مـوجـز
الملف التشخيصي لألنظمة البيئية الخاصة بمنطقة
حوض البحر األبيض المتوسط

نبذة عن صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة
تأسس صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة عام  ،2000ويعتبر من الرواد الدوليني في متكني اجملتمع
املدني من املشاركة والتأثير في احلفاظ على بعض األنظمة البيئية األكثر أهمية في العالم .ميثل
الصندوق مبادرة مشتركة بني الوكالة الفرنسية لإلمناء ومنظمة احلماية الدولية ومرفق البيئة العاملي
وحكومة اليابان و مؤسسة جون د .وكاثرين ت .مكآرثر والبنك الدولي.
يتميز صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة عن غيره من آليات التمويل بتركيزه على مناطق التنوع
احليوي ذات األولوية أكثر من تركيزه على احلدود السياسية باإلضافة إلى أخذه بعني اإلعتبار التهديدات
البيئية على نطاق جغرافي واسع .ومن هذا املنظور يسعى الصندوق إلى تطوير ودعم نهج جديد على
املستوى اإلقليمي وليس على املستوى احمللي لتحقيق أثار إيجابية حلماية التنوع احليوي ومبشاركة
واسعة من قبل املؤسسات العامة واخلاصة لتلبية احتياجات احلماية من خالل جهد إقليمي منسق.

مقدمة
ميتد حوض البحر األبيض املتوسط عبر  34دولة ويغطي مساحة  2مليون كيلومتر مربع ،امتدادا ً من البرتغال إلى األردن
شرقا ً ،وجنوبا ً من شمال إيطاليا إلى الرأس األخضر(كاب فيردي) ويشكل واحدا ً من النقاط الساخنة للتنوع احليوي والبالغ
عددها  34نقطة في جميع أنحاء العالم ،والتي تشكل أغنى بقاع األرض للتنوع احليوي واألكثرها عرضة للتهديد.
قام صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة بوضع استراتيجية شاملة حلماية البيئة في منطقة حوض البحر األبيض
املتوسط نتيجة لكون هذه املنطقة من النقاط الساخنة للتنوع احليوي ،باإلضافة إلى أهميتها االقتصادية والثقافية ،حيث
ستوجه هذه اإلستراتيجية  -واملعروفة باسم “امللف التشخيصي لألنظمة البيئية الهامة في حوض البحر األبيض املتوسط”
إستثمار الصندوق املسته ِدف للمنطقة والبالغ  10ماليني دوالر أمريكي وذلك عن طريق تقدمي منح ملؤسسات اجملتمع املدني.
يعد هذا امللف ،والذي مت تطويره من خالل مساهمة أكثر من  90منظمة عاملة أو قائمة في املنطقة ،أكثر من مجرد
استراتيجية للصندوق ،حيث يقدم منوذجا ً جلهود احلماية املستقبلية في حوض البحر األبيض املتوسط والتعاون بني املانحني.

