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 مقدمة -1

 الهامةالبيئية  األنظمةشراكة  صندوق 1-1

ومنظمة احلفظ  (AFD) و مبادرة متويل تعاونية من الوكالة الفرنسية للتنميةه (CEPF) اهلامةالبيئية  األنظمةإن صندوق شراكة 
وحكومة اليابان ومؤسسة جون د. (GEF)  العامليومرفق البيئة (EU) واالحتاد األورويب  (CI) انرتناشيونال كونزيرفيشني:  الدولية

والبنك الدويل. ويتمثل  (John D. and Catherine T. MacArthur Foundation)وكاثرين ت. ماك آرثر 
على الصعيد العاملي  ا  ديدكثر هاألكثر أمهية واأل 36 ـ، وهي املناطق اليو الساخنة للتنوع احل املناطقاملشرتك يف احلفاظ على  هدفهم

بأهنا مناطق يوجد فيها ما  Hotspots ق الساخنةاطن(. وتعرف املMyers et al.2000األرضي ) يو التنوع احل على ظاحفلل
ها ئلمو  نطاقيف املائة من  70، واليت فقدت أكثر من يف العامل يف أ  مكان آخراليت ال توجد نوع من النباتات  1500ال يقل عن 
 (.Mittermeier et al.2004األصلي )

ل من مرفق يو متؤهلة للحصول على امل تلك، و يو اليت وقعت على االتفاقية املتعلقة بالتنوع احل دولإىل ال التمويل الصندوقهذا قدم ي  
غري الساخنة  منطقة عاا  يف مجموعة البنك الدويل. وتعت ر منطقة حو  البحر األبي  املتوس  الدول األ العاملي، وتلكالبيئة 

غري مؤهلة للحصول متطور مما جيعلها  اقتصادذات اليت تغطيها هي أعاا  يف االحتاد األورويب أو  دولألن أكثر من نصف ال يةاديعتا
يف مشال أفريقيا والشرق األوس ، والبلقان.  تقعمن الصندوق املؤهلة للحصول على دعم  14 ـال دولالإن . الصندوقعلى دعم من 

الدعم من  معايريال تستويف  هانولكساخنة الة قنطضمن امل أياا   إهنافغزة( قطاع و  الغربية)الافة  1وفلسطني كوسوفوا دول  أم
والذ  ظ اأعمال شامل للحف برنامجتصف واليت  النظام البيئيوتشخيص  لتوصيفمدرجة يف فصول حتليل الوضع الصندوق. إهنا 

اليت تقودها مجموعات اجملتمع املدين. ومع ذلك، فهي البيئة ميكن أن يستخدمه ممولون آخرون لتوجيه استثماراهم يف إجرا ات حفظ 
 الدعم من الصندوق. ها للحصول علىاألولوية ملواقع إعطا من و  همنتمويل الصندوق لألمكنة املناسبة للمستبعدة من تعريف 

 في حوض البحر األبيض المتوسط  حيويال لتنوعلالساخنة منطقة ال 1-2

، وهي أك ر منطقة 2كم  2085292ساخنة يف العامل مبساحة  منطقةالبحر األبي  املتوس  الساخنة هي ثاين أك ر حو  إن منطقة 
 من املناطق اخلمس ذات املناخ املتوسطي يف العامل. وهي متتد من الرأس األخار غربا  إىل األردن وتركيا شرقا ، ومن إيطاليا يف الشمال

، فاال إىل تونس يف اجلنوب. كما تشمل أجزا  من إسبانيا وفرنسا ودول البلقان واليونان وتركيا ودول مشال أفريقيا والشرق األوس 
لمنطقة ل الرئيسيةإىل الغرب من اليابسة إضافة لذلك و جزيرة منتشرة يف مجيع أحنا  البحر األبي  املتوس .  5000عن حوايل 

                                                           
 .خيل هذا التعيني باملواقف الفردية للجهات املاحنة يف الصندوق بشأن قاية وضع األراضي الفلسطينية ال1 
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األزور والرأس األخار جزر (، و Selvagens) سلفاجتشمل عددا  من اجلزر األطلسية: جزر الكنار ، ماديرا، فإهنا الساخنة 
 .(1-1)الشكل 

 الملف التشخيصي البيئيتحديث  1-3

 84منح إىل  108 تقدمي، برنامج استثمار مدته مخس سنوات يف املنطقة الساخنة، أسفر عن 2012لقد أطلق الصندوق يف العام 
امللف مليون دوالر أمريكي. وقد وافق مجلس املاحنني يف الصندوق على حتديث  11بقيمة إمجالية قدرها  دولة 12منظمة خمتلفة يف 

. وقد أخذت عملية التحديث 2022إىل العام  2017كأساس ل رنامج دعم آخر مدته مخس سنوات، من العام   يالبيئ صيالتشخي
، والكم الكبري 2010يف العام  امللف التشخيصي البيئي األوليف احلسبان التغريات السياسية املأساوية الكبرية يف املنطقة منذ اعداد 

بتمويلها الصندوق قام ة الساخنة، وذلك جزئيا نتيجة لألعمال اليت قطمنلل يو التنوع احل ناآلن عمن املعلومات اجلديدة املتاحة 
 خالل املرحلة األوىل.

إىل مجموعة كاملة من أهداف  املخرجات. وتشري هذه دولة 16 ـ"نتائج احلفظ" ل حتديديف  ام البيئيالنظ تشخيص ويتمثل جوهر
 األهداف هلذه الغاية، يتم تعريف . وحتقيقا  يو ساخنة يتعني حتقيقها من أجل منع فقدان التنوع احلالة طقنامليف  احملافظة على البيئة

)أ  املناطق الرئيسية للتنوع هذه األنواع  ( املواقع اليت تدعم2( األنواع املهددة عامليا داخل املنطقة؛ )1على ثالثة مستويات، متثل: )
ستند مكانة توالتطورية اليت تعتمد عليها تلك املواقع. و  البيئية( املمرات الالزمة للحفاظ على العمليات 3(؛ و)"KBAs"يو احل

أولويات التمويل اليت يقدمها الصندوق على املخرجات هذه  ددكما حتى هذه النتائج،  علواسرتاتيجية التمويل اليت يقدمها الصندوق 
 الساخنة.املنطقة  دولمن  14 ـاملؤهلة ال ولدمدى السنوات اخلمس املقبلة يف ال

 خلفية الموضوع -2
ال، االحتاد الدويل حلماية الطبيعة يتألف من منظمة بريداليف إنرتناشون جتمعمن خالل  امللف التشخيصي البيئيلقد مت حتديث 

(IUCN) ، "و تور دو فاالت "مرصد املناطق الرطبة املتوسطية(Tour du Valat) ة )الشاطئي، احلمايةConservatoire 
du Littoralمجعية الطيور -بريداليف إسبانيا :املنطقة املتوسطية وهم يفثالث منظمات من شركا  بريداليف إنرتناشونال  (، و

الطيور يف  أحبا مجعية -تونسبريداليف و ، (DOPPS)مجعية مراقبة ودراسة طيور سلوفينيا -بريداليف سلوفينياو ، (SEO)االسبانية 
واجملتمعات احمللية ومؤسسات األعمال ومنظمات  الوطنيةشخص ميثلون احلكومات  500وقد ساهم أكثر من  .(AAO)تونس 

العمل واملشاورات  اتاملتوس  من خالل سلسلة من االجتماعات وورشاألبي  البحر حلو  الساخنة نطقة املاجملتمع املدين يف 
كل من الصندوق ومؤسسة األمري أل رت الثاين أمري موناكو، ومؤسسة   امللف التشخيصي البيئياملباشرة الكرتونيا . وقام بتمويل حتديث 

  .(MAVA)مافا للطبيعة 
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 منطقة الساخنة في حوض البحر األبيض المتوسط: ال1-1الشكل 

 

 المرحلة األولى من استثمار الصندوق: نظرة عامة والدروس المستفادة -3
من استثمار الصندوق يف املنطقة الساخنة من  األوىلاليت وجهت املرحلة  امللف التشخيصي البيئي صياغة 2010لقد مت يف العام 

وأصحاب املصلحة  واملاحننياملدين  من اجملتمع خبري 100من  أكثرفيها شاملة شارك  تشاركية عمليةحو  املتوس  من خالل 
، وهو ةمؤهل دولة 12الرغم من طموحه ومنظوره اإلقليمي، على بأحنا  املنطقة. وقد اقتصر استثمار الصندوق،  مجيعيف  احلكوميني

 بسبب الشؤون األمنية وأسباب أخرى. امللف التشخيصي البيئيأقل من العدد األويل املتوخى يف 

إىل عام  2012الصندوق اليت استمرت من عام  استثمارطوال فرتة تنفيذ املرحلة األوىل من  ةفاداملستالدروس  مراقبة تمتلقد 
، ومشل تقييمات وطنية يف 2015لذ  أجر  يف عام  ا2منتصف املدة يف تقييم اليت اتبعت نذكر ال. ومن املمارسات الرئيسية 2017
الذين مل حيصلوا على ودراسة استقصائية الكرتونية )باإلنرتنت( للحاصلني على املنح املقدمة من الصندوق واملتقدمني ، ةمؤهل دولة 11
املسؤولني من على منح من الصندوق و  تحصليت من اجلهات ال ممثال   50حلقة عمل إقليمية حارها أكثر من إضافة إىل ، املنح

 حنني.احلكوميني والدبلوماسيني والشركا  املا
                                                           
2 http://www.cepf.net/SiteCollectionDocuments/mediterranean/MED-MTA-Nov3.pdf  

http://www.cepf.net/SiteCollectionDocuments/mediterranean/MED-MTA-Nov3.pdf
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 التشخيصي مستوى الملف على ةدافالمستالدروس  3-1
 الجغرافي التركيز

، ةاملنطقة الساخن دوللقد أثر التغيري السياسي وعدم الوضوح واالستقرار االقتصاد  على تنفيذ مرحلة استثمار الصندوق يف كثري من 
يف املرحلة املقبلة. وقد أدى نشر عملية تقدمي املنح ع ر العديد من  دولومن املرجح أن تستمر هذه العوامل يف التأثري على بع  ال

لتقدمي مقرتحات، إىل زيادة قدرة الصندوق على االستفادة من  ةالدعو  ومجالضافة إىل املرونة فيما يتعلق بتوقيت إ ،املؤهلة دولال
الفرص مع التقليل إىل أدىن حد من خطر الفشل يف حتقيق األهداف على مستوى امللف كامال  بسبب املشاكل السياسية أو األمنية 

 على وجه اخلصوص. دوليف بع  ال

إىل أنه من تشري من املرحلة األوىل  فإن اخل رة، الصندوقللدعم املقدم من وفيما يتعلق بعدد املواقع اليت ينبغي أن تكون ذات أولوية 
من املوارد املتاحة،  أكثر وذلك من الصندوقدعم لجل األ ملواقعيف عدد ا "على األقل" ٪50حوايل زيادة ـلالارور  إعطا  األولوية 

الوضع  غريتأو ألسباب أمنية  وذلك األولوية يف البدايةاليت مت اعطائها االستثمار يف املواقع  وذلك ألنه ليس من املمكن دائما  
تلقي عدم مكن فإنه من امل ما ممكنا   دولةحىت عندما يكون االستثمار يف و ؛ على العمل السياسي أو عدم موافقة السلطات الوطنية

؛ كما أن تطور احملافظة على البيئةاالستثمارات يف بع  املواقع قد ال تؤد  إىل آثار مباشرة على  كما أنمقرتحات تنافسية مناسبة؛  
 .مناسب غريجيعل استثمار الصندوق يف بع  املواقع قد ملاحنني منظور ا

مرونة كبرية أثنا  املنطقة الساخنة تتطلب  دولومثة درس آخر مستخلص هو أن البيئة التشغيلية ملنظمات اجملتمع املدين يف بع  
أن  يسمح هلاالتنفيذ للسماح باالستثمار املؤثر. ففي اجلزائر، على سبيل املثال، حيد القانون من نشاط املنظمات غري احلكومية اليت ال 

تعمل إال يف املقاطعة اليت نشأت فيها. ويف ليبيا، حال الوضع السياسي واألمين دون قيام املنظمات غري احلكومية بالعمل يف املمر 
، واعتماد هنج مرن لدعم اجملتمع دولةبقبول مشاريع من اجلز  الغريب من ال ، مما أدى إىل اختاذ اجمللس قرارا  دولةالوحيد ذ  األولوية يف ال

 .فيها املدين

م وعالوة على ذلك، كان هناك توافق واسع يف اآلرا  بني ممثلي اجملتمع املدين واملاحنني واحلكومات خالل مجيع املشاورات املتعلقة بتقيي
 للصندوق يف حو  البحر ريةتشاو العن اجتماعات اللجنة  فاال   جل وحتديث معلومات النظام البيئيمنتصف املدة والرؤية طويلة األ

من الصندوق، من أجل  األبي  املتوس ، على أنه ينبغي أن يقوم الصندوق مبواصلة تركيز االهتمام على املواقع اليت تلقت فعليا  دعما  
استمرار النجاح. كما دعوا إىل إدراج "استمرارية العمل" كمعيار لتحديد املواقع ذات األولوية الستثمارات الصندوق خالل املرحلة 

 الثانية.
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 إدارة برنامج الصندوق

الساخنة تكمن  قةنطيف امل املناسبة للصندوقكانة املإىل أن التشخيصي  امللفو  لمنحاملراقبة الروتينية للقد أشار تقييم منتصف املدة و 
 املتوس يف تقدمي الدعم ملنظمات اجملتمع املدين احمللية والوطنية. وتتمثل إحدى السمات اخلاصة حلو  البحر األبي  ضح او شكل ب

لمنح من خمتلف آليات التمويل التابعة لالحتاد ليف أن منظمات احلفظ الدولية تتاح هلا الفرصة للحصول على مبالغ كبرية من التمويل 
ومؤسسة مافا ومصادر أخرى، مما يتيح هلا تنفيذ ال رامج اإلقليمية  العامليالتعاون األملاين ومرفق البيئة منظمات األورويب، فاال عن 

يث كشفت عملية الرؤية على املدى الطويل أن متويل حاملشاريع الك رى على الصعيد الوطين. وهناك استثنا  جزئي يف منطقة البلقان و 
االحتاد األورويب من الباقي متويل  يف حني يغطي اجلز صندوق ميثل حوايل ثلث التمويل املتاح ملنظمات اجملتمع املدين البيئية احمللية، ال

من مصادر  الساخنة ككل، عدد قليل جدا   قةنطع ر امل ،يوجد. املعروفةا قبل االنامام، ومنح للمنظمات غري احلكومية ألنشطة م
لدعم  حامسا   مصدرا   الصندوقالتمويل ملنظمات اجملتمع املدين احمللية والوطنية الراغبة يف املشاركة يف احلفاظ على الطبيعة، مما جيعل من 

 لتوجيه"ل ككياناتهم تؤديه "مللصندوق، فإن للمنظمات الكبرية ذات القدرات األعلى دور  الشامل امللفطار هذه املنظمات. ويف إ
من أجل ك منظمات اجملتمع املدين احمللية والقاعدية من خالل املنح الفرعية، وتوفر التدريب العملي لبنا  القدرات ودعمها اشر يف ا

 على املنح الصغرية. ميآليات التقد

درس مهم آخر للصندوق وهو أمهية التعاون املستمر )بل وتعزيزه( مع ال رامج األخرى اليت تعمل يف مجال البيئة مع اجملتمع املدين،  ومثة
 لصندوق الفرنسي للبيئة العامليةالتابع لـ (PPIمبادرات الصغرية )للالتابع ملرفق البيئة العاملي، وبرنامج  (SGP) مثل برنامج املنح الصغرية

(FFEM) وبرنامج الوكالة األملانية للتعاون الدويل ،(GIZ)  اجملتمع املدين يف البلقان.ألجل 

قادر على و  ظ" أقوىاعن تطوير "مجتمع حف قد ثبت أن تبادل اخل رات مهم لبنا  قدرات املنظمات غري احلكومية الفردية، فاال  ل
االجتماعية والقوائم ال ريدية اإللكرتونية أهنا وسيلة  التواصلالتأثري يف صنع السياسات واألعمال التجارية. ويف حني أثبتت وسائل 

وجد لقد لوجه.  وجها   واصلليل، فقد أبرزت الدراسات االستقصائية ألصحاب املصلحة أمهية التامفيدة لنشر التقارير والتح
جتمع بني مجيع املستفيدين من الصندوق )وأصحاب املصلحة اآلخرين( اليت وطنية العمل ال ورشاتأن الصندوق  منح املستفيدون من

 دولةعمل يف كل  ورشاتهكذا تنظيم  واتكون مفيدة بشكل خاص واقرتحغالبا  ما ما  دولةيف  احملافظة على البيئةالعاملني يف مجال 
 على أساس سنو .

حلدود وعن ا، وال سيما لتعزيز التعاون يف املواقع ع ر أياا   مفيدةكانت كما تبني أن االجتماعات اإلقليمية اليت تتناول مواضيع حمددة  
 اجلهاتتبادل مع  زياراتبنا   إىلاملستفيدة من املنح  اجلهاتمن  العديد، متت دعوة األوىلطريق الشبكات اإلقليمية. وخالل املرحلة 

وتعزيز القدرات، مما يوحي  ات. وكان لذلك نتائج عظيمة فيما يتعلق ببنا  التحالفمشاريعها تصميم أثنا املمولة من الصندوق األخرى 
العمل اإلقليمية اليت  ورشاتبأنه ينبغي احلفاظ على هذا النهج أو تنظيمه خالل مرحلة التمويل اجلديدة. كما وجد أن املشاركة يف 
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مركز األنشطة االقليمية للمناطق احملمية ذات ، MedPAN شبكة املناطق احملمية املتوسطية :ة أخرى )مثلنظمتها مبادرات إقليمي
ظ اإلقليمي، من خالل إشراك املزيد من اجلهات الفاعلة ايف توسيع مجتمع احلفأياا  ( كانت مفيدة ...اخل، RAC-SPA اخلصوصية
 احمللية.

