
 التقييم االقتصادي للتنوع البيولوجي
 البحري والساحلي لمحمية شاطئ صور

الطبيعية في لبنان
لمحة عامة عن الدراسة

)IUCN-ROWA( ٢٠٢١ االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمصادر الطبيعية - المكتب اإلقليمي لغرب آسيا



 )ECODIT Liban SARL( ش.م.م.  لبنــان  إيكوديــت  إعــداد  مــن  هــو  الكتيــب  هــذا 
اإلدارة  إلدمــاج  البيئيــة  التشــريعات  وتطويــر  التســويق  “سياســة  مشــروع  مــن  كجــزء 
تحــت  المشــروع  هــذا  نفــذ  لبنــان”.  فــي  والســاحلية  البحريــة  لألنظمــة  المســتدامة 
المكتــب اإلقليمــي   - الطبيعيــة  الطبيعــة والمصــادر  الدولــي لحمايــة  إشــراف االتحــاد 
مــن  وبتمويــل  اللبنانيــة  البيئــة  وزارة  مــع  بالشــراكة   )IUCN-ROWA( آســيا  لغــرب 
.)UNEP( للبيئــة  المتحــدة  األمــم  برنامــج  خــال  مــن   )GEF( العالمــي  البيئــة  مرفــق 
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خلفية المشروع وأهدافه

يقوم اإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمصادر الطبيعية 
 )IUCN-ROWA( آســيا  لغــرب  اإلقليمــي  المكتــب   –
بتنفيــذ   )MoE( اللبنانيــة  البيئــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 
التشــريعات  وتطويــر  التســويق  »سياســة  مشــروع 
لألنظمــة  المســتدامة  اإلدارة  إلدمــاج  البيئيــة 
ممــول  المشــروع  لبنــان«.  فــي  والســاحلية  البحريــة 
مــن مرفــق البيئــة العالمــي )GEF( مــن خــال برنامــج 
إلــى  ويهــدف   ،)UNEP( للبيئــة  المتحــدة  األمــم 
المســتدامة  لــإدارة  متكامــل  تمكينــي  إطــار  وضــع 
وحفظــه،  والبحــري  الســاحلي  البيولوجــي  للتنــوع 
البيولوجــي  التنــوع  هــذا  أولويــات  دمــج  وإلــى 
المناطــق  إدارة  وخطــط  الوطنيــة،  الخطــط  فــي 
الســاحلية، مــع التركيــز علــى تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى 

والســاحلي. البحــري  البيولوجــي  التنــوع 

 ECODIT Liban( .تــم تكليــف إيكوديــت لبنــان ش.م.م
الطبيعــة  لحمايــة  الدولــي  اإلتحــاد  مــن قبــل   )SARL
)IUCN-ROWA( آســيا  لغــرب  اإلقليمــي  المكتــب   –

لتقديــم تقييــم  شــامل لخدمــات النظــام اإليكولوجــي 
 .)TCNR( لمحميــة شــاطئ صــور الطبيعّيــة

إلــى  تهــدف  اقتصــادي  تقييــم  هــي  الدراســة  هــذه 
النظــام  خدمــات  توّفرهــا  التــي  الفوائــد  ترجمــة 
شــاطئ  لمحميــة  والّســاحلي  البحــري  اإليكولوجــي 
صــور الطبيعّيــة )TCNR( وتحويلهــا إلــى قيمــة نقديــة.