A woman mills grain by hand in Buoficha, Tunisia.
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إعداد الملف التشخيصي لألنظمة البيئية في حوض األبيض المتوسط
يستخدم الصندوق نهج تطوير مجموعة من امللفات التشخيصية لألنظمة البيئية لتحديد وبلورة إستراتيجية اإلستثمار لكل منطقة
سيتم متويلها ,بحيث يعكس كل ملف تقييم سريع لألولويات البيولوجية واألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع احليوي داخل األنظمة
البيئية.
مت تطوير امللف التشخيصي حلوض البحر األبيض املتوسط من خالل العديد من املشاورات مع املعنيني من أصحاب العالقة في الفترة
الزمنية من كانون األول  /ديسمبر  2008ولغاية متوز  /يوليو  2010وحتت إشراف جمعية حماية الطبيعة التركية “وهي شريك
للمجلس العاملي حلماية الطيور البرية في تركيا”.
ضم فريق تطوير هذا امللف  12منظمة غير حكومية رئيسية مبا في ذلك “اجمللس العاملي حلماية الطيور البرية” وشركائه في
املنطقة ومنظمة احلماية الدولية واإلحتاد الدولي حلماية الطبيعة وبالنت اليف وتور دو فاالت ،ومبشاركة أكثر من  80منظمة أخرى
حيث تعاون اجلميع إلجناز هذه العملية .ومت متويل هذه العملية من قبل صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة باإلضافة إلى
دعم مالي وتقني من خالل مؤسسة أمير موناكو “ ألبرت الثاني“ ومؤسسة مافا.
يقدم امللف التشخيصي حملة عامة عن احلوض ،مبا في ذلك أهميته البيولوجية في السياق العاملي واإلقليمي ،وآثار تغير املناخ
احملتملة واألخطار الرئيسية التي تهدد التنوع احليوي واألسباب اجلذرية لذلك ،كما احتوى امللف على معلومات عن السياق
اإلجتماعي واإلقتصادي و اإلستثمارات احلالية في مجال حماية البيئة .كما ويوفر امللف مجموعة من مخرجات حماية البيئة
القابلة للقياس ،ويحدد الثغرات وفرص اإلستثمارات في متويل حماية البيئة ،وبناءا ً على املعلومات السابقة مت حتديد احليز
املناسب الستثمار صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة األمر الذي سيوفر أكبر قدر من القيمة املضافة .ويحتوي امللف
على استراتيجية مدتها خمسة سنوات خاصة باإلستثمار في املنطقة ،وتضم هذه اإلستراتيجية اإلستثمارية سلسلة
من فرص التمويل اإلستراتيجي تسمى التوجهات اإلستراتيجية وهي مقسمة لعدد من أولويات االستثمار التي حتدد أنواع
األنشطة التي سوف تكون مؤهلة للتمويل من قبل صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة ،حيث ستقوم مؤسسات
اجملتمع احمللي بوضع مقترحات مشاريع للحصول على متويل من خالل الصندوق ،لذا فإن امللف ال يتضمن أية مفاهيم أو
مقترحات ملشاريع محددة.
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األهمية البيولوجية لحوض البحر األبيض المتوسط
تعد منطقة حوض البحر األبيض املتوسط إحدى
األماكن اإلستثنائية على األرض حيث تتميز باحتوائها
على نسبة تنوع حيوي عالية باإلضافة إلى احتوائها
على العديد من املناظر الطبيعية اخلالبة .ويعود ذلك
الى وجود عدد من العوامل الرئيسية الهامة كموقعها
في تقاطع اليابسة ألوراســيا وأفــريقيا ،وتنوعها
الطوبــوغرافي واختالفات اإلرتفاعات فيها من مستوى
سطح البحر إلى  4,165متر في الغرب (املغرب) و 3,756
متر في الشرق (تركيا).
يعتبر مناخ حوض البحر األبيض املتوسط فريدا ً من نوعه،
حيث يتميز بالبرودة والرطوبة شتاءا ً و احلر واجلفاف صيفا ً .
إال أن معدل هطول األمطار يتراوح بني 100ملم و 3,000
ملم ،مما يجعل املنطقة مناسبة لغطاء نباتي متنوع ،فقد
مت تصنيفها بأغنى ثالث منطقة على مستوى العالم حيث
متتاز بوجود ما يزيد عن  30,000نوع نباتي منها  13,000نوع
مستوطن في املنطقة ،غير موجودة في أي موطن آخر على
سطح األرض وال زال يتم إكتشاف املزيد.
كما وحتتوي املنطقة على أكثر من  330نوعا ً من الثدييات،
منها  87نوعا ً من ثديات اليابسة املستوطنة التي تتشكل
غالبيتها من القوارض والقنافذ.