من دمت مجموعات ، حيث ق  "مجاعية" منحتقدمي  من استثمار الصندوق، كانت هناك عدة أمثلة على عملية األوىلوخالل املرحلة 
املثال، قد  سبيل على على نفس املوقع. احملافظة على البيئةمهارات تكميلية ملعاجلة مسألة مع  (CSOs)املنح ملنظمات اجملتمع املدين 

اإلدارة من قبل منظمة مجتمع مدين  توصيات تطويريف واليت تفيد ، البيئية األولية اتسوحاملتقوم إحدى منظمات اجملتمع املدين بإجرا  
منظمات اجملتمع املدين اليت تشارك يف تعبئة اجملتمع احمللي منظمة أخرى من بلغ برنامج قد ت   هابدور ، واليت ممتخصصة يف الدع أخرى

لالستفادة من املهارات واخل رات التكميلية ملختلف منظمات اجملتمع املدين يف سياقات  فعاال   يف املوقع. وقد ثبت أن ذلك كان هنجا  
أن يستفيد من اخل رة  للصندوق، ميكن . ومن خالل املاي قدما  منظمة واحدة القدرات الارورية املتكاملة رأسيا   لدىال تتوفر قد 

اجلدد وتسهيل الشركا  و  ا  حالي املستفيدين من املنح الشراكات بني الشركا العالقات و التشديد على إقامة باملكتسبة من املرحلة األوىل 
 فريق التنفيذ اإلقليميلدور  خاصا   ، وحتفيز مجاالت العمل املشرتكة. وسوف يكون هذا تركيزا  املواضيع املشرتكةع ر هم االتصال بين

(RIT)  أن يأخذ وجهة نظر اسرتاتيجية لبنا  مجتمع متعاضد من منظمات اجملتمع املدين على  فريق التنفيذ اإلقليميوسيتطلب من
ق اليت ميكن ائعلى الدعم التقين واملايل اخلارجي مع مرور الوقت. ومن الطر  املستوى احمللي والوطين واإلقليمي، الذ  يصبح أقل اعتمادا  

 .طلب املنحمرحلة تصميم  خاللريع التعاونية اليت تشمل منظمتني أو أكثر ها القيام بتشجيع املشاأن يتبع فريق التنفيذ اإلقليميل

، إذا كان املستفيدون من املنح سيحققون ومثة درس آخر واضح من املرحلة األوىل هو أمهية الرتكيز على العمل املستند إىل املوقع أوال  
ألصحاب املصلحة  كاملةج املته  كفا ة النـ    ظهرت  أن  احمللية أوال  . ويتعني على منظمات اجملتمع املدين البيئية على السياسات آثارا  

والتأثري على صانعي السياسات لدمج اجلوانب الرئيسية يف السياسات  جه  نـ  املتعددين على املستوى احمللي. إن رفع مستوى هذه ال
الالزمة على املستوى احمللي. ويتطلب ضمان  عندما تكتسب منظمات اجملتمع املدين احمللية املهارات واملصداقية فق واخلط  حيدث 

السياسات واليت على تأثري ذات اخل رة يف ال بني منظمات اجملتمع املدين واملنظمات احمللية مبتكرا   تعاونا   التأثريات على السياسات أياا  
ملنظمات اما هو أبعد من مجاهري لوصول إىل لالبيئة. ويستدعي ذلك إقامة شراكات مبتكرة  غريأخرى  تنمويةقد تأيت من قطاعات 

 .احملافظة على البيئةحنو  ذات التوجه

أكثر حمدودية خالل املرحلة كانت ة مع القطاع اخلاص  ستفيدخ رة اجلهات امل فإنوباملقارنة مع التأثري على احلكومة احمللية والوطنية، 
من املهم: البد  على املستوى  فإنه ،األوىلعلى جتربة املرحلة  يف السنوات القادمة. وبنا    خاصا   وجهدا   األوىل. ويتطلب ذلك اهتماما  

؛ والبحث عن فرص لتعزيز صورة الصناعة يف نفس الوقت الذ  تقدم فيه فوائد الطبيعيظر واملنيف اجملتمع الراسخة احمللي مع الشركات 
؛ وأن تكون خالقة يف احملافظة على البيئةالفوائد املالية من إجرا ات ركات التجارية للشمجع البيانات اليت تثبت و ؛ احملافظة على البيئة
 لدعم العيين من القطاع اخلاص.لحصول على االبحث عن فرص ل
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 الموضوعيةالدروس المستفادة بشأن المسائل  3-2
أولويات  مع يركز على املناطق الساحلية اتسمت املرحلة األوىل من استثمار الصندوق يف املناطق الساخنة بتوجه اسرتاتيجيلقد 

على سوق السياحة األوروبية. وتعزيز سبل العيش احمللية من  التأثريمبا يلي: تنفيذ اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية؛ ترتب  استثمار 
 فقد ،إطار هذا التوجه االسرتاتيجيمشروعا يف هناية املطاف يف  37 مت متويله خالل السياحة القائمة على الطبيعة. وعلى الرغم من أن

أظهرت التجربة أن معظم منظمات اجملتمع املدين ليس لديها القدرة واملصداقية الالزمة للتصد  للتحديات املعقدة ومتعددة أصحاب 
للمناطق  ملتكاملةاأن اإلدارة  ةس املستفادو الدر  أحدإن  .املمرات الساحليةكامل على مستوى   احملافظة على البيئةاملصلحة يف مجال 

 التفسرييةواد عدد حمدود من امل، مع وجود احملليةمن منظمات اجملتمع املدين  العديد يفهمهاال  معقد مفهوم هي (ICZM) الساحلية
كمنصة للمشاركة يف مسائل التخطي  والسياسات العامة   ه. وقد تبني أن البد  بنهج يركز على املوقع واستخداماحملليةباللغات  اجليدة

ميثل وسيلة فعالة ملعاجلة هذه املسألة. وكان الدرس الثاين هو أن التوقيت هو مفتاح النجاح، وهذا يتطلب من منظمات  األوسع نطاقا  
فرص ملنظمات اجملتمع املدين لالخنراط يف اإلدارة املتكاملة  هناك تكنمن احلاالت، مل  العديدفي فاجملتمع املدين أن تكون انتهازية. 

منظمات اجملتمع كما أن ،  األولويةيف املواقع واملمرات ذات  احلكومة تقودهامستمرة  عملية يكن هناكمل  حيث، الساحليةللمناطق 
. وكان الدرس الثالث هو أن الساحلية اإلدارة املتكاملة للمناطق عملياتإطالق  حتفيزمن  ميّكنهايف وضع  ليستذاها املدين 

صعوبة يف الشروع يف عمليات التخطي  لإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية أو التأثري عليها  منظمات اجملتمع املدين وجدت عموما  
تمع املدين اليت أمام منظمات اجملوال سيما يف مشال أفريقيا،  ،مل تكن مفتوحةو على احلكومات الوطنية النقاط هي حكر ألن هذه 
أثر ما مل أ  . ومن غري احملتمل أن يكون للمشروع الذ  يهدف إىل التأثري يف االدارة املتكاملة للمناطق الساحلية قياديا   تؤد  دورا  

بسرعة لتمكني منظمات  متاحا  و  نسبيا   صغريا   ت احلكومية املعنية. ويتطلب ذلك متويال  هاتكن هناك فرصة واضحة للمشاركة مع اجل
 اجملتمع املدين من االستفادة من الفرص عند نشوئها.

بسبب املخاوف  أساسا   مل حيدثيف مشال أفريقيا  البيئيلنظام امللف األصلي لالنمو السريع يف السياحة الذ  كان متوقعا من قبل إن 
بالتطورات السياسية واالقتصادية يف االحتاد األورويب  ا  متأثر  األمنية. وكان سوق السياحة األوروبية يف حالة تغري خالل املرحلة األوىل

التأثري يف ة بقلعاملت يةولوية االستثمار األمن الصعب حتقيق  هالصعيد العاملي. ونتيجة لذلك، ثبت أن إضافة إىلالساخنة  املنطقةودول 
يف بع  اجملاالت. وقد مت احلصول على أفال النتائج عندما مت تزويد  سوق السياحة األوروبية، وهي اآلن ذات أمهية أقل إحلاحا  

املطلوب لتحقيق نتائج ملموسة على املستوى احمللي، وبالتايل اكتساب القدرة والشرعية. وقد أرسى والدعم املنظمات احمللية بالوسائل 
 ساس لبع  هذه املنظمات لبد  العمل على نطاق أوسع واملشاركة الفعالة يف العمليات اليت تقودها احلكومات والتأثري عليها.ألاذلك 

ة قلعاختذت املرحلة األوىل من استثمارات الصندوق أياا توجها اسرتاتيجيا يركز على أحوا  األهنار، مع أولويات االستثمار املتلقد 
املياه؛ وإدخال  مساق مبا يلي: تنفيذ املبادرات املتكاملة حلو  األهنار؛ دعم السياسات والقدرات؛ آليات متويل جديدة إلدارة 
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ها مع شاركأفال املمارسات وت جتميعمت لقد حتسينات على استخدام املياه الزراعية مما يتيح توفري املياه الكافية للوظائف البيئية. 
ساخنة. ومت استخالص عدد من الدروس من خالل املنح يف إطار هذا التوجه ال نطقةاملاملعنيني يف مجيع أحنا   أصحاب املصلحة
كامل الفهم المن منظمات اجملتمع املدين فق  قليل ولدى ال معقدهو أمر النهج املتكامل إلدارة أحوا  األهنار إن االسرتاتيجي. 

تسهيل التعرف على التهديدات وإجرا ات لناك حاجة إىل حتديد أفال ملواقع األنواع املهددة، للمفهوم واملهارات املطلوبة لتنفيذه. وه
كان الوعي اجملتمعي والصلة الواضحة بني قاايا التنمية لقد  . يو التخفيف احملتملة، وتعظيم أثر التدخالت على حفظ التنوع احل

يف إشراك السكان احملليني على حنو فعال يف  أساسيا   ، عنصرا  التنوع احليو ى ظ علااحلفمسألة البشرية )مثل نوعية املياه وتوافرها( و 
. وهناك إمكانية إلشراك القطاع اخلاص، وال سيما كجز  من التمويل املستدام، رغم أنه كان باإلمكان احملافظة على البيئةتدخالت 

 القيام باملزيد لتحقيق ذلك.

 الدروس المستفادة عن فترة االستثمار 3-3
ستمرارية التمويل على مدى عدة سنوات. وقد حتقق ذلك، يف بع  احلاالت، من خالل ال اثبات األمهية البالغة من الدروس الرئيسية

، أو املوافقة على متديد التكاليف للمنح، ةمن الوقت لالستفادة من أموال املنحباملزيد لمتلقني ل السماحمتديد اجلدول الزمين للمنح، و 
حاجة إىل أموال إضافية لتعزيز النجاح أو البنا  عليه. ويف حاالت أخرى، حتقق ذلك بدعم املنح املتتالية لنفس  حيث كانت هناك

ن بتحقيق يمستفيديف السماح لل . ويبدو أن ضمان استمرارية التمويل مهم جدا  هااملؤسسة لدعم املراحل املختلفة ل رنامج عمل
التأييد الرمسي البطي   أنمثل اجلزائر، حيث  دولكان هلذا األمر أمهية خاصة يف قد  ئج. و أهدافهم بشكل كامل وزيادة استدامة النتا

، إذ للمبادرات اليت تنطو  على إنشا  أو تعزيز املناطق احملمية ا  ضروريأن ذلك كان إىل تأخريات كبرية. كما  ياقد أدوالتعقيد اإلدار  
تطوير ب ينمستفيدلأياا  قد مسح لمتديد فرتة دعم الصندوق أن يذ الالزمة. كما أن ثالث سنوات هي احلد األدىن من فرتة التنف بدا

 الدروس.هذه  فادة مناإلتعظيم و أنشطة جديدة تتعلق بتقاسم اخل رات 

 الساخنةحوض البحر المتوسط  لمنطقة البيئيةة و حيويالمهمية األ -4
 التنوع والتوطن 4-1

 .Mittermeier et alللنباتات ) يو ساخنة يف العامل من حيث التنوع احل منطقةيعد حو  البحر املتوس  ثالث أغىن 
واحلراج غابات الة أرضية: حيويمناطق  تحد أهم املناطق على األر  بالنسبة للنباتات املتوطنة. وهو يدعم سأ(، وهو 2004
 ؛خروطيةوالغابات امل ؛والغابات املختلطة ؛ةياففاجلعرياات األوراق مساحات أصغر من غابات  معهي األوسع نطاقا، و  ،يةاملتوسط

للمياه العذبة:  ةحيويمناطق  أربع (. وهناك أياا  WWF 2006ة )ياففاجل تاري الشجمناطق والصحار  و  ؛واألراضي العشبية اجلبلية
ودلتا  ؛وأحوا  املياه العذبة واألحوا  الداخلية )املغلقة( ؛ياية املعتدلةفاللسهول واألراضي الرطبة لهنار األو  ؛األهنار الساحلية
 الساخنة ما يلي: للمنطقةاالستثنائي  يو (. ويشمل التنوع احلThe Nature Conservancy 2011-2013األهنار الكبرية )
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 10٪  الساخنة املنطقةنصفها تقريبا متوطنة يف  (نوع 25000حوايل ) العامل نباتاتمن (Blondel et al. 2010) .
على موائل بشرية املنشأ نتيجة آلالف السنني من اإلدارة البشرية.  ذات االنتشار احملدودو  املتوطنةيعتمد العديد من النباتات 

 .Sirami et alونتيجة لذلك، تتعر  عدة أنواع للتهديد بسبب تغريات استخدام األراضي والتخلي عن املناطق الريفية )
2010.) 

 أرضيةمتوطنة نوعا  38، منها الثديياتنوع من  300 قرابة. 
 534  شرقي اهلجرة يف  مسار ماليني الطيور املهاجرة علىاملنطقة الساخنة نوعا متوطنا. ويع ر  63، منها الطيورنوعا من

 شرق أفريقيا وغرب آسياو والبحر األسود وس  املتالبحر ومسار حملي  األطلسي؛ ا
  يف جزر ماكرونيزيا )مبا أما (. ٪40)حوايل أنواع  308أصل من  متوطننوعا  117املتوطنة:  الزواحفأعداد استثنائية من

 .من أنواع الزواحف متوطنة ٪90فإن ( الرأس األخاريف ذلك 
  ة الساخنة، مبا يف ذلك نطق(، نصفها متوطنة يف املإمجاال  نوعا  622) أسماك المياه العذبة أنواعأعداد كبرية جدا من

 .أو هنر واحدحبرية نظام إىل  ةدوداحملالعديد منها 
  إدراج أنواع عندما يتم و . املتوس منها متوطنة يف  74املتوس ، األبي  يف البحر  األسماك البحريةنوع من  600أكثر من

متوطن  122 منها نوعا 1122املنطقة يصبح إمجايل الساخنة فإن  نطقةك يف اجلز  الشرقي من احملي  األطلسي من املامساأل
 .ساخنةال املنطقةيف 

  املياه  حوا وأهنار الكبرية أليف البحريات القدمية وأحوا  ا رخويات المياه العذبةنوعا من  629يقل عن  اليوجد ما
 .منها متوطنة والعديد منها مهددة باالنقرا نوعا   384؛ يف املنطقة رتوازيةاال

 579  نوعا متوطنا  338 منها قرابة، الُرّمّيةالخنافس  نوعا من 576و ،انوعا متوطن 150، منها خنافس الروثنوعا من
 .بيساأعداد كبرية من الفراشات واليعو متوطن. شبه أو 

 الساخنة ةطقالمنفي  البيئيةخدمات النظم  4-2
وقد تتارر نتيجة لذلك أو  الفعلية رها بأقل من قيمتهايتقدويتم  البيئيةخدمات النظم على عرف يتم الت يف الكثري من األحيان ال

يف مشال أفريقيا إلدارة  الحمىالنظم التقليدية للحفاظ على هذه اخلدمات )مثل نظام إن عملية التنمية االقتصادية.  تتخرب أثنا 
التحار. نتيجة ديث الثقايف واالقتصاد  و التحنتيجة و احلكومة األراضي اليت فرضتها  لنظم تصنيفنتيجة ما مت ختريبها  كثريا  املراعي(  
ة على توفري البيئيما سيؤثر على قدرة النظم  ذالتغري املناخ وه من أكثر مناطق العامل تعرضا  يعت ر املتوس   األبي  حو  البحرإن 

اليت  املتزايدة، وهو ما يثري القلق بوجه خاص نظرا للطلبات (Bangash et al. 2013) السلع واخلدمات للمجتمع البشر 
 .البيئيةضعت على النظم و  
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 المنطقة الساخنةالتي تم تحديدمها من أجل  المحافظة على البيئةمخرجات  -5
 مقدمة 5-1

مليون شخص  300-200ـ توفر سبل العيش لالساخنة حو  البحر املتوس   منطقة، فإن تهاالفريد وهشاش هاعلى الرغم من طابع
 البيئيةحلفاظ على مجيع األنواع والنظم امن املستحيل  فإنه ،احملدودةيف منطقة ذات أمهية سياسية واقتصادية عاملية. حىت مع املوارد غري 

 املكانلتنافس على ا احملافظة على البيئةجهود ة. ومع ذلك فإن املوارد حمدودة للغاية ويتعني على راهنساخنة يف حالتها الال نطقةامليف 
األنواع واملواقع حتديد مع استخدامات األراضي األكثر إنتاجية من الناحية االقتصادية. لذلك، جيب أن تكون هناك اختيارات بشأن 

 خمرجات. وتشكل هذه األولويات )أو "بشكل عاجل حملافظة عليهااليت يتطلب اأو  احلفاظ عليها واملمرات األكثر أمهية أو املمكن
الساخنة، وهو ما حيتاج إىل دعم من احلكومات واجملتمع املدين واملمولني.  ةقطنملل األمد"( جدول أعمال طويل افظة على البيئةاحمل

أن يعاجل أكثر من ال ميكن للصندوق والرتكيز على اجملتمع املدين، احملدودة امليزانية املتاحة  معوعلى مدى السنوات اخلمس القادمة 
اليت سيدعمها الصندوق  املخرجاتتفصيال  بشكل أكثر  13و 12. وحيدد الفصالن ربعة عشراملؤهلة األ دولمنها يف النسبة صغرية 

 يف السنوات اخلمس القادمة.

