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المحم ّيات البحر ّية:
ضمان الفوائد من أجل التنمية المُستدامة
تراجع صحة المحيطات :تزايد الطلب على فوائدها
تعرَّ ضت محيطاتنا لضغوط شديدة للغاية وللكثير من األنشطة البشرية لسنوات عديدة.
واليوم ،نواجه مزيجا ً معقداً من اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية .إن الصيد
المفرط وغيره من األنشطة االستخراجية والتنمية الساحلية والتلوث والسياحة كلها
ُتدمِّر األماكن الطبيعية األساسية وتخفض تعداد األنواع البحرية بمعدل مذهل .ويتفاقم
هذا التدهور جي ًدا نتيجة تغير المناخ من خالل آثار درجات الحرارة األكثر دف ًئا وزيادة
الحموضة التي ُتن َتج حين تمتص المحيطات ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي.
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ومنذ عام  ،1985فقدنا نصف الشعاب المرجانية في العالم 1.وفي عام  2016وحده،
تعرَّ ض ساحل طوله  400ميل من الرصيف المرجاني الكبير ألضرار بالغة من جرّاء
ابيضاض المرجان 2.ومن بين  600نوع من األسماك ،أو أنواع فرعية ،ترصدها
الجهات البحثية الدولية ،يجري صيد  31في المائة منها بمعدالت غير مستدامة ،ويرجع
هذا بصورة كبيرة إلى األنشطة غير القانونية أو غير المبلغ عنها أو غير الخاضعة
للتنظيم ،و 58في المائة منها استغلت بالكامل 3.وبعد انخفاض مخزون األسماك بنسبة
 49في المائة ما بين عامي  1970و ،2012أعقب ذلك فترة قصيرة من االستقرار.
واآلن ،ينخفض المخزون مرة أخرى 4.وباختصار ،فإننا نستخدم موارد المحيط أسرع
من قدرة األنظمة اإليكولوجية للمحيط على استعادتها .إنه نمط مُدمِّر مألوف :بمجرد أن
نستخرج قدرً ا أكثر مما ينبغي من الموارد ،فإن األنظمة اإليكولوجية تتعافى بمعدل أبطأ.
وحين نعود طلبا ً للمزيد ،تكون الموارد المتاحة أقل عد ًدا وأصعب في استخراجها .لذا،
فإننا نبذل المزيد من الجهد و ُنلح ُِق المزيد من الضرر .وفي النهاية ،يُستن َفد المورد -أو
ينقرض.

هذا هو نمط إيذاء المجتمع لذاته .فالحياة اإلنسانية تعتمد على ما تقدمه المحيطات
من فوائد للصحة والرفاه والنمو االقتصادي .وتؤدي عمليات المحيط إلى استدامة
3
األسماك التي تمثل المصدر الرئيسي للبروتين لما يقرب من ثالثة ماليين شخص.
1
وهناك دراسة تبين أن محيطاتنا تساوي  4تريليون دوالر أمريكي على األقل.
ولو كانت المحيطات بل ًدا ،لكانت تكافئ سابع أكبر اقتصاد في العالم.

ضمان االستخدام المستدام على المدى الطويل للموارد الطبيعية وعوائد السياحة.
ويمكن لألثر المُجمَّع أن يدعم العديد من أهداف التنمية المستدامة لجدول أعمال
 2030للتنمية المستدامة ،بما في ذلك خفض الفقر وتحسين األمن الغذائي والتعامل
مع آثار تغير المناخ.

ُتو ِّفر المحميات البحرية أحد أفضل الخيارات للحفاظ على األنظمة اإليكولوجية
للمحيطات والسواحل أو إعادتها إلى ظروف صحية ،وبخاصة حين يجري تطويرها
كجزء من نظام إدارة أوسع 10-5.وتأتي الفوائد اإليكولوجية من حماية األنواع واألماكن
الطبيعية والوظائف اإليكولوجية .بينما تتأ َّتى الفوائد االجتماعية من إشراك أصحاب
المصلحة في التخطيط ومن التقاسم العادل للفوائد .أما الفوائد االقتصادية فتن ُت ُج عن
المحيط والقِ َيم الساحلية على المح ّك

 ۸٥۰ﻣﻠﯾون

ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺔ

اﻟﻣﺣﯾطﺎت  ۲٤ﺗرﯾﻠﯾون
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
ﻛﺄﺻول إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ

 ٪۳۱ﻣن
ﻣﺧزون اﻷﺳﻣﺎك
ﻓُﻘِدت  ٪٤۹ﻣن
اﻷﻧواع اﻟﺑﺣرﯾﺔ
اﻣﺗداد  ٤۰ﺳﻧﺔ.