)Mediterranean monk seal (Monachus monachus
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يوجد في منطقة احلوض أكثر من  600نوعا ً من الطيور ،منها  16نوعا ً
مستوطنا ،باإلضافة إلى عدد كبير من األنواع التي تهاجر
ً
من أوروبا إلى إفريقيا عبورا ً بحوض البحر األبيض املتوسط في مناطق مختلفة .كما وحتتوي املنطقة على  357نوعا ً من الزواحف (مبا
في ذلك نوعني من أنواع السالحف البحرية) منها  170نوعا ً مستوطنا ً .ويوجد  115نوعا ً برمائيا ً ،ويشكل  71منها نوعا ً مستوطنا ً.
باإلضافة الى تواجد  400نوعا ً من أسماك املياه العذبة منها  253نوعا ً مستوطنا ً.
يعود اشتقاق إسم املنطقة من كلمة ميديتيرانيوم ،مبعنى “البحر في وسط األرض” حيث يشمل اجلزء البحري من احلوض  2.5مليون
كيلومترا ً مربعا ً .وقد مت رفده بالعديد من مصادر املياه القريبة (غربا ً من خالل مضيق جبل طارق إلى احمليط األطلسي وشرقا ً إلى البحر
األسود عن طريق مضيق الدردنيل ،وكذلك من خالل قناة السويس اإلصطناعية للبحر األحمر).
يفصل“مضيق صقلية” املنطقة إلى قسمني رئيسيني من البحر :منطقة حوض البحر األبيض املتوسط الغربي ،املتأثرة باحمليط األطلسي،
ومنطقة حوض البحر األبيض املتوسط الشرقي ،حيث مت تشكيل هذين القسمني نتيجة ألمناط دوران املياه احملدودة داخل احلوض األمر الذي
أدى الى عدم االتصال بني القسمني الشرقي والغربي.
كما وتعتبر املنطقة كنز من التاريخ البشري والثقافي فهي موطن لبعض أقدم حضارات العالم وأقدم دولة ذات سيادة في العالم وأول
جمهورية دستورية ،سان مارينو ،التي يعود تاريخها إلى عام  301ميالدي.
في األلفية الرابعة قبل امليالد احتلت احلضارات البشرية األولى (احلضارات القدمية في بالد ما بني النهرين ووادي النيل) أجزاءا ً مختلفة من
منطقة حوض البحر األبيض املتوسط الشرقي ،حيث أصبح البحر األبيض املتوسط تدريجيا ً البحر الرئيسي للحضارة الغربية ونقطة
عبور جتارية لثروات الشرق خالل األلفية األولى بعد امليالد وفي النصف الثاني من األلفية الثانية بعد امليالد.
تعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية األكثر شيوعا ً في املنطقة باإلضافة الى أن سكانها يتكلمون العديد من اللغات األخرى.
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مخرجات حماية البيئة
يعكس امللف التشخيصي لألنظمة البيئية في حوض البحر األبيض املتوسط إلتزام وتأكيد صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة على
استخدام مخرجات حماية البيئة (أهداف ميكن من خاللها قياس جناح االستثمارات) كأسس علمية لتحديد احملاور اجلغرافية لالستثمار .حيث
تشكل هذه اخملرجات مجموعة كاملة من األهداف حلماية التنوع احليوي في حوض البحر األبيض املتوسط والتي حتتاج أن تتحقق ملنع فقدانه.
ميكن تعريف مخرجات حماية البيئة على ثالثة مستويات – األنواع واملواقع و املمرات اإليكولوجية – والتي ترتبط منطقيا ً وجغرافيا ً من خالل
وجود األنواع في املواقع ووجود املواقع في املمرات الطبيعية .فإذا استوجب احلفاظ على األنواع فإنه يجب حماية املواقع التي تعيش فيها ،كما
يجب أن تستمر املمرات الطبيعية أو البحرية التي تعتمد عليها هذه املواقع أو األنواع في دعم اخلدمات اإليكولوجية ،مثل توفير املياه العذبة
واحلماية من الفيضانات والعواصف.
وقد مت تعريف وحتديد مخرجات حماية البيئة من خالل عملية تشاركية تبدأ باستهداف مستوى األنواع أوالً ،والذي من خالله مت وضع تعريف
لألهداف على مستوى املوقع ،حيث تتطلب هذه العملية معرفة عميقة حلالة احلماية لهذه األنواع.
حدد امللف التشخيصي حلوض البحر األبيض املتوسط  555نوعا ً مهددا ً باإلنقراض على مستوى العالم كما ورد في “القائمة احلمراء” (.)2008
ثم مت حتديد األولويات حيث أن حماية األنواع تتم من خالل املواقع التي تتواجد بها ،إتفق املشاركون أثناء عملية تطوير امللف على إدراج
املواقع الهامة للتنوع احليوي (املواقع املهمة لألنواع املهددة باإلنقراض واألنواع احملصور تواجدها ضمن نطاق جغرافي ضيق واألنواع املقيدة
بنظام بيئي معني واألنواع ذات التجمعات) كأهداف لتحقيق نتائج احلماية على مستوى املوقع .فقد مت حتديد  1110منطقة من املواقع
املهمة للتنوع احليوي في امللف التشخيصي ،تغطي أكثر من  40.7مليون هكتار ،أو نحو  19.5في املائة من مساحة اليابسة في حوض
البحر األبيض املتوسط (انظر اخلريطة في ص  .)10حيث تتضمن هذه املناطق  512موقعا ً كموئل ساحلي أو بحري ،مما سلط الضوء على
أهمية هذه املواقع حلماية البيئة البحرية وبيئة اليابسة على حد سواء .باإلضافة إلى ذلك ،مت حتديد  17ممرا ً إيكولوجيا ً حلماية التنوع
احليوي تتضمن  435من املناطق املهمة للتنوع احليوي.
تعد هذه املمرات ضرورية حلماية الروابط الالزمة لدعم حماية األنواع املهددة باالنقراض ،ال سيما فيما يتعلق بالتكيف مع تغير املناخ
على املدى الطويل .فهذه املمرات هي املفتاح لضمان مرونة األنظمة البيئية حيث ميكنها اإلستمرار في تقدمي اخلدمات األساسية
للمجتمعات احمللية البشرية والطبيعية ،وهي تعتبر األكثر أهمية لتحقيق نتائج احلماية على املدى الطويل.
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A Barbary macaque (Macaca sylvanus) grooms another. This is the only primate found in the Mediterranean Basin,
where it is restricted to relict patches of forest and scrub in Morocco and Algeria. © Ingo Arndt/Minden Pictures

