% عىل االأقل من المحيطات أهداف طويلة المدى لصحة المحيطات.1 يُمكن للمحميات البحرية �ف

ي الوصول إل هذا الهدف.
أعالي البحار أن تلعب دوًرا رئيسًيا �ف

على الرغم من أنه ال يزال هناك الكثير الكتشافه، إال إنه لدى العلماء بيانات وأبحاثًا كافية لبدء رسم الخرائط ونمذجة المناطق ذات التنوع 

ي يمكن أن تستفيد من الحماية الُمطبقة بموجب معاهدة أعالي 
البيولوجي الكبير في أعالي البحار.2 يُحدد هذا التقرير بعض االأماكن الخاصة ال�ت

ي سانتا باربرا 
اف علماء من جامعة كاليفورنيا �ف وع ممول من منظمة Pew Charitable Trusts بإ�ش البحار الجديدة. تستند النتائج إل م�ش

كاء من 13 جامعة ومنظمة. باستخدام خوارزمية تسمح بدراسة عدة عوامل، طور الباحثون تحلياًل قائًما عىل البيانات  )UCSB( بالتعاون مع �ش
ة للحفظ.  ف ي أعالي البحار ذات القيمة المتم�ي

لتحديد المناطق �ف

نتاجية، وتنوع الموائل.  ي تم تسليط الضوء عليها مناطق ذات سلسلة ومزيج من السمات المهمة، مثل وفرة االأنواع، واالإ
ة ال�ت تمثل المواقع الع�ش

ي تمتد ع�ب العالم.
ي المحيطات ال�ت

وهي توجد �ف

يتضمن هذا التقرير أيًضا توصيات لتوف�ي المعلومات للمفاوضات الجارية من أجل إتمام اتفاقية دولية جديدة ملزمة من الناحية القانونية. يجب 

، وطلب خطط إدارة قابلة للتنفيذ  ي أعالي البحار، ويشمل ذلك تحديد أهداف حفظ ذات مع�ف
أن تضمن االتفاقية إنشاء عمليات حماية فعالة �ف

لهذه المياه المهمة بعيًدا عن نطاق الوالية القضائية الأي دولة بمفردها.
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أهمية أعالي البحار

ات  ات )2.5 ميل( وأقىص عمق يزيد عن 10 كيلوم�ت ورية للحياة عىل االأرض. بمتوسط   عمق أك�ش من 4 كيلوم�ت تُعت�ب مناطق أعالي البحار �ف

)6.2 ميل(، تُحافظ هذه المياه عىل مجموعة من الحيوانات والنباتات البحرية وتشكل طريًقا لالأنواع المهاجرة مثل الحيتان، وأسماك القرش، 
والطيور البحرية، والتونة، والسالحف البحرية. عىل الرغم من أن هذه المناطق بعيدة ونائية وقد ثبت صعوبة استكشافها، إال إن العلماء 

ف االأنواع غ�ي المكتشفة خارج نطاق  يقدرون أنها تمثل حوالي 95% من الموائل المأهولة عىل االأرض ويعتقدون أنه يمكن أن يكون هناك مالي�ي
الوالية الوطنية.3 

ي تنتج ما يقرب من نصف إمدادات 
تحتوي هذه المياه أيًضا عىل مجموعة مذهلة من الكائنات المجهرية الدقيقة تُسمى العوالق النباتية ال�ت

ي أكسيد الكربون من الكائنات البحرية االأخرى والغالف الجوي 
، تقوم هذه الكائنات بتحويل ثا�ف ي

ي العالم.4 من خالل التمثيل الضو�أ
ف �ف االأكسج�ي

ي العالم وإبطاء تأث�ي تغ�ي المناخ عىل 
ي تنظيم درجات حرارة الهواء �ف

إل الهواء الذي نتنفسه. عالوة عىل ذلك، تُساعد مناطق أعالي البحار �ف

ي عام 2014، قدرت اللجنة العالمية للمحيطات القيمة 
ي أكسيد الكربون الزائد من الغالف الجوي وتخزينه. �ف

االأرض من خالل امتصاص ثا�ف

ي 
ف 74 مليار دوالر أمريكي إل 222 مليار دوالر أمريكي سنويًا.5 ولكن �ف اوح ب�ي زالة هذا الكربون من الغالف الجوي بمبلغ ي�ت االقتصادية الإ

ي ارتفاع درجات حرارة المحيطات وزيادة 
ي أكسيد الكربون المتصاعد إل الغالف الجوي �ف

الوقت نفسه، ساهمت المستويات المرتفعة من ثا�ف

ي تعتمد عليها االأنواع البحرية وتضيف إل مشاكل مثل ابيضاض الشعاب 
يكولوجية والموائل ال�ت ات النظم االإ نسبة الحامضية. تهدد هذه التغ�ي

. ف ، وهي العملية المعروفة باسم نزع االأكسج�ي ف ات االأكسج�ي ف المرجانية وانخفاض ترك�ي

ف 7 مليارات دوالر أمريكي و16 مليار دوالر أمريكي  اوح ب�ي ي مصائد أعالي البحار بما ي�ت
جمالية للصيد �ف وعىل النقيض من ذلك، تقدر القيمة االإ

ي أك�ش من نصف مناطق المحيط هذه،7 وأك�ش من ثلث هذه االأرصدة السمكية مستغل استغالالً 
سنويًا.6 تعمل أساطيل الصيد الصناعي �ف

ي العالم” لعام 2018 الصادر عن منظمة االأمم المتحدة لالأغذية والزراعة 
مفرًطا.8 أبرز تقرير “حالة مصائد االأسماك وتربية االأحياء المائية �ف

ي مناطق أعالي البحار وأقر بالحاجة إل تداب�ي إدارة أك�ش فعالية.9 ووفًقا لهذا التقرير، ارتفعت نسبة 
)الفاو( تدهور حالة االأرصدة السمكية �ف

ي تم صيدها بمستويات غ�ي مستدامة بيولوجًيا من 10% عام 1974 إل 33.1% عام 10.2015 
االأرصدة ال�ت

.11 عىل مدى السنوات  ي استغاللها قد تكون أعىل بكث�ي
فراط �ف ي يتم االإ

تُش�ي الدراسات االأكاديمية إل أن النسبة المئوية لالأرصدة السمكية ال�ت

ف والماكريل بمعدل 60%؛ ويعت�ب  ف الماضية، انخفضت أرصدة التونة واالأنواع االأخرى المهاجرة الشديدة الشبه بالتونة مثل المارل�ي الخمس�ي
الكث�ي منها االآن مستغالً بالكامل أو مستغالً بشكل مفرط.12 

ي ظروف بيئية قاسية بقلة الوصول للضوء والطعام. ويكون 
ي هذه المناطق �ف

ي أعماق البحار أيًضا مصدًرا للقلق. تعيش االأنواع �ف
يُعد الصيد �ف

ي الوصول إل النضج الجنسي وأحيانًا ما يتكاثر إل مرحلة الشباب، مما يجعلها عرضة 
ي أعماق البحار، بطيًئا �ف

العديد منها، مثل أسماك القرش �ف

بشكل خاص للصيد الجائر.13 

لكن الصيد الجائر ليس هو التهديد الوحيد. ما يقرب من 90% من التجارة العالمية تنتقل من خالل الشحن ع�ب مناطق أعالي البحار )انظر 

ي. وبداًل من ذلك،  ية الخالية تماًما من النشاط الصناعي الب�ش ماكن ال�ب
أ

الخريطة رقم )1((.14 زيادة حركة السفن تع�في بقاء عدد قليل من اال

ايدة من اصطدامها بالسفن، والضوضاء المزعجة، والتلوث الناجم عن ت�يف مياه  ف تواجه الثدييات البحرية واالأنواع االأخرى تهديدات م�ت

ي أعالي البحار. 
يكولوجية �ف الصابورة وت�ب الوقود، وجميعها تلوث النظم االإ
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تتدهور صحة المحيطات، ويرجع ذلك إل حد كب�ي إل زيادة النشاط الصناعي. ح�ت بعيًدا عن الشاطئ، فإن مناطق أعالي البحار ليست محصنة ضد 

اكمية لتدم�ي  ات تغ�ي المناخ، والتلوث الناجم عن المواد البالستيكية، والصيد الجائر، وعمليات الشحن، والتهديدات االأخرى. إن االآثار ال�ت تأث�ي

ية االأخرى تؤثر االآن عىل %66  الموائل؛ والتلوث؛ والضوضاء الناتجة عن التنقيب عن النفط والغاز والمعادن؛ وعمليات الشحن؛ واالأنشطة الب�ش

نشطة الجديدة مثل التعدين �في أعماق البحار والهندسة الجيولوجية تُشكل مخاطر جديدة 
أ

من مساحة المحيطات.15 ومع تطور التكنولوجيا، فإن اال
ي أعالي البحار.16 

يكولوجية البحرية �ف عىل الحياة البحرية والنظم االإ

ي أعالي البحار
ي حماية التنوع البيولوجي �ز

المحميات البحرية يمكن أن تُساعد �ز

ي اختصاصاتها — مثل إدارة مصائد 
ا �ف ً دارة مناطق أعالي البحار، إال أن هذه الهيئات تختلف اختالًفا كب�ي عىل الرغم من وجود أك�ش من 20 منظمة الإ

ي قاع البحار — ولكن ليس لدى أي منها صالحية شاملة متعددة القطاعات مع سلطة تنظيمية 
االأسماك، وتنظيم عمليات الشحن، وإدارة التعدين �ف

ي تُظهر القيمة 
ي المناطق خارج نطاق الوالية الوطنية. ونتيجة لذلك، عىل الرغم من البيانات المقبولة عىل نطاق واسع وال�ت

ف عىل الحفظ �ف وترك�ي

ي هذه المناطق. حالًيا تتم حماية 
االقتصادية والبيئية لمناطق أعالي البحار، ال يوجد سوى القليل المناسب لضمان الحفاظ عىل التنوع البيولوجي �ف

ي المحميات البحرية الُمدارة بشكل فعال والمحمية بدرجة عالية.17 
حوالي 1% فقط من هذه المياه �ف

الخريطة رقم )1(

ي المحيطات خارج نطاق الولية الوطنية
طرق الشحن العالمية تع�ب مناطق مهمة �ز

ايد ف ابطة أن أعالي البحار تمثل مساحات مزدحمة بشكل م�ت ي االقتصاديات الم�ت
تع�ف

ي بها حركة كثيفة أك�ش سطوًعا عىل الخريطة.
ي جميع أنحاء العالم. تظهر المسارات ال�ت

مالحظة: تمثل الخطوط مسارات الشحن �ف

 B. Halpern et al., Cumulative Human Impacts: Raw Stressor Data )2008 and 2013(, Knowledge Network for :المصدر

Biocomplexity, https://doi.org/10.5063/F1S180FS

The Pew Charitable Trusts 2020 ©

https://doi.org/10.5063/F1S180FS
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يُمكن أن تتخذ إدارة هذه المناطق المحمية للحفظ عدًدا من االأشكال، من المحميات البحرية الُمحّرمة حيث يتم حظر جميع أنشطة التنقيب إل 

ي المنخفض. وجد العلماء أن المحميات البحرية — خاصًة 
ي قد يُسمح فيها ببعض االأنشطة ذات التأث�ي البي�أ

المناطق متعددة االستخدام، وال�ت

المحميات الُمحّرمة — تعت�ب أدوات فعالة للحفظ.

