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كيفيــة عمــل صنــدوق شــراكة
األنظمــة البيئيــة الهامــة

صندوق شراكة
األنظمة البيئية الهامة

الشركاء
المانحون

تــم إنشــاء صنــدوق شــراكة األنظمــة البيئيــة
الهامــة ( )CEPFفــي عــام  2000وهــو مبــادرة
تمويــــل تعاونيــــة مــــن الوكالــــــة الفرنســـــية
للتنميــة ( )AFDومنظمــة الحفــظ الدوليــة:
كونزيرفيشــــــن انترناشـــــونال ( )CIواالتحـــــــاد
األوروبــي ( )EUومرفــق البيئــة العالمــي ()GEF
وحكومــة اليابــان والبنــك الدولــي.
يضــم الصنــدوق العديــد مــن المؤسســات
المانحــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي
تعمــل ســويًا فــي المناطــق الســاخنة حــول
العالــم فــي حمايــة التنــوع الحيــوي الــذي
تعتمــد عليــه اإلنســانية .نعمــل معــً مــن أجــل
تعزيــز القيــادة المحليــة فــي الحفــاظ علــى
البيئــة وتنفيــذ اســتراتيجيات لحمايــة بعــض
األنظمــة البيئيــة المهمــة لمســتقبل الحيــاة
علــى األرض.
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المنظمات المحلية والوطنية والدولية
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القطاع األكاديمي
القطاع الخاص

صندوق
شــراكة
األنظمــة
البيئيـــة
الهامــة

كيفية عمل صندوق شراكة
األنظمة البيئية الهامة

شــهدت فــي الســنوات األخيــرة المنطقــة الســاخنة مســتويات غيــر مســبوقة مــن
التغييــر السياســي .ومــع ذلــك ،أصبحــت العديــد مــن الحكومــات فــي المنطقــة
انفتاحــا علــى التعــاون مــع المجتمــع المدنــي ،وظهــرت فــرص جديــدة
أكثــر
ً

يشــكل حــوض البحــر األبيــض المتوســط واحــدًا مــن النقــاط الســاخنة للتنــوع
الحيــوي والبالــغ عددهــا  36فــي مناطــق العالــم التــي تعــد أغنــى بقــاع األرض
بالتنــوع الحيــوي وأكثرهــا عرضــة للتهديــد .وتغطــي المنطقــة مــا يزيــد علــى
مليونــي كــم 2امتــدادًا مــن البرتغــال غربــً إلــى األردن شــرقًا ومــن إيطاليــا شــما ً
ال
إلــى الــرأس األخضــر جنوبــً .و ُتصنــف بأنهــا ثالــث أغنــى نقطــة ســاخنة فــي العالــم

مــن حيــث تنــوع النباتــات ،حيــث تمتــاز بوجــود مــا يزيــد عــن 25000

نــوع نباتــي،

ال تجــد أكثــر مــن نصفهــا فــي أي موطــن آخــر علــى ســطح األرض .وينافــس هــذا

للمنظمــات غيــر الحكوميــة للمشــاركة فــي العمــل علــى األرض والتأثيــر علــى
التخطيــط وصنــع السياســات.

لــذا أطلــق صنــدوق األنظمــة البيئيــة الهامــة فــي عــام 2012
مدتــه خمــس ســنوات بقيمــة  10.7مليــون دوالر أمريكــي فــي المنطقــة ،بمــا فــي
ذلــك مســاهمة قدرهــا  1.13مليــون دوالر أمريكــي مــن جهــة مانحــة إقليميــة
تابعــة للصنــدوق ومؤسســة مافــا ( .)MAVAوقــد أظهــر هــذا االســتثمار األولــي
برنامــج اســتثمار

التنــوع الحيــوي تنوعــً ثقافيــً ولغويــً واجتماعيــً واقتصاديــً ممــا يزيــد مــن أهميــة

التــزام منظمــات المجتمــع المدنــي وقدرتهــا علــى الحفــاظ علــى البيئــة فــي كل

المنطقــة.