ﻛل ﻋﺎم ﯾُﺷﺎرك

ﺗﻌرّ ض ﻟﻠﺻﯾد
اﻟﻣُﻔرَ ط

 ۱۲۱ﻣﻠﯾون ﺷﺧص
ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ
ّ
وﯾﺿﺧون
ﺑﺣرﯾﺔ،

ﻋﻠﻰ

 ٪٥۰ﻣن
اﻟ ﱢ
ﺷﻌﺎب اﻟﻣرﺟﺎﻧﯾﺔ
ﻗد اﺧﺗﻔت

 ٤۷ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر
أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت

تقرير آفاق األمم المتحدة للبيئة لعام 2017

ﺷﺧص ﯾﺳﺗﻔﯾدون
ﻣن اﻟﻌﯾش ﺿﻣن
 ۱۰۰ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﻣن
اﻟ ﱢﺷﻌﺎب اﻟﻣرﺟﺎﻧﯾﺔ

37

المحميات البحرية :ضمان الفوائد من أجل التنمية المستدامة

تزايد المحميات البحرية
تتفق معظم البلدان اآلن على الحاجة لحماية  10في المائة على األقل من المناطق
الساحلية والبحرية بحلول عام  11.2020ويمثل هذا أحد أهداف آيتشي المتعلقة بالتنوع
12،11
البيولوجي وهو يتكرر في جدول أعمال  2030للتنمية المستدامة.
وهناك بالفعل زيادة قدرها  25في المائة خالل الـ 15عامًا األخيرة 13.وفي تموز/يوليو
 ،2017سُميَّت  15.292محمية بحرية تغطي ما نسبته  5.7بالمائة من المحيطات
العالمية .وهناك ما يقرب من  14.4في المائة من المناطق الساحلية والبحرية الواقعة
تحت الواليات الوطنية مُسمّاة كمحميات 13.ويشير الرقم األخير إلى أن هدف عام
 2020قد تحقق بالنسبة للبحار الوطنية ولكن الحقيقة أكثر تعقي ًدا من ذلك .وهي معقدة
ألن المناطق المادية المُغطاة ال تمثل سوى جزء واحد من االلتزام .وهناك مخاوف
متزايدة من أن التسمية ال تكفي وأن التركيز يجب أن ينتقل إلى الفعالية 14،15.وهناك
بعض األدلة على أن قدرات الحوكمة الحالية قد ال تكفي لدعم الفعالية والتنفيذ تجاه
األهداف االجتماعية واالقتصادية 16.واليوم ،هناك  45من بين المناطق المُسماة البالغ
13
عددها  15.292منطقة تمثل أكثر من  72في المائة من إجمالي المحميات البحرية.
وتعد هذه المناطق الكبيرة هامة للحفاظ على أنظمة إيكولوجية معزولة ونظيفة للغاية.
ولكن مسألة حجمها وبُعدها تثير أيضًا أسئلة بشأن فعالية استراتيجيات حوكمتها
والفرصة المحدودة لمشاركة فوائدها 14.ويجب أن توفر المحميات البحرية حماية فعالة
للتنوع البيولوجي ومشاركة مُنصفة للتكاليف والفوائد المرتبطة بها .وينبغي أن يكون
كل من ال َكم وال َكيف.
التأكيد على ٍ
وال تقتصر المسائل المتعلقة بالفعالية على المحميات البحرية الكبيرة للغاية .وقد قامت
دراسة جديدة صدرت عن األمم المتحدة للبيئة بعنوان "تمكين المحميات البحرية الفعّالة
والمنصفة :إرشادات بشأن الجمع بين ُنهُج الحوكمة" بتحليل حوكمة  34محمية في
البحار الوطنية 16.وقد حصل أكثر من نصفها بقليل على تصنيف فعالية متوسط ،مما
يشير إلى أنّ بعض اآلثار اإلنسانية عولجت بالكامل بينما عولج البعض اآلخر جزئيًا.
وقد حصلت المحميات الباقية على تصنيف منخفض للفعالية ،مما يشير إلى أن بعض
اآلثار عولجت إما بصورة غير مناسبة أو لم ُتعالج على اإلطالق .وتبيّن دراسات أخرى
أن نحو  40في المائة من المحميات البحرية لديها أوجه قصور كبرى ،مما يؤدي إلى
17
ضعف الحوكمة وانعدام فعاليتها.