ة، ومحمية  ي المياه المحلية أن المحميات البحرية تحقق أعظم فوائد الحفظ عندما تكون كب�ي
ي أُجريت عىل جهود مماثلة �ف

تُظهر االأبحاث ال�ت

ات الخمس جميعها.18 وجد  ف ة طويلة. وتزداد الفوائد بشكل كب�ي عند توفر الم�ي بدرجة عالية، ومعزولة، ومقيدة عىل نحو تام، وتوجد منذ ف�ت

ي المناطق المجاورة غ�ي 
ي هذه المحميات البحرية يزيد بنسبة 670% عما هو عليه �ف

تحليل عام 2018 أن متوسط   الكتلة الحيوية لالأسماك �ف

ي المحميات البحرية المحمية جزئًيا.19 يمكن أن تؤدي المحميات البحرية الُمصممة تصميًما جيًدا إل 
المحمية ويزيد بنسبة 343% عما هو عليه �ف

زيادة أعداد االأسماك خارج حدود المنطقة المحمية، إما من خالل “الفيض” — هجرة االأسماك البالغة من المحمية البحرية — أو من خالل تشتت 

ي تفرخت داخلها.20 
قات ال�ت ال�ي

ي المحيطات.21 تعمل المحميات البحرية ال�تي تحمي كاًلอ من عمود الماء وقاع 
ف لحماية الحياة �ف وري�ي دارة بفعالية أمرين �ف يعت�ب التنفيذ واالإ

نواع ال�تي تعيش �في قاع البحر، 
أ

نواع ال�تي تعيش �في عمود الماء مرتبطة باال
أ

ن اال
أ

الية.22 وذلك ال البحر عىل الحفاظ عىل البيئة البحرية بشكل أك�ش فعَّ

يكولوجية.  ي نظمهما االإ
وكالهما يلعب أدواًرا أساسية �ف

ي االأعماق الوسطى، هذا االرتباط العمودي خالل عمود الماء. تنتقل هذه االأسماك يومًيا من 
ي تعيش �ف

تُجسد أسماك المنطقة الوسيطة، ال�ت

ها من أنواع االأسماك  قها الضوء إل السطح. وأثناء تلك الرحلة، قد تصبح غذاء الأسماك التونة وغ�ي ي ال يزال يخ�ت
أجزاء المحيط االأك�ش عمًقا ال�ت

ي 
ذات االأهمية التجارية. كما أنها تجلب الكربون العضوي إل االأعماق، وبذلك فإنها تلعب دوًرا مهًما، بالرغم من عدم تحديده بالكامل بعد، �ف

�تي من عمود الماء الذي يغوص إل القاع. وعىل العكس 
آ

التخفيف من تغ�ي المناخ.23 تعتمد معظم الكائنات الحية �في قاع البحر عىل الغذاء اال

ي تدفع المياه االأعمق الغنية بالمغذيات إل أعىل، مما يعزز 
ي قاع المحيط أن تخلق تيارات مائية صاعدة، وال�ت

من ذلك، يُمكن للجبال البحرية �ف

نتاجية عىل السطح.  االإ

ي مناطق أعالي البحار، 
ي ذلك تلك الموجودة �ف

يكولوجية البحرية، بما �ف كما يمكن للمحميات البحرية المحمية بدرجة عالية أن تساعد النظم االإ

ة البالغة ال�تي تُنتج  سماك الكب�ي
أ

عىل التكيف بشكل أفضل وتصبح أك�ش قدرة عىل مقاومة آثار تغ�ي المناخ.24 عىل سبيل المثال، من خالل حماية اال

ف  ي بعد حاالت النفوق الجماعية الناتجة عن نضوب االأكسج�ي
ي التعا�ف

ة من البيض، يمكن للمحميات البحرية مساعدة تلك المجموعات �ف كميات كب�ي
الناجم عن المناخ.25

ة الهجرة مثل الحيتان  أ روابط ذات هدف عىل مستوى الموائل عىل إفادة االأنواع كث�ي ي تنسش
ي أعالي البحار، تعمل شبكات المحميات البحرية ال�ت

�ف

والسالحف. ويمكن لشبكة المحمية البحرية المتصلة جيًدا حماية االأماكن المهمة عىل طول مساراتها، مثل مناطق التغذية أو التكاثر.26 فكلما 

ي المناطق المحمية، كلما زادت الفوائد. ولذلك، فإن شبكات المحمية البحرية جيدة التصميم 
ة الهجرة �ف زاد الوقت الذي تقضيه االأنواع كث�ي

واالتصال تعد ذات أهمية قصوى لحماية هذه االأنواع.27

ي تعتمد عىل الوصول إل 
يُمكن أن تُفيد شبكات المحمية البحرية هذه الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية أيًضا المناطق الساحلية — واالأنواع ال�ت

ي أعالي البحار ولكنها تسافر إل المناطق الساحلية لوضع بيضها. 
ي السالحف جلدية الظهر معظم أيام السنة �ف

الشاطئ. عىل سبيل المثال، تقىصف

ي المحيط الهادئ قد انخفضت 
وعىل الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ عىل هذه االأنواع المهددة باالنقراض، إال إن أعداد السالحف الجلدية �ف

ي مصائد 
ي �ف

بأك�ش من 95% عىل مدى 20 إل 30 عاًما، ويُرجع العلماء سبب هذا االنخفاض إل حد كب�ي إل حاالت النفوق بسبب الصيد العر�ف

االأسماك بالخيوط الصنارية الطويلة.28 ومع أن حماية مناطق التعشيش عىل الشواطئ الساحلية يعد أمًرا حيويًا لتعا�في السالحف جلدية الظهر، 
ي أعالي البحار.29

ي موطنها �ف
إال إنه من المهم بنفس الدرجة حماية هذه المخلوقات من ممارسات الصيد الضارة �ف

ي أعالي البحار عواقب 
 تؤثر صحة أعالي البحار عىل المياه الوطنية، وخاصًة مصائد االأسماك. يمكن أن يكون للصيد الجائر لالأنواع الرئيسية �ف

ف بها االأمم المتحدة عىل أنها أقل نمًوا، حيث تعتمد سبل العيش عىل الموارد  ي تع�ت
 وخيمة عىل الدول الساحلية، وباالأخص تلك ال�ت

الساحلية الصحية.30
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ي أعالي البحار 
تحديد الجيل الأول من المحميات البحرية �ز

يكولوجية المهمة أو الفريدة وعمليات تلك النظم. قامت  توفر معاهدة أعالي البحار فرصة لحماية المناطق ذات التنوع البيولوجي الكب�ي والنظم االإ

ي سانتا باربرا )UCSB(، لتحديد 
، من جامعة كاليفورنيا �ف اف دوغ ماكولي اك فريق من العلماء، تحت إ�ش منظمة Pew Charitable Trusts بإ�ش

المناطق ذات القيمة االستثنائية البيولوجية و / أو البيئية.31

العوامل الرئيسية والمنهجية

ي تفي بأهداف الحفظ 
استخدم الباحثون برنامًجا منهجًيا لتحديد أولويات الحفظ يُسمى prioritizr R، وهو يُحدد المناطق الُمحتملة ال�ت

ي منطقة محمية. ثم تحاول الخوارزمية إيجاد حل 
وكة �ف ي يتم تعريفها عىل أنها أنشطة صيد تجاري م�ت

مع تقليل تكلفة الفرصة، وال�ت

ي لها “تكلفة” عالية مرتبطة بها.32 )لمزيد من التفاصيل حول المنهجية، انظر 
ي تفي بأهداف الحفظ مع تجنب تلك ال�ت

يشمل المناطق ال�ت

الملحق.( 

ي تمتد 200 ميل بحري الخاضعة للوالية القضائية الوطنية والمعروفة باسم 
ي االعتبار منطقة المحيط ال�ت

لم يأخذ هذا التحليل �ف

ي تُركز عىل مناطق أعالي البحار.33 
المنطقة االقتصادية الخالصة )EEZ(، بما يتفق مع الدراسات االأخرى ال�ت

ي ست فئات عامة، وطبقة تكلفة واحدة: 
ات الحفظ، مجمعة �ف ف تضمن التحليل إجماالً 54 طبقة بيانات مختلفة من م�ي

ات الحفظ ف م�ي

ي 
ضة، وال�ت ي الظروف المستقبلية المف�ت

ي مياه معينة، سواء االآن و�ف
ض وجودها �ف وفرة الأنواع. مقدار الكائنات الحية المعروف أو المف�ت

ي االعتبار االآثار المتوقعة لتغ�ي المناخ
تأخذ �ف

ي ظل حدوث 
خطر انقراض الأنواع. تقييم إمكانية تعرض هذه االأنواع لالنقراض، سواء بالنظر إل الظروف الحالية وإل ما هو محتمل �ف

سيناريو تغ�ي مناخي متفاقم.

ة تحت الماء.  الجبال البحرية. توزيع الجبال الكب�ي

ي هي تشكيالت غ�ي عادية بقاع البحر فيها تم إطالق 
ي أعالي البحار، وال�ت

الفتحات الحرارية المائية. توزيع الفتحات الحرارية المائية �ف

ي عمود الماء أو يستمر إطالقها. 
سوائل شديدة الحرارة من أعماق االأرض �ف

ي مختلف فئات قاع المحيط، والمعروفة من قبل 
ي االأعماق �ف

ي تقيس التنوع البيولوجي الموجود �ف
تنوع موائل قاع البحر. البيانات ال�ت

ف الُمذاب، ودرجة الحرارة.  ي لها سمات مختلفة، مثل العمق، والمنحدر، وُسمك الرواسب، واالأكسج�ي
العلماء بالمناطق البحرية ال�ت

ي تقوم 
نتاجية االأولية، أو معدل إنتاج النباتات والكائنات الحية االأخرى ال�ت ات الكلوروفيل لنمذجة االإ ف نتاجية. يُحلل هذا المقياس ترك�ي الإ

ي نظام إيكولوجي. 
ي للمركبات العضوية �ف

بعملية البناء الضو�أ

طبقة التكلفة

ي 
ي يمكن حمايتها بأقل تكلفة �ف

ي استهداف المياه ال�ت
ي يمكن أن تُساعد �ف

ي منطقة معينة، وال�ت
جهد الصيد. يقيس هذا العامل كمية الصيد �ف

قطاع صيد االأسماك.
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ي أعالي البحار، إال أنه لم تتم دراستهما 
ي قاع البحار تُشكل تهديدات حالية وجديدة للتنوع البيولوجي �ف

عىل الرغم من أن عمليات الشحن والتعدين �ف

ي مرحلة االستكشاف 
ي المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية الأنها ال تزال �ف

ي قاع البحار �ف
ي مطالبات التعدين �ف

ي هذا التحليل. لم يتم النظر �ف
�ف

ولم يبدأ التعدين بعد عىل نطاق تجاري. عىل العكس من ذلك، فإن قطاع الشحن البحري له تأث�ي عالمي عىل معظم مناطق أعالي البحار )انظر 

ي 
ي لعمليات الشحن �ف الشكل رقم )1((. عىل الرغم من أن هذا التحليل يمكن أن يدعم القرارات الخاصة باعتماد تداب�ي من شأنها تقليل التأث�ي السل�ب

مناطق أعالي البحار المهمة، إال أن تلك المناطق ذات المستويات العالية من حركة الشحن لم تتم إزالتها من البحث والدراسة.