بلــد يوجــد فيهــا مناطــق ســاخنة للتنــوع الحيــوي ،وقــدرة الدعــم المالــي والتقنــي
الكافــي علــى بنــاء محيــط قــوي قــادر علــى معالجــة قضايــا الحفــاظ علــى البيئــة

تميــز حــوض البحــر األبيــض المتوســط فــي الماضــي بقدرتــه علــى الموازنــة بيــن
األنظمــة البيئيــة والنشــاط البشــري ألكثــر مــن  5000عــام مــن التاريــخ ،ولكــن
مؤخرًا أصبحت الطبيعــــة والمجتمعــــات التــــي تعتمــد علــى هذه الطبيعــة مــن
أجــــل الحصــــول علــــى الميــــاه العذبة والغذاء وخدمات أخــــرى متنوعة تتعــــرض

علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة.
وكمــا أطلــق الصنــدوق اســتثمارًا جديــدًا فــي عــام  2017مدتــه خمــس ســنوات
بقيمــة  10مالييــن دوالر أمريكــي .تركــز هــذه المرحلــة الثانيــة علــى حمايــة

إلــــى ضغــــط التنميــــة االقتصاديــــة أكثــــر فأكثــــر ،ممــــا جعلهــــا تحــــت تهديــــد

النباتــات ،وتعزيــز التواصــل اإلقليمــي والحفــاظ علــى ثالثــة أنظمــة بيئيــة  -المناظــر

شــديد.

الطبيعيــة الســاحلية والميــاه العذبــة والمناظــر الطبيعيــة المــدارة تقليديًــا.

منطقة حوض البحر األبيض المتوسط الساخنة

منظر لمستنقعات بانكوفا أوكا ( )Panceva Okaمن تلة هم ( )Humفي ( )Podhumبودهم © Jamie Rojo
بحيرة سكادار في جمهورية الجبل األسود © Jamie Rojo
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األهــميـــة
البيــولوجيــــة

10%
من نباتات العالم
(حوالي  25000نوع)

لمنطقة حوض البحر
األبيض المتوسط الساخنة
خ ّلــف تصــادم الصفائــح الزلزاليــة األفريقيــة واألوراســية
الـــذي حـــدث منــذ مالييــن الســــنين تقلبًــا كبيــرًا فــي
تضاريــــس حــــوض البحــــر األبيـــض المتوســـط ومناخـــه
وفــي جغرافيــا المنطقــة ،ممــا أدى إلــى ظهــور مجموعة
مذهلــة مــن األنــواع والموائــل.

تتمتــع المنطقــة الســاخنة تقريبــً
بنفــس التنــوع النباتــي الموجــود فــي
جميــع مناطــق أفريقيــا المداريــة،
وفــي مســاحة تبلــغ ربــع مســاحة
جنــوب الصحــراء األفريقيــة.

خالل االستثمار األول للصندوق
في المنطقة الساخنة للتنوع
الحيوي ،قام فريق من أحد
المنظمات الحاصلة على
منحة في جمهورية مقدونيا
باكتشاف نوع حلزون جديد
يسمى بـ .Bythinella melovskii

حـــــوالي 300

أكــــثر مـــن

نــــــوع مــــن

الطيــور

63

بما في ذلك فقمة الراهب المتوسطية
المهددة باالنقراض ()Monachus monachus
وقرد المكاك البربري (.)Macaca sylvanus
النوع الوحيد من الرئيسيات في المنطقة.

نوعًا منهـــا

500

نــوع من
الثدييات،

40%
تعتبــــر الميــــاه مــــن أهــــم خدمــــات

يعبــر مالييــن الطيــور المهاجــرة هــذه

النظــــام البيئــــي الواقعــة تحــت ضغــط

المنطقــة الســاخنة للتنــوع الحيــوي

شــديد فــــي هــــذه المنطقــــة.

عبــر العديــد مــن مســارات الهجــرة.

المكاك البربري © O. Langrand

ً
تعرضــا لتغيــر
يعــد حــوض البحــر األبيــض المتوســط أحــد أكثــر مناطــق العالــم
المنــاخ ،ممــا يؤثــر علــى قــدرة األنظمــة البيئيــة للمناطــق الســاخنة علــى توفيــر الســلع
والخدمــات للمجتمــع البشــري.
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أعداد استثنائية
من الزواحف،

منها متوطنة.