 األنواع مخرجات 5-2
استند حتديد هذه لقد . ساخنة وتصنف على أهنا مهددة عامليا  ال املنطقةبانتظام يف  توجداألنواع هي كل تلك األنواع اليت  خمرجات

يف املناطق الساخنة وتصنف على أهنا توجد ة، وذلك باختيار األنواع اليت الطبيع مايةاألنواع إىل القائمة احلمرا  لالحتاد الدويل حل
 ةسجلاملنوعا  5786الـ  من بنيف. (VU) النقرا لأو معرضة ( EN)أو مهددة باالنقرا  ( CR) كل حرجمهددة باالنقرا  بش

الطبيعة  مايةاليت يوجد تقييم عاملي هلا يف القائمة احلمرا  لالحتاد الدويل حلالساخنة من منطقة حو  البحر األبي  املتوس  
(IUCN هناك ،)احليواناتمن يف املئة من األنواع املهددة هي  60إن (. 1-5( مهددة عامليا )اجلدول ٪23نوعا ) 1311 ،

أك ر عدد من األنواع املهددة باالنقرا . باإلضافة إىل األنواع  ،(224( وأمساك املياه العذبة )320)رخويات املياه العذبة وتشكل 
من (، أو انقرضت EXساخنة أصبحت منقرضة عامليا )ال املنطقةنوعا من  32هناك  همن املعروف أنف (1-5)املذكورة يف اجلدول 

 ،رخويات املياه العذبةمن  14 ،الزواحفمن واحد نوع  ،ني من الثديياتنوع ،أمساك املياه العذبةمن  11: كالتايل  (EWال رية )
 .من النباتاتوأربعة 

من أجل  يةنباتات املتوسطالفق  من  ٪7املتوس : حيث مت تقييم منطقة نباتات وحساسية يسل  هذا التحليل الاو  على أمهية 
 مهددة.من هذه األنواع  ٪28ولكن  (املتوس األبي  جنوب وشرق البحر  دوليف  هاأقل) احلفاظ عليها
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 قعاالمو  مخرجات 5-3
على الصعيد العاملي. يتم  يو هي املواقع اليت تقدم مسامهات كبرية يف استمرار التنوع احل (KBAs) يو إن املواقع املهمة للتنوع احل

أو النظم  اليت تسهم مواقع حمددة مسامهة كبرية يف استمرارها العاملي، مثل األنواع يو التنوع احل كوناتمل (KBAs)هذه املواقع حتديد 
ومعايري فرعية، ولكل منها عتبات رئيسية  معايرييستخدم عدة  (KBAs) يو املواقع املهمة للتنوع احلحتديد إن . املهددة عامليا   البيئية

 مرتبطة هبا.

 األنواع المهددة عالميا في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط الساخنة 1-5 الجدول
 المجموعة

 
النسبة املئوية٪ املقدرة  عدد األنواع المهددة

الستكمال تقييم القائمة 
احلمرا  لالحتاد الدويل 

على الطبيعة  حلماية
املستوى العاملي 

 )املتوسطي(

 ٪النسبة املئوية 
 على هددةاملاألنواع 

املستوى العاملي 
 )املتوسطي(

مهددة 
باالنقرا  

 كل حرجبش
(CR) 

مهددة باالنقرا  
(EN) 

 نقرا معرضة لال
(VU) 

 االجمالي

   458 207 157 94 االمجايل-الفقاريات 
 31 100 32 14 12 6 ال رمائيات
 7 100 35 22 8 5 الطيور

 37 96 224 81 83 60 أمساك املياه العذبة
 7 100 68 46 15 7 ** أمساك حبرية
 14 100 41 24 15 2 الثدييات
 22 89 58 20 24 14 الزواحف

   391 144 141 106 االمجايل -الالفقاريات 
 (13) 14 (97) 21 4 1 3 0 املرجانيات*

 (13) 15 (35) 29 25 3 21 1 فس الروثاخن
 (7) 17 (98) 35 27 12 14 1 الفراشات

 (52) (98) 320 119 98 103 رخويات املياه العذبة
 (10) (95) 15 9 5 1 اشاتاليعاسيب، والرعّ 

البحر  اتسرطان
 والقريدس

0 0 0 0 100 0 

 28 7 462 156 148 158 النباتات
   1,311 507 446 358 المجموع
 ؛ املعرضة لالنقرا =  VU= املهددة باالنقرا ؛  EN. بشكل حرج = املهددة باالنقرا  CR: مالحظات

 .املتوس  األبي  والبحر األطلسي احملي ** =  فق ؛ املتوس  األبي  البحر* = 
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 دوللاملواقع املهمة ل. مت عر  بيانات البيئياليت مشلها حتديث ملف النظام  دولحتليل نتائج املوقع على ال ت مراجعةقد اقتصر ل
 مواقع، إلعطا  صورة شاملة للاألول، وتستخدم هذه البيانات، حيثما كان ذلك مناسبا   البيئيساخنة يف امللف ال نطقةاملخرى يف األ

 ساخنة.ال نطقةامليف  املهمة

. وتشمل يو املواقع املهمة للتنوع احلؤثر على حتديد ت مة اليتهم، كانت هناك تغيريات 2010لعام يف ا البيئيالنظام ملف منذ وضع 
العذبة واملواقع املهمة املياه  مساق الساخنة وحتديد مناطق إدارة  ةاملنطقأرجا  ة يف معظم همالنباتية املهذه العوامل حتديد املناطق 

، مما يؤد  إىل زيادة يف قائمة األنواع اليت تؤد  إىل التعرف على ضافات إىل القائمة احلمرا  لألنواع املهددة عامليا  اإلللمياه العذبة و 
 املواقع املهمة.

يف منطقة حو  البحر األبي  املتوس  اليت يغطيها حتديث ملف النظام  وإقليما   دولة   16 يف موقعا  مهما   533، مت حتديد إمجاال  
 (.2-5، اجلدول 1-5الساخنة ككل )الشكل موقعا  مهما  للمنطقة  1150و البيئي

األكثر هديدا ولكنها ليست بالارورة مناطق حممية. ويظهر التحليل أنه  يو أعمال للحفاظ على التنوع احل املواقع املهمة برنامجمتثل 
 املناطق احملمية. ضمنكليا أو جزئيا   تقع( ٪43) 189لديها بيانات موثوقة، فإن  دولموجودة يف موقع مهم  438من بني 

 الساخنةفي منطقة حوض البحر األبيض المتوسط  (KBAs) حيويالمواقع المهمة للتنوع ال 1-5الشكل 
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وأقاليم منطقة حوض البحر األبيض  دولفي  (KBAs) حيويالمواقع المهمة للتنوع الومساحة عدد  2-5الجدول 
 البيئيالمتوسط التي يغطيها تحديث ملف النظام 

المهمة المواقع عدد  الدولة/ المنطقة
(KBAs) 

المساحة األرضية االجمالية 
 *(2)كم المهمةلمواقع ل

األرضية في احة سالم
 (2المنطقة الساخنة )كم

النسبة المئوية من أرض 
المنطقة الساخنة ضمن 

 *المواقع المهمة
 ٪22   26,222    5,802  25 ألبانيا

 ٪17   4,910    851  9 البوسنة واهلرسك
 ٪27   4,206    1,126  15 مجهورية اجلبل األسود

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 السابقة

14  1,729    5,567   31٪ 

 ٪50   268    134  1 كوسوفو
 ٪23   41,173    9,642  64 امجايل البلقان الفرعية

 ٪25   5,062    1,252  14 فلسطني
 ٪34   10,136    3,426  19 لبنان
 ٪23   9,560    2,186  13 األردن
 ٪22   51,702    11,176  42 سورية

 ٪24   76,460    18,040  88 امجايل الشرق األوس 
 ٪9   3,742    321  10 مصر
 ٪55   63,913    35,381  14 ليبيا
 ٪5   81,885    4,342  65 تونس
 ٪17   302,054    50,194  52 اجلزائر
 ٪10   323,579    30,981 64 املغرب

 ٪17   4,056    671  29 الرأس األخار
 ٪16   779,229    121,890  234 امجايل مشال أفريقيا

 ٪28   268,999    74,488  147 تركيا
 ٪19   1,165,861    224,060  533 المجموع

اليت  ال رية املواقع املهمةوأجزا  من  (KBAs) يو املهمة للتنوع احلالبحرية املواقع  الساخنة، وتستثين نطقةاجلز  األرضي من امل تشري فق  إىل= األرقام  *مالحظات: 
 ساخنة.ال نطقةاملاليت تقع خارج حدود  املواقع املهمةتغطي مناطق حبرية. كما مت استبعاد أجزا  من 
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 اتالممر  مخرجات 5-4
والتطورية على مستوى املناظر الطبيعية. يف ملف النظام  البيئيةمتثل املمرات وحدات مكانية أعلى ضرورية للحفاظ على العمليات 

مهية احلفاظ على أل، و البيئيةلنظم ل الرئيسية اتمخدلل، و ة بشدةهددملوجود أنواع متوطنة نظرا   ممرا   17مت حتديد 2010لعام  البيئي
مت املمرات السبعة عشرة اليت الساخنة. ومن بني للمنطقة ة يويعلى حفظ السالمة الصحية واحل اعلى الصمود وقدره البيئيقدرة النظام 

مت تعديل مخسة ممرات ودمج اثنني منها بالتشاور مع أصحاب املصلحة يف حلقات العمل  2010لعام  البيئيحتديدها يف ملف النظام 
 (.2-5، الشكل 3-5)اجلدول  ممرا   16يتامن  2016لعام  البيئيملف النظام حتديث فإن بالتايل الوطنية واإلقليمية. و 

 الساخنة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط مهمةالمواقع الالممرات و  3-5الجدول 
مساحة الممر  الممر

 (2االجمالية )كم
مساحة الممر 

 (2األرضية )كم
عدد المواقع المهمة 

 حيويللتنوع ال
(KBAs) 

المساحة األرضية 
 (2للمواقع المهمة )كم

النسبة المئوية من 
الممر ضمن مواقع 

 مهمة
 ٪13   13,786  19   106,620    106,620  جبال األطلس
 ٪16   656  29   4,056    42,738  الرأس األخار

السهول الساحلية 
 األطلسية

 13,297    12,860   9  2,221   17٪ 

 ٪77   20,951  10   27,196    30,107  شبه جزيرة برقة
جبال األطلس التّلّية 

 ٪15   12,300  41   81,987    82,555  والظهرية

 ٪6   1,088  14   19,111    23,402  شرق األدرياتيكي
 ٪16   7,099  20   45,456    60,516  حو  حبر مرمرة
 ٪3   321  5   11,116    14,752  ساحل دلتا النيل
 ٪23   13,961  20   62,009    62,009  مشال بالد الرافدين

واد  العاصي وجبال 
 شرق املتوس 

 38,427    38,426   56  12,860   33٪ 

 ٪39   6,022  12   15,305    17,163  وهران ومولوية
 ٪35   21,931  5   61,902    61,902  األطلس الصحراو 
 ٪23   8,210  46   35,475    37,807  جنوب غرب البلقان

 ٪11   1,667  10   15,171    15,493  جبال الريف
 ٪33   50,057  98   153,761    167,663  جبال طوروس

األراضي الرطبة يف 
 ٪6   1,447  18   24,421    35,030  تونس وليبيا

 ٪24   174,577  412   714,872    809,481  المجموع
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 منطقة الساخنةالسياق االجتماعي االقتصادي لل -6
 السياق 6-1

سنة، وهي حمور احلاارات السابقة اليت جعلت تراثها  5000من إن منطقة البحر األبي  املتوس  هلا تاريخ مسجل منذ أكثر 
. وهناك فجوة بني الشمال واقتصاديا   واجتماعيا   وسكانيا   سياسيا   ئةمن نوعه يف العامل. واملنطقة شديدة التجز  ومشهدها الثقايف فريدا  

احلار  ان واجملتمعات الصناعية وتوسع نطاق الرتكيز السك كهولةاليت تتميز ب الطرف الشمايليف ا  واجلنوب مع الدول الغنية اقتصادي
 تطويرو  السالميف  ،لعاويته سامهت العاوية يف االحتاد األورويب، أو الرتشيح دول. ويف هذه اليةالريفاملناطق ص عدد سكان وتقل

اقتصاد السوق االجتماعي والتقارب االقتصاد  والبيئي. وعلى النقي  من ذلك، فإن الدول العربية يف الشرق األوس  ومشال أفريقيا 
سبة أك ر من السكان يعيشون يف املناطق الريفية ويعتمدون كما أن   ،حيث يتزايد عدد سكاهنا بسرعةوذات مجتمع فيت هي أفقر بكثري 
آخذ يف االزدياد، خاصة يف املناطق الساحلية، حيث  يةاحلار املناطق عية لسبل عيشهم. ومع ذلك، فإن سكان على املوارد الطبي

هاجر أعداد كبرية من الناس من اجلنوب األفقر إىل الشمال األكثر ثرا . وقد تكثفت هذه التدفقات يف السنوات األخرية بسبب 
فاضات "الربيع العريب". إن عملية التكامل السياسي واالقتصاد  اليت حدثت بني دول التوترات السياسية وانعدام األمن يف أعقاب انت

 .الشرق األوس  ومشال أفريقيا اليت ال تزال غري مستقرة سياسيا  ا يف االحتاد األورويب ليس هلا ما يعادهل

 الساخنة ممرات في منطقة حوض البحر األبيض المتوسطال 2-5الشكل 
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 واالجتماعي سكانيال المنحى 6-2
. ومن هذا اجملموع، يعيش أكثر من نصفهم يف 2015عام المليون نسمة يف  515سكان دول البحر األبي  املتوس   قد بلغ مجموعل

كثافة السكان يف إن  . 2025عام الالشواطئ اجلنوبية والشرقية للمنطقة، ومن املتوقع أن تزداد هذه النسبة إىل ثالثة أرباع حبلول  دول
. ويف 2/ كمشخص 58، مقارنة باملتوس  الوطين البالغ 2/ كمشخصا   120األبي  املتوس  تبلغ يف املتوس  املناطق الساحلية للبحر 

الشرق  دولللسكان يف املناطق الساحلية يف األعلى رتكيز ال، يكون البيئيالنظام ملف الساخنة اليت يغطيها حتديث املنطقة  دول
 وأجزا  من الساحل الشمايل األفريقي. األوس 

املغرب العريب  دولمنطقة ذات تدفقات هجرة قوية إىل الدول األعاا  يف االحتاد األورويب، وخاصة من  كانت املنطقة تقليديا  لقد  
كان هؤال  املهاجرون يهيمن عليهم املهاجرون   األخريةومشال أفريقيا وبدرجة أقل من دول غرب البلقان وتركيا. وخالل العقود 

وليبيا، كانت هذه التدفقات أكثر  سوريةواحلروب يف  "الربيع العريب"االقتصاديون، ولكن يف اآلونة األخرية، وخاصة بعد انتفاضات 
 كبرية من الالجئني.  أعدادا  مشلت و  تعقيدا  

 االقتصادي منحىال 6-3
اجلنوب الشرقي للبحر األبي  املتوس . ويتغري التوازن بني الشمال و بني  (GDPs)الناتج احمللي اإلمجايل الوطين  يفهناك فرق كبري 

من أكثر قد ازدادت يف العقود األخرية  البيئيحتديث النظام ملف اليت يشملها  دولحيث أن معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل لل
الشرق  دولاالحتاد األورويب. ومع ذلك، فإن معدالت النمو االقتصاد  املرتفعة نسبيا يف  تلك اليت حققتها الدول األعاا  يف

 دوليف ال األوس  ومشال أفريقيا جيب أن ينظر إليها فيما يتعلق مبعدالت منوها السكاين السريع. ويبقى نصيب الفرد من الدخل
يف الشمال، والبطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية رئيسية يف مجيع أحنا   أمثالهأقل من أربعة  (أمريكي دوالر 6000اجلنوبية )حوايل 

 املنطقة.

قطاع ( 1: )بصمة بيئية كبرية جدا   ذاتثة قطاعات، مجيعها إن التنمية االقتصادية يف منطقة البحر األبي  املتوس  هيمن عليها ثال
أساسا  البرتول على مصادر غري متجددة، عتمد ذ  يالقطاع الطاقة ( 2) صيد األمساك،و  غاباتاملوارد الطبيعية مبا يف ذلك الزراعة وال

( قطاع 3املياه ولكن أياا الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية، و) خاصةالغاز، وكذلك على مصادر الطاقة املتجددة، و و 
 اخلدمات وال سيما السياحة والشحن.

واألمطار الكافية أو مياه  اخلصبةكبريا على استخدام مناطق الرتبة   املتوس ، تعتمد الزراعة اعتمادا   حو من  ويف املناطق األكثر جفافا  
 بسهولة. تتدهورالر ، ولكن احلاجة إىل إنتاج غذا  كاف جي ر السكان على استخدام األراضي اهلامشية اليت ميكن أن 
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 المنطقة الساخنة فيالبيئية سياق السياسة  -7
 الحوكمة 7-1
ة داخلها بتاريخ املنطقة الذ  يشمل فرتات االستعمار وتأثري التجارة يالبيئ ةكاناملقد تأثرت املؤسسات احلكومية والنظم القانونية و ل

هي مجهوريات  دولمعظم الفالساخنة متنوعة.  ةيف املنطقللحكومات األشكال احلديثة إن والتفاعل بني أوروبا وأفريقيا والعامل العريب. 
 وتونس هي مجهوريات شبه رئاسية، يف حني أن األردن واملغرب ملكيتان دستوريتان. سوريةومصر و  الرأس األخاراجلزائر و إن برملانية. 

املسؤولة عن اجلهات يف املنطقة مؤسسات مسؤولة عن إدارة املوارد الطبيعية وحفظ الطبيعة، ولكن كثريا ما يوجد فرق بني  دولةفلكل 
إعطا  وإدارة النفايات و  لبيئة، مثل املياهمن اعن اجلوانب األخرى تلك املسؤولة عن الغابات والزراعة، و  واملسؤولة، يو فظ التنوع احلح
 .االستثمار خيصاتر 

املركزية  إلدارةساخنة، مع أمثلة على اال نطقةاملبدرجات متفاوتة ع ر حتدث الالمركزية يف السلطة إىل مستويات احلكومة األدىن إن 
بإدارة ، دوليف بع  ال ،(NGOs)بع  املنظمات غري احلكومية كذلك احمللية و السلطات تفوي  مع  ولكن أياا   للمناطق احملمية
 املناطق احملمية.

