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“כלכלה כחולה” היא מונח המתאר את העניין ההולך וגובר
באוקיינוסים כמקור לצמיחה ולהתפתחות כלכלית ,לרבות
תיירות ימית ,מקורות לאנרגיה מתחדשת ,נפט ,מכרות תת-
ימיים ודיג ( .)Michel, 2017דיג לבדו מספק כ 60-מיליון משרות
בכל העולם וכשבעה-עשר אחוז מצריכת החלבון העולמית
( .)FAO, 2018רוב אזורי הדיג שבקרבת המים הטריטוריאליים של
מדינות מיצו את יכולתם ,כך שהיקף הדיג עולה על היקפים
משמרים .לכן דיג בהיקפים גדולים מוסיף להתרחב אל מעבר
למים הטריטוריאליים ( ,)Swartz et al., 2010ומדינות רבות ,בייחוד
מדינות איים ומדינות מתפתחות ,רואות בו מקור לצמיחה
כלכלית (.)Michel, 2017

הקשר לים של חברות החיות לחוף
ים עמוק יותר מקשר של פרנסה
ומזון ,ויש לו שורשים היסטוריים
ותרבותיים
צמיחה “כחולה” זאת של פעילויות האדם גורמת לשינויים

משמעותיים במגוון המינים ובמערכות אקולוגיות בים (Nash et
 .)al., 2017לכן בד בבד עם הצמיחה הכחולה גובר הצורך לשמר

את האוקיינוסים ,לנהל את תהליכי הפיתוח ולמתנם .בתוך כך
אזורים שונים באוקיינוסים ,בשטחי המים הטריטוריאליים וגם
במרחבי האוקיינוס מוכרזים כאזורים מוגנים (Alvarez-Romero
 .)et al., 2018יותר משבעים מדינות מפתחות תוכניות מתאר
משמרות ,או כבר מיישמות אותן (.)Frazao Santos et al., 2018
כמו כן ,ב ,2015-במסגרת הגדרת מטרות שימור של האומות
המאוחדות ,הוגדרו באוקיינוסים מטרות שימור כמו הפחתת
זיהום והפחתת העלייה בחומציות ,מיגור דיג יתר ומיגור
סובסידיות לדיג ,שימור אתרים ימיים והענקת הטבות כלכליות
למדינות אי קטנות ולמדינות מתפתחות.
אולם כלכלה כחולה ותוכניות שימור לאוקיינוסים חסרות רכיב
משמעותי ,הוא חברות ותרבויות אנושיות החיות לחוף ים
ובקרבתו ותלויות בו ישירות .על פי הערכות האו”ם ,כעשרה
אחוזים מאוכלוסיית האנשים בעולם (יותר משש מאות מיליון

איש) חיים לאורך חופים ,וכארבעים אחוז חיים במרחק של עד
 100קילומטר מהחוף ( ;)United Nations, 2017בעולם יש כ14-
מיליון דייגים בקנה מידה קטן ,וכ 38-מיליון אנשים המתפרנסים
ממשרות הקשורות לדיג .חברות השוכנות לאורך החופים ,דייגים
בקנה מידה קטן וילידים נשענים על הים למציאת מזון ,לרווחתם
ולהמשכיות תרבותם .חברות ותרבויות החיות לחוף ים צורכות
מזון מן הים באחוזים גבוהים יותר מכלל האנשים (Cisneros-
 )Montemayor et al., 2016ולכן תלויות בו הרבה יותר .זאת ועוד,
הקשר של חברות אלה לים עמוק יותר מקשר של פרנסה ומזון,
ויש לו שורשים היסטוריים ותרבותיים שאי אפשר לכמת או
להחליף ( .)Poe, Norman & Levin, 2014החלטות המתקבלות בנוגע
לחופים ולאוקיינוסים יכולות להשפיע במידה ניכרת על האנשים
התלויים בים למחייתם .התעלמות מהגורם האנושי בכל הקשור
לשימור האוקיינוסים עלולה לעורר התנגדות לתהליכי השימור
או הפיתוח וליצור בעיות אתיות .לכן תהליך קבלת ההחלטות
חייב לכלול את הממדים האנושיים של החברות והתרבויות
האלה.
מדעי החברה של הים הוא ענף מחקר רב-תחומי ,העוסק

בהיבטים חברתיים של נושאים הקשורים בים ובחופים (Bennett et
 .)al., 2017אפשר למצוא בתחום זה מחקרים אנתרופולוגיים לצד

מחקרים בתחומי פסיכולוגיה ,ממשל ,מדעי המדינה והיסטוריה.
תוצאות אופייניות של המחקרים הן לדוגמה סיפוריהם של
שוכני החופים על שינויים אקולוגיים החלים בחופים או על
שינויים חברתיים בקהילותיהם ,מיפוי אזורים בים או בחופים
שהם בעלי חשיבות תרבותית או חברתית ,ניתוח כלכלי של
השקעה ורווח מתוכנית פיתוח מסוימת ,או סדר עדיפויות של
חלופות אפשריות למדיניות הממשל .מתוך הנחה שהחלטות
בנושאי שימור ופיתוח של אוקיינוסים וחופים צריכות להתקבל
על סמך נתונים ביולוגיים ,כימיים ופיזיקליים ,יחד עם נתונים
חברתיים ,כותבי המאמר טוענים שתחום מחקר זה עשוי לעזור

כלכלה כחולה ותוכניות שימור
לאוקיינוסים חסרות התייחסות
לחברות ותרבויות אנושיות החיות
לחוף ים

 1הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,ונועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד כלל
הוספת הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת
האפשר קישור הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור המובא בתחילת הגרסה המעובדת.
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תהליך קבלת ההחלטות על פיתוח
ושימור בים חייב לכלול את הממדים
האנושיים של החברות והתרבויות
החיות לחופיו
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 ושאין להתעלם מהגורם האנושי והתרבותי,למקבלי ההחלטות
.בכל החלטה שמתקבלת

,קהילת המחקר של מדעי החברה של הים עודנה קטנה מאוד
 על.והפרויקטים העוסקים במחקר בתחום זה עודם ספורים
מנת להפוך את הנושא לחלק בלתי נפרד מתהליכי שימור
 העשור הבא.עולמי-ופיתוח של ימים וחופים נדרש מאמץ כלל
,) הוכרז באו”ם כעשור מדעי הים לפיתוח ושימור2030–2021(
וזו יכולה להיות הזדמנות לעוסקים בתחום להתרחב ולהשפיע
על תהליכי שימור האוקיינוסים והימים גם בהיבט של התרבויות
.והחברות שהתפתחו לאורך החופים

 מתבצעים ברחבי העולם מחקרים בנושאים,בהתאם להנחה זאת
 בים הסאלישי שבגבול המערבי.חברתיים של הים-תרבותיים
בין קנדה לארצות הברית נערך מחקר שבו מנסים לבדוק את
.הממדים האנושיים בתהליך שיקום המערכת האקולוגית במקום
באנגליה הושקה רשת שיתופית למדעי החברה ותרומתם לניהול
 בארצות הברית קיימת תוכנית ייעודית לחקר.החופים והימים
 נתונים כלכליים, הכוללת סיפורי דייגים,הרכיב האנושי של דיג
 בקנה מידה. מחקרי תרבות וכלי ביצוע מנהליים,על אזורי מדגה
 קבוצות כמו המועצה הבינלאומית לחקר הימים או חקר,עולמי
אינטגרטיבי של הביוספרה הימית מנהלות מחקרים ושיתופי
 תרבותיים ועל ִמנהל,פעולה מחקריים על היבטים חברתיים
.באוקיינוסים והימים
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