متــوطنـــة

الغراء األوراسية ()Fulica atra
بودهم ،بحيرة سكادار في جمهورية الجبل األسود © Jaime Rojo

© Dejan Kulijer
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Blue Lake, Liberia © Conservation International/photo by Bailey Evans
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© Hutovo Blato

التهديدات

منستير والتي تعد من األماكن السياحية الشهيرة في تونس © Louis-Marie Preau

يبلــــغ عــدد ســــكان دول منطقــة حــوض البحــر المتوســــط الســــاخنة حوالــي 135
مليــون نســمة .وباإلضافــة إلــى الزيــارات التــي يقــوم بهــا قرابــة  220مليــون ســائح
ســنويًا  %32-مــن إجمالــي عــدد المســافرين فــي جميــع أنحــاء العالــم ،فــإن
المنطقــة تتعــرض ألشــد الضغــوط مــن الــزوار والمقيميــن علــى الموائــل الطبيعيــة
المتبقيــة فــي المنطقــة.
إن عدم وجـــــــود تخطيـــــط فعـــال  -ونظــم إدارة للســـيطرة على هــذه الضغــوط
 يضاعــف المشــكلة  ،ممــا يــؤدي إلــى زيــادات هائلــة فــي اســــتغالل المــواردالطبيعيــة ،تلــوث مســطحات الميــاه العذبــة والبيئــة البحريــة ،وتحويــل الموائــل
الطبيعيــة ألغــراض أخــرى.
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،يعــد حــوض البحــر األبيــض المتوســط أحــد أكثــر المناطــق تأثــرًا
بتغيــر المنــاخ ،ممــا يؤثــر بشــكل متزايــد علــى قــدرة األنظمــة البيئيــة علــى توفيــر
الســلع والخدمــات للســكان المحلييــن.

فقس حديث من السلحفاة البحرية ضخمة الرأس ()Caretta caretta
© Conservation International/photo by Pierre Carret
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المرحلة األولى

من استثمار الصندوق

منــح الصنــدوق وفريــق التنفيــذ اإلقليمــي بقيــادة بيرداليــف انترناشــونال  -خــال
المرحلــة األولــى مــن االســتثمار فــي حــوض البحــر األبيــض المتوســط الــذي
اســتغرق خمســة ســنوات  108 -منحــة لـــ  93مؤسســة بإجمالــي اســتثمارات
قــدره  10.7مليــون دوالر أمريكــي.

النتائج الرئيسية

15

ســـياســـة

تــــأثـــرت
بالمشـاريع في

من المستفيدين من الصندوق
هم من المنظمات المحلية أو
الوطنية.

تأسيس

81%

دول

7

8
27,651

هكتارًا بمســـاعدة المنظمات المتلقيــة لمنح الصندوق

بحيرة نارتا ( )Nartaفي ألبانيا © PPNEA .
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منـــاطــــق مـحميــــة
جديدة تغطي مساحة

حوض البحر األبيض المتوسط

72%

مــن المنظمــــات المتلقيـــة لمنـــح
الصنـــــدوق زادت قدرتهــــــا (تــم
قياســــها عــن طريــــق أداة تتبــع
المجتمــع المدنــي).

65

منطقة من مناطق التنوع الحيوي
الرئيسية استفادت من إجراءات
المنظمات الممنوحة

51

2,177,809

منطقة من مناطق
التنوع الحيوي الرئيسية
التي تغطي

هكتارًا  ،تعززت إدارتها من خالل المنظمات الممنوحة من قبل الصندوق

12

1,485,000

نوعًا من األنواع المهددة باالنقراض
تبعًا لتقييم القائمة الحمراء لالتحاد
الدولي لحماية الطبيعة استفادت
من المشاريع الممولة من الصندوق.

هكتارًا من المناظر الطبيعية المنتجة تحسنت إدارتها

130+

مجتمعا في المنطقة الساخنة للتنوع
ً
الحيوي قاموا باإلستفادة من المشاريع
الممولة من الصندوق.

8 12,000
شخص زاد دخلهم من خالل المشاريع
التي طورت أنشطة تعزز من سبل
العيش المستدام.