التهديدات
على الرغم من أن اإلستثمارات السابقة حلماية البيئة في منطقة حوض البحر األبيض املتوسط كبيرة إال أن هذه
االستثمارات كانت موزعة بشكل غير متساوي في املنطقة مما يبقي العديد من التهديدات الفورية وطويلة األجل للتنوع
احليوي ،وذلك نتيجة العتماد املنطقة بشكل أساسي على النشاطات السياحية.
وستتفاقم هذه التهديدات مع ازدياد النشاطات السياحية ومنو السكان ،مما سيتسبب في املزيد من الضغط على موارد
املياه واألراضي والطاقة احملدودة .كما ستؤدي التنمية احلضرية والساحلية للسياحة واالستغالل املفرط للموارد الطبيعية،
مبا في ذلك املياه لألغراض التجارية ،وتدهور املوائل والتوسع الزراعي إلى تدهور وتدمير املوائل مبعدالت تنذر باخلطر ،مما يجعل
املنطقة برمتها وتنوعها احليوي أكثر عرضة للتأثيرات السلبية نتيجة التغيرات املناخية املتوقعة .كما تعتبر الكثافة
السكانية العالية ،باإلضافة إلى عدم التنسيق بني دول منطقة احلوض والفقر ونقص القدرات والتغيرات في الظروف
املناخية العاملية أحد أهم هذه التهديدات املباشرة .لذلك يعتبر حتسني إدارة املسطحات الطبيعية والبحرية في احلوض من
ضروريات التنمية املستدامة في املنطقة حيث يجب زيادة قدرة املؤسسات احلكومية وغير احلكومية لنجاح حماية البيئة في
املنطقة على املدى البعيد.
يؤثر تغير املناخ الناشئ من عوامل إنسانية على األنظمة البيئية في حوض البحر األبيض املتوسط .وتشير األبحاث إلى أن تغير
املناخ سيؤدي إلى زيادة في متوسط درجات احلرارة السنوية ،حيث ستزداد أيام الصيف احلارة وترتفع درجات احلرارة خاصة في
األجزاء اجلنوبية والشرقية من حوض البحر .وسيرتبط هذا التغير في درجة احلرارة بتحول متوقع في هطول األمطار السنوي،
حيث من املتوقع أن ينخفض معدل هطول األمطار السنوية بنسبة  %20إلى  %30على مدى السنوات اخلمسني القادمة ،وتشير
التنبؤات طويلة األجل (من  70إلى  100سنة) إلى حدوث جفاف عام حلوض البحر األبيض املتوسط بأكمله .مما سيؤدي إلى
عواقب وخيمة على وضع النباتات واحليوانات في املنطقة .فعلى سبيل املثال ،إن تعاقب األيام احلارة واجلافة سيؤدي إلى احلرائق
خصوصا ً في جنوب وشرق حوض البحر األبيض املتوسط .وبالتالي فإن هذه التغيرات املناخية ستكون مصدر قلق بحد ذاتها ألنها
ستؤدي إلى زيادة الطلب على املياه باإلضافة إلى انخفاض مستوى هطول األمطار مما يؤدي إلى جفاف األنهر ،وهي موئل تعتمد
عليها العديد من األنواع املستوطنة في املنطقة.

