صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة

الملف التشخيصي للنظام البيئي

منطقة التنوع الحيوي الساخنة في حوض البحر األبيض المتوسط

مطول
ملخص تقني ّ

متوز (يوليو) 2017

1

جدول المحتويات:
 -1مقدمة 4 ...........................................................................................................................................................
 1-1صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة 4 .............................................................................................................
 2-1المنطقة الساخنة للتنوع الحيوي في حوض البحر األبيض المتوسط 4 .........................................................................
 3-1تحديث الملف التشخيصي البيئي 5 ...................................................................................................................
 -2خلفية الموضوع 5 ..............................................................................................................................................
 -3المرحلة األولى من استثمار الصندوق :نظرة عامة والدروس المستفادة 6 ...........................................................................
 1-3الدروس المستفادة على مستوى الملف التشخيصي 7 .............................................................................................
 2-3الدروس المستفادة بشأن المسائل الموضوعية 10 .................................................................................................
 3-3الدروس المستفادة عن فترة االستثمار 11 ..........................................................................................................
 -4األهمية الحيوية والبيئية لمنطقة حوض البحر المتوسط الساخنة 11 ...................................................................................
 1-4التنوع والتوطن 11 .....................................................................................................................................
 2-4خدمات النظم البيئية في المنطقة الساخنة 12 .......................................................................................................
 -5مخرجات المحافظة على البيئة التي تم تحديدها من أجل المنطقة الساخنة 13 .......................................................................
 1-5مقدمة 13 .................................................................................................................................................
 2-5مخرجات األنواع 13 ...................................................................................................................................
 3-5مخرجات المواقع 14 ...................................................................................................................................
 4-5مخرجات الممرات 17 .................................................................................................................................
 -6السياق االجتماعي االقتصادي للمنطقة الساخنة 18 .......................................................................................................
 1-6السياق 18 ................................................................................................................................................
 2-6المنحى السكاني واالجتماعي 19 .....................................................................................................................
 3-6المنحى االقتصادي 19 .................................................................................................................................
 -7سياق السياسة البيئية في المنطقة الساخنة 20 ..............................................................................................................
 1-7الحوكمة 20 ..............................................................................................................................................
 2-7التشريعات الوطنية 20 .................................................................................................................................
 –8سياق المجتمع المدني 21 .....................................................................................................................................
 1-8نظرة عامة 21 ...........................................................................................................................................
 2-8احتياج القدرات22 ......................................................................................................................................
 3-8أدوار المجتمع المدني 23 ..............................................................................................................................
 -9تهديدات التنوع الحيوي في المنطقة الساخنة 23 ..........................................................................................................
 -10تغير المناخ 25 ................................................................................................................................................
 1-10تغير المناخ المستقبلي المتوقع 25 ..................................................................................................................
 2-10اآلثار المتوقعة على التنوع الحيوي 25 ...........................................................................................................

2

 3-10اإلجراءات التي يتخذها المجتمع المدني 26 ......................................................................................................
 -11تقييم االستثمارات الحالية للمحافظة على البيئة 26 .....................................................................................................
 1-11مقدمة 26 ...............................................................................................................................................
 2-11المصادر الرئيسية الستثمار المحافظة على البيئة في المنطقة الساخنة 27 ..................................................................
 3-11االتجاهات والثغرات في االستثمار في المنطقة الساخنة 29 ...................................................................................
 -12الحيز المناسب لالستثمار من الصندوق 29 ..............................................................................................................
 1-12الدول المؤهلة 29 .....................................................................................................................................
 2-12نظرية التغيير للصندوق في المنطقة الساخنة لحوض البحر األبيض المتوسط 30 ........................................................
 3-12التركيز االستراتيجي للبرنامج31 ............................................................................................. 2022-2017 ،
 -13استراتيجية استثمار الصندوق والتركيز البرامجي32 .............................................................................2022-2017 ،
التوجه االستراتيجي  .1دعم المجتمع المدني إلشراك أصحاب المصلحة في إظهار نهج متكاملة للحفاظ على التنوع الحيوي في المناطق
الساحلية 34 ..........................................................................................................................................................
التوجه االستراتيجي  .2دعم اإلدارة المستدامة لمساقط المياه من خالل نهج متكاملة لحفظ التنوع الحيوي المهدد للمياه العذبة 38 ............
التوجه االستراتيجي  .3تعزيز المحافظة على الممارسات التقليدية الستخدام األراضي الالزمة لحفظ التنوع الحيوي لمنطقة البحر األبيض
المتوسط في الممرات ذات األولوية وذات القيم المرتفعة من النواحي الثقافية والتنوع الحيوي 42 ..................................................
التوجه االستراتيجي  .4تعزيز مشاركة المجتمع المدني في دعم الحفاظ على النباتات المعرضة لالنقراض بشكل حرج أو ذات نطاق
االنتشار المحدود للغاية 45 ........................................................................................................................................
التوجه االستراتيجي  .5تعزيز مجتمع الحفاظ اإلقليمي من خالل تبادل أفضل الممارسات والمعارف بين الجهات المستفيدة عبر المنطقة
الساخنة 46 ...........................................................................................................................................................
التوجه االستراتيجي  .6توفير القيادة االستراتيجية والتنسيق الفعال الستثمار الصندوق من خالل فريق التنفيذ اإلقليمي 47 ....................
 -14االستدامة 48 ..................................................................................................................................................

This document was produced with the financial and technical support of the Critical Ecosystem
Partnership Fund, the Prince Albert II of Monaco Foundation and MAVA Fondation pour la Nature

3

 -1مقدمة
 1-1صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة
إن صندوق شراكة األنظمة البيئية اهلامة ) (CEPFهو مبادرة متويل تعاونية من الوكالة الفرنسية للتنمية ) (AFDومنظمة احلفظ
الدولية :كونزيرفيشني انرتناشيونال ) (CIواالحتاد األورويب ) (EUومرفق البيئة العاملي ) (GEFوحكومة اليابان ومؤسسة جون د.
وكاثرين ت .ماك آرثر ) (John D. and Catherine T. MacArthur Foundationوالبنك الدويل .ويتمثل
هدفهم املشرتك يف احلفاظ على املناطق الساخنة للتنوع احليو  ،وهي املناطق الـ  36األكثر أمهية واألكثر هديدا على الصعيد العاملي
للحفاظ على التنوع احليو األرضي ( .)Myers et al.2000وتعرف املناطق الساخنة  Hotspotsبأهنا مناطق يوجد فيها ما
ال يقل عن  1500نوع من النباتات اليت ال توجد يف أ مكان آخر يف العامل ،واليت فقدت أكثر من  70يف املائة من نطاق موئلها
األصلي (.)Mittermeier et al.2004
يقدم هذا الصندوق التمويل إىل الدول اليت وقعت على االتفاقية املتعلقة بالتنوع احليو  ،وتلك املؤهلة للحصول على متويل من مرفق
البيئة العاملي ،وتلك الدول األعاا يف مجموعة البنك الدويل .وتعت ر منطقة حو

البحر األبي

املتوس الساخنة منطقة غري

اعتيادية ألن أكثر من نصف الدول اليت تغطيها هي أعاا يف االحتاد األورويب أو ذات اقتصاد متطور مما جيعلها غري مؤهلة للحصول
على دعم من الصندوق .إن الدول الـ  14املؤهلة للحصول على دعم من الصندوق تقع يف مشال أفريقيا والشرق األوس  ،والبلقان.
أما دول كوسوفو وفلسطني( 1الافة الغربية وقطاع غزة) فإهنا أياا ضمن املنطقة الساخنة ولكنها ال تستويف معايري الدعم من
الصندوق .إهنا مدرجة يف فصول حتليل الوضع لتوصيف وتشخيص النظام البيئي واليت تصف برنامج أعمال شامل للحفاظ والذ
ميكن أن يستخدمه ممولون آخرون لتوجيه استثماراهم يف إجرا ات حفظ البيئة اليت تقودها مجموعات اجملتمع املدين .ومع ذلك ،فهي
مستبعدة من تعريف الصندوق لألمكنة املناسبة للتمويل منه ومن إعطا األولوية ملواقعها للحصول على الدعم من الصندوق.

 2-1المنطقة الساخنة للتنوع الحيوي في حوض البحر األبيض المتوسط
إن منطقة حو

البحر األبي

املتوس الساخنة هي ثاين أك ر منطقة ساخنة يف العامل مبساحة  2085292كم ،2وهي أك ر منطقة

من املناطق اخلمس ذات املناخ املتوسطي يف العامل .وهي متتد من الرأس األخار غربا إىل األردن وتركيا شرقا ،ومن إيطاليا يف الشمال
إىل تونس يف اجلنوب .كما تشمل أجزا من إسبانيا وفرنسا ودول البلقان واليونان وتركيا ودول مشال أفريقيا والشرق األوس  ،فاال
عن حوايل  5000جزيرة منتشرة يف مجيع أحنا البحر األبي

املتوس  .إضافة لذلك وإىل الغرب من اليابسة الرئيسية للمنطقة

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

 3-1تحديث الملف التشخيصي البيئي
لقد أطلق الصندوق يف العام  ،2012برنامج استثمار مدته مخس سنوات يف املنطقة الساخنة ،أسفر عن تقدمي  108منح إىل 84
منظمة خمتلفة يف  12دولة بقيمة إمجالية قدرها  11مليون دوالر أمريكي .وقد وافق مجلس املاحنني يف الصندوق على حتديث امللف
التشخيصي البيئي كأساس ل رنامج دعم آخر مدته مخس سنوات ،من العام  2017إىل العام  .2022وقد أخذت عملية التحديث
يف احلسبان التغريات السياسية املأساوية الكبرية يف املنطقة منذ اعداد امللف التشخيصي البيئي األول يف العام  ،2010والكم الكبري
من املعلومات اجلديدة املتاحة اآلن عن التنوع احليو للمنطقة الساخنة ،وذلك جزئيا نتيجة لألعمال اليت قام الصندوق بتمويلها
خالل املرحلة األوىل.
ويتمثل جوهر تشخيص النظام البيئي يف حتديد "نتائج احلفظ" لـ  16دولة .وتشري هذه املخرجات إىل مجموعة كاملة من أهداف
احملافظة على البيئة يف املنطقة الساخنة يتعني حتقيقها من أجل منع فقدان التنوع احليو  .وحتقيقا هلذه الغاية ،يتم تعريف األهداف
على ثالثة مستويات ،متثل )1( :األنواع املهددة عامليا داخل املنطقة؛ ( )2املواقع اليت تدعم هذه األنواع (أ املناطق الرئيسية للتنوع
احليو ")"KBAs؛ و( )3املمرات الالزمة للحفاظ على العمليات البيئية والتطورية اليت تعتمد عليها تلك املواقع .وتستند مكانة
واسرتاتيجية التمويل اليت يقدمها الصندوق على هذه النتائج ،كما حتدد هذه املخرجات أولويات التمويل اليت يقدمها الصندوق على
مدى السنوات اخلمس املقبلة يف الدول املؤهلة الـ  14من دول املنطقة الساخنة.

 -2خلفية الموضوع

لقد مت حتديث امللف التشخيصي البيئي من خالل جتمع يتألف من منظمة بريداليف إنرتناشونال ،االحتاد الدويل حلماية الطبيعة

) ،(IUCNو تور دو فاالت "مرصد املناطق الرطبة املتوسطية" ) ،(Tour du Valatاحلماية الشاطئية ( Conservatoire
 ،)du Littoralو ثالث منظمات من شركا بريداليف إنرتناشونال يف املنطقة املتوسطية وهم :بريداليف إسبانيا-مجعية الطيور
االسبانية ) ،(SEOوبريداليف سلوفينيا-مجعية مراقبة ودراسة طيور سلوفينيا ) ،(DOPPSوبريداليف تونس-مجعية أحبا الطيور يف
تونس ) .(AAOوقد ساهم أكثر من  500شخص ميثلون احلكومات الوطنية واجملتمعات احمللية ومؤسسات األعمال ومنظمات
اجملتمع املدين يف املنطقة الساخنة حلو

البحر األبي

املتوس من خالل سلسلة من االجتماعات وورشات العمل واملشاورات

املباشرة الكرتونيا .وقام بتمويل حتديث امللف التشخيصي البيئي كل من الصندوق ومؤسسة األمري أل رت الثاين أمري موناكو ،ومؤسسة
مافا للطبيعة ).(MAVA
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الشكل  :1-1المنطقة الساخنة في حوض البحر األبيض المتوسط

 -3المرحلة األولى من استثمار الصندوق :نظرة عامة والدروس المستفادة

لقد مت يف العام  2010صياغة امللف التشخيصي البيئي اليت وجهت املرحلة األوىل من استثمار الصندوق يف املنطقة الساخنة من

حو

املتوس من خالل عملية تشاركية شاملة شارك فيها أكثر من  100خبري من اجملتمع املدين واملاحنني وأصحاب املصلحة

احلكوميني يف مجيع أحنا املنطقة .وقد اقتصر استثمار الصندوق ،بالرغم من طموحه ومنظوره اإلقليمي ،على  12دولة مؤهلة ،وهو
أقل من العدد األويل املتوخى يف امللف التشخيصي البيئي بسبب الشؤون األمنية وأسباب أخرى.
لقد متت مراقبة الدروس املستفادة طوال فرتة تنفيذ املرحلة األوىل من استثمار الصندوق اليت استمرت من عام  2012إىل عام
 .2017ومن املمارسات الرئيسية اليت اتبعت نذكر التقييم يف منتصف املدة 2ا لذ أجر يف عام  ،2015ومشل تقييمات وطنية يف
 11دولة مؤهلة ،ودراسة استقصائية الكرتونية (باإلنرتنت) للحاصلني على املنح املقدمة من الصندوق واملتقدمني الذين مل حيصلوا على
املنح ،إضافة إىل حلقة عمل إقليمية حارها أكثر من  50ممثال من اجلهات اليت حصلت على منح من الصندوق ومن املسؤولني
احلكوميني والدبلوماسيني والشركا املاحنني.
http://www.cepf.net/SiteCollectionDocuments/mediterranean/MED-MTA-Nov3.pdf
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 1-3الدروس المستفادة على مستوى الملف التشخيصي
التركيز الجغرافي
لقد أثر التغيري السياسي وعدم الوضوح واالستقرار االقتصاد على تنفيذ مرحلة استثمار الصندوق يف كثري من دول املنطقة الساخنة،
ومن املرجح أن تستمر هذه العوامل يف التأثري على بع

الدول يف املرحلة املقبلة .وقد أدى نشر عملية تقدمي املنح ع ر العديد من

الدول املؤهلة ،إضافة إىل املرونة فيما يتعلق بتوقيت ومجال الدعوة لتقدمي مقرتحات ،إىل زيادة قدرة الصندوق على االستفادة من
الفرص مع التقليل إىل أدىن حد من خطر الفشل يف حتقيق األهداف على مستوى امللف كامال بسبب املشاكل السياسية أو األمنية
يف بع

الدول على وجه اخلصوص.

وفيما يتعلق بعدد املواقع اليت ينبغي أن تكون ذات أولوية للدعم املقدم من الصندوق ،فإن اخل رة من املرحلة األوىل تشري إىل أنه من
الارور إعطا األولوية لـزيادة حوايل " ٪50على األقل" يف عدد املواقع ألجل الدعم من الصندوق وذلك أكثر من املوارد املتاحة،
وذلك ألنه ليس من املمكن دائما االستثمار يف املواقع اليت مت اعطائها األولوية يف البداية وذلك ألسباب أمنية أو تغري الوضع
السياسي أو عدم موافقة السلطات الوطنية على العمل؛ وحىت عندما يكون االستثمار يف دولة ما ممكنا فإنه من املمكن عدم تلقي
مقرتحات تنافسية مناسبة؛ كما أن االستثمارات يف بع
منظور املاحنني قد جيعل استثمار الصندوق يف بع

املواقع قد ال تؤد إىل آثار مباشرة على احملافظة على البيئة؛ كما أن تطور

املواقع غري مناسب.

