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رســـــــالة المديــــــر

نظرا ألهمية تنوعها الحيوي وسياقها االجتامعي و السيايس، 
فان منطقة حوض املتوسط تتطلب جهودا متظافرة من قبل 
الدول التي تواجه واقعا مختلفا. ان هذا التقرير هو ملخص 

لألنشطة الرئيسية املنجزة من قبل مركز البحر املتوسط 
للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة )IUCN( لسنة 2010 

والتي تم اختيارها السنة الدولية للتنوع الحيوي من قبل 
الجمعية العامة لألمم املتحدة.

ان التنوع الهائل من األنواع الحية واألنظمة البيئية، واملناخ 
املعتدل، واالنتاجية العالية للمحيطات واألرض، والعالقة 

طويلة املدى بني االنسان والطبيعة هي السامت الرئيسية 
املميزة ملنطقة حوض املتوسط .يف حني أن االستطيان املتسارع 
للمنطقة الساحلية واختزال املناطق الطبيعية، والتنافس عىل 

استعامل األرايض واملياه، وتعرية الرتبة وشح املياە من بني 
التحديات التي نواجهها يف منطقة حوض املتوسط جنبا اىل 
جنب مع التغري املناخي والتلوث البيئي واالستغالل املفرط 
للمخزونات السمكية. كل ذلك يهدد التنوع الواسع للحياة 

النباتية والحيوانية يف هذە املنطقة التي متثل الوجهة السياحية 
األكرث شعبية يف العامل.

لقد احتفلنا يف عام 2010 بالعقد األول من عملنا. وقد خصصنا 
فرتة من التأمل الستعراض أولوياتنا معكم، بالتزامن مع 

تعييني كمدير ملركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل 
لحامية الطبيعة  يف ماالغا يف شهر حزيران / يونيو. ولهذ 

الغرض فقد قمنا بإنشاء املنتدى األول للبحر املتوسط لالتحاد 
الدويل لحامية الطبيعة الذي كان من شأنه، جنبا اىل جنب مع 

االجتامعات الثنائية يف دول حوض املتوسط املختلفة، منحي 
فرصة لالستامع إليكم واالجتامع بشكل مبارش مع األشخاص 

واملنظامت املهتمة باملحافظة يف هذە املنطقة الحرجة للتنوع 
الحيوي. إن درجة املشاركة والحامسة التي أظهرها الزمالء 

واألعضاء واملتطوعون والراعون واملنظامت حول العامل تشري 
بكل تأكيد اىل عقد جديد يتميز بالطاقة املتجددة والعمل 

سويا، ال سيام خالل الفرتة التحضريية للمؤمتر العاملي لحامية 
الطبيعة املقبل والذي سيعقد يف جيجو )كوريا الجنوبية( يف 

عام 2012.

يف ضوء ماحققناە حتى اآلن من خالل جهودكم، فاننا نرغب 
بعرض التقدم الذي أحرزناە هذا العام والذي سيستمر بالتحسن 

طيلة العقد الجديد، مؤمنني بأن املحافظة عىل الطبيعة لن تكون 
مجدية اال بناء عىل األسس التالية:
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ان التعاون يف منطقة البحر املتوسط يعتمد عىل استعداد  � 
سكانها وحكوماتها ومواطنيها والرشكاء لتبادل اآلراء وفتح 

جسور الحوار.

ان االبتكار البد وأن يجتمع مع املعرفة التقليدية وذلك  � 
لتحقيق نتائج أفضل.

ان املحافظة عىل منطقة البحر املتوسط تتطلب االنخراط  � 
املبارش للقطاعني العام والخاص واىل دعم املجتمع املدين 

مبا يتجاوز الحدود الوطنية.

ويف السنة القادمة، والتي تتزامن مع السنة الدولية للغابات، 
سنستمر يف أداء مهامنا وفقا لخطوط العمل التي وضعت 

أسسها خالل العقد املايض، اال أننا سنويل اهتامما خاصاً 
بالسواحل الجنوبية والرشقية من منطقة البحر املتوسط 
–حيث سنجتمع يف ترشين األول / أكتوبر لتعزيز برنامج 
العمل شبه االقليمي - كام سنواصل يف دعم التعاون عىل 

جانبي البحر املتوسط بالتنسيق مع وكاالت التعاون وصناديق 

الدعم الرئيسية لحامية بيئتنا. كذلك وسنستمر مبناقشة مناذج 
السياحة البيئية والطريقة املثىل لحامية املناطق الطبيعية 
الربية والبحرية يف منطقة البحر املتوسط، والحاجة املاسة 

النشاء مرصد اقليمي للتغري املناخي واألنظمة البيئية الحرجة 
مثل املناطق الجبلية، و إحداث نظام متابعة التنوع الحيوي 

يف منطقة البحر املتوسط. وسنستمر أيضا بالعمل عىل تحديد 
املناطق الهامة للتنوع الحيوي الربي والبحري، والقامئة الحمراء 

لألنواع املهددة باالنقراض، والدراسات حول إدارة حكم الواحات 
واملوارد الطبيعية، واملبادرات إلدارة أفضل للموارد الجينية 
للغابات عىل ضوء التغري املناخي. باختصار فاننا سنستمر 

بالعمل يف سبيل ايجاد املسار األفضل للتنمية املستدامة يف 
منطقة البحر املتوسط ، مام سيكون يف مصلحة الجميع.

فمن خالل العمل سوية، سنتمكن من املحافظة عىل تنوعنا 
الحيوي ومصدر عيشنا الكريم إىل جانب دعم الروابط التي 

تجمعنا يف منطقة البحر املتوسط.

نتمنى لكم قراءة ممتعة.

أنتونيو ترويا
املدير ومنسق برامج

مركز البحر املتوسط للتعاون – االتحاد الدويل لحامية الطبيعة
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25 كانون الثاين/يناير
يشكل صيد األسامك أحد النشاطات األكرث تقليدية يف منطقة 
البحر املتوسط. ويف بحر محدود املوارد، فان علينا االنتباە اىل 

احتياجات املحافظة البيئية عىل األنواع البحرية اذا مل نرد لتلك 
األصناف أن تختفي . وقد شارك االتحاد العاملي لحامية الطبيعة 

يف اجتامع اللجنة العلمية اإلستشارية للجنة العامة ملصائد أسامك 
البحر املتوسط )GFCM( يف الجبل األسود لتشجيع الحكومات 

والقطاع الخاص واملنظامت الدولية للمساهمة عىل أساس علمي 
يف حامية هذا البحر.

4 شباط/فرباير
إن إحداث وإدارة محميات بحرية يف لبنان هو أحد أهداف 

التعاون بني وزارة البيئة اللبنانية واالتحاد الدويل لحامية الطبيعة، 
حيث يهدف هذا التعاون اىل تعزيز القدرة املؤسساتية واملساعدة 
عىل تحديد وإدارة شبكة محميات بحرية متثل األنظمة البيئية يف 

البحر املتوسط.

9 شباط/فرباير
شكلت األدوات القانونية املتعلقة بحامية املناطق املحمية يف 

تونس موضوع دراسة تم تنفيذها بالتعاون مع مركز قانون البيئة 
التابع لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة، وذلك للمساعدة يف توفري 

املعلومات الكافية ملالمئة تلك األدوات القانونية وفقا ملعايري 
االتحاد الدويل لحامية الطبيعة لتصنيف وإدارة املناطق املحمية 

يف جميع أنحاء العامل.

24 آذار/مارس
ان رفع مستوى الوعي بني سكان ومستخدمي املناطق املحمية 

هو عامل رئييس لفهم ومن ثم إدارة التنوع الحيوي املستدام عىل 
املدى املتوسط والبعيد. وميثل منتزە الحسيمة الوطني يف املغرب 

أحد املواقع التي يعمل االتحاد الدويل لحامية الطبيعة من خاللها 
عىل تنسيق جهود املحافظة عىل املنظومات الربية والبحرية، 
مع إعتامد عنرص محيل واضح للتنمية يضم السياحة البيئية، 

واملحافظة عىل األنواع الحية، واملشاركة االجتامعية ومراقبة صيد 
األسامك عىل نطاق ضيق. 

12 نيسان/ابريل
تستضيف مدينة البندقية يف ايطاليا االجتامع األول ملرشوع 

)بيجاسو – PEGASO(، والهادف اىل انشاء الربوتوكول الجديد 
لإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية )ICZM( يف البحر املتوسط 

والبحر األسود والذي أنشئ يف عام 2008. يقوم هذا املرشوع 
عىل تطوير منرب للحوار حول إدارة الحكم للمناطق الساحلية، 

واألدوات الالزمة لتقييم االستدامة وتوظيف املعلومات املناسبة 
من خالل نظم التخطيط املكاين.

22 أيار/مايو
شكلت أربع ورش تعليم بيئية وحفل يف الهواء الطلق جرت 

فعالياته يف ماالغا مناسبة إللقاء الضوء عىل أهمية التنوع 
الحيوي يف حياتنا كمصدر للطعام والعالج واملواد األولية، 

وكركيزة أساسية لتطور الكائنات األخرى. فقد اشتمل احتفال 
مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة 

باليوم الدويل للتنوع الحيوي الرتكيز عىل االستخدامات املتعددة 
لألنواع الحية الربية والبحرية وأهميتها كروابط وحلقات وصل 

يف سلسلة الحياة.

25 أيار/مايو
قامت وزيرة الشؤون البيئية والريفية والبحرية االسبانية الينا 
اسبينوزا يف مدريد، جنبا اىل جنب مع املديرة العامة للوكالة 

االسبانية للتعاون االمنايئ الدويل الينا مادرازو، ووزير البيئة يف 

أهم محطات 2010
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الحكومة االقليمية لألندلس خوسيه خوان دياز ترييو، واملديرة 
العامة لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة جوليا مارتون لوفيفر، 

بالتوقيع عىل بروتوكول الرشاكة العامة والهادف اىل االبقاء عىل 
مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة 

ونشاطاته يف ماالغا.

31 أيار / مايو
عقد امللتقى الدويل الثالث – الفضاء املجايل يف شفشاون 

)املغرب(، حيث تم تقديم مرشوع ) تكامل محمية الغالف 
الحيوي - القاري للبحر املتوسط( )IntegraRBIM(، والذي 

قام بتطويرە كل من وزارة البيئة يف الحكومة االقليمية 
لألندلس ووزارة الزراعة ومصائد األسامك جنبا اىل جنب مع 

مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة، 
حيث كان أحد أهداف املرشوع هو اعتامد التدابري الالزمة 

لتشجيع االنتاج املحيل وإنشاء طريق للسياحة الثقافية الذي 
يسمى طريق املور. 

21 حزيران / يونيو
تعيني أنتونيو ترويا، إسباين الجنسية وحاصل عىل شهادة جامعية 

يف العلوم البيولوجية كمدير ملركز البحر املتوسط للتعاون 
لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة يف ماالغا. وكان ترويا قد شغل 

عددا من املناصب الحكومية يف اسبانيا وأوروبا شملت التنمية 
والتخطيط وإدارة املحافظة عىل الطبيعة وسياسات الحامية 

البيئية.

23 متوز / يوليو
ان املعلومات البيئية املتوفرة عىل كل من جانبي البحر املتوسط 

غري متجانسة ويف بعض األحيان هي متناثرة أو ببساطة غري 
موجودة. وبهدف حشد الجهود والرتويج لنظام أكرث دقة وشموال 
للمساعدة عىل اظهار البيانات املوجودة، يجتمع االتحاد الدويل 
لحامية الطبيعة مع وزارة البيئة يف الحكومة االقليمية لألندلس  
لتحديد القواعد الفنية لبنية معلومات جغرافية ميكن االستفادة 

منها عىل جانبي البحر املتوسط، ما من شأنه الرتويج لإلدارة 
املشرتكة للموارد الطبيعية يف بحر البوران.
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2 آب / أغسطس
ان تسويق نبتة الحلفاء )Stipa tenacissima(، وقدرتها عىل 

التكيف مع التغري املناخي، وإدارة الواحات هي عدد من مشاريع 
االتحاد الدويل لحامية الطبيعة التي تشكل موضوع النقاشات 

الجارية مع وزارة البيئة يف تونس ومنظامت غري حكومية أخرى 
لدفع مسار تنفيذ برنامج االتحاد العاملي لحامية الطبيعة بشامل 

افريقيا. 

13 آب / أغسطس
استقطبت جائزة رويرتز- االتحاد الدويل لحامية الطبيعة، 

املخصصة للصحافة البيئية، عددا من املقاالت املقدمة من قبل 
املتبارين، التي تعالج عددا من املوضوعات. وقد شارك مركز 

البحر املتوسط للتعاون يف اختيار الفائزين.

16 أيلول / سبتمرب
لقد تم يف ماالغا تقديم الدراسة املعنونة تحت “الحامية والتنمية 

املستدامة لبحر البوران: عنارص اسرتاتيجية إلدارة مستقبلية”. 
أعد ونسق تلك الدراسة رافاييل روبلس، املدير السابق للمعهد 

االسباين لعلوم املحيطات، تحت ارشاف االتحاد الدويل لحامية 
الطبيعة، حيث جائت تلك الدراسة حصيلة العمل املشرتك من 
قبل الخرباء واملعاهد والوكاالت من اسبانيا واملغرب والجزائر. 

ويعترب هذا الكتاب ريادياً من الناحية العلمية والسياسية، حيث 
أنه يطبق منهجية عمل مشرتكة عىل دراسة بحر البوران، الذي 

يعد محرك التنوع الحيوي يف املنطقة عرب القطاعات والدول 
الثالث التي تشرتك فيه.

23 أيلول / سبتمرب
خالل املنتدى الرابع للسياحة يف منطقة البحر املتوسط، والذي 
ضم ما يزيد عىل 2700 رشكة ومؤسسة مهتمة بتنمية السياحة 

املستدامة يف هذە املنطقة مع الحفاظ عىل ثروة التنوع الحيوي 
واإلرث الثقايف، يعرض مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد 

الدويل لحامية الطبيعة رؤيته عن ماهية السياحة املستدامة وعام 
ستؤول اليه مستقبال يف منطقة حوض املتوسط والتي حملت 

العنوان “من اإلستدامة اىل التغيري العاملي”.

27 أيلول / سبتمرب
لقد شكل تكيف غابات منطقة حوض املتوسط مع التغري املناخي 

موضوع اجتامع يف مدينة اسطنبول بني املنظامت االقليمية 
الرئيسية التي تشرتك يف هذا الهدف. وقد انعكس االلتزام 

االقليمي من خالل توقيع اتفاقية التعاون الخاصة بغابات منطقة 
البحر املتوسط من قبل االتحاد الدويل لحامية الطبيعة يف ترشين 

الثاين / نوفمرب من عام 2010.

5 ترشين األول / أكتوبر
شكلت مسألة الدفع مقابل الخدمات البيئية محور مناقشات 

دولية بني اسبانيا وأمرييكا الالتينية تم عقدها يف سولسونا 
)اسبانيا(. حيث تعترب تلك الدفعات أدوات لإلدارة واملحافظة عىل 

اإلرث الطبيعي ويجب تحليلها عىل أنها عنارص ربط بني نظام 
اإلنتاج الزراعي، وإدارة املوارد الطبيعية وأنظمة املحميات من 

خالل االتفاقيات املحلية، الرشاكات العامة- الخاصة والتعاون مع 
األفراد مثل مالكوا األرايض.

28 ترشين األول / أكتوبر
تم االعالن عن الفائزين يف مسابقة التصوير الفوتوغرايف واعداد 

التقارير التابعة لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة، والتي تحمل 
العنوان: صورة متوسطية، حكاية تنوع حيوي، والتي تم تنظيمها 

 Terra :لإلحتفال بالسنة الدولية للتنوع الحيوي. الفائزون هم
Project من ايطاليا، ومحمد امللحاوي من املغرب، ودميا كرم من 

لبنان.