الدراســة علــى األهميــة االجتماعيــة  ستشــدد هــذه 
المحميــة،  البحريــة  المنطقــة  لهــذه  واالقتصاديــة 

األهداف الرئيسية
لهذا المشروع

لرصــد  ضروريــة  بــأدوات  القــرار  صانعــي  وســتزود 
والســاحلي  البحــري  اإليكولوجــي  النظــام  وحمايــة 
بكفــاءة؛ ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق التــوازن األمثــل بيــن 
اإليكولوجــي وحفظهــا. النظــام  خدمــات  اســتخدام 

الممارســات  تعزيــز  النهائــي مــن ذلــك هــو  والغــرض 
اإلداريــة، مّمــا يــؤّدي إلــى أنظمــة بيئيــة أكثــر مرونــة، 
البحــري،  البيولوجــي  للتنــّوع  فّعالــة  ومحافظــة 
المناخــي  التغّيــر  مــع  التكّيــف  آليــات  تحســين  وإلــى 
والتخفيــف مــن آثــاره، فضــًا عــن تعزيــز ســبل العيــش 

الغذائــي. األمــن  وتوفيــر  المحلّيــة 
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تتمّتع المناطق البحرّية المحمية بالعديد من الفوائد، بما فيها: 

فوائد المناطق
البحرية المحمية

زيادة مخزون األسماك )الثروة السمكية(

تعزيز قدرة النظام البيئّي على الّصمود 
وتخزين الكربون

خلق سياحة مستدامة 

تعزيز مرونة النظام اإليكولوجي

فوائد بيئّية
حفظ التنّوع البيولوجي )كمخزون األسماك وغيرها 
من الكائنات البحرية( وخدمات الحفاظ على النظام 

اإليكولوجي )كتنظيم المناخ، حماية السواحل، وغيرها(.

فوائد اقتصادية
مساعدة المناطق المحمّية البحرّية على خلق فرص 

عمل تّدر االيرادات، واألرباح )مثل أنشطة السياحة 
البيئية( والتي تزيد من معدل التوظيف.

فوائد اجتماعية
التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات المحلّية من 

خال توليد فرص عمل )مثل مشّغلي القوارب 
والجوالت السياحّية مع مرشدين سياحّيين وغيرها(، 

كما أنها تتيح فرصًا ثقافية، تعليمّية وبحثّية.

حماية كافة الكائنات واستعادة تنوع 
النظام اإليكولوجي

الحفاظ على التراث الثقافي

دعم تحسين الحوكمة

المناطق المحمية البحرية 

 )MPA( ــة ــة البحرّي ــة )IUCN( المناطــق المحمّي ــة الطبيعــة والمصــادر الطبيعي ــي لحماي يصــف االتحــاد الدول
بأنهــا: »مناطــق جغرافيــة محــددة بوضــوح ومعتــرف بهــا ومخصصــة ومــدارة مــن خــال وســائل قانونيــة 
وغيرهــا مــن الوســائل الفعالــة، لتحقيــق الحفــاظ علــى الطبيعــة وخدمــات النظــام اإليكولوجــي المرتبطــة 

بهــا والقيــم الثقافيــة علــى المــدى الطويــل«.

الحيويــة  والســاحلية  البحريــة  اإليكولوجيــة  النظــم  بفعاليــة  وحمايــة  إلدارة  البحريــة  المحميــات  أنشــئت 
ــد المــوارد مــن أجــل  ــواع؛ األمــر الــذي يســاهم فــي اســتعادة وتجدي إضافــة الــى العمليــات والموائــل واألن

والثقافيــة. واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التنميــة 
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محمّيــة شــاطئ صــور الطبيعّيــة )TCNR( هــي محمّيــة 
صــور.  مدينــة  قــرب  لبنــان،  جنــوب  فــي  تقــع  بحرّيــة 
وتشــكل أكبــر شــاطئ رملــي فــي لبنــان إذ تمتــد علــى 
مســاحة 1.82 كلــم٢ مــن اليابســة والشــاطىء الرملــي، 
وعلى مساحة 37.06 كلم٢ من المياه البحرية )وصواًل 
قســمين  إلــى  المحمّيــة  تقســم  االقليميــة(.  للميــاه 
يفصــل بينهمــا مخّيــم الّراشــدّية لاجئيــن الفلســطينيين 
وصــواًل  الّرئيســي  الطريــق  طــول  علــى  يمتــد  الــذي 
مــن  الشــمالي  القســم  ُيفتــح  الّرملــي.  الشــاطئ  إلــى 
المحمّيــة خــال فصــل الّصيــف للنشــاطات الترفيهيــة 
ويضــم الشــاطئ الرملــي العــام، فــي حيــن يبقــى الجــزء 
المتبقــي مــن منطقــة الحمايــة محظــورًا بمــا فــي ذلــك 
المنطقــة المحميــة الواقعــة فــي الجــزء الشــمالي مــن 
المحميــة، واألراضــي الزراعيــة وآبــار منطقــة رأس العيــن 