شبكات أنشأت
لمنظمات المجتمع
المدني

قدمت مؤسسة  MAVAدعم إضافي لالستثمار
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خمسة نجاحات
لمشاريع الصندوق
.1

إنشــــــاء محميـــــات صغــــرى للنباتــــــات،
للمســاعدة علــى حمايــة األنــواع الموجــودة
فــي لبنــان فقــط ،بمــا فــي ذلــك نبتــة سوســن
صوفــر ( )Iris sofaranaالمهــددة باالنقــراض.
حيــث قــام علمــاء محليــون مدربــون
ومقيّمــو القائمــة الحمــراء لالتحــاد الدولــي
لحمايــة الطبيعــة لألنــواع المهــددة عالميــً
بالمســاعدة فــي معالجــة مشــكلة شــح
المعرفــة بتصنيــف النباتــات فــي لبنــان.

شريك المشروع :جامعة القديس يوسف

.2

تــم فــي البوســنة والهرســك وجمهوريــة
الجبــل األســود ،أخــذ عينــات بيئيــة مــن
الحمــض النــووي  DNAللكشــف عــن كائــن
جوفــي يســمى أولــم (،)Proteus anguinus
وهــو ســمندل يســكن الكهــوف ومــدرج
علــى أنــه معــرض لالنقــراض فــي القائمــة
الحمــراء لالتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة.
وقــد كانــت هــذه هــي المــرة األولــى التــي
يتــم فيهــا اســتخدام هــذه التقنيــة للكشــف
بنجــاح عــن الكائــن الحــي الجوفــي وأول دليــل
يظهــر أن ســمكة األولــم موجــودة فــي
جمهوريــة الجبــل األســود.

شريك المشروع :جمعية علوم أحياء
الكهوف (.)SCB
8

نبتة سوسن صوفر sofarana keserwana
© Magda Bou Dagher
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أولم © Gregor Aljančič
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.Iris

.3

بنيــت طوافــــات التعشــــيش للمحافظـــة
علــى مســتعمرات البجــع الدلماشــي
( )Pelecanus crispusفــي بحيــرة ســكادار
الموجــــودة علــى الحـــــدود بيــــن ألبانيـــــا
وجمهوريــة الجبــل األســود ،كمــا تــم تركيــب
كاميــرات مراقبــة بالفيديــو لرصــد الطيــور
طــوال اليــوم .وقــد تــم تســجيل عــدد
قياســي مــن  48زوج مــن البجــع فــي عــام
 2017مقارنــة بأقــل مــن اثنــي عشــر زوجــً
العــام الماضــي ،وذلــك نتيجــة للجهــود
المبذولــة مــن قبــل شــريك المشــروع
والمنظمــات األخــرى.

شريك المشروع :نوي كونزرفيشن
()Noe Conservation

.4

خــال مشــروع تجريبــي فــي المغــرب،
قامــت مؤسســة التنــوع العالمــي بالتعــاون
مــع مجتمعيــن أصلييــن مــن األمازيــغ
(البربــر) فــي المناطــق التــي تتعــرض النباتــات
المحليــة فيهــا للتهديــد بســبب اإلفــراط فــي
الحصــاد والرعــي الجائــر مــن الماشــية .لــذا
قامــت المؤسســة بإنشــاء مشــاتل لألنــواع
المتوطنــة والمــدرّة للدخــل ،ونظمــت
جمعيــات تعاونيــة لتحســين أســعار المنتجات
وبنــاء أحــواض مائيــة جديــدة لتحســين الــري.

شريك المشروع :مؤسسة التنوع العالمي

.5

البجع الدلماشي في بحيرة سكادار © Jaime Rojo

الباحث المجتمعي عادل مرزوق في مقابلة مع رجل مسن محلي.
© Inanc Tekguc, for Global Diversity Foundation

ســـــاعد أحــد المشـــــــاريع الممولـــــة مــن
الصنــدوق فــي تعزيــز وجــود طائــر ُقبــرة راســو
المهــدد باالنقــراض بشــكل حــرج علــى جزيــرة
راســو فــي جمهوريــة الــرأس األخضــر .وعمــل
علــى إرســاء األســس الالزمــة إلعــادة إدخــال
ُقبــرة راســو بنجــاح إلــى جزيــرة ســانتا لوزيــا.