ومثة درس آخر مستخلص هو أن البيئة التشغيلية ملنظمات اجملتمع املدين يف بع

دول املنطقة الساخنة تتطلب مرونة كبرية أثنا

التنفيذ للسماح باالستثمار املؤثر .ففي اجلزائر ،على سبيل املثال ،حيد القانون من نشاط املنظمات غري احلكومية اليت ال يسمح هلا أن
تعمل إال يف املقاطعة اليت نشأت فيها .ويف ليبيا ،حال الوضع السياسي واألمين دون قيام املنظمات غري احلكومية بالعمل يف املمر
الوحيد ذ األولوية يف الدولة ،مما أدى إىل اختاذ اجمللس قرارا بقبول مشاريع من اجلز الغريب من الدولة ،واعتماد هنج مرن لدعم اجملتمع
املدين فيها.
وعالوة على ذلك ،كان هناك توافق واسع يف اآلرا بني ممثلي اجملتمع املدين واملاحنني واحلكومات خالل مجيع املشاورات املتعلقة بتقييم
منتصف املدة والرؤية طويلة األجل وحتديث معلومات النظام البيئي فاال عن اجتماعات اللجنة التشاورية للصندوق يف حو
األبي

البحر

املتوس  ،على أنه ينبغي أن يقوم الصندوق مبواصلة تركيز االهتمام على املواقع اليت تلقت فعليا دعما من الصندوق ،من أجل

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
لقد أشار تقييم منتصف املدة واملراقبة الروتينية للمنح وامللف التشخيصي إىل أن املكانة املناسبة للصندوق يف املنطقة الساخنة تكمن
بشكل واضح يف تقدمي الدعم ملنظمات اجملتمع املدين احمللية والوطنية .وتتمثل إحدى السمات اخلاصة حلو

البحر األبي

املتوس

يف أن منظمات احلفظ الدولية تتاح هلا الفرصة للحصول على مبالغ كبرية من التمويل للمنح من خمتلف آليات التمويل التابعة لالحتاد
األورويب ،فاال عن منظمات التعاون األملاين ومرفق البيئة العاملي ومؤسسة مافا ومصادر أخرى ،مما يتيح هلا تنفيذ ال رامج اإلقليمية
واملشاريع الك رى على الصعيد الوطين .وهناك استثنا جزئي يف منطقة البلقان حيث كشفت عملية الرؤية على املدى الطويل أن متويل
الصندوق ميثل حوايل ثلث التمويل املتاح ملنظمات اجملتمع املدين البيئية احمللية ،يف حني يغطي اجلز الباقي متويل من االحتاد األورويب
ألنشطة ما قبل االنامام ،ومنح للمنظمات غري احلكومية املعروفة .يوجد ،ع ر املنطقة الساخنة ككل ،عدد قليل جدا من مصادر
التمويل ملنظمات اجملتمع املدين احمللية والوطنية الراغبة يف املشاركة يف احلفاظ على الطبيعة ،مما جيعل من الصندوق مصدرا حامسا لدعم
هذه املنظمات .ويف إطار امللف الشامل للصندوق ،فإن للمنظمات الكبرية ذات القدرات األعلى دور مهم تؤديه "ككيانات للتوجيه"
يف اشراك منظمات اجملتمع املدين احمللية والقاعدية من خالل املنح الفرعية ،وتوفر التدريب العملي لبنا القدرات ودعمها من أجل
آليات التقدمي على املنح الصغرية.
ومثة درس مهم آخر للصندوق وهو أمهية التعاون املستمر (بل وتعزيزه) مع ال رامج األخرى اليت تعمل يف مجال البيئة مع اجملتمع املدين،
مثل برنامج املنح الصغرية ) (SGPالتابع ملرفق البيئة العاملي ،وبرنامج للمبادرات الصغرية ( )PPIالتابع لـلصندوق الفرنسي للبيئة العاملية
) ،(FFEMوبرنامج الوكالة األملانية للتعاون الدويل ) (GIZألجل اجملتمع املدين يف البلقان.
لقد ثبت أن تبادل اخل رات مهم لبنا قدرات املنظمات غري احلكومية الفردية ،فاال عن تطوير "مجتمع حفاظ" أقوى وقادر على
التأثري يف صنع السياسات واألعمال التجارية .ويف حني أثبتت وسائل التواصل االجتماعية والقوائم ال ريدية اإللكرتونية أهنا وسيلة
مفيدة لنشر التقارير والتحاليل ،فقد أبرزت الدراسات االستقصائية ألصحاب املصلحة أمهية التواصل وجها لوجه .لقد وجد
املستفيدون من منح الصندوق أن ورشات العمل الوطنية اليت جتمع بني مجيع املستفيدين من الصندوق (وأصحاب املصلحة اآلخرين)
العاملني يف مجال احملافظة على البيئة يف دولة ما غالبا ما تكون مفيدة بشكل خاص واقرتحوا تنظيم هكذا ورشات عمل يف كل دولة
على أساس سنو .
كما تبني أن االجتماعات اإلقليمية اليت تتناول مواضيع حمددة كانت مفيدة أياا ،وال سيما لتعزيز التعاون يف املواقع ع ر احلدود وعن
طريق الشبكات اإلقليمية .وخالل املرحلة األوىل ،متت دعوة العديد من اجلهات املستفيدة من املنح إىل بنا زيارات تبادل مع اجلهات
األخرى املمولة من الصندوق أثنا تصميم مشاريعها  .وكان لذلك نتائج عظيمة فيما يتعلق ببنا التحالفات وتعزيز القدرات ،مما يوحي
بأنه ينبغي احلفاظ على هذا النهج أو تنظيمه خالل مرحلة التمويل اجلديدة .كما وجد أن املشاركة يف ورشات العمل اإلقليمية اليت
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نظمتها مبادرات إقليمية أخرى (مثل :شبكة املناطق احملمية املتوسطية  ،MedPANمركز األنشطة االقليمية للمناطق احملمية ذات
اخلصوصية ... ،RAC-SPAاخل) كانت مفيدة أياا يف توسيع مجتمع احلفاظ اإلقليمي ،من خالل إشراك املزيد من اجلهات الفاعلة
احمللية.
وخالل املرحلة األوىل من استثمار الصندوق ،كانت هناك عدة أمثلة على عملية تقدمي منح "مجاعية" ،حيث قدمت مجموعات من
املنح ملنظمات اجملتمع املدين ) (CSOsمع مهارات تكميلية ملعاجلة مسألة احملافظة على البيئة على نفس املوقع .على سبيل املثال ،قد
تقوم إحدى منظمات اجملتمع املدين بإجرا املسوحات البيئية األولية ،واليت تفيد يف تطوير توصيات اإلدارة من قبل منظمة مجتمع مدين
أخرى متخصصة يف الدعم ،واليت بدورها قد تبلغ برنامج منظمة أخرى من منظمات اجملتمع املدين اليت تشارك يف تعبئة اجملتمع احمللي
يف املوقع .وقد ثبت أن ذلك كان هنجا فعاال لالستفادة من املهارات واخل رات التكميلية ملختلف منظمات اجملتمع املدين يف سياقات
قد ال تتوفر لدى منظمة واحدة القدرات الارورية املتكاملة رأسيا .ومن خالل املاي قدما ،ميكن للصندوق أن يستفيد من اخل رة
املكتسبة من املرحلة األوىل بالتشديد على إقامة العالقات والشراكات بني الشركا املستفيدين من املنح حاليا والشركا اجلدد وتسهيل
االتصال بينهم ع ر املواضيع املشرتكة ،وحتفيز مجاالت العمل املشرتكة .وسوف يكون هذا تركيزا خاصا لدور فريق التنفيذ اإلقليمي
) (RITوسيتطلب من فريق التنفيذ اإلقليمي أن يأخذ وجهة نظر اسرتاتيجية لبنا مجتمع متعاضد من منظمات اجملتمع املدين على
املستوى احمللي والوطين واإلقليمي ،الذ يصبح أقل اعتمادا على الدعم التقين واملايل اخلارجي مع مرور الوقت .ومن الطرائق اليت ميكن
لفريق التنفيذ اإلقليمي أن يتبعها القيام بتشجيع املشاريع التعاونية اليت تشمل منظمتني أو أكثر خالل مرحلة تصميم طلب املنح.
ومثة درس آخر واضح من املرحلة األوىل هو أمهية الرتكيز على العمل املستند إىل املوقع أوال ،إذا كان املستفيدون من املنح سيحققون
آثارا على السياسات البيئية .ويتعني على منظمات اجملتمع املدين احمللية أوال أن تظهر كفا ة النـهج املتكاملة ألصحاب املصلحة
املتعددين على املستوى احمللي .إن رفع مستوى هذه النـهج والتأثري على صانعي السياسات لدمج اجلوانب الرئيسية يف السياسات
واخلط حيدث فق عندما تكتسب منظمات اجملتمع املدين احمللية املهارات واملصداقية الالزمة على املستوى احمللي .ويتطلب ضمان
التأثريات على السياسات أياا تعاونا مبتكرا بني منظمات اجملتمع املدين واملنظمات احمللية ذات اخل رة يف التأثري على السياسات واليت
قد تأيت من قطاعات تنموية أخرى غري البيئة .ويستدعي ذلك إقامة شراكات مبتكرة للوصول إىل ما هو أبعد من مجاهري املنظمات
ذات التوجه حنو احملافظة على البيئة.
وباملقارنة مع التأثري على احلكومة احمللية والوطنية ،فإن خ رة اجلهات املستفيدة مع القطاع اخلاص كانت أكثر حمدودية خالل املرحلة
األوىل .ويتطلب ذلك اهتماما وجهدا خاصا يف السنوات القادمة .وبنا على جتربة املرحلة األوىل ،فإنه من املهم :البد على املستوى
احمللي مع الشركات الراسخة يف اجملتمع واملنظر الطبيعي؛ والبحث عن فرص لتعزيز صورة الصناعة يف نفس الوقت الذ تقدم فيه فوائد
احملافظة على البيئة؛ ومجع البيانات اليت تثبت للشركات التجارية الفوائد املالية من إجرا ات احملافظة على البيئة؛ وأن تكون خالقة يف
البحث عن فرص للحصول على الدعم العيين من القطاع اخلاص.
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 2-3الدروس المستفادة بشأن المسائل الموضوعية
لقد اتسمت املرحلة األوىل من استثمار الصندوق يف املناطق الساخنة بتوجه اسرتاتيجي يركز على املناطق الساحلية مع أولويات
استثمار ترتب مبا يلي :تنفيذ اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية؛ التأثري على سوق السياحة األوروبية .وتعزيز سبل العيش احمللية من
خالل السياحة القائمة على الطبيعة .وعلى الرغم من أنه مت متويل  37مشروعا يف هناية املطاف يف إطار هذا التوجه االسرتاتيجي ،فقد
أظهرت التجربة أن معظم منظمات اجملتمع املدين ليس لديها القدرة واملصداقية الالزمة للتصد للتحديات املعقدة ومتعددة أصحاب
املصلحة يف مجال احملافظة على البيئة على مستوى كامل املمرات الساحلية .إن أحد الدروس املستفادة أن اإلدارة املتكاملة للمناطق
الساحلية ) (ICZMهي مفهوم معقد ال يفهمها العديد من منظمات اجملتمع املدين احمللية ،مع وجود عدد حمدود من املواد التفسريية
اجليدة باللغات احمللية .وقد تبني أن البد بنهج يركز على املوقع واستخدامه كمنصة للمشاركة يف مسائل التخطي والسياسات العامة
األوسع نطاقا ميثل وسيلة فعالة ملعاجلة هذه املسألة .وكان الدرس الثاين هو أن التوقيت هو مفتاح النجاح ،وهذا يتطلب من منظمات
اجملتمع املدين أن تكون انتهازية .ففي العديد من احلاالت ،مل تكن هناك فرص ملنظمات اجملتمع املدين لالخنراط يف اإلدارة املتكاملة
للمناطق الساحلية ،حيث مل يكن هناك عملية مستمرة تقودها احلكومة يف املواقع واملمرات ذات األولوية ،كما أن منظمات اجملتمع
املدين ذاها ليست يف وضع مي ّكنها من حتفيز إطالق عمليات اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية .وكان الدرس الثالث هو أن
منظمات اجملتمع املدين وجدت عموما صعوبة يف الشروع يف عمليات التخطي لإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية أو التأثري عليها
ألن هذه النقاط هي حكر على احلكومات الوطنية ومل تكن مفتوحة ،وال سيما يف مشال أفريقيا ،أمام منظمات اجملتمع املدين اليت
تؤد دورا قياديا .ومن غري احملتمل أن يكون للمشروع الذ يهدف إىل التأثري يف االدارة املتكاملة للمناطق الساحلية أ أثر ما مل
تكن هناك فرصة واضحة للمشاركة مع اجلهات احلكومية املعنية .ويتطلب ذلك متويال صغريا نسبيا ومتاحا بسرعة لتمكني منظمات
اجملتمع املدين من االستفادة من الفرص عند نشوئها.
إن النمو السريع يف السياحة الذ كان متوقعا من قبل امللف األصلي للنظام البيئي يف مشال أفريقيا مل حيدث أساسا بسبب املخاوف
األمنية .وكان سوق السياحة األوروبية يف حالة تغري خالل املرحلة األوىل متأثرا بالتطورات السياسية واالقتصادية يف االحتاد األورويب
ودول املنطقة الساخنة إضافة إىل الصعيد العاملي .ونتيجة لذلك ،ثبت أنه من الصعب حتقيق األولوية االستثمارية املتعلقة بالتأثري يف
سوق السياحة األوروبية ،وهي اآلن ذات أمهية أقل إحلاحا يف بع

اجملاالت .وقد مت احلصول على أفال النتائج عندما مت تزويد

املنظمات احمللية بالوسائل والدعم املطلوب لتحقيق نتائج ملموسة على املستوى احمللي ،وبالتايل اكتساب القدرة والشرعية .وقد أرسى
ذلك األساس لبع

هذه املنظمات لبد العمل على نطاق أوسع واملشاركة الفعالة يف العمليات اليت تقودها احلكومات والتأثري عليها.

لقد اختذت املرحلة األوىل من استثمارات الصندوق أياا توجها اسرتاتيجيا يركز على أحوا
مبا يلي :تنفيذ املبادرات املتكاملة حلو

األهنار ،مع أولويات االستثمار املتعلقة

األهنار؛ دعم السياسات والقدرات؛ آليات متويل جديدة إلدارة مساق املياه؛ وإدخال
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حتسينات على استخدام املياه الزراعية مما يتيح توفري املياه الكافية للوظائف البيئية .لقد مت جتميع أفال املمارسات وتشاركها مع
أصحاب املصلحة املعنيني يف مجيع أحنا املنطقة الساخنة .ومت استخالص عدد من الدروس من خالل املنح يف إطار هذا التوجه
االسرتاتيجي .إن النهج املتكامل إلدارة أحوا

األهنار هو أمر معقد ولدى القليل فق من منظمات اجملتمع املدين الفهم الكامل

للمفهوم واملهارات املطلوبة لتنفيذه .وهناك حاجة إىل حتديد أفال ملواقع األنواع املهددة ،لتسهيل التعرف على التهديدات وإجرا ات
التخفيف احملتملة ،وتعظيم أثر التدخالت على حفظ التنوع احليو  .لقد كان الوعي اجملتمعي والصلة الواضحة بني قاايا التنمية
البشرية (مثل نوعية املياه وتوافرها) ومسألة احلفاظ على التنوع احليو  ،عنصرا أساسيا يف إشراك السكان احملليني على حنو فعال يف
تدخالت احملافظة على البيئة .وهناك إمكانية إلشراك القطاع اخلاص ،وال سيما كجز من التمويل املستدام ،رغم أنه كان باإلمكان
القيام باملزيد لتحقيق ذلك.

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

احلاالت ،من خالل

متديد اجلدول الزمين للمنح ،والسماح للمتلقني باملزيد من الوقت لالستفادة من أموال املنحة ،أو املوافقة على متديد التكاليف للمنح،
حيث كانت هناك حاجة إىل أموال إضافية لتعزيز النجاح أو البنا عليه .ويف حاالت أخرى ،حتقق ذلك بدعم املنح املتتالية لنفس
املؤسسة لدعم املراحل املختلفة ل رنامج عملها .ويبدو أن ضمان استمرارية التمويل مهم جدا يف السماح للمستفيدين بتحقيق
أهدافهم بشكل كامل وزيادة استدامة النتائج .وقد كان هلذا األمر أمهية خاصة يف دول مثل اجلزائر ،حيث أن التأييد الرمسي البطي
والتعقيد اإلدار قد أديا إىل تأخريات كبرية .كما أن ذلك كان ضروريا للمبادرات اليت تنطو على إنشا أو تعزيز املناطق احملمية ،إذ
بدا أن ثالث سنوات هي احلد األدىن من فرتة التنفيذ الالزمة .كما أن متديد فرتة دعم الصندوق أياا قد مسح للمستفيدين بتطوير
أنشطة جديدة تتعلق بتقاسم اخل رات وتعظيم اإلفادة من هذه الدروس.

 -4األمهمية الحيوية والبيئية لمنطقة حوض البحر المتوسط الساخنة
 1-4التنوع والتوطن
يعد حو

البحر املتوس ثالث أغىن منطقة ساخنة يف العامل من حيث التنوع احليو للنباتات ( Mittermeier et al.

 ،)2004وهو أحد أهم املناطق على األر

بالنسبة للنباتات املتوطنة .وهو يدعم ست مناطق حيوية أرضية :الغابات واحلراج

املتوسطية ،وهي األوسع نطاقا ،مع مساحات أصغر من غابات عرياات األوراق اجلفافية؛ والغابات املختلطة؛ والغابات املخروطية؛
واألراضي العشبية اجلبلية؛ والصحار ومناطق الشجريات اجلفافية ( .)WWF 2006وهناك أياا أربع مناطق حيوية للمياه العذبة:
األهنار الساحلية؛ واألهنار واألراضي الرطبة للسهول الفياية املعتدلة؛ وأحوا

املياه العذبة واألحوا

الداخلية (املغلقة)؛ ودلتا

األهنار الكبرية ( .)The Nature Conservancy 2011-2013ويشمل التنوع احليو االستثنائي للمنطقة الساخنة ما يلي:
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 ٪10 من نباتات العامل (حوايل  25000نوع) نصفها تقريبا متوطنة يف املنطقة الساخنة (.)Blondel et al. 2010
يعتمد العديد من النباتات املتوطنة وذات االنتشار احملدود على موائل بشرية املنشأ نتيجة آلالف السنني من اإلدارة البشرية.
ونتيجة لذلك ،تتعر عدة أنواع للتهديد بسبب تغريات استخدام األراضي والتخلي عن املناطق الريفية ( Sirami et al.
.)2010
 قرابة  300نوع من الثدييات ،منها  38نوعا متوطنة أرضية.
 534 نوعا من الطيور ،منها  63نوعا متوطنا .ويع ر املنطقة الساخنة ماليني الطيور املهاجرة على مسار اهلجرة يف شرقي
احملي األطلسي؛ ومسار البحر املتوس والبحر األسود وشرق أفريقيا وغرب آسيا
 أعداد استثنائية من الزواحف املتوطنة 117 :نوعا متوطن من أصل  308أنواع (حوايل  .)٪40أما يف جزر ماكرونيزيا (مبا
يف ذلك الرأس األخار) فإن  ٪90من أنواع الزواحف متوطنة.
 أعداد كبرية جدا من أنواع أسماك المياه العذبة ( 622نوعا إمجاال) ،نصفها متوطنة يف املنطقة الساخنة ،مبا يف ذلك
العديد منها احملدودة إىل نظام حبرية أو هنر واحد.
 أكثر من  600نوع من األسماك البحرية يف البحر األبي

املتوس  74 ،منها متوطنة يف املتوس  .وعندما يتم إدراج أنواع

األمساك يف اجلز الشرقي من احملي األطلسي من املنطقة الساخنة فإن إمجايل املنطقة يصبح  1122نوعا منها  122متوطن
يف املنطقة الساخنة.
 يوجد ما ال يقل عن  629نوعا من رخويات المياه العذبة يف البحريات القدمية وأحوا

األهنار الكبرية وأحوا

املياه

االرتوازية يف املنطقة؛  384نوعا منها متوطنة والعديد منها مهددة باالنقرا .
الرّميّة ،منها قرابة  338نوعا متوطنا
 579 نوعا من خنافس الروث ،منها  150نوعا متوطنا ،و 576نوعا من الخنافس ُ
أو شبه متوطن .وأعداد كبرية من الفراشات واليعاسيب.