22 ترشين الثاين / نوفمرب
اجتمع ما يزيد عن 300 منظمة وخبري يف ماالغا لحضور منتدى 

البحر املتوسط األول لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة، وذلك لالحتفال 
بالذكرى العارشة لتأسيس مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد 

الدويل لحامية الطبيعة، اىل جانب مناقشة التحديات الرئيسية التي 
تواجه املحافظة عىل املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة يف املنطقة 

يف اطار برنامج عمل االتحاد الدويل لحامية الطبيعة، باالضافة اىل 
خلق تحالفات جديدة ورشاكات واتفاقيات تعاون مع مؤسسات من 

القطاع العام والخاص.
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2 كانون األول / ديسمرب
تلعب النباتات البحرية دورا حساساً بالنسبة اىل األنواع الحية 

األخرى وتنقية املياە وامتصاص الكربون. وقد أتاح املؤمتر الرابع 
للبحر املتوسط واملنظم من قبل مركز األنشطة االقليمية للمناطق 

املتمتعة بحامية خاصة )RAC/SPA( يف “ياسمني حاممات” 
يف تونس، الفرصة ملعالجة القضايا الراهنة املتعلقة باملحافظة 

عىل الحياة النباتية البحرية - مثل الغزو البيولوجي )الحيوي(، 
واإلحتباس الحراري العاملي وأثرە عىل الحياة النباتية البحرية – 

باالضافة اىل دورها يف تقوية الروابط بني املؤسسات العلمية من 
خالل املبادرات مثل مرشوع )+ LIFE( الذي يعنى باملحافظة 

عىل املعشبات البحرية عىل طول الساحل األندليس.

10 كانون األول / ديسمرب
لقد أصبحت السياحة البيئية يف دول شامل افريقيا، كام هو 
الحال يف سائر حوض املتوسط، من األولويات وذلك بهدف 

الحفاظ عىل السياحة كنشاط اقتصادي طويل األجل بالتوازي 

مع الرتويج لحامية ورعاية املناطق الطبيعية. ويتضح التعاون 
بني اسبانيا واملغرب من خالل مشاريع مثل تطوير البنية التحتية 

للسياحة البيئية يف منطقة جبل كيلتي يف منتزە تالسمطان 
الوطني يف شامل املغرب، وورشة عمل السياحة البيئية التي 

عقدت يف شفشاون.

12 كانون األول / ديسمرب 
املتوسط  البحر  البحرية يف  املحميات  تدعم شبكة مدراء 

املحمية عن طريق  للمناطق  املستدامة  اإلدارة   )MedPan(
املدراء من خالل  املشاريع واألنشطة، وتعزيز مهارات 

ادارية محددة. وقد بحثت  أدوات  املعلومات وتنمية  تبادل 
البحر  يف  البحرية  املحميات  مدراء  لشبكة  العامة  الجمعية 
القضايا كتطوير موارد رزق  املتوسط )MedPAN(، بعض 

املتوسط  البحر  البحرية يف  املحميات  بديلة يف  وسبل عيش 
، سياحة صيد األسامك  تنمية سياحة مستدامة  من خالل 

البيئية. واملنتجات 

q تصوير: محمد امللحاوي
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سكان البيئة البحرية
إن الكثري من األنواع البحرية يف منطقتنا هي ذات قيمة تجارية 

عالية، حيث أن أسامك الرسدين والتونا واألسامك الصغرية تشكل 
جزءا من االرث البيئي لهذا البحر وثقافة فن الطبخ للكثري من 
الناس. غري أن التقييم االقليمي األويل للتوزيع الجغرايف ووضع 

املحافظة عىل األسامك البحرية املتوسطية قد أدى اىل استنتاجات 

مقلقة. إننا نحتاج اىل تعميق البحوث يف بحارنا ألن البيانات 
املتوفرة غري كافية لتقييم حوايل ثلث األسامك التي تم دراستها 

)151 نوعاً(. و يعمل التقرير الذي يحمل عنوان "نظرة حول 
وضع املحافظة وتوزيع األسامك يف البحر املتوسط"، والذي تم 

نرشە من قبل االتحاد الدويل لحامية الطبيعة، عىل تحليل وضع 
املحافظة عىل جميع أنواع األسامك البحرية املحلية يف البحر 

املتوسط ، عىل أساس تقييم 513 نوعا و 6 سالالت وفقا ملنهجية 

تشكل منطقة البحر املتوسط اإلحيائية موطنًا لـ 20% من الرثوة النباتية العاملية بالرغم من إشغالها لـ 2% فقط من كوكب األرض. ونجد يف البحر 
املتوسط ، الذي ال يغطي سوى 1.5% من املحيطات العاملية، 7% من الحياة النباتية البحرية و18% من الحياة الحيوانية البحرية. و عىل الرغم من 
الكثافة الغذائية املنخفضة التي متيز مياهه، واعتبارًا أن غالبية األنواع النباتية هي أصيلة للمحيط األطليس، وإن مستويات التوطن مرتفعة أيضا 
حيث تصل اىل )28%(، مبا يف ذلك أنواع مميزة تعترب رمزًا للمحافظة عليها عىل الصعيد العاملي، اال أن هناك نقصا كبريًا يف املعلومات املتوفرة ويف 

تحليل البيانات التي من شأنها جعل املحافظة عىل الطبيعة رشطًا أساسيا ال ميكن االستغناء عنه لتحقيق التنمية املستدامة.

والعالمي المحلي  الصعيدين  كال  على  الحيوي  للتنوع  العادلة  المستدامة  اإلدارة  ضمان 

المحافظة على التنوع الحيوي

IUCN-Med /تصوير: شادي ابي فرج p
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القامئة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض لالتحاد الدويل لحامية 
الطبيعة، باالضافة اىل تحديد األنواع املهددة باالنقراض وذلك 

للتمكن من اتخاذ االجراءات املناسبة لتحسني وضع حاميتها. من 
بني األنواع الخمسة عرش املهددة باالنقراض )املهددة بشكل 

حرج، وتصنف يف أعىل درجات الخطر(، وجد أن 14 منها هي 
أسامك قرش وأسامك شفنني. ويعترب أربع وسبعون نوعا من 
األسامك البحرية )14% من التي تم دراستها( مستوطنة، أي 
موجودة فقط يف البحر املتوسط ، يف غياب البيانات الكافية 

لتقييم درجة التهديد باالنقراض لنسبة 14% منها.

ويشري استنتاج آخر لهذە الدراسة اىل أن أكرث من نصف األنواع 
التي متت دراستها مهددة باالنقراض نتيجة ألساليب الصيد 

واإلدارة غري املناسبة باالضافة اىل الصيد العشوايئ، والذي له آثار 
خطرية بشكل خاص عىل األنواع الكبرية من األسامك مثل  القرش، 
وهي ذات دورة حياة أبطأ وأطول وهي بالتايل أكرث عرضة لخطر 
االنقراض. وينظر التقرير اىل التعاون واإلدارة االقليمية للمحافظة 

عىل البيئة كأولوية، وذلك للتمكن من اقامة مناطق ممنوعة 
للصيد والنتاج بيانات جديدة خصوصا يف املناطق الجنوبية 

والغربية من البحر املتوسط ، ما من شأنه استكامل املعلومات 
املتوفرة حالياً.

وتسبح الدالفني والحيتان أيضا يف مياهنا، والتي ستكون املوضوع 
الذي ستتمحور حوله القامئة الحمراء التي سيعّدها االتحاد الدويل 

لحامية الطبيعة والتي ستشمل الحوتيات املهددة باالنقراض، 
حيث سيتم نرشها يف عام 2011، ستكون مبثابة تحديث للتقرير 
الخاص بورشة عمل موناكو املنعقدة يف عام 2006، باالضافة اىل 

التقييامت الحديثة التي تم إنجازها خالل هذا العام.

وستكون النباتات البحرية وما تقدمه من خدمات كغذاء ومصدر 
لألدوية، وموطن ألنواع أخرى، باالضافة اىل عملها كمصاف للمياە 
وامتصاص الكربون، موضوع مناقشة ودراسة يف منطقتنا. ويف هذا 

اإلطار، فقد قام االتحاد الدويل لحامية الطبيعة بضم جهودە اىل 
الدائرة االقليمية البيئية األندلسية يف مرشوع )+ LIFE( املقرر 

انطالقه يف كانون الثاين/يناير من عام 2011، والهادف اىل حامية 

األعشاب القاعية - البوسيدونيا )Posidonia oceanica( يف ستة 
مواقع مختلفة عىل الساحل األندليس. وتتضمن النشاطات املربمجة 

لعام 2011 تقييم وضع املحافظة عىل تلك األعشاب القاعية 
ومهرجان بحري للبوسيدونيا يف ماالغا يف حزيران/يونيو من عام 

2011، وتطوير مكتبة إفرتاضية )الكرتونية( وندوات حول معشبات 
النباتات الزهرية البحرية، باالضافة اىل املشاركة يف اللجنة الفنية 

اإلرشادية املعنية باألعشاب الزهرية البحرية.

كام يتم دراسة قدرة تكّيف األعشاب البحرية مع التغري املناخي 
حيث ستكون موضوع نرشة علمية يف عام 2011 والتي من شأنها 
استكامل املعرفة القامئة بقدرة هذە األنواع عىل التكيف مع آثار 
االحتباس الحراري العاملي الذي يشكل أحد التهديدات الرئيسية 

اىل جانب الصيد بشباك الجر. وقد بدأنا أيضا يف عام 2011 باتخاذ 
خطوات لتقييم وضع املحافظة عىل أنواع النباتات الزهرية 

املوجودة يف البحر املتوسط.

أما عىل الصعيد املحيل، ويف منتزە الحسيمة الوطني يف املغرب، 
فقد قام مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية 

الطبيعة، بالتعاون مع إدارة املنتزە والوكالة االسبانية لعلم الطيور 

qتصوير: اندريا موليناري - Serranus Scriba
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SEO-Birdlife بتطوير خطتي عمل اسرتاتيجية لنوعني من الطيور 
الجديرة باملالحظة يف املنطقة نظرا ألهميتها البيئية ووضعها من 

 Larus( حيث املحافظة عليها، تلك األنواع هي: نورس أودوان
audouinii( القريب من التهديد وفقا للقامئة الحمراء لالتحاد 

 Pandion( )الدويل لحامية الطبيعة، والشامط )نرس السمك
haliaetus( غري املعرض لالنقراض وفقا للقامئة الحمراء لالتحاد 

الدويل لحامية الطبيعة. وقد قمنا أيضا بإعداد برنامج مراقبة خاص 
بالدالفني والحيتان وذلك بالتعاون مع املنظامت املحلية. 

تيار النظام البيئي: غائب عن النظر، ولكن 
ليس عن األذهان

ان النظم البيئية البحرية/املحيطية، املرتبطة مبياە البحر املفتوحة 
وكمية املياە الضخمة البعيدة عن الساحل وقاع البحر )والتي 

يطلق عليها أحيانا مصطلح أعايل البحار، عىل الرغم من اختالفها( 
هي غري معروفة لدى الكثري من الناس ولكنها ليست أقل أهمية 
بسبب ذلك. وتسعى الدراسة التي تم نرشها هذا العام "موائل 

املياە املفتوحة يف البحر املتوسط: ملخص للعمليات 

األوقيانوغرافية والبيولوجية"، اىل تطبيق مقاربة ملسار دينامييك 
للمحافظة عىل هذا املوئل وذلك لضامن أن تؤخذ األنواع واملوائل 

البحرية للمياە املفتوحة الديناميكية التي تعتمد عليها تلك 
األنواع بعني االعتبار عند إحداث املحميات البحرية.

وتتضح أهمية تلك النظم البيئية يف البحر املتوسط – كمفارخ 
وموئل للكثري من األنواع النباتية والحيوانية وكمنطقة ملسالك 

الهجرة - من خالل حقيقة أن معظم مياهها االقليمية )12 ميل 
بحري من الساحل( توجد خارج حدود املناطق املرصحة كونها 

مياە اقليمية والتي يتم اعتبارها عادة ضمن مناطق أعايل البحار. 
وهذا يعني بأن ما يحدث يف هذە املياە هو خارج نطاق 

الصالحيات الوطنية وبذلك فانها تكون "ليست بحرا ألحد" اذا 
جاز التعبري، حيث ال تعترب فيها تهديدات التنوع الحيوي 

مسؤولية دولة محددة. ومهام يحدث يف تلك املناطق 
الديناميكية من البحر، والتي تتكون من أعمدة من املاء وتيارات 

تتدفق معها املغذيات، وهي أيضا خاضعة لتأثريات التغري 
املناخي مثل التملح أو ارتفاع درجة الحرارة، فان ذلك قادر عىل 

التأثري عىل البحر املتوسط برمته وعىل العمليات البيولوجية 
وتوزيع األنواع الحية. ومن هنا تأيت أهمية استخدام األدوات 

qتصوير: اندريا موليناري - Gobius auratus
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املختلفة لحامية التنوع الحيوي، مثل االتفاقيات الدولية عىل 
سبيل املثال، والتي تأخذ بعني االعتبار كال من خطط العمل 
للمحافظة عىل أنواع حية محددة وإحداث محميات بحرية 

جديدة يف البحر املتوسط ، يف حني تنظر أيضا اىل الديناميكية 
املتأصلة يف موائل املياە املفتوحة، باالضافة اىل العوامل األخرى 

مثل االبحار وحصص صيد األسامك أو النشاطات التي ينتج عنها 
اطالق ملوثات يف مياە البحر.

شبكة إلنقاذ البحر

تحتل املحميات البحرية ما نسبته 4% فقط من البحر املتوسط يف 
الوقت الحارض، وهي نسبة أقل بكثري من تلك املرجو تحقيقها 

والتي يؤمل أال تقل عن 10% بحلول عام 2020. وقد تم تحديد 
هذە النسبة من خالل اتفاقية األمم املتحدة للتنوع الحيوي 
)CBD(. ان هناك الكثري من العوامل التي تؤثر عىل حامية 

املناطق التي تحمل أهمية بسبب تنوعها الحيوي، من بني تلك 
العوامل عدم توفر البيانات العلمية الكافية لدعم قرارات الدول 

والحكومات يف إحداث وضبط حدود مناطق جديدة لحامية 
مواردهم الحية.

ويسعى مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية 
الطبيعة اىل حشد الجهود وجمع املعلومات املقدمة من قبل 

املؤسسات والهيئات املنفذة لالتفاقيات االقليمية لحامية التنوع 
الحيوي، مثل خطة عمل البحر املتوسط التفاقية برشلونة يف 

اليونان )MAP(، ومركز األنشطة االقليمية للمناطق املتمتعة 
بحامية خاصة يف تونس )RAC/SPA(، واللجنة العامة ملصائد 
البحر املتوسط يف روما، واتفاقية حفظ حوتيات البحر األسود 

والبحر املتوسط واملنطقة األطلسية املتاخمة )ACCOBAMS( يف 
املغرب، ومبادرة األرايض املتوسطية الرطبة )MedWet( يف 

كيفيسيا، وذلك لتنسيق نشاطات مشرتكة ومتكاملة. ويعمل املركز 
أيضا بشكل مبارش مع الوزارات والحكومات املسؤولة عن تطوير 

السياسات عىل الصعيد الوطني، ومع ممثلني للقطاع الخاص 
بهدف التأثري عىل طريقة عملهم العتامد رؤية تؤسس إلستدامة 

التنمية، وكذلك مع باحثني وخرباء يف علم البحار، باالضافة اىل 
العمل مع املنظامت غري الحكومية التي تؤيد حامية منطقتنا.

تتمثل الخطوة األوىل نحو إنشاء شبكة من املحميات البحرية 
املتناسقة والتي متثل التنوع الحيوي يف البحر املتوسط يف إعتامد 

رؤية اقليمية أكرث شمولية للنقاط الحرجة واألنظمة البيئية 

q خريطة البحر املتوسط - تصوير: ناسا
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الجديرة بالحامية، باالضافة اىل رفع مستوى املعرفة باملناطق التي 
مل تتم دراستها بشكل كايف حتى اآلن، وذلك بهدف عرض تلك 

املعلومات عىل صانعي القرار بصيغة يسهل فهمها.

المنظومات البحرية ذات األهمية للتنوع 
الحيوي

 )MedRAS( لقد حصد مرشوع مركز البحر املتوسط للتعاون
مثارە يف عام 2010، حيث كان يهدف اىل تحديد املناطق 

النموذجية ذات األولوية واألنواع الجديرة باملحافظة يف منطقة 
البحر املتوسط، األمر الذي ساهم بشكل كبري يف جمع وتقديم 
البيانات البيئية املتعلقة باألنواع واملوائل واستخداماتها وآثارها 

يف املناطق غري املدروسة بشكل كايف يف جنوب ورشق البحر 
املتوسط. وقد قام املرشوع بإنجاز دراسة لحالتني يف مناطق 
محددة جدا هام: بحر البوران وليبيا، والتي سيتم نرشها يف 
عام 2011. وقد تم اختيار هذين املوقعني املهمني حاملا تم 
اإلنتهاء من إعداد وتنفيذ منهجية جديدة لتطوير وتوحيد 

معايري اختيار املناطق واألنواع ذات األولوية يف منطقة البحر 
املتوسط.