© lanoitanretnI noitavresnoC

شـــــريك المشــــــروع :بيوســــفيرا ،Biosfera
الجمعيــة البرتغاليــة لحمايــة الطيــور ()SPEA
بيرداليــف البرتغــال

ُقبرة راســـو © Awatef Abiadh
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بحيرة ُأريكوم ( )Orikumوشبه جزيرة كارابورن ( )Karaburunفي ألبانيا
© Mirjan Topi/PPNEA
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حوض البحر األبيض المتوسط

إعداد الملف التشخيصي
لألنظمة البيئية في حوض البحر
األبيض المتوسط
يستخدم الصندوق نهج تطوير مجموعة من الملفات التشخيصية لألنظمة البيئية لتحديد
وبلورة استراتيجية االستثمار لكل منطقة سيتم تمويلها ،بحيث يعكس كل ملف تقييم
للمهددات الكامنة وراء فقدان التنوع الحيوي والوضع االقتصادي للمنطقة وأولويات الحفظ.
تم تطوير الملف التشخيصي األول لحوض البحر األبيض المتوسط في عام  ،2010حيث تم
وضع استراتيجية للمرحلة األولية الستثمار الصندوق ( .)2017-2012تم تحديث الملف في عام
 2017من خالل العديد من أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين ،والذي يتضمن
بيانات جديدة ومعايير جديدة لمناطق التنوع الحيوي الرئيسية ،ويحدد استراتيجية استثمار
الصندوق لفترة .2022- 2017
لقراءة الملف التشخيصي لألنظمة البيئية في حوض البحر األبيض المتوسط كام ً
ال ،يرجى زيارة
الموقع التالي.cepf.net/MedBasin/profile :

البط الخضاري)Anas platyrhynchos( ،
ستاناج بحيرة سكادار في جمهورية الجبل األسود © Jamie Rojo
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التوجهات االستراتيجية
وأولويات االستثمار للصندوق

1

التوجه
اإلستراتيجي

دعم المجتمع المدني إلشراك
أصحاب المصلحة في إظهار
ُن ُهج متكاملة لحفظ التنوع
الحيوي في المناطق الساحلية.

أولويات االستثمار
 إشراك أصحاب المصلحة المحليين في إجراءات الحفاظ التي تتطرق إلىالتهديدات للعناصر الرئيسية للتنوع الحيوي في المناطق المهمة للتنوع
الحيوي ذات األولوية في المناطق الساحلية.
 إشراك أصحاب المصلحة ضمن القطاع الخاص في تبني ممارسات مستدامةتقدم آثارا إيجابية للحفاظ في المناطق المهمة للتنوع الحيوي ذات األولوية
في المناطق الساحلية.
 دعم المجتمع المدني في التعامل مع الحكومات المحلية أو الوطنيةإلدراج حفظ التنوع الحيوي في عمليات اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
واستخدام األراضي وتخطيط التنمية.

التوجه
اإلستراتيجي

2

التوجه
اإلستراتيجي

3

دعم اإلدارة المستدامة
لمساقط المياه من خالل
ُن ُهج متكاملة لحفظ التنوع
الحيوي المهدد للمياه العذبة.

تعزيز 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.
12
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أولويات االستثمار
 تعزيز قاعدة المعارف بشأن التنوع الحيوي للمياه العذبة وأهمية خدماتالنظم البيئية للمياه العذبة.
 اتخاذ إجراءات للحد من التهديدات وتحسين إدارة مواقع مختارة في مساقطالمياه العذبة ذات األولوية بمشاركة أصحاب المصلحة المحليين.
 التعامل مع الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين لدعمالممارسات المتكاملة إلدارة أحواض األنهار التي تحد من التهديدات التي
يتعرض لها التنوع الحيوي في مناطق إدارة مساقط المياه ( )CMZsذات األولوية.

أولويات االستثمار
 دعم المجتمعات المحلية لزيادة الفوائد التي تتلقاها من المحافظة علىالممارسات التقليدية واالستخدامات الزراعية واستخدامات األراضي بشكل
صديق للتنوع الحيوي وتعزيزها.
 تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع المحلي وصانعي القرارات من الحكومة بقيمةالممارسات التقليدية واستخدامات األراضي بشكل صديق للتنوع الحيوي ألجل
ضمان االعتراف بها ودعمها.
 تشجيع أصحاب األعمال في السلسلة التجارية على دعم وتشجيع الممارساتالتقليدية واستخدامات األراضي بشكل صديق للتنوع الحيوي.