 2-4خدمات النظم البيئية في المنطقة الساخنة
يف الكثري من األحيان ال يتم التعرف على خدمات النظم البيئية ويتم تقديرها بأقل من قيمتها الفعلية وقد تتارر نتيجة لذلك أو
تتخرب أثنا عملية التنمية االقتصادية .إن النظم التقليدية للحفاظ على هذه اخلدمات (مثل نظام الحمى يف مشال أفريقيا إلدارة
املراعي) كثريا ما مت ختريبها نتيجة لنظم تصنيف األراضي اليت فرضتها احلكومة ونتيجة التحديث الثقايف واالقتصاد ونتيجة التحار.
إن حو

البحر األبي

املتوس يعت ر من أكثر مناطق العامل تعرضا لتغري املناخ وهذا ما سيؤثر على قدرة النظم البيئية على توفري

السلع واخلدمات للمجتمع البشر ( ،)Bangash et al. 2013وهو ما يثري القلق بوجه خاص نظرا للطلبات املتزايدة اليت
وضعت على النظم البيئية.
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 -5مخرجات المحافظة على البيئة التي تم تحديدمها من أجل المنطقة الساخنة
 1-5مقدمة

على الرغم من طابعها الفريد وهشاشتها ،فإن منطقة حو

البحر املتوس الساخنة توفر سبل العيش لـ  300-200مليون شخص

يف منطقة ذات أمهية سياسية واقتصادية عاملية .حىت مع املوارد غري احملدودة ،فإنه من املستحيل احلفاظ على مجيع األنواع والنظم البيئية
يف املنطقة الساخنة يف حالتها الراهنة .ومع ذلك فإن املوارد حمدودة للغاية ويتعني على جهود احملافظة على البيئة التنافس على املكان
مع استخدامات األراضي األكثر إنتاجية من الناحية االقتصادية .لذلك ،جيب أن تكون هناك اختيارات بشأن حتديد األنواع واملواقع
واملمرات األكثر أمهية أو املمكن احلفاظ عليها أو اليت يتطلب احملافظة عليها بشكل عاجل .وتشكل هذه األولويات (أو "خمرجات
احملافظة على البيئة") جدول أعمال طويل األمد للمنطقة الساخنة ،وهو ما حيتاج إىل دعم من احلكومات واجملتمع املدين واملمولني.
وعلى مدى السنوات اخلمس القادمة مع امليزانية املتاحة احملدودة والرتكيز على اجملتمع املدين ،ال ميكن للصندوق أن يعاجل أكثر من
نسبة صغرية منها يف الدول املؤهلة األربعة عشر .وحيدد الفصالن  12و 13بشكل أكثر تفصيال املخرجات اليت سيدعمها الصندوق
يف السنوات اخلمس القادمة.

 2-5مخرجات األنواع
خمرجات األنواع هي كل تلك األنواع اليت توجد بانتظام يف املنطقة الساخنة وتصنف على أهنا مهددة عامليا .لقد استند حتديد هذه
األنواع إىل القائمة احلمرا لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة ،وذلك باختيار األنواع اليت توجد يف املناطق الساخنة وتصنف على أهنا
مهددة باالنقرا

بشكل حرج ( )CRأو مهددة باالنقرا

من منطقة حو

البحر األبي

( )ENأو معرضة لالنقرا

( .)VUفمن بني الـ  5786نوعا املسجلة

املتوس الساخنة اليت يوجد تقييم عاملي هلا يف القائمة احلمرا لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة

( ،)IUCNهناك  1311نوعا ( )٪23مهددة عامليا (اجلدول  .)1-5إن  60يف املئة من األنواع املهددة هي من احليوانات،
وتشكل رخويات املياه العذبة ( )320وأمساك املياه العذبة ( ،)224أك ر عدد من األنواع املهددة باالنقرا  .باإلضافة إىل األنواع
املذكورة يف اجلدول ( )1-5فمن املعروف أنه هناك  32نوعا من املنطقة الساخنة أصبحت منقرضة عامليا ( ،)EXأو انقرضت من
ال رية ( )EWكالتايل 11 :من أمساك املياه العذبة ،نوعني من الثدييات ،نوع واحد من الزواحف 14 ،من رخويات املياه العذبة،
وأربعة من النباتات.
يسل هذا التحليل الاو على أمهية وحساسية نباتات منطقة املتوس  :حيث مت تقييم  ٪7فق من النباتات املتوسطية من أجل
احلفاظ عليها (أقلها يف دول جنوب وشرق البحر األبي

املتوس ) ولكن  ٪28من هذه األنواع مهددة.
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 3-5مخرجات المواقع
إن املواقع املهمة للتنوع احليو ) (KBAsهي املواقع اليت تقدم مسامهات كبرية يف استمرار التنوع احليو على الصعيد العاملي .يتم
حتديد هذه املواقع ) (KBAsملكونات التنوع احليو اليت تسهم مواقع حمددة مسامهة كبرية يف استمرارها العاملي ،مثل األنواع أو النظم
البيئية املهددة عامليا .إن حتديد املواقع املهمة للتنوع احليو ) (KBAsيستخدم عدة معايري رئيسية ومعايري فرعية ،ولكل منها عتبات
مرتبطة هبا.
الجدول  1-5األنواع المهددة عالميا في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط الساخنة
عدد األنواع المهددة

المجموعة
مهددة
باالنقرا
بشكل حرج
()CR

مهددة باالنقرا
()EN

معرضة لالنقرا
()VU

االجمالي

الفقاريات -االمجايل

94

157

207

458

النسبة املئوية٪
الستكمال تقييم
احلمرا لالحتاد
حلماية الطبيعة
املستوى
(املتوسطي)

املقدرة
القائمة
الدويل
على
العاملي

النسبة املئوية ٪
األنواع املهددة على
العاملي
املستوى
(املتوسطي)

ال رمائيات

6

12

14

32

100

31

الطيور

5

8

22

35

100

7

أمساك املياه العذبة

60

83

81

224

96

37

أمساك حبرية **

7

15

46

68

100

7

الثدييات

2

15

24

41

100

14

الزواحف

14

24

20

58

89

22

الالفقاريات  -االمجايل

106

141

144

391

املرجانيات*

0

3

1

4

)21 (97

)14 (13

خنافس الروث

1

21

3

25

)29 (35

)15 (13

الفراشات

1

14

12

27

)35 (98

)17 (7

رخويات املياه العذبة

103

98

119

320

)(98

)(52

الرعاشات
اليعاسيب ،و ّ

1

5

9

15

)(95

)(10

0

0

0

0

100

0

النباتات

158

148

156

462

7

28

المجموع

358

446

507

1,311

سرطانات
والقريدس

البحر

مالحظات = CR :املهددة باالنقرا
* = البحر األبي

بشكل حرج = EN .املهددة باالنقرا ؛  = VUاملعرضة لالنقرا ؛

املتوس فق ؛ ** = احملي األطلسي والبحر األبي

املتوس .
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لقد اقتصرت مراجعة حتليل نتائج املوقع على الدول اليت مشلها حتديث ملف النظام البيئي .مت عر

بيانات املواقع املهمة للدول

األخرى يف املنطقة الساخنة يف امللف البيئي األول ،وتستخدم هذه البيانات ،حيثما كان ذلك مناسبا ،إلعطا صورة شاملة للمواقع
املهمة يف املنطقة الساخنة.
منذ وضع ملف النظام البيئي يف العام  ،2010كانت هناك تغيريات مهمة اليت تؤثر على حتديد املواقع املهمة للتنوع احليو  .وتشمل
هذه العوامل حتديد املناطق النباتية املهمة يف معظم أرجا املنطقة الساخنة وحتديد مناطق إدارة مساق املياه العذبة واملواقع املهمة
للمياه العذبة واإلضافات إىل القائمة احلمرا لألنواع املهددة عامليا ،مما يؤد إىل زيادة يف قائمة األنواع اليت تؤد إىل التعرف على
املواقع املهمة.
إمجاال ،مت حتديد  533موقعا مهما يف  16دولة وإقليما يف منطقة حو

البحر األبي

املتوس اليت يغطيها حتديث ملف النظام

البيئي و 1150موقعا مهما للمنطقة الساخنة ككل (الشكل  ،1-5اجلدول .)2-5
متثل املواقع املهمة برنامج أعمال للحفاظ على التنوع احليو األكثر هديدا ولكنها ليست بالارورة مناطق حممية .ويظهر التحليل أنه
من بني  438موقع مهم موجودة يف دول لديها بيانات موثوقة ،فإن  )٪43( 189تقع كليا أو جزئيا ضمن املناطق احملمية.
الشكل  1-5المواقع المهمة للتنوع الحيوي ) (KBAsفي منطقة حوض البحر األبيض المتوسط الساخنة
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الجدول  2-5عدد ومساحة المواقع المهمة للتنوع الحيوي ) (KBAsفي دول وأقاليم منطقة حوض البحر األبيض
المتوسط التي يغطيها تحديث ملف النظام البيئي

الدولة /المنطقة

عدد المواقع المهمة المساحة األرضية االجمالية المساحة

)(KBAs

للمواقع المهمة

(كم*)2

األرضية في النسبة المئوية من أرض

المنطقة الساخنة (كم)2

المنطقة الساخنة ضمن

المواقع المهمة*

ألبانيا

25

5,802

26,222

٪22

البوسنة واهلرسك

9

851

4,910

٪17

مجهورية اجلبل األسود

15

1,126

4,206

٪27

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة

14

1,729

5,567

٪31

كوسوفو

1

134

268

٪50

امجايل البلقان الفرعية

64

9,642

41,173

٪23

فلسطني

14

1,252

5,062

٪25

لبنان

19

3,426

10,136

٪34

األردن

13

2,186

9,560

٪23

سورية

42

11,176

51,702

٪22

امجايل الشرق األوس

88

18,040

76,460

٪24

مصر

10

321

3,742

٪9

ليبيا

14

35,381

63,913

٪55

تونس

65

4,342

81,885

٪5

اجلزائر

52

50,194

302,054

٪17

املغرب

64

30,981

323,579

٪10

الرأس األخار

29

671

4,056

٪17

امجايل مشال أفريقيا

234

121,890

779,229

٪16

تركيا

147

74,488

268,999

٪28

المجموع

533

224,060

1,165,861

٪19

مالحظات = * :األرقام تشري فق إىل اجلز األرضي من املنطقة الساخنة ،وتستثين املواقع البحرية املهمة للتنوع احليو ) (KBAsوأجزا من املواقع املهمة ال رية اليت
تغطي مناطق حبرية .كما مت استبعاد أجزا من املواقع املهمة اليت تقع خارج حدود املنطقة الساخنة.
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 4-5مخرجات الممرات
متثل املمرات وحدات مكانية أعلى ضرورية للحفاظ على العمليات البيئية والتطورية على مستوى املناظر الطبيعية .يف ملف النظام
البيئي لعام  2010مت حتديد 17ممرا نظرا لوجود أنواع متوطنة مهددة بشدة ،وللخدمات الرئيسية للنظم البيئية ،وألمهية احلفاظ على
قدرة النظام البيئي على الصمود وقدرها على حفظ السالمة الصحية واحليوية للمنطقة الساخنة .ومن بني املمرات السبعة عشرة اليت مت
حتديدها يف ملف النظام البيئي لعام  2010مت تعديل مخسة ممرات ودمج اثنني منها بالتشاور مع أصحاب املصلحة يف حلقات العمل
الوطنية واإلقليمية .وبالتايل فإن حتديث ملف النظام البيئي لعام  2016يتامن  16ممرا (اجلدول  ،3-5الشكل .)2-5
الجدول  3-5الممرات والمواقع المهمة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط الساخنة
مساحة

الممر

االجمالية

الممر مساحة

(كم)2

األرضية

(كم)2

الممر عدد المواقع المهمة المساحة
للتنوع

األرضية النسبة المئوية من

الحيوي للمواقع المهمة

)(KBAs

(كم)2

الممر ضمن مواقع

مهمة

جبال األطلس

106,620

106,620

19

13,786

٪13

الرأس األخار

42,738

4,056

29

656

٪16

13,297

12,860

9

2,221

٪17

شبه جزيرة برقة

30,107

27,196

10

20,951

٪77

جبال األطلس التلّيّة
والظهرية

82,555

81,987

41

12,300

٪15

شرق األدرياتيكي

23,402

19,111

14

1,088

٪6

حبر مرمرة

60,516

45,456

20

7,099

٪16

ساحل دلتا النيل

14,752

11,116

5

321

٪3

مشال بالد الرافدين

62,009

62,009

20

13,961

٪23

واد العاصي وجبال
شرق املتوس

38,427

38,426

56

12,860

٪33

وهران ومولوية

17,163

15,305

12

6,022

٪39

األطلس الصحراو

61,902

61,902

5

21,931

٪35

جنوب غرب البلقان

37,807

35,475

46

8,210

٪23

جبال الريف

15,493

15,171

10

1,667

٪11

جبال طوروس

167,663

153,761

98

50,057

٪33

األراضي الرطبة يف
تونس وليبيا

35,030

24,421

18

1,447

٪6

المجموع

809,481

714,872

412

174,577

٪24

السهول

الساحلية

األطلسية

حو
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 -6السياق االجتماعي االقتصادي للمنطقة الساخنة
 1-6السياق

إن منطقة البحر األبي

املتوس هلا تاريخ مسجل منذ أكثر من  5000سنة ،وهي حمور احلاارات السابقة اليت جعلت تراثها

ومشهدها الثقايف فريدا من نوعه يف العامل .واملنطقة شديدة التجزئة سياسيا وسكانيا واجتماعيا واقتصاديا .وهناك فجوة بني الشمال
واجلنوب مع الدول الغنية اقتصاديا يف الطرف الشمايل اليت تتميز بكهولة السكان واجملتمعات الصناعية وتوسع نطاق الرتكيز احلار
وتقلص عدد سكان املناطق الريفية .ويف هذه الدول سامهت العاوية يف االحتاد األورويب ،أو الرتشيح لعاويته ،يف السالم وتطوير
اقتصاد السوق االجتماعي والتقارب االقتصاد والبيئي .وعلى النقي

من ذلك ،فإن الدول العربية يف الشرق األوس ومشال أفريقيا

هي أفقر بكثري وذات مجتمع فيت حيث يتزايد عدد سكاهنا بسرعة ،كما أن سبة أك ر من السكان يعيشون يف املناطق الريفية ويعتمدون
على املوارد الطبيعية لسبل عيشهم .ومع ذلك ،فإن سكان املناطق احلارية آخذ يف االزدياد ،خاصة يف املناطق الساحلية ،حيث
هاجر أعداد كبرية من الناس من اجلنوب األفقر إىل الشمال األكثر ثرا  .وقد تكثفت هذه التدفقات يف السنوات األخرية بسبب
التوترات السياسية وانعدام األمن يف أعقاب انت فاضات "الربيع العريب" .إن عملية التكامل السياسي واالقتصاد اليت حدثت بني دول
االحتاد األورويب ليس هلا ما يعادهلا يف الشرق األوس ومشال أفريقيا اليت ال تزال غري مستقرة سياسيا.
الشكل  2-5الممرات في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط الساخنة
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 2-6المنحى السكاني واالجتماعي
لقد بلغ مجموع سكان دول البحر األبي

املتوس  515مليون نسمة يف العام  .2015ومن هذا اجملموع ،يعيش أكثر من نصفهم يف

دول الشواطئ اجلنوبية والشرقية للمنطقة ،ومن املتوقع أن تزداد هذه النسبة إىل ثالثة أرباع حبلول العام  .2025إن كثافة السكان يف
املناطق الساحلية للبحر األبي

املتوس تبلغ يف املتوس  120شخصا /كم ،2مقارنة باملتوس الوطين البالغ  58شخص /كم .2ويف

دول املنطقة الساخنة اليت يغطيها حتديث ملف النظام البيئي ،يكون الرتكيز األعلى للسكان يف املناطق الساحلية يف دول الشرق
األوس وأجزا من الساحل الشمايل األفريقي.
لقد كانت املنطقة تقليديا منطقة ذات تدفقات هجرة قوية إىل الدول األعاا يف االحتاد األورويب ،وخاصة من دول املغرب العريب
ومشال أفريقيا وبدرجة أقل من دول غرب البلقان وتركيا .وخالل العقود األخرية كان هؤال املهاجرون يهيمن عليهم املهاجرون
االقتصاديون ،ولكن يف اآلونة األخرية ،وخاصة بعد انتفاضات "الربيع العريب" واحلروب يف سورية وليبيا ،كانت هذه التدفقات أكثر
تعقيدا ومشلت أعدادا كبرية من الالجئني.