ويف بحر البوران، الذي ميثل منطقة ذات أهمية خاصة نظرا 
لتقاطعه مع املحيط األطليس وكونه مصدرا ملصائد األسامك 

املشرتكة بني الدول، فقد تم تحديد تسعة مناطق رئيسية مهمة، 
حيث اشتملت تلك املناطق عىل 26 موقعاً ذات أولوية يف كل 
من اسبانيا واملغرب والجزائر. وقد تم إنجاز الدراسة بناء عىل 
معطيات تم جمعها يف أنظمة معلومات جغرافية، مبا يف ذلك 

بيانات عىل عدة مستويات مثل: جيومورفولوجية املنطقة )دراسة 
األرض والتضاريس(، وحيوانات ونباتات املنطقة، واملواقع 

الثقافية، وقياس األعامق البحرية، والضغوط وأساليب الحامية 
القامئة. أما يف ليبيا، فقد تم مبدئيا تحديد 24 موقعاً جدير 

بالحامية عىل املستوى الساحيل والبحري.

وللهدف املذكور ذاته، يعمل مركز البحر املتوسط للتعاون 
لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة بشكل مبارش مع وزارة البيئة 

اللبنانية عىل تحديد أويل للمناطق البحرية الجديرة 
باملحافظة عىل تنوعها الحيوي، وذلك من خالل استخدام 

برنامج نظم املعلومات الجغرافية )GIS( ، بالتوازي مع جمع 
املعلومات حول النشاطات الجارية عىل طول الساحل ويف 

البحر أيضا. 

q سيوة، مصر - تصوير: كيفن سمث
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ماء أقل + إدارة أفضل = المحافظة

تواجه منطقة البحر املتوسط تحدي إدارة املياە أمام التنامي 
السكاين والتلوث املتزايد وإنشاء السدود وأنظمة الري، اىل جانب 

تأثريات التغري املناخي مثل الجفاف والتصحر ودرجات الحرارة 
املتصاعدة. ان تواجد أنواع تعيش مبنظومات املياە العذبة عىل 
غرار األنهار والبحريات واألرايض الرطبة هو مؤرش عىل ازدهار 

تلك األنظمة البيئية.

وكمساهمة عىل املستوى االقليمي، فقد عمل مركز البحر 
املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة يف عام 2010 
عىل تقييم وضع النباتات املائية ورسطانات وسلطعونات املياە 

العذبة واألسامك غري املستوطنة والرخويات والرعاشات الصغرية 
والكبرية عىل مستوى حوض البحر املتوسط. ووفقا لنظام القامئة 

الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض لالتحاد الدويل لحامية 
الطبيعة، هناك تسع فئات من األنواع ترتاوح بني األنواع غري 

املهددة باالنقراض )غري معتربة( اىل األنواع التي مل تعد موجودة 
)املنقرضة(. وعىل الصعيد االقليمي، فقد استخدمنا فئتني 

اضافيتني هام )املنقرض اقليمياً وغري القابل للتطبيق، لألنواع غري 
األصيلة عىل سبيل املثال(. أما الفئات املهددة باالنقراض والتي 
تصنف اىل )قابلة للتهديد، ومهددة ومهددة بشكل حرج( فهي 

مبنية عىل خمسة معايري علمية تقوم عىل تقييم خطر االنقراض 
لألنواع بناءاً عىل عوامل بيولوجية مثل معدل التدين، وحجم 

الجامعة، والتوزيع الجغرايف وتجزئة التوزيع ومستوى الجامعة، 
بحيث ميكن تطبيق هذە املعايري عىل جميع األنواع )ما عدى 

الكائنات املجهرية( يف جميع املناطق والدول.

ومن ناحية أخرى، فقد شكل تكامل املعلومات حول تلك األنواع، 
يف التقرير املنشور يف عام 2010 والذي يحمل العنوان "وضع 

املحافظة والتوزيع الجغرايف للتنوع الحيوي يف بيئات املياە العذبة 
يف شامل أفريقيا"، نقطة االنطالق إلدارة أحواض األنهار الرئيسية. 

وتعد دراسة التنوع الحيوي يف بيئات املياە العذبة يف شامل 
أفريقيا مبثابة استعراض لوضع املحافظة عىل خمسة فئات 

تصنيفية تحتوي عىل 895 نوعا منها: 128 نوع من األسامك، 

و160 نوعا من الرخويات، و83 من الرعاشات الصغرية والكبرية، 
و3 سلطعونات نهرية، و521 نباتا مائيا. وقد شمل املرشوع 

حوض نهر ملوية كحالة متت دراستها يف املغرب، والتي ميكن من 
خاللها صياغة التوصيات الالزمة إلدارة مواردها الطبيعية الغنية 

)املاء والتنوع الحيوي( والتنمية املستدامة للمنطقة. 

لقد تم نرش نتائج املرشوع املنفذ يف املغرب بني السكان املحليني 
بواسطة" قافلة ملوية" بني الثاين عرش والثاين والعرشين من 

كانون الثاين / يناير من عام 2011. وقد تم توثيق تحليل النتائج 
وانعكاسات تطبيقها عىل املحافظة عىل التنوع الحيوي يف حوض 

ملوية يف وثيقة حملت العنوان" الدروس املستخلصة من 
املشاريع األوروبية يف منطقة حوض ملوية". وتم أيضا إطالق 

شبكة للتعاون بني صانعي القرار املحليني بهدف تحسني حامية 
التنوع الحيوي يف بيئات املياە العذبة يف هذا الحوض.

ولإلشارة، فإن الهدف من هذە الدراسات هو باالساس دعوة 
االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية برشلونة، لحامية منطقة البحر 

املتوسط ،ومختلف السياسات الوطنية إىل إيالء مزيد من 
االهتامم والعناية بهذە املواقع. وسيتم نرش نتائج تقييم التنوع 
الحيوي يف بيئات املياە العذبة يف منطقة البحر املتوسط خالل 

عام 2011.

Calopteryx Haemorhoidalis - تصوير: فابيو بوبني q
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وسيستمر العمل طوال عام 2011 للتعريف بالقيمة االقتصادية 
لألنواع املائية من أسامك ورخويات ونباتات البحر املتوسط، 

باالضافة اىل نرش املعلومات يف أوساط املدراء وصانعي القرار 
بهدف تحسني معايري وخطط املحافظة عىل تلك األنواع. وقد 
اشتملت النشاطات املربمجة للعام 2011 عىل مساعدة وزارة 

السياحة والبيئة للجبل األسود يف تحديد املحميات البحرية اىل 
جانب تنظيم ورشة عمل إقليمية لتحديد وتصميم املحميات 

البحرية يف البحر األدرياتييك.

وبهدف تسهيل تطوير القامئة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض، 
فقد قام مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية 
الطبيعة برتجمة ونرش االصدارات 3٫1 لفئات ومعايري القامئة 

الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض باللغة العربية، وذلك بهدف 
تشجيع الدول الناطقة باللغة العربية عىل انشاء قوائم باألنواع 
املهددة باالنقراض عىل كل من الصعيدين الوطني واالقليمي. 

وسيتم أيضا يف عام 2011، ترجمة الدليل االرشادي لتطبيق معايري 
القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة عىل املستويني 

االقليمي والوطني.

كام أنه من املقرر يف شهر سبتمرب / أيلول من عام 2011، إنطالق 
تنفيذ مرشوع املحافظة عىل التنوع الحيوي واالستخدام املستدام 

للموارد البحرية واملياە العذبة يف مناطق البحر املتوسط ذات 
األولوية. حيث سيغطي هذا املرشوع كال من الجزائر ومرص 
ولبنان واملغرب، باالضافة اىل تونس والجبل األسود. ويتمثل 

الهدف الرئييس لهذا املرشوع يف التقييم واإلدارة واملحافظة عىل 
التنوع الحيوي يف املوائل الحرجة من البيئة البحرية، اىل جانب 

النظم البيئية للمياە العذبة يف منطقة البحر املتوسط ، كام يسعى 
برنامج األنواع الحية من خالل املرشوع اىل الرتكيز عىل األنواع 

واملوائل واملناطق الجغرافية الواسعة الحرجة والتي تتطلب إتخاذ 
اجراءات عاجلة للمحافظة عليها.

النباتات المائية

لقد تم يف عامي 2007 و 2010 تنفيذ املرشوع املعني بتحديد 
وضع املحافظة عىل 454 نوعا و 19 ساللة من النباتات املائية 
املتواجدة يف البحر املتوسط، حيث تم تنفيذ املرشوع بالتعاون 

بني كل من مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية 
الطبيعة ومؤسسة تور دي فاال )Tour du Valat(، وهي من 

أعضاء االتحاد الدويل لحامية الطبيعة يف فرنسا. وقد كان هدف 
املرشوع هو التعريف بالنباتات املائية والنباتات الغدرانية 

املهددة باالنقراض عىل املستوى االقليمي وفقا لفئات ومعايري 
القامئة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض لالتحاد الدويل لحامية 

q بحيرة تونغا، اجلزائر- تصوير: بوجمعة سمراوي
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الطبيعة، باالضافة اىل إقرتاح التوصيات الالزمة لتحسني وضع 
املحافظة عليها. وألغراض تلك الدراسة، فقد تم التعريف مبنطقة 
البحر املتوسط من حيث أنظمة املياە العذبة، مبا يف ذلك أحواض 

األنهار التي تصب يف البحر املتوسط واملياە املحاذية للمحيط 
األطليس يف أسبانيا والربتغال واملغرب، اال أن تقييم األنواع مل 
يشمل جميع أنواع النباتات املائية املعروفة يف منطقة البحر 

املتوسط. فمن بني األنواع الـ 473 التي تم تقييمها تبني أن ثالثة 
وسبعني نوعا مهددة باالنقراض ) مهددة بشكل حرج، مهددة ، أو 

قابلة للتهديد( )CR, EN, VU( ، وأن 58 من األنواع قريبة من 
 Laurembergia tetranda التهديد ، يف حني تم تصنيف النوع

كمنقرض اقليمياً )RE(. كام تم التوصل اىل أن حوايل ثلث األنواع 
التي تم دراستها هي مستوطنة يف منطقة البحر املتوسط، كان 

من بينها 55 نوعا مهددا باالنقراض و 40 نوعا قريبا من التهديد  
)NT(. وحيث أن هناك فراغات كبرية يف قامئة األنواع املهددة 

باالنقراض، وخصوصا يف مناطق غرب املتوسط مثل اليونان وتركيا 
املعروفتان بأعدادهام الكبرية من األنواع النباتية املستوطنة، فقد 

اشتبه بأن عدد األنواع املهددة باالنقراض هو أكرب من العدد 
املقدم كنتيجة للتقييم.

يشكل فقدان وتدهور وضع املوائل تهديدا رئيسيا عىل نباتات 
منطقة البحر املتوسط املائية التي تم تقييمها. حيث أدى كل من 

التمدن وانشاء البنى التحتية السياحية اىل فقدان املوائل. ان 
تجفيف األرايض الرطبة لغرض انشاء مشاريع البنى التحتية 

السياحة أو املشاريع الزراعية أو غريها هي من األسباب التي 
تؤدي اىل تدهور شديد للموائل، مام يؤدي بدورە اىل انخفاض 
عدد السكان، باالضافة اىل التأثري السلبي لألنشطة الرتفيهية يف 

املناطق الرطبة عىل النباتات املائية. وعالوة عىل ذلك، فان التواتر 
املتزايد للجفاف اىل جانب تنافس األنواع املتوطنة مع النباتات 
املائية تؤثر أيضا عىل وضع املحافظة عىل تلك األنواع. لقد تم 

تقييم وضع جميع األنواع باستخدام معايري القامئة الحمراء لألنواع 
املهددة باالنقراض لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة )االتحاد الدويل 

لحامية الطبيعة 2011(، وفقا للدليل اإلرشادي الستخدام تلك 
املعايري عىل املستوى االقليمي )االتحاد الدويل لحامية الطبيعة 
2003(. وقد تم مراجعة تلك التقييامت من قبل خرباء آخرين 

خالل ثالثة ورش عمل تم عقدها يف كل من الربتغال يف العام 
2007، وتونس يف العام 2009، وفرنسا يف العام 2010، ومن خالل 

املراسالت مع الخرباء ذوي العالقة.

لقد ساهمت تلك التقييامت يف إنشاء شبكة من الخرباء االقليميني 
يف دول شامل أفريقيا ورشق حوض املتوسط ، قادرين عىل انشاء 

قوائم لألنواع املهددة باالنقراض واستخدام برنامج نظم 
املعلومات الجغرافية )GIS( لتحليل التنوع الحيوي.

الجانب األخضر لمنطقة البحر المتوسط

بهدف تقييم أهمية التنوع الحيوي وقدرته البيئية عىل التكيف 
والبقاء عىل مستوى األصناف و/أو املوائل، فقد تم إنشاء شبكة 

من املواقع ذات األولوية أطلق عليها اسم"فسيفساء البحر 
املتوسط" يف املناطق املقررة ألنشطة الحامية واملراقبة ، وذلك 
بهدف زيادة مرونتها وقدرتها عىل التكيف مع التغري املناخي. 

وقد التقى ممثلوا خمسة مناطق طبيعية متوسطية بهدف تطوير 
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هذا املفهوم واالسرتاتيجية واملنهجية. وقد اشتملت الوثيقة 
الصادرة عن ذلك اللقاء عىل االقرتاح الشامل لتصميم املناطق 

الطبيعية وتحديد اجراءات املحافظة الالزمة لدعم املرونة البيئية 
مثل: املقاييس والتدريب واإلدارة املتكيفة باالضافة اىل دعم 

التمثيل السيايس لها اىل جانب االتفاقيات الدولية. وقد تم عرض 
املبادرة، التي ال تزال يف مراحلها األولية، بخمسة لغات مختلفة 

مع كتيب توضيحي للمساعدة يف إيجاد الدعم املايل.

لقد عملت الدراسة املنجزة من قبل كل من مركز البحر املتوسط 
للتعاون لالتحاد الدويل لحامية لطبيعة، و منظمة الحياة النباتية 

الدولية والصندوق العاملي للطبيعة )WWF(، بالتعاون مع 
املجموعة املتخصصة بالنباتات للجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد 

الدويل لحامية الطبيعة )SSC(، عىل تحديد املناطق املهمة 
للنباتات. وقد تضمنت تلك الدراسة ملحة مخترصة عن 10 دول 

يف جنوب ورشق البحر املتوسط هي: الجزائر ومرص وارسائيل 
واألردن ولبنان وليبيا واملغرب وفلسطني وتونس وسوريا وألبانيا. 

وقد قام املرشوع بتحديد 207 منطقة نباتية هامة )IPA( يف تلك 

الدول، لريفع عدد املناطق النباتية يف املنطقة اىل 888 مبا يف ذلك 
جميع أنواع املوائل من الغابات واألرايض العشبية والرطبة 

وغريها. وقد توافق أربعون باملئة من املناطق النباتية الهامة التي 
تم تحديدها مع مناطق رئيسية للتنوع الحيوي ، حيث متثل تلك 

املناطق مواقع هامة لألنواع األخرى مثل )الثدييات، والطيور، 
وأسامك املياە العذبة، والربمائيات(.

يشكل الرعي الجائر التهديد األكرب عىل املناطق الهامة للنباتات، 
بحيث يؤثر سلبا عىل 67% من تلك املواقع. فيام ثؤثر إزالة 

الغابات )لهدف جمع الحطب يف املقام األول(، والتنمية السياحية 
والزراعة املكثفة واإلستغالل غري املستدام للنباتات عىل أكرث من 

ثلث املناطق النباتية الهامة التي متت دراستها. ويؤثر التغري 
املناخي عىل املناطق النباتية الهامة بشكل خاص يف كل من 
املغرب ولبنان، نظرا لعدد املناطق املرتفعة يف تلك الدول، 

باالضافة اىل تونس نظرا لعدد املناطق الرطبة املعزولة. ويف كل 
من تلك الحاالت فان درجات الحرارة املرتفعة الناتجة عن التغري 
املناخي ال ترتك خيارا أمام النباتات كونها ال تستطيع الهجرة اىل 

أماكن أخرى.