Meeting the demands of tourism, as shown in this image from Tuscany, and other industries place a significant burden on the region’s natural resources, especially freshwater. © Angelo Giampiccolo/bluegreenpictures.com
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اإلستثمارات الحالية
يعتبر اإلحتاد األوروبي ومرفق البيئة العاملي من أهم اجلهات املانحة املتعددة األطراف في منطقة البحر األبيض املتوسط .حيث استثمر
كالهما في الفترة ما بني عامي  1992و  2009حوالي  14مليون دوالرا ً سنويا ً في مشاريع حماية التنوع احليوي.
وقدم مرفق البيئة العاملي من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدولي ،أكثر من  447مليون دوالر حلوض
البحر األبيض املتوسط ،حيث مت تخصيص حوالي  175.2مليون دوالرا ً ( 26.3في املائة) من هذا املبلغ ملشاريع التنوع احليوي.
بينما يساهم اإلحتاد األوروبي في حماية البيئة في حوض البحر األبيض املتوسط من خالل عدد من آليات التمويل ،منها متويل من خالل
برامج ( ،)LIFEوهي برامج دعم احملافظة على البيئة وتركز بشكل أساسي على حماية التنوع احليوي.
وتعتبر اإلتفاقيات الدولية واملنظمات غير احلكومية من النشطاء في حتصيل متويل حلماية البيئة ،وتعد بعضها من اجلهات املانحة أيضا ً
مثل جمعية علوم احليوان في فرانكفورت واجلمعية امللكية البريطانية حلماية الطيور.
كما وتدعم املؤسسات اخلاصة والصناديق اإلئتمانية ،فضال ً عن الشركات واألشخاص املتبرعني ،حماية التنوع احليوي في حوض البحر
األبيض املتوسط .وهي تشمل مؤسسة مافا وأركاديا وميليوكونتاكت الدولية ومؤسسة روفورد ومؤسسة كاريبلو وصندوق بيو اخليري.
غير أن التوزيع اجلغرافي للتمويل غير متساوي في املنطقة حيث يستهدف متويل اإلحتاد األوروبي البلدان الشمالية في حوض البحر
األبيض املتوسط ،مبا في ذلك األراضي التي تقع في اإلحتاد األوروبي (جزر الكناري ،ماديرا وجزر األزور) .أما املناطق الفرعية األخرى
كالشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول البلقان والرأس األخضر (كاب فيردي) فتتلقى معظم الدعم من مرفق البيئة العاملي واملنظمات
األخرى املتعددة األطراف واملنظمات الثنائية حيث تركز على البلدان األقل منوا ً .وتشكل هذه املناطق أيضا مجاالت ذات أولوية لبعض
املنظمات.
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Irrigation-intensive activities, such as cotton farming, drain the basin’s freshwater systems.
© Bill Baston/FLPA/Minden Pictures