 3-6المنحى االقتصادي
هناك فرق كبري يف الناتج احمللي اإلمجايل الوطين ) (GDPsبني الشمال وبني اجلنوب الشرقي للبحر األبي

املتوس  .ويتغري التوازن

حيث أن معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل للدول اليت يشملها ملف حتديث النظام البيئي قد ازدادت يف العقود األخرية أكثر من
تلك اليت حققتها الدول األعاا يف االحتاد األورويب .ومع ذلك ،فإن معدالت النمو االقتصاد املرتفعة نسبيا يف دول الشرق
األوس ومشال أفريقيا جيب أن ينظر إليها فيما يتعلق مبعدالت منوها السكاين السريع .ويبقى نصيب الفرد من الدخل يف الدول
اجلنوبية (حوايل  6000دوالر أمريكي) أقل من أربعة أمثاله يف الشمال ،والبطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية رئيسية يف مجيع أحنا
املنطقة.
إن التنمية االقتصادية يف منطقة البحر األبي

املتوس هيمن عليها ثالثة قطاعات ،مجيعها ذات بصمة بيئية كبرية جدا )1( :قطاع

املوارد الطبيعية مبا يف ذلك الزراعة والغابات وصيد األمساك )2( ،قطاع الطاقة الذ يعتمد على مصادر غري متجددة ،أساسا البرتول
والغاز ،وكذلك على مصادر الطاقة املتجددة ،وخاصة املياه ولكن أياا الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية ،و( )3قطاع
اخلدمات وال سيما السياحة والشحن.
ويف املناطق األكثر جفافا من حو

املتوس  ،تعتمد الزراعة اعتمادا كبريا على استخدام مناطق الرتبة اخلصبة واألمطار الكافية أو مياه

الر  ،ولكن احلاجة إىل إنتاج غذا كاف جي ر السكان على استخدام األراضي اهلامشية اليت ميكن أن تتدهور بسهولة.
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 -7سياق السياسة البيئية في المنطقة الساخنة
 1-7الحوكمة

لقد تأثرت املؤسسات احلكومية والنظم القانونية واملكانة البيئية داخلها بتاريخ املنطقة الذ يشمل فرتات االستعمار وتأثري التجارة
والتفاعل بني أوروبا وأفريقيا والعامل العريب .إن األشكال احلديثة للحكومات يف املنطقة الساخنة متنوعة .فمعظم الدول هي مجهوريات
برملانية .إن اجلزائر والرأس األخار ومصر وسورية وتونس هي مجهوريات شبه رئاسية ،يف حني أن األردن واملغرب ملكيتان دستوريتان.
فلكل دولة يف املنطقة مؤسسات مسؤولة عن إدارة املوارد الطبيعية وحفظ الطبيعة ،ولكن كثريا ما يوجد فرق بني اجلهات املسؤولة عن
حفظ التنوع احليو  ،واملسؤولة عن الغابات والزراعة ،وتلك املسؤولة عن اجلوانب األخرى من البيئة ،مثل املياه وإدارة النفايات وإعطا
تراخيص االستثمار.
إن الالمركزية يف السلطة إىل مستويات احلكومة األدىن حتدث بدرجات متفاوتة ع ر املنطقة الساخنة ،مع أمثلة على اإلدارة املركزية
للمناطق احملمية ولكن أياا مع تفوي

السلطات احمللية وكذلك بع

املنظمات غري احلكومية ) ،(NGOsيف بع

الدول ،بإدارة

املناطق احملمية.

 2-7التشريعات الوطنية
حترز الدول غري األعاا يف االحتاد األورويب يف املنطقة الساخنة حلو
وتشريعاها البيئية .ويف حالة بع

البحر األبي

املتوس تقدما كبريا يف حتديث سياساها

دول البلقان ،فإن ذلك يعود إىل رغبتها يف أن تصبح عاوا يف االحتاد األورويب .وتتغري الصورة أكثر

يف مناطق أخرى من املنطقة الساخنة .فلدى تركيا والبوسنة واهلرسك أطر سياسات أقل تطورا ،على الرغم من أن تركيا اختذت خطوات
لتشجيع استخدام الغابات على حنو متعدد األغرا  .ويف الشرق األوس ومشال أفريقيا ،يوجد لدى مجيع الدول تشريعات تسمح
بإنشا احملميات الطبيعية وحفظ احلياة ال رية ،إضافة إىل محاية الرتبة والغابات ،ولكن اجلزائر ومصر واملغرب وتونس قد أحرزت تقدما
منذ العام  2000يف تعديل وحتديث قوانينها البيئية .أما يف ليبيا فإن أحدث القوانني املتعلقة حبفظ الطبيعة قد صدرت يف التسعينات،
وبالتايل أضحت قوانني إدارة الغابات والصيد قدمية .أما يف لبنان فتهدف اللوائح اجلديدة ،اليت حتظر تغيري استخدام األراضي يف
الغابات ،إىل احلد من حرق الغابات.
لقد أعلنت مجيع دول املنطقة الساخنة املناطق احملمية كجز من جهودها الرامية إىل محاية البيئة .وترتاوح نسبة كل دولة تغطيها املناطق
احملمية من أقل من  ٪1يف سورية وليبيا إىل أكثر من  ٪17يف ألبانيا و  ٪30يف املغرب .ويعزى احلجم الكبري للمناطق احملمية يف
املغرب إىل حمميات احملي احليو األربعة الكبرية والشبكة الواسعة للمواقع ذات األمهية احليوية والبيئية.
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وقد أعلنت معظم الدول اليت يقع عليها الرتكيز عن مواقع مهمة مبوجب اتفاقيات دولية ،مبا يف ذلك اتفاقية رامسار واتفاقية الرتاث
العاملي .ويف ألبانيا والبوسنة واهلرسك ومقدونيا ومجهورية اجلبل األسود يوجد أكثر من  130موقعا داخل شبكة إمريالد للمواقع ذات
األمهية اخلاصة للحفاظ مبوجب اتفاقية برن.

 –8سياق المجتمع المدني
 1-8نظرة عامة

ويشمل تعريف الصندوق "ملنظمات اجملتمع املدين ) "(CSOsأشكال عديدة من املنظمات غري احلكومية واملنظمات التطوعية
واملؤسسات اخلريية واحلركات االجتماعية والشركات اخلاصة ووسائ اإلعالم واملنظمات املهنية والتعاونيات .وقد تكون هذه اجلماعات
دولية أو وطنية أو حملية .ويف معظم دول املنطقة الساخنة هناك أمثلة على عمل )1( :منظمات اجملتمع املدين الدولية ،اليت تقع خارج
املنطقة الساخنة ولكنها تعمل داخلها (مثل الصندوق العاملي للطبيعة ) (WWFواالحتاد الدويل حلماية الطبيعة )... ،(IUCNاخل)؛
( )2منظمات اجملتمع املدين اإلقليمية ،اليت توجد يف دولة واحدة يف املنطقة الساخنة ،ولكنها تعمل أياا يف دول أخرى يف املنطقة
الساخنة (مثل ميدمارافيس ( ،)Medmaravisميداسيت ( ،)Medassetتور دو فاالت "مرصد املناطق الرطبة املتوسطية"
(... ،)Tour du Valatاخل)؛ ( )3منظمات اجملتمع املدين الوطنية العاملة داخل دوهلا؛ ( )4املنظمات غري احلكومية احمللية
العاملة يف مواقع حمددة أو يف مناطق حمددة .وهناك شبكات متعددة وعالقات تعاونية داخل هذه اجملموعات األربعة وفيما بينها ،على
أساس األهداف املشرتكة ومتويل أو تبادل املهارات واملعارف والعديد من املبادرات للتعاون ع ر احلدود يف حفظ الطبيعة والتنمية
املستدامة.
وتتباين البيئة القانونية والسياسية ملنظمات اجملتمع املدين تباينا واسعا ،وقد تغريت يف عدة دول يف السنوات األخرية .إن دول البلقان
داخل املنطقة الساخنة هي أعاا يف اجمللس األورويب ،وبالتايل فهي أطراف يف اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،اليت
تكفل احلق يف تكوين اجلمعيات .إن مجيع دول املنطقة الساخنة يف الشرق األوس ومشال أفريقيا هي أعاا يف اجلامعة العربية
(جامعة الدول العربية سابقا) ،على الرغم من أن عاوية سورية قد علقت منذ العام  .2011ومنذ اعتماد امليثاق العريب حلقوق
اإلنسان يف العام  ،2004سعت منظمات اجملتمع املدين ،والسيما منذ انتفاضات الربيع العريب عام  ،2011إىل تعزيز حقوق اإلنسان
يف املنطقة العربية من خالل اجلامعة العربية .وقد أبدت اجلامعة استعدادا متزايدا ملعاجلة القاايا احلرجة اليت تواجه العامل العريب
باالشرتاك مع اجملتمع املدين ،وأعلنت أن العقد  2026-2016هو عقد منظمات اجملتمع املدين العربية.
وال يزال هناك عدد قليل فق من املنظمات غري احلكومية البيئية يف الدول احملورية ،بل وعدد أقل منها نش يف قاايا التنوع احليو .
إن االهتمام األكادميي حبفظ التنوع احليو متطور بشكل جيد يف معظم الدول يف املنطقة الساخنة .ويف بع

املناطق (ال سيما يف

البلقان) ،يقوم أصحاب املصلحة األكادمييون بالكثري من أنشطة احلفاظ على الطبيعة ،ال سيما يف الدول اليت يكون فيها قطاع
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املنظمات غري احلكومية غري متطور نسبيا .أما يف مشال أفريقيا والشرق األوس  ،فتقتصر املشاركة األكادميية على البحوث واملنشورات،
مع مسامهة مباشرة أقل يف إجرا ات احلفاظ .ويف كثري من احلاالت ،فإن مراكز البحوث واملؤسسات األكادميية كانت تعت ر
"حاضنات" للمنظمات غري احلكومية.
ويشكل القطاع اخلاص عنصرا مهما من عناصر اجملتمع املدين ،وهو مسؤول جزئيا عن االستخدام غري املستدام للموارد ،ولكنه أياا
يساهم يف اإلدارة املستدامة للموارد .إن متويل املسؤولية االجتماعية للشركات ينمو يف املنطقة وقد كان له تأثري مهم على أنشطة
منظمات اجملتمع املدين .وهناك أياا أمثلة للمنظمات غري احلكومية وغريها من املؤسسات اليت تعمل مع أصحاب األراضي يف القطاع
اخلاص جلعل إدارها للموارد أكثر استدامة وصديقة للتنوع احليو  .وقد وضعت العديد من الشركات نظم لدعم املنظمات غري
احلكومية احمللية أو اجملتمعات احمللية العاملة على حفظ التنوع احليو  ،والعمل مع منظمات اجملتمع املدين مباشرة أو من خالل
املؤسسات املرتبطة هبا.
وعلى املستوى الشعيب ،هناك العديد من اجلمعيات احمللية من أجل التنمية اليت تشمل أياا جوانب االستدامة ،ويف كثري من األحيان،
حفظ التنوع احليو والغابات واألراضي الرطبة والرتبة .هذه اجلمعيات غالبا ما تكون نشطة فق على مستوى القرية ،وهي توجد يف
مجيع أحنا املنطقة الساخنة يف أشكال خمتلفة كثرية.

 2-8احتياج القدرات
إن الدور الكامن ملنظمات اجملتمع املدين يتسع يف معظم دول املنطقة الساخنة .وبشكل متزايد ،فإن التحد الذ تواجهه هو
القدرات احملدودة للمجتمع املدين على االستفادة من هذه الفرصة الكامنة للتوسع ،حيث أن أهم مجاالت التنمية املؤسسية بني
منظمات اجملتمع املدين هي املوارد البشرية ونظم اإلدارة والتخطي االسرتاتيجي والشراكات واملوارد املالية والتعاون ع ر احلدود .إن
االحتياج األك ر يكون احلاجة إىل املوارد املالية والتعاون الدويل ،واليت تتعلق يف بع

احلاالت بصعوبة تلقي التمويل من اخلارج.

إن القيود املفروضة على فعالية اجملتمع املدين يف دول البلقان ،هي غالبا نتيجة للرتكز اجلغرايف ملنظمات اجملتمع املدين يف املدن الكبرية
والعواصم ،واالعتماد على دعم املاحنني األجانب ،وحمدودية القدرة الداخلية ،والعالقات املختلطة مع احلكومة ،اليت غالبا ما تتسم
بانعدام الثقة من كال اجلانبني .عالوة على ذلك ،فإن التشبيك والتعاون ضمن منظمات اجملتمع املدين ،وكذلك بني منظمات اجملتمع
املدين ومنظمات القطاع اخلاص ،عادة ما تكون ضعيفة.
لقد اتسم مجتمع املنظمات غري احلكومية البيئية يف الشرق األوس تقليديا بعدد قليل من املنظمات الراسخة جيدا واليت غالبا ما تكون
ذات عالقات وثيقة مع احلكومة مع تفوي

واضح للعمل .وعلى الرغم من ذلك ،تفتقر العديد من املنظمات غري احلكومية إىل متويل

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

 3-8أدوار المجتمع المدني
خالل عملية حتديث ملف النظام البيئي ،رب أصحاب املصلحة الوطنيون اإلجرا ات مع التهديدات اليت مت حتديدها ،مث حددوا
األدوار اليت ميكن أن تلعبها منظمات اجملتمع املدين يف التصد هلذه التهديدات:
 رصد النظم البيئية للتخطي والتقييم؛ وحتديد املناطق ذات األولوية.
 رصد تنفيذ التحديدات على الصيد وقطع األشجار وصيد األمساك وتطوير السياحة.
 إسدا املشورة للسلطات بشأن القاايا ذات الصلة يف مجايل التنوع احليو وتغري املناخ.
 تعزيز الوعي وتثقيف العامة بشأن القاايا ذات الصلة ،مثل حرائق الغابات وإدارة النفايات واإلنتاج املستدام وأمور احملافظة
على البيئة بشكل عام ...اخل.
 تعميم احلماية يف السياسات والتخطي  :حتسني التعاون بني منظمات اجملتمع املدين وأعمال الدعم واملسائل القانونية
واملشاركة يف جلسات االستماع العلنية؛ واملشاركة يف صياغة مسودات القوانني وقرارات ختطي استخدام األراضي.
 استعادة مجتمعات األنواع والنظم البيئية (على سبيل املثال ،تغذية النسور ،زراعة أنواع األشجار األصلية) لطبيعتها.
 دعم تطوير وتسويق املنتجات من أجل اقتصاد مستدام :إعطا ووضع العالمات التجارية ملنتجات املزارع؛ السياحة
املستدامة؛ املمارسات التقليدية؛ ومصادر الدخل البديلة.

 -9تهديدات التنوع الحيوي في المنطقة الساخنة
يبلغ عدد سكان دول منطقة حو

البحر املتوس الساخنة حوايل  515مليون نسمة ،يعيش  ٪33منهم على ساحل البحر األبي

املتوس  .وباإلضافة إىل الزيارات اليت يقوم هبا قرابة  220مليون سائح سنويا ،فإن املنطقة تتعر

ألحد أشد الاغوط من الزوار

واملقيمني على املوائل الطبيعية املتبقية اليت تصادف يف أ مكان على وجه األر  .ونتيجة لذلك ،فإن هذه املنطقة الساخنة لديها
أقل نسبة من الغطا النبايت املتبقي من أ منطقة ساخنة أخرى ،أ أقل من .٪5
إن األنشطة املرتبطة بتعديالت النظام الطبيعي والتلوث والزراعة هي التهديدات اليت تؤثر على أك ر عدد من األنواع املهددة يف املنطقة
الساخنة .إن األنواع املعرضة خلطر االنقرا

يف البيئات األرضية هددها أساسا الزراعة (التكثيف واهلجر/االمهال) والتنمية احلارية

وتعديالت النظم الطبيعية واألنواع الغازية .ويف بيئات املياه العذبة فإن تعديالت األنظمة الطبيعية (مثل السدود) والتلوث وتغري املناخ

23

واألنواع الغازية هي املهددات الرئيسية  .وبالنسبة لألنواع املهددة يف البيئات البحرية ،فإن التهديدات الرئيسية اليت مت حتديدها هي صيد
األمساك ومجعها بشكل جائر والتغري املناخي واألنواع الغازية.
الضغط على موارد المياه .لقد مت فقد أو تدهور أو جتزئة مساحات كبرية من موائل املياه العذبة مما أثر تأثريا كبريا على التنوع احليو .
إن  ٪32من أمساك املياه العذبة يف حو

املتوس مهددة ببنا السدود .وتسود اجلهود الرامية إىل زيادة إمدادات املياه وبنا البىن

التحتية الكبرية للمياه على سياسات املياه ضمن منطقة املتوس إىل حد كبري ولكنها ختف

من احتياطيات املياه اجلوفية وتدفقات

األهنار واجلداول.
النار وإخماد الحرائق .إن حو

املتوس هو أحد أكثر املناطق املعرضة للحرائق يف العامل وله تاريخ من حرائق الغابات اليت دمرت

مساحات كبرية منها .ويتوقع أن تصبح حرائق الغابات أكثر تواترا وأك ر أثرا مع تغري املناخ .لقد أدت عمليات التجزئة والتدهور إىل
احلد من قدرة األنواع ومجتمعاها على مقاومة حرائق الغابات ،وجعل إعادة ظهور األنواع واستيطان املناطق احملروقة أكثر صعوبة.
التلوث .إن املصادر الرئيسية للتلوث يف حو

املتوس هي مياه اجملار والصرف الصحي من املصادر احلارية ،ومبيدات اآلفات

واملغذيات املاافة يف الزراعة ،واملعادن الثقيلة والزيوت من املنشآت الصناعية ،واملواد الكيميائية السامة من عمليات التعدين ،والنفايات
الصلبة من املصادر املختلفة .إن النظم البيئية للمياه العذبة ،اليت متثل أدىن نقطة يف كل مساق املياه ،تتلقى الكثري من التلوث ال ر ،
مع حدوث آثار على أنواعها من خالل التلوث وزيادة مستوى املغذيات الطبيعية للمياه السطحية واجلوفية.
تكثيف الزراعة وهجر/إهمال األراضي .يرتب التكثيف عموما مع الغلة العالية ولكن أياا مع تغيريات كبرية يف البيئة الطبيعية مما
يؤد إىل فقدان التنوع احليو  .ويؤد التخلي عن األراضي وهجرها إىل فقدان املناظر الطبيعية املزروعة واملوائل املناظرة هلا مثل
السهوب ،واملروج اجلبلية ،واملراعي الشجرية اإليبريية واألدغال الشجريية املتوسطية.
البنية التحتية والتنمية السكانية .إن التحار املرتب هبجرة السكان وتطور قطاع السياحة قد أدى لتعري

املناطق الساحلية ،ذات

العدد القليل من السكان يف السابق ،إىل ضغوط شديدة من جرا تغري استخدام األراضي.
البنية التحتية للنقل وممرات الخدمة .تسبب هذه التطورات جتزئة املوائل الطبيعية ،مما له عواقب سلبية على اختيار املوائل ،وفرة
وتنوع األنواع ،واحلد من أو تعطيل هجرة وتشتت األفراد.
استخدام الموارد الحيوية .ويشمل ذلك قطع األشجار والصيد اجلائر لألمساك وصيد الطيور والثدييات ومجع النباتات ال رية ذات
القيمة التجارية
األنواع الغريبة الغازية .تشكل هذه األنواع خطرا على النظم البحرية وأنظمة املياه العذبة على وجه اخلصوص وأياا على النباتات
ال رية.
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تشمل الدوافع الكامنة ورا التهديدات كل من النمو واحلركة السكانية والنمو االقتصاد السريع ،وزيادة االستهالك وعدم املساواة يف
احلصول على املوارد ،وسو إدارة املوارد الطبيعية ،والنقص يف تقييم خدمات النظم البيئية أثنا صنع القرار.