ات حفظ عامة: وفرة  ف ي ست م�ي
مالحظة: يعد هذا الشكل نسخة مبسطة من طرق البيانات المستخدمة. كان هناك إجماالً 54 طبقة بيانات مختلفة، مجمعة �ف

نتاجية.  االأنواع، خطر انقراض االأنواع، الجبال البحرية، الفتحات الحرارية المائية، تنوع موائل قاع البحر، االإ

 UCSB analysis. Analysis underwent technical verification and was confirmed to be reproducible; P. Harris and :المصادر

 T. Whiteway, ”High Seas Marine Protected Areas: Benthic Environmental Conservation Priorities From a GIS Analysis
 https://doi.org/10.1016/j. ,38-of Global Ocean Biophysical Data,“ Ocean and Coastal Management 51, no.1 )2009(: 22

 ocecoaman.2008.09.009; GEBCO

 The Pew Charitable Trusts 2020 ©

Ocean 
Productivity

Priority areas
for protection

Species 
Richness

Seafloor
habitat 
diversity

Seamounts and 
hydrothermal vents

إنتاجية 
المحيطات

الجبال البحرية
 والفتحات

وفرة ا�	نواع

مناطق لها 
أولوية الحماية

تنوع موائل 
قاع البحر

الشكل رقم )1(

ي أعالي البحار 
عوامل متعددة تحدد المحميات المحتملة �ز
ز مزايا مناطق مياه محددة ات الحفظ يُ�ب ف تحليل م�ي

 تمثل هذه الخرائط مساحة تبلغ 562500 كيلوم�ت مربع تقريًبا 

)217200 ميل مربع( تحيط بجبال كورنر رايز البحرية

https://doi.org/10.1016/j
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ي تتمتع 
ح العلم أنه ينبغي دراسة حماية المناطق البحرية ال�ت ات الحفظ )الحماية( المنخفضة غ�ي جديرة بالحماية. يق�ت ف مالحظة: يجب أال تعت�ب المناطق ذات م�ي

ات الحفظ )الحماية(. ف ولو بواحدة فقط من م�ي

 .UCSB analysis. Analysis underwent technical verification and was confirmed to be reproducible :المصادر 

Marineregions.org; Natural Earth

The Pew Charitable Trusts 2020 ©

ات حماية ذات كثافة منخفضة � �ات حماية ذات كثافة عاليةم � م��

الخريطة رقم )2(

ات الحفظ عىل مستوى المحيطات ز تصور لم�ي
ات أعىل وتعت�ب مناسبة تماًما للحماية ف تحتوي بعض المناطق عىل ترك�ي

أداة لضمان تحقيق أهداف الحفظ 

اعتمد الباحثون عىل أداة prioritizr لضمان تحقيق أهداف الحفظ مع تقليل تكاليف حل الحفظ. بالنسبة إل كل طبقة من طبقات البيانات الـ 54 

ي كل طبقة عىل حدة مع تقليل التداخل مع 
ات الحفظ �ف ف الوارد ذكرها أعاله، تم ضبط االأداة الختيار منطقة حل تحمي ما ال يقل عن 30% من م�ي

ي 
ي الخريطة رقم )3(، تظهر باللون االأحمر تلك المناطق ال�ت

ي بها كثافة صيد عالية. تُظهر الخريطة رقم )3( نتيجة تلك العملية. �ف
المناطق ال�ت

ات عالية من جهد الصيد — وبالتالي تكاليف أعىل.  ف ك�ي حققت هدف الحفظ ولكن تمت إزالتها الأنها كانت أماكن ب�ت

http://Marineregions.org
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ي أعالي البحار 
النتائج: مناطق مهمة ينبغي حمايتها �ز

يكولوجي للمحيطات العالمية، وبالتالي يجب حمايتها  تَُعدُّ أعالي البحار وتنوعها البيولوجي أمًرا بالغ االأهمية بالنسبة لصحة ووظيفة النظام االإ

واستخدامها عىل نحو مستدام. يمكن أن يكون هذا العمل بمثابة نقطة انطالق نحو بناء هدف حماية ما ال يقل عن 30% من المحيط بشبكة من 

المحميات البحرية المتصلة عىل نحو جيد. 

ي النتائج. إحدى المناطق الُمنتجة وغ�ي العادية 
ات الحفظ االأخرى �ف ف ي أو م�ي

ف العديد من المناطق المعروفة بالتنوع البيولوجي االستثنا�أ يتم تضم�ي

ي ينقلها 
ي المحيط المتجمد الشمالي حيث تلتقي مياه المحيط االأطلسي الدافئة ال�ت

ي هي بحر بارنتس، وهي منطقة ضحلة نسبًيا �ف
عىل نحو استثنا�أ

شماالً تيار الخليج مع مياه المحيط المتجمد الشمالي الباردة. تتبع الحيوانات الجليد شماالً عند ذوبانه، ويعشش ما ال يقل عن 20 مليون طائر 

، ظهرت أيًضا مياه المنطقة القطبية الجنوبية الغنية بالكريل �في حل  ي هذه المنطقة كل صيف.34 و�في الوقت نفسه، �في القطب الجنو�بي
بحري �ف

ي أنتاركتيكا 
ي أنشأتها لجنة حفظ الموارد البحرية الحية �ف

ي بالقرب من أنتاركتيكا بالفعل من الحماية ال�ت الحماية. تستفيد أجزاء من المحيط الجنو�ب

الخريطة رقم )3(

ي تحقق 30% من نسبة الحفظ المستهدفة 
مناطق أعالي البحار ال�ت

بعض االأماكن االأك�ش تنوًعا من الناحية البيولوجية تصبح أيًضا ذات أهمية تجارية 

ي بها كثافة صيد عالية.
ات الحفظ الـ 54 هذه مع تقليل التداخل مع المناطق ال�ت ف ي من شأنها حماية 30% عىل االأقل من كل من م�ي

مالحظة: قامت أداة Prioritizr باختيار مناطق الحلول ال�ت

 .UCSB analysis. Analysis underwent technical verification and was confirmed to be reproducible :المصادر 

Marineregions.org; Natural Earth
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ات الحفظ � � الحل ولكن تمحل أداة Prioritizr يحمي 30% من م��
� كان من الممكن تضمينها ��

المناطق ال��
 استبعادها لوجود كثافة صيد عالية فيها

http://Marineregions.org


11

)CCAMLR(، وهي المنظمة الدولية المعنية بإدارة هذه المياه. 

ي 
ي أجريت �ف

ي تستحق الحماية بناًء عىل نتائج الدراسة ال�ت
ة مواقع أخرى تمثل القيمة االستثنائية لمناطق أعالي البحار ال�ت يستكشف هذا التقرير ع�ش

ي سانتا باربرا )انظر الخريطة رقم )4((. 
جامعة كاليفورنيا �ف

الخريطة رقم )4(

ي أعالي البحار تمتد ع�ب محيطات العالم وأقاليمه
أماكن خاصة �ز

ات الحفظ تستحق الحماية  ف ات عالية من م�ي ف مناطق ذات ترك�ي

UCSB analysis; Marineregions.org; Natural Earth :المصادر

The Pew Charitable Trusts 2020 ©

بحر سارغاسو وجبال
 كورنر رايز البحرية

حيد نازكا 
� وسا� غوم�� بحر تاسمان 

� الجنو��

قبة كوستاريكا
خليج غينيا

حيد 
والفيس

هضبة 
ماسكارين

بحر العرب

ُمرتفع 
اللورد هووي

سلسلة جبال 
اطور البحرية م�� ا��

http://Marineregions.org
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ز  حيد نازكا وسال غوم�ي

ق المحيط الهادئ مع وجود قمة بينهما تقع عىل بُعد 2000 كيلوم�ت تقريًبا  ي جنوب �ش
ف عبارة عن سالسل جبلية متصلة مغمورة �ف نازكا وساال غوم�ي

ف والية ماين وفلوريدا، ويحتوي هذا  . ويمتدان مًعا بطول 3000 كيلوم�ت )1864 ميل( تقريًبا، أو ما يقرب من المسافة ب�ي ي تشيىلي
من اليابسة �ف

ي المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، حوالي 40% من إجمالي الجبال 
ي عمق يمكن الصيد فيه �ف

الحيد عىل 110 جبالً بحريًا عىل االأقل �ف

نشطة االستخراجية �في المنطقة كانت محدودة 
أ

ه من اال سماك وغ�ي
أ

ن صيد اال
أ

ي هذه المنطقة من المحيط الهادئ.35 ونظًرا ال
البحرية الموجودة �ف

ي العالم ويمكن أن تكون 
ي أعماق البحار تحتوي عىل بعض من أعىل مستويات التنوع البيولوجي البحري المتوطن �ف

ح�ت االآن، فإن هذه الجبال �ف

نواع المقيمة والمهاجرة عىل حد سواء، بما �في ذلك الحيتان الزرقاء 
أ

ي لم يتم اكتشافها بعد.36 وتوفر الجبال البحرية مالًذا لال
مهمة لبقاء االأنواع ال�ت

ي تعود إل هذه المياه سنويًا للتكاثر والتغذية.37 
المهددة باالنقراض والسالحف البحرية جلدية الظهر ال�ت

ي جنوب المحيط الهادئ )SPRFMO( عىل الحفاظ عىل الموارد السمكية واستخدامها المستدام 
دارة مصائد االأسماك �ف قليمية الإ ف المنظمة االإ تُ�ش

ي تديرها المنظمة 
ي هذه المنطقة من المحيط الهادئ، وهي حوالي ربع إجمالي مساحة مناطق أعالي البحار بالكوكب. تشمل االأنواع المستهدفة ال�ت

�ف

، وسمك الفونسينو، وسمك ماكريل الحصان، وتشمل أساليب الصيد المستخدمة كالصيد  تقالي دارة مصائد االأسماك سمك الهلبوت ال�ب قليمية الإ االإ

ي تجرى عىل قاع البحار، والصيد بالخيوط 
طة، والصيد بشباك الجر الكيسية، والصيد بالصنارة الموجه، والصيد بشباك الصيد ال�ت بالشبكة المحوِّ

 39. ا مدمًرا عىل موائل قاع البحار فيما مىصف ي قاع البحار.38 وقد كان للصيد بشباك الجر بشكل خاص تأث�يً
الصنارية الطويلة �ف

ًقا  ه نازكا ديسفينتوراداس البحري �ش ف ف ضمن المياه الوطنية المجاورة لها — مت�ف اًفا باالأهمية البيولوجية للمنطقة، حددت شيىلي منطقت�ي واع�ت

ي أعالي البحار واستغالل المخزونات )االأرصدة( 
ومحمية رابا نوي البحرية المحيطة بجزيرة إيس�ت غربًا. ومع تطور تكنولوجيا صيد االأسماك �ف