توجهات الصندوق وإستراتيجيته لإلستثمار
سوف تركز استثمارات الصندوق في حوض البحر األبيض املتوسط على ستة ممرات إيكولوجية ذات أولوية للحفاظ على
التنوع احليوي تضم  50منطقة من املناطق املهمة للتنوع احليوي ذات األولوية العالية ،باإلضافة لـ  20من املناطق املهمة
للتنوع احليوي التي متثل مواقع تتعرض للعديد من التهديدات في خمسة ممرات أخرى .سوف يكون تركيز هذه اإلستثمارات
على مستوى املوقع .هذا ويحتوي عدد من هذه املواقع على بعض من السواحل البكر املتبقية في حوض البحر األبيض
املتوسط .حيث سيكون  15بلدا ً مؤهال ً للحصول على متويل من الصندوق.
يتوجه الصندوق للعمل مع جميع اجلهات الفاعلة املشـاركة في حماية البيئة وأنشطة التنمية في بلدان حوض البحر
األبيض املتوسط لتعزيز الشراكات في املمرات ذات األولوية واملواقع الهامة .حيث ستسعى هذه الشراكات للحد من اآلثار
السلبية املترتبة من التطور على املوارد الطبيعية والنظم البيئية التي تعتمد عليها اجملتمعات احمللية .وباﻹضافة إلى ذلك،
سوف تستكشف فرص زيادة الفوائد اإلقتصادية واالجتماعية وتقليل توسع اجملتمعات نحو املرتفعات ضمن استخدام األراضي.
وسيتم تطبيق هذه النهج استنادا ً إلى الدروس املستفادة من جتارب التنمية غير املستدامة في أجزاء أخرى من حوض البحر
األبيض املتوسط ،فضال ً عن تقدمي نهج جديد حلماية البيئة والتنمية املستدامة.
يعتبر اإلستثمار في اجلزء اجلنوبي من البحر األبيض املتوسط فرصة هامة لضمان حماية املناطق ذات التنوع احليوي الغني والتي
تتعرض ملستويات عالية من التهديدات ،آخذين بعني اإلعتبار أن الوضع البيئي في اجلزء الشمالي من البحر أفضل بكثير مما هو
في اجلنوب.
القليل من املنظمات املانحة حاليا ً تدعم منظمات اجملتمع املدني للقيام بدور حيوي ومحوري في احلفاظ على املناطق املهمة للتنوع
احليوي و املساقط املائية التي توجد فيها هذه املناطق .حيث أن معظم هذه املناطق الهامة للتنوع احليوي تسكنها أعداد كبيرة
من الناس الذين يعتمدون على املياه واملوارد الطبيعية األخرى .إال أن منظمات اجملتمع املدني حتظى مبكانة هامة للقيام بدور ريادي
في احلماية املستدامة لهذه املواقع ،ومن املمكن أن حتفز الشراكة بني احلكومات وشركات القطاع اخلاص نحو احلفاظ على التنوع
احليوي.

The High Atlas Mountains of Morocco
© David Cottridge/npl/Minden Pictures
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التوجهات اإلستراتيجية وأولويات اإلستثمار للصندوق
أسفرت عملية تطوير امللف التشخيصي حلوض البحر األبيض املتوسط عن حتديد أربعة توجهات إستراتيجية .فمن خالل هذه التوجهات
االستراتيجية سيساعد الصندوق على التقليل من اآلثار السلبية الناجمة عن النشاطات السياحية قبل أن تصبح إشكالية بالنسبة
جلنوب وشرق البحر األبيض املتوسط كما حدث في شمال احلوض .وســيتم دعم اإلستخدام احلكيم ألحد أندر املوارد في احلوض وهي
املياه .كما سيتناول الصندوق اجلوانب البيئية واالقتصادية الستهالك املياه في املقام األول على مستوى أحواض األنهر ،ولكن أيضا ً على
املستويات احمللية والوطنية إذا كان ذلك مناسبا ً.
وقد تتطلب بعض املناطق املهمة للتنوع احليوي مزيدا ً من اإلهتمام بسبب ندرتها وحجم التهديدات التي تتعرض لها .لذا سيتناول
الصندوق هذا عن طريق دعم تعزيز شبكة املناطق احملمية القائمة .حيث ستستهدف معظم اإلجراءات ستة ممرات إيكولوجية ذات أولوية
و  70منطقة من املناطق املهمة للتنوع احليوي.