 -10تغير المناخ

 1-10تغير المناخ المستقبلي المتوقع
يتميز حو

املتوس بشتا بارد ورطب وصيف حار وجاف لفرتات طويلة .لقد كانت هناك زيادة يف األيام احلارة وزيادة عامة يف

اجلفاف يف العقود األخرية ع ر مشال البحر األبي

املتوس  .ويف الوقت نفسه ،شهدت منطقة جنوب البحر األبي

اجتاهات احرتار سنوية ومومسية جتاوزت كثريا التغريات النامجة عن التقلب الطبيعي كما شهدت بع

املتوس

املناطق اخنفاضا كبريا يف كمية

األمطار اهلاطلة يف الشتا ويف أوائل الربيع .وهناك اتفاق كبري بني النماذج املناخية يف إطار مجيع سيناريوهات االنبعاثات اليت سرتتفع
فيها درجات احلرارة يف حو

املتوس  .واستنادا إىل سيناريو لالنبعاثات املتوسطة ،ميكن أن تكون درجات احلرارة أعلى

البحر األبي

من مستوياها بـ  3.5إىل  7درجات مئوية بنهاية القرن مقارنة مبستويات الفرتة  1990-1961لشرق املتوس والشرق األوس
ومشال أفريقيا ،حيث تكون أك ر زيادة يف درجات احلرارة يف منطقة البلقان وتركيا .ومن املرجح أياا أن حتصل املنطقة على كميات
أقل من األمطار السنوية ،مما يؤد إىل زيادة مستمرة وثابتة يف منطقة اجلفاف .ومن املرجح أن يرتفع متوس رطوبة مشايل البحر
املتوس بنسبة  ٪10يف فصل الشتا  ،ولكنه سيصبح أكثر جفافا بـ  ٪30يف الصيف ،يف حني أن جنوب البحر املتوس سوف
يواجه اخنفاضا طفيفا يف هطول األمطار على مدار السنة.
ويف النظم البيئية البحرية ،يتميز البحر األبي

املتوس بطبقة متجانسة من املياه تقل عن  300مرت ،واليت تظل يف درجة حرارة

وملوحة ثابتة على مدار السنة .ومع ذلك ،فعلى مدى العقد املاضي ارتفعت درجة حرارة وملوحة هذه الطبقة بشكل ملحوظ على
أساس سنو  .كما أن درجات احلرارة السطحية آخذة يف التغري ،مع زيادة ملحوظة بلغت حوايل  1درجة مئوية منذ الثمانينيات.
وحبلول هناية القرن احلاد والعشرين ،من املتوقع أن ترتفع درجات حرارة سطح البحر مبعدل متوس قدره  2.5درجة مئوية باملقارنة
مع اليوم ،ومن املتوقع أن ترتفع نسبة ملوحة السطح والطبقات املتوسطة والعميقة ،ومن املرجح أن تستمر احلموضة يف الزيادة أياا
بسبب استمرار انبعاثات .CO2

 2-10اآلثار المتوقعة على التنوع الحيوي
إن تأثري ارتفاع درجات احلرارة واخنفا

هطول األمطار يف منطقة املتوس سيكون على نطاق واسع ،مما يؤثر على النظم البشرية

والطبيعية .ومن النتائج اليت لوحظت بالفعل ،واليت هلا أمهية خاصة حلفظ الكائنات احلية يف املنطقة الساخنة ،زيادة كبرية يف مدى
وتواتر حرائق الغابات منذ السبعينيات.
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ففي جنوب أوروبا ،مبا يف ذلك حو

املتوس  ،من املتوقع أن يكون هناك اخنفا

والثدييات ،اليت لن تقابلها مكاسب متوقعة يف مناطق ذات خ عر

كبري يف تنوع جتمعات النباتات والطيور

مرتفع أو ارتفاع أعلى ،مما يؤد إىل اجتاه حنو التجانس ع ر

القارة .وتعت ر النظم البيئية اجلبلية واألراضي الرطبة هي األكثر تعرضا للخطر ولكن قد تكون هناك أياا تغيريات كبرية يف تكوين
األنواع من الغابات .فمن املتوقع أن تزداد الشجريات زيادة كبرية .ويف النظم البيئية البحرية ،سيؤد استمرار االحرتار والتغريات يف
امللوحة إىل فقدان أنواع املياه العميقة والباردة ،وإىل تفايل األنواع األكثر قابلية للتكيف وانتشارها ،والكثري منها قادمة من األطلسي.

 3-10اإلجراءات التي يتخذها المجتمع المدني
يشكل تغري املناخ خماطر مباشرة وغري مباشرة على اجملتمعات البشرية ،مبا يف ذلك ما يتعلق باإلنتاج الزراعي والصحة العامة والبنية
التحتية .وجيب أن ختفف احملافظة على البيئة يف منطقة البحر األبي

املتوس من خطر تغري املناخ بشكل واضح ،فاال عن املسامهة

يف التكيف .وتشمل اإلجرا ات اليت ميكن للمجتمع املدين اختاذها أو الرتويج هلا ما يلي:
 تعزيز إدارة املناطق احملمية القائمة (وإنشا مناطق جديدة) كمالذ لتأهيل األنواع الواقعة حتت ضغ تغري املناخ.

 حتسني التواصلية بني املناطق احملمية واملواقع املهمة األخرى لتوفري الفرص هلجرة األنواع إىل املناخات األكثر مال مة.
 حفظ النظم البيئية واستعادها للحد من االنبعاثات وزيادة حجوزات الكربون.
 إظهار نـهج التكيف املعتمدة على النظم البيئية مثل اإلدارة املستدامة ،وحفظ النظم البيئية واستعادها.

 -11تقييم االستثمارات الحالية للمحافظة على البيئة
 1-11مقدمة

يتوفر التمويل حلفظ التنوع احليو من اجلهات الرمسية املاحنة للمعونات والصناديق متعددة األطراف واملؤسسات اخلاصة .إن البيانات
املتعلقة بأنواع وكميات التمويل غري متسقة ومتناقاة ،لكن أفال تقدير لعام  2014هو أن حوايل  274مليون دوالر أمريكي قد
أنفقت على حفظ التنوع احليو أو مشاريع وثيقة الصلة يف الدول اليت يغطيها حتديث ملف النظام البيئي.
الجدول  1-11التقييم ذو الداللة للتمويل المستثمر في حفظ التنوع الحيوي في عام  2014في الدول التي يشملها
تحديث ملف النظام البيئي

فئة مصدر التمويل

المبلغ (بماليين الدوالرات)

المساهمون الرئيسيون

متويل املساعدات اإلمنائية الرمسية ثنائية األطراف

100

AFD, FFEM, USAID

متويل متعدد األطراف

144

GEF, CEPF

مؤسسات خاصة

32

MAVA

االجمالي

274

مالحظة :العديد من األرقام املدرجة هي القيمة اإلمجالية للمشاريع متعددة السنوات ،وهي ال متثل التمويل املتاح للحفاظ يف تلك السنة ،ولكنها تشري إىل االلتزامات اليت
مت التعهد هبا خالل تلك السنة.
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 2-11المصادر الرئيسية الستثمار المحافظة على البيئة في المنطقة الساخنة
الجهات المانحة الثنائية
لقد ساهم ما ال يقل عن  29ماحنا ثنائي األطراف يف تقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية الصافية ) (ODAمبا يقارب من  21مليار
دوالر أمريكي للمنطقة يف عام  .2014إن مبلغ  18.6مليار دوالر أمريكي ( )٪89من هذا اجملموع مت تقدميه من ستة ماحنني:
االحتاد األورويب؛ اإلمارات العربية املتحدة؛ تركيا؛ الواليات املتحدة األمريكية؛ أملانيا؛ وفرنسا.
االتحاد األوروبي .يعد االحتاد األورويب ،على الصعيد العاملي ،أك ر مساهم يف مجال املساعدات اإلمنائية الرمسية ذات الصلة بالتنوع
احليو  ،وهو ملتزم هبدف اتفاقية التنوع احليو ("التزام حيدر آباد") مبااعفة التدفقات املتعلقة بالتنوع احليو إىل الدول النامية حبلول
عام  ،2015استنادا إىل متوس الفرتة من  2006إىل  ،2010واالبقا على هذا املستوى حىت عام .2020
فرنسا .الوكالة الفرنسية للتنمية ( )AFDهي أحد املسامهني الستة الرئيسيني يف املساعدات اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل دول التنسيق يف
منطقة حو

البحر األبي

املتوس الساخنة .فمن بني  120مشروعا مموال يف املناطق الفرعية يف مشال أفريقيا والشرق األوس ،

يتعلق نصفها تقريبا بالقاايا البيئية (املياه والصرف الصحي والتلوث ...اخل) .الصندوق الفرنسي للبيئة العاملية ) (FFEMيقوم بتمويل
مشاريع يف مجاالت تغري املناخ (الطاقة واستخدام األراضي ذات الصلة) واملياه الدولية والتنوع احليو وتدهور األراضي وامللوثات
العاوية الثابتة .ففي منطقة حو

البحر األبي

املتوس الساخنة جير تنفيذ (أو انتهى مؤخرا تنفيذ) مثانية مشاريع من صناديق

تغري املناخ والتنوع احليو .
اليابان .كانت اليابان على الصعيد العاملي واحدة من أك ر املسامهني األربعة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية حلفظ التنوع احليو
خالل الفرتة  .2014-2012ومع ذلك مل تقم اليابان يف السنوات األخرية بتمويل سوى مشروع واحد يتعلق بالتنوع احليو يف
منطقة حو

البحر األبي

املتوس .

ألمانيا .كانت أملانيا على الصعيد العاملي أك ر املاحنني الثنائيني ملشاريع حفظ التنوع احليو خالل الفرتة  .2014-2012حيث متول
الوزارة االحتادية للتعاون اإلمنائي ) (BMZوالوزارة االحتادية للبيئة وحفظ الطبيعة والبنا والسالمة النووية ) (BMUمشاريع تتعلق
بالتنوع احليو من خالل برنامج املعونة األملاين ،كما متول هذه الوزارة أياا مشاريع من خالل املبادرة املناخية الدولية .كما أن
املساعدات األملانية األخرى للبيئة تكون يف سياق تغري املناخ ،وعلى وجه التحديد الطاقة املتجددة.
تقدم كل من إسبانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية بع

املسامهات يف ال رامج اليت تستهدف أو تؤثر إجيابيا

على البيئة .أما تركيا واإلمارات العربية المتحدة فتعت ران من اجلهات املاحنة الرئيسية يف املنطقة ،لكنها تركز حصرا على املساعدات
اإلنسانية واالقتصادية.
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الجهات المانحة متعددة األطراف
مرفق البيئة العالمي ( .)GEFلقد استثمر مرفق البيئة العاملي حنو  440مليون دوالر أمريكي يف األنشطة ذات الصلة بالتنوع احليو
يف دول املنطقة الساخنة اليت يشملها حتديث ملف النظام البيئي منذ إنشا الصندوق ،من خالل  87مشروعا تستهدف دولة منفردة
و 37مشروعا إقليميا .وجير حاليا تنفيذ  28مشروعا يف دولة منفردة (يبلغ مجموع استثمارات املرفق فيها  100مليون دوالر
أمريكي) ،وإن مل يكن للمرفق أية مشاريع يف ليبيا أو فلسطني أو سورية .كما توجد برامج للمنح الصغرية ضمن مرفق البيئة العاملي يف
 12دولة من الدول املشمولة بتحديث ملف النظام البيئي ،رغم عدم وجود أ منها يف كوسوفو أو البوسنة واهلرسك أو مجهورية اجلبل
األسود أو ليبيا .لقد قدمت هذه ال رامج االثنيت عشرة  1،772منحة ملنظمات اجملتمع املدين احمللية منذ العام  ،1993بقيمة إمجالية
قدرها  46.6مليون دوالر ،مبتوس قدره  26،000دوالر أمريكي لكل منحة .وميول برنامج املنح الصغرية التابع ملرفق البيئة العاملي
مجموعة واسعة من األنشطة ،ولكن املشاريع يف مجال التنوع احليو هي الغالبة يف كل دولة باستثنا مصر حيث يشكل التخفيف من
آثار تغري املناخ  ٪75منها.
بنوك التنمية .يعد البنك الدويل من املاحنني الرئيسيني يف املنطقة ،حيث ياطلع بأنشطة يف مجيع الدول باستثنا اثنتني من الدول اليت
يغطيها حتديث ملف النظام البيئي .ويوجد هناك أكثر من  72مشروعا يف إطار موضوع البيئة وإدارة املوارد تنفذ يف  11دولة،
باإلضافة إىل ثالثة مشاريع إقليمية.
المؤسسات الخاصة .هناك عدد قليل من املؤسسات اخلاصة بني أهم املمولني حلفظ التنوع احليو يف منطقة احلو

الساخنة .وقد

كانت مؤسسة مافا ) (MAVAداعما رئيسيا إلجرا ات احملافظة على البيئة يف املنطقة الساخنة ،ولكنها ستوقف التمويل ،على األقل
يف شكله احلايل ،يف العام  .2022وبالتايل ،تركز اسرتاتيجية املؤسسة احلالية ( )2022-2016على تعميم وتكرار النـهج الناجحة.
ومن املؤيدين الداعمني اآلخرين ألعمال احملافظة على البيئة يف املنطقة الساخنة مؤسسة األمري أل رت الثاين أمري موناكو ،ومؤسسة
ناندو بريييت ( ،)Nando Perretti Foundationومؤسسة ثاالسا ( ،)Thalassa Foundationومؤسسة ستافروس
نياركوس ( ،)Stavros Niarchos Foundationوصندوق احلمى ،وصندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية،
ومؤسسة رفورد (.)Rufford Foundation
صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة ) .(CEPFلقد أدى االستثمار األول للصندوق يف منطقة حو

البحر األبي

املتوس  ،من

 2017-2012إىل منح  108منح لـ  84منظمة خمتلفة يف  12دولة ،باستثمار إمجايل قدره  11مليون دوالر أمريكي .وسامهت
اإلجرا ات اليت ميوهلا الصندوق مباشرة يف حتسني إدارة املواقع ،وحفظ األنواع املهددة باالنقرا  ،وحتسني السياسات املتعلقة بالبيئة،
وزيادة التعاون والتواصل اإلقليمي والتشبيك فيما بني منظمات اجملتمع املدين.
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 3-11االتجاهات والثغرات في االستثمار في المنطقة الساخنة
على الرغم من أن أول وثاين أك ر املمولني الثنائيني يف العامل حلفظ التنوع احليو  ،أملانيا والواليات املتحدة األمريكية ،هم ماحنون
رئيسيون للمنطقة ،فإن تركيزهم األساسي ليس التنوع احليو  ،مع أن صندوق املناخ الدويل يف أملانيا يعت ر استثنا مهما لذلك .ومن
بني اجلهات املاحنة متعددة األطراف ،يوفر مرفق البيئة العاملي أك ر قدر من التمويل للتنوع احليو  ،حيث جير تنفيذ  28مشروعا يبلغ
مجموع قيمتها  136مليون دوالر أمريكي .إن مشاريع مرفق البيئة العاملي الكبرية واملتوسطة احلجم تركز تركيزا قويا على النـهج على
مستوى املناظر الطبيعية وخدمات النظم البيئية ،وتظهر املشاريع قيد الدراسة أن النسبة املخصصة للنظم البيئية البحرية ستزداد يف
املستقبل.
يف حني أنه من الصعب إعطا رقم دقيق ،فمن الواضح أن هناك حاجة إىل مزيد من التمويل يف املنطقة الساخنة .ويتصدى الصندوق
ملكانة حيوية من خالل متكني اجملتمع املدين وإشراكه واختاذ إجرا ات متويلية حلفظ املواقع واألنواع ،ولكن يتعني القيام بقدر أك ر من
العمل.