ي هذه المنطقة. 
ي قاع البحار �ف

، يمكن أن يزيد الصيد المدمر �ف الساحلية بشكل أك�ب

إيه سي إيجان / صور شاترستوك

ي ذلك السالحف البحرية جلدية الظهر.
ي هذه المياه مالًذا آمًنا لالأنواع المقيمة والمهاجرة عىل حد سواء، بما �ف

توفر الجبال البحرية �ف
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موريسيو هاندلر / ناشيونال جيوغرافيك

 أنواع مهددة
 بالنقراض

 وفرة
 الأنواع

 الجبال
 البحرية

Marineregions.org; GEBCO; Natural Earth :المصادر
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الحوت االأزرق المهاجر، الذي يعود إل هذه المياه للتكاثر، يتغذى عىل الكريل.
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ي ذلك سمك التونة صفراء الزعانف.
ا من االأنواع، بما �ف ً ي قبة كوستاريكا تنوًعا كب�ي

تجذب المياه الغنية بالمغذيات �ف

قبة كوستاريكا 

ف الرياح السطحية وتيارات مياه  ، من خالل تفاعل فريد ب�ي ي
�ت ي ال�ش

ي المحيط الهادئ االستوا�أ
ي كوستاريكا، وهي سمة ديناميكية �ف

تتشكل القبة الحرارية �ف

ي تدفع المياه العميقة والباردة والغنية بالمغذيات نحو السطح االأك�ش دفًئا. وبسبب هذه الطبيعة الديناميكية لكل من الرياح 
المحيط المحيطة ال�ت

ي المناطق الواقعة خارج 
ي موقعها، عىل الرغم من أنها تحتفظ بمركز متوسط ثابت نسبًيا �ف

السطحية وتيارات المحيط، تتقلب القبة بشكل موسمي �ف

نطاق والية دول أمريكا الوسطى.

ي تتغذى عىل الغذاء الوف�ي 
ا من االأنواع ال�ت ً نتاجية تجذب بدورها تنوًعا كب�ي ي االإ

يؤدي ارتفاع منسوب المياه الغنية بالمغذيات إل زيادة مفرطة �ف

ي هذه المياه لتتغذى. تعد المنطقة 
، والحيتانيات موسمًيا �ف ف سة البحرية المهاجرة مثل التونة، والدالف�ي والمتاح بسهولة. تتجمع الحيوانات المف�ت

ي ظل السيناريوهات المناخية المستقبلية، يمكن أن تثبت 
أيًضا موئالً حيويًا للحيتان الزرقاء المهددة باالنقراض والسالحف البحرية جلدية الظهر. �ف

ي محيط أدفأ.40 
ايد من االأنواع المعرضة والمهددة باالنقراض �ف ف قبة كوستاريكا أنها أك�ش الموائل أهمية لعدد م�ت

يكولوجية الخاصة بها والكائنات الحية  ف العوامل االإ ي أعالي البحار تقديًرا لتم�ي
والجهود جارية لحماية منطقة قبة كوستاريكا داخل المياه الوطنية و�ف

ن القبة تتحرك مع اختالف المواسم وهي تقع بشكل جز�أي �في 
أ

ي تدعمها.41 ومع ذلك، ال يزال جهد الصيد يمثل مصدر قلق، وهو أمر معقد ال
ال�ت

ية، الذي له وجود قوي  ضافة إل سياحة الحياة ال�ب فيهي، باالإ المياه الوطنية لدول أمريكا الوسطى لمدة نصف العام تقريًبا. ومع الصيد التجاري وال�ت

قليمية. ف المياه الدولية واالإ ية أثناء تنقلها ب�ي ي المنطقة، تواجه الكائنات الحية داخل القبة العديد من التهديدات من خالل االأنشطة الب�ش
�ف

.42 وتشكل حركة المرور البحرية المزدحمة بشكل  ي المنطقة ما يقرب من 750 مليون دوالر أمريكي
ي عام 2009، جلبت صناعة صيد االأسماك �ف

�ف

ها من المخاوف. نظًرا الأهمية المنطقة بالنسبة للتنوع البيولوجي البحري، فإن حماية هذه  ملحوظ تهديدات باالصطدام بالحيتان، والتلوث، وغ�ي

ي تعتمد عليها.
ي تعيش هناك عىل المدى الطويل، واستدامة الصناعات ال�ت

المياه ستضمن بقاء االأنواع ال�ت

ي للصور
ي / وكالة غي�ت

رودريجو فريسسيو�ف
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ي قبة كوستاريكا. 
ة والمتاحة بسهولة �ف سة البحرية مثل أسماك القرش االأبيض االأطراف المحيطي عىل الكائنات الحية الوف�ي تتغذى الحيوانات المف�ت

ي للصور
جيف روتمان / وكالة غي�ت

 أنواع مهددة 
بالنقراض

 وفرة 
الأنواع

 إنتاجية 
المحيطات

Marineregions.org; GEBCO; Natural Earth :المصادر
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ي  ُمرتفع اللورد هووي وبحر تاسمان الجنو�ب

ف أك�ش  اليا ونيوزيلندا، فإنهما بذلك يقعان ب�ي ي أس�ت
ف المناطق االقتصادية الخالصة )EEZ( �ف ي ب�ي نظًرا لتواجد ُمرتفع اللورد هووي وبحر تاسمان الجنو�ب

المياه تنوًعا بيولوجًيا وإنتاجية خارج نطاق الوالية الوطنية. ويمثالن مًعا نقطة انطالق عىل طول مسار هجرة الحيوانات البحرية الضخمة مثل الحيتان 

سة ومنطقة غنية للتكاثر والحصول عىل الغذاء. الحدباء، مما يوفر مالًذا من الحيوانات المف�ت

ي قاع البحر، تشتهر المنطقة بوفرة 
ة. مع الموائل المعقدة �ف ق بريسبان مبا�ش ي أعماق البحر ويقع �ش

إن ُمرتفع اللورد هووي هو عبارة عن هضبة �ف

االأنواع بدرجة عالية. هناك العديد من االأنواع المهددة باالنقراض، مثل طائر نوء جولد، تستخدم هذه المياه كمنطقة للحصول عىل الغذاء. ويتوقع 

ي 
ي ظل السيناريوهات المناخية المتوقعة �ف

ي هذه المنطقة مع ارتفاع درجة حرارة المياه �ف
العلماء العثور عىل المزيد من االأنواع المهددة باالنقراض �ف

المستقبل.43

ي مناطق أعالي البحار. ويمكن العثور هناك عىل 
ة، بعًضا من أك�ش المياه إنتاجية �ف ، الذي يقع جنوب ُمرتفع اللورد هووي مبا�ش ي يشمل بحر تسمان الجنو�ب

عدد كب�ي من االأنواع المهددة باالنقراض، مثل المرجان االأسود.44 مع الموائل المهمة �في قاع البحار، بما �في ذلك الجبال البحرية، تستخدم أنواع مثل 

ف مناطق  ي هذه المناطق كمحطات توقف ب�ي  الحوت االأحدب والحوت الحقيقي الجنو�ب

التكاثر والتغذية. 

دان مانتل

. ي ي مياه ُمرتفع اللورد هووي وبحر تاسمان الجنو�ب
ة �ف الطيور البحرية مثل طائر نوء جولد هذا، وهي إحدى االأنواع المهددة باالنقراض، توجد بك�ش
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لقد أدركت العديد من المنظمات والهيئات الدولية أهمية هذه المنطقة،45 وحدد أولئك المكلفون بإدارة 

ي جنوب المحيط الهادئ 
دارة مصائد االأسماك �ف قليمية الإ مواردها مناطق معينة ذات أهمية فريدة. إن المنظمة االإ

ي هذه المنطقة، وقد حددت العديد من 
ي قاع المحيطات( النشط �ف

)SPRFMO( تدير صيد  االأسماك القاعي )�ف
يكولوجية البحرية الهشة )VMEs( لتوقع وجود كل من الُشعب المرجانية الُثمانيَّة والصلبة عىل أعماق  النظم االإ

يمكن الصيد فيها داخل نطاق واليتها. ولكن ح�ت االآن، لم يتم تطبيق إجراءات حماية شاملة. عىل الرغم من 

ي هذه المياه، إال أنه لم يتم غلق المنطقة أمام عمليات 
االحتمالية العالية لتواجد الشعاب المرجانية النادرة والهشة �ف

ي قاع البحار. 
الصيد �ف

وتقت� الحماية الحالية عىل اتباع “قاعدة االبتعاد”، االأمر الذي يتطلب من عمليات الصيد نقل أنشطتها إذا صادفت 

ابهم من منطقة نظام إيكولوجي بحري هش ومشاركة موقع  ات أخرى تدل عىل اق�ت مرجان المياه العميقة أو مؤ�ش

سماك �في جنوب المحيط الهادئ هذه 
أ

دارة مصائد اال قليمية الإ هذا النظام مع مديري المصائد.46 وتعت�ب المنظمة االإ

وتوكوالت بمثابة تداب�ي مؤقتة ح�ت يتم اتخاذ إجراءات إدارية أخرى.47  ال�ب

قليمية المتاخمة،  اليا ونيوزيلندا بحماية المياه االإ ، قامت أس�ت ي اًفا بأهمية ُمرتفع اللورد هووي وبحر تاسمان الجنو�ب اع�ت

ي مياه نيوزيلندا.48 إن زيادة الحماية لضمان 
اليا ومحمية نورفولك �ف ي أس�ت

ي ذلك محميات لورد هووي وجيفورد �ف
بما �ف

ي هذه المنطقة سيحمي هذا الموئل الفريد من نوعه واالأحياء المتنوعة المتواجدة به.
يكولوجي �ف اتصال النظام االإ

 التفاوت 
القاعي

 الجبال 
البحرية
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اطور البحرية  م�ب سلسلة جبال الإ

ي تتجه شمال غرب جزر هاواي باتجاه روسيا، هي عبارة عن سلسلة جبال بحرية منتجة ومتنوعة بيولوجًيا 
اطور البحرية، ال�ت م�ب إن سلسلة جبال االإ

ي شمال غرب المحيط الهادئ.49 تكون الجبال البحرية للسلسلة، ال�تي تشكلت بواسطة مسارات منطقة بركانية ساخنة، حدوًدا أوقيانوغرافية 
للغاية �ف

 50. ف تحرك دوامة عمود علوي من الماء من شأنه جذب االأنواع البحرية للتفريخ وإسكان )موئل( البالغ�ي

ي ذلك مجتمعات 
تُظهر الدراسات الحديثة أن هذه الجبال البحرية تدعم مستويات عالية من وفرة االأنواع ووجود أنواع مهددة باالنقراض، بما �ف

ف  اوح عمقها ب�ي ي ي�ت
ي الموائل العميقة — المياه ال�ت

ي أعماق البحار. هذه الشعاب المرجانية هي االأك�ش تنوًعا �ف
ي المياه الباردة �ف

الشعاب المرجانية �ف

اطور البحرية هي السلسلة الوحيدة من  م�ب ، أي ضعف العمق االأقىص لوادي جراند كانيون تقريًبا.51 وتعت�ب سلسلة جبال االإ 800 و3500 م�ت
ي أعماق البحار، تنمو مرجانيات الماء البارد هذه ببطء ويقل 

ي تضم مثل هذه االأنواع. وبسبب موطنها �ف
ف جزر هاواي وألوتيان ال�ت الجبال البحرية ب�ي

ي قاع البحار.52
مستوى تكيفها عن مثيالتها الساحلية. وهذا يجعلها عرضة بشكل خاص الأنشطة مثل الصيد �ف

ي االأقىص من  اطور البحرية من قبل بعض الدول والهيئات الدولية. يقع الجزء الجنو�ب م�ب يكولوجي لسلسلة جبال االإ اف بقيمة النظام االإ تم االع�ت

السلسلة ضمن المياه الوطنية للواليات المتحدة وهو محمي بوصفه نصب باباهاناوموكواكيا التذكاري القومي البحري، وهو أحد أك�ب المحميات 

اطور البحرية الشمالية الموجودة �في المناطق الواقعة خارج نطاق  م�ب اث العالمي لليونسكو.53 لكن سلسلة جبال االإ ي العالم وموقع لل�ت
البحرية �ف

ي قاع 
ايد كب�ي لضغوط الصيد عىل طول جبالها البحرية وال تزال تواجه ضغًطا من مصائد االأسماك �ف ف الوالية الوطنية تعرضت طوال تاريخها ل�ت

البحر.