1
2

التوجه اإلستراتيجي
تعزيز إشراك اجملتمع املدني في اإلدارة املتكاملة
للمناطق الساحلية للحد من اآلثار السلبية
لتنمية السواحل في املمرات الثالثة ذات
األولوية (جنوب غرب البلقان ،شبه جزيرة
برقة ،واجلبال والهضاب واألراضي الرطبة في
تل اجلزائر وتونس) ،باإلضافة لـ  20منطقة
ساحلية وبحرية ذات أولوية من املناطق
املهمة للتنوع احليوي في املمرات األخرى.

التوجه اإلستراتيجي
إنشاء اإلدارة املستدامة حلصاد املياه واإلستخدام
احلكيم ملوارد املياه مع التركيز على املمرات
ذات األولوية في جبال األطلس وجبال طوروس،
ووادي العاصي وجبال لبنان وجنوب غرب
البلقان.

أولويات االستثمار
•وضع مبادرات اإلدارة املتكاملة ألحواض
األنهر وتكرار املمارسات الفضلى للحد
من اآلثار السلبية املترتبة نتيجة البنى
التحتية غير الكفؤة للمياه .
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أولويات االستثمار
•دعم إشراك اجملتمع املدني في تطوير وتنفيذ
اإلدارة املتكاملة للمنطقة الساحلية والنهوض
باملمارسات الفضلى في مجال دمج حماية
الطبيعة مع قطاع السياحة.
•رفع مستوى الوعي والتأثير على خيارات سوق
السياحة األوروبية وشركات السياحة لصالح
املمارسات املناسبة للطبيعة.
•دعم اجملتمعات احمللية وأصحاب العالقة لإلستفادة
من السياحة القائمة على الطبيعة من خالل
تنويع األنشطة ذات الصلة بالسياحة وتوليد
فرص دخل بديلة.

•دعم سياسات اإلدارة املتكاملة ألحواض
األنهر وتنمية وتنفيذ تشريعاتها من خالل
بناء القدرات ودعمها على جميع املستويات
املالئمة.
•دعم آليات متويل مبتكرة حلماية وتأهيل
النظم اإليكولوجية للمياه العذبة و وسائل
حصاد املياه التقليدية.
•تسهيل ودعم التكيف مع تغير املناخ من
خالل حتسني كفاءة استخدام املياه في
الزراعة واحملافظة على اجلريان الطبيعي
للمياه في مناطق التنوع احليوي املهمة.
• مشــاركــة الـدروس املســتفادة و أفـضل
املمارسات بني مشاريع إدارة أحواض األنهر
في البحر األبيض املتوسط.
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التوجه اإلستراتيجي

حتسني احلماية واحلفاظ على  44منطقة من
املناطق املهمة للتنوع احليوي

أولويات االستثمار
•إنشاء مناطق محمية جديدة وتعزيز إدارة املناطق
احملمية القائمة من خالل وضع وتنفيذ خطط اإلدارة
املستدامة.
•تطوير اآلليات املالية املستدامة التي تدعم املناطق
احملمية مع تعزيز فرص زيادة الدخل ،وتعزيز اإلدارة
اجملتمعية للمناطق املهمة للتنوع احليوي.
•رفع مســتوى الوعــي بأهميــة املناطـق املهمة
للتنوع احليوي ،خصوصا ً التي حتتوي تنوعا ً حيويا ً
نباتيا ً وبحريا ً غنيا ً.

•
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التوجه اإلستراتيجي

توفير القيادة اإلستراتيجية والتنسيق الفعال
الستثمار الصندوق من خالل فريق تنفيذ
إقليمي.