االرتوازّيــة الواقعــة فــي الجــزء الجنوبــي.

تحت إشراف وزارة البيئة اللبنانية

12/11/1998

القانون رقم 708

كثبان رملّية على ساحل البحر 
األبيض المتوسط تشمل 

شواطئ رملية 

أراضي زراعّية 

مراعي

مياه عذبة ساحلّية
)أراضي رطبة وينابيع(

مياه البحر 

مدرجة على قائمة رامسار 
لألراضي الرطبة ذات االهمية 

الدولية في 2001 

منطقة متمتعة بحماية خاصة 
ذات أهمية متوسطية وتحظى 

باهتمام دول حوض البحر 
 )SPAMI( األبيض المتوسط

عام 2012

اآلبار االرتوازّية التي تعود إلى 
العصور الرومانية بما فيها 

قنوات المياه

المواقع األثرية المغمورة 
بالمياه مقابل مدينة صور 

القديمة في منطقة الجّمال

منطقة سياحية

منطقة حماية ومنطقة علمية

منطقة زراعّية

السلحفاة البحرية ضخمة الرأس

السلحفاة الخضراء

الطيور المهاجرة

أعشاب طّبية وأعشاب
خاصة للطهي 

محمّية شاطئ صور الطبيعّية

89

تنّوع بيئّي غنّيالنظام اإليكولوجي مواقع التراث الثقافي

المناطقالتصنيفات الدوليةتاريخ اإلعان
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إجمالي االرباح االقتصادية المقدرة سنويًا للنظام اإليكولوجي البحري والساحلي 
)TCNR( لمحمّية شاطئ صور الطبيعّية

21.4 مليون دوالر أمريكي

القيم االقتصادية لخدمات النظام اإليكولوجي في محمّية 
)TCNR( شاطئ صور الطبيعّية

االجتماعيــة النتائج ومنافع األنظمة اإليكولوجية الرعايــة  إجمالــي  عــن  تقديريــًة  عامــًة  لمحــًة  اإلجماليــة  االقتصــادي  التقييــم  أرقــام  توّفــر 
النظــام اإليكولوجــي  البحريــة. ومــن المهــم ماحظــة أن  الناتجــة عــن المحميــات  والفوائــد اإليكولوجيــة 
وضــع  ان  الوقــت.  مــرور  مــع  للخدمــات  تقديمــه  يختلــف  أن  الممكــن  ومــن  ديناميكيــة  بطريقــة  يعمــل 
قيمــة نقديــة لخدمــات النظــام اإليكولوجــي ال يعنــي أن هــذه الخدمــات يمكــن االتجــار بهــا أو تســويقها.

1011

المنتجات الزراعيةقيمة اإلرث

غيرها

التنّوع البيولوجي والدعم اإلحيائي

الترفيه والسياحة البيئّية

مصائد األسماك

المواد الخام – المياه العذبة

15.75%

7.6%

42.91%

9.56%

11.95%

6.92%

5.31%
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الترفيه والسياحة البيئية                                                  