التوجهات الحديثة في التغطية العالمية للمحم ّيات البحر ّية
التغطية

٪۱٦
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٪۱٤٫٤
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٤

ﻛل واﺣد أﻛﺑر ﻣن

 ۱۰۰۰ ۰۰۰ﻛم
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۲

۲
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ﻛل واﺣد أﺻﻐر ﻣن

البيانات اعتباراً من تموز/يوليو 2017
مصدر البيانات :برنامج األمم المتحدة للبيئة  -المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة
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٪۰

 ۱۱٦ ۷۰۰ﻛم

۲

لكي تصبح المحميات البحرية فعالة بحق ،فإنها تحتاج إلى حوكمة قوية للتأثير على
السلوك البشري وخفض آثار النظام اإليكولوجي .ويجب أن يكون النهج شامالً ويعزز
إحساسًا بالرعاية يبيِّن الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعات المحلية
التي تستخدمها.
ونظرً ا ألن بحارنا تعتبر نظمًا إيكولوجية متشابكة تدعم أنظمة اجتماعية واقتصادية
معقدة ،فإن زيادة فعالية المحميات إلى الحد األقصى يمكن أن يستنزف موارد جمّة.
وغالبًا ما تتضمن التحديات االفتقار للمعرفة واإلرادة السياسية والدعم المجتمعي
واالستثمارات المالية .وفي كثير من األحيان ،يُنظر للمحميات البحرية باعتبارها
تكلفة مبدئية على المدى القصير ،بدالً من تب ِّنيها كاستثمارات طويلة األمد ذات فوائد
اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة .ولكل محمية بحرية تحدياتها المختلفة ،ولكن احتمال
خرق مستخدمي الموارد البحرية للقواعد واللوائح يكون أقل إذا شاركوا في المناقشات
ِ
وصنع القرار.
وتسعى مناقشات الحماية البحرية إلى إيجاد أفضل أو أصح طريقة لتحسين الحوكمة ،مع
التركيز على ثالثة مقاربات .كل منها لها عيوبها .تركز الحوكمة من القمة إلى القاعدة
على اللوائح التي تفرضها الحكومات .ويمكن أن يفتقر هذا إلى شمول المجتمعات
المحلية ،مما يؤدي إلى تقليل التعاون .بينما تركز الحوكمة من القاعدة إلى القمة على
القيود المتفق عليها محليًا والتي يتعاون الناس معها .ويمكن أن يفتقر هذا إلى اإلنفاذ
القانوني الذي يقيد المستخدمين الجدد .أما الحوكمة القائمة على السوق فتركز على
المبادرات االقتصادية التي تنتج مكاسب مالية ،مثل إعطاء المجتمعات المحلية سُبل
عيش بديلة وحقوق المِلكية .ويمكن أن تعوق هذه المقاربة أهداف الحفاظ على البيئة من
خالل تعطيل التعاون المحلي والتسبب في أضرار بيئية إضافية.
وتبيّن األبحاث بشأن فعالية المحميات البحرية أن التركيز على نهج حوكمة واحد يُؤدي
إلى نقاط ضعف يمكن أن تقوِّ ض نوايا الحفاظ على البيئة .وبدالً من ذلك ،ينبغي أن
يكون هناك مقاربة متكاملة تجمع بين أدوار الحكومات الوطنية والمجتمعات المحلية
ومخططات السوق 18،16.وسوف تعتمد األهمية النسبية لكل دور على السلوك الذي ستتم
معالجته في السياق البيئي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي األعم.

ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  ،۲۰۲۰ﺳﯾﻛون ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن  ۱۰ﻓﻲ
اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ ،وﺧﺻوﺻﺎ ً
اﻟﻣﻧﺎطق ذات اﻷھﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ وﺧدﻣﺎت
اﻟﻧظﺎم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻣﺣﻔوظﺎ ً ﻣن ﺧﻼل أﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻧﺎطق
ﻣﺣﻣﯾﺔ ﻣُدارة ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺎواة وذات ﺗﻣﺛﯾل ﺑﯾﺋﻲ،
وﺟﯾدة اﻟﺗوﺻﯾل ،وﻣن ﺧﻼل ﺗداﺑﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ أﺧرى
ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق،
وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺷﮭد اﻟﺑﺣري اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻷوﺳﻊ.