أولويات االستثمار
•بناء قاعدة واسعة من مجموعات اجملتمع املدني
التي تعمل عبر احلدود املؤسسية والسياسية نحو
حتقيق األهداف البيئية املشتركة املوصوفة في امللف
التشخيصي.
•العمل كوحدة اتصال للمجموعات ذات الصلة في
جميع أنحاء حوض البحر األبيض املتوسط ،ومواءمة
اإلستثمارات املالئمة وتوجيه فرص التمويل للمناطق
ذات األولوية التي تتطلب الدعم.
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يركز استثمار الصندوق على ستة ممرات إيكولوجية للتنوع الحيوي تضم
 50منطقة مهمة للتنوع الحيوي ذات األولوية ،هذه الممرات هي:
•
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 1جنوب غرب البلقان

 4جبال طوروس

 2اجلبال والهضاب واألراضي الرطبة في اجلزائر وتونس		

 5شبه جزيرة برقة

 3جبال األطلس						

 6وادي العاصي وجبال لبنان

باإلضافة لهذه املناطق سيركز االستثمار على  20منطقة أخرى مهمة للتنوع احليوي حتتوي على أنواع مهددة باإلنقراض
وتوفر اخلدمات األساسية لألنظمة البيئية .حيث حتتوي  7من هذه املواقع على مناطق ساحلية بكر وهي الوحيدة
املتبقية في حوض البحر األبيض املتوسط .وسيستفيد  15بلدا ً من االستثمار( .لكي تكون الدول مؤهلة للحصول
على متويل من الصندوق يجب أن توقع على إتفاقية التنوع احليوي وتكون عضوا ً في البنك الدولي).
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الخالصة
يعتبر حوض البحر األبيض املتوسط واحدا ً من العجائب البيولوجية في العالم .وسيوفر
صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة مصدرا ً للتمويل في احلوض بطريقة تعمل على
كمل التمويل املقدم من اجلهات احلكومية
إيصال هذا التمويل إلى مؤسسات اجملتمع املدني وت ُ ِّ
وغيرها من اجلهات املانحة ،كما سيحفز إلى انتهاج أنشطة حماية مبتكرة.
مت تطوير امللف التشخيصي الشامل حلوض البحر األبيض املتوسط واستراتيجية االستثمار
لصندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة مبشاورات مكثفة مع أصحاب العالقة .وهو ميثل
نقطة هامة في احلفاظ على املنطقة .فمن خالل هذه العملية ،كانت هناك وللمرة األولى،
محاولة لتقييم األخطار في جميع أنحاء حوض البحر األبيض املتوسط ووضع إستراتيجية
إقليمية ملعاجلة هذه األخطار.
كما ويعتبر خطوة حاسمة نحو ضمان حيوية هذا الكنز الطبيعي مستقبال ً .باإلضافة
إلى توفيره فرصة جديدة للجهات املانحة لتقدمي الدعم املنسق للمجموعات العاملة على
حماية البيئة في املنطقة.
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drawroF gnivoM
,topstoh ytisrevidoib enatnomorfA nretsaE eht ni enod eb ot krow fo egatrohs on si erehT
.staerht etuca gnicaf osla elihw srednow lacigoloib ot emoh si hcihw
krow eht ni spag eht sllfi ro stnemelpmoc taht yteicos livic rof gnidnuf edivorp lliw FPEC
.seitivitca noitavresnoc evitavonni segaruocne dna seicnega ronod dna tnemnrevog fo
dna tnempoleved neewteb pag eht egdirb ot stpmetta ygetarts tnemtsevni FPEC ehT
;rehto eht tuohtiw ssergorp tonnac eno taht sezingocer dna ,ytisrevidoib fo noitcetorp eht
sepacsdnal s’topstoh eht fo tnemeganam devorpmi
dna htworg elbaniatsus rof laitnesse si sdehsretaw dna
sreffo elfiorp metsysoce ehT .noiger eht ni tnempoleved
detanidrooc reviled ot sronod lla rof ytinutroppo na
rieht dna ytinummoc noitavresnoc eht ot troppus
rof erutuf retteb a eviehca ot srentrap tnempoleved
.noiger eht erutan dna elpoep

Turkish frog (Rana holtzi)
© Ali Ihsan Gokcen

www.cepf.net
Critical Ecosystem Partnership Fund
Conservation International
2011 Crystal Drive, Suite 500
Arlington, VA 22202 USA
cepf@conservation.org

printed with

A male Palestine sunbird (Nectarinia osea) feeds from flowers. © Hanne & Jens Eriksen/naturepl.com