توفير الغذاء – حرفة صيد األسماك                                             

9,184,835 دوالر أمريكي     

1,137,473 دوالر أمريكي 

يــزور المحمّيــة ســنويًا حوالــي ٧٠٠,٠٠٠ زائــر بحثــًا عــن األنشــطة 
ــة القائمــة علــى الطبيعــة )علــى غــرار  الترفيهيــة والســياحة البيئّي
الســباحة واالســتمتاع بالشــمس والغطس والغوص ومشــاهدة 
الحيــاة البّريــة، وغيرهــا(. توّلــد األنشــطة الســياحية البيئّيــة فــي 
محمّيــة شــاطئ صــور الطبيعيــة مصــدر إيــرادات متواصــل فــي 
المنطقــة. وتتيــح المنطقــة الســياحية فــي المحميــة ل ٤٩ خيمــة 
خدمــات  تقــّدم  حيــث  الرملــي  الشــاطئ  علــى  العمــل  بحريــة 

مختلفــة للــزوار.

الضيافــة  وبيــوت  والنــزل  المحليــة  المتاجــر  أصحــاب  يســتفيد 
الخدمــات  ومقّدمــو  المائيــة  الرياضــات  مســتلزمات  ومقّدمــو 

المحمّيــة. مــن  مباشــرة  وغيــر  مباشــرة  بطريقــة  األخــرى 

حماية الشاطئ والتخفيف من المخاطر                                
1,459,228 دوالر أمريكي

يشــّكل اســتقرار الشــاطئ والتحكــم فــي االنجــراف مــن الخدمــات 
غيــر  بشــكل  توفيرهــا  يتــم  التــي  والطبيعيــة  المنظمــة  البيئيــة 
مباشــر مــن خــال الشــاطئ الرملــي واألراضــي الرطبــة الســاحلية 

فــي المحميــة.

ــر الحمايــة مــن العواصــف والتخفيــف مــن األمــواج بفعــل  وتعتب
صــور  شــاطئ  لمحمّيــة  الرملــي  والشــاطئ  الرمليــة  الكثبــان 
الطبيعّيــة، حواجــز طبيعيــة فــي وجــه الظــروف الجّويــة القاســية 
وموجــات العواصــف التــي يمكــن أن تتســّبب بضــرر فــي الخــط 

الســاحلي وبفقــدان موطــن الثــروة البحريــة.

يؤّمــن النظــام البيئــي البحــرّي فــي محمّية شــاطئ صور الطبيعية 
موطنًا لعدد من أنواع األســماك والقشــّريات.

ــد األســماك مــن ســبل المعيشــة المهمــة بالنســبة  ــر مصائ تعتب
إلــى صيــادي األســماك فــي صــور.

باســتخدام  والصيــد  المشــروع  غيــر  الســمك  صيــد  منــع  يّؤثــر 
المتفجــرات فــي محمّيــة شــاطئ صــور الطبيعيــة بشــكل إيجابــي 
المــوارد  مــن  يزيــد  ممــا  المجــاورة،  األســماك  مصائــد  علــى 

اصطيادهــا. يتــم  التــي  الّســمكية 

التنّوع البيولوجي والدعم اإلحيائي                                      
2,557,907 دوالر أمريكي

صــور  شــاطئ  محمّيــة  فــي  المختلفــة  البيئيــة  الموائــل  تؤمــن 
الطبيعّية موطنًا ومناطق لجوء وتكاثر لألنواع البحرّية والّساحلية 
المهــّددة باالنقــراض )مثــل الســاحف ضخمــة الــرأس والســاحف 

الخضــراء(، وكذلــك مواقــع اســتراحة للطيــور المهاجــرة.

قيمة اإلرث                                                                 
3,372,073 دوالر أمريكي

النظــام  الحفــاظ علــى  النــاس فــي  رغبــة  القيمــة  تقيــس هــذه 
البيئــي لمحمّيــة شــاطئ صــور الطبيعّيــة وخدماتهــا للمســتقبل. 
وهــي تراعــي أهميــة هــذه النظــام البيئــي مــن حيــث الرفاهيــة 
واالســتدامة. ويتــم تقديــر هــذه القيمــة باســتخدام نتائــج المســح 

الــذي شــمل محمّيــة شــاطئ صــور الطبيعّيــة.