 التشريعات الوطنية 7-2
يف حتديث سياساها  كبريا    و  البحر األبي  املتوس  تقدما  حلالساخنة نطقة املغري األعاا  يف االحتاد األورويب يف  دولحترز ال

تتغري الصورة أكثر و يف االحتاد األورويب.  ا  عاو وتشريعاها البيئية. ويف حالة بع  دول البلقان، فإن ذلك يعود إىل رغبتها يف أن تصبح 
كيا اختذت خطوات ، على الرغم من أن تر لدى تركيا والبوسنة واهلرسك أطر سياسات أقل تطورا  فساخنة. ال نطقةمناطق أخرى من امل يف

تشريعات تسمح  دوللتشجيع استخدام الغابات على حنو متعدد األغرا . ويف الشرق األوس  ومشال أفريقيا، يوجد لدى مجيع ال
 محاية الرتبة والغابات، ولكن اجلزائر ومصر واملغرب وتونس قد أحرزت تقدما  إضافة إىل بإنشا  احملميات الطبيعية وحفظ احلياة ال رية، 

قد صدرت يف التسعينات، أحدث القوانني املتعلقة حبفظ الطبيعة فإن يف ليبيا أما يف تعديل وحتديث قوانينها البيئية.  2000عام ال منذ
اليت حتظر تغيري استخدام األراضي يف  ،تهدف اللوائح اجلديدةف يف لبنانأما . والصيد قدميةحت قوانني إدارة الغابات أض وبالتايل
 .الغابات إىل احلد من حرق ،الغابات

املناطق  اتغطيه دولةاملنطقة الساخنة املناطق احملمية كجز  من جهودها الرامية إىل محاية البيئة. وترتاوح نسبة كل  دولأعلنت مجيع لقد 
يف  للمناطق احملميةجم الكبري احليف املغرب. ويعزى  ٪30يف ألبانيا و  ٪17وليبيا إىل أكثر من  سوريةيف  ٪1احملمية من أقل من 

 ة والبيئية.يوياحلذات األمهية لمواقع لاألربعة الكبرية والشبكة الواسعة  احملي  احليو  إىل حمميات املغرب
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مبوجب اتفاقيات دولية، مبا يف ذلك اتفاقية رامسار واتفاقية الرتاث مهمة عن مواقع اليت يقع عليها الرتكيز  دولوقد أعلنت معظم ال
داخل شبكة إمريالد للمواقع ذات  موقعا   130اجلبل األسود يوجد أكثر من مجهورية ألبانيا والبوسنة واهلرسك ومقدونيا و العاملي. ويف 

 ظ مبوجب اتفاقية برن.ااألمهية اخلاصة للحف

 المجتمع المدنيسياق  –8
 نظرة عامة 8-1

من املنظمات غري احلكومية واملنظمات التطوعية  ةعديدأشكال " (CSOs) نظمات اجملتمع املدينمل"الصندوق ويشمل تعريف 
واملؤسسات اخلريية واحلركات االجتماعية والشركات اخلاصة ووسائ  اإلعالم واملنظمات املهنية والتعاونيات. وقد تكون هذه اجلماعات 

اليت تقع خارج  ،تمع املدين الدولية( منظمات اجمل1هناك أمثلة على عمل: ) املنطقة الساخنة دولدولية أو وطنية أو حملية. ويف معظم 
(؛ ...اخل ،(IUCN) الطبيعة حلمايةواالحتاد الدويل  (WWF)لطبيعة لساخنة ولكنها تعمل داخلها )مثل الصندوق العاملي ال نطقةامل
يف املنطقة أخرى  دول، ولكنها تعمل أياا يف ةساخنيف املنطقة ال ةواحد دولة( منظمات اجملتمع املدين اإلقليمية، اليت توجد يف 2)
 مرصد املناطق الرطبة املتوسطية"" تور دو فاالت (،Medasset)ميداسيت (، Medmaravis) ساخنة )مثل ميدمارافيسال
(Tour du Valatاخل... ،)( ؛)( املنظمات غري احلكومية احمللية 4ا؛ )دوهل( منظمات اجملتمع املدين الوطنية العاملة داخل 3

وفيما بينها، على  ةأو يف مناطق حمددة. وهناك شبكات متعددة وعالقات تعاونية داخل هذه اجملموعات األربع العاملة يف مواقع حمددة
أساس األهداف املشرتكة ومتويل أو تبادل املهارات واملعارف والعديد من املبادرات للتعاون ع ر احلدود يف حفظ الطبيعة والتنمية 

 املستدامة.

البلقان  دولإن يف السنوات األخرية.  دول، وقد تغريت يف عدة واسعا   والسياسية ملنظمات اجملتمع املدين تباينا  وتتباين البيئة القانونية 
، وبالتايل فهي أطراف يف اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، اليت األورويبلس اجملأعاا  يف  هيداخل املنطقة الساخنة 

امعة العربية اجلأعاا  يف هي الساخنة يف الشرق األوس  ومشال أفريقيا املنطقة  دولإن مجيع  تكفل احلق يف تكوين اجلمعيات.
. ومنذ اعتماد امليثاق العريب حلقوق 2011عام اللقت منذ قد ع   سوريةعاوية (، على الرغم من أن )جامعة الدول العربية سابقا  

إىل تعزيز حقوق اإلنسان  ،2011والسيما منذ انتفاضات الربيع العريب عام ، ، سعت منظمات اجملتمع املدين2004عام الاإلنسان يف 
ملعاجلة القاايا احلرجة اليت تواجه العامل العريب  متزايدا   استعدادا  ت اجلامعة امعة العربية. وقد أبداجليف املنطقة العربية من خالل 

 د منظمات اجملتمع املدين العربية.عقهو  2026-2016 ت أن العقدباالشرتاك مع اجملتمع املدين، وأعلن

. يو احملورية، بل وعدد أقل منها نش  يف قاايا التنوع احل دولوال يزال هناك عدد قليل فق  من املنظمات غري احلكومية البيئية يف ال
يف ال سيما الساخنة. ويف بع  املناطق ) ةيف املنطق دولمتطور بشكل جيد يف معظم ال يو إن االهتمام األكادميي حبفظ التنوع احل

اليت يكون فيها قطاع  دولالبلقان(، يقوم أصحاب املصلحة األكادمييون بالكثري من أنشطة احلفاظ على الطبيعة، ال سيما يف ال
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لى البحوث واملنشورات، كادميية عألتقتصر املشاركة افوس ، األيف مشال أفريقيا والشرق أما . نسبيا   غري متطوراملنظمات غري احلكومية 
تعت ر كانت مراكز البحوث واملؤسسات األكادميية  فإن ظ. ويف كثري من احلاالت، ايف إجرا ات احلفأقل مع مسامهة مباشرة 

 "حاضنات" للمنظمات غري احلكومية.

 أياا   هعن االستخدام غري املستدام للموارد، ولكن من عناصر اجملتمع املدين، وهو مسؤول جزئيا   هما  م ويشكل القطاع اخلاص عنصرا  
هم على أنشطة مكان له تأثري قد  جتماعية للشركات ينمو يف املنطقة و يف اإلدارة املستدامة للموارد. إن متويل املسؤولية اال ساهمي

تعمل مع أصحاب األراضي يف القطاع أمثلة للمنظمات غري احلكومية وغريها من املؤسسات اليت  منظمات اجملتمع املدين. وهناك أياا  
. وقد وضعت العديد من الشركات نظم لدعم املنظمات غري يو اخلاص جلعل إدارها للموارد أكثر استدامة وصديقة للتنوع احل

خالل  ، والعمل مع منظمات اجملتمع املدين مباشرة أو منيو احلكومية احمللية أو اجملتمعات احمللية العاملة على حفظ التنوع احل
 املؤسسات املرتبطة هبا.

احمللية من أجل التنمية اليت تشمل أياا جوانب االستدامة، ويف كثري من األحيان،  اجلمعياتوعلى املستوى الشعيب، هناك العديد من 
يف  توجدهي والغابات واألراضي الرطبة والرتبة. هذه اجلمعيات غالبا ما تكون نشطة فق  على مستوى القرية، و  يو حفظ التنوع احل

 الساخنة يف أشكال خمتلفة كثرية.املنطقة مجيع أحنا  

 احتياج القدرات 8-2
هو التحد  الذ  تواجهه فإن  ،تزايدبشكل ماملنطقة الساخنة. و  دوليف معظم يتسع ملنظمات اجملتمع املدين  الكامنالدور إن 
، حيث أن أهم مجاالت التنمية املؤسسية بني الكامنة للتوسع لمجتمع املدين على االستفادة من هذه الفرصةل ات احملدودةقدر ال

إن منظمات اجملتمع املدين هي املوارد البشرية ونظم اإلدارة والتخطي  االسرتاتيجي والشراكات واملوارد املالية والتعاون ع ر احلدود. 
 ل من اخلارج.يمو تت بصعوبة تلقي اليف بع  احلاال واليت تتعلقإىل املوارد املالية والتعاون الدويل،  االحتياج األك ر يكون احلاجة

الكبرية نتيجة للرتكز اجلغرايف ملنظمات اجملتمع املدين يف املدن غالبا  البلقان، هي دول يف  إن القيود املفروضة على فعالية اجملتمع املدين
 تسمما ت ة مع احلكومة، اليت غالبا  ، والعالقات املختلطالقدرة الداخليةة يحمدود، واالعتماد على دعم املاحنني األجانب، و والعواصم

منظمات اجملتمع املدين، وكذلك بني منظمات اجملتمع  ضمنوالتعاون  تشبيكوة على ذلك، فإن ال. عالاجلانبنيكال من  بانعدام الثقة 
 .ضعيفةاملدين ومنظمات القطاع اخلاص، عادة ما تكون 

ما تكون  البا  جيدا  واليت غ بعدد قليل من املنظمات الراسخة األوس  تقليديا  قد اتسم مجتمع املنظمات غري احلكومية البيئية يف الشرق ل
للعمل. وعلى الرغم من ذلك، تفتقر العديد من املنظمات غري احلكومية إىل متويل واضح  تفوي مع عالقات وثيقة مع احلكومة  ذات

 آمن ومستقل.
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احملافظة على يف  صغرية نسبيا   مسامهتهاإىل حد ما، مما جعل  ضعيفة تارخييا   فإهنااملنظمات غري احلكومية البيئية يف مشال أفريقيا أما 
 .احملافظة على البيئةأك ر على البحث العلمي من إجرا ات  ركزت املنظمات األكادميية تركيزا  فقد الوقت ذات . ويف البيئة

 أدوار المجتمع المدني 8-3
، مث حددوا اليت مت حتديدها التهديداتمع ، رب  أصحاب املصلحة الوطنيون اإلجرا ات البيئيخالل عملية حتديث ملف النظام 

 األدوار اليت ميكن أن تلعبها منظمات اجملتمع املدين يف التصد  هلذه التهديدات:

  ذات األولوية. املناطقللتخطي  والتقييم؛ وحتديد  البيئيةرصد النظم 
  السياحة. طويراألشجار وصيد األمساك وتصيد وقطع العلى  التحديداترصد تنفيذ 
 وتغري املناخ. يو إسدا  املشورة للسلطات بشأن القاايا ذات الصلة يف مجايل التنوع احل 
  احملافظة أمور و  املستدامواإلنتاج  النفاياتوإدارة  الغاباتبشأن القاايا ذات الصلة، مثل حرائق  العامةتعزيز الوعي وتثقيف

 ...اخل.عام  بشكل على البيئة
  قانونية ال واملسائل وأعمال الدعمتعميم احلماية يف السياسات والتخطي : حتسني التعاون بني منظمات اجملتمع املدين

 القوانني وقرارات ختطي  استخدام األراضي.مسودات املشاركة يف جلسات االستماع العلنية؛ واملشاركة يف صياغة و 
  لطبيعتها (صليةألاألشجار ا أنواع ، زراعةالنسورعلى سبيل املثال، تغذية البيئية )والنظم  مجتمعات األنواعاستعادة. 
  :؛ السياحة رعاز العالمات التجارية ملنتجات املإعطا  ووضع دعم تطوير وتسويق املنتجات من أجل اقتصاد مستدام

 املستدامة؛ املمارسات التقليدية؛ ومصادر الدخل البديلة.

 المنطقة الساخنةفي  حيويتهديدات التنوع ال -9
منهم على ساحل البحر األبي   ٪33مليون نسمة، يعيش  515ايل الساخنة حو منطقة حو  البحر املتوس  دول يبلغ عدد سكان 

ألحد أشد الاغوط من الزوار تتعر  املنطقة فإن ، مليون سائح سنويا   220قرابة ىل الزيارات اليت يقوم هبا إ وباإلضافةاملتوس . 
 يهاقة الساخنة لدطناملهذه لذلك، فإن  ونتيجةواملقيمني على املوائل الطبيعية املتبقية اليت تصادف يف أ  مكان على وجه األر . 

 .٪5، أ  أقل من أخرى ساخنة منطقةأقل نسبة من الغطا  النبايت املتبقي من أ  

قة نطالطبيعي والتلوث والزراعة هي التهديدات اليت تؤثر على أك ر عدد من األنواع املهددة يف املاألنشطة املرتبطة بتعديالت النظام إن 
( والتنمية احلارية /االمهالالزراعة )التكثيف واهلجر األنواع املعرضة خلطر االنقرا  يف البيئات األرضية هددها أساسا  إن الساخنة. 

املناخ  وتغري)مثل السدود( والتلوث األنظمة الطبيعية  تعديالتفإن  . ويف بيئات املياه العذبةوتعديالت النظم الطبيعية واألنواع الغازية
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 . وبالنسبة لألنواع املهددة يف البيئات البحرية، فإن التهديدات الرئيسية اليت مت حتديدها هي صيداملهددات الرئيسية هي الغازيةواألنواع 
 واألنواع الغازية. ياملناختغري الو  جائراألمساك ومجعها بشكل 

. يو على التنوع احل كبريا    مساحات كبرية من موائل املياه العذبة مما أثر تأثريا  مت فقد أو تدهور أو جتزئة قد ل. هالضغط على موارد الميا
إمدادات املياه وبنا  البىن اجلهود الرامية إىل زيادة تسود من أمساك املياه العذبة يف حو  املتوس  مهددة ببنا  السدود. و  ٪32إن 

احتياطيات املياه اجلوفية وتدفقات من منطقة املتوس  إىل حد كبري ولكنها ختف   ضمنسياسات املياه  على التحتية الكبرية للمياه
 األهنار واجلداول.

 تدمر اليت من حرائق الغابات  حد أكثر املناطق املعرضة للحرائق يف العامل وله تاريخأحو  املتوس  هو إن . النار وإخماد الحرائق
والتدهور إىل  ئةالتجز أدت عمليات قد لمع تغري املناخ.  أثرا  أك ر و  . ويتوقع أن تصبح حرائق الغابات أكثر تواترا  منها مساحات كبرية

 املناطق احملروقة أكثر صعوبة. واستيطاناألنواع ظهور على مقاومة حرائق الغابات، وجعل إعادة ومجتمعاها احلد من قدرة األنواع 

ومبيدات اآلفات  ،املصادر الرئيسية للتلوث يف حو  املتوس  هي مياه اجملار  والصرف الصحي من املصادر احلاريةإن . التلوث
والنفايات  ،التعدينواملواد الكيميائية السامة من عمليات  ،واملعادن الثقيلة والزيوت من املنشآت الصناعية ،الزراعةيف واملغذيات املاافة 

من التلوث ال ر ، الكثري  ىتتلق ،ياهامل مساق للمياه العذبة، اليت متثل أدىن نقطة يف كل  البيئيةالنظم إن ة. ختلفاملصادر املالصلبة من 
 لمياه السطحية واجلوفية.ل الطبيعية اتغذياملزيادة مستوى مع حدوث آثار على أنواعها من خالل التلوث و 

مع تغيريات كبرية يف البيئة الطبيعية مما  مع الغلة العالية ولكن أياا   . يرتب  التكثيف عموما  األراضي /إهمالالزراعة وهجرتكثيف 
مثل  هلا إىل فقدان املناظر الطبيعية املزروعة واملوائل املناظرة وهجرها . ويؤد  التخلي عن األراضييو يؤد  إىل فقدان التنوع احل

 املتوسطية. شجرييةال واألدغالاإليبريية  واملراعي الشجريةاجلبلية، روج السهوب، وامل

ذات  ،ساحليةالناطق امل لتعري  ىقد أد السياحةطور قطاع التحار املرتب  هبجرة السكان وت إن. نيةاالبنية التحتية والتنمية السك
 إىل ضغوط شديدة من جرا  تغري استخدام األراضي. ،السكان يف السابق من قليلالعدد ال

وفرة  املوائل الطبيعية، مما له عواقب سلبية على اختيار املوائل، جتزئة. تسبب هذه التطورات الخدمةالبنية التحتية للنقل وممرات 
 ل هجرة وتشتت األفراد.يعطتد من أو احلوتنوع األنواع، و 

وصيد الطيور والثدييات ومجع النباتات ال رية ذات  لألمساك قطع األشجار والصيد اجلائر. ويشمل ذلك ةحيوياستخدام الموارد ال
 القيمة التجارية

على النباتات  املياه العذبة على وجه اخلصوص وأياا  أنظمة على النظم البحرية و  . تشكل هذه األنواع خطرا  األنواع الغريبة الغازية
 ال رية.
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والنمو االقتصاد  السريع، وزيادة االستهالك وعدم املساواة يف  ةالسكانيواحلركة النمو كل من هديدات  تشمل الدوافع الكامنة ورا  الت
 صنع القرار. أثنا  البيئيةاحلصول على املوارد، وسو  إدارة املوارد الطبيعية، والنقص يف تقييم خدمات النظم 

 تغير المناخ -10
 تغير المناخ المستقبلي المتوقع 10-1

وزيادة عامة يف كانت هناك زيادة يف األيام احلارة لقد  يتميز حو  املتوس  بشتا  بارد ورطب وصيف حار وجاف لفرتات طويلة. 
ويف الوقت نفسه، شهدت منطقة جنوب البحر األبي  املتوس   .ع ر مشال البحر األبي  املتوس اجلفاف يف العقود األخرية 

يف كمية كبريا    شهدت بع  املناطق اخنفاضا   الطبيعي كماالتغريات النامجة عن التقلب  كثريا    تز اجتاهات احرتار سنوية ومومسية جتاو 
يف أوائل الربيع. وهناك اتفاق كبري بني النماذج املناخية يف إطار مجيع سيناريوهات االنبعاثات اليت سرتتفع و الشتا  األمطار اهلاطلة يف 

إىل سيناريو لالنبعاثات املتوسطة، ميكن أن تكون درجات احلرارة أعلى    املتوس . واستنادا  فيها درجات احلرارة يف حو  البحر األبي
لشرق املتوس  والشرق األوس   1990-1961مقارنة مبستويات الفرتة بنهاية القرن درجات مئوية  7إىل  3.5 بـمن مستوياها 

أن حتصل املنطقة على كميات  . ومن املرجح أياا  يف منطقة البلقان وتركيا أك ر زيادة يف درجات احلرارةتكون  ومشال أفريقيا، حيث
مشايل البحر رطوبة ف. ومن املرجح أن يرتفع متوس  افيف منطقة اجل مستمرة وثابتةأقل من األمطار السنوية، مما يؤد  إىل زيادة 

أن جنوب البحر املتوس  سوف  حنيصيف، يف يف ال ٪30 ه سيصبح أكثر جفافا  بـيف فصل الشتا ، ولكن ٪10املتوس  بنسبة 
 يف هطول األمطار على مدار السنة. طفيفا   اخنفاضا   واجهي

 مرت، واليت تظل يف درجة حرارة 300تقل عن  املياهويف النظم البيئية البحرية، يتميز البحر األبي  املتوس  بطبقة متجانسة من 
العقد املاضي ارتفعت درجة حرارة وملوحة هذه الطبقة بشكل ملحوظ على  على مدىومع ذلك، فثابتة على مدار السنة.  وملوحة

درجة مئوية منذ الثمانينيات.  1أساس سنو . كما أن درجات احلرارة السطحية آخذة يف التغري، مع زيادة ملحوظة بلغت حوايل 
باملقارنة درجة مئوية  2.5مبعدل متوس  قدره وحبلول هناية القرن احلاد  والعشرين، من املتوقع أن ترتفع درجات حرارة سطح البحر 

أياا  اليوم، ومن املتوقع أن ترتفع نسبة ملوحة السطح والطبقات املتوسطة والعميقة، ومن املرجح أن تستمر احلموضة يف الزيادة  مع
 .2COبسبب استمرار انبعاثات 

 حيوياآلثار المتوقعة على التنوع ال 10-2
على نطاق واسع، مما يؤثر على النظم البشرية سيكون يف منطقة املتوس  األمطار هطول  ارتفاع درجات احلرارة واخنفا  تأثريإن 

الساخنة، زيادة كبرية يف مدى يف املنطقة والطبيعية. ومن النتائج اليت لوحظت بالفعل، واليت هلا أمهية خاصة حلفظ الكائنات احلية 
 السبعينيات.وتواتر حرائق الغابات منذ 
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أوروبا، مبا يف ذلك حو  املتوس ، من املتوقع أن يكون هناك اخنفا  كبري يف تنوع جتمعات النباتات والطيور جنوب في ف
، مما يؤد  إىل اجتاه حنو التجانس ع ر أعلى والثدييات، اليت لن تقابلها مكاسب متوقعة يف مناطق ذات خ  عر  مرتفع أو ارتفاع

للخطر ولكن قد تكون هناك أياا تغيريات كبرية يف تكوين  اجلبلية واألراضي الرطبة هي األكثر تعرضا   البيئيةالقارة. وتعت ر النظم 
ستمرار االحرتار والتغريات يف البحرية، سيؤد  ا البيئيةمن املتوقع أن تزداد الشجريات زيادة كبرية. ويف النظم فاألنواع من الغابات. 