حوض البحر األبيض المتوسط

التوجه
اإلستراتيجي

4

التوجه
اإلستراتيجي

5

التوجه
اإلستراتيجي

6

أولويات االستثمار
 زيادة المعرفة والمهارات لدعم التقييم والتخطيط لحفظ النباتات،وتعزيز ظهور جيل جديد من المهنيين الشباب في مجال حفظ النباتات.

تعزيز مشاركة المجتمع
المدني في دعم حفظ النباتات
المعرضة لالنقراض بشكل حرج
أو ذات نطاق االنتشار المحدود
للغاية.

 دعم دمج حفظ النباتات في إدارة المناطق المحمية. دعم اإلجراءات االبتكارية لحفظ المجتمعات المهمة من النباتاتبالعمل مع أصحاب األراضي والمديرين.

أولويات االستثمار
 دعم عمليات التعلم اإلقليمية والموضوعية لمنظمات المجتمع المدنيواألطراف المعنية.

تعزيز مجتمع الحفظ
اإلقليمي من خالل تبادل
أفضل الممارسات والمعارف
بين الجهات المستفيدة عبر
المنطقة الساخنة.

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

*

 دعم المستفيدين (الجهات التي تلقت المنح) لتفهم االتفاقيات والعملياتالدولية والمشاركة فيها.

أولويات االستثمار
 بناء جمهور واسع من جماعات المجتمع المدني العاملة عبر الحدودالمؤسسية والسياسية نحو تحقيق أهداف الحفاظ المشتركة الموصوفة
في ملف النظام البيئي.
 العمل كوحدة اتصال للشبكات ذات الصلة في جميع أنحاء حوض المتوسطمن أجل تنسيق االستثمارات وتوجيه تمويل جديد للقضايا والمواقع ذات
األولوية.

بالنسبة للتوجه االستراتيجي رقم ( )4بشأن تعزيز مشاركة المجتمع المدني في دعم حفظ النباتات المعرضة لالنقراض
بشكل حرج أو ذات نطاق االنتشار المحدود للغاية ،يجب أن تستوفي المواقع المؤهلة أحد المعايير التالية على األقل:

• المواقع التي تحتوي على أنواع نباتية مصنفة تحت بند "المعرضة لالنقراض بشكل حرج ( ")CRفي القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة
لألنواع المهددة عالميًا.

• المواقع التي تحتوي على أنواع نباتية لم يتم تقييمها بعد في القائمة الحمراء ،ولكنها مؤهلة لتكون ضمن األنواع "المعرضة لالنقراض بشكل حرج (")CR
ً
وفقا لمعايير وعتبات القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
• المواقع التي توجد فيها "نباتات متوطنة محصورة للموقع ( ،")SREوالتي تشمل:
o
o
o

وحدات تصنيفية موجودة في موقع واحد فقط (وليس في أي مكان آخر في العالم)
وحدات تصنيفية ينحصر وجودها في مساحة أقل من  100كم

2

وحدات تصنيفية تشغل مساحة أقل من  10كم .
2

حوض البحر األبيض المتوسط

ملخــص الملــف التشــخيصي لألنظمــة البيئيــة الخاصــة

13

TUR44
TUR142
TUR70

TUR47

TUR114

EGY06

km

EGY09
EGY07
EGY10

500

إن استثمار الصندوق في تركيا غير ممكن حتى اآلن بسبب انتظار موافقة الحكومة على ذلك.
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إن استثمار الصندوق في تركيا غير ممكن حتى اآلن بسبب انتظار موافقة الحكومة على ذلك.
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يعد صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة ( )CEPFمبادرة تمويل تعاونية من الوكالة الفرنسية
للتنمية ( )AFDومنظمة الحفظ الدولية :كونزيرفيشن انترناشونال ( )CIواالتحاد األوروبي ( )EUومرفق
البيئة العالمي ( )GEFوحكومة اليابان والبنك الدولي.
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