اﻟﮭدف ۱٤-۲

ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  ،۲۰۲۰إدارة وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ
اﻟﺑﺣرﯾﺔ واﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ واﻟﻛﺑﯾرة،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود ،واﺗﺧﺎذ
اﻹﺟراءات ﻟﺗرﻣﯾﻣﮭﺎ.

اﻟﮭدف ۱٤-٥

ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  ،۲۰۲۰اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  ۱۰ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳق ﻣﻊ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ أﻓﺿل
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.

مقطع فيديو :كيفية اختيار المحم ّيات البحر ّية

وصلة الفيديوhttps://www.openchannels.org/videos/how-choose-marine-reserves :
© هيو بوسنغهام  /جنيفر مكغوان ،جامعة كوينزالند
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فعالية المحميات البحرية
تحسين الحوكمة يزيد من ّ

اﻟﮭدف  ۱۱ﻣن أھداف آﯾﺗﺷﻲ ﻟﻠﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ

39

المحميات البحرية :ضمان الفوائد من أجل التنمية المستدامة
الح ْو َكمة
جمع المقاربات المتخذة عمليا ً في َ
ﺟزﯾرة ﺗﺷوﻣب ،ﺗﻧزاﻧﯾﺎ
ﻛﯾﻧﯾﺎ
ﺗﻧزاﻧﯾﺎ

ّ
اﻟﻣﺗﻧزه اﻟﺑﺣري ﻓﻲ اﻟﺣَ ﯾد اﻟﻣَرﺟﺎﻧﻲ اﻟﻌظﯾم ،أﺳﺗراﻟﯾﺎ

ﺧﻠﯾﺞ ﺑﻠوﻓﯾﻠدز ،ﺟﺎﻣﺎﯾﻛﺎ
ﻛوﺑﺎ

D.R.
Congo

ﺟﺎﻣﺎﯾﻛﺎ

ا ﻟﻣﻛﺳﯾك

اﻟﺣَ ﯾد اﻟﻣَرﺟﺎﻧﻲ
اﻟﻌظﯾم

ﻛو ﻟو ﻣﺑﯾﺎ

ﺟزﯾرة ﺗﺷوﻣب
ّ
اﻟﻣﺗﻧزه اﻟﻣرﺟﺎﻧﻲ

أﺳﺗراﻟﯾﺎ

ﺗﻧزاﻧﯾﺎ

ﻣﺣﻣﯾﺎت ﺑﺣرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ:
• ﻣﻣوّ ﻟﺔ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻣن ﻣﺑﺎدرات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
• اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳﯾﺎح ﺳﺗﺧﻠق وظﺎﺋف أﻛﺛر،
ﻣﻊ وﺟود  ٪۹٥ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن ﻣواطﻧﻲ ﺗﻧزاﻧﯾﺎ
• ﺗﻌﺎون ﻗوي ﻣﻊ إدارة اﻟﻣﺻﺎﺋد اﻟﺗﻧزاﻧﯾﺔ ﻟِﻔرض اﻟﻐراﻣﺎت،
ﻣﺳﻧود ًة ﺑﺎﻟﺣرس اﻟﻣﺣﻠﻲ ،وﺻﯾﺎدي اﻷﺳﻣﺎك وأﻓراد اﻟﺷرطﺔ

ﺟﺎﻣﺎﯾﻛﺎ
ﺧﻠﯾﺞ ﺑﻠوﻓﯾﻠدز

ﻣﺣﻣﯾّﺎت ﺑﺣرﯾّﺔ ﺗﻘودھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ:
•
•
•
•

ﻧﻘﺎﺷﺎت وﻗرارات ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ
اﻟﺗوﺟّ ﮫ ﻧﺣو اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟدﻋم ﻧﻔﺳﮭﺎ ودﻋم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻣوّ ل دورﯾّﺎت ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ،اﻟﻣﺳﻧودة
ﺑواﺳطﺔ ﻗواﻧﯾن اﻟوﻻﯾﺔ
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺗوﻟّﻰ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ،
وﺗو ّﻓر ﻣوارد ﻣﺎھرة ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﺗﻌﻠﯾم

ُتعد كل محمية فريدة من نوعها ،ولكن هناك قوى دافعة مشتركة يمكن أن تزيد
من تحديات الحوكمة .وتتضمن هذه القوى التوسع في الطلب من أسواق األسماك
العالمية والذي يزيد من مستويات الصيد التجاري؛ والفقر المحلي الذي يدفع بالسكان
إلى الصيد من أجل الرزق وسُبل المعيشة األساسية؛ وتزايد السياحة التي تزيد من
الضغط على تنمية البنية التحتية واإلتاحة الترفيهية؛ والهجرة االقتصادية من المناطق
الداخلية األكثر فقرً ا إلى المناطق الساحلية سعيًا وراء فرص العمل أو مستويات
16،18
معيشة أفضل.
يمكن لهذه القوى أن تقوِّ ض أهداف الحفاظ على البيئة .ومن الواضح أن تحديد األهداف
في أثناء عملية تسمية المحميات البحرية ُي َم ِّكن من فهم المتطلبات األساسية للتصدي
ألوجه التعارض ودعم فعالية المناطق المحمية .ويمكن أن يدعم إطار الحوكمة
تطوير وتنفيذ تدابير للتخفيف من آثار سلوكيات بشرية محددة وينبغي أن يتضمن
استراتيجيات اإلنفاذ واالستراتيجيات المالية لدعم األهداف اإلجمالية للمحميات .وفي
الوقت ذاته ،يجب أن يتيح تقاسم الفوائد والتكاليف على قدم المساواة ،مع حماية التنوع
البيولوجي في الوقت ذاته.
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ﻣﺣﻣﯾﺎت ﻣﺗﻌددة اﻻﺳﺗﺧدام:
•
•
•
•

ﺗﻌﺎون وﺛﯾق ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺎت اﻟوﻻﯾﺎت
ﻧظﺎم ﻧطﺎﻗﺎت ﻟﻠﺗﺷﺎرُك اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟﻧظﺎم
اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ
ّ
ﺗوظف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أﻛﺛر ﻣن  ۷۰أﻟف ﺷﺧص وﺗدرّ دﺧﻼً ﯾﺑﻠﻎ
 ٥ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر أﺳﺗراﻟﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ
اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن ﻟﺿﻣﺎن ﺳﺑل
ﻋﯾﺷﮭم وﺛﻘﺎﻓﺗﮭم وﺗﻘﺎﻟﯾدھم ،وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﺣظﻰ ﺣﻘوﻗﮭم
ﻓﻲ ﺻﯾد اﻷﺳﻣﺎك ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ

وتبين دراسات الحالة للمحميات البحرية كيف يمكن للمزج بين مقاربات الحوكمة أن
يحقق الفعالية .يع ّد المتنزه البحري الخاص بالرصيف المرجاني الكبير في أستراليا
مثاالً للجهود من القمة إلى القاعدة ،في حين يضمن التعاون مع مجتمعات الشعوب
األصلية المحلية سُبل معيشتهم وثقافتهم وتقاليدهم؛ ويعد المتنزه المرجاني لجزيرة
تشومب في تنزانيا منطقة محمية تركز على السياحة البيئية ،في حين يوجد تعاون
قوي مع الحكومة لفرض العقوبات بدعم من الحراس والصيادين والشرطة ،بينما
تعد منطقة خليج بلوفيلدز في جامايكا منطقة حماية يقودها المجتمع المحلي ،ولكن
الحكومة تموِّ ل الدوريات إلنفاذ اللوائح التي تدعمها قوانين الواليات .وقد اعتمدت ك ٌل
من هذه الجهود أساليب من مقاربا ٍ
ت متنوعة لكي تتواءم مع االحتياجات والظروف
18،16
المحلية.

َحو َكمة المحم ّيات البحر ّية
ً
اﻟﺣوﻛﻣﺔ
ﺗﻛون اﻟﻣﺣﻣﯾﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ أﺷدّ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾن ﺗﻧﺗﮭﺞ
ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب َ

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﺣﻣ ّﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ؟

ً
أھﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣواﻓز
ﺗﺷ ّﻛل اﻷﺳواق
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،واﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻟﺳﺑل اﻟﻌﯾش،
واﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾُﺳﺎﻋد إﻟﺣﺎق اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧوع اﻟﺣﯾوي ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﺗﺧﺎذ
ﻗرارات ﻣﺗوازﻧﺔ.