المواد الخام – المياه العذبة                                        
2,046,667  دوالر أمريكي

تمــّد الميــاه العذبــة التــي توّفرهــا اآلبــار االرتوازيــة فــي منطقــة 
الطبيعّيــة،  صــور  شــاطئ  محمّيــة  فــي  الزراعيــة  العيــن  رأس 
مدينــة صــور وعشــر قــرى بالميــاه المنزليــة. كمــا تســتخدم لــري 

الزراعيــة. األراضــي 

توفير الغذاء – المنتجات الزراعية                                  
1,481,184   دوالر أمريكي

تعتبــر األراضــي الزراعيــة الخصبة في منطقــة رأس العين مصدر رزق 
لكثير من األســر ومصدرًا لألمن الغذائي للمجتمع المحلي.

المنتجــات الطبيــة، ومنتوجــات الطهــي
والزينة                          

التراث الثقافي واألثري                                                     

تحليل النفايات                                                                

التعليم والبحث                                                                   

احتجاز الكاربون وتنظيم المناخ                                    

41,048 دوالر أمريكي

3,680 دوالر أمريكي        

22,695 دوالر أمريكي

3,000 دوالر أمريكي

95,027 دوالر أمريكي

األراضــي الرطبــة فــي محمّيــة شــاطئ صــور الطبيعّيــة هــي أرض 
غنّيــة باألنــواع النباتّيــة المهمــة لغايــات طبّيــة وتزيينيــة.

تشــّكل بــرك رأس العيــن الواقعــة فــي المنطقــة الزراعيــة فــي 
محمّيــة شــاطئ صــور الطبيعّيــة، مواقــع تــراث ثقافــي تعكــس 
تاريــخ المنطقــة الطويــل مــن حيــث االســتخدام والثقافة والقيمة.

تتمتــع المســتنقعات والبــرك والينابيــع ومصبــات األنهــر الصغيــرة 
فــي المنطقــة الزراعيــة بالقــدرة علــى تكريــر الميــاه عــن طريــق 
خفــض  شــأنها  مــن  التــي  الغذائيــة  العناصــر  فائــض  امتصــاص 

مســتويات األكســجين فــي البحــر واإلضــرار بالحيــاة البريــة.

تجــذب محمّيــة شــاطئ صــور الطبيعّيــة الطــاب مــن مختلــف 
المــدارس والجامعــات، وباألخــص أولئــك المهتميــن بمشــاهدة 

الطيــور والســاحف البحريــة.

الرطبــة فــي محمّيــة شــاطئ صــور الطبيعّيــة  تعمــل األراضــي 
الميــاه  داخــل  أو  التربــة  فــي  الميــاه  لتخزيــن  طبيعــي  كخــّزان 
الســطحّية، األمــر الــذي يخفــف مــن الجريــان الســطحي ويتيــح 
تدّفــق الميــاه بشــكل تدريجــي. كمــا أنهــا تحمــي مــن الفيضانــات 

العارمــة. والعواصــف  والجفــاف 

الطبيعيــة  صــور  شــاطئ  محميــة  فــي  الرمليــة  الكثبــان  تعــرف 
واٍق  درع  بمثابــة  تكــون  ترســبّية  ضّفــة  توفيــر  فــي  بأهميتهــا 
ــد الشــاطئ بالرمــال بعــد  ــة ويســاعد فــي إعــادة تزوي مــن التعري
العواصــف الشــديدة المتعــّددة أو األحــداث الطبيعّيــة القوّيــة.
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الحفاظ على المناطق المحمية ونظافتها يشّكل دخل غير مباشر للمناطق والمؤّسسات البلدية 
المجاورة ويؤّمن بيئة جميلة للمجتمع المحلي والسّواح.