ي تحافظ عىل 
قد اقت�ت تداب�ي الحفاظ عىل الصيد عىل طول السلسلة عىل خطوات مؤقتة من قبل هيئة مصائد االأسماك شمال المحيط الهادئ ال�ت

ي قاع البحار. وقد منحت الهيئة استثناءات إذا أثبت مشغلو السفن أنهم 
ي لمصائد االأسماك �ف

مستويات الجهود الحالية ولكنها تحد من النطاق الجغرا�ف

يكولوجي بأكمله،  اطور البحرية بطولها ستوفر فوائد حفاظ للنظام االإ م�ب يستطيعون الصيد دون تعريض البيئة للخطر.54 إن حماية سلسلة جبال االإ

وليس فقط المناطق الخاضعة للوالية الوطنية.

بداعي من فليكر دارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي )NOAA( لالستكشاف والبحوث المتعلقة بالمحيطات، 2015 / المشاع الإ  مكتب الإ

ي أعماق البحار. 
ي ذلك مجتمعات مرجان المياه الباردة �ف

ي تدعم مستويات عالية من وفرة االأنواع، بما �ف
اطور البحرية، ال�ت م�ب ي سلسلة جبال االإ

ي أعماق البحار �ف
يعيش نجم البحر الهش التكافىلي هذا عىل مرجان البحر الوردي �ف
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بداعي من فليكر دارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي )NOAA( لالستكشاف والبحوث المتعلقة بالمحيطات، 2016 هوهونو موانا / المشاع الإ مكتب الإ
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اطور البحرية عىل  م�ب يكولوجي لسلسلة جبال االإ اف بقيمة النظام االإ ي هذا ملتصًقا عىل ساق إحدى الشعاب المرجانية الميتة. لقد تم االع�ت
 نما زنبق البحر االأرجوا�ف

. الصعيد الدولي

 الجبال 
البحرية

 أنواع مهددة 
بالنقراض

 وفرة 
الأنواع

 إنتاجية 
المحيطات
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هضبة ماسكارين

ي المحيط الهندي أحيانًا باسم هضبة سيشيل وموريشيوس، وهي تمتد عىل شكل قوس من شمال ضفة سيشيل وصوالً 
يُشار إل هضبة ماسكارين �ف

حدى النظم  ا، تعد هضبة ماسكارين موطًنا الإ ً
ي الجنوب. مع وجود مناطق يصل عمقها إل أقل من 20 م�ت

ي موريشيوس �ف
إل جزيرة سانت براندون �ف

ي هذه المياه.55 تدعم ضفة 
ي أعالي البحار، وإحدى المناطق القليلة لالأعشاب البحرية �ف

ي المياه الضحلة �ف
يكولوجية القليلة جًدا للشعاب المرجانية �ف االإ

ي العالم: من 80% إل 90% من االأسطح الضحلة مغطاة 
ي الجزء االأوسط من الهضبة، أك�ب أحواض االأعشاب البحرية المتجاورة �ف

سايا دي مالها، �ف

باالأعشاب البحرية.56 

ف إنتاجية المحيط. وهذا بدوره يدعم حياة الطيور البحرية مثل طائر جلم الماء ذو الذيل  ي تحس�ي
ي �ف ي الجنو�ب

يتسبب تفاعل الهضبة مع التيار االستوا�أ

ي الشكل والثدييات البحرية مثل الحوت االأزرق القزم الذي يستخدم المنطقة كمكان للتكاثر والتغذية.57 ال يزال هناك الكث�ي الكتشافه 
سفي�ف االإ

ي هضبة ماسكارين، ولكن من المرجح أن تحتوي المناطق غ�ي المستكشفة هنا عىل معدل توطن مرتفع لالأنواع بسبب الخصائص االأوقيانوغرافية 
�ف

ي هذه المنطقة.58
الفريدة من نوعها والموائل �ف

ي حماية بعض 
، فإن حماية الهضبة يمكن أن يُساعد �ف لقد أدركت العديد من الهيئات الدولية أهمية هضبة ماسكارين والمنطقة المحيطة بها. وبالتالي

ي هذه المنطقة.59
ي جهود الحفظ )الحماية( �ف

يكولوجية الفريدة والمهمة من خالل التوسع �ف هذه النظم االإ

ي عام 2018، قامت 
يكولوجية لهضبة ماسكارين، يعمل مشغلو السفن عىل استغالل موارد المنطقة الأغراض تجارية. �ف عىل الرغم من االأهمية االإ

كة )JMA( لعمليات  دارة المش�ت ف موريشيوس وسيشيل بفتح منطقة االإ كة الخاصة بالجرف القاري الممتد بمنطقة هضبة ماسكارين ب�ي اللجنة المش�ت

سماك التجارية مهتمة كذلك بالصيد �في قاع البحار بمنطقة الجبال البحرية.61 ولضمان استمرارية 
أ

استكشاف النفط والغاز.60 وال تزال صناعة صيد اال

ام بالحفظ )الحماية(. ف مثل هذا الموئل الحيوي عىل المدى الطويل، ستستفيد هضبة ماسكارين من الحماية الدولية المخصصة واالل�ت

ف وارن / صور شاترستوك إيموج�ي

. ي ي الجنو�ب
نتاجية المحسنة للمحيط من خالل تفاعل هضبة ماسكارين مع التيار االستوا�أ ي الشكل، من االإ

سفي�ف تستفيد الطيور البحرية، مثل طائر جلم الماء ذو الذيل االإ
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ي للصور
راي�ف فون برانديس / وكالة غي�ت

 التفاوت 
القاعي
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بحر العرب 

ي ذلك مياه البحر 
قليم، بما �ف ي االإ

ة. مزيج من مالمح �ف ق شبه الجزيرة العربية مبا�ش هو جزء من شمال المحيط الهندي، ويقع بحر العرب جنوب �ش

ي عمود الماء. هذه المياه خارج نطاق المنطقة االقتصادية 
ف �ف المحدودة النطاق جغرافًيا، ومياه سطحية عالية الملوحة ودافئة تدفع طبقات االأكسج�ي

ف عمق  ة ونادرة، وتقع ب�ي ف ف )OMZ(، وهي سمة مم�ي ي الهند وباكستان وعمان واليمن تضم ما يعرف بمنطقة الحد االأد�ف من االأكسج�ي
الخالصة �ف

ف إل مساحة تعج بالكائنات الحية بدرجة  . تُش�ي منطقة الحد االأد�ف من االأكسج�ي ي ي د�ب
، أو عمق يساوي تقريًبا طول مب�ف برج خليفة �ف 200 و1000 م�ت

ف متاح تقريًبا لبقية النظام  ف بسبب االأنواع الموجودة بها، مما يؤدي إل عدم وجود أكسج�ي ي عمود الماء مع مستوى عاٍل من استهالك االأكسج�ي
عالية �ف

يكولوجي.  االإ

لكونها ُمضيفة للحيوانات الفريدة من نوعها مثل أسماك الفنار والحبار الطائر و�طان البحر، تعج مياه بحر العرب هذه بمستويات غ�ي معتادة من 

ي تنتقل صعوًدا وهبوًطا يومًيا ع�ب عمود الماء بحًثا عن الطعام والحماية. كما تُعد هذه المنطقة موطًنا لكائنات أعماق 
حيوانات المنطقة الوسيطة   ال�ت

يط  ة مثل الحبار وأسماك ال�ش سة الكب�ي ف وكذلك الحيوانات المف�ت ي تكيفت مع مثل هذه الظروف من انخفاض االأكسج�ي
البحار الفريدة من نوعها ال�ت

.62 كما حدد العلماء بحر العرب كمكان مهم لكل من الحيتان  ي تعتمد عىل حيوانات المنطقة الوسيطة كمصدر غذاء رئيسي
والتونة وأسماك الخرمان ال�ت

عماق االستثنائية، بما �في ذلك الفتحات الحرارية المائية 
أ

ف البحر بسمات اال
نتاجية، كما يتم�ي ضافة إل مستوياته العالية من االإ وأسماك القرش.63 باالإ

والعديد من الجبال البحرية.64 

ي مجال الحفظ )الحماية(.65 قامت باكستان 
قليمية الحديثة �ف اف باستثنائية هذه المنطقة من قبل المنظمات الدولية وكذلك بالجهود االإ لقد تم االع�ت

ي بحر العرب. أنشأت الهند واليمن 
ف عىل حماية الحيتان الحدباء �ف ك�ي ي عام 2017، مع ال�ت

ي جزيرة أستوال �ف
ي بحر العرب �ف

بتخصيص أول محمية بحرية �ف

ي هذه المنطقة.66 وعىل الرغم من وجود 
ي مياهها، مما يُسلط الضوء عىل إتاحة الفرصة لربط الموائل المهمة �ف

وعمان والصومال أيًضا محميات محلية �ف

ي الغالب بسبب التلوث الناجم عن السفن وما ينسكب منها، 
ي بحر العرب مهدد �ف

ي المنطقة، إال أن التنوع البيولوجي البحري �ف
بعض عمليات الصيد �ف

ي منطقة ذات حركة عبور مزدحمة.67 
وكذلك اصطدام الثدييات البحرية �ف

ي للصور
كة فيجوال انليميتيد / ديفيد فروبل / وكالة غي�ت �ش

تعت�ب المياه العميقة لبحر العرب ُمضيفة الأسماك الفنار، وهي سمكة ذات إضاءة حيوية وأعضاء منتجة للضوء.
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نتاجية، مثل بحر العرب. ي المناطق عالية االإ
ة �ف ي المحيطات وهي موجودة بأعداد كب�ي

العوالق النباتية هي أساس السلسلة الغذائية �ف

 التفاوت 
القاعي

 الفتحات 
الحرارية المائية
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خليج غينيا