 من األطلسي.قادمة كثري منها الالباردة، وإىل تفايل األنواع األكثر قابلية للتكيف وانتشارها، و و امللوحة إىل فقدان أنواع املياه العميقة 

 اإلجراءات التي يتخذها المجتمع المدني 10-3
ت البشرية، مبا يف ذلك ما يتعلق باإلنتاج الزراعي والصحة العامة والبنية يشكل تغري املناخ خماطر مباشرة وغري مباشرة على اجملتمعا

عن املسامهة  خطر تغري املناخ بشكل واضح، فاال   منيف منطقة البحر األبي  املتوس   احملافظة على البيئة ففختالتحتية. وجيب أن 
 يف التكيف. وتشمل اإلجرا ات اليت ميكن للمجتمع املدين اختاذها أو الرتويج هلا ما يلي:

   )حتت ضغ  تغري املناخ.الواقعة ألنواع اتأهيل ل كمالذتعزيز إدارة املناطق احملمية القائمة )وإنشا  مناطق جديدة 
  إىل املناخات األكثر مال مة. ألنواعا ألخرى لتوفري الفرص هلجرةا املهمةصلية بني املناطق احملمية واملواقع احتسني التو 
 الكربون. حجوزاتاثات وزيادة حفظ النظم البيئية واستعادها للحد من االنبع 
  واستعادها. البيئيةمثل اإلدارة املستدامة، وحفظ النظم  البيئيةعلى النظم  املعتمدة التكيف نـ ه جإظهار 

  ةافظة على البيئحملل الحالية ستثماراتاالتقييم  -11
 مقدمة 11-1
البيانات إن والصناديق متعددة األطراف واملؤسسات اخلاصة. للمعونات املاحنة الرمسية من اجلهات  يو التمويل حلفظ التنوع احليتوفر 

قد مليون دوالر أمريكي  274هو أن حوايل  2014لكن أفال تقدير لعام ، ومتناقاةالتمويل غري متسقة وكميات املتعلقة بأنواع 
 .البيئياليت يغطيها حتديث ملف النظام  دولأو مشاريع وثيقة الصلة يف ال يو على حفظ التنوع احل تنفقأ  

 يشملهاالتي  دولفي ال 2014في عام  حيويفي حفظ التنوع ال المستثمر للتمويلالداللة  ييم ذوالتق 1-11الجدول 
 البيئيتحديث ملف النظام 

 المساهمون الرئيسيون المبلغ )بماليين الدوالرات( فئة مصدر التمويل
 AFD, FFEM, USAID 100 متويل املساعدات اإلمنائية الرمسية ثنائية األطراف

 GEF, CEPF 144 األطراف متويل متعدد
 MAVA 32 مؤسسات خاصة

  274 االجمالي
االلتزامات اليت  ها تشري إىلولكنظ يف تلك السنة، ال املتاح للحفيمو التال متثل هي األرقام املدرجة هي القيمة اإلمجالية للمشاريع متعددة السنوات، و : العديد من مالحظة

 مت التعهد هبا خالل تلك السنة.
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 المنطقة الساخنة في لمحافظة على البيئةاالمصادر الرئيسية الستثمار  11-2
 الثنائيةالجهات المانحة 

مليار  21رب من امبا يق(ODA) يف تقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية الصافية ثنائي األطراف  ماحنا   29قد ساهم ما ال يقل عن ل
: مت تقدميه من ستة ماحنني ( من هذا اجملموع٪89مليار دوالر أمريكي ) 18.6 إن مبلغ. 2014دوالر أمريكي للمنطقة يف عام 

 ؛ الواليات املتحدة األمريكية؛ أملانيا؛ وفرنسا.تركيااالحتاد األورويب؛ اإلمارات العربية املتحدة؛ 

اإلمنائية الرمسية ذات الصلة بالتنوع  مجال املساعداتأك ر مساهم يف على الصعيد العاملي،  ،االحتاد األورويب يعد. بيو األور  االتحاد
النامية حبلول  دولإىل ال يو )"التزام حيدر آباد"( مبااعفة التدفقات املتعلقة بالتنوع احل يو التنوع احل، وهو ملتزم هبدف اتفاقية يو احل
 .2020على هذا املستوى حىت عام  واالبقا ، 2010إىل  2006من الفرتة إىل متوس   ، استنادا  2015عام 

التنسيق يف  دولاإلمنائية الرمسية املقدمة إىل  اتالرئيسيني يف املساعدالستة أحد املسامهني  يه( AFD) الوكالة الفرنسية للتنمية .فرنسا
يف املناطق الفرعية يف مشال أفريقيا والشرق األوس ،  مموال   مشروعا   120من بني ف. الساخنة منطقة حو  البحر األبي  املتوس 

بتمويل يقوم  (FFEM)الصندوق الفرنسي للبيئة العاملية (. ...اخلبالقاايا البيئية )املياه والصرف الصحي والتلوث  نصفها تقريبا  يتعلق 
وتدهور األراضي وامللوثات  يو احلمشاريع يف مجاالت تغري املناخ )الطاقة واستخدام األراضي ذات الصلة( واملياه الدولية والتنوع 

مثانية مشاريع من صناديق تنفيذ(  مؤخرا   ففي منطقة حو  البحر األبي  املتوس  الساخنة جير  تنفيذ )أو انتهىالعاوية الثابتة. 
  .يو تغري املناخ والتنوع احل

 يو واحدة من أك ر املسامهني األربعة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية حلفظ التنوع احلعلى الصعيد العاملي . كانت اليابان اليابان
يف  يو ل سوى مشروع واحد يتعلق بالتنوع احليمو األخرية بتم اليابان يف السنوات تقمل ومع ذلك . 2014-2012خالل الفرتة 

 منطقة حو  البحر األبي  املتوس .

متول حيث . 2014-2012خالل الفرتة  يو أك ر املاحنني الثنائيني ملشاريع حفظ التنوع احلعلى الصعيد العاملي . كانت أملانيا ألمانيا
مشاريع تتعلق (BMU) لبيئة وحفظ الطبيعة والبنا  والسالمة النووية االحتادية لوزارة الو (BMZ) الوزارة االحتادية للتعاون اإلمنائي 

كما أن من خالل املبادرة املناخية الدولية.  مشاريع أياا هذه الوزارة متول كما من خالل برنامج املعونة األملاين،   يو بالتنوع احل
 املناخ، وعلى وجه التحديد الطاقة املتجددة.يف سياق تغري تكون خرى للبيئة األملانية األ اتساعدامل

 بع  املسامهات يف ال رامج اليت تستهدف أو تؤثر إجيابيا   الواليات المتحدة األمريكيةو المملكة المتحدةو إسبانياتقدم كل من 
على املساعدات  ركز حصرا  تلكنها يف املنطقة،  الرئيسية ةاملاحناجلهات من فتعت ران  العربية المتحدة اإلماراتوتركيا أما على البيئة. 
 واالقتصادية. اإلنسانية
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 الجهات المانحة متعددة األطراف

 يو مليون دوالر أمريكي يف األنشطة ذات الصلة بالتنوع احل 440قد استثمر مرفق البيئة العاملي حنو ل. (GEF) مرفق البيئة العالمي
 ة  منفرد دولة  تستهدف  مشروعا   87منذ إنشا  الصندوق، من خالل  البيئيها حتديث ملف النظام شملالساخنة اليت ياملنطقة  دوليف 
مليون دوالر  100فيها  املرفق)يبلغ مجموع استثمارات  ةمنفرد دولةيف  مشروعا   28. وجير  حاليا تنفيذ إقليميا   مشروعا   37و

يف  العامليمرفق البيئة  ضمنتوجد برامج للمنح الصغرية كما .  ةني أو سوريمشاريع يف ليبيا أو فلسط ةأي للمرفقأمريكي(، وإن مل يكن 
اجلبل مجهورية ، رغم عدم وجود أ  منها يف كوسوفو أو البوسنة واهلرسك أو البيئيالنظام  بتحديث ملفاملشمولة  دولمن ال دولة 12

، بقيمة إمجالية 1993عام المنحة ملنظمات اجملتمع املدين احمللية منذ  1،772قدمت هذه ال رامج االثنيت عشرة لقد األسود أو ليبيا. 
 العامليلكل منحة. وميول برنامج املنح الصغرية التابع ملرفق البيئة أمريكي دوالر  26،000مليون دوالر، مبتوس  قدره  46.6قدرها 

باستثنا  مصر حيث يشكل التخفيف من  دولةيف كل  لبةالغاهي  يو لتنوع احلامجال  مجموعة واسعة من األنشطة، ولكن املشاريع يف
 .منها ٪75آثار تغري املناخ 

اليت  دولني من التباستثنا  اثن دولالبنك الدويل من املاحنني الرئيسيني يف املنطقة، حيث ياطلع بأنشطة يف مجيع الي عد . بنوك التنمية
، دولة 11يف تنفذ املوارد إدارة يف إطار موضوع البيئة و  مشروعا   72أكثر من ويوجد هناك . البيئيالنظام ملف يغطيها حتديث 

 باإلضافة إىل ثالثة مشاريع إقليمية.

الساخنة. وقد  احلو   ةيف منطق يو . هناك عدد قليل من املؤسسات اخلاصة بني أهم املمولني حلفظ التنوع احلالمؤسسات الخاصة
ولكنها ستوقف التمويل، على األقل  ،الساخنة ةيف املنطق احملافظة على البيئةإلجرا ات  رئيسيا   داعما   (MAVA) كانت مؤسسة مافا

الناجحة.  نـ ه ج( على تعميم وتكرار ال2022-2016. وبالتايل، تركز اسرتاتيجية املؤسسة احلالية )2022عام الاحلايل، يف شكله يف 
موناكو، ومؤسسة  أمرياألمري أل رت الثاين مؤسسة يف املنطقة الساخنة  البيئةاحملافظة على اآلخرين ألعمال الداعمني ومن املؤيدين 
، ومؤسسة ستافروس (Thalassa Foundation) ، ومؤسسة ثاالسا(Nando Perretti Foundation) ناندو بريييت
ئنات احلية، ظة على الكا، وصندوق احلمى، وصندوق حممد بن زايد للمحاف(Stavros Niarchos Foundation) نياركوس

 .(Rufford Foundation) فوردومؤسسة ر  

األبي  املتوس ، من  قد أدى االستثمار األول للصندوق يف منطقة حو  البحرل. (CEPF) الهامةالبيئية  األنظمةصندوق شراكة 
مليون دوالر أمريكي. وسامهت  11، باستثمار إمجايل قدره دولة 12منظمة خمتلفة يف  84منح لـ  108إىل منح  2012-2017

، اإلجرا ات اليت ميوهلا الصندوق مباشرة يف حتسني إدارة املواقع، وحفظ األنواع املهددة باالنقرا ، وحتسني السياسات املتعلقة بالبيئة
 فيما بني منظمات اجملتمع املدين.والتشبيك وزيادة التعاون والتواصل اإلقليمي 
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 الساخنة ةقنطماالتجاهات والثغرات في االستثمار في ال 11-3
، أملانيا والواليات املتحدة األمريكية، هم ماحنون يو على الرغم من أن أول وثاين أك ر املمولني الثنائيني يف العامل حلفظ التنوع احل

. ومن لذلك مهما   خ الدويل يف أملانيا يعت ر استثنا   أن صندوق املنا  ، معيو رئيسيون للمنطقة، فإن تركيزهم األساسي ليس التنوع احل
يبلغ  مشروعا   28، حيث جير  تنفيذ يو بني اجلهات املاحنة متعددة األطراف، يوفر مرفق البيئة العاملي أك ر قدر من التمويل للتنوع احل

على  نـ ه جعلى ال قويا   تركيزا  تركز توسطة احلجم الكبرية وامل العامليمشاريع مرفق البيئة إن مليون دوالر أمريكي.  136مجموع قيمتها 
البحرية ستزداد يف  البيئيةأن النسبة املخصصة للنظم  قيد الدراسةشاريع امل ظهر، وت  البيئيةمستوى املناظر الطبيعية وخدمات النظم 

 املستقبل.

 الصندوقساخنة. ويتصدى القة طنامليف حني أنه من الصعب إعطا  رقم دقيق، فمن الواضح أن هناك حاجة إىل مزيد من التمويل يف 
واختاذ إجرا ات متويلية حلفظ املواقع واألنواع، ولكن يتعني القيام بقدر أك ر من  وإشراكهمتكني اجملتمع املدين من خالل  ملكانة حيوية

 العمل.

 من الصندوق لالستثمار المناسب يزالح -12
باألهداف العاملية لل رنامج، لتوفري التمويل السريع واملرن يستدل يف حو  البحر األبي  املتوس   املناسب للحيز الصندوق ديدحتإن 

باخل رة املكتسبة  عليه دلحتت التهديد األك ر، ويست هم عامليا  امل يو للمجتمع املدين للعمل يف اجملاالت اليت يكون فيها التنوع احل
 خالل املرحلة االستثمارية األوىل للصندوق.

 المؤهلة دولال 12-1
املوقعة  دوليف الالساخنة داخل منطقة حو  البحر األبي  املتوس   احملافظة على البيئةمن أجل إجرا ات يتوفر صندوق الدعم إن 

األعاا  يف البنك الدويل، باستثنا  الدول األعاا  يف االحتاد األورويب ، وكذلك الدول CBD يو على االتفاقية املتعلقة بالتنوع احل
 دول(. كما أن الوضع األمين يف بع  ال...اخلاملستقلة يف أوروبا املتوسطية )أندورا، سان مارينو، موناكو،  دولواألقاليم التابعة هلا، وال

رغم من أن هذا قد يتغري خالل السنوات اخلمس املقبلة. ويوجز اجلدول دون تقدمي منح فعالة إىل اجملتمع املدين، على ال حيول حاليا  
 الساخنة لدعم الصندوق.املؤهلة من املنطقة  دولال (12-1)
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 للدعم المقدم من الصندوق البيئيها تحديث ملف النظام شملالتي ي دولأهلية ال 1-12الجدول 
 الصندوق في المرحلة الثانيةاألهلية للدعم المقدم من  الدولة المنطقة الفرعية

 مؤهلة ألبانيا البلقان
 مؤهلة البوسنة واهلرسك

 ، ليست من املوقعني على اتفاقية التنوع احليو غري مؤهلة حاليا   كوسوفو
 مؤهلة مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 مؤهلة مجهورية اجلبل األسود
 عاوا يف البنك الدويل(غري مؤهلة )ليست  اسرائيل الشرق األوس 

 مؤهلة األردن
 مؤهلة لبنان

 غري مؤهلة )ليست عاوا يف البنك الدويل( فلسطني
 بسبب الوضع األمين غري مؤهلة حاليا   سورية

 مؤهلة اجلزائر مشال أفريقيا
 مؤهلة الرأس األخار

 مؤهلة مصر
 الغريب من البالد بسبب الوضع األمين(مؤهلة )ولكن مع القيود اجلغرافية على اجلز   ليبيا

 مؤهلة املغرب
 مؤهلة تونس

 مؤهلة تركيا تركيا

  البحر األبيض المتوسطلحوض الساخنة منطقة الفي  لصندوقلالتغيير  نظرية 12-2
يف القطاع اخلاص، واجملتمع تستند نظرية التغيري الشاملة لل رنامج حول التأثري على سلوك اجلهات احلكومية الفاعلة، واجلهات الفاعلة 

أدناه وصف للتغيريات  وفيما يلية. البيئيواستدامة النظم  يو ومتكينهم من استخدام نفوذهم لصاحل التنوع احل هماملدين احمللي، لتشجيع
 يف كل من هذه اجملموعات، ودور املستفيدين من الصندوق يف حتقيق هذه التغيريات. املرجوةاحملددة 

. إن األولوية هي حتسني فعالية إدارة املناطق احملمية القائمة. ويشمل دور املستفيدين من الصندوق دير املناطق احملميةن يالدولة هي م
الصيد أو شركات  احتادات ومجعياتمثل  ةلحذات املصماعات اجلتوفري حتالفات بني موظفي املناطق احملمية واحلكومات احمللية و 

 السياحة.