التوصيات الرئيسية

علــى المجتمــع عاّمــًة والمجتمــع المحّلــي خاّصــًة تشــارك مســؤولية إدارة وحمايــة المحميــة مّمــا يــؤّدي إلــى دفــق 
مســتدام مــن الخيــرات والخدمــات وحمايــة التنــّوع البيولوجــي.

الحفاظ على المناطق المحمية ونظافتها يشّكل دخاًل غير مباشر للمناطق المجاورة والمؤسسات 
المتواجدة في البلديات المحيطة بالمحمية ويؤّمن بيئة جميلة للمجتمع المحلي والسّواح.

الطريق إلى األمام
الحفــاظ علــى النظــام اإليكولوجــي البحــرّي والّســاحلي فــي المناطــق البحرّيــة المحميــة 
وحمايتــه يعتبــر أمــرًا أساســيًا للتدفــق المســتدام للســلع والخدمــات المهّمــة لرفاهيــة المجتمــع. 

االلتــزام بالقواعــد واألنظمــة التــي تفرضهــا المحميــات البحريــة يحــد مــن تدهــور النظــام 
المحميــة. البيولوجــي فــي  اإليكولوجــي والتنــوع 

يشــّكل فهــم الصلــة بيــن ســير عمــل النظــام اإليكولوجــي للمحميــات البحرّيــة واســتدامة 
الفوائــد الناتجــة عنهــا بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى الّســواء خطــوة أولــى حيويــة فــي 

عمليــة الحفــاظ علــى هــذه المحميــات.

إن وجود أنظمة بيئية صحية سيسمح بمزيد من المرونة في مواجهة تغير المناخ.

حماية النظام اإليكولوجي البحرّي والّســاحلي ســوف يضمن االســتدامة من خال الســماح 
لألجيــال القادمــة باالســتفادة مــن هذه الخدمــات الطبيعية.

يجــب أن يــدرك الملوثــون بأنــه ســيتم فــرض عقوبــات قانونيــة وماليــة فــي حالــة حــدوث أي 
أعمــال مــن شــأنها اإلضــرار بالبيئــة وكائناتهــا.

وحمايتهــا  المحمّيــة  إدارة  مســؤولية  يتشــاركوا  أن  والمجتمــع  المحلييــن  الســكان  علــى 
ألنهــم مــن أوائــل المســتفيدين. فعلــى ســبيل المثــال، فــإن وقــف صيــد الســمك غيــر القانونــي 
واســتخدام المتفجــرات داخــل المحمّيــة ســوف يــؤّدي إلــى حفــظ مخــزون األســماك والثــروة 

البحرّيــة فــي المناطــق المجــاورة التــي يســمح فيهــا الصيــد.

إن تســليط الضــوء علــى أهميــة المحميــات البحريــة سيســمح فــي نهايــة المطــاف للمناطــق 
المحيطــة بالمحميــة وللمؤسســات التجاريــة فيهــا باالزدهــار وذلــك بفضــل ارتفــاع عــدد الــزوار 

ــة. كنتيجــة لاعتــراف الوطنــي بالمحمّي

إن الحفــاظ علــى المحميــات البحريــة وحمايتهــا يضمــن مكانــة عاليــة فــي عمليــة التمويــل 
المحلــي أو الدولــي، األمــر الــذي ســينعكس علــى اقتصــاد ورفاهيــة المنطقــة. 
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اآلبار االرتوازية في منطقة رأس العين

تعتبــر الطبيعــة وتحديــدًا المواطــن البحريــة والســاحلية المأهولــة، مــن بيــن النظــام اإليكولوجــي األكثــر   
إنتاجّيــة وحيوّيــة. فهــي توّفــر منافــع بيئّيــة واجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة؛ ومــع ذلــك فهــي تتعــّرض للعديــد مــن 

التهديــدات البيئّيــة والبشــرّية التــي تــؤّدي إلــى تدهورهــا. 