. حيث تدفع االأمواج الصاعدة والمتقاربة لثالثة تيارات قوية  قبالة ساحل وسط غرب أفريقيا، يُعت�ب خليج غينيا منطقة ذات تنوع بيولوجي كب�ي

نتاجية.  ي هذه االإ
ي أعالي البحار. وتساهم الرواسب والمغذيات االآتية من نهر الكونغو أيًضا �ف

نتاجية �ف منفصلة بعًضا من أعىل مستويات االإ

ي يفرضها توافر عنا� غذائية معينة. يُساعد تدفق المياه الغنية بالمغذيات االآتية 
تواجه العديد من مناطق أعالي البحار قيوًدا عليا عىل إنتاجيتها وال�ت

يكولوجي بندرة المغذيات االأساسية.  من نهر الكونغو عىل ضمان عدم تأثر إنتاجية هذا النظام االإ

ي للصور
ي أرونروجستشيا / وكالة غي�ت

اسش س�ي

ي مياه خليج غينيا.
أنواع مختلفة من أسماك الراي، مثل المانتا راي أعاله، وكذلك أنواع من أسماك التونة وسمك أبو سيف وأسماك القرش تنمو وتعيش �ف



25

ورية لهجرة وتكاثر االأنواع المهمة تجاريًا وبيولوجًيا، مثل سمك التونة صفراء  تدعم هذه المياه الموائل ال�ف

قات وصغار االأسماك والبالغ منها ، للعديد من أنواع أسماك التونة وسمك  الزعانف والتونة السندرية. تستخدم ال�ي

أبو سيف وأسماك القرش وأسماك الراي هذه المياه أثناء نموها.68 وتوفر المنطقة موطًنا للعديد من الثدييات 

ي ذلك الحيتان الحدباء وحيتان العن�ب والحيتان بطيخية الرأس.69 
ة، بما �ف البحرية الكب�ي

ة من عمليات الصيد غ�ي القانونية وغ�ي  عىل الرغم من أهميته البيولوجية، يتعرض خليج غينيا لتهديدات خط�ي

يا  سماك من سواحل نيج�ي
أ

اء أن أك�ش من 50% من موارد مصائد اال ضافة إل القرصنة.70 ويُقدر الخ�ب المنظمة باالإ

ي وغ�ي المنظم وغ�ي المبلغ عنه تعادل 65% من 
إل السنغال مستغلة بشكل مفرط وأن كمية الصيد غ�ي القانو�ف

ي خليج غينيا.71 �في عام 2018، سجلت منطقة خليج غينيا أعىل معدل لحوادث القرصنة 
ي المبلغ عنه �ف

الصيد القانو�ف

ي ذلك العام.72 وتلك 
من أي منطقة أخرى، وهو ما يمثل حوالي 40% من إجمالي الحوادث عىل مستوى العالم �ف

ي المنطقة للخطر وكذلك االأنواع الفريدة 
ايدة لموارد المحيطات تُعرض استدامة مصائد االأسماك �ف ف التهديدات الم�ت

والمهددة باالنقراض الموجودة هناك.

 التفاوت 
القاعي
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حيد والفيس 

ي من إفريقيا. ويمتد  ي الغر�ب حيد والفيس عبارة عن سلسلة جبال تحت سطح البحر تشكلت نتيجة لمسار بقعة بركانية ساخنة قبالة الطرف الجنو�ب

ي من تريستان دا كونها، وهي منطقة بريطانية فيما وراء البحار، باتجاه ناميبيا، ويعد بمثابة حاجز — وكذلك منطقة التقاء — 
�ت الحيد نحو الشمال ال�ش

ي تدعم مجتمًعا بيولوجًيا متنوًعا ومستويات عالية من وفرة 
ي المنطقة القطبية الجنوبية ال�ت

ي شمال المحيط االأطلسي ومياه القاع �ف
ف المياه العميقة �ف ب�ي

ة من االأحياء البحرية.  ي خصائص قاع البحار وهي تدعم مجموعة كب�ي
ف المنطقة بتنوع كب�ي �ف االأنواع. تتم�ي

ضافة إل سلسلة الجبال البحرية، تشمل المنطقة مجموعة متنوعة من خصائص قاع البحر مثل االأخاديد شديدة االنحدار، والخلجان، والسهول  باالإ

ي المياه الباردة المتحجرة.73 يدعم هذا االختالف �في المنحدرات والقمم والمياه السطحية مجتمًعا 
السحيقة، ومجتمعات الشعاب المرجانية �ف

إيكولوجًيا متنوًعا، يحتمل أن يكون له أهمية خاصة بالنسبة لالأنواع المعرضة لالنقراض المرتبطة بجبال الحيد البحرية.74 

يكولوجية — من خالل  اًفا بقيمتها االإ ي قاع البحار — اع�ت
ي هذه المنطقة، وبعض الجبال البحرية يُمنع فيها الصيد �ف

إن أثر الصيد محدود نسبًيا �ف

ة لحيد والفيس، مدعومة بالتوصيات العلمية التباع نهج  يكولوجي البحري الهش. إن القيمة الكب�ي تحديد عمليات إغالق مصائد منطقة النظام االإ

ر الذي ال يمكن إصالحه. ي الستخداماته، تستدعي حماية دولية لحماية موئل فريد ومهم من ال�ف
وقا�أ

جريج ليكوير / ناشيونال جيوغرافيك

ي حيد والفيس يدعم مجتمًعا إيكولوجًيا متنوًعا.
ي المنحدرات، والقمم، والمياه السطحية �ف

ي المياه العميقة. االختالف �ف
ف الداكنة تسبح �ف مجموعة من الدالف�ي
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جيم براندنبورغ / صور ميندين / ناشيونال جيوغرافيك
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بحر سارغاسو وجبال كورنر رايز البحرية 

. ولكون بحر سارغاسو موئالً مهًما معروًفا إل حد كب�ي باحتوائه عىل  ي وسط غرب المحيط االأطلسي
يقع بحر سارغاسو وجبال كورنر رايز البحرية �ف

يكولوجي المتنوع الذي يدعمه، فإنه يتمتع بأهمية إيكولوجية ال ينافسه عليها إال عدد قليل من االأماكن  ة وبالنظام االإ ف أعشاب ال�غس البحرية المم�ي

ي  ي العالم. ومع تحديده جغرافًيا بواسطة التيارات المحيطة به، يوفر هذا البحر موئالً للعديد من االأنواع المهمة والمتوطنة، مثل االأنقليس االأورو�ب
�ف

75. واالأمريكي

.76 ويستخدم 100 نوع من  ف يقدم هذا البحر فوائد أك�ب من خالل دعم العمليات االأوقيانوغرافية العالمية مثل عزل الكربون وإنتاج االأكسج�ي

ي مرحلة ما من حياتهم، عشب ال�غاسيوم الموجود بهذا البحر 
الالفقاريات، وأك�ش من 280 نوًعا من االأسماك، ونحو 23 نوًعا من الطيور، �ف

ي أي مكان آخر عىل سطح الكوكب، مثل أسماك أبو 
ة أنواع ال توجد �ف للحماية، أو الغذاء، أو التفريخ، أو كموئل للحضانة. وهذه االأنواع تشمل ع�ش

ي لديها تمويه يتكيف بشكل فريد مع هذه الغابات العائمة. 
شص ال�غاسيوم، ال�ت

ي عشب 
ي تعيش �ف

، عىل المجتمعات المتنوعة من الكائنات الحية االأصغر ال�ت ف تتغذى االأنواع المهاجرة االأخرى، مثل أسماك التونة والمارل�ي

. وقدرت قيمة  ي جميع أنحاء المحيط االأطلسي
نتاجية مصائد االأسماك التجارية �ف ة بالنسبة الإ ال�غاسيوم، مما يجعل هذه المنطقة ذات أهمية كب�ي

�تي من بحر سارغاسو، تشمل جبال كورنر رايز البحرية  ي السنة.77 عىل طول الجزء الشمالي ال�ش
هذه المصائد بحوالي 100 مليون دوالر أمريكي �ف

BluePlanetArchive.com / ماسا أوشيودا

ي عشب 
ي تعيش �ف

ف أعشاب سارغاسو، وهي أحد أنواع الطحالب البنية. تتغذى االأنواع المهاجرة المختلفة عىل المجتمعات المتنوعة من الكائنات الحية االأصغر ال�ت يجد صغ�ي السلحفاة البحرية ضخمة الرأس هذا مأوى له ب�ي

ال�غس.

http://BluePlanetArchive.com
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ي ترتفع إل مسافة 200 م�ت من السطح. تحتوي هذه المياه عىل تجمعات حيوانية 
سلسلة من الجبال تحت الماء ال�ت

ضافة إل العديد من االأنواع المهددة أو المعرضة  سفنجيات، باالإ ي ذلك الشعاب المرجانية واالإ
معقدة، بما �ف

ي تحيط بالمنحدرات الحادة لجبال كورنر رايز 
لالنقراض. تدعم الفتحات الحرارية المائية والمياه الُمنتجة ال�ت

البحرية أك�ش من 175 نوًعا من االأسماك.78

ي العديد من الجبال البحرية 
يكولوجي البحري الهش، ينت�ش �ف ي شكل مناطق النظام االإ

إن إغالق مصائد االأسماك، �ف

ف 
ي قاع البحار ح�ت عام 79.2020 ولكن مع وجود أثر تاريخي كب�ي للصيد ب�ي

ي المنطقة، ويحميها من الصيد �ف
�ف

الجبال البحرية والحماية المؤقتة فقط، يمكن أن تواجه المنطقة استغالالً لمصائد االأسماك.80 وتشمل المخاطر 

دارة االأنواع الغازية من مياه الصابورة.  المحتملة االأخرى التعدين وحركة السفن، مما يخلق حاجة الإ

ي عمليات المحيطات العالمية. وتعمل لجنة بحر سارغاسو عىل زيادة 
ها ومساهماتها �ف ف لقد عرفت هذه المنطقة بتم�ي

قليمية والقطاعية. وعملت جهود اللجنة عىل تجميع عدٍد  يكولوجي وتنسيق جهود الحفظ االإ فهم هذا النظام االإ

. ومع ذلك، فمن دون  ي
يكولوجي االستثنا�أ كاء لضمان تقديم الحماية الكافية لهذا النظام االإ من الحكومات وال�ش

ي المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، تظل الجهود 
دارة لتوف�ي الحماية الشاملة �ف آلية جامعة معنية باالإ

المبذولة لحماية بحر سارغاسو مرهقة ومجزأة عىل مستوى العديد من الهيئات الدولية المختلفة.81 

 الفتحات 
الحرارية المائية
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ي أعالي البحار
المعاهدة الجديدة تحث عىل إنشاء محميات بحرية �ز

ي مناطق خارجة عن نطاق الوالية الوطنية 
ي �ف ، تُدير مجموعة متنوعة من الهيئات والمعاهدات الدولية الموارد والنشاط الب�ش ي الوقت الحالي

�ف

ا  ً ي قاع البحار، اختالًفا كب�ي
ف عىل أنشطة مثل صيد االأسماك والحيتان وعمليات الشحن والتعدين �ف ي تُ�ش