أخرى.  أية خط املياه أو  مساق حمميات كمحميات للغابات، أو   ن إدارة مساحات كبرية من األراضيالدولة مسؤولة أياا ع
تقدمي املعلومات  الصندوقنحها مياليت  للجهاتيف خططها وممارساها اإلدارية. وهنا، ميكن  يو وتتمثل األولوية يف إدماج التنوع احل

 واملساعدة.
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للجهات كن ميوجعل التنفيذ أكثر فعالية. و  واللوائحتعزيز القوانني ل. واألولوية خدام املوارد الطبيعيةم الستع واملنظ  الدولة هي املشر  
فريق التنفيذ و  الصندوقدور ألمانة  ، ولكن هناك أياا  تالاحلعلومات ودراسات اتقدمي املبسامهة ملاصندوق النح من ملاحلاصلة على ا

خنراط لية على االحملدين املتمع اجمللية ومساعدة منظمات احملكومات احلإىل ااملاحنني  نتائجساعدة على توصيل ملا ( يفRIT) اإلقليمي
 قليمية والدولية.إليف العمليات الوطنية وا

ظ. إن إقامة اإىل حتسني ممارسات اإلدارة أو احلد من أثرها أو تقدمي الدعم للحفقد يؤد   دور اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاصإن 
 همة لتعزيز االستدامة.مبني الشركات ومواقع أو أنواع معينة هو وسيلة  للمساندةطويلة األمد عالقات 

هدف مشاركة الصندوق إن الشركا  يف إدارة املوارد. هم من مشاركة الصندوق، و  باشرهي املستفيد املمجاعات اجملتمع املدين احمللية إن 
 وبنا  القدرات واملسامهة يف التحسينات املستدامة يف سبل العيش. يو املشرتكة بشأن حفظ التنوع احل اهلمومإىل حتديد 

 2022-2017التركيز االستراتيجي للبرنامج،  12-3
 أربعة اعتبارات اسرتاتيجية:شكل ال رنامج العام ي

منح مع اقتصار  . سريكز الصندوق على دعم اجملتمع املدين احمللي والوطين،دعم المنظمات المحلية والوطنية في سياق إقليمي
اهلدف الرئيسي هو نقل املهارات أن املؤهلة، أو  دولال تتوفر بعد يف ال عينةتتطلب خ رة م قداملنظمات الدولية على اإلجرا ات اليت 

التبادل "بني  خاللوالقدرات إىل الشركا  احملليني أو الوطنيني. وسيتم تسليم بنا  القدرات كجز  من املنح اخلاصة باملشروعات، ومن 
 منظمات اجملتمع املدين.بني اجلنوب" بني املواقع و و  الشمال واجلنوب" وبني "اجلنوب

مع الشركات  هي: البد  على املستوى احمللي األوىلالدروس املستفادة من املرحلة إن . المشاركة االستراتيجية مع القطاع الخاص
تقدمي فيه يتم / األعمال التجارية يف نفس الوقت الذ  فرص لتعزيز صورة الصناعةلبحث عن ا ؛الطبيعية طقةيف اجملتمع واملن الراسخة
؛ وأن تكون أكثر إبداعا يف البحث عن فرص هلذه االجرا اتظ؛ مجع البيانات اليت توضح لرجال األعمال الفوائد املالية افوائد احلف

 للتجارة العادلة والسلع املنتجة على حنو مستدام فرصا   ةملتناميالسوق اكل من للحصول على دعم عيين من األعمال التجارية. قد يوفر  
، على الرغم من االعرتاف بالقيود املفروضة على وضع يو صديقة للتنوع احل نـ ه جلتحفيز املزارعني ومدير  األراضي على اعتماد 

 ة واالعتماد على حتقيق احتياجات سعرية ال بد من تفاديها.البيئيالعالمات 

. وهناك حاجة إىل اختاذ إجرا ات حمددة للبنا  على املشاريع على اإلجراءات المحلية لتحقيق التأثيرات على السياساتالبناء 
ة. ستفيدوالشركا  واجلهات امل RITوالتمويل واملسائل ال رامجية العامة، مع أدوار لـ  القائمة على املوقع ملعاجلة السياسة األوسع نطاقا  

ة ومتخذ  القرارات، كما سيساهم يف الشراكات والعمليات اجلارية للتخطي  ستفيدب  بني اجلهات املوسيسهل ال رنامج الر 
 واإلصالح، ويف تعزيز دور وتقبُّل قيمة منظمات اجملتمع املدين بشكل عام.
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شاريع، والوضع السياسي واألمين املتقلب يف لعديد من املهمان على ال رنامج، ومها ختصيص موارد لم. هناك خطران ة المخاطرإدار 
امللف إدارة هذه املخاطر عن طريق: الرتكيز على مجموعة حمدودة من املواقع ذات األولوية  هذا الساخنة. ويقرتح ةطقاملنمن  دولعدة 

فرص  هيئة؛ و املؤهلة دولار ع ر الاملخاطر اجلغرافية عن طريق االستثم وتدريج ونشراملوقع؛ املرتب  بالعالية؛ مع الرتكيز على العمل 
 بني املنح.والتناغم  عاونللت

 

 2022-2017امجي، البر صندوق والتركيز الاستراتيجية استثمار  -13
ذات  بيئيةنظم  ةعلى ثالثالساخنة حو  البحر األبي  املتوس  منطقة يف  احملافظة على البيئةصندوق على إجرا ات السيرتكز دعم 

الرتكيز على دعم مجموعة أنواع )النباتات(، و على (، و ةتقليديذات االدارة الالطبيعية واملناظر  ؛واملياه العذبة ؛أولوية )املناطق الساحلية
 ظ القائمةاك اإلقليمي(. وترتكز هذه التوجهات االسرتاتيجية على ثالث أولويات شاملة: الرتكيز على إجرا ات احلفيشبتعي )الو ضاملو 

ي ظهر اجلدول التايل و . االجيابية على املوقع؛ إدماج بنا  قدرات منظمات اجملتمع املدين يف املشاريع؛ واالهتمام باستدامة وتعميم اآلثار
 .2022-2017االسرتاتيجية وأولويات االستثمار ل رنامج االستثمار يف الصندوق خالل الفرتة ات التوجه
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، الساخنة حوض البحر األبيض المتوسط منطقةفي  للصندوقية وأولويات االستثمار التوجهات االستراتيج 1-13الجدول 
2017-2022 

 أولويات االستثمار التوجهات االستراتيجية
دعم اجملتمع املدين إلشراك أصحاب  -1

ج متكاملة للحفاظ ه  املصلحة يف إظهار نـ  
 على التنوع احليو  يف املناطق الساحلية.

 

ظ اليت تتطرق إىل التهديدات للعناصر الرئيسية ااملصلحة احملليني يف إجرا ات احلفإشراك أصحاب  -1-1
 .للتنوع احليو  يف املناطق املهمة للتنوع احليو  ذات األولوية يف املناطق الساحلية

إشراك أصحاب املصلحة ضمن القطاع اخلاص يف تبين ممارسات مستدامة تقدم آثارا إجيابية  -1-2
 .املناطق املهمة للتنوع احليو  ذات األولوية يف املناطق الساحليةللحفاظ يف 

دعم اجملتمع املدين يف التعامل مع احلكومات احمللية أو الوطنية إلدراج حفظ التنوع احليو  يف  -1-3
 .عمليات اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية واستخدام األراضي وختطي  التنمية

املستدامة ملساق  املياه من دعم اإلدارة  -2
ج متكاملة حلفظ التنوع احليو  ه  خالل نـ  

 املهدد للمياه العذبة.

 تعزيز قاعدة املعارف بشأن التنوع احليو  للمياه العذبة وأمهية خدمات النظم البيئية للمياه العذبة. -2-1
ساق  املياه العذبة ذات اختاذ إجرا ات للحد من التهديدات وحتسني إدارة مواقع خمتارة يف م -2-2

 األولوية مبشاركة أصحاب املصلحة احملليني.
التعامل مع احلكومة والقطاع اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين لدعم املمارسات املتكاملة إلدارة  -2-3

أحوا  األهنار اليت حتد من التهديدات اليت يتعر  هلا التنوع احليو  يف مناطق إدارة مساق  املياه 
(CMZs) .ذات األولوية 

تعزيز احملافظة على املمارسات التقليدية  -3
الستخدام األراضي الالزمة حلفظ التنوع 
احليو  ملنطقة البحر األبي  املتوس  يف 
املمرات ذات األولوية وذات القيم املرتفعة من 

 النواحي الثقافية والتنوع احليو .

اليت تتلقاها من احملافظة على املمارسات التقليدية دعم اجملتمعات احمللية لزيادة الفوائد  -3-1
 .واالستخدامات الزراعية واستخدامات األراضي بشكل صديق للتنوع احليو  وتعزيزها

بقيمة املمارسات التقليدية  ةمن احلكومتعزيز الوعي بني أفراد اجملتمع احمللي وصانعي القرارات  -3-2
 .ألجل ضمان االعرتاف هبا ودعمهاواستخدامات األراضي بشكل صديق للتنوع احليو  

املمارسات التقليدية األعمال يف السلسلة التجارية على دعم وتشجيع  أصحابتشجيع  -3-3
 .واستخدامات األراضي بشكل صديق للتنوع احليو 

تعزيز مشاركة اجملتمع املدين يف دعم  -4
لالنقرا  احلفاظ على النباتات املعرضة 

دود احملنتشار االأو ذات نطاق  بشكل حرج
 للغاية.

زيادة املعرفة واملهارات لدعم التقييم والتخطي  للحفاظ على النباتات، وتعزيز ظهور جيل جديد  -4-1
 اتات.من املهنيني الشباب يف مجال احلفاظ على النب

 دعم دمج احلفاظ على النباتات يف إدارة املناطق احملمية. -4-2
دعم اإلجرا ات االبتكارية للحفاظ على اجملتمعات املهمة من النباتات بالعمل مع أصحاب  -4-3

 األراضي واملديرين.
تعزيز مجتمع احلفظ اإلقليمي من خالل  -5

تبادل أفال املمارسات واملعارف بني اجلهات 
 ة ع ر املنطقة الساخنة.ستفيدامل

 دعم عمليات التعلم اإلقليمية واملوضوعية ملنظمات اجملتمع املدين واألطراف املعنية. -5-1
 ين )اجلهات اليت تلقت املنح( لتفهم االتفاقيات والعمليات الدولية واملشاركة فيها.ستفيددعم امل -5-2

توفري القيادة االسرتاتيجية والتنسيق  -6
من خالل فريق  الستثمار الصندوقالفعال 

 التنفيذ اإلقليمي.

مجهور واسع من مجاعات اجملتمع املدين العاملة ع ر احلدود املؤسسية والسياسية حنو حتقيق  بنا  -6-1
 .أهداف احلفاظ املشرتكة املوصوفة يف ملف النظام البيئي

االستثمارات  املتوس  من أجل تنسيقاتصال للشبكات ذات الصلة يف مجيع أحنا   العمل كوحدة -6-2
 وتوجيه متويل جديد للقاايا واملواقع ذات األولوية.
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. دعم المجتمع المدني إلشراك أصحاب المصلحة في إظهار 1التوجه االستراتيجي 
 في المناطق الساحلية حيويج متكاملة للحفاظ على التنوع اله  ن  

 التركيز الرئيسي والتبرير والتأثير

إن الساخنة: تلك املوجودة يف املنطقة الساحلية.  ةطقاملنيف  هديدا  األكثر ة البيئيويتناول هذا التوجه االسرتاتيجي بع  املواقع والنظم 
وارد املرتب  بذلك والاغ  على والتحار املومنو السياحة  لاغوط متزايدة من النمو السكاين واهلجرةتتعر  ة الساحلية البيئيالنظم 
( األضرار 2؛ )يو ( االستغالل املفرط املباشر للتنوع احل1. وتتمثل التهديدات احملددة يف املنطقة الساحلية فيما يلي: )ةيائوامل ةاألرضي

( اإلجرا ات اليت 3التحتية؛ و ) والبنية ألجل البنا  أراضيو زراعة مكثفة الاملباشرة للمواقع من خالل حتويل املوائل الساحلية إىل أراضي 
 ، مثل استخراج املياه، وإلقا  النفايات الصلبة وتلوث املياه.ى هذه املواقعتؤثر عل هاتتم خارج املواقع الرئيسية ولكن

 التركيز الجغرافي

، فإن معظم يو املهمة للتنوع احلتعر  هلا العديد من املناطق الساحلية تللطبيعة املكثفة والواسعة االنتشار للتهديدات اليت  نظرا  
ذات أولوية عالية حيث تكون  يو مهمة للتنوع احلاإلجرا ات يف إطار هذا التوجه االسرتاتيجي سرتكز على احلفاظ على مناطق حمددة 

 .تغيريحيثما يوجد احتمال واقعي إلحداث  أياا  و ة( حتت الاغ  البيئي)أ  األنواع املهددة والنظم  يو العناصر الرئيسية للتنوع احل

منطقة  165ذات األولوية يف إطار هذا التوجه االسرتاتيجي من مجموعة فرعية مكونة من  يو املناطق املهمة للتنوع احلقد مت حتديد ل
من الساحل. مث مت تصنيف املناطق الساحلية  كيلومرتا    20أقل من وتبعد مرت  300عن  ارتفاعهاقل يساحلية تشمل أرا  مهمة 

الوطنية العمل  اتاملشاركون يف ورش وضعهاة ومستوى التهديد )باستخدام التصنيفات اليت يويألمهيتها احل وفقا   يو املهمة للتنوع احل
)أدى انعدام  األمينالوضع ، مع األخذ بعني االعتبار احملافظة على البيئةكما مت تقييم املواقع من أجل جدوى إجرا ات (. "ريةتشاو ال"

 على لالستثمار ووجود شركا  من اجملتمع املدين. واستنادا  املتاحة فرص الاألمن إىل استبعاد ثالثة مواقع يف شرق ليبيا، على سبيل املثال( و 
 .(1-13، الشكل 2-13 اجلدول)الصندوق  كأولويات لدعم  دوليف تسع  يو منطقة مهمة للتنوع احل 31هذه املعايري، مت حتديد 
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 1الصندوق في إطار التوجه االستراتيجي من لدعم لاألولوية  ذات حيويالمهمة للتنوع الالمناطق الساحلية  2-13الجدول 
 حيوياسم المنطقة المهمة للتنوع ال حيويرمز المنطقة المهمة للتنوع ال الدولة
 ALB04 Gjiri i Sarandës - Parku Kombëtar Butrint ألبانيا

 ALB10 Liqeni i Shkodrës – Lumi i Bunës-Velipojë - Vau i Dejës ألبانيا

 ALB05 Gjiri i Vlorës - Gadishulli i Karaburunit - Ishulli i Sazanit -Mali i Çikës ألبانيا

                                                                      Djebel Chenouaجبل شنوة DZA14 اجلزائر
                                                               El Kala-Tarfاقليم الطارف -القالة DZA22 اجلزائر
               Parc national de Tazaحممية تازة الوطنية )احلظرية الوطنية  لتازة جيجل( DZA39 اجلزائر
                                                    Presqu'île de l'edoughشبه جزيرة أيدوغ DZA43 اجلزائر

 CPV04 Boavista praias الرأس األخار

 CPV05 Costa de Fragata الرأس األخار

 CPV14 Ilhéu Raso الرأس األخار

 CPV10 Ilha de Santa Luzia الرأس األخار

                          Omayed Biosphere Reserveحممية العميد للمحي  احليو  EGY06 مصر
                   Ras El Hekma Coastal Dunesالكثبان الساحلية يف رأس احلكمة EGY07 مصر
                                                                         Sallum Gulfخليج السّلوم EGY09 مصر
     Western Mediterranean Coastal Dunesغرب املتوس  الكثبان الساحلية يف EGY10 مصر

                                                                                             Farwaفروا LBY06 ليبيا
                                                                                   Karabolliالقرابوللي LBY11 ليبيا

 MNE03 Delta Bojane مجهورية اجلبل األسود

 MNE05 Katici, Donkova i Velja Seka مجهورية اجلبل األسود

  ماسة(لسوس ماسة وأغلو الوطنية )املنتزه الوطين -حممية سوس MAR46 املغرب
Parc National de Souss-Massa et Aglou 

                                      Archipel de Zembra/ أرخبيل اجلامورأرخبيل الزم رة  TUN03 تونس
                                                                               Îles Kuriatقرياط زرج TUN31 تونس
                                                            Golfe de Boughraraخليج بوغرارة TUN27 تونس
 ور وحبرية غار امللح الشاطئيةاطجبل الن TUN33 تونس

Jbel Nadhour et Lagune de Ghar El Melh 
                                                           Sebkhet Sejoumiسبخة السيجومي TUN60 تونس
 TUR44 Büyükçekmece Lake تركيا

 TUR47 Ceyhan Delta تركيا

 TUR70 Gediz Delta تركيا

 TUR91 Karaburun ve Ildir Strait Islands تركيا

 TUR114 Lesser Menderes Delta تركيا

 TUR142 Uluabat Lake تركيا
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 1خريطة المناطق المهمة للتنوع الحيوي الساحلية ذات األولوية للدعم المقدم من الصندوق في إطار التوجه االستراتيجي  1-13الشكل 
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: إشراك أصحاب المصلحة المحليين في إجراءات الحفاظ التي تتطرق 1-1األولوية االستثمارية 
التهديدات للعناصر الرئيسية للتنوع الحيوي في المناطق المهمة للتنوع الحيوي ذات األولوية إلى 

 في المناطق الساحلية
استخراج موارد أخرى،  وعادة ما يستخدم السكان احملليون النظم البيئية الساحلية ملصايد األمساك والزراعة والصيد. وميكن أياا  

اضطرابات  ئيهيمثل الرمل واحلصى، وقد تكون هناك استخدامات غري استغاللية، مثل االستخدام الرتفيهي الذ ، مع ذلك، 
ومشاكل أخرى. إن اإلجرا ات املتخذة يف إطار هذه األولوية االستثمارية ستشمل التفاو  على التغيريات يف املمارسات الاارة 

ات يف نظم اإلدارة من خالل حتسني التخطي  والتوعية وتنفيذ القواعد املتفق عليها. كما ستشجع على االستخدام ودعم التغيري 
 ل استخدامات جديدة تزيد من قيمة املوقع ألصحاب املصلحة احملليني.املستدام حيثما أمكن، وميكن أن ت دخ  