وقد نتج عن هذا التقرير صياغة 10 توصيات للمساعدة عىل 
املحافظة عىل النباتات الربية يف منطقة البحر املتوسط. حيث أن 

التطبيق الناجح لتلك التوصيات من شأنه ضامن مستقبل مستدام 
للبيئة وللكائنات املستوطنة يف هذە املنطقة الفريدة، ما يعني 
أنه سيتم اعتبار الفشل ناتجاً عن قلة املوارد الطبيعية واملرونة 

الضئيلة مع التغريات املناخية القاهرة. وقد تم ادراج نتائج 
تحديد املناطق الهامة للتنوع الحيوي النبايت يف برنامج صندوق 

الرشاكة البيئية الحرجة )CEPF( بهدف اعتامدە كمعيار عند 
تحديد املناطق الجغرافية التي تحتاج بشكل عاجل اىل الحامية 

والتمويل من قبل الصندوق. إن إدراج بيانات النباتات 
والحيوانات يف منطقة البحر املتوسط بكاملها يف القامئة الحمراء 

لألنواع املهددة باالنقراض من املمكن أن يسهل عملية تحديد 
املناطق األخرى التي تحتاج كذلك اىل حامية. وعليه، فاننا 

سنستمر خالل عام 2011 بالعمل يف سبيل تحقيق تكامل تلك 
البيانات.

REC Albania :مباس ديجا ليفا، البانيا - تصوير p
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نحو لغة عالمية موحدة للمحافظة على 
الطبيعة: الجغرافيا الحيوية

إن أحد األهداف الرئيسية التي نسعى اىل تحقيقها من خالل 
مشاريعنا هو تطوير برنامج معلومات مركزي ميكن الوصول اليه 
بسهولة، حيث أن تكامل املعلومات بشتى أشكالها، والتي ينبغي 

أن تشتمل عىل امللفات البيئية واالجتامعية واالقتصادية، اىل جانب 
تحليالتها عىل أساس جغرايف حيوي، من شأنه أن يساعد يف بلورة 
تصور اقليمي متكامل لطبيعة األرض يف منطقة البحر املتوسط. 

ويساهم توزيع األنواع واملناطق واألقاليم الربية والبحرية 
واستخداماتها املختلفة يف تحديد مواقع التنوع الحيوي ذات 

األولوية القصوى يف سياق بيئي واجتامعي-ثقايف، وذلك بهدف 
مساعدة السياسيني واملدراء عىل اتخاذ القرارات، األمر الذي من 

شأنه إتاحة الفرصة لتقييم الوضع الحايل للمحافظة عىل الطبيعة 
اىل جانب تبادل الخربات والرتويج لتعاون أكرب بني املناطق 

خصوصا حول النقاط املؤثرة عىل املواقع الحدودية.

ميتلك مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة 
خربة كبرية يف رسم خرائط التوزيع الجغرايف لبعض املوائل واألنواع 

املذكورة يف القامئة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض ، والتي 
يشتمل موقعها االلكرتوين عىل قسم خاص بالبيانات املتعلقة 

بفئات األنواع املستوطنة التي تم تقييمها حتى اآلن. وبعيدا عن 
تلك املعلومات، فان مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل 

لحامية الطبيعة يقوم بالرتويج الستخدام نظم املعلومات 
الجغرافية )GIS( النشاء خرائط جديدة للتنوع الحيوي والبيئة يف 

املنطقة، والتي تظهر املوائل واملناطق ذات األولوية باملحافظة. 
لقد أولينا اهتامما خاصا ببحر البوران وليبيا ولبنان يف عام 2010. 
وقمنا يف منتزە الحسيمة الوطني يف املغرب بتطوير األطلس األول 
للمنتزە والذي يحتوي عىل خرائط تفصيلية، باالضافة اىل البدء يف 
عملية تحديد منطقة بحرية بالتعاون مع مصائد األسامك املحلية. 

أما يف حوض نهر ملوية يف املغرب، فقد قمنا بادخال املعلومات 
 )GIS( املتعلقة بأنواع املياە العذبة يف نظم املعلومات الجغرافية

بهدف مساعدة إدارة املياە عىل اتخاذ القرارات، آخذين بعني 
اإلعتبار التنوع الحيوي يف املنطقة واحتياجات سكانها.

لقد قامت جلسة العمل التي عقدت خالل منتدى البحر املتوسط 
لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة حول املحافظة عىل التنوع الحيوي 

يف منطقة البحر املتوسط التي حملت العنوان: "اآلفاق والتحديات"، 
بتسليط الضوء عىل حقيقة أنه يف عرص من التغريات العاملية كام يف 
عرصنا الحارض، فانه بات من الرضوري دراسة األنواع الحية ومراقبة 

ردات فعلها للتغريات البيئية بهدف ضامن نجاح السياسات 
واالجراءات املتبعة للمحافظة عىل التنوع الحيوي واستمرار عمل 
األنظمة البيئية. اال أنه يتوجب القيام مبزيد من العمل يف سبيل 
ترجمة املعلومات املتاحة وتطوير املقاييس واألدوات الفعالة يف 

منطقة البحر املتوسط بكاملها، ليكون ذلك منوذجا للتعاون يف سبيل 
املحافظة عىل الطبيعة. وقد أوىص املشاركون يف جلسة عمل املنتدى 

بأن يعمل مركز البحر املتوسط للتعاون كحلقة وصل بني البيانات 
العلمية واحتياجات املحافظة عىل الطبيعة وبني صناع القرار. إن 

التواصل وتطوير لغة حوار مفهومة لدى الجميع هي من املسائل 
الهامة عىل جميع األصعدة مثل: اإلعالم واملجتمع بشكل عام، 

وجميع العوامل ذات التأثري عىل التنوع الحيوي، مبا يف ذلك 
مؤسسات القطاع الخاص. وعىل نحو مامثل، فان عىل مركز البحر 
املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة دعم دول حوض 

املتوسط يف سبيل تطوير خطط عمل تحت اطار اتفاقية التنوع 
الحيوي )CBD(، ومتابعة تطوير أنشطة يف مجال املحافظة عىل 

الطبيعة لتكون مبثابة مشاريع منوذجية للمناطق املشابهة األخرى، 
األمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع عىل الجميع من خالل الخربات 

والدروس املستفادة.

ويجب االستفادة من قدرة االتحاد الدويل لحامية الطبيعة عىل 
جمع املؤسسات والخرباء من القطاعات املختلفة النشاء مرجعية 

موحدة لرتجمة البيانات عىل أرض الواقع، بحيث تكون تلك 
املرجعية منربا للتحليالت املستمرة حول اتجاهات التنوع الحيوي 

واملعايري األكرث مالمئة للمحافظة عىل الطبيعة، مستفيدة من 
شبكات الخرباء االقليمية والتكنولوجيات الحديثة وتعاون الدول 

عىل جانبي البحر املتوسط. ووفقا لتلك التوصيات، يقوم مركز 
البحر املتوسط للتعاون حاليا بانشاء خطوط إتصال مع املراصد 

البيئية يف األندلس بهدف توفري املعلومات الالزمة لإلدارة 
املشرتكة عىل الصعيد االقليمي.
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التي   - الطبيعة هو تسهيل وصول دول جنوب ورشق حوض املتوسط،  الدويل لحامية  للتعاون لالتحاد  البحر املتوسط  إن أحد أهداف مركز 
عىل  مساعدتهم  شأنها  من  التي  واآلليات  الدولية  الدعم  صناديق  اىل   – املناخي  للتغريرّ  السلبية  لآلثار  عرضة  الدول  أكرث  األرجح  عىل  هي 
 التكيف مع التغيري العاملي، والتي تسعى أيضا اىل التخفيف من وطئة آثار التغري املناخي بناء عىل أسس علمية ومن خالل التنمية املستدامة. 

البحر املتوسط. ومع أخذ ما سبق بعني  التي تعكس بوضوح أولويات منطقة  التوصيات  البحر املتوسط للتعاون يف صياغة  وقد ساهم مركز 
االقليمية  العمل  واملشاركة يف ورش  الوثائق  تلك  اآلخرين العداد  واللجان والرشكاء  األمانات  الخرباء من  تعيني  فقد ساعد ذلك عىل  االعتبار، 
والوطنية، كام ساهمت تلك التوصيات يف الرتويج لتشكيل مجموعات عاملة عىل القضايا املتعلقة بالتغري املناخي وتنظيم االجتامعات واملؤمترات 

لتسهيل مشاركة دول شامل إفريقيا.

تتضمن  المناخي  التغّير  وطئة  من  والتخفيف  للتكيف  المتبعة  والممارسات  السياسات  إن 
قضايا التنوع الحيوي على الصعيدين المحلي والعالمي

تّغير التوقعات المناخية

CENEAM :تصوير q
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األدوات المالية والسياسية لخدمة الطبيعة
لقد أتاح منتدى البحر املتوسط لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة فرصة 

للبحث مع ممثيل الحكومات واملنظامت غري الحكومية والعلامء 
لتحديد التوجهات املستقبلية للمركز اىل جانب إعادة التعريف 

ببعض األولويات للقضايا الرئيسية مثل التكيف مع التغري املناخي، 
والسياحة املستدامة، وتنمية املناطق الريفية، والتعامل مع تحديات 

املحافظة عىل التنوع الحيوي، والتغري العاملي يف الجبال والغابات، 
والبحث حول األنظمة البيئية البحرية، واإلدارة، باالضافة اىل الطاقة 
واملوارد الطبيعية. وبالتزامن مع تلك املحارضات الفنية، فقد كانت 

هناك محارضات أخرى حول إقامة الرشاكات، والتعاون الدويل، ودور 
املنظامت والنفاذ اىل السياسات البيئية األورو-متوسطية بهدف 

تسهيل االتصال والنفاذ اىل الربامج البيئية يف املنطقة. 

وقد تم يف هذا العام إنجاز دراسة ملعالجة األثر املحتمل ملنطقة 
التجارة الحرة األورو-متوسطية عىل دول شامل إفريقيا، حيث 

ُوّزعت تلك الدراسة عىل أعضاء االتحاد الدويل لحامية الطبيعة 
بهدف توفري رؤية أكرث وضوحا لآلثار املحتملة للخطط التنموية 
وخطط البنى التحتية يف املنطقة عىل املوارد الطبيعية. وشّكلت 

جلسة املعلومات التي ُعقدت خالل منتدى البحر املتوسط حول 
اآلليات التمويلية لالتحاد األورويب ذات العالقة بالبيئة املتوسطية 

 )ENPI( واملناطق املتاخمة، مثل اآللية األوروبية للجوار والرشاكة
ملرشوع التعاون عرب الحدود، وتقديم الدراسة حول التجارة الحرة، 

شّكلت استجابة ملا أعرب عنه أعضاء االتحاد الدويل لحامية 
الطبيعة من حاجة لتعزيز القدرة عىل الوصول اىل صناديق الدعم 

واآلليات الالزمة لحامية املوارد الطبيعية يف دول شامل إفريقيا، 
اىل جانب تسهيل التعاون ودعم التنمية االقتصادية املستدامة.

تتيح املنطقة األورو-متوسطية الفرصة للتعاون والتخطيط 
االقليمي. وقد استنتج املشاركون يف املنتدى بأن املنظامت املعنية 
باألرض والطبيعية تحتاج اىل تطوير، حيث أن ذلك التطوير يعد 

قضية رئيسية يف املناطق البحرية عىل وجه الخصوص، وذلك 
لضامن االستدامة يف منطقة البحر املتوسط تحت إرشاف األمم 

املتحدة، إىل جانب التغريات املتسارعة التي ستتمّخض عن ذلك. 
إن تحديد املعايري املالمئة هو أمر جوهري للتحليل والتخطيط 

السليم. وعىل الرغم من ذلك، فان كيفية إرشاك املجتمع املدين يف 
العملية التخطيطية يبقى قيد التساؤل.

لقد اتفق املشاركون يف املنتدى أيضا عىل استغالل النفوذ 
واآلليات التمويلية لألمم املتحدة يف منطقة البحر املتوسط بهدف 

خلق حلول مبتكرة ملواجهة التحديات الجديدة، مثل األمن 
الغذايئ وشح املياە والتوجهات الدميوغرافية املتنامية واملتغرية.

IUCN-Med /منتدى البحر املتوسط - تصوير: شادي ابي فرج p
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نفهم التأثيرات لنتكيّف مع التغييـرات
 

من الرضوري فهم تأثريات التغري املناخي عىل النظم البيئية 
املختلفة و / أو األنشطة االقتصادية مثل الزراعة و السياحة، 

باالضافة اىل تطوير اسرتاتيجيات للتكيف مع ذلك التغيري 
والتخفيف من وطأته للتمكن من وضع املعايري املالمئة للفرضيات 

املختلفة يف منطقة البحر املتوسط. ويف هذا السياق، فقد عمل 
مركز البحر املتوسط للتعاون مع أعضائه ورشكائه عىل تعزيز 
مشاركتهم الفاعلة يف الحوارات الوطنية واالقليمية، حيث قام 

املركز مبساعدتهم يف صياغة التوصيات يف قمة كوبينهاجن للتغري 
املناخي، اىل جانب التوقيع عىل اتفاقية الرشاكة مع الدائرة 

االقليمية البيئية األندلسية وذلك لتشجيع دول جنوب ورشق 
البحر املتوسط عىل املشاركة يف املفاوضات الدولية حول سياسات 

التغري املناخي. وقد تم تطبيق اسرتاتيجيات التكيف التي من 
شأنها تعزيز حامية الفئات األكرث تأثرا بالتغري املناخي، مثل املرأة 
يف بعض الدول ويف املناطق ذات األولوية بالنسبة لالتحاد الدويل 

لحامية الطبيعة وأعضائه يف املنطقة مبا يف ذلك شامل إفريقيا. 
وقد اعُتمدت منطقتان تجريبيتان هام والية البيض يف الجزائر 

ومنطقة جرادو يف تونس، لتقييم املشاركة عىل املستوى القروي 
بهدف تحليل املرونة االجتامعية – االقتصادية والطبيعية لسكان 

الريف، ووضع اسرتاتيجيات االستخدامات واإلدارة التي ميكن لها 
التكيف بشكل أفضل مع التغري املناخي. ان استخدام أداة 

تشخيص املخاطر املتعلقة باملجتمعات املحلية – التكيف وسبل 
العيش )CRISTAL( يتيح لنا فهم الرؤى املحلية واالسرتاتيجيات 
ملعالجة أوجه الضعف البيئية. لقد تم تنفيذ هذا التحليل بهدف 

اطالق مشاريع تجريبية واختبار خيارات التكيف يف اختيار 
املناطق، األمر الذي من شأنه أن يساعد يف صياغة التوصيات 

وإجراء دراسات الحالة باالضافة اىل نرش هذە املعلومات.

جبال منطقة البحر المتوسط

لقد تم تصنيف جبال املتوسط كنظم إيكولوجية حرجة يف املنطقة 
خصوصا فيام يتعلق بآثار التغرّي املناخي وتدهور حالة األرض 
والتكيف مع التغري املناخي. ويف هذا السياق، قام مركز البحر 

املتوسط للتعاون بضم جهودە اىل الرشاكة املعنية بجبال منطقة 
املتوسط، اال أن هناك نقصا واضحا يف املعلومات عىل أرض الواقع.

وقد وافق املشاركون يف منتدى البحر املتوسط عىل مجموعة من 
التوصيات التي من شأنها إحداث التقدم يف تلك املناطق الحرجة، 

وذلك من خالل العمل اىل جانب أعضاء االتحاد الدويل لحامية 
الطبيعة ورشكائه عىل املستوى االقليمي للتوصل اىل مقاربة 
موحدة ومصطلح واحد لتطبيقه عىل منهجية تحليل وجمع 

البيانات البيئية عىل املستوى املحيل واالقليمي ثم دمجها مع 
املتغريات االجتامعية واالقتصادية والثقافية.