 -12الحيز المناسب لالستثمار من الصندوق
إن حتديد الصندوق للحيز املناسب يف حو

البحر األبي

املتوس يستدل باألهداف العاملية لل رنامج ،لتوفري التمويل السريع واملرن

للمجتمع املدين للعمل يف اجملاالت اليت يكون فيها التنوع احليو املهم عامليا حتت التهديد األك ر ،ويستدل عليه باخل رة املكتسبة
خالل املرحلة االستثمارية األوىل للصندوق.

 1-12الدول المؤهلة
إن دعم الصندوق يتوفر من أجل إجرا ات احملافظة على البيئة داخل منطقة حو

البحر األبي

املتوس الساخنة يف الدول املوقعة

على االتفاقية املتعلقة بالتنوع احليو  ،CBDوكذلك الدول األعاا يف البنك الدويل ،باستثنا الدول األعاا يف االحتاد األورويب
واألقاليم التابعة هلا ،والدول املستقلة يف أوروبا املتوسطية (أندورا ،سان مارينو ،موناكو... ،اخل) .كما أن الوضع األمين يف بع

الدول

حيول حاليا دون تقدمي منح فعالة إىل اجملتمع املدين ،على الرغم من أن هذا قد يتغري خالل السنوات اخلمس املقبلة .ويوجز اجلدول
( )1-12الدول املؤهلة من املنطقة الساخنة لدعم الصندوق.
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الجدول  1-12أهلية الدول التي يشملها تحديث ملف النظام البيئي للدعم المقدم من الصندوق
المنطقة الفرعية

الدولة

األهلية للدعم المقدم من الصندوق في المرحلة الثانية

البلقان

ألبانيا

مؤهلة

البوسنة واهلرسك

مؤهلة

كوسوفو

غري مؤهلة حاليا ،ليست من املوقعني على اتفاقية التنوع احليو

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

مؤهلة

مجهورية اجلبل األسود

مؤهلة

اسرائيل

غري مؤهلة (ليست عاوا يف البنك الدويل)

األردن

مؤهلة

لبنان

مؤهلة

فلسطني

غري مؤهلة (ليست عاوا يف البنك الدويل)

سورية

غري مؤهلة حاليا بسبب الوضع األمين

اجلزائر

مؤهلة

الرأس األخار

مؤهلة

مصر

مؤهلة

ليبيا

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

املغرب

مؤهلة

تونس

مؤهلة

تركيا

مؤهلة

الشرق األوس

مشال أفريقيا

تركيا

 2-12نظرية التغيير للصندوق في المنطقة الساخنة لحوض البحر األبيض المتوسط
تستند نظرية التغيري الشاملة لل رنامج حول التأثري على سلوك اجلهات احلكومية الفاعلة ،واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص ،واجملتمع
املدين احمللي ،لتشجيعهم ومتكينهم من استخدام نفوذهم لصاحل التنوع احليو واستدامة النظم البيئية .وفيما يلي أدناه وصف للتغيريات
احملددة املرجوة يف كل من هذه اجملموعات ،ودور املستفيدين من الصندوق يف حتقيق هذه التغيريات.
الدولة هي من يدير املناطق احملمية  .إن األولوية هي حتسني فعالية إدارة املناطق احملمية القائمة .ويشمل دور املستفيدين من الصندوق
توفري حتالفات بني موظفي املناطق احملمية واحلكومات احمللية واجلماعات ذات املصلحة مثل احتادات ومجعيات الصيد أو شركات
السياحة.
الدولة مسؤولة أياا عن إدارة مساحات كبرية من األراضي كمحميات للغابات ،أو حمميات مساق املياه أو أية خط أخرى.
وتتمثل األولوية يف إدماج التنوع احليو يف خططها وممارساها اإلدارية .وهنا ،ميكن للجهات اليت مينحها الصندوق تقدمي املعلومات
واملساعدة.
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الدولة هي املشرع واملنظم الستخدام املوارد الطبيعية .واألولوية لتعزيز القوانني واللوائح وجعل التنفيذ أكثر فعالية .وميكن للجهات
احلاصلة على املنح من الصندوق املسامهة بتقدمي املعلومات ودراسات احلاالت ،ولكن هناك أياا دور ألمانة الصندوق وفريق التنفيذ
اإلقليمي ( )RITيف املساعدة على توصيل نتائج املاحنني إىل احلكومات احمللية ومساعدة منظمات اجملتمع املدين احمللية على االخنراط
يف العمليات الوطنية واإلقليمية والدولية.
إن دور اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص قد يؤد إىل حتسني ممارسات اإلدارة أو احلد من أثرها أو تقدمي الدعم للحفاظ .إن إقامة
عالقات طويلة األمد للمساندة بني الشركات ومواقع أو أنواع معينة هو وسيلة مهمة لتعزيز االستدامة.
إن مجاعات اجملتمع املدين احمللية هي املستفيد املباشر من مشاركة الصندوق ،وهم الشركا يف إدارة املوارد .إن مشاركة الصندوق هدف
إىل حتديد اهلموم املشرتكة بشأن حفظ التنوع احليو وبنا القدرات واملسامهة يف التحسينات املستدامة يف سبل العيش.

 3-12التركيز االستراتيجي للبرنامج2022-2017 ،
يشكل ال رنامج العام أربعة اعتبارات اسرتاتيجية:
دعم المنظمات المحلية والوطنية في سياق إقليمي .سريكز الصندوق على دعم اجملتمع املدين احمللي والوطين ،مع اقتصار منح
املنظمات الدولية على اإلجرا ات اليت قد تتطلب خ رة معينة ال تتوفر بعد يف الدول املؤهلة ،أو أن اهلدف الرئيسي هو نقل املهارات
والقدرات إىل الشركا احملليني أو الوطنيني .وسيتم تسليم بنا القدرات كجز من املنح اخلاصة باملشروعات ،ومن خالل التبادل "بني
الشمال واجلنوب" وبني "اجلنوب واجلنوب" بني املواقع وبني منظمات اجملتمع املدين.
المشاركة االستراتيجية مع القطاع الخاص .إن الدروس املستفادة من املرحلة األوىل هي :البد على املستوى احمللي مع الشركات
الراسخة يف اجملتمع واملنطقة الطبيعية؛ البحث عن فرص لتعزيز صورة الصناعة /األعمال التجارية يف نفس الوقت الذ يتم فيه تقدمي
فوائد احلفاظ؛ مجع البيانات اليت توضح لرجال األعمال الفوائد املالية هلذه االجرا ات؛ وأن تكون أكثر إبداعا يف البحث عن فرص
للحصول على دعم عيين من األعمال التجارية .قد يوفر كل من السوق املتنامية للتجارة العادلة والسلع املنتجة على حنو مستدام فرصا
لتحفيز املزارعني ومدير األراضي على اعتماد نـهج صديقة للتنوع احليو  ،على الرغم من االعرتاف بالقيود املفروضة على وضع
العالمات البيئية واالعتماد على حتقيق احتياجات سعرية ال بد من تفاديها.
البناء على اإلجراءات المحلية لتحقيق التأثيرات على السياسات .وهناك حاجة إىل اختاذ إجرا ات حمددة للبنا على املشاريع
القائمة على املوقع ملعاجلة السياسة األوسع نطاقا والتمويل واملسائل ال رامجية العامة ،مع أدوار لـ  RITوالشركا واجلهات املستفيدة.
وسيسهل ال رنامج الرب

بني اجلهات املستفيدة ومتخذ

القرارات ،كما سيساهم يف الشراكات والعمليات اجلارية للتخطي

واإلصالح ،ويف تعزيز دور وتقبُّل قيمة منظمات اجملتمع املدين بشكل عام.
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إدارة المخاطر .هناك خطران مهمان على ال رنامج ،ومها ختصيص موارد للعديد من املشاريع ،والوضع السياسي واألمين املتقلب يف
عدة دول من املنطقة الساخنة .ويقرتح هذا امللف إدارة هذه املخاطر عن طريق :الرتكيز على مجموعة حمدودة من املواقع ذات األولوية
العالية؛ مع الرتكيز على العمل املرتب باملوقع؛ ونشر وتدريج املخاطر اجلغرافية عن طريق االستثمار ع ر الدول املؤهلة؛ وهيئة فرص
للتعاون والتناغم بني املنح.

 -13استراتيجية استثمار الصندوق والتركيز البرامجي2022-2017 ،
سيرتكز دعم الصندوق على إجرا ات احملافظة على البيئة يف منطقة حو

البحر األبي

املتوس الساخنة على ثالثة نظم بيئية ذات

أولوية (املناطق الساحلية؛ واملياه العذبة؛ واملناظر الطبيعية ذات االدارة التقليدية) ،وعلى مجموعة أنواع (النباتات) ،وعلى دعم الرتكيز
املوضوعي (التشبيك اإلقليمي) .وترتكز هذه التوجهات االسرتاتيجية على ثالث أولويات شاملة :الرتكيز على إجرا ات احلفاظ القائمة
على املوقع؛ إدماج بنا قدرات منظمات اجملتمع املدين يف املشاريع؛ واالهتمام باستدامة وتعميم اآلثار االجيابية .واجلدول التايل يظهر
التوجهات االسرتاتيجية وأولويات االستثمار ل رنامج االستثمار يف الصندوق خالل الفرتة .2022-2017
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الجدول  1-13التوجهات االستراتيجية وأولويات االستثمار للصندوق في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط الساخنة،

2022-2017

أولويات االستثمار

التوجهات االستراتيجية

 -1دعم اجملتمع املدين إلشراك أصحاب  -1-1إشراك أصحاب املصلحة احملليني يف إجرا ات احلفاظ اليت تتطرق إىل التهديدات للعناصر الرئيسية
املصلحة يف إظهار نـهج متكاملة للحفاظ للتنوع احليو يف املناطق املهمة للتنوع احليو ذات األولوية يف املناطق الساحلية.
على التنوع احليو يف املناطق الساحلية.
 -2-1إشراك أصحاب املصلحة ضمن القطاع اخلاص يف تبين ممارسات مستدامة تقدم آثارا إجيابية
للحفاظ يف املناطق املهمة للتنوع احليو ذات األولوية يف املناطق الساحلية.
 -3-1دعم اجملتمع املدين يف التعامل مع احلكومات احمللية أو الوطنية إلدراج حفظ التنوع احليو يف
عمليات اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية واستخدام األراضي وختطي التنمية.
 -2دعم اإلدارة املستدامة ملساق املياه من  -1-2تعزيز قاعدة املعارف بشأن التنوع احليو للمياه العذبة وأمهية خدمات النظم البيئية للمياه العذبة.
خالل نـهج متكاملة حلفظ التنوع احليو  -2-2اختاذ إجرا ات للحد من التهديدات وحتسني إدارة مواقع خمتارة يف مساق املياه العذبة ذات
املهدد للمياه العذبة.
األولوية مبشاركة أصحاب املصلحة احملليني.
 -3-2التعامل مع احلكومة والقطاع اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين لدعم املمارسات املتكاملة إلدارة
أحوا األهنار اليت حتد من التهديدات اليت يتعر هلا التنوع احليو يف مناطق إدارة مساق املياه
) (CMZsذات األولوية.
 -3تعزيز احملافظة على املمارسات التقليدية  -1-3دعم اجملتمعات احمللية لزيادة الفوائد اليت تتلقاها من احملافظة على املمارسات التقليدية
الستخدام األراضي الالزمة حلفظ التنوع واالستخدامات الزراعية واستخدامات األراضي بشكل صديق للتنوع احليو وتعزيزها.
احليو ملنطقة البحر األبي املتوس يف  -2-3تعزيز الوعي بني أفراد اجملتمع احمللي وصانعي القرارات من احلكومة بقيمة املمارسات التقليدية
املمرات ذات األولوية وذات القيم املرتفعة من واستخدامات األراضي بشكل صديق للتنوع احليو ألجل ضمان االعرتاف هبا ودعمها.
النواحي الثقافية والتنوع احليو .
 -3-3تشجيع أصحاب األعمال يف السلسلة التجارية على دعم وتشجيع املمارسات التقليدية
واستخدامات األراضي بشكل صديق للتنوع احليو .

 -4تعزيز مشاركة اجملتمع املدين يف دعم  -1-4زيادة املعرفة واملهارات لدعم التقييم والتخطي للحفاظ على النباتات ،وتعزيز ظهور جيل جديد
من املهنيني الشباب يف مجال احلفاظ على النباتات.
احلفاظ على النباتات املعرضة لالنقرا
بشكل حرج أو ذات نطاق االنتشار احملدود  -2-4دعم دمج احلفاظ على النباتات يف إدارة املناطق احملمية.
للغاية.
 -3-4دعم اإلجرا ات االبتكارية للحفاظ على اجملتمعات املهمة من النباتات بالعمل مع أصحاب
األراضي واملديرين.

 -5تعزيز مجتمع احلفظ اإلقليمي من خالل  -1-5دعم عمليات التعلم اإلقليمية واملوضوعية ملنظمات اجملتمع املدين واألطراف املعنية.
تبادل أفال املمارسات واملعارف بني اجلهات  -2-5دعم املستفيدين (اجلهات اليت تلقت املنح) لتفهم االتفاقيات والعمليات الدولية واملشاركة فيها.
املستفيدة ع ر املنطقة الساخنة.
 -6توفري القيادة االسرتاتيجية والتنسيق  -1-6بنا مجهور واسع من مجاعات اجملتمع املدين العاملة ع ر احلدود املؤسسية والسياسية حنو حتقيق
الفعال الستثمار الصندوق من خالل فريق أهداف احلفاظ املشرتكة املوصوفة يف ملف النظام البيئي.
التنفيذ اإلقليمي.
 -2-6العمل كوحدة اتصال للشبكات ذات الصلة يف مجيع أحنا املتوس من أجل تنسيق االستثمارات
وتوجيه متويل جديد للقاايا واملواقع ذات األولوية.
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التوجه االستراتيجي  .1دعم المجتمع المدني إلشراك أصحاب المصلحة في إظهار

نهج متكاملة للحفاظ على التنوع الحيوي في المناطق الساحلية
التركيز الرئيسي والتبرير والتأثير

ويتناول هذا التوجه االسرتاتيجي بع
النظم البيئية الساحلية تتعر

املواقع والنظم البيئية األكثر هديدا يف املنطقة الساخنة :تلك املوجودة يف املنطقة الساحلية .إن

لاغوط متزايدة من النمو السكاين واهلجرة ومنو السياحة والتحار املرتب بذلك والاغ على املوارد

األرضية واملائية .وتتمثل التهديدات احملددة يف املنطقة الساحلية فيما يلي )1( :االستغالل املفرط املباشر للتنوع احليو ؛ ( )2األضرار
املباشرة للمواقع من خالل حتويل املوائل الساحلية إىل أراضي مكثفة الزراعة وأراضي ألجل البنا والبنية التحتية؛ و ( )3اإلجرا ات اليت
تتم خارج املواقع الرئيسية ولكنها تؤثر على هذه املواقع ،مثل استخراج املياه ،وإلقا النفايات الصلبة وتلوث املياه.

التركيز الجغرافي
نظرا للطبيعة املكثفة والواسعة االنتشار للتهديدات اليت تتعر

هلا العديد من املناطق الساحلية املهمة للتنوع احليو  ،فإن معظم

اإلجرا ات يف إطار هذا التوجه االسرتاتيجي سرتكز على احلفاظ على مناطق حمددة مهمة للتنوع احليو ذات أولوية عالية حيث تكون
العناصر الرئيسية للتنوع احليو (أ األنواع املهددة والنظم البيئية) حتت الاغ وأياا حيثما يوجد احتمال واقعي إلحداث تغيري.
لقد مت حتديد املناطق املهمة للتنوع احليو ذات األولوية يف إطار هذا التوجه االسرتاتيجي من مجموعة فرعية مكونة من  165منطقة
مهمة ساحلية تشمل أرا

يقل ارتفاعها عن  300مرت وتبعد أقل من  20كيلومرتا من الساحل .مث مت تصنيف املناطق الساحلية

املهمة للتنوع احليو وفقا ألمهيتها احليوية ومستوى التهديد (باستخدام التصنيفات اليت وضعها املشاركون يف ورشات العمل الوطنية
"التشاورية") .كما مت تقييم املواقع من أجل جدوى إجرا ات احملافظة على البيئة ،مع األخذ بعني االعتبار الوضع األمين (أدى انعدام
األمن إىل استبعاد ثالثة مواقع يف شرق ليبيا ،على سبيل املثال) والفرص املتاحة لالستثمار ووجود شركا من اجملتمع املدين .واستنادا على
هذه املعايري ،مت حتديد  31منطقة مهمة للتنوع احليو يف تسع دول كأولويات لدعم الصندوق (اجلدول  ،2-13الشكل .)1-13
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1  المناطق الساحلية المهمة للتنوع الحيوي ذات األولوية للدعم من الصندوق في إطار التوجه االستراتيجي2-13 الجدول
اسم المنطقة المهمة للتنوع الحيوي