الأي دولة. تختلف هذه المنظمات، ال�ت

ي تنظمها. غالًبا ما تتداخل سلطاتها 
ي وأهدافها والطبيعة الُملزمة قانونًا لقراراتها وما هي االأنشطة ال�ت

ي تُحدد نطاقها الجغرا�ف
ي اختصاصاتها، ال�ت

�ف

ا جًدا ما يؤدي هذا النهج التدريجي إل تدهور البيئة ومواردها. ً القضائية، وكث�ي

ف القانونية واللوجستية عىل حد سواء.82 توفر المفاوضات  دارة والحفظ مثل المحميات البحرية تحديًا من الناحيت�ي كما أنها تجعل ن�ش أدوات االإ

ي إدارة المحيطات للسماح بالحماية الشاملة للتنوع 
ي االأمم المتحدة بشأن معاهدة أعالي البحار فرصة لمعالجة الثغرات الحالية �ف

الجارية �ف

ي الفوائد من أعالي البحار، يجب أن تتضمن االتفاقية آلية عالمية 
ي ج�ف

ي أعالي البحار. لضمان استمرار االأجيال الحالية والمقبلة �ف
البيولوجي البحري �ف

نشاء شبكة من المحميات البحرية بأعالي البحار المتصلة اتصاالً جيًدا والنموذجية. الإ

: يجب أن توفر االتفاقية الدولية الجديدة ما يىلي

اح إنشاء  	 ي أعالي البحار. إن إنشاء هيئة مركزية لصنع القرار يُمكن للدول من خاللها اق�ت
آلية عالمية لتحديد وإنشاء محميات بحرية �ف

ي هذه المياه والموافقة عىل ذلك من شأنه أن يوفر سبيالً نحو إنشاء مثل هذه المناطق. 
محميات بحرية �ف

ال الأن معظم الهيئات القطاعية  	 إطار لعتماد أهداف حفظ هادفة وخطط إدارة قابلة للتنفيذ. سيكون الحفاظ عىل النهج الحالي غ�ي فعَّ

ي أعالي البحار الُمنشأة من 
ة المطلوبة أو االختصاص لحماية التنوع البيولوجي. ومن المرجح أن تعمل المحميات البحرية �ف تفتقر إل الخ�ب

دارة، وبروتوكوالت للتنفيذ عىل حماية التنوع البيولوجي عن تلك المناطق الُمنشأة دون وضع مثل  خالل وضع أهداف ملموسة، وخطط لالإ

هذه المعاي�ي المحددة. 

قليمية. وبموجب االتفاقية الجديدة، ينبغي أن تكون االأطراف قادرة عىل التشاور  	 وسيلة للتشاور والتعاون مع المنظمات القطاعية والإ

دارة  ف تداب�ي االإ بشكل رسمي مع الهيئات القطاعية الحالية والمنظمات المماثلة. وستساعد هذه المشاورات عىل تجنب التضارب ب�ي

امات القائمة مسبًقا تجاه تلك المنظمات. يمكن للدول أن تشجع مثل هذه المنظمات عىل  ف المعتمدة بموجب المعاهدة الجديدة واالل�ت

ي أعالي البحار ولكن ال ينبغي أن تسمح لهذه الجهود بتأخ�ي إنشاء مثل هذه المحميات 
ف بالمحميات البحرية �ف اعتماد تداب�ي تكميلية تع�ت

البحرية أو تنفيذها. 

ال للمحميات البحرية من خالل إلزام االأطراف بضمان  	 ي التنفيذ الفعَّ
ال. يجب أن تساعد االتفاقية الجديدة �ف الأدوات لضمان التنفيذ الفعَّ

بالغ عن حاالت عدم االمتثال. يجب أن تراقب الهيئة  دارة ذات الصلة واالإ ام السفن واالأنشطة الخاضعة لواليتها القضائية بتداب�ي االإ ف ال�ت

المنشأة بموجب المعاهدة عمليات التنفيذ واالمتثال. لضمان التنفيذ والمراقبة ومشاركة البيانات بشكل أفضل، يجب أن تُسهل االتفاقية بناء 

القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية.

قليمية  ي تحتاج إل الحماية. إن الجهود الحكومية الدولية البارزة تشمل العملية االإ
ي المحيط ال�ت

تبدأ مهمة حماية أعالي البحار بتحديد االأماكن المهمة �ف

اث  اء لتحديد المناطق المهمة إيكولوجًيا أو بيولوجًيا )EBSAs( بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي )CBD(83 وكذلك مواقع ال�ت اف الخ�ب تحت إ�ش

ة.84 اعتباًرا من عام 2016، تم تحديد أك�ش من  ف العالمي التابعة لليونسكو. تُشجع اليونسكو حماية المناطق ذات القيمة الثقافية أو الطبيعية المتم�ي
ي أعالي البحار.85 

65 منطقة من المناطق البحرية المهمة إيكولوجًيا أو بيولوجًيا إما جزئًيا أو كلًيا �ف

ي المحيط.86 وعىل الرغم من اختالف النهج المستخدم �في هذا التحليل عن تلك الجهود، إال 
حاولت دراسات أخرى أيًضا تحديد أماكن خاصة �ف

إنه حدد العديد من المناطق نفسها. وهذا يؤكد أن العلماء وصناع القرار لديهم المعلومات، والبيانات، واالأدوات الالزمة لتحديد المناطق ذات 

ي المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية. لذا، عىل الرغم من أنه ال يزال هناك الكث�ي لفهمه واكتشافه حول 
االأهمية البيولوجية بسهولة �ف

نصف كوكب االأرض الذي يُشكل مناطق أعالي البحار، إال أنه ال يمكن أن تكون القيود عىل المعلومات العلمية عذًرا للتقاعس عن العمل. 

وقد استفادت بعض هذه المناطق من عمليات الحماية المحدودة لقطاع واحد مثل القواعد التنظيمية االأك�ش �امة المتعلقة بصيد االأسماك، بينما 

ي تبذلها الدول الساحلية المجاورة للحفاظ عىل مياهها أو استخدامها بشكل مستدام. ومع 
استفاد البعض االآخر من الجهود التعاونية الخاصة ال�ت

دارة المحيطات من خالل إتمام معاهدة خاصة بأعالي  ف الوضع الراهن الإ ي التدهور. يجب عىل المجتمع العالمي تحس�ي
ذلك، تستمر حالة المحيط �ف

البحار قوية وطموحة. 
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الخاتمة

ي 
تَعج مناطق أعالي البحار بالحياة البحرية. وهي بمثابة موائل وطرق رئيسية لالأنواع المهاجرة وتستفيد من السمات الفريدة والعمليات البيئية ال�ت

ي أعالي 
ي مناطق ذات قيمة عالية �ف

ة �ف توفر حجر الزاوية لمجتمعات بأعداد ال ح� لها من االأنواع النادرة والمتوطنة. يقدم هذا التقرير جولة قص�ي

ي المفاوضات الخاصة بمعاهدة أعالي البحار الجديدة. يوضح التحليل 
ي قد تستفيد من عمليات الحماية الشاملة مثل تلك المنشودة �ف

البحار وال�ت

ي المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية 
ي سانتا باربرا أنه عىل الرغم من أنه ال يزال هناك الكث�ي ليتم اكتشافه �ف

الذي أجراه باحثو جامعة كاليفورنيا �ف

ي أعالي البحار مناطق مرشحة 
ي من شأنها أن تجعل محميات بحرية �ف

ي تحديد المواقع ال�ت
الوطنية، إال أن هناك بيانات علمية كافية متاحة للبدء �ف

بامتياز. 

ف عىل حكومات العالم اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة لضمان استمرار  ونظًرا الأن صحة المحيط ووظيفته تنخفضان بمعدل يُنذر بالخطر، يتع�ي

ون. وذلك يشمل القدرة عىل التكيف مع تغ�ي المناخ، والحفاظ عىل وظائف النظام  ي يعتمد عليها الكث�ي
ي تقديم الفوائد والموارد ال�ت

المحيط �ف

ي تحقيق هذه االأهداف، 
ي أعالي البحار المساعدة �ف

يكولوجي، والحفاظ عىل الحياة البحرية واالأرصدة السمكية الصحية. يمكن للمحميات البحرية �ف االإ

نشاء محميات شاملة ومتعددة القطاعات.  ي الوقت الحالي آلية قانونية مناسبة الإ
ولكن ال توجد �ف

نشاء مثل هذه االأداة، وينبغي أن يتوصل واضعو السياسات إل اتفاق عىل اتفاقية عالمية قوية لضمان  تتيح معاهدة أعالي البحار الجديدة فرصة الإ

الحفاظ عىل التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام لالأجيال الحالية والمقبلة. 
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الملحق: التفاصيل المنهجية

العوامل الرئيسية والمنهجية

ي سانتا باربرا عىل أداة prioritizr R، وهي برنامج منهجي لتحديد أولويات الحفظ من شأنها 
اعتمد التحليل الذي أجراه الباحثون بجامعة كاليفورنيا �ف

ي تفي بأهداف الحفظ مع تقليل “التكلفة” المرتبطة بالحفاظ عىل هذه المناطق. وقد أُعدت خوارزمية الختيار 
تحديد حلول المناطق المحمية ال�ت

ي هذا التمرين، تم اعتبار 
ي مجموعة متنوعة من أهداف الحفظ مع تجنب تلك المناطق ذات “التكلفة” المرتفعة المرتبطة بها )�ف مناطق محددة تل�ب

نامج تخطيط الحفظ Marxan، عىل  ات المرتفعة لصيد االأسماك “عالية التكلفة”(. يحتوي النظام عىل وظائف مشابهة ل�ب ف ك�ي المناطق ذات ال�ت

الرغم من أن أداة prioritizr تستخدم الخوارزميات نفسها للعثور عىل حلول الحفظ المثىل. 

بالنسبة إل هذا التحليل، أُزيلت مناطق عمود الماء داخل نطاق والية أي دولة، والمعروفة عادًة بالمناطق االقتصادية الخالصة )EEZ(. تم 

ي MarineRegions.org. ويتوافق هذا النهج مع دراسات 
و�ف لك�ت الحصول عىل بيانات حدود المناطق االقتصادية الخالصة )EEZ( من الموقع االإ

أخرى تُركز عىل مناطق أعالي البحار.87 ثم ُقسمت المناطق الناتجة إل وحدات تخطيط 50.1 كيلوم�ت مربع × 50.1 كيلوم�ت مربع. استخدمت ست 

ي سيناريو مستقبل 
ي سيناريو مستقبل المناخ(، وخطر انقراض االأنواع )االآن و�ف

ي الخوارزمية: وفرة االأنواع )حالًيا و�ف
ات الحفظ �ف ف طبقات من م�ي

نتاجية؛ كما تضمن التحليل طبقة تكلفة واحدة )جهد الصيد(.  المناخ(، والجبال البحرية، والفتحات الحرارية المائية، وتنوع موائل قاع البحر، واالإ

ف منطقة التخطيط هذه  اكبة مع وحدات التخطيط، وحددت خوارزميات أداة prioritizr ما إذا كان ينبغي تضم�ي  كانت طبقات البيانات م�ت

ي حل الحفظ.
�ف

ي المناطق المستهدفة مع تقليل تكاليف حل الحفظ. تم ضبط االأداة الختيار منطقة حل تحمي 
تضمن أداة prioritizr تحقيق جميع أهداف الحفظ �ف

ي بها كثافة صيد عالية. 
ي طبقات البيانات الفردية البالغ عددها 54 طبقة مع تقليل التداخل مع المناطق ال�ت

ات الحفظ �ف ف 30% عىل االأقل من م�ي

 وفرة الأنواع

ي مناطق محددة، فقد تم استخدام البيانات من أداة AquaMaps لتحديد وفرة 
ي يعتقد وجودها، �ف

لتحديد الكائنات الحية المؤكد وجودها، أو ال�ت

نواع �في منطقة معينة بناًء عىل البيانات البيئية مثل العمق، ودرجة الحرارة، والملوحة، 
أ

االأنواع.88 تتنبأ AquaMaps باالحتمال النس�بي لظهور اال

ي 23 مجموعة 
ي هذا التحليل، تمت دراسة 11900 نوًعا من بيانات AquaMaps وتم تجميعها �ف

 وتفضيالت الموئل لتلك االأنواع. �ف

تصنيفية رئيسية. 