ويسعى مركز البحر املتوسط للتعاون اىل لعب دور رئييس يف وضع 
خطة عمل للجبال املتوسطية اىل جانب قنوات توزيع املعلومات 

وشبكات التعاون املتشعبة، بهدف ضامن إيصال تلك املعلومات اىل 
مدراء املناطق. ويف هذا السياق، فاننا نعمل مع رشكائنا عىل تعيني 
مناطق منوذجية ميكن فيها تطبيق سياسات التكيف طويلة األمد، 
باالضافة اىل تقييم ومراقبة املعايري اإلدراية التكيفية بالتعاون مع 
املدراء والعلامء املعنيني، آخذين بعني االعتبار الجوانب الحيوية 
والفيزيائية للتغري املناخي. هذا اىل جانب املتغريات االجتامعية- 

الثقافية الستخدامات األرايض ومواردها الطبيعية، مبا يف ذلك 

p احلسيمة، املغرب - تصوير: محمد امللحاوي
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املامرسات الزراعية والنظم البيئية للغابات وأنشطة تجديد الرتبة 
يف مناطق محددة، باالضافة اىل الهدف األسايس الذي ميثل أول 

مشاغل السكان أال وهو الحد من الفقر.

مقاربة إقليمية: مرصد البحر المتوسط

إن أحد أهم أهداف برنامج البحر املتوسط لالتحاد الدويل لحامية 
الطبيعة هو انشاء وتطبيق االسرتاتيجيات الالزمة للتكّيف مع آثار 

التغري املناخي يف النظم البيئية ذات األولوية يف منطقة البحر 
املتوسط مثل الغابات واملناطق الجافة والنظم البيئية البحرية 
وبيئات املياە العذبة. إن دعم وتسهيل برامج البحث املشرتكة 
حول التكيف مع التغري املناخي بني املناطق الحرجة الشاملية 

والجنوبية والرشقية من البحر املتوسط من شأنه أن يساعد عىل 
فهم احتياجات حامية الطبيعة وادارتها عىل أرض الواقع، باالضافة 
اىل تسهيل هجرة األنواع مبا يف ذلك بناء القدرات للمساعدة عىل 

استيفاء تلك االحتياجات.

وتتفق الوكاالت الرئيسية املعنية باملحافظة عىل الطبيعة يف 
منطقة البحر املتوسط عىل رضورة سد الثغرات يف املعلومات 

املوجودة واستكاملها حيث يكون التحقيق االضايف حولها رضوريا. 

غري أنه من الرضوري تفسري مجموعة املعارف تلك بهدف 
املساهمة يف تحديد التوجهات الطويلة واملتوسطة املدى. وقد كان 

مفهوم مخترب البحر املتوسط موضوعا للنقاش بني أعضاء االتحاد 
الدويل لحامية الطبيعة يف املنطقة، حيث اعتربت تلك املناقشات 
أن مركز البحر املتوسط للتعاون هو الكيان املناسب للعب هذا 

الدور وليكون مبثابة منوذج يحتذى به يف املناطق األخرى يف العامل.

لقد بدأنا يف عام 2010 بالعمل عىل إنشاء مبادرة اقليمية للتكيف 
مع التغري العاملي يف املناطق الجبلية من خالل تطوير مفهوم 

مرصد التغري املناخي يف األنظمة البيئية الجبلية يف البحر 
املتوسط، والذي يفرتض أن يبدأ بالعمل يف العام 2011. وقد تم 
أيضا التوقيع عىل اتفاقية الرشاكة التعاونية حول غابات منطقة 

البحر املتوسط خالل منتدى البحر املتوسط ، والتي ستكون 
سارية املفعول ملدة أربع سنوات، مع اللجنة املعنية بشؤون 
غابات البحر املتوسط التابعة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة )FAO-Silva Mediterranean( اىل جانب تسعة 
منظامت إقليمية أخرى. وكان هدف تلك االتفاقية تطوير رشوط 

إطار عمل الخطة املعنية باإلدارة املستدامة للغابات وخدمات 
النظم البيئية املتعلقة بها يف سياق التغري املناخي يف كل من 

الجزائر ولبنان واملغرب وسوريا وتونس وتركيا. 

Cedrus libani لبنان- تصوير: شادي ابي فرج qq



22

مركز البحر املتوسط للتعاون 2010

ومن الرماد نشأت العنقاء 

ميّثل الغطاء الحرجي يف لبنان حوايل 13٫5 % من مساحة البلد 
بحسب دراسات وزارة الزراعة ومنظمة األغذية والزراعة التابعة 
لألمم املتحدة - سمة فريدة ومهمة وسط البيئة الجافة املهيمنة 

عىل املنطقة املتوسطية الجنوبية والرشقية. ويتم التعبري عن ذلك 
من خالل الرمز الوطني، شجرة األرز اللبنانية. وكام هو الحال يف 
باقي مناطق البحر املتوسط ، فان إمتداد حرائق الغابات وتزايد 

أعدادها يف لبنان هو املسبب الرئيس لتدهور طبيعة األرض 
وفقدان املناطق الحرجية. ويرجع سبب تلك الحرائق اىل مجموعة 

من العوامل الناتجة عن التغيري العاملي، حيث يحرتق ما بني 
1200 اىل 3000 هكتار )12 اىل 30 كم2( من األرايض الحرجية يف 

لبنان يف كل عام، يف حني أن 28% من املنطقة معرضة لدرجة 
عالية من خطر حرائق الغابات و 5٫5% من املناطق معرضة 

ألقىص درجات خطر الحرائق.

لقد عمل مرشوع مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل 
لحامية الطبيعة حول اإلدارة الشاملة والتدريب عىل السيطرة 

عىل حرائق الغابات يف لبنان وإعادة اإلحياء بعد الحريق يف 

املناطق التجريبية. وقد تم متويله من قبل الوكالة االسبانية 
للتعاون الدويل من اجل التنمية )AECID( يف املقام األول يف 

مجالني: أولها تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية بهدف تطوير 
اسرتاتيجية وطنية للتعامل مع حرائق الغابات، وقد متت املوافقة 

عىل محتوياتها التي اشتملت عىل خطة عمل طويلة األمد من 
قبل مجلس الوزراء اللبناين يف شهر أيار/مايو من العام 2009. أما 
ثانيها، فيتمثل يف تنمية منظور وطني حول إعادة إحياء الغابات 

من خالل االستفادة من التجارب العملية التي تم تنفيذها يف 
املناطق الحرجية الجبلية التجريبية ذات األولوية من حيث 

حاميتها، مثل منطقة الشوف، باالضافة اىل إرشاك املجتمع املحيل.

متّثلت أهم النشاطات التي كانت جديرة باملالحظة، بعقد دورات 
إعادة تأهيل الغابات ملمثيل املؤسسات اللبنانية العامة وممثيل 
املجتمع املدين املنخرطني يف إدارة الغابات والحد من الحرائق. 
حيث كان الهدف من ذلك هو نرش املبادئ واألساليب الخاصة 
باستعادة الغابات الطبيعية وتطبيق تلك املعارف لتطوير خطة 

إلعادة إحياء يف منطقة الشوف، ما من شأنه دعم املحافظة عىل 
التنوع الحيوي، والحد من إنجراف الرتبة، باإلضافة اىل نرش 

التكنولوجيات الحديثة املعنية بإعادة إحياء الغابات فيام بعد 
نشوب الحريق، كتلك التكنولوجيات املستخدمة يف اسبانيا.

أما بالنسبة اىل أنشطة إعادة تشجري الغابات األكرث مرونة مع 
عوامل التغرّي املناخي، فقد تم اختبار تقنيات باستعامل االنواع 

زراعة وتربية 48 نوعا من النباتات األصيلة وتنمية 30 نوعا آخراً، 
وقد نتج عنها تبذير 23,000 من األنواع األصيلة التي منت يف 

املشاتل املنشأة حديثا يف منطقة الرملية. ويف هذا السياق، قمنا 
بزيارات تفقدية وتدريبية ملشاتل االنتاج الزراعي مبشاركة خبري 
تناسل زراعي اسباين. وأفىض تحليل املراحل املختلفة من االنتاج 

الزراعي للنباتات املستوطنة والجدول الزمني للتناسل مثل )جمع 
البذور وزراعتها، والشتل والخ...(، واملواد املستخدمة مثل ) نوع 

املواد، وأوعية البذور والخ....(، إىل تقديم معرفة قّيمة لتنمية 
نشاطات إعادة تشجري الغابات يف الدولة مستقبال.

وقد تم التخطيط ملشاريع إعادة تشجري الغابات يف ثالثة مواقع 
منوذجية هي: مرجعيون ونهر الليطاين التي يفرتض البدء يف 

زرع الغار )Laurus nobilis( لبنان- تصوير: روزا كولومير q
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تنفيذها بعد انتهاء موسم األمطار يف العام 2011، اىل جانب 
مرشوع محمية الغابات الطبيعية يف تنورين، وهي عبارة عن غابة 

أرز مساحتها ما مقدارە 600 هكتارا )6 كم2( وهي تشغل جانبا 
من محمية الغابات. وقد ُصّنفت محمّية يف العام 1999 ويف العام 

2005 فتحت أبوابها أمام السّياح. ويتم إعادة تشجريها بزراعة 
األنواع األصيلة التي يتم انتاجها يف مشاتل االنتاج الزراعي. وقد 

ساهم التدريب والخربة التي تتمّتع بها الوكاالت املحلية مثل 
جمعية الرثوة الحرجية والتنمية )AFDC( يف إنتاج األنواع 

األصيلة يف إعادة التجربة من خالل إنشاء مشاتل أخرى أكرب 
وزيادة الوعي حول أهمية عملية إعادة االحياء البيئية يف حفظ 

الطبيعة وحامية تنّوعها وتجنب إنجراف الرتبة، وبالتايل املساهمة 
يف السيطرة عىل آثار التغري املناخي.

ويتم تقييم مدى فعالية إعادة تشجري الغابات يف هذين املوقعني 
التجريبيني من خالل فرضيتني متوازيتني: يف املناطق الجافة يف 
غياب الري، واملناطق الجافة بوجود الري املنتظم. إن مراقبة 

معدل البقاء لألنواع األصيلة خالل فرتات الجفاف طويلة األمد 
من شأنها إعطاء مؤرشات واضحة عند إختيار األنواع التي سيتم 

استخدامها يف املشاريع املستقبلية إلعادة تشجري الغابات، حيث 
سيتم استخدام التوصيات املنبثقة عن مشاريع اعادة التشجري 

التي تم تنفيذها يف هذە املنطقة يف مناطق تجريبية أخرى.
 

وقد تضمنت األهداف املنجزة من خالل هذا املرشوع رفع الوعي 
حول إنتاج األنواع األصيلة وفقا ملعايري بيئية مثل الحد من 
انجراف الرتبة، وحامية األنواع املهددة باالنقراض ومكافحة 

الحرائق، باالضافة اىل املعايري االقتصادية مثل انتاجية السكان 
املحليني من خالل املواد والخدمات املشتقة من النباتات، مثل 

األنواع الطبية والعطرية والعسل والفاكهة والخشب.

من املقرر انهاء تنفيذ تلك املشاريع النموذجية يف العام 2011، 
بينام سيتم االعالن عن نتائجها من خالل كتيب إرشاد مفصل 

إلعادة تشجري الغابات باستخدام األنواع األصيلة، وذلك بهدف نرش 
وتبادل املعايري الفنية، باإلضافة اىل التشجيع عىل اعادة تشجري 

الغابات باستخدام األنواع املستوطنة ما من شأنه الرتويج لخلق 
أراض طبيعية أكرث مرونة مع التغري املناخي وحرائق الغابات.

استخدام األراضي وإدارتها في المناطق 
الجافة

تعاين موارد البيئات الطبيعية والنظم البيئية املختلفة من آثار 
تدهور طبيعة األرض الناتجة عن املناخ وعملية التنمية املتسارعة 

التي متيل اىل استغالل املوارد دون األخذ يف اإلعتبار عامل 
االستمرارية مع مرور الوقت. إن ضامن حامية تلك املوارد 

الطبيعية والسكان الذين يعتمدون عليها يستدعي بالرضورة 
إدراك والحفاظ عىل نظم إدارية مالمئة تعمل عىل إرشاك 

املجتمعات واملؤسسات والحكومات. 

وتتأثر دول شامل افريقيا وشعوبها بالجفاف املتزايد واآلثار 
السلبية للتصحر ومبا يتمخض عنها من تدهور للنظم البيئية 

واآلثار االجتامعية واالقتصادية التي تؤثر سلبا عىل أمن واستدامة 
أسباب العيش. ويعمل مرشوع مركز البحر املتوسط للتعاون 
لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة املعني بتعزيز أمن واستدامة 

IUCN-Med :حرف يدوية من شمال افرقيا - تصوير q
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أسباب العيش من خالل تطوير أنظمة لإلدارة املستدامة للموارد 
الزراعية-الحرجية يف املناطق ذات األولوية يف شامل افريقيا عىل 

الرتكيز عىل تطوير الهياكل التنظيمية لإلدارة من خالل الجمع بني 
االصالحات املؤسساتية والقانونية، اىل جانب اسرتاتيجيات التنمية 
االقتصادية واالجتامعية والرشاكات الدولية باالضافة اىل التدريب 

واالستدامة االقتصادية.

إن إنشاء اإلدارة املستدامة وإدارة حكم أفضل للنظم البيئية يف 
شامل افريقيا مبني من جهة عىل القطاعات االبتكارية يف بعض 
املجاالت مثل مناطق السياحة البيئية ومناطق الزراعة–الحرجية 

ومن جهة أخرى، من خالل تعزيز وتنويع وتطوير املامرسات 
التقليدية واملعرفة التقنية القدمية ذات العالقة باإلدارة 

واالستخدامات املتعددة للموارد الطبيعية كام هو الحال مع نبات 
الحلفاء. وتتضمن خطة املرشوع تنظيم النشاطات للمساعدة عىل 
استعادة ونرش تلك املامرسات بشكل مستدام من خالل املشاريع 

النموذجية مثل: انشاء متحف - ورشات عمل تتضّمن أعامال 
حرفية عن الحلفاء يف منطقة جرادو يف تونس والتي يعود الفضل 

فيها اىل السكان املحليني للمنطقة وخاصة النساء.

باالضافة اىل دراسة الترشيعات ذات الصلة باملحميات الطبيعية يف 
تونس والجهود الرامية إلدارة حكم الواحات، فقد تضمنت 

النشاطات التي تم تطويرها خالل عام 2010 دراسة اآلثار البيئية 
ملنطقة التجارة الحرة األورو-متوسطية عىل املوارد الطبيعية يف كل 

من املغرب والجزائر وتونس. حيث تم عرض نتائج تلك الدراسة 
عىل أعضاء االتحاد الدويل لحامية الطبيعة يف دول شامل افريقيا 

خالل دورة إرشادية يف خضم منتدى البحر املتوسط لالتحاد الدويل 
لحامية الطبيعة الذي تم عقدە يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين من 
العام 2011، اىل جانب عرض آليات التمويل األوروبية للنشاطات 

البيئية التي تعود بالنفع عىل منطقة البحر املتوسط.

اإلستدامة في مواجهة التدهور

ان االستخدام العشوايئ للموارد الزراعية وموارد الرثوة 
الحيوانية يف املناطق الجافة أو شبه الجافة حيث تكون التنمية 

الزراعية محدودة، من شأنه أن يؤثر بشكل مبارش عىل البيئة، 
ما يؤدي اىل تصحر النظم البيئية وتعرية الرتبة بشكل ال ميكن 

مواجهته. وتؤثر نتائج هذە العملية عىل مستوى معيشة سكان 
املناطق القروية، األمر الذي يدفعهم اىل النزوح اىل املدن 

واملناطق الساحلية واىل الخارج، مام يؤدي بدورە اىل اإلخالء 
الكامل لتلك املناطق من السكان، ما ينتج عنه اختفاء الحياة 

والحيوانية. النباتية 

إن اآلليات والهياكل التنظيمية لإلدارة يف الكثري من دول حوض 
املتوسط هي يف الغالب غري فاعلة وخصوصا يف دول شامل 

افريقيا ودول رشق املتوسط حيث توجد مناطق ذات مواضع 
ضعف كبرية مثل األرايض الجافة. وتعترب مواضع الضعف تلك من 

العوامل الرئيسية التي تؤدي اىل تفاقم تدهور النظم البيئية 
وعدم استقرار السكان وأسباب عيشهم.