ﯾُﻌد اﻧﺧراط اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﺎﻣﻼً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح.
وﻣن ﺷﺄن ذﻟك أن ﯾﻌزز اﻟﺣس ﺑﺎﻟﻣِﻠﻛﯾﺔ
واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻣﻛﯾن.

ﯾﻠزم ّ
ﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻘواﻧﯾنُ
واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧوعَ اﻟﺣﯾوي واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣن
اﻟدﻣﺎر واﻟﺗدھور ﻋﻠﻰ أﯾدي اﻟﻣُﺳﺗﺧدِﻣﯾن

 ...ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت وﺗﻘﻠﯾل اﻷﺛر اﻟذي ﺗﺧ ّﻠﻔﮫ اﻷﻧﺷطﺔ،

 ...وﻟﺿﻣﺎن ﺣﺻص ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ

ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﻌﯾدة

دور ّﯾﺔ

إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون

ﺧطﺔ

ﺿﻣﺎن اﻟﻐذاء وﺳﺑل اﻟﻌﯾش
lion

mil

اﻹدارة واﻟﺗﺷرﯾﻊ
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ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن اﻟ ُﻧظم
اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺻﺣﯾﺎ ً

اﻟﺑﺣث واﻟرﺻد
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أﺷﻛﺎل ﻣﺗﻧوﻋﺔ.
ﺗوﺟد اﻟﻣﺣﻣﯾّﺎت اﻟﺑﺣرﯾّﺔ ﻓﻲ
ٍ
وﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت واﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ،ﻏﯾر أﻧﮭﺎ
ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أو إدارة اﻟﺗﻧوع اﻟﺣﯾوي
اﻟﺑﺣري واﻟﺳﺎﺣﻠﻲ واﻟ ُﻧظم و/أو اﻟﻣوارد اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ.
و ُﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﺣﯾطﺎت اﻟﻣﻣﺗدة
ﻋﺑر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣدارﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ واﻟﻘطﺑﯾﺔ .وﻗد ُﺗدار
ﺗﺣت ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻠواﺋﺢ وﻣﻘﺎرﺑﺎت
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗداﺑﯾرھﺎ.

اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
َ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق

اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣن اﻷﺳﻔل
َ
إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ

اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣن اﻷﻋﻠﻰ
َ
إﻟﻰ اﻷﺳﻔل
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المستقبل :استخدام المحميات للتنمية المستدامة
ٌ
واسعة باتساع المحيط .ولكن يلزم تحقيق
إن الفرص التي تخلقها الحماية البحرية
نقلة في اإلدراك للتركيز على جودة المحميات باإلضافة إلى كمّها ،ولإلقرار بالفوائد
بشكل مريح جنبًا
والتكاليف أيضًا .ويمكن أن توجد الفوائد االقتصادية واالجتماعية
ٍ
إلى جنب مع الحماية البحرية ،إذا أديرت الحوكمة بفهم كامل للبيئة المحيطة.
ويقدّر أحد السيناريوهات االقتصادية أن إنشاء شبكة من المناطق المحمية تغطي
 30-10في المائة من المحيطات قد يكلّف  228-45مليار دوالر أمريكي سنوياً،
ولكن يمكن أن يحقق مكاسب اجتماعية واقتصادية مذهلة من خالل توفير فوائد
الخدمات اإليكولوجية (للحماية الساحلية ومصايد األسماك والسياحة والترفيه
ومخزون الكربون) تبلغ قيمتها  1.145-622مليار دوالر أمريكي على مدار الفترة
 19.2050-2015ومثل هذه الفوائد قد تزيد بمقدار  3إلى  20ضع ًفا عن التكلفة.
ويمكن أن يعني هذا أيضًا زيادة إنتاجية مصائد األسماك وخفض تدهور مخزون
20
األسماك العالمي .وسيكون هناك نمو في السياحة وغيرها من الفرص االقتصادية.
على سبيل المثال ،تشير الدراسات إلى أن زيادة التنوع البيولوجي من المحميات يمكن
أن يجذب دخالً من السياحة يبلغ  36ضع ًفا الدخل الناتج من الصيد 21.وباإلضافة إلى
ذلك ،فإن تحليل التكلفة والفوائد يشير إلى إمكانية تحقيق وفورات الحجم من زيادة
19
حجم المحميات البحرية بالنسبة لتكاليف اإلنشاء والتشغيل.