رمز المنطقة المهمة للتنوع الحيوي

الدولة

Gjiri i Sarandës - Parku Kombëtar Butrint

ALB04

ألبانيا

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

ALB10

ألبانيا

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

ALB05

ألبانيا

جبل شنوة

DZA14

اجلزائر

DZA22

اجلزائر

Parc national de Taza

 اقليم الطارف-القالة
)حممية تازة الوطنية (احلظرية الوطنية لتازة جيجل

DZA39

اجلزائر

Presqu'île de l'edough

شبه جزيرة أيدوغ

DZA43

اجلزائر

Boavista praias

CPV04

الرأس األخار

Costa de Fragata

CPV05

الرأس األخار

Ilhéu Raso

CPV14

الرأس األخار

Ilha de Santa Luzia

CPV10

الرأس األخار

حممية العميد للمحي احليو

EGY06

مصر

الكثبان الساحلية يف رأس احلكمة

EGY07

مصر

خليج السلّوم
الكثبان الساحلية يف غرب املتوس

EGY09

مصر

EGY10

مصر

فروا

LBY06

ليبيا

القرابوللي

LBY11

ليبيا

Delta Bojane

MNE03

مجهورية اجلبل األسود

Katici, Donkova i Velja Seka

MNE05

مجهورية اجلبل األسود

MAR46

املغرب

 أرخبيل اجلامور/ أرخبيل الزم رة

TUN03

تونس

جزر قرياط

TUN31

تونس

خليج بوغرارة

TUN27

تونس

جبل الناطور وحبرية غار امللح الشاطئية

TUN33

تونس

TUN60

تونس

TUR44
TUR47
TUR70
TUR91
TUR114
TUR142

تركيا
تركيا
تركيا
تركيا
تركيا
تركيا

Djebel Chenoua
El Kala-Tarf

Omayed Biosphere Reserve
Ras El Hekma Coastal Dunes
Sallum Gulf
Western Mediterranean Coastal Dunes

Farwa
Karabolli

)ماسة وأغلو الوطنية (املنتزه الوطين لسوس ماسة-حممية سوس
Parc National de Souss-Massa et Aglou
Archipel de Zembra
Îles Kuriat
Golfe de Boughrara

Jbel Nadhour et Lagune de Ghar El Melh
Sebkhet Sejoumi
Büyükçekmece Lake
Ceyhan Delta
Gediz Delta
Karaburun ve Ildir Strait Islands
Lesser Menderes Delta
Uluabat Lake
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سبخة السيجومي

الشكل  1-13خريطة المناطق المهمة للتنوع الحيوي الساحلية ذات األولوية للدعم المقدم من الصندوق في إطار التوجه االستراتيجي 1
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األولوية االستثمارية  :1-1إشراك أصحاب المصلحة المحليين في إجراءات الحفاظ التي تتطرق

إلى التهديدات للعناصر الرئيسية للتنوع الحيوي في المناطق المهمة للتنوع الحيوي ذات األولوية
في المناطق الساحلية

وعادة ما يستخدم السكان احملليون النظم البيئية الساحلية ملصايد األمساك والزراعة والصيد .وميكن أياا استخراج موارد أخرى،
مثل الرمل واحلصى ،وقد تكون هناك استخدامات غري استغاللية ،مثل االستخدام الرتفيهي الذ  ،مع ذلك ،يهيئ اضطرابات
ومشاكل أخرى .إن اإلجرا ات املتخذة يف إطار هذه األولوية االستثمارية ستشمل التفاو

على التغيريات يف املمارسات الاارة

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

األولوية االستثمارية  :2-1إشراك أصحاب المصلحة ضمن القطاع الخاص في تبني ممارسات

مستدامة تقدم آثا ار إيجابية للحفاظ في المناطق المهمة للتنوع الحيوي ذات األولوية في المناطق
الساحلية

إن التهديدات اليت تتعر هلا األنواع والنظم البيئية يف املناطق الساحلية تكون نامجة إىل حد كبري من استثمارات القطاع اخلاص
يف البنية التحتية واستخدامات األراضي املرتبطة بالسياحة والتوسع احلار  ،واستخدام األراضي الرتفيهية ،والتصنيع ،وتطور البنية
التحتية .إن قيمة املنطقة الساحلية هلذه االستثمارات تستمد جزئيا من نوعية البيئة الطبيعية مبا يف ذلك املياه النظيفة واملساحات
اخلارا والبحار والشواطئ النظيفة .ولذلك ،فإن القطاع اخلاص له مصلحة يف حتسني إدارة البيئة ،والتحد الذ يواجه احلفاظ
هو موا مة أولويات احلفاظ (احملافظة على األنواع والنظم البيئية املهددة باالنقرا

يف املواقع ذات األولوية) مع مصاحل القطاع

اخلاص .لقد دلت التجربة من املرحلة األوىل على أنه كلما كانت الشركات أصغر حجما وأكثر حملية كانت أكثر تقاربا واحتمال
استجابتها أكثر .وبنا على ذلك ،ستكون هذا النقاط هي موضوع الرتكيز يف إطار هذه األولوية االستثمارية.
ومن املرجح أن تنفذ اإلجرا ات مبوجب هذه األولوية االستثمارية بالتزامن مع تلك الواردة يف إطار األولوية االستثمارية ،1-1
وقد تشمل إقامة عالقات تعاونية مع اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص من أجل تشجيع ممارسات أكثر استدامة (مثل حتسني
استخدام املياه واالستخدام الرتفيهي ...اخل) وتقدمي الدعم املايل للحفاظ كجز من ضمان بيئة طبيعية سليمة.
وقد تكون هذه األولوية االستثمارية ذات أمهية خاصة بالنسبة للمناطق احملمية يف املنطقة الساحلية حيث تكون اجلهات الفاعلة
يف القطاع اخلاص مستعدة للمسامهة يف تكاليف اإلدارة أو دعم حفظ املوقع.
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األولوية االستثمارية  :3-1دعم المجتمع المدني في التعامل مع الحكومات المحلية أو الوطنية

إلدراج حفظ التنوع الحيوي في عمليات اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واستخدام األراضي

وتخطيط التنمية

يف حني أن إجرا ات احلفاظ على مستوى املوقع وإشراك اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص سوف يعاجل احتياجات حفظ األنواع
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
األوىل واإلجرا ات املتوقعة مبوجب األولويات االستثمارية  1-1و 2-1فرصة للتأثري على صنع القرار احلكومي على مستوى
خط التنمية اإلقليمية وتقسيم استخدام األراضي .ففي حني أن اجلز األك ر من املوارد يف إطار هذا التوجه االسرتاتيجي سيتم
ختصيصه إىل األولويات االستثمارية  1-1و ،2-1فإن الصندوق سوف يدعم أياا منظمات اجملتمع املدين للتفاعل مع عمليات
التخطي احلكومية حيثما وجدت فرص واضحة للقيام بذلك.
وسيتاح دعم الصندوق يف إطار هذه األولوية االستثمارية لعمليات التخطي واإلدارة الساحلية عندما حتتو املنطقة املعنية على
منطقة واحدة أو أكثر من املناطق الرئيسية ،سوا أعطيت أم مل تع هذه املناطق الرئيسية األولوية للعمل القائم على املوقع
مبوجب األولويات االستثمارية  1-1و.2-1

التوجه االستراتيجي  .2دعم اإلدارة المستدامة لمساقط المياه من خالل نهج
متكاملة لحفظ التنوع الحيوي المهدد للمياه العذبة
التركيز الرئيسي والتبرير والتأثير

إن قرابة ثلث األنواع املهددة باالنقرا

بشكل حرج املوجودة يف املنطقة الساخنة هي حيوانات ونباتات املياه العذبة .وهي توجد

يف طيف واسع من النظم البيئية للمياه العذبة ،مبا يف ذلك األهنار والبحريات وأنظمة الكهوف الكارستية ومجار املياه املومسية
الصحراوية سريعة الزوال واملستنقعات الساحلية .إن احلاجة إىل املياه العذبة ألغرا

الزراعة واالستهالك البشر هي أحد

األسباب األكثر إقناعا ألجل اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية .ومع ذلك ،فإن النظم البيئية للمياه العذبة يف املنطقة الساخنة غري
ممثلة متثيال جيدا يف شبكات املناطق احملمية الوطنية ،وهي تتعر لاغوط من االستخدام املفرط والتلوث ،وأن األنواع اليت تعيش
فيها تعاين من اإلفراط يف االستغالل واإلزعاج .ومن املرجح أن يؤد تغري املناخ إىل تفاقم هذه املشاكل.
إن بع

اإلجرا ات املطلوبة ملعاجلة هذه املشاكل تكون ذات نطاق وطين أو دويل ،وال ميكن معاجلتها بفعالية من قبل منظمات

اجملتمع املدين .بيد أن استثمارات الصندوق يف املرحلة األوىل أظهرت أن منظمات اجملتمع املدين ميكن أن تكون فعالة عند العمل
يف مواقع حمددة أو مع السلطات احلالية مثل وكاالت إدارة املناطق احملمية أو الوكاالت املكلفة بإدارة أحوا

األهنار أو حبفظ
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موارد املياه .ومبجرد االتفاق على االستخدام املستدام للموارد املائية ،ميكن أن تكون هناك موا مة قوية بني احتياجات التنوع
احليو املهددة والتنمية البشرية (على سبيل املثال ،لتوفري إمدادات كافية من املياه النظيفة).

التركيز الجغرافي
لقد حدثت حتسينات كبرية يف حتديد مساق املياه يف املنطقة الساخنة مما مسح بتحديد  100منطقة من مناطق إدارة مساق
املياه ) .(CMZsوقد مت تصنيف هذه املناطق وفقا ألمهيتها احليوية مما أدى إلصدار قائمة خمتصرة من  41منطقة .ومن مث مت
تعيني درجة التهديد والنتيجة الكلية هلذه القائمة املختصرة بنا على احلاجة إىل التمويل واحتياجات اإلدارة وقدرات اجملتمع املدين
واجلدوى التشغيلية واملوا مة مع األولويات الوطنية إضافة إىل فرص احملافظة على البيئة على مستوى املناظر الطبيعية .واستنادا إىل هذه
الدرجات ،أعطيت األولوية ألفال  24منطقة من هذه القائمة ألجل الدعم من الصندوق (الشكل  ،2-13اجلدول .)3-13

األولوية االستثمارية  :1-2تعزيز قاعدة المعارف بشأن التنوع الحيوي للمياه العذبة وأهمية خدمات

النظم البيئية للمياه العذبة

إن املعلومات املتعلقة بتوزع ومجتمعات وهديد التنوع احليو يف املياه العذبة ضمن مناطق إدارة مساق املياه ) (CMZsذات
األولوية غري كافية ،يف الكثري من احلاالت ،ألجل السماح بتحديد املواقع األكثر إحلاحا ألجل إجرا ات احلفاظ ،أو أن تعت ر
مبثابة خ أساس ميكن من خالله احلكم على التحسينات .باإلضافة إىل ذلك ،فإن القيم احليوية واالجتماعية واالقتصادية
خلدمات النظم البيئية من مساق املياه اليت مل تتعر أل ختريب ليست مفهومة جيدا وال حتظى بتقدير واسع من قبل صانعي
القرار .إن الصندوق سيدعم املستفيدين من املنح جلمع هذه املعلومات كخطوة أوىل حنو اختاذ إجرا ات احملافظة على البيئة.

األولوية االستثمارية  :2-2اتخاذ إجراءات للحد من التهديدات وتحسين إدارة مواقع مختارة في

مساقط المياه العذبة ذات األولوية بمشاركة أصحاب المصلحة المحليين

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

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

الحيوي في مناطق إدارة مساقط المياه ) (CMZsذات األولوية

على الرغم من أن املستوى األنسب للعمل املباشر من قبل منظمات اجملتمع املدين هو يف مواقع حمددة بوضوح ،فإن الرب بني
أنظمة املياه العذبة جيعل من املرجح جدا أن هناك حاجة أياا إىل اختاذ إجرا ات على مستوى أحوا

األهنار ملعاجلة املشاكل

املتعلقة بنوعية املياه وحجم املياه وتدفقها وباضطراب املوائل .وسيشمل ذلك التأثري على اجلهات الفاعلة ،سوا من احلكومة أو
القطاع اخلاص ،الذين يشاركون يف هذه القاايا أو لديهم السلطة للتأثري عليها.
39
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( ذات األولوية للدعم المقدم من الصندوق في إطار التوجهCMZs)  مناطق إدارة مساقط المياه3-13 الجدول

2 االستراتيجي

(CMZ) منطقة إدارة مساقط المياه

الدولة

Lake Butrint catchment

ألبانيا

Prespa Lake catchment

* اليونان، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،ألبانيا

Lake Ohrid catchment

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،ألبانيا

Lake Skadar catchment

 مجهورية اجلبل األسود،ألبانيا

Lower Bojana river basin

 مجهورية اجلبل األسود،ألبانيا

Eastern Numidia

اجلزائر

Trebizat drainage including Imotsko polje

البوسنة واهلرسك

Popovo polje and Trebišnjica

البوسنة واهلرسك

Neretva delta and associated springs/lakes including Hutovo
Blato
Doirani Lake catchment
Catchment surrounding Niksic

* كرواتيا،البوسنة واهلرسك
* اليونان،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
مجهورية اجلبل األسود

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
. * = دولة غري مؤهلة للحصول على دعم الصندوق:مالحظة
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التوجه االستراتيجي  .3تعزيز المحافظة على الممارسات التقليدية الستخدام
األراضي الالزمة لحفظ التنوع الحيوي لمنطقة البحر األبيض المتوسط في

الممرات ذات األولوية وذات القيم المرتفعة من النواحي الثقافية والتنوع الحيوي
التركيز الرئيسي ،والتبرير والتأثير

لقد تطور التنوع احليو املتوسطي مع ممارسات استخدام األراضي البشرية على مدى عدة آالف من السنني ،إىل حد أن العديد
من األنواع املهددة تعتمد على املوائل اليت تكون ألنشطة الزراعة أو الرعي املومسية أو اجلمع املومسي للمنتجات ال رية دور مساعد
على استمرارها .وميكن أن تصبح األنواع اليت تعتمد على هذه األنظمة البشرية مهددة عندما يتم التخلي عن نظام إدارة راسخ
وحيدث تعاقب للغطا النبايت عندما تتغري املمارسات املستدامة التقليدية وتسبب التدهور والتعرية (على سبيل املثال ،الرعي
اجلائر) ،أو عندما حتل املمارسات احلديثة يف الزراعة واستخدام األراضي ،مبا يف ذلك استخدام الر واملواد الكيميائية الزراعية حمل
املمارسات التقليدية وتؤد

للقاا على فرصة التنوع احليو ال ر للتعايش مع النظم الزراعية .ويف إطار هذا التوجه

االسرتاتيجي ،سيدعم الصندوق منظمات اجملتمع املدين للعمل مع مدير األراضي احملليني والشركات احمللية لريادة طرق مبتكرة
للحفاظ على عناصر املمارسات التقليدية الستخدام األراضي اليت تعت ر مهمة للتنوع احليو .

التركيز الجغرافي
تستمر اإلدارة التقليدية يف مجيع أحنا املنطقة ،غالبا يف األماكن الريفية املتأثرة باهلجرة والتهميش والفقر .ولتحقيق أقصى قدر من
قيمة املشاريع يف إظهار النـهج املبتكرة إلدارة األراضي ،اختريت أربعة ممرات حيث ال تزال عناصر نظم اإلدارة التقليدية هي
االستخدام الرئيسي لألراضي (اجلدول  ،4-13الشكل  .)3-13كما أن اختيار هذه املمرات أتاح الفرص الستكمال التمويل
من الصندوق الفرنسي للبيئة العاملية ) (FFEMومؤسسة مافا ). (MAVA
الجدول  4-13الممرات ذات األولوية للدعم المقدم من الصندوق في إطار التوجه االستراتيجي 3
الممر

الدول

مساحة الممر (كم )2عدد

للتنوع الحيوي )(KBAs

واد العاصي وجبال شرق املتوس

تركيا ،سورية ،لبنان ،األردن ،فلسطني*

38,433

65

جبال األطلس

املغرب

106,691

44

جبال األطلس التلّيّة والظهرية

تونس ،اجلزائر

82,633

50

تركيا

167,530

107

جبال طوروس

المناطق

المهمة

مالحظة = * :الدولة غري مؤهلة للحصول على دعم الصندوق.
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األولوية االستثمارية  :1-3دعم المجتمعات المحلية لزيادة الفوائد التي تتلقاها من المحافظة على
الممارسات التقليدية واالستخدامات الزراعية واستخدامات األراضي بشكل صديق للتنوع الحيوي

وتعزيزها

إن جوهر هذا التوجه االسرتاتيجي هو العمل مع مدير املوارد التقليدية لتمكينهم من تعزيز سبل معيشتهم من خالل احلفاظ
على املمارسات التقليدية الغنية بالتنوع احليو  .ويتمثل النهج الرئيسي يف متكني مستخدمي املوارد من زيادة دخلهم ،من خالل
إدخال حتسينات على جتهيز وتسويق املنتجات ،مبا يف ذلك من خالل إصدار الشهادات ووضع العالمات ،فاال عن
استكشاف فرص مثل الدفع مقابل اخلدمات البيئية ومتكني مستخدمي املوارد من احلصول على الدعم احلكومي .إن الدروس
املستفادة من القيود املفروضة على هنج وضع العالمات البيئية وأمهية تأمني الوصول إىل األسواق ستفيد يف تقييم املشاريع املقرتحة
للتمويل يف إطار هذه األولوية االستثمارية.

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

االعتراف بها ودعمها

رغم أن مستخدمي ومدير املوارد سيكونون هم املستفيدون الرئيسيون من املشاريع يف إطار هذا التوجه االسرتاتيجي ،فمن املهم
أياا تعزيز أمهية ومنطقية املمارسات التقليدية الصديقة للتنوع احليو فيما بني مجموعة أوسع من اجلهات الفاعلة على مستوى
احلكومات احمللية حيث أنه سيكون هلا دور مهم يف تشجيعها واستدامتها .كما ميكن أن تكون هذه اجلهات قادرة على دعم
تشكيل مجموعات املستخدمني ،ودعم طلبات هذه اجملموعات للحصول على املنح واخلدمات احلكومية .وحيثما توجد مبادرة يف
منطقة حممية ،ف قد يكون مدير املنطقة احملمية يف وضع يسمح له بتشجيع اإلدارة التعاونية للموارد الطبيعية .وأخريا ،قد يكون
لقادة اجملتمعات احمللية تأثري قو على القرارات الفردية ملستخدمي املوارد بشأن ما إذا كانوا سيواصلون أو يتخلون عن املمارسات
التقليدية.