يعمل مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية 
الطبيعة عىل املرشوع الذي أطلق عليه اسم: دعم استدامة 
أسباب العيش يف شامل افريقيا ورشقي البحر املتوسط من 

خالل إدارة واملحافظة عىل املوارد الطبيعية يف املناطق الجافة 
وشبه الجافة. ويهدف املرشوع اىل املساهمة يف تنمية دول 
شامل افريقيا ودول رشق حوض املتوسط من خالل اقرتاح 

أساليب بديلة للمحافظة عىل املوارد الطبيعية باعتبارها أسبابا 
للعيش. عملنا خالل العام 2010 عىل تحديد الجهات املعنية 

والتخطيط إلنجاز مشاريع تتضمن يف املقام األول: تحسني 
إدارة األنظمة البيئية الجافة باعتبارها مصدرا للتوظيف، 

وتقييم اآلثار والظروف الالزمة إلعادة اإلحياء البيئية يف أهم 
منظومات الكثبان الرملية عىل الساحل الجزائري، اىل جانب 
صياغة التوصيات وعقد الدورات التدريبية وتبادل املعرفة 

حول إعادة اإلحياء البيئية وتطبيقها يف مناطق منوذجية من 
املنطقة، وتدريب الشباب عىل التنمية املستدامة، واإلدارة 

املستدامة للسياحة يف املناطق املتاخمة للمحميات يف دول 
شامل افريقيا واىل جانب توفري أدوات صنع القرار والتوصل اىل 
حلول تقنية للتأكد من أن السياحة تعود بالنفع عىل املجتمع 

املحيل.
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يزداد الطلب عىل الطاقة املبنية عىل استهالك الكربون يف منطقة 
البحر املتوسط بشكل كبري، ويرجع سبب ذلك اىل تطوير البنى 

التحتية والتكنولوجيات الحديثة إلعالة السكان. ان لهذا الطلب 
املتزايد أثر كبري عىل املوارد الطبيعية للمنطقة، ما يجعل البحث 
عن مصدر بديل للطاقة املتجددة األكرث نظافة، وخصوصا الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح، حاجة ملحة يف منطقة حوض املتوسط.

وقد كشف عرض الخطة الزرقاء خالل منتدى البحر املتوسط 
توجها مقلقا لسيناريوهات الطاقة بحلول العام 2030 اىل جانب 

التطور املقلق للطاقة والحالة املناخية. ان الطلب عىل الطاقة 
املبنية عىل استهالك الكربون يتزايد بشكل مستمر حيث تعتمد 

معظم دول حوض املتوسط عىل تصديرها. ويف الحقيقة فان 
منطقة حوض املتوسط تعترب منطقة عبور ألكرث من 22% من 
النفط املصدر عاملياً، األمر الذي من شأنه زيادة األثر السلبي 

ورفع مستوى الخطر عىل البحر املتوسط.

 قام مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة 
باملشاركة يف حوار مع قطاعات الطاقة بهدف ادراج حامية 

ان استراتيجيات وسياسات الطاقة من شأنها التخفيف من وطأة أثر الطلب المتزايد للطاقة 
على مكونات التنوع الحيوي

تزويد مستقبلنا بالطاقة طبيعياًًًٌ

Terra project :الطاقة املتجددة في جنوب ايطاليا - تصوير p
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الطبيعة ضمن نشاطاتهم. وقد انطوى ذلك الحوار عىل تنظيم 
ندوة خالل منتدى البحر املتوسط لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة 

الذي تم عقدە يف ماالغا، متحور موضوعها حول شبكات الطاقة 
واملوارد الطبيعية من منظور الحامية والتخفيف من اآلثار التي 

تتسبب بها رشكات الطاقة وشبكات نقل الطاقة يف بعض األحيان.

ونظرا للوضع الجيوسرتاتيجي ملنطقة حوض املتوسط املتعلق 
بشبكات نقل الطاقة والطلب املتزايد عىل خطة متوسطة األجل، 
قام مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة 

بالتعاون مع أعضائه واملنظامت املشاركة مببارشة حوار مع 
مشغيل الطاقة بهدف التوصل اىل حل لتجنب اآلثار السلبية عىل 
التنوع الحيوي وعىل املحميات األرضية والبحرية. وقد يتضح بأن 

االبتكار يف مجال الطاقة وتطوير املوارد املتجددة للطاقة هي 
عوامل رئيسية يف مواجهة التغري املناخي يف منطقة حوض 

املتوسط. وينبغي الرتويج لالنتقال الرضوري ملصدر طاقة بديل 
من خالل استخدام موارد الطاقة املتجددة والتوفري يف استهالك 
الطاقة واستعاملها بفعالية. ويف جميع األحوال فإن أفضل أنواع 

الطاقة هي الطاقة األنظف واألكرث اقتصادا، اال أنها غري 
مستخدمة.

من بني أهم االنجازات التي تم تحقيقها خالل العام 2010 هو 
التوقيع عىل اتفاقية مع رشكة ريد اليكرتيكا االسبانية

)Red Eléctrica de España(، وهي احد أكرب رشكات الطاقة 
الكهربائية يف اسبانيا، للعمل يف حقل الطاقة املتجددة والتغري 
املناخي واملوارد الطبيعية. وقد اشتملت االتفاقية عىل بعض 
األنشطة التي كان من بينها مشاريع بحثية يف مناذج الطاقة 

املتجددة، وتحليل أثر الطاقة البديلة املختلفة عىل املوارد 
الطبيعية والتنوع الحيوي، وتحليل السياسات واالسرتاتيجيات 

االقليمية للطاقة وأثرها البيئي واالقتصادي واالجتامعي، ومشاريع 
للتواصل ونرش املعلومات املتعلقة بالطاقة والبيئة، باالضافة اىل 

الندوات االقليمية املتوسطية املشرتكة، حيث أنه من املقرر البدء 
يف تطوير تلك النشاطات بحلول العام 2011.

وقد تضمّنت املناقشات أيضا، العمل مع مبادرة البصمة البيئية 
التي كان قد تم طرحها يف منتدى البحر املتوسط.
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حماية الموارد المائية
يستمر مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية 

الطبيعة بالرتويج النشاء قاعدة للحوار حول إدارة حكم أعايل 
البحار من خالل عقد جلسات تحاورية ومناقشات يف منطقة 

غرب حوض املتوسط . وقد ظهرت نتائج تلك األعامل يف النرشة 
التي حملت عنوان “نحو إدارة حكم أفضل يف البحر املتوسط”، 

والتي عملت عىل إرساء القواعد العلمية لتقديم التوصيات 
للحكومات والهيئات االقليمية، فيام اشتملت أيضا عىل استعراض 

للترشيعات املطبقة عند تحديد املناطق املحمية يف املياە غري 
االقليمية بحسب الدولة وحسب املنطقة يف حوض املتوسط . وقد 

اتضحت نتائج تلك العملية عىل نطاق ضيق يف منطقة بحر 
البوران من خالل تشكيل فريق عمل، قام باجراء الدراسة التي 

حملت عنوان “الحامية والتنمية املستدامة يف بحر البوران”، 
حيث كانت تلك الدراسة مبثابة نقطة االنطالق لخطة إدارة 
متكاملة لبحر مشرتك بني كل من اسبانيا واملغرب والجزائر. 

وعىل الرغم مام سبق، فان هناك حاجة ملحة لرفع مستوى وعي 
الدول واملنظامت املعنية حول القضايا الرئيسية التي تؤثر عىل 
املحافظة عىل الطبيعة يف البحر املتوسط، والتي تتضمن الصيد 

غري املرشوع واملخاطر املرتبطة بالتنمية يف البحر والسياسة 
البحرية األوروبية، وفوائد املناطق املتمتعة بحامية خاصة ذات 

p Photo: Jose Elias Cabrera

إن استراتيجيات وسياسات التنمية من شأنها مساعدة الفقراء والضعفاء وخاصة المرأة، في 
إدارة مستدامة للنظم البيئية لتحسين ظروفهم المعيشية.

إدارة النظم البيئية لضمان رفاهية االنسان

اليومي لالتحاد الدويل لحامية  الدولية واالقليمية املسؤولة عن حامية وإدارة املوارد الطبيعية هو جزء من العمل  التعاون مع املنظامت  ان 
الطبيعة يف منطقة حوض املتوسط ، والتي تتكون من أكرث من 20 دولة لكل منها اهتاممات مختلفة لكنها تشرتك يف بحر واحد فقط هو البحر 

املتوسط ، الذي ميثل منوذجا لتكامل أصحاب القرار املختلفني يف إدارة املساحات واملوارد املشرتكة نظرا لحجمه وبنيته.

p تصوير: خوسيه الياس كابريرا
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أهمية متوسطية )SPAMI(. ويعمل مركز البحر املتوسط 
للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة عىل توفري األجوبة 

املتعّلقة بإدارة الحكم من خالل الدرس بعناية التحديات املتعّلقة 
بالجوانب الترشيعية يف البحر املتوسط، وذلك بهدف تغيري 

الطريقة التي يقارب بها القانون البحري موضوع حامية التنّوع 
الحيوي عىل نطاق واسع.

تعترب األخاديد والجبال البحرية الفريدة من نوعها وغري املنيعة 
عوامل رئيسية يف تحديد وظيفة النظام البيئي، وهي مواطن 

رئيسية للتنّوع الحيوي يف أعامق البحار. هذا إىل جانب أهميتها 
اإلقتصادية والبيئية خاصة يف خليج ليون بني اسبانيا وفرنسا ويف 
بحر البوران بني اسبانيا واملغرب والجزائر. وقد اتفق مركز البحر 
املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة مع رشكائه عىل 
رضورة دعم توصيات مجموعة الخرباء باألودية البحرية وتوحيد 
اسرتاتيجية حامية تلك األنظمة البيئية ضمن مرشوع تخطيطي 

مكاين متوسطي وفقا ألسلوب مبني عىل إدارة النظم البيئية 
املتوسطية.

لقد متت مناقشة مجموعة التوصيات حول قضايا األودية البحرية 
خالل منتدى البحر املتوسط ، حيث تم اعتامد تلك التوصيات من 

قبل فريق عمل االتحاد الدويل لحامية الطبيعة يف اجتامعاتها 
التي عقدت يف اسطنبول، تركيا )كانون الثاين/يناير عام 2010( و 

يف بروسيدا، ايطاليا يف )ترشين األول/أكتوبر عام 2010(. وقد كان 
الغرض من تلك املناقشات هو تعزيز التعاون التقني والعلمي 

عىل الصعيد االقليمي، وخاصة دعم نشاطات مركز األنشطة 
االقليمية للمناطق املتمتعة بحامية خاصة )RAC/SPA( والهادفة 
اىل تطوير مشاريع إلستحداث مناطق متمتعة بحامية خاصة ذات 
أهمية متوسطية )SPAMI(، باالضافة اىل نشاطات الهيئة العامة 

ملصائد أسامك البحر املتوسط )GFCM( املتعلقة بتحديد مناطق 
محظورة لصيد األسامك )FRA( يف البحر املتوسط.

وعىل اعتبار أن قضايا إدارة حكم البحر املتوسط هي عوامل 
جوهرية للمحافظة عىل التنوع الحيوي واالستخدام املستدام 

للموارد البحرية، إىل جانب إدراك التعقيدات املحيطة باطار عمل 
اإلدارة يف منطقة حوض املتوسط ، فان الدور الرئييس ملركز البحر 

املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية لطبيعة يتمحور حول 
إنشاء شبكات لتحسني إدارة البحر، باالضافة اىل تسهيل التبادالت 
االقليمية وشبه االقليمية وعرب القطاعية حول القضايا املعنية مثل 

إدارة حكم التنوع الحيوي يف رشقي منطقة حوض املتوسط أو 
باملضايق الدولية.

التنمية + المشاركة = االستدامة + المحافظة
يقدم الربوتوكول الجديد التفاقية برشلونة حول اإلدارة املتكاملة 

للمناطق الساحلية يف البحر املتوسط )ICZM(، والذي تم 
التوقيع عليه يف العام 2008، أداة جديدة للتعاون بني الدول. إذ 

وّقعت عليه كل من الجزائر وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وارسائيل 
وايطاليا ومالطا واملغرب وموناكو والجبل األسود وسوريا وتونس 

ومتت املصادقة عليه هذا العام. يوّفر هذا الربوتوكول أداة تعاون 
جديدة بني هذە الدول. وتعترب مسألة دعم تنفيذە وخلق منوذج 

 )PEGASO( مشابه للبحر األسود أهداف مرشوع بيجاسو
)االسهام من أجل إدارة حكم مستندة اىل النظم البيئية ملساندة 

TUDAV :تصوير q
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التنمية املستدامة للمحيطات والسواحل(، والذي استهل العمل 
به يف عام 2010 مبيزانية بلغت 6,999,004٫56 يورو بوجود 24 

رشيكا تحت قيادة جامعة برشلونة. ومن املقرر أن يوّفر هذا 
املرشوع منصة للحوار حول إدارة سواحل البحر املتوسط والبحر 

األسود اىل جانب توفريە البنى األساسية  لتبادل املعلومات 
وتطوير أدوات وأساليب ومناذج جديدة، باالضافة اىل تطبيق 

الربوتوكول عىل مستويات مختلفة، األمر الذي من شأنه تحسني 
مستوى األداء وإتاحة الفرصة للتدريب وتبادل املعلومات.

ومن شأن مرشوع بيجاسو )PEGASO( ان يضع أسس دراسة 
تعالج الروابط بني النظم البيئية الساحلية لكل من البحر املتوسط 

والبحر األسود بناء عىل منهجية تستند عىل الخرائط واملقاييس 
والتحليالت املكانية والتقييامت اإلجتامعية–االقتصادية، للنهوض 

بإدارة ساحلية أفضل من حيث اإلدارة والبحوث عىل املستوى 
املحيل واالقليمي والدويل.

حشد القوى

يعد التعاون يف صياغة وتنفيذ الربوتوكوالت واالتفاقيات 
والترشيعات عىل املستوى الوطني واالقليمي وسيلة لتشجيع 

مشاركة القطاعات املختلفة من املجتمع والعلامء والحكومات، 
حيث ميكن أن يعمل ذلك التعاون كحلقة وصل بني أولويات 

املحافظة عىل التنوع الحيوي وحاجات التنمية املستدامة.

وتتضح مشاركة مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل 
لحامية الطبيعة يف تلك الجهود من خالل التعاون مع الهيئة 
العامة ملصائد أسامك البحر املتوسط )GFCM(، ومن خالل 

املساهمة يف خطة عمل البحر املتوسط لربنامج األمم املتحدة 
للبيئة )MAP/UNEP(، ومن خالل كونه طرفا يف اللجنة 

التوجيهية ملركز األنشطة االقليمية للمناطق املتمتعة بحامية 
خاصة، واملعنية بتحديد املناطق املتمتعة بحامية خاصة ذات 

أهمية متوسطية )SPAMI( يف املياە غري االقليمية، باالضافة اىل 
أهمية النظم البيئية والنشاطات البحرية. ولذات الغرض فقد تم 

التوقيع عىل عدد من اتفاقيات التعاون مع بعض املنظامت يف 
العام 2010، مثل اتفاقية املحافظة عىل الحوتيات يف البحر األسود 

واملناطق األطلسية املتاخمة )ACCOBAMS( والتي يرتأس 
االتحاد الدويل لحامية الطبيعة لجنتها العلمية، وشبكة مدراء 
املحميات البحرية يف البحر املتوسط )MedPan(، اىل جانب 

مبادرة األرايض املتوسطية الرطبة )MedWet(، وبرنامج البحر 
املتوسط للصندوق العاملي للطبيعة )WWF( واملرشوع الثاين 
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ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لتطوير واستغالل مصائد 
 FAO’s COPEMED( األسامك يف الحوض الغريب للبحر املتوسط

II( الهادف اىل تعزيز التعاون العلمي دون االقليمي ودعم 
االرشاف العلمي وتعزيز قدرة اإلدارة املستدامة للموارد املشرتكة.