الخاص في تبني ممارسات  القطاع ضمنإشراك أصحاب المصلحة  :2-1الستثمارية ولوية ااأل
ولوية في المناطق ذات األ حيويالمهمة للتنوع الظ في المناطق الحفلإيجابية  مستدامة تقدم آثارا  

 الساحلية
استثمارات القطاع اخلاص من  كبري  إىل حد   تكون نامجةاملناطق الساحلية والنظم البيئية يف نواع األالتهديدات اليت تتعر  هلا إن 
البنية والتوسع احلار ، واستخدام األراضي الرتفيهية، والتصنيع، وتطور  بالسياحةاألراضي املرتبطة  اتواستخدام التحتيةالبنية يف 

من نوعية البيئة الطبيعية مبا يف ذلك املياه النظيفة واملساحات  جزئيا  تستمد قيمة املنطقة الساحلية هلذه االستثمارات إن . التحتية
ظ االنظيفة. ولذلك، فإن القطاع اخلاص له مصلحة يف حتسني إدارة البيئة، والتحد  الذ  يواجه احلفشواطئ والاخلارا  والبحار 

املهددة باالنقرا  يف املواقع ذات األولوية( مع مصاحل القطاع والنظم البيئية على األنواع  احملافظةظ )اهو موا مة أولويات احلف
واحتمال  تقاربا  كانت أكثر   وأكثر حملية   الشركات أصغر حجما  كانت   ه كلماأن علىىل التجربة من املرحلة األو لقد دلت اخلاص. 
 .يةولوية االستثمار هذه األالرتكيز يف إطار النقاط هي موضوع كون هذا ت. وبنا  على ذلك، ستها أكثراستجاب

، 1-1األولوية االستثمارية مع تلك الواردة يف إطار  بالتزامنومن املرجح أن تنفذ اإلجرا ات مبوجب هذه األولوية االستثمارية 
وقد تشمل إقامة عالقات تعاونية مع اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص من أجل تشجيع ممارسات أكثر استدامة )مثل حتسني 

 .يمةسلظ كجز  من ضمان بيئة طبيعية االدعم املايل للحفوتقدمي ( ...اخلاستخدام املياه واالستخدام الرتفيهي 

ذات أمهية خاصة بالنسبة للمناطق احملمية يف املنطقة الساحلية حيث تكون اجلهات الفاعلة  يةولوية االستثمار هذه األوقد تكون 
 يف القطاع اخلاص مستعدة للمسامهة يف تكاليف اإلدارة أو دعم حفظ املوقع.
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دعم المجتمع المدني في التعامل مع الحكومات المحلية أو الوطنية  :3-1األولوية االستثمارية 
استخدام األراضي و اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية عمليات في  حيويإلدراج حفظ التنوع ال

 تخطيط التنميةو 
 األنواعتياجات حفظ عاجل احيظ على مستوى املوقع وإشراك اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص سوف ايف حني أن إجرا ات احلف

واملواقع ذات األولوية احملددة، فإن القرارات احلكومية بشأن ختطي  وتقسيم استخدام األراضي والتنمية هلا أمهية خاصة يف املنطقة 
الساحلية، ألهنا ختاع لاغوط شديدة من استثمارات القطاع اخلاص وخمططات احلكومة. وتتيح نتائج املشروعات من املرحلة 

فرصة للتأثري على صنع القرار احلكومي على مستوى  2-1و 1-1االستثمارية  األولوياتواإلجرا ات املتوقعة مبوجب  األوىل
 تميس االسرتاتيجي التوجههذا من املوارد يف إطار  األك راجلز  أن  حنيفي فخط  التنمية اإلقليمية وتقسيم استخدام األراضي. 

 عملياتمنظمات اجملتمع املدين للتفاعل مع  أياا   يدعمسوف  فإن الصندوق ،2-1و 1-1االستثمارية  اتاألولوي إىل ختصيصه
 بذلك. للقيامفرص واضحة  تجدو  حيثما احلكومية التخطي 

حتتو  املنطقة املعنية على  عندماالتخطي  واإلدارة الساحلية  لعملياتوسيتاح دعم الصندوق يف إطار هذه األولوية االستثمارية 
األولوية للعمل القائم على املوقع املناطق الرئيسية هذه أم مل ت ع   الرئيسية، سوا  أعطيت  املناطقأو أكثر من  ةواحدمنطقة 
 .2-1و 1-1األولويات االستثمارية مبوجب 

ج ه  المياه من خالل ن   مساقط. دعم اإلدارة المستدامة ل2التوجه االستراتيجي 
 للمياه العذبةالمهدد  حيويمتكاملة لحفظ التنوع ال

 التركيز الرئيسي والتبرير والتأثير

 توجدالساخنة هي حيوانات ونباتات املياه العذبة. وهي  املنطقةيف  املوجودة حرج شكلب نواع املهددة باالنقرا ثلث األإن قرابة 
املومسية املياه  ومجار ة للمياه العذبة، مبا يف ذلك األهنار والبحريات وأنظمة الكهوف الكارستية البيئيواسع من النظم  طيفيف 

لزراعة واالستهالك البشر  هي أحد غرا  ااحلاجة إىل املياه العذبة ألإن الصحراوية سريعة الزوال واملستنقعات الساحلية. 
الساخنة غري  ةطقاملنة للمياه العذبة يف البيئيرد الطبيعية. ومع ذلك، فإن النظم إلدارة املستدامة للمواجل ااألسباب األكثر إقناعا أل

يف شبكات املناطق احملمية الوطنية، وهي تتعر  لاغوط من االستخدام املفرط والتلوث، وأن األنواع اليت تعيش  جيدا   ممثلة متثيال  
 فيها تعاين من اإلفراط يف االستغالل واإلزعاج. ومن املرجح أن يؤد  تغري املناخ إىل تفاقم هذه املشاكل.

، وال ميكن معاجلتها بفعالية من قبل منظمات دويلأو نطاق وطين تكون ذات بع  اإلجرا ات املطلوبة ملعاجلة هذه املشاكل إن 
اجملتمع املدين. بيد أن استثمارات الصندوق يف املرحلة األوىل أظهرت أن منظمات اجملتمع املدين ميكن أن تكون فعالة عند العمل 

الت املكلفة بإدارة أحوا  األهنار أو حبفظ ة مثل وكاالت إدارة املناطق احملمية أو الوكاالييف مواقع حمددة أو مع السلطات احل
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موارد املياه. ومبجرد االتفاق على االستخدام املستدام للموارد املائية، ميكن أن تكون هناك موا مة قوية بني احتياجات التنوع 
 املهددة والتنمية البشرية )على سبيل املثال، لتوفري إمدادات كافية من املياه النظيفة(. يو احل

 يز الجغرافيالترك

 مساق منطقة من مناطق إدارة  100الساخنة مما مسح بتحديد  ةطقاملناملياه يف  مساق قد حدثت حتسينات كبرية يف حتديد ل
ومن مث مت . منطقة 41قائمة خمتصرة من مما أدى إلصدار  ةيويألمهيتها احل وفقا  تصنيف هذه املناطق . وقد مت (CMZs) املياه

املدين اجملتمع  اتوقدر  اإلدارةبنا  على احلاجة إىل التمويل واحتياجات هلذه القائمة املختصرة تعيني درجة التهديد والنتيجة الكلية 
إىل هذه  على مستوى املناظر الطبيعية. واستنادا   احملافظة على البيئةفرص إضافة إىل  ولويات الوطنيةاألواملوا مة مع  التشغيليةواجلدوى 

 (.3-13، اجلدول 2-13لدعم من الصندوق )الشكل ألجل ا هذه القائمة منطقة من 24الدرجات، أعطيت األولوية ألفال 

للمياه العذبة وأهمية خدمات  حيويتعزيز قاعدة المعارف بشأن التنوع ال :1-2األولوية االستثمارية 
 ة للمياه العذبةالبيئيالنظم 

ذات  (CMZs)مناطق إدارة مساق  املياه ضمن  العذبةيف املياه  يو التنوع احلومجتمعات وهديد إن املعلومات املتعلقة بتوزع 
 تعت رظ، أو أن اجل إجرا ات احلفأللسماح بتحديد املواقع األكثر إحلاحا جل اكثري من احلاالت، ألال، يف غري كافية األولوية

ة واالجتماعية واالقتصادية يويله احلكم على التحسينات. باإلضافة إىل ذلك، فإن القيم احلمبثابة خ  أساس ميكن من خال
صانعي  ق بلوال حتظى بتقدير واسع من  ليست مفهومة جيدا   اليت مل تتعر  أل  ختريباملياه  مساق ة من البيئيخلدمات النظم 

 .احملافظة على البيئةاملستفيدين من املنح جلمع هذه املعلومات كخطوة أوىل حنو اختاذ إجرا ات سيدعم الصندوق إن القرار. 

اتخاذ إجراءات للحد من التهديدات وتحسين إدارة مواقع مختارة في  :2-2األولوية االستثمارية 
 المياه العذبة ذات األولوية بمشاركة أصحاب المصلحة المحليين مساقط

ظ يف مواقع حمددة، اصندوق قادرة على اختاذ إجرا ات مباشرة للحفالمن املرجح أن تكون منظمات اجملتمع املدين املدعومة مبنح 
 تغيري السلوك واحلد من تأثري هديدات حمددة.يؤد  إىل أن اإلدارية أو أصحاب املصلحة احملليني  اجلهاتحيث ميكن للعمل مع 

التعامل مع الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين  :3-2األولوية االستثمارية 
لدعم الممارسات المتكاملة إلدارة أحواض األنهار التي تحد من التهديدات التي يتعرض لها التنوع 

 ذات األولوية (CMZs)مناطق إدارة مساقط المياه  في حيويال
ظمات اجملتمع املدين هو يف مواقع حمددة بوضوح، فإن الرب  بني على الرغم من أن املستوى األنسب للعمل املباشر من قبل من

إىل اختاذ إجرا ات على مستوى أحوا  األهنار ملعاجلة املشاكل  املياه العذبة جيعل من املرجح جدا أن هناك حاجة أياا   أنظمة
من احلكومة أو سوا   ،على اجلهات الفاعلةاضطراب املوائل. وسيشمل ذلك التأثري باملتعلقة بنوعية املياه وحجم املياه وتدفقها و 

 لتأثري عليها.لسلطة الالذين يشاركون يف هذه القاايا أو لديهم  ،القطاع اخلاص
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 2ذات األولوية للدعم المقدم من الصندوق في إطار التوجه االستراتيجي  (CMZs)خريطة مناطق إدارة مساقط المياه  2-13الشكل 
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ذات األولوية للدعم المقدم من الصندوق في إطار التوجه  (CMZs)مناطق إدارة مساقط المياه  3-13 الجدول
 2االستراتيجي 

 (CMZ)منطقة إدارة مساقط المياه  الدولة
 Lake Butrint catchment ألبانيا

 Prespa Lake catchment *اليونانألبانيا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 

 Lake Ohrid catchment ألبانيا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 Lake Skadar catchment ألبانيا، مجهورية اجلبل األسود

  Lower Bojana river basin ألبانيا، مجهورية اجلبل األسود

 Eastern Numidia اجلزائر

 Trebizat drainage including Imotsko polje البوسنة واهلرسك

 Popovo polje and Trebišnjica البوسنة واهلرسك

 Neretva delta and associated springs/lakes including Hutovo *البوسنة واهلرسك، كرواتيا
Blato 

 Doirani Lake catchment *مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، اليونان

  Catchment surrounding Niksic اجلبل األسودمجهورية 

 Abid river املغرب

 Arhreme river املغرب

 Middle Oum Er Rbia - Beni Mellal املغرب

 Oued Bouregreg املغرب

 Sehb El Majnoune املغرب

 Tifnout basin املغرب

 Upper Oum Er Rbia املغرب

 Cap Serrat - Cap Blanc - Parc national de l'Ichkeul تونس

 Maden River تونس

 Büyük Menderes River تركيا

 Eğirdir Lake catchment تركيا

 Karpuzcay stream تركيا

 Lake Beysehir catchment تركيا

 .الصندوقللحصول على دعم  ةغري مؤهل دولةمالحظة: * = 
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تعزيز المحافظة على الممارسات التقليدية الستخدام  .3ه االستراتيجي التوج
لمنطقة البحر األبيض المتوسط في  حيوياألراضي الالزمة لحفظ التنوع ال

 حيويالثقافية والتنوع ال م المرتفعة من النواحيذات القيو الممرات ذات األولوية 
 التركيز الرئيسي، والتبرير والتأثير

املتوسطي مع ممارسات استخدام األراضي البشرية على مدى عدة آالف من السنني، إىل حد أن العديد  يو قد تطور التنوع احلل
ساعد دور م لمنتجات ال ريةاجلمع املومسي لالرعي املومسية أو  وأالزراعة نشطة تكون ألمن األنواع املهددة تعتمد على املوائل اليت 

البشرية مهددة عندما يتم التخلي عن نظام إدارة راسخ  األنظمةعتمد على هذه اليت ت األنواع. وميكن أن تصبح على استمرارها
على سبيل املثال، الرعي والتعرية ) عندما تتغري املمارسات املستدامة التقليدية وتسبب التدهور يتاالنبلغطا  تعاقب لوحيدث 
حمل  ر  واملواد الكيميائية الزراعيةمبا يف ذلك استخدام ال، األراضياملمارسات احلديثة يف الزراعة واستخدام  حتلما ، أو عنداجلائر(

ال ر  للتعايش مع النظم الزراعية. ويف إطار هذا التوجه  يو لقاا  على فرصة التنوع احلتؤد  لاملمارسات التقليدية و 
احمللية لريادة طرق مبتكرة منظمات اجملتمع املدين للعمل مع مدير  األراضي احملليني والشركات صندوق االسرتاتيجي، سيدعم ال

 .يو للحفاظ على عناصر املمارسات التقليدية الستخدام األراضي اليت تعت ر مهمة للتنوع احل

 التركيز الجغرافي

املتأثرة باهلجرة والتهميش والفقر. ولتحقيق أقصى قدر من  الريفية يف األماكن اإلدارة التقليدية يف مجيع أحنا  املنطقة، غالبا   تستمر
املبتكرة إلدارة األراضي، اختريت أربعة ممرات حيث ال تزال عناصر نظم اإلدارة التقليدية هي  نـ ه جقيمة املشاريع يف إظهار ال

الفرص الستكمال التمويل  أتاحاختيار هذه املمرات  أن(. كما 3-13، الشكل 4-13االستخدام الرئيسي لألراضي )اجلدول 
 .(MAVA)  ومؤسسة مافا (FFEM)لصندوق الفرنسي للبيئة العاملية امن 

 3ه االستراتيجي المقدم من الصندوق في إطار التوجالممرات ذات األولوية للدعم  4-13الجدول 
عدد المناطق المهمة  (2مساحة الممر )كم الدول الممر

 (KBAs) حيويللتنوع ال
 65  38,433 *تركيا، سورية، لبنان، األردن، فلسطني وجبال شرق املتوس واد  العاصي 
 44  106,691 املغرب جبال األطلس

 50  82,633 تونس، اجلزائر جبال األطلس التّلّية والظهرية
 107  167,530 تركيا جبال طوروس
 .الصندوقللحصول على دعم  ةغري مؤهل الدولةمالحظة: * = 
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دعم المجتمعات المحلية لزيادة الفوائد التي تتلقاها من المحافظة على  :1-3االستثمارية األولوية 
 حيويللتنوع الاألراضي بشكل صديق الممارسات التقليدية واالستخدامات الزراعية واستخدامات 

 وتعزيزها
تعزيز سبل معيشتهم من خالل احلفاظ مع مدير  املوارد التقليدية لتمكينهم من  هو العمل جوهر هذا التوجه االسرتاتيجيإن 

. ويتمثل النهج الرئيسي يف متكني مستخدمي املوارد من زيادة دخلهم، من خالل يو على املمارسات التقليدية الغنية بالتنوع احل
عن  إدخال حتسينات على جتهيز وتسويق املنتجات، مبا يف ذلك من خالل إصدار الشهادات ووضع العالمات، فاال  

الدروس إن استكشاف فرص مثل الدفع مقابل اخلدمات البيئية ومتكني مستخدمي املوارد من احلصول على الدعم احلكومي. 
املقرتحة يف تقييم املشاريع ستفيد ة وأمهية تأمني الوصول إىل األسواق البيئياملستفادة من القيود املفروضة على هنج وضع العالمات 

 ولوية االستثمارية.يف إطار هذه األللتمويل 

 من الحكومة الوعي بين أفراد المجتمع المحلي وصانعي القراراتتعزيز  :2-3األولوية االستثمارية 
بقيمة الممارسات التقليدية واستخدامات األراضي بشكل صديق للتنوع الحيوي ألجل ضمان 

 االعتراف بها ودعمها
من املهم فن من املشاريع يف إطار هذا التوجه االسرتاتيجي، و ن الرئيسياملستفيدو هم سيكونون  املوارد أن مستخدمي ومدير رغم 
فيما بني مجموعة أوسع من اجلهات الفاعلة على مستوى  يو املمارسات التقليدية الصديقة للتنوع احلومنطقية تعزيز أمهية  أياا  

قادرة على دعم هذه اجلهات . كما ميكن أن تكون هم يف تشجيعها واستدامتهاميكون هلا دور س هأنحيث  احلكومات احمللية
هذه اجملموعات للحصول على املنح واخلدمات احلكومية. وحيثما توجد مبادرة يف ودعم طلبات تشكيل مجموعات املستخدمني، 

، قد يكون خريا  قد يكون مدير املنطقة احملمية يف وضع يسمح له بتشجيع اإلدارة التعاونية للموارد الطبيعية. وأفمنطقة حممية، 
لقادة اجملتمعات احمللية تأثري قو  على القرارات الفردية ملستخدمي املوارد بشأن ما إذا كانوا سيواصلون أو يتخلون عن املمارسات 

 التقليدية.