لدمج التأث�ي المتوقع لتغ�ي المناخ، استخدم الباحثون طريقة مماثلة، وهي دراسة إسقاطات البيانات من نموذج AquaMaps 2100. يُقّدر هذا 

ي عام 2100، بناًء عىل توقعات ظروف تغ�ي المناخ العالمية.
ي يُرجح أن تظهر فيها االأنواع �ف

النموذج االأماكن ال�ت

ي ظروف المحيط الحالية، ونفس 
ي النهاية، تم تحليل 46 طبقة مختلفة لوفرة االأنواع من خالل وظيفة prioritizr: 23 مجموعة تصنيفية �ف

�ف

ي ظل سيناريو تغ�ي المناخ.
المجموعات �ف

 خطر انقراض الأنواع

كما درس التحليل إمكانية تعرض تلك االأنواع لالنقراض. ولتحديد هذا، استخدم الفريق بيانات خطر االنقراض من االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

)IUCN(، مستثنًيا االأنواع ناقصة البيانات. أعطيت فئات القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة قيمة )المهددة بشدة باالنقراض = 4، 
المهددة باالنقراض = 3، المعرضة لالنقراض = 2، شبه مهددة باالنقراض = 1، غ�ي مهدد باالنقراض = 0(؛ ومن ثم قيمت درجة القائمة الحمراء 

ي وحدة تخطيط معينة ثم أضيفت مًعا. كرر الباحثون هذه العملية لبيانات توزيع AquaMaps 2100، عىل 
لكل نوع من االأنواع الموجودة �ف

ف من “خطر انقراض  الرغم من أن هذه الطبقة لم تدرس العوامل االأخرى لخطر االنقراض، مثل تَحُمض المحيطات. وقد أدى ذلك إل طبقت�ي

ي ظل سيناريو تغ�ي المناخ. 
االأنواع” — واحدة منهما تمثل خطر االنقراض الحالي لالأنواع، واالأخرى تمثل الخطر المستقبىلي �ف

http://MarineRegions.org
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 الجبال البحرية

ي أعماق البحار، 
ة من التنوع البيولوجي، مثل الشعاب المرجانية �ف ة تحت الماء، ويعيش فيها مجموعة كب�ي الجبال البحرية عبارة عن جبال كب�ي

اق الضوء  ة من االأسماك. ويؤثر عمق الجبل البحري عىل نوع التنوع البيولوجي الذي يدعمه. إن مدى اخ�ت يات، ومجموعات كب�ي والرخويات، والق�ش

ي يُمكن أن تعيش وتنمو هناك.89 استخدم التحليل بيانات توزيع 
للجبال البحرية الضحلة، عىل سبيل المثال، يؤثر بشكل كب�ي عىل أنواع الحياة ال�ت

90
ي عام 2011. 

الجبال البحرية العالمية المقاسة بواسطة االأقمار الصناعية ووصفها العلماء سونغ سيب كيم وبول فيسيل �ف

ي المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، أدرج الفريق ثالث طبقات من 
لتحديد نطاق التنوع البيولوجي المتوقع المرتبط بالجبال البحرية �ف

ي حددها )Clark et al. )2011: 0-200 م�ت 
ي أداة prioritizr، واحدة لكل فئة من فئات عمق الجبل البحري الذي يتم تمثيله ال�ت

الجبال البحرية �ف

قها الضوء(، و201-800 م�ت )منطقة  ي يخ�ت
ي االأعماق الضحلة، ال تزال داخل مناطق المحيط ال�ت

)منطقة ضوء الشمس: قمم الجبال البحرية �ف
ي تهاجر عموديًا داخل عمود 

ي يمكن أن توجد بها أسماك المنطقة الوسيطة والحيوانات االأخرى ال�ت
ي المنطقة ال�ت

الشفق: قمم الجبال البحرية �ف
الماء(، وأك�ب من 800 م�ت )منطقة منتصف الليل: منطقة المياه اللجية الجغرافية البيولوجية العميقة السفلية(.91 

اق الضوء وتقل  ي عمق عمود الماء، ينخفض اخ�ت
ا. �ف ً ي كل فئة من فئات العمق اختالًفا كب�ي

من الممكن أن تختلف أنواع الكائنات الحية الموجودة �ف

ي االأعماق المختلفة للجبل البحري. 
درجة الحرارة بينما يزيد الضغط، مما يؤدي إل تطور االأنواع بشكل فريد �ف

 الفتحات الحرارية المائية

ي عمود الماء. 
الفتحات الحرارية المائية هي تشكيالت غ�ي عادية بقاع البحر منها تم أو مازال يتم إطالق سوائل شديدة الحرارة من أعماق االأرض �ف

ي ذلك االأسماك 
ي هذه المياه الكائنات الحية البحرية، بما �ف

عىل الرغم من الحرارة الشديدة ونقص ضوء الشمس، إال إنه من الممكن أن تنمو �ف

ي جزء كب�ي منه إل أن 
ي وبلح البحر. يكتشف العلماء أنواًعا جديدة بالقرب من الفتحات الحرارية المائية بمعدالت عالية، ويرجع ذلك �ف والجم�ب

االأنواع الموجودة بالقرب من الفتحات غالًبا ما تخص نظام الفتحات المحدد ذلك.92 لتحديد الفتحات الحرارية المائية، استخدم الباحثون بيانات 

ي تديرها منظمة InterRidge، وهي منظمة غ�ي ربحية معنية 
 توزيع الفتحات من قاعدة بيانات InterRidge Vents Database ال�ت

بأبحاث قاع المحيط.93 

 تنوع موائل قاع البحر

ي االعتبار، 
ي االأعماق �ف

يكولوجية المتنوعة المقابلة. الأخذ هذا التنوع البيولوجي الموجود �ف ي قاع المحيط يدعم النظم االإ
ي الموائل �ف

إن التنوع الكب�ي �ف

ي هاريس وتانيا وايتواي. أدرج هاريس ووايتواي )2009( 
ي طورها العالمان بي�ت �ت

استخدم التحليل طبقة بيانات واحدة من خصائص قاع البحر ال�ت

ي 
ف المذاب �ف ، االأكسج�ي نتاج االأولي يائية لقاع البحر )العمق، منحدر قاع البحر، سماكة الرواسب، االإ ف بيانات عالمية عن ستة خصائص بيولوجية وف�ي

قاع المياه، درجة حرارة القاع( لتحديد المناطق ذات خصائص الموائل المتنوعة، وبالتالي احتمال وجود حياة متنوعة.94 

نتاجية   الإ

نتاجية  ي المحيط وهي المسؤولة عن معظم االإ
الكائنات الحية الدقيقة المجهرية المعروفة باسم العوالق النباتية هي أساس السلسلة الغذائية �ف

ي أعالي البحار. يستخدم هذا التحليل طبقة بيانات 
ي تشكيل سلوك أنواع االأحياء �ف

االأولية للمحيطات. وبهذا تلعب هذه الكائنات الحية دوًرا مهًما �ف

ي المحيط. 
نتاجية االأولية �ف نتاج المعمم عموديًا” )VGPM(، وهي طريقة شائعة لتقدير االإ إنتاجية من جامعة والية أوريغون تعتمد عىل “نموذج االإ

ي يمكن اكتشافها من االأقمار 
ات الكلوروفيل ال�ت ف ي مياه محددة من خالل فحص ترك�ي

نتاجية االأولية �ف نتاج المعمم عموديًا” االإ يمثل “نموذج االإ
 95. ي

الصناعية، وعمق قاع البحر، والضوء المتوفر لعملية البناء الضو�أ
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 جهد الصيد

ي أعالي البحار. تم استخدام طبقة البيانات هذه 
تمثل االأسماك مكونًا ال يتجزأ من التنوع البيولوجي للمحيطات، لكن الصيد أصبح صناعة رئيسية �ف

ي يوجد بها مستوى عاٍل من الصيد لتقليل فقدان مناطق الصيد الرئيسية. 
عىل أنها “تكلفة”، لذا حاولت الخوارزمية إيجاد حل يتجنب المناطق ال�ت

ي مجلة 
ها .Sala et al �ف ي ن�ش

ي أعالي البحار )بالكيلو وات ساعة( وال�ت
استخدم الباحثون مجموعة بيانات تصف التوزيع العالمي لجهد الصيد �ف

ي عام 2018. 96
Science Advances �ف

ي لهوية السفن )AIS( ونُُظم رصد السفن )VMS(، وهي 
وضع الباحثون هذه الخريطة لجهد الصيد باستخدام بيانات من نُُظم التحديد االأوتوما�ت

ي أعالي البحار. ولتقليل التعارض مع المناطق ذات 
ة �ف أنظمة تتبع تشبه نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( توجد عىل معظم سفن الصيد الكب�ي

ي حل المحميات 
ي تحتوي عىل الربع االأعىل من جهد الصيد �ف

ف المناطق ال�ت ف االأك�ب لجهد الصيد، سعى برنامج تخطيط الحفظ لتجنب تضم�ي ك�ي ال�ت

البحرية المرشحة. 

 عوامل أخرى

ي أعالي البحار، إال أنه لم تتم دراستهما 
ي قاع البحار تُشكل تهديدات حالية وجديدة للتنوع البيولوجي �ف

عىل الرغم من أن عمليات الشحن والتعدين �ف

ي مرحلة االستكشاف، ولم يبدأ التعدين 
ي المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية �ف

ي قاع البحار �ف
ي هذا التحليل. وال تزال مطالبات التعدين �ف

�ف

ا عالمًيا عىل معظم مناطق أعالي البحار. فعىل الرغم من أن هذا  ً بعد عىل نطاق تجاري. وعىل العكس من ذلك، فلقطاع الشحن البحري تأث�ي

ي مناطق أعالي البحار المهمة، إال أن 
ي لعمليات الشحن �ف التحليل يمكن أن يدعم القرارات الخاصة باعتماد تداب�ي من شأنها تقليل التأث�ي السل�ب

ة للغاية بحيث لم تتم إزالة تلك المناطق من البحث والدراسة.  المستويات العالية لحركة الشحن منت�ش
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