ويقوم مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية 
الطبيعة عىل املستوى الوطني مبساعدة كل من تونس والجزائر 

واملغرب عىل استعراض الترشيعات النافذة املعنية باملوارد 
الطبيعية. وبالنسبة اىل تونس، فقد كانت دراسة الترشيعات 
املعنية باملناطق املحمية ونوع الحامية مبثابة قاعدة لتقديم 

التوصيات للمسؤولني عن صياغة السياسات والسعي اىل تعديل 
اإلطار الترشيعي مبا يتوافق مع معايري االتحاد الدويل لحامية 

الطبيعة املعرتف بها دوليا يف تحديد فئات املناطق املحمية يف 
البحر املتوسط، األمر الذي من شأنه توحيد املعايري املستخدمة يف 

املنطقة. وتم عرض نتائج تلك الدراسة عىل املشاركني يف ورشة 
العمل الوطنية حول التنوع الحيوي والشباب والتي تم عقدها  

بني الثاين والثالث والعرشين من أيار/مايو من عام 2010 يف 
تونس من قبل وزارة البيئة التونسية. وقد جرت مناقشات إضافية 

حول نتائج تلك الدراسة مع ممثلني من كل من تونس واملغرب 
والجزائر خالل ورشة عمل إقليمية تم تنظيمها من قبل مركز 

البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة بالتعاون 
مع الوزارة املذكورة بني الخامس عرش والسابع عرش من كانون 

األول / ديسمرب من عام 2010.

وقد تم إختيار منوذجني الثنني من األنظمة الزراعية الرعوية 
التقليدية من شامل افريقيا وهام الواحات وحقول الحلفاء بهدف 

اختبارها بشكل دقيق من حيث أهميتها البيئية واالنتاجية 
واالقتصادية واالجتامعية–الثقافية، اىل جانب تقييم الفرص 

االبتكارية يف ظل نظام اإلدارة الحايل الذي من شأنه تنويع اقتصاد 
مستخدمي تلك املناطق. ويف هذا السياق، وبالتعاون مع مركز 

قانون البيئة التابع لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة يف أملانيا، فقد 
قمنا باجراء دراسة حول “تحليل اإلطار القانوين واملؤسسايت 

لإلدارة املستدامة للواحات” يف كل من دول املغرب الثالث بدءا 
باملغرب.

المزج بين األساليب التقليدية والمبتكرة

بغرض استكامل الدراسة املذكورة آنفا، قام مركز البحر املتوسط 
للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة باجراء تحليل إلدارة حكم 
املوارد الطبيعية يف واحات تونس. إن الواحات هي مناطق خصبة 

يف وسط الصحراء القاحلة وتعترب مصدرا دامئا للمياە العذبة. 
وترتاوح أحجام الواحات بني 2٫5 فدان )1 هكتار( محصورة حول 
نبع مياە صغري اىل مساحات شاسعة من األرض ذات أنظمة ري 

طبيعية أو إصطناعية. وتعترب مصادر املياە الجوفية هي املسؤولة 
عن وجود الواحات، حيث يتم تزويد آبارها وينابيعها باملياە 

بواسطة املياە الجوفية املخزنة عىل عمق قد يصل اىل 800 
كيلومرت. وتنترش الواحات بشكل واسع بحيث تغطي حوايل 9000 
كيلومرت مربع من مساحة شامل افريقيا. ويسكن ما يعادل ثلثي 

سكان الصحراء حول الواحات نظرا لوجود النخيل الذي يعد 
مصدرا رئيسيا لغذاء أولئك السكان باالضافة اىل توفريە للظل 

الرضوري لنمو الفواكه الحمضية والتني والخوخ واملشمش 
والخرضوات والحبوب، ومتثل الواحات أيضا محطات توقف 

إجبارية للكثري من الطيور املهاجرة التي تعتمد عىل تنوع األشجار 
والنباتات التي تنمو فيها.

q واحة في سيوة، مصر - تصوير: كيفني سميث
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تتعرض األنظمة الريفية وسبل عيش الكثري من الناس لضغط كبري 
ناتج عن مجموعة من العوامل الفيزيائية–الحيوية واالجتامعية–

االقتصادية املرتابطة مام يؤثر سلبا عىل النظم البيئية الضعيفة 
حول الواحات. إن الحفاظ عىل الواحات التقليدية ذات املوائل 

شبه الطبيعية وأنظمة الري الفعالة واالنتاج الزراعي املتنوع 
واألنشطة البرشية التقليدية قد يكون رضوريا للمحافظة عىل 

التنوع الحيوي وخصوصا اذا ما متت مقارنته بحقول النخيل 
واملزارع املتجانسة التي تتطلب استهالكا أكرث للمياە الجوفية.

ان أسباب تدهور الواحات تكمن يف املقام األول يف أنظمة اإلدارة 
الحالية واملشاركة املحدودة للمجتمعات املحلية يف إدارة تلك 

النظم البيئية، ويف االستفادة من مياە تلك الواحات وأراضيها. وقد 
أدى زوال نظام القوافل التجارية اىل هجر الواحات والنزوح من 

املناطق الريفية. كام أدى غياب مقاربة مندمجة تعتمد إرشاك 
املجتمعات املحلية اىل مشاكل كبرية فيام يتعلق بامكانية الوصول 
اىل املصادر الطبيعية للمياە اىل جانب إحداث نزاعات بني أوساط 

مستخدمي تلك املياە. 

ان النظرة اىل الواحات كونها نظم ال تتمتع بقيمة متعددة 
الوظائف وغري منتجة قاد السلطات املعنية إىل االستخفاف 

بأهميتها أمام االنتاجية األكرب للمزارع. غري أن أنظمة اإلدارة 
التقليدية واالقتصاد الريفي لتلك الواحات ينظر اليها باعتبارها 
وسائل ملكافحة التصحر وتعزيز املرونة البيئية واالجتامعية يف 
مواجهة التغري املناخي. إن تطوير هيكليات اإلدارة واإلهتامم 

بقضايا الحقوق والنفاذ هي مسائل رضورية  إلعادة احياء 
والحفاظ عىل النظم االجتامعية-البيئية للواحات، وإتاحة املجال 
للخيارات االبتكارية واالستخدامات البديلة لتحسني نظم اإلدارة 
التقليدية والظروف املعيشية للسكان لتجنب الهجرة الجامعية 

من املناطق الريفية.

 وفيام يتعّلق بنبات الحلفاء، فقد تم عقد برنامج تدريبي للنساء 
بهدف تحسني االنتاج وتسويق وبيع وإدارة منتجات الحلفاء يف 

موقعني تجريبيني هام: والية البيض يف الجزائر ويف منطقة جرادو 
)يف منتزە زغوان الوطني عىل وجه التحديد( يف تونس. وقد قمنا 

باجراء تحليل لدور املرأة يف إدارة نبات الحلفاء، بالتعاون مع 
رابطة املرأة والبيئة بتونس اىل جانب الحركة الجزائرية 

اإليكولوجية، وكالهام عضو يف االتحاد الدويل لحامية الطبيعة. 
باالضافة اىل عقد الدورات التدريبية والتعليمية للحرفيات حول 
التقنيات واملنتجات الحديثة مثل مفارش املائدة وأعامل الزينة، 

مشجعني بذلك مشاركة الشابات يف تلك األعامل اىل جانب 
التشجيع عىل انشاء النقابات العاملية، حيث متت تهيئة بعض 
املباين يف تونس الستقبال معرض يف شكل ورشة عمل ملنتجات 

نبات الحلفاء بإدارة نسائية.

أما عىل املستوى االقليمي، فقد تم تنظيم جلسة عمل خالل 
منتدى البحر املتوسط لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة يف ترشين 

الثاين/نوفمرب بالتعاون مع املؤسسات واألعضاء املهتمني، وهدفت 
تلك الجلسة اىل التعامل مع التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة 
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وحامية املناطق البحرية والساحلية، اىل جانب تقييم الدور 
املفرتض مبركز البحر املتوسط للتعاون تأديته استجابة ألولويات 

العمل يف منطقة البحر املتوسط. وقد شددت التوصيات الرئيسية 
للمشاركني عىل رضورة التعريف بآليات اإلدارة واملحافظة عىل 

البيئة البحرية املتوسطية عىل املستوى الدويل واالقليمي 
والوطني، بحيث تكون املؤسسات املسؤولة عن تطبيق وتوضيح 
وتنفيذ تلك اآلليات ملزمة باعداد شبكة من املحميات البحرية 

واملناطق املدارة بهدف توفري حامية أفضل للتنوع الحيوي 
البحري يف املياە االقليمية وغري االقليمية واملياە الداخلية، آخذين 

بعني االعتبار التفاعالت والتأثريات املتبادلة للبيئات البحرية 
والساحلية واألرضية.

ومن بني التوصيات أيضا، الرتويج الستخدام األدوات التقليدية 
ورضورة تطوير أدوات جديدة مثل )قواعد البيانات والشبكات 

واألبحاث واملراقبة واملقاييس والتدريب والتعليم والتواصل 
وغريها( بهدف تحديد ومراقبة املعرفة وتطوير شبكة دقيقة من 

املحميات البحرية لضامن إدارة وحامية عىل التنوع الحيوي 
واملوارد الطبيعية، باالضافة اىل التكيف مع التغري املناخي.

ويف املحصلة، فقد تم االتفاق عىل رضورة املشاركة والقيام 

باألنشطة التقييمية للموارد الطبيعية البحرية والتنوع الحيوي، 
وذلك بهدف حث السلطات الوطنية والقطاعني العام والخاص 

عىل وضع القيمة االقتصادية للبيئات البحرية وأهمية االدراة 
األفضل نصب أعينهم، اىل جانب الدور الرئييس الذي تلعبه كل 

من املوارد البحرية والنظم البيئية يف اقتصادات املجتمعات 
املتوسطية.

شبكة من المدراء لحماية البحر

ان املناطق املصنفة كـ “محميات” ألسباب مختلفة تستوجب 
أيضا إدارة صحيحة لتحقيق األهداف املرتبطة بها. لقد قام 

مدراء شبكة املحميات البحرية يف البحر املتوسط بانشاء عدة 
مشاريع تضمنت مشاركة مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد 
الدويل لحامية الطبيعة، حيث هدفت تلك املشاريع اىل تعزيز 

فعالية إدارة املحميات البحرية، مبا يف ذلك محميات شبكة 
.Natura 2000

تسعى شبكة مدراء املحميات البحرية يف البحر املتوسط املكونة 
من 30 مديرا اىل تسهيل تبادل الخربات وتطوير األدوات املناسبة 

IUCN-Med /صيادي سمك في احلسيمة، املغرب - تصوير: شادي ابي فرج q
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لتحسني كفاءة اإلدارة وتسهيل اتخاذ االجراءات املالمئة ملواجهة 
األنواع الدخيلة التوسعية وأثار التغري املناخي. ويغطي املرشوع 

املعني مبنطقة شامل البحر املتوسط لشبكة مدراء املحميات 
البحرية يف البحر املتوسط )MedPan North( كل من اسبانيا 
وفرنسا واليونان وايطاليا ومالطا وسلوفينيا ويضم 12 منظمة 
رشيكة تحت قيادةالصندوق العاملي لصون الطبيعة - فرنسا 

.)WWF France(

وتواصل مبادرة مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل 
لحامية الطبيعة، التي تحمل االسم )Nereus(، العمل عىل تطوير 

وتحديد شبكات املحميات البحرية النموذجية التي تتم إدارتها 
ألغراض مختلفة مثل: السياحة وصيد األسامك، لتكون منوذجاً 

لتطوير املحافظة عىل التنوع الحيوي املتوسطي.

لقد ساهمت املطبوعات الخاصة باألنواع املهددة باالنقراض يف 
منطقة البحر املتوسط وترجمة كيفية تقييم املحميات البحرية اىل 

العربية، يف زيادة مستوى املعرفة بإدارة املحميات البحرية اىل 
جانب تحسن قدرة املدراء عىل تطبيق تلك املعرفة عىل أرض 

الواقع.

دعم منتزه الحسيمة الوطني

ترتكز العديد من مشاريع حامية التنوع الحيوي يف منتزە 
الحسيمة الوطني يف شامل املغرب الذي يغطي األرض والبحر، 

وهي تهدف اىل رفع مستوى الوعي لدى السكان املحليني حول 
كيفية استغالل املوارد الطبيعية املحلية مبسؤولية أكرب.

لقد تضمن مرشوع مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل 
لحامية الطبيعة نشاطات متنوعة منها، تطوير خطة إدارية 

جديدة مع تقسيامت منطقية برية وبحرية، ومرشوع منوذجي 
لإلنتاج ومعالجة النباتات العطرية عىل نطاق ضيق، ودعم 

مجتمعات الصيادين لالستخدام املستدام للموارد البحرية، وتطوير 
قدرة إدارة املنتزە، وطباعة األطلس األول للحسيمة يف العام 
2011. وقد تم متويل هذا املرشوع من قبل الوكالة االسبانية 

للمنتزهات الوطنية بالتعاون مع كل من الوكالة االسبانية للتعاون 

الدويل من اجل التنمية واملندوبية السامية للمياە والغابات 
ومحاربة التصحر يف املغرب.

وقد تضمنت أهم فعاليات العام 2010 تنظيم أربع ورش عمل يف 
املغرب بني الرابع والعرشين والسابع والعرشين من شهر آذار/

Seo/( مارس، بالتعاون مع الوكالة االسبانية لعلم الطيور
BirdLife( ومبشاركة الخرباء املسؤولني عن املحافظة عىل األنواع 
وإدارة األرايض، حيث كان هدف ورش العمل تلك مناقشة بعض 

القضايا مثل وضع اسرتاتيجية عمل لكل من نورس أدوان 
)Audouin’s gull - Larus audouinii( والعقاب النرسي 

)Osprey - Pandion haliaetus( النادرة الوجود يف منطقة 
البحر املتوسط، ومراقبة الطيور والحوتيات كنوع من السياحة 

التي تحرتم الحياة النباتية والحيوانية املحلية، باالضافة اىل 
التواصل بني املنتزە واملؤسسات الناشطة يف املنطقة بهدف تحسني 

حامية الطبيعة وتطوير إدارة املنتزە من خالل الرتويج لألنشطة 
املستدامة.

وقد تضمنت بعض األنشطة األخرى الرامية اىل دعم املنتزە خالل 
هذا العام، املشاركة يف ورشة العمل التي تحمل عنوان "التحليل 

املنهجي لتحقيق االستدامة املستقبلية" والتي عقدت يف كانون الثاين/
يناير عىل ميناء كاال ايريس، واملشاركة يف ورشة عمل األبحاث 

والتخطيط املستقبيل املشرتك حول قطاع الصيد التقليدي مبنطقة 
رأس املاء، والتي تم عقدها يف شباط/فرباير عىل ميناء راس كبدانة. 

وقد تم تنظيم ورشتي العمل املذكورتني من قبل جمعية اإلدارة 
املندمجة للموارد بالتعاون مع مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد 

الدويل لحامية الطبيعة واملندوبية السامية للمياە والغابات 
ومحاربة التصحر يف املغرب. حيث اشتمل املرشوع عىل “دراسة 

األبعاد االجتامعية–االقتصادية للصيد التقليدي يف منتزە الحسيمة 
الوطني، باالضافة اىل منطقة رأس املاء املقابلة للمحمية البحرية 

للجزر الجعفرية )جزر إشفارن باألمازيغية(.

وتم خالل ورشة العمل تلك استعراض البيانات املقدمة من قبل 
الصيادين من مختلف املوانئ عىل طول الساحل املتوسطي 

الرشقي للمغرب، حيث سيتم توظيف تلك البيانات يف األعامل 
الجارية النشاء محمية صيد محتملة يف املغرب.
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إستدامة أكثر في اإلستزراع المائي
لقد شارك مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية 

 ،Mediterrane-on الطبيعة يف العام 2010 يف مرشوع
الهادف اىل تحديد مؤرشات اإلستزراع املايئ املستدام للبحر 
املتوسط. وقد تم تطوير املرشوع من قبل املرصد اإلسباين 
لإلستزراع املايئ )FOESA(، بالتعاون مع االتحاد االسباين 

ملنتجي اإلستزراع البحري )APROMAR(، باالضافة اىل 
مبادرة الستزراع أسامك السلمون يف فرنسا بالتعاون مع لجنة 

 ،)CIPA( الخرباء متعددي االختصاص ملنتجات االستزراع املايئ
واملعهد الفني لرتبية الطيور )ITAVI(، واملعهد العلمي 

الوطني للبحوث الزراعية )INRA(، وذلك بهدف تقديم 
التوصيات حول التنمية املستدامة يف هذا القطاع االقتصادي 

الجديد.