تــم تصنيــف الفوائــد التــي تنتجهــا األنظمــة البيئّيــة البحرّيــة والّســاحلية من قبل برنامج أو مبــادرة تقييم األلفية لألنظمة اإليكولوجية 
)MA( فــي العــام 2005 علــى أنهــا إمداديــة )مثــل األغذيــة والمــواد(، وتنظيميــة )مثــل عــزل الكربــون ومكافحــة التعريــة وغيرهــا(، 
وثقافيــة )الّترفيــه والّســياحة البيئّيــة والتعليــم( وداعمــة )دورة المغّذيــات واإلنتــاج األولــي(. تــؤّدي زيــادة عــدد الّســكان واالحتياجــات 

البشــرّية المقترنــة بتأثيــرات التغّيــر المناخــي إلــى زيــادة الضغــط علــى هــذه األنظمــة اإليكولوجيــة مّمــا يــؤدي إلــى تدهورهــا. 

إّن النظــام اإليكولوجــي للبحــر األبيــض المتوســط يتدهــور بســرعة، مّمــا يهــدد االقتصــادات المحليــة   
البحــر. علــى  تعتمــد  التــي  المجتمعــات  عيــش  وســبل 

حّققــت األنشــطة المتعلقــة بالمحيطــات فــي البحــر األبيــض المتوســط قيمــة اقتصاديــة ســنوية بلغــت 450 مليــار دوالر أمريكــي 
مّمــا يجعلهــا خامــس أكبــر اقتصــاد فــي المنطقــة. 

تهــدف اتفاقيــة األمــم المّتحــدة للتنــّوع البيولوجــي )CBD( إلــى الحفاظ علــى 10 % على األقل من المناطق   
الســاحلية والبحريــة، وباألخــّص المناطــق ذات االهميــة الخاصــة للتنــوع البيولوجــي وخدمــات النظــام اإليكولوجــي. 

وهــذه مبــادرة للتخفيــف مــن التدهــور البحــري والّســاحلي وحمايــة هــذه األنظمــة اإليكولوجيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتدامة 
الســلع والخدمــات التــي تنتجهــا.

الحيويــة  والّســاحلية  البحرّيــة  اإليكولوجيــة  األنظمــة  وحمايــة  إلدارة  البحريــة  المحمّيــات  إنشــاء  يتــم   
أنواعهــا.  علــى  والكائنــات  والموائــل  االيكولوجيــة  والعمليــات 

هذا يساهم في استعادة وتجديد الموارد الازمة لإثراء االجتماعي واالقتصادي والثقافي.

يجب عدم إهمال االلتزام االجتماعي والتوافق المحلي عند الحفاظ على الطبيعة.  

يجــب أن تكــون اآلثــار االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة راســخة كمــا يجــب شــرحها جّيــدًا للمجتمعــات المحليــة والمجتمــع مــن أجــل 
تجّنــب أي ســلوك عدائــي أو حركــة معارضــة.

ــة ال تقــّدر بالشــكل الكافــي أو يتــم  ــة البحرّي غالبيــة خدمــات النظــام اإليكولوجــي فــي المناطــق المحمّي  
المجتمــع. إلــى  بالنســبة  األمــد  والطويلــة  المباشــرة  غيــر  فوائدهــا  بســبب  تجاهلهــا 

ال يعــي المجتمــع بشــكل صريــح بعــض الفوائــد التــي توّفرهــا الخدمــات التنظيميــة للنظــام اإليكولوجــي )مثــل الحــد مــن تغيــر المنــاخ، 
وامتــداد أثــر صيــد األســماك واألنــواع البحرّيــة إلــى المناطــق المجــاورة، وغيرهــا(.