األولوية االستثمارية  :3-3تشجيع أصحاب األعمال في السلسلة التجارية على دعم وتشجيع

الممارسات التقليدية واستخدامات األراضي بشكل صديق للتنوع الحيوي

تلعب الشركات اليت تشرت وتبيع منتجات املمارسات التقليدية الستخدام األراضي دورا رئيسيا يف ضمان استدامة هذا النهج
القائم على احلوافز ويف توفري اهلياكل األساسية اليت ميكن من خالهلا إشراك عدد كبري من مستخدمي املوارد ،والسماح له بتحقيق
تأثري على مستوى املمر أو املنطقة املهمة للتنوع احليو أو مجتمعات األنواع .ومن شأن إشراك ودعم الفاعلني يف السلسلة
التجارية أن ميكن يف رفع النـهج اإليااحية الناجحة اليت يسهل تيسريها بدعم الصندوق ،وأن يستمر ذلك على املدى الطويل.
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التوجه االستراتيجي  .4تعزيز مشاركة المجتمع المدني في دعم الحفاظ على
النباتات المعرضة لالنقراض بشكل حرج أو ذات نطاق اال نتشار المحدود للغاية

التركيز الرئيسي والتبرير والتأثير
إن منطقة حو

املتوس حتدد أساسا استنادا إىل وجود مجتمعاها النباتية الفريدة ،مع عدد كبري بشكل استثنائي من النباتات

املتوطنة .يف حني أن النباتات سوف تستفيد مع األنواع األخرى من استثمارات الصندوق حتت التوجهات االسرتاتيجية  1و2
و ،3فإن مستوى التهديد ونقص االهتمام الحتياجات حمددة للحفاظ على النباتات حىت اآلن سي رر توجه اسرتاتيجي منفصل
يركز على هذه اجملموعة .وباإلضافة إىل دعم إجرا ات احملافظة املباشرة على البيئة ،فإن املشاريع يف إطار هذا التوجه االسرتاتيجي
ستعزز أياا من املعرفة واملهارات النباتية للعلما وخ را احلفاظ ومدير األراضي.
إن النطاق احملدود ومتطلبات املوئل احملددة جدا لبع
منظمات اجملتمع املدين احمللية العاملة على أر

النباتات املهددة يعين أن احلفاظ عليها ميكن معاجلته بفعالية من قبل

الواقع مبوارد حمدودة ،وغالبا ما تكون يف شراكة مع مدرا املناطق احملمية أو

أصحاب األراضي احملليني .فمن بني  25000نوع نبايت يوجد داخل املنطقة الساخنة ،فإن تقدمي املنح من الصندوق سريكز على
األنواع املهددة باالنقرا

بشكل حرج و األنواع املتوطنة احملصور تواجدها ضمن نطاق حمدود.

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

أحد التحديات يف مواصلة عملية حتديد املناطق النباتية املهمة ،وتقييم حالة احلفاظ على النباتات ،واختاذ إجرا ات حلفظها ،هو
حمدودية عدد األشخاص يف املنطقة الذين يتمتعون باملهارات النباتية الالزمة .إن الصندوق سيقدم الدعم للمشاريع اليت هلا عنصر
قو يف تطوير املهارات النباتية العملية ،مبا يف ذلك املسح ،واحلماية يف عني املكان للمواقع الطبيعية ،ويف بع

احلاالت احلماية

خارج املوقع الطبيعي .وسيشمل ذلك العمل مع املؤسسات التعليمية التقليدية (أ اجلامعات ومعاهد البحوث ...اخل) ،إضافة
إىل العمل على حتسني مهارات اجملموعات األخرى اليت ميكن أن تسهم يف حفظ النباتات ،مبا يف ذلك مدرا املناطق احملمية،
وأعاا اجلمعيات التطوعية ومدير األراضي.

األولوية االستثمارية  :2-4دعم دمج الحفاظ على النباتات في إدارة المناطق المحمية
كثريا ما تقع جتمعات النباتات املهددة ضمن املناطق احملمية ،ولكنها ال تزال مهددة ألن اإلدارة (أو عدم وجودها) ال تعاجل
احتياجاها اخلاصة باحلفاظ .وسيعمل املستفيدون من الصندوق مع مدير املناطق احملمية لتحديد التهديدات واحللول املمكنة،
ويتامن إجرا ات حمددة للمحافظة على النباتات املهددة باالنقرا
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يف خط اإلدارة للمناطق احملمية.

األولوية االستثمارية  :3-4دعم االجراءات االبتكارية للحفاظ على المجتمعات المهمة من النباتات
بالعمل مع أصحاب األراضي والمديرين

يعيش العديد من اجملتمعات النباتية املهددة يف املناطق الطبيعية اخلاضعة لإلدارة خارج املناطق احملمية ،وحيتمل أن تكون مهددة
بتغيريات يف ممارسات استخدام األراضي .إن املستفيدين من الصندوق سيعملون مع مستخدمي األراضي ومالكيها لتحديد
التهديدات وتعزيز ممارسات اإلدارة احملسنة للحفاظ على مجتمعات النباتات النادرة.

التوجه االستراتيجي  .5تعزيز مجتمع الحفاظ اإلقليمي من خالل تبادل أفضل
الممارسات والمعارف بين الجهات المستفيدة عبر المنطقة الساخنة

التركيز الرئيسي والتبرير والتأثير

مع تركيز التوجهات االسرتاتيجية األربعة األوىل على إجرا ات احملافظة على البيئة داخل الدول ،هناك حاجة لتيسري التفاعالت
على املستوى اإلقليمي وتبادل الدروس املستفادة ونـهج املمارسات اجليدة اليت طورها اجلهات املستفيدة وإقامة رواب بني
منظمات اجملتمع املدين حول حو

املتوس  .ومن املتوقع أن تسهم هذه التدخالت يف تنمية مجتمع إقليمي من منظمات احلفاظ

اليت ميكن أن توفر الدعم املتبادل ألعاائها بعد هناية مرحلة استثمار الصندوق.
هناك العديد من املبادرات يف املناطق الساخنة املعنية بالعلوم احليوية والبيئة واالستدامة ،مما أدى إىل عدد كبري من املؤمترات
واالجتماعات واملنشورات والتشبيك املباشر والندوات ع ر اإلنرتنت وغريها من الفرص للمشاركة والتعلم .غري أن مشاركة
املنظمات الشعبية يف هذه الفعاليات غالبا ما تكون سلبية أو حمدودة ،بسبب احلواجز املختلفة ،مبا يف ذلك نقص املعلومات عن
الفرص املتاحة ونقص التمويل حلاور االجتماعات وحمدودية اإلملام بالقاايا والنـهج اليت تتم مناقشتها .وبسبب هذه احلواجز،
قد تفتقر منظمات اجملتمع املدين احمللية اليت حتار االجتماعات إىل الثقة أو املهارات للمشاركة بشكل فعال ،وبالتايل تفشل يف
االستفادة منها أو يف طرح أفكارها.
ومن شأن تقدمي املنح يف إطار هذا التوجه االسرتاتيجي ،الذ سيشمل نسبة صغرية نسبيا من امليزانية اإلمجالية ،أن يتيح لفريق
التنفيذ اإلقليمي العمل مع اجلهات املستفيدة لتحديد الفرص لتنظيم أحداث إقليمية خمصصة والسماح للمستفيدين باملشاركة يف
الفعاليات اليت تنظمها منظمات أخرى .وباإلضافة إىل التمويل ،سيعمل فريق التنفيذ اإلقليمي مع اجلهات املستفيدة لامان
وسيكمل هذا التوجه االسرتاتيجي
استعدادها للمشاركة يف الفعاليات وزيادة الفائدة اليت حتصل عليها من هذه النشاطات.
ّ
األنشطة الرامية إىل تسهيل تبادل اخل رات وأنشطة بنا القدرات اليت ستدمج قدر اإلمكان يف كل منحة من الصندوق.
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األولوية االستثمارية  :1-5دعم عمليات التعلم اإلقليمية والموضوعية لمنظمات المجتمع المدني

واألطراف المعنية

توفر هذه األولوية فرص للعمل مع مجموعة من املستفيدين ع ر املناطق الفرعية أو كامل املنطقة الساخنة لتحديد موضوعات
لألحداث على التعلم املشرتكة .وتشمل املوضوعات املمكنة إدارة املناطق الساحلية واملياه العذبة املهمة للتنوع احليو  ،والعمل مع
إدارة املوارد التقليدية واحلفاظ على النباتات .وسيكون من املهم رب هذه املبادرات القائمة إما عن طريق إضافة عناصر بنا
القدرات للمؤمترات احلالية أو من خالل دعوة أصحاب املصلحة ذو الصلة لتبادل خ راهم .وقد تركز املواضيع أياا على العمل
مع اجملتمعات احمللية ،أو املشاركة مع احلكومة أو القطاع اخلاص .ومن شأن استاافة األحداث يف املواقع امليدانية للجهات اليت
تلقت املنح أن هي فرصا للتعلم بالنسبة للمنظمة املايفة فاال عن املشاركني املدعوين.

األولوية االستثمارية  :2-5دعم الجهات التي تلقت المنح لفهم االتفاقيات والعمليات الدولية

والمشاركة فيها

إن التمويل يف إطار هذه األولوية يسمح لصندوق بدعم املستفيدين للتعامل مع العمليات الدولية واإلقليمية ،مبا يف ذلك
اجتماعات االتفاقيات الدولية والعمليات الوطنية ذات العالقة (على سبيل املثال ،اتفاقية التنوع احليو  ،CBDناتورا ،2000
أهداف التنمية املستدامة  ،SDGsاالتفاقية اإلطارية حول التغريات املناخية... ،اخل) واملؤمترات املهمة أو غريها من األماكن اليت
تكون مشاركتهم فرصة للتعلم وفرصة للتأثري على القرارات اليت تؤثر على احلفاظ يف دوهلم .وهناك عدد من العمليات واالتفاقيات
اإلقليمية (على سبيل املثال ،اتفاقية برشلونة والشراكة األورو-متوسطية ،وشبكة ... ،MedPANاخل) اليت تعت ر مهمة لقيادة
العمليات السياسية ،ولكن اجملتمع املدين احمللي يف كثري من األحيان جيد صعوبة يف املشاركة يف .مشاريع يف إطار هذه األولوية
االستثمارية ،أن يساعد منظمات اجملتمع املدين على فهم هذه اآلليات ،وحتديد الفرص اليت توفرها هلم واالستفادة منها.

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

لقد خلص تقييم مستقل ل رنامج الصندوق العاملي إىل أن فرق التنفيذ اإلقليمية تكون فعالة بشكل خاص يف رب عناصر امللفات
التشخيصية الشاملة املتكاملة رأسيا ،مثل املشاريع الكبرية واألنشطة الشعبية األصغر واملبادرات املتعلقة بالسياسات والتعاون
احلكومي والتمويل املستدام .وقد مت توحيد مسؤوليات هذه الفرق لتحديد أهم جوانب مهامها.
ويف كل منطقة ساخنة يستثمر الصندوق فيها ،فإنه يقوم بدعم فريق التنفيذ اإلقليمي ألجل حتويل اخلط يف ملف النظام البيئي
إىل ملف تشخيصي متماسك من املنح اليت تتجاوز يف تأثريها مجموع أجزائه .ويتكون كل فريق تنفيذ إقليمي من منظمة أو أكثر
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من منظمات اجملتمع املدين النشطة يف املنطقة الساخنة .وميكن أن يكون فريق التنفيذ اإلقليمي احتادا ملنظمات اجملتمع املدين أو
منظمة رائدة واحدة تشرك اخل را احملليني يف اإلشراف على تنفيذ اسرتاتيجية االستثمار ،من خالل جلنة تشاورية مثال.

األولوية االستثمارية  :1-6بناء جمهور واسع من جماعات المجتمع المدني العاملة عبر الحدود
المؤسسية والسياسية نحو تحقيق أهداف الحفاظ المشتركة الموصوفة في ملف النظام البيئي

سيختار الصندوق ويدعم فريق التنفيذ اإلقليمي ألجل توفري القيادة االسرتاتيجية واملعرفة احمللية من أجل بنا مجهور واسع من
مجاعات اجملتمع املدين العاملة ع ر احلدود املؤسسية والسياسية حنو حتقيق أهداف احملافظة املوصوفة يف ملف النظام البيئي .وبالنظر
إىل حجم وتعقيد منطقة حو

البحر األبي

املتوس الساخنة وبالنظر إىل اخلطوط االسرتاتيجية املقرتحة سابقا ،حيث سيكون

هناك حاجة إىل تعميم احلفاظ يف التنمية وتعزيز مشاركة مجموعة أوسع من الشركا  ،فإن فريق التنفيذ اإلقليمي سيلعب دورا حامسا
يف دعم توحيد الشبكات على نطاق احلو

وحتديد فرص التمويل اإلقليمية لالستفادة من استثمارات الصندوق واستكماهلا.

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

إن حو

املتوس فريد من نوعه داخل امللف التشخيصي العاملي للصندوق ،حيث أن هناك عددا كبريا من الدول غري مؤهلة

للحصول على دعم من الصندوق ،ويف الوقت نفسه توجد فرص متويل كبرية من مصادر التمويل متعددة اجلنسيات واملصادر
الوطنية واخلاصة والعامة داخل هذه الدول ،اليت يساهم بعاها بالفعل إسهاما كبريا يف متويل أنشطة اجملتمع املدين .وسيعمل فريق
التنفيذ اإلقليمي كمركز اتصال للتنسيق بني الشبكات القائمة مثل اتفاقيات برشلونة وبون ورامسار ،فاال عن خطة بلو Plan

.Bleu

 -14االستدامة

يعاجل امللف االستدامة بأربع طرائق:

النُ ُهج المتكاملة متعددة أصحاب المصلحة :تسهيل الشراكات بني اجملتمع املدين واحلكومات وقطاع الشركات هو أمر أساسي

الستدامة العمل يف املواقع اليت يتم فيها متويل املشاريع.

تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني :متكني منظمات اجملتمع املدين احمللية من أن تصبح أكثر فعالية وأفال يف التخطي
واإلدارة وحتصيل التمويل ألعماهلم
ويكمل الدعم املايل األك ر املقدم
محاذاة تمويل الصندوق مع مصادر الدعم األخرى :إن متويل الصندوق يسد ثغرات التمويل ّ
من املصادر متعددة األطراف واملصادر الثنائية إىل الوكاالت احلكومية يف املنطقة .لقد أتاح العمل من خالل اللجنة التشاورية
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للصندوق والشركا  ،مثل مؤسسة مافا ومؤسسة األمري أل رت الثاين ،االستفادة املثلى من أموال الصندوق واجلهات املاحنة
األخرى ،مبا يف ذلك التمويل الداعم واملكمل ملنح الصندوق من قبل املاحنني اآلخرين.
توسيع دور فريق التنفيذ اإلقليمي :إن دور فريق التنفيذ اإلقليمي يساهم يف االستدامة من خالل تقدمي إدارة فعالة للمنح وبنا
القدرات ذات العالقة وإقامة الصالت مع اهليئات احلكومية وهيئات القطاع اخلاص وتعزيز االعرتاف بدور منظمات اجملتمع املدين
يف اجملتمع والعمل مع الشركا على آليات التمويل املبتكرة ذات املدى الطويل.
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الداللة

التعبير العربي

غابات وحراج تسودها أنواع شجرية ذات أوراق عرياة غابات عرياات األوراق اجلفافية
من ثنائيات الفلقة واملتحملة للجفاف فيزيولوجيا مثل
أنواع السنديانيات واللوزيات ال رية واألركانيا وسواها
غابات وحراج تتكون من أنواع شجرية من األنواع
املخروطية من الصنوبر أو األرز أو الشوح أو السرو أو
العرعر أو سواها

غابات خمروطية

غابات وحراج تتكون من مزيج من أنواع شجرية من
ثنائيات الفلقة ومن األنواع املخروطية املختلفة وفقا
للمنطقة اجلغرافية

غابات خمتلطة

املروج اليت تنمو يف املرتفعات اجلبلية غالبا أعلى من
خ منو األشجار.

األراضي العشبية اجلبلية

أراضي تسودها أنواع خشبية شجرية أو شجريية مقاومة مناطق الشجريات اجلفافية
للجفاف واملناخ احلار مثل أنواع األكاسيا والسدر
أنواع ينحصر وجودها الطبيعي يف منطقة جغرافية حمددة األنواع املتوطنة
ضيقة أو واسعة االنتشار

المصطلح االنكليزي
dry broadleaf forests

coniferous forests

mixed forests

montane grasslands

xeric shrublands

endemic

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

مسار اهلجرة

مجموعة اخلنافس اليت تعتمد يف غذائها وطور أو أكثر
من أطور حياها على اخلشب امليت واملتحلل بشكل
مباشر أو غري مباشر مثل أنواع اخلنافس احلفارة أو
خنافس أو سوسة اخلشب

اخلنافس الرّميّة

saproxylic beetles

مجموعة اخلنافس اليت تعتمد يف غذائها وطور أو أكثر
من أطور حياها على روث احليوانات مثل أنواع اجلعل
أو خنافس األر

خنافس الروث

dung beetles

مجموعتان من احلشرات قوية الطريان وتنمو حورياها
املفرتسة يف املا

الرعاشات واليعاسيب
ّ

منطقة جغرافية ذات طبوغرافية تؤد لتجميع مياه
اهلطوالت املختلفة وتصريفها ضمن حدود املسق حىت
تصل إىل مجار املياه شبه الدائمة أو الدائمة حىت
وصوهلا إىل البحريات أو البحار

مساق املياه
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flyways

& Dragonflies
damselflies
Watersheds
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