ولكن ،كما هو الحال مع الحَ ْو َكمة البحرية بصفة عامة ،ليس ثمّة من ح ٍّل وحيد.
ويجب أخذ كل سيناريو في االعتبار بصورة منفردة .وكما سبق التنويه إليه ،هناك
مؤشرات على أن المحميات البحرية يمكن أن تكون ذات مستويات أقل من الحوكمة
والفعالية 18،17،15.كما أشيرَ أيضًا إلى تراجع العائدات مع زيادة النطاق ،ولكن هذا
يعتمد على حجم التنوع البيولوجي في كل منطقة 19.وقد يتطلب كل موقع تحليالً للتكلفة
والفوائد لفهم التداعيات االجتماعية واالقتصادية والبيئية .وسيكون من الالزم أن تبيّن
جميعًا فعاليتها في خفض األثر على الموارد البحرية واألنظمة اإليكولوجية ،مع زيادة
التقاسم المُنصِ ف للفوائد.

المشتركة المتأتية من تحقيق غايات الهدف  14من أهداف التنمية ال ُمستدامة :الحياة تحت سطح الماء
المنافع
َ

ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﺣري
ﺗﺣﻘﯾق ُﻧظم ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺣرﯾﺔ ﻣُﺳﺗداﻣﺔ
ﺗﻘﻠﯾل آﺛﺎرﺗﺣﻣّض اﻟﻣﺣﯾطﺎت
إﻧﮭﺎء اﻟﺻﯾد اﻟﻣُﻔرط
ﺣِﻔظ ٪۱۰ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺑﺣرﯾﺔ
إﺻﻼح ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺻﺎﺋد اﻷﺳﻣﺎك
اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟدول
اﻟﺟُزرﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
اﻟﻣﻘﯾﺎس:

المصدر :مقتبس من سِ نغ وآخرون ()2017
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22

٪۱۰۰

٪۱۰

في عام َ ،2016وضع ندا ُء روما للعمل وبيانُ توافُق العلماء ذو الصلة خارط َة طريق
للحضِّ على إنشاء محمية بحريّة فاعلة ومتكافئة ذات أهداف وإجراءات واضحة.
واستند مؤتمر األمم المتحدة المَعني بشؤون المحيطات ،الذي عُقد في حزيران/يونيو
 ،2017إلى خارطة الطريق هذه ،مُدركا ً الحاجة إلى الجمع بين الحفاظ على التنوع
البيولوجي واالستخدام المُستدام ،مع وجود دور واضح للناس والتقاسُم المتكافئ
25
للتكاليف والمنافع.

24-23

فيديو :اقتصاديات مصائد األسماك وسياستها:
المحم ّيات البحر ّية

وقد ُتش ّكل الجهود المبذولة لضمان محيطات وسواحل سليمة صحيا ً عائداً جيّداً على
ٌ
ٌ
حديثة الضو َء
دراسة
االستثمار من حيث تحقيق تنمي ٍة مستدامة أوسع نطاقاً .و ُتسلّط
على كثير من المنافع ال ُمشترَ كة ،من تحقيق الغايات المختلفة للهدف رقم  14من أهداف
التنمية المُستدامة المَعني بحفظ المحيطات والبحار وحتى بلوغ مجمل خطة التنمية
22
المستدامة لعام .2030
وت َّتسم هذه الفرصة باألهمية لتعزيز جهودنا المبذولة لصون صحّ ة محيطاتنا وبحارنا
ً
أهمية مما مضى أن تنظر
وبما يم ّكننا بالتالي من مواصلة االنتفاع منها .وقد بات أكثر
البلدان إلى ما هو أبعد من تحقيق غايات التغطية القصوى للمحميّات البحريّة ،وذلك
حتى تتمكن من استخدامها بطريقة تحقق التنمية المُستدامة.

مصدر الصورة :تشِ ن دبليو إس Shutterstock.com /
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وصلة الفيديوwww.youtube.com/watch?v=n6_JLZnQe6Y :
مصدر الصورةpjhpix / Shutterstock.com :
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