حــّدد برنامــج اقتصاديــات النظــام اإليكولوجــي والتنــّوع البيولوجــي )TEEB( وتقييــم األلفيــة للنظــام   
اإليكولوجيــة )MA(: إّن “الفوائــد المحســوبة للمناطــق البحرّيــة المحمّيــة هــي أعلــى بكثيــر مــن التكاليف المقّدرة”.

ترتبــط تكاليــف المناطــق المحمّيــة البحرّيــة ارتباطــًا مباشــرًا بإجــراءات اإلنشــاء والّصيانــة واالمتثــال، ومــع ذلــك، فــإن كل اســتثمار فــي 
الحفــاظ عليهــا يحّقــق فوائــد أعلــى مــن حيــث خدمــات النظــام اإليكولوجــي.

يشــّكل قطاع صيد األســماك وقطاع الســياحة البيئّية المســاهَمين الرئيســّيين في اقتصاد البحر األبيض   
المتوســط، وُيعتبــران مــن أهــّم خدمــات النظــام اإليكولوجــي فــي المناطــق البحرّيــة المحمّيــة. 

يبلــغ إجمالــي قيمــة قطــاع صيــد األســماك 3 مليــارات دوالر أمريكــي اســتنادًا إلــى الهيئــة العامــة لمصايــد األســماك فــي البحــر األبيــض 
المتوســط )GFCM( في العام 2016. أما بالنســبة إلى صيد األســماك الترفيهي وصيد األســماك المعيشــي فقد وّلدا/أنتجا حوالي 

200 مليــون دوالر أمريكــي. ومــع ذلــك، فقــد عّرضــت أنشــطة صيــد الســمك الجائــر 80 % مــن المخــزون الّســمكي للخطــر. 

أمــا بالنســبة إلــى قطــاع الّســياحة البيئّيــة، فهــو يوّلــد أكثــر مــن 420 مليــار دوالر أمريكــي ســنويًا لاقتصــاد اإلقليمــي. ومــع ذلــك، 
فــإّن ســوء ادارة هــذا القطــاع ســيؤدي إلــى تدهــور العديــد مــن النظــم اإليكولوجيــة البحريــة والّســاحلية. 
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النظــام البيئــّي: يعــّرف علــى أّنــه التفاعــل بيــن الكائنــات الحّيــة وغيــر الحّيــة التــي تعيــش وتعمــل معــًا فــي موطــن 
 .)Willis, 1997( معيــن لتوفيــر اســتدامة خدمــات النظــام اإليكولوجــي

 Alcamo, et al.,( خدمــات النظــام اإليكولوجــي: أطلقتهــا برنامــج أو مبــادرة تقييــم األلفيــة للنظــام اإليكولوجــي
2003( وبرنامــج اقتصاديــات النظــام اإليكولوجــي والتنــّوع البيولوجــي )Wittmer, et al., 2013(، وهــي تســلط 
الضــوء علــى أهميــة االعتمــاد البشــري علــى خدمــات النظــام البيئــّي، وتؤكــد علــى عمــل النظــام اإليكولوجــي مــع 

دور التنــوع البيولوجــي والعمليــات البيئيــة فــي رفاهيــة اإلنســان.

عــزل الكربــون: عــزل الكربــون هــو عمليــة كيميائيــة حيوّيــة يتــم مــن خالهــا امتصــاص الكربــون فــي الغــاف الجــوي 
ــة، بمــا فــي ذلــك األشــجار والكائنــات الدقيقــة فــي التربــة، والمحاصيــل، وهــي تشــتمل  مــن قبــل الكائنــات الحّي

علــى تخزيــن الكربــون فــي التربــة، مــع إمكانّيــة تقليــل مســتويات ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف الجــوي.

األراضــي الرطبــة: هــي المناطــق االنتقاليــة بيــن النظــام األرضــي والمائــي التــي يكــون فيهــا منســوب الميــاه 
الجوفيــة عــادًة عنــد ســطح األرض أو بالقــرب منــه أو تكــون األرض مغطــاة بالميــاه الّضحلــة.
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