األعمال في السلسلة التجارية على دعم وتشجيع  أصحابتشجيع  :3-3األولوية االستثمارية 
 حيويواستخدامات األراضي بشكل صديق للتنوع الالممارسات التقليدية 

يف ضمان استدامة هذا النهج  رئيسيا   بيع منتجات املمارسات التقليدية الستخدام األراضي دورا  وتلشركات اليت تشرت  تلعب ا
تحقيق له ب، والسماح القائم على احلوافز ويف توفري اهلياكل األساسية اليت ميكن من خالهلا إشراك عدد كبري من مستخدمي املوارد

األنواع. ومن شأن إشراك ودعم الفاعلني يف السلسلة أو مجتمعات  يو املنطقة املهمة للتنوع احلأو تأثري على مستوى املمر 
 الطويل. ذلك على املدى، وأن يستمر الصندوقدعم باإليااحية الناجحة اليت يسهل تيسريها  نـ ه جاليف رفع التجارية أن ميك ن 
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 3خريطة الممرات ذات األولوية للدعم المقدم من الصندوق في إطار التوجه االستراتيجي  3-13الشكل 
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. تعزيز مشاركة المجتمع المدني في دعم الحفاظ على 4 االستراتيجيالتوجه 
 للغاية محدودال نتشاراال نطاق ذات أو  لالنقراض بشكل حرجت المعرضة النباتا

 التركيز الرئيسي والتبرير والتأثير

دد منطقة حو  املتوس  إن  وجود مجتمعاها النباتية الفريدة، مع عدد كبري بشكل استثنائي من النباتات  استنادا  إىل أساسا  حت 
 2و 1التوجهات االسرتاتيجية حتت  الصندوقاملتوطنة. يف حني أن النباتات سوف تستفيد مع األنواع األخرى من استثمارات 

اسرتاتيجي منفصل  توجه رر سيلحفاظ على النباتات حىت اآلن حمددة ل االهتمام الحتياجاتونقص مستوى التهديد فإن ، 3و
اتيجي ، فإن املشاريع يف إطار هذا التوجه االسرت على البيئة ةاملباشر احملافظة يركز على هذه اجملموعة. وباإلضافة إىل دعم إجرا ات 

 ظ ومدير  األراضي.ااحلفواملهارات النباتية للعلما  وخ را  عرفة من املستعزز أياا 

ها ميكن معاجلته بفعالية من قبل علي ظافاحلأن يعين لبع  النباتات املهددة  النطاق احملدود ومتطلبات املوئل احملددة جدا  إن 
ما تكون يف شراكة مع مدرا  املناطق احملمية أو  مبوارد حمدودة، وغالبا   منظمات اجملتمع املدين احمللية العاملة على أر  الواقع

على من الصندوق سريكز تقدمي املنح فإن ساخنة، القة طناملداخل   يوجدنوع نبايت 25000 من بنيفأصحاب األراضي احملليني. 
 .نطاق حمدود احملصور تواجدها ضمنة توطناألنواع املو  كل حرجاألنواع املهددة باالنقرا  بش

والتخطيط للحفاظ على زيادة المعرفة والمهارات الالزمة لدعم التقييم  :1-4األولوية االستثمارية 
 الحفاظ على النباتات مجال النباتات، وتعزيز ظهور جيل جديد من المهنيين الشباب في

همة، وتقييم حالة احلفاظ على النباتات، واختاذ إجرا ات حلفظها، هو أحد التحديات يف مواصلة عملية حتديد املناطق النباتية امل
الدعم للمشاريع اليت هلا عنصر  إن الصندوق سيقدميف املنطقة الذين يتمتعون باملهارات النباتية الالزمة.  شخاصاألحمدودية عدد 

ماية احللمواقع الطبيعية، ويف بع  احلاالت املكان ل يف عنيماية احلقو  يف تطوير املهارات النباتية العملية، مبا يف ذلك املسح، و 
إضافة (، ...اخلخارج املوقع الطبيعي. وسيشمل ذلك العمل مع املؤسسات التعليمية التقليدية )أ  اجلامعات ومعاهد البحوث 

  املناطق احملمية، العمل على حتسني مهارات اجملموعات األخرى اليت ميكن أن تسهم يف حفظ النباتات، مبا يف ذلك مدرا إىل
 مدير  األراضي.و  تطوعيةوأعاا  اجلمعيات ال

 النباتات في إدارة المناطق المحميةعلى ظ احفالدعم دمج  :2-4األولوية االستثمارية 
ولكنها ال تزال مهددة ألن اإلدارة )أو عدم وجودها( ال تعاجل  ،املناطق احملمية ضمنما تقع جتمعات النباتات املهددة  كثريا  

ة، مكنظ. وسيعمل املستفيدون من الصندوق مع مدير  املناطق احملمية لتحديد التهديدات واحللول املااحتياجاها اخلاصة باحلف
 ق احملمية.ويتامن إجرا ات حمددة للمحافظة على النباتات املهددة باالنقرا  يف خط  اإلدارة للمناط
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 من النباتات ةالمهمالمجتمعات االبتكارية للحفاظ على  االجراءاتدعم  :3-4 االستثمارية األولوية
 والمديرين األراضيالعمل مع أصحاب ب

خارج املناطق احملمية، وحيتمل أن تكون مهددة  الطبيعية اخلاضعة لإلدارة يف املناطق ةاملهدد ةالنباتي اجملتمعاتيعيش العديد من 
لتحديد  مالكيهامستخدمي األراضي و  سيعملون معن من الصندوق إن املستفيديبتغيريات يف ممارسات استخدام األراضي. 

 .ةالنادر النباتات  مجتمعاتالتهديدات وتعزيز ممارسات اإلدارة احملسنة للحفاظ على 

تبادل أفضل  خاللمن  اإلقليميظ اجتمع الحف. تعزيز م5 االستراتيجيالتوجه 
 الساخنة المنطقةة عبر مستفيدالممارسات والمعارف بين الجهات ال

 والتبرير والتأثير الرئيسيالتركيز 

، هناك حاجة لتيسري التفاعالت دولداخل ال احملافظة على البيئةعلى إجرا ات  األوىل األربعةة االسرتاتيجيتركيز التوجهات  مع
ة وإقامة رواب  بني ستفيداجلهات امل طورهااملمارسات اجليدة اليت  نـ ه جوتبادل الدروس املستفادة و  اإلقليميعلى املستوى 

ظ امنظمات اجملتمع املدين حول حو  املتوس . ومن املتوقع أن تسهم هذه التدخالت يف تنمية مجتمع إقليمي من منظمات احلف
 اليت ميكن أن توفر الدعم املتبادل ألعاائها بعد هناية مرحلة استثمار الصندوق.

ة والبيئة واالستدامة، مما أدى إىل عدد كبري من املؤمترات يويهناك العديد من املبادرات يف املناطق الساخنة املعنية بالعلوم احل
نت وغريها من الفرص للمشاركة والتعلم. غري أن مشاركة املباشر والندوات ع ر اإلنرت  التشبيكواالجتماعات واملنشورات و 

ما تكون سلبية أو حمدودة، بسبب احلواجز املختلفة، مبا يف ذلك نقص املعلومات عن  املنظمات الشعبية يف هذه الفعاليات غالبا  
هذه احلواجز،  وبسببمناقشتها.  تتماليت  نـ ه جوحمدودية اإلملام بالقاايا والاالجتماعات الفرص املتاحة ونقص التمويل حلاور 

قد تفتقر منظمات اجملتمع املدين احمللية اليت حتار االجتماعات إىل الثقة أو املهارات للمشاركة بشكل فعال، وبالتايل تفشل يف 
 طرح أفكارها.يف أو منها االستفادة 

فريق الية، أن يتيح لمن امليزانية اإلمج نسبة صغرية نسبيا   سيشملاملنح يف إطار هذا التوجه االسرتاتيجي، الذ   تقدميومن شأن 
ين باملشاركة يف مستفيدة لتحديد الفرص لتنظيم أحداث إقليمية خمصصة والسماح للستفيدالعمل مع اجلهات امل التنفيذ اإلقليمي

لامان ة ستفيدات املمع اجله اإلقليميفريق التنفيذ عمل يضافة إىل التمويل، سوباإلالفعاليات اليت تنظمها منظمات أخرى. 
ل هذا التوجه االسرتاتيجي . وسيكمّ نشاطاتالفائدة اليت حتصل عليها من هذه الوزيادة استعدادها للمشاركة يف الفعاليات 

 .من الصندوق يف كل منحةقدر اإلمكان األنشطة الرامية إىل تسهيل تبادل اخل رات وأنشطة بنا  القدرات اليت ستدمج 
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 المدني المجتمع لمنظماتة الموضوعية و اإلقليميدعم عمليات التعلم  :1-5 االستثمارية ولويةاأل
 عنيةمال األطرافو 

لتحديد موضوعات  املنطقة الساخنةكامل ع ر املناطق الفرعية أو   ينستفيدتوفر هذه األولوية فرص للعمل مع مجموعة من امل
، والعمل مع يو املهمة للتنوع احل الساحلية واملياه العذبة إدارة املناطق مكنةلألحداث على التعلم املشرتكة. وتشمل املوضوعات امل

واحلفاظ على النباتات. وسيكون من املهم رب  هذه املبادرات القائمة إما عن طريق إضافة عناصر بنا   التقليديةإدارة املوارد 
أو من خالل دعوة أصحاب املصلحة ذو  الصلة لتبادل خ راهم. وقد تركز املواضيع أياا على العمل  احلاليةالقدرات للمؤمترات 

جهات اليت مع اجملتمعات احمللية، أو املشاركة مع احلكومة أو القطاع اخلاص. ومن شأن استاافة األحداث يف املواقع امليدانية لل
 عن املشاركني املدعوين. للتعلم بالنسبة للمنظمة املايفة فاال   ا  فرص هي نح أن تلقت امل

تفاقيات والعمليات الدولية لفهم اال الجهات التي تلقت المنحدعم  :2-5 االستثمارية األولوية
 شاركة فيهاموال
للتعامل مع العمليات الدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك  ينستفيدامل دعملصندوق بسمح ي التمويل يف إطار هذه األولوية إن 

، 2000، ناتورا CBD يو اتفاقية التنوع احل)على سبيل املثال، ذات العالقة اجتماعات االتفاقيات الدولية والعمليات الوطنية 
اليت همة أو غريها من األماكن واملؤمترات امل ...اخل(، حول التغريات املناخية ، االتفاقية اإلطاريةSDGsأهداف التنمية املستدامة 

م. وهناك عدد من العمليات واالتفاقيات دوهلظ يف امشاركتهم فرصة للتعلم وفرصة للتأثري على القرارات اليت تؤثر على احلف تكون
اخل( اليت تعت ر مهمة لقيادة ...، MedPANمتوسطية، وشبكة -اإلقليمية )على سبيل املثال، اتفاقية برشلونة والشراكة األورو

 األولويةصعوبة يف املشاركة يف. مشاريع يف إطار هذه جيد اجملتمع املدين احمللي يف كثري من األحيان  ولكنالعمليات السياسية، 
  .ستفادة منهاوااليات، وحتديد الفرص اليت توفرها هلم لآلا، أن يساعد منظمات اجملتمع املدين على فهم هذه االستثمارية

. توفير القيادة االستراتيجية والتنسيق الفعال الستثمار 6التوجه االستراتيجي 
 من خالل فريق التنفيذ اإلقليمي الصندوق

 التركيز الرئيسي والتبرير والتأثير

 امللفاتفعالة بشكل خاص يف رب  عناصر تكون  ةفرق التنفيذ اإلقليمي إىل أنالعاملي لصندوق ايم مستقل ل رنامج خلص تقيلقد 
الشاملة املتكاملة رأسيا، مثل املشاريع الكبرية واألنشطة الشعبية األصغر واملبادرات املتعلقة بالسياسات والتعاون التشخيصية 

 لتحديد أهم جوانب مهامها. الفرقاحلكومي والتمويل املستدام. وقد مت توحيد مسؤوليات هذه 

 البيئيحتويل اخلط  يف ملف النظام ألجل  فريق التنفيذ اإلقليميدعم قوم بيفإنه فيها، الصندوق ستثمر يقة ساخنة طنمويف كل 
من منظمة أو أكثر تنفيذ إقليمي مجموع أجزائه. ويتكون كل فريق يف تأثريها من املنح اليت تتجاوز  متماسكتشخيصي  ملفإىل 
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ملنظمات اجملتمع املدين أو  احتادا  فريق التنفيذ اإلقليمي من منظمات اجملتمع املدين النشطة يف املنطقة الساخنة. وميكن أن يكون 
 .مثال   ريةتشاو منظمة رائدة واحدة تشرك اخل را  احملليني يف اإلشراف على تنفيذ اسرتاتيجية االستثمار، من خالل جلنة 

من جماعات المجتمع المدني العاملة عبر الحدود  واسع جمهوربناء  :1-6األولوية االستثمارية 
 البيئيظ المشتركة الموصوفة في ملف النظام االمؤسسية والسياسية نحو تحقيق أهداف الحف

واسع من  مجهوربنا   لمن أجتوفري القيادة االسرتاتيجية واملعرفة احمللية جل أل فريق التنفيذ اإلقليميويدعم  الصندوقسيختار 
. وبالنظر البيئيالنظام املوصوفة يف ملف احملافظة مجاعات اجملتمع املدين العاملة ع ر احلدود املؤسسية والسياسية حنو حتقيق أهداف 

، حيث سيكون سابقا  وبالنظر إىل اخلطوط االسرتاتيجية املقرتحة  الساخنة إىل حجم وتعقيد منطقة حو  البحر األبي  املتوس 
 حامسا   لعب دورا  سي فريق التنفيذ اإلقليميظ يف التنمية وتعزيز مشاركة مجموعة أوسع من الشركا ، فإن اإىل تعميم احلفهناك حاجة 

 يف دعم توحيد الشبكات على نطاق احلو  وحتديد فرص التمويل اإلقليمية لالستفادة من استثمارات الصندوق واستكماهلا.

العمل كوحدة اتصال للشبكات ذات الصلة في جميع أنحاء المتوسط  :2-6األولوية االستثمارية 
 من أجل تنسيق االستثمارات وتوجيه تمويل جديد للقضايا والمواقع ذات األولوية

غري مؤهلة  دولمن ال بريا  ك  هناك عددا   ، حيث أنللصندوقالعاملي  التشخيصي امللفحو  املتوس  فريد من نوعه داخل إن 
املصادر توجد فرص متويل كبرية من مصادر التمويل متعددة اجلنسيات و  دعم من الصندوق، ويف الوقت نفسه للحصول على

فريق يف متويل أنشطة اجملتمع املدين. وسيعمل  كبريا    ، اليت يساهم بعاها بالفعل إسهاما  دولالوطنية واخلاصة والعامة داخل هذه ال
 Plan عن خطة بلو  الشبكات القائمة مثل اتفاقيات برشلونة وبون ورامسار، فاال  بنيللتنسيق كمركز اتصال   التنفيذ اإلقليمي

Bleu. 

 االستدامة -14
 ق:ائيعاجل امللف االستدامة بأربع طر 

: تسهيل الشراكات بني اجملتمع املدين واحلكومات وقطاع الشركات هو أمر أساسي المتكاملة متعددة أصحاب المصلحة نُ ُهجال
 يف املواقع اليت يتم فيها متويل املشاريع.الستدامة العمل 

صبح أكثر فعالية وأفال يف التخطي  تمن أن  ةاحملليمنظمات اجملتمع املدين : متكني قدرات منظمات المجتمع المدني تطوير
 اهلممعألل حتصيل التمويواإلدارة و 

املقدم ل الدعم املايل األك ر التمويل ويكمّ ثغرات يسد صندوق المتويل إن : صندوق مع مصادر الدعم األخرىالمحاذاة تمويل 
 ريةتشاو القد أتاح العمل من خالل اللجنة لالثنائية إىل الوكاالت احلكومية يف املنطقة. املصادر من املصادر متعددة األطراف و 
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اجلهات املاحنة و لشركا ، مثل مؤسسة مافا ومؤسسة األمري أل رت الثاين، االستفادة املثلى من أموال الصندوق للصندوق وا
 املاحنني اآلخرين. ق ب لملنح الصندوق من  الداعم واملكملاألخرى، مبا يف ذلك التمويل 

إدارة فعالة للمنح وبنا   تقدمييف االستدامة من خالل يساهم  فريق التنفيذ اإلقليميدور إن : فريق التنفيذ اإلقليميدور  توسيع
االعرتاف بدور منظمات اجملتمع املدين  وتعزيزالقطاع اخلاص هيئات و  اهليئات احلكوميةوإقامة الصالت مع  ذات العالقةالقدرات 

 .ذات املدى الطويل آليات التمويل املبتكرة على الشركا والعمل مع  اجملتمعيف 
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 الداللة التعبير العربي المصطلح االنكليزي
dry broadleaf forests وحراج تسودها أنواع شجرية ذات أوراق عرياة غابات  غابات عرياات األوراق اجلفافية

من ثنائيات الفلقة واملتحملة للجفاف فيزيولوجيا  مثل 
 أنواع السنديانيات واللوزيات ال رية واألركانيا وسواها

coniferous forests غابات وحراج تتكون من أنواع شجرية من األنواع  غابات خمروطية
الشوح أو السرو أو املخروطية من الصنوبر أو األرز أو 

 العرعر أو سواها
mixed forests غابات وحراج تتكون من مزيج من أنواع شجرية من  غابات خمتلطة

ثنائيات الفلقة ومن األنواع املخروطية املختلفة وفقا  
 للمنطقة اجلغرافية

montane grasslands ة غالبا  أعلى من املروج اليت تنمو يف املرتفعات اجلبلي األراضي العشبية اجلبلية
 خ  منو األشجار.

xeric shrublands أراضي تسودها أنواع خشبية شجرية أو شجريية مقاومة  مناطق الشجريات اجلفافية
 للجفاف واملناخ احلار مثل أنواع األكاسيا والسدر

endemic أنواع ينحصر وجودها الطبيعي يف منطقة جغرافية حمددة  املتوطنة األنواع
 واسعة االنتشارضيقة أو 

flyways املسار اليت تتبعه الطيور أثنا  هجرها السنوية بني  مسار اهلجرة
 مناطق التشتية ومناطق التفريخ والتكاثر وبالعكس

saproxylic beetles مجموعة اخلنافس اليت تعتمد يف غذائها وطور أو أكثر  اخلنافس الر ّمّية
لل بشكل من أطور حياها على اخلشب امليت واملتح

مباشر أو غري مباشر مثل أنواع اخلنافس احلفارة أو 
 خنافس أو سوسة اخلشب 

dung beetles مجموعة اخلنافس اليت تعتمد يف غذائها وطور أو أكثر  خنافس الروث
من أطور حياها على روث احليوانات مثل أنواع اجل ع ل 

 أو خنافس األر 
Dragonflies & 

damselflies 
مجموعتان من احلشرات قوية الطريان وتنمو حورياها  واليعاسيباشات الرعّ 

 املفرتسة يف املا  
Watersheds منطقة جغرافية ذات طبوغرافية تؤد  لتجميع مياه  مساق  املياه

اهلطوالت املختلفة وتصريفها ضمن حدود املسق  حىت 
تصل إىل مجار  املياه شبه الدائمة أو الدائمة حىت 

 البحريات أو البحاروصوهلا إىل 
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