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“Marine protected areas” (MPAs) may be important for protecting the marine environment, but 
they also have substantial a socio-cultural impact about which very little is currently known, or 
acknowledged in Tyre. It’s the case of most of the MPA in Mediterranean; few data are available on 
the socioeconomic consequences of MPAs. The present study part of the Sustainable fisheries 
management for improved livelihoods of the coastal fishing community in Tyre (South Lebanon) 
analyzed data of the current socio-economic situation of the Tyrian fishermen community, and 
the possible small and micro-scale businesses that could be developed in Tyre to relief the 
pressure on the overexploited fish stocks, while providing viable alternative income to the 
fishermen community. 

Although the conservation of nature should be considered the fundamental objective of MPAs, 
neglecting their social, cultural and economic impacts has at times led to poor local consensus, 
if not hostility. 

We believe that planning and managing MPAs should be conducted on a multidisciplinary basis. 
Nonetheless, the very variable characteristics of coastal areas in the Mediterranean require 
different weightings to be assigned for each factor in order to achieve a durable equilibrium and 
realize the original objectives of MPAs. Tyre is not different than any other Mediterranean coastal 
town, the fishing sector in Tyre – the biggest stakeholder and influencer on the MPA - suffers from 
resource depletion due to overfishing and the use of illegal, unregulated fishing methods such 
as small fishing nets, use of surface supplied diving for spearfishing fishing and blast fishing. 
Lack of law enforcement and alternative schemes to generate income for fishers have resulted in 
major impediments to sustainability in the fishing sector in South of Lebanon. 

Fishing households are aware that to preserve and replenish fish stocks, drastic measures 
should be implemented. What is more, the sector suffers from deep financial constraints that 
impede expansion and sustainability. Due to dwindling resources, fishers live below the financial 
threshold that allows them to invest in assets and/or to grow businesses that could diversify their 
income generation methods. There is also the close economic relationship between fisherman 
and wholesalers, whereby grants to fisherman are provided for discounts of around 20 percent 
on caught fish, which significantly affects the bargaining power of fisherman. The current income 
generated by an individual household wholly dependent on fishing is not sufficient to take a loan 
or invest in growing an enterprise. 

At present, the majority of fishers take out loans to increase their fishing output by purchasing 
and replenishing their gear that allows them to catch a wider range and amount of fish. Within 
the context of the sustainability of artisanal fisheries in Tyre, Lebanon efforts are being made to 
understand how traditional fishermen can improve economic conditions for themselves and their 
communities through diversification from traditional fishing activities. 
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إن »املناطق البحرية املحمية« مهمة لحامية البيئة البحرية، ولديها أيضا آثار اجتامعية وثقافية جوهرية غري معروفة حاليا، 
أو غري متعارف عليها يف مدينة صور. انها حالة معظم املناطق املحمية البحرية يف البحر األبيض املتوسط، هناك عدد قليل من 

املصادر والبيانات املتعلقة بالنتائج االجتامعية واالقتصادية للمناطق البحرية املحمية التي ميكن االطالع عليها. 

الدراسة الحالية هي جزء من مرشوع »إدارة صيد األسامك املستدام لتحسني مستوى املعيشة ملجتمع الصيادين يف منطقة 
صور«ساهمت بتحليل بيانات الوضع االجتامعي واالقتصادي الحايل ملجتمع الصيادين يف صور، ومدى إمكانية تطوير مشاريع 

صغرية لتخفيف الضغط االقتصادى عىل الصيادين والذي بدوره ينعكس عىل املخزون السمىك والصيد الجائر.

عىل الرغم من أن الحفاظ عىل الطبيعة يجب أن يكون الهدف األسايس من املناطق البحرية املحمية، إال أن إهامل آثارها 
االجتامعية والثقافية واالقتصادية أدت يف بعض األحيان إىل فقدان اإلجامع املحيل، إن مل يكن قد خلق عداء مع املجتمع املحيل.

التخصصات. ومع ذلك، فإن  البحرية املحمية ينبغي أن يتم عىل أسس متعددة  التخطيط وإدارة املناطق  ونحن نعتقد أن 
املتوسط، تتطلب إجراء تقييم مختلف لكل عامل من أجل تحقيق توازن  البحر  الساحلية يف  للمناطق  املختلفة  الخصائص 
دائم وتحقيق األهداف األصلية للمناطق البحرية املحمية. ال تختلف صور عن أي مدينة أخرى عىل ساحل املتوسط، وقطاع 
صيد األسامك يف صور - أكرب أصحاب املصلحة واملؤثر الرئييس عىل إدارة املناطق البحرية املحمية - يعاين من استنزاف املوارد 
بسبب الصيد الجائر واستخدام طرق الصيد الغري قانونية وغري املنظمة مثل شباك الصيد الصغرية، واستخدام موتور ضخ الهواء 
)الكمربيسور( لصيد األسامك بالرمح واستخدام املتفجرات لصيد األسامك. وقد أدى عدم إنفاذ القانون وعدم وجود خطط 

بديلة لتوليد دخل للصيادين إىل خلق عوائق رئيسية تحول دون تحقيق االستدامة يف قطاع صيد األسامك يف جنوب لبنان.

يدرك مجتمع الصيادين أن الحفاظ عىل املخزون السمىك وتجديده يتطلب تدابري جذرية ينبغي تنفيذها. ولكن القطاع يعاين 
من القيود املالية العميقة التي تعوق التوسع واالستدامة. وبسبب تضاؤل املوارد يعيش الصيادون مشكلة مالية متنعهم من 
االستثامر يف األصول و / أو تطوير أعامل متكنهم من تنويع مصادر الدخل الخاصة بهم. إن الدخل الحايل لألرسة التي تعتمد 
كليا عىل الصيد ال يكفي ألخذ قرض أو االستثامر يف مشاريع جديدة. يف الوقت الحارض، غالبية الصيادين يأخذون قروض لزيادة 

انتاج الصيد من خالل رشاء وتجديد املعدات التي تسمح لهم باصطياد كمية أكرب من األسامك وعىل نطاق أوسع. 

هناك أيضا عالقة اقتصادية وثيقة بني الصيادين وتجار الجملة )املسامك(، حيث يتم توفري املنح للصياد للحصول عىل تخفيضات 
تصل اىل 20 يف املئة عىل األسامك التي يتم صيدها، مام يؤثر بشكل كبري عىل القدرة التفاوضية للصياد. ويف سياق استدامة 
املصايد الحرفية يف صور، تبذل جهود يف لبنان لفهم كيفية تحسني الظروف االقتصادية للصيادين التقليديني ومجتمعاتهم من 

خالل التنويع يف األنشطة اإلقتصادية. 
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