الحيوي  التنوع  قيم  دمج  شأنها  والتجارة من  االستثمار  االقتصادية وسياسات  السياسات  ان 
بشكل أفضل

نحو اقتصاد عالمي أكثر إخضرارا

تصبح مشاركة القطاع الخاص يف إدارة وحامية املوارد الطبيعية بديهية فور ما يتم تحديد االطراف املسببة لآلثار السلبية األكرب عىل الطبيعة. 
وينبغي عىل الرشكات العاملة يف منطقة البحر املتوسط من رشكات استخراج املعادن اىل رشكات السفريات اعتامد اسرتاتيجيات أكرث أمانا للبيئة 
للمحافظة عىل املصادر الطبيعية التي يستخدمونها، واال فان تلك املصادر ستختفي الحقا، األمر الذي من شأنه أن يؤثر عىل الرشكات واملجتمعات 
التي تعتمد عليها. ويعمل مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة عىل الرتويج لالنخراط مع القطاع الخاص بأشكال مختلفة، 

عرب النهوض بأساليب التعويض واعادة االحياء اىل مراعاة التنوع الحيوي عند اختيار املواقع وادارتها.

p تصوير: فرنسوا سيمار
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النهوض بالوسط الريفي
من شأن طبيعة األرض الريفية متعددة الوظائف أن تسّهل 

عاميل النفاذية والتواصل لألرض. فيام تستدعي حامية الطبيعة 
االبقاء عىل نشاطات معينة تكون مساهمة املجتمعات الريفية 

فيها مبثابة املحرك والجزء الحيوي من تلك النظم البيئية.

ميكن لحامية البيئة أن تلعب دورا هاما يف تنمية املجتمعات 
الريفية. اال أنه ينبغي أخذ أولويات سكان الريف )سواء كانوا يف 

ازدياد أو يف تراجع( يف االعتبار كقاعدة أساسية عند التخطيط 
الستخدام األرايض ووضع سياسات حامية التنوع الحيوي. ومن 
املفرتض أن ترتكز النشاطات االستثامرية ونشاطات التخطيط 

الستخدام األرايض عىل سكان املحميات واملناطق العازلة كركيزة 
لحامية الطبيعة. ويف الحقيقة فان املحافظة عىل التنوع الحيوي 

تتيح الفرصة لخلق أنشطة اقتصادية مستدامة يف املناطق الريفية 
وميكنها أيضا خدمة املجتمع.

السياحة المسؤولة
متثل السياحة عامل تنمية رئييس يف منطقة حوض املتوسط ، حيث 
متت زيارة املنطقة من قبل 275 مليون سائح دويل يف العام 2007. 
إن للسياحة أثرا عىل استخدام موارد املنطقة الطبيعية، حيث أنها 

تؤثر يف املقام األول عىل استخدام األرايض ولكنها تؤثر أيضا عىل 
إدارة املياە وخلق فرص العمل. إن الوضع الحايل للسياحة يف 

القسمني الشاميل والجنويب من حوض املتوسط يختلف اختالفا 
كبريا، من خالل امليل الواضح للنمو يف القسم الجنويب. ومع ذلك، 
فانه ينبغي علينا االستمرار يف العمل للنهوض بسياحة أكرث أمانا 

للبيئة وأكرث مسؤولية،  متجنبني بذلك اآلثار السلبية عىل الطبيعة 
واملصادر التي نشرتك بها من خالل الحفاظ عىل خدمات النظم 
البيئية ورفاهية السكان املحليني والسواح الذين يستمتعون بها.

وقدم املشاركون يف منتدى البحر األبيض املتوسط توصياتهم 
لتنمية وتعزيز التعاون والتنسيق بني القطاعني العام والخاص يف 

IUCN-Med /مشهد من طبيعة البحر املتوسط، املغرب - تصوير: شادي ابي فرج q
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سبيل اإلدارة املستدامة للبيئة. إن تطوير سياحة تجعل الطبيعة 
يف املقام األول تتطلب اسرتاتيجية طويلة املدى مام يتيح املجال 

لالستفادة من األدوات املوجودة اىل جانب تطوير أدوات جديدة، 
مثل مرصد للبحر املتوسط إىل جانب قواعد البيانات املهمة 

لصناع القرار لتمكينهم من بناء القدرات عىل املستوى الوطني 
واالقليمي يف قطاع السياحة )مبا يف ذلك القطاع العام والخاص 

واملجتمع املدين(،متجنبني بذلك اآلثار السلبية عىل التنوع الحيوي 
واملصادر الطبيعية يف منطقة البحر املتوسط.

لقد تم الرتويج ملفهوم “السياحة البيئية” بشكل رئييس من خالل 
حدثني، هام منتدى املتوسط للسياحة )ميديتور 2010(، الذي تم 

تنظيمه من قبل غرفة تجارة ماالغا للمركز األورو-متوسطي 
للمعرفة واالبتكار والتدريب يف مجال السياحة، ومنتدى البحر 
املتوسط لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة. وقد تم أيضا صياغة 
ورقة عمل حول السياحة املستدامة يف منطقة البحر املتوسط 

والتي كان عنوانها: “نظرة شاملة ووجهات نظر؛ اسرتاتيجيات 
واجراءات” وتم ايفاد بعثة للمغرب للمشاركة يف مؤمتر السياحة 

البيئية يف جبل كيلتي، اىل جانب تقييم فرص التعاون مع مشاريع 
السياحة البيئية األخرى يف منتزە تالسمطان الوطني، وهو جزء 

من محمية املحيط الحيوي البني قارية املغربية- االسبانية.

وقد تم أيضا تنظيم ورشة عمل حول السياحة املسؤولة يف منتزە 
الحسيمة الوطني يف شهر آذار/مارس بالتعاون مع وزارة البيئة 

 )Europarc-España( األندلسية االقليمية، ويوروبارك – اسبانيا
ومعهد الرباط العلمي. وقد تم يف شهر مايو / أيار عقد دورة 

تدريبية حول التواصل ورفع مستوى املعرفة والتعليم البيئي يف 
املحميات والتي استهدفت مدراء املناطق املحمية يف شامل 

افريقيا.

الطبيعة والتنمية بين اسبانيا والمغرب

لقد متت املوافقة عىل املرشوع الذي يحمل عنوان “ التنمية 
الزراعية والريفية والبيئية والثقافية والسياحية املتكاملة يف 

منطقة محمية املحيط الحيوي بني القاري يف البحر املتوسط” 
)IntegraRBIM(، من قبل لجنة املتابعة لربنامج التعاون 

التشغييل الحدودي السبانيا )POCTEFEX( يف كانون الثاين/
يناير خالل دعوتها األوىل لتقديم املقرتحات. ويتكون رشكاء 

املرشوع يف كل من الدائرة االقليمية البيئية األندلسية ووزارة 
الزراعة ومصائد األسامك، اىل جانب االتحاد الدويل لحامية 
الطبيعة وعدد من الهيئات املختلفة من اململكة املغربية.

وتتمحور أعامل املرشوع حول األهداف الثالثة ملحمية املحيط 
الحيوي بني القاري يف البحر املتوسط الواقعة بني اسبانيا واملغرب، 
وتتمثل تلك األهداف يف تشجيع تنمية واندماج شبكة املحميات 

الطبيعية يف جنوب األندلس وشامل املغرب، اىل جانب الرتويج 
لنموذج التنمية املستدامة يحقق التوازن البيئي، وتشجيع 
مشاركة املجتمعات املحلية اىل جانب التنمية االجتامعية 

واالقتصادية لتلك املجتمعات، باالضافة اىل تعزيز التعاون بني 
الدولتني من خالل تطوير أدوات إدارية وتنسيقية مشرتكة 

للحفاظ عىل املوارد الطبيعية والتطور االنساين.

IUCN-Med /احلسيمة، املغرب - تصوير: شادي ابي فرج q
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هذا وتتمّثل إحدى النشاطات الرامية اىل تحقيق األهداف املعلنة 
بتنظيم معارض للحرف اليدوية يف املنتزهات الطبيعية املشمولة يف 
محمية املحيط الحيوي بني القارية للبحر املتوسط. وقد كان هناك 
 Planète الكثري من األنشطة املتعلقة بالسياحة البيئية مثل منتدى

Terroirs الدويل الثالث الذي تم عقدە يف شفشاون يف حزيران/
يونيو، ومعرض طيور مضيق جبل طارق الدويل الثاين الذي عقد يف 

أيلول / سبتمرب يف طريفا – اسبانيا، اضافة اىل األنشطة التي تم 
تنظيمها يف منتزە تالسمطان يف شامل املغرب بنهاية العام 2010 

والرتويج لطريق املور، والرحلة عرب الحدود اىل محمية املحيط 
الحيوي بني القاري للبحر املتوسط مرورا باملنتزهات الوطنية 

األندلسية لسيريا دي الس نيبيس، وسيريا دي جرازاليام، واملضيق 
ولوس ألكورنوكاليس باالضافة اىل منتزە تالسمطان عىل الطرف 
املغريب. وتهدف هذە الجولة اىل تسليط الضوء عىل الخربات، 

والحرف التقليدية واملنتجات املحلية املصنوعة يف املحمية والطالع 
السواح بشكل عام عىل الرثوات الطبيعية القيمة.

أعمال مستدامة

لقد حافظ االتحاد الدويل لحامية الطبيعة عىل اتفاقية تعاون 
لإلرشاد حول إدارة التنوع الحيوي منذ العام 2007 مع رشكة 

هولسم )Holcim(، وهي الرشكة الرائدة عامليا يف انتاج وتسويق 
االسمنت وانتاج الخرسانة واملالط االسمنتي، وتم إدراج تلك 
االتفاقية يف سياسات الرشكة. وتتضمن هذە االتفاقية تعزيز 

املامرسات األفضل اىل جانب انشاء وطرح املبادرات للمساهمة يف 
حامية التنوع الحيوي.

وقد نتج عن االتفاقية املوقعة مع هولسيم )Holcim( فرع 
إسبانية يف العام 2009 مع مركز البحر املتوسط للتعاون، تقديم 

املشورة من قبل خرباء االتحاد الدويل لحامية الطبيعة حول 
منهجية إدراج الجوانب االجتامعية والبيئية ونرش املطبوعة التي 

تحمل العنوان” جرس جرافريا، أعامل مستدامة”.

وقد أظهر تقييم مستقل بأن األهداف الرئيسية التفاقية التعاون 
بني االتحاد الدويل لحامية الطبيعة وبني رشكة هولسيم قد 

تحققت. وسيستمر التعاون ملساعدة رشكة هولسيم يف تحقيق 
أهدافها الرامية اىل انشاء خطط لحامية التنوع الحيوي يف %80 

من مقاطعها يف املناطق الحساسة بيئيا بحلول العام 2013. 
وستقوم رشكة هولسيم أيضا بتحديد مؤرشات ملدى نجاح نظام 
إدارة التنوع الحيوي اىل جانب تطوير برنامج إلدارة املياە. وقام 

االتحاد الدويل لحامية الطبيعة بتجديد االتفاقية مع رشكة 
هولسيم يف السابع من شباط / فرباير وملدة ثالث أعوام اضافية 

لغرض إدراج إدارة التنوع الحيوي يف أعاملهم عىل املستوى 
الدويل.

ويف العام 2010، قام االتحاد الدويل لحامية الطبيعة بإبرام اتفاقية 
 Nestlé Nespresso تعاون أخرى ملدة خمس سنوات مع رشكة
بهدف الرتويج لالستدامة يف انتاج موادهم لتصنيع القهوة. وقد 

اتفق االتحاد الدويل لحامية الطبيعة مع Nespresso عىل بحث 
وتطوير وتنفيذ مبادرة  AluCycle™ الهادفة اىل التخفيف من 
اآلثار الناتجة عن دورة حياة األلومينيوم املستخدم يف صناعة 

.Nespresso أكياس قهوة
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تم خالل جلسة التصويت يف اجتامع هيئة أعضاء االتحاد الدويل لحامية لطبيعة خالل مؤمتر برشلونة املنعقد عام 2008، اعتامد 7 قرارات 
و6 توصيات من بني 144 اقرتاحا جرى بحثها، عىل أن ُتّنفذ يف منطقة البحر املتوسط. وتعكس تلك الوثائق هواجس وأولويات عمل أعضاء 
وأمانة ورشكاء االتحاد الدويل لحامية الطبيعة اىل حدود املؤمتر العاملي القادم املقرر عقدە يف جيجو يف العام 2012، والذي ُيعنى يف املقام 

األول بالقضايا التالية:

حامية وإعادة إحياء مجموعات فقمة الراهب املتوسط. � 
حامية موئل الوشق اآليبريي. � 

دفع مسار عملية انشاء املحميات البحرية وشبكات املحميات البحرية. � 
تنظيم قطاع الصيد التقليدي من اجل اإلدارة املستدامة ملنطقة البحر املتوسط. � 

ممر االتصال البيئي الكبري: جبال كانتابريا- جبال الربانس -جبال األلب الغربية الوسطى. � 
اإلدارة الساحلية املتكاملة يف منطقة البحر املتوسط – اتفاقية برشلونة. � 

تحسني إدارة الحكم للبحر املتوسط. � 
التعاون بني أعضاء وهيئات أمرييكا الالتينية ومنطقة البحر املتوسط. � 

رفع مستوى وحجم حامية املوائل يف منطقة البحر املتوسط. � 
الرتويج لفئات املحميات الطبيعية، وخاصًة الفئة الخامسة والعارشة املعنيتان باملحافظة عىل التنوع الحيوي. � 

أولويات منطقة البحر المتوسط المقبلة

IUCN-Med :تصوير p
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حامية شبه الجزيرة اآليبريية الغربية. � 
حامية نهر اإليربو. � 

اآلثار البيئية النتاج الطاقة الهوائية يف املناطق الجبلية  � 
باسبانيا والربتغال.

وقد تم استعراض أولويات العمل يف املنطقة املتوسطية خالل 
منتدى البحر املتوسط لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة الذي عقد 

يف ترشين الثاين / نوفمرب من عام 2010، والذي تزامن مع الذكرى 
العارشة لتأسيس مركز البحر املتوسط للتعاون يف ماالغا. ويتضح 

أن التعاون الدويل والتعاون عرب القطاعات الرامي اىل التنمية 
واملحافظة عىل الطبيعة يف منطقة البحر املتوسط هو الركيزة 

والفرضية األساسية لالستجابة لحاجات الدعم املايل والقيام 
بنشاطات حامية التنوع الحيوي يف الدول واملناطق األخرى، 

آخذين بعني االعتبار أن حامية املوارد الطبيعية يف منطقة البحر 
املتوسط هي من مسؤوليات الدول وهي أيضا وسيلة لخلق 

والحفاظ عىل سبل العيش التقليدية بالتوازي مع تعزيز التنمية 
املستدامة يف املنطقة.

وبهدف تحقيق ذلك، يجب أن تبنى الجهود الرامية اىل حامية 
الطبيعة عىل ثالثة أسس: املسؤولية االجتامعية، اإلبتكار 

واإلستدامة، والتوصل اىل رؤية طويلة املدى للربامج، آخذين 
بعني االعتبار املوارد الطبيعية والتنمية االجتامعية للمجتمعات 

عىل ضفتي البحر املتوسط ، مبا يف ذلك جميع املكونات 
الرضورية )التدريب والتعليم والتواصل واألبحاث واإلدارة 
وإدارة الحكم والخ..(، وكذلك التغرّيات العاملية )الطبيعية 

واملناخية(.

ان اإلستمرار بجمع وتحليل البيانات يف منطقة البحر املتوسط ، 
حيث يلعب االتحاد الدويل لحامية الطبيعة دورا رئيسيا، اىل 

جانب البحث عن أساليب مبتكرة اليصال تلك املعلومات اىل 
املجتمع هي من األمور األساسية الالزمة لتحقيق مطامحنا. وعليه 

تسعى املشاريع املستقبلية والحالية اىل إستحداث شبكات 
جديدة، والتمويل املشرتك لألنشطة، وتضمني األبعاد االجتامعية 
والثقافية، باالضافة اىل اإلدارة املتكاملة للموارد يف منطقة البحر 
املتوسط بالتوازي مع تعزيز قدرة املنظامت غري الحكومية عىل 

تصميم وصياغة مبادرات جديدة من شأنها أن تنطوي عىل 
مؤرشات واضحة ومعلومات حول استدامة نتائجها. وأخريا، فاننا 
سنستمر بالعمل لوضع أهداف أكرث واقعية للعام 2020 لحامية 

التنوع الحيوي، وخلق الفرص لسد احتياجات املحافظة عىل 
الطبيعة يف منطقة البحر املتوسط.



إعالم املاري نوسرتم 
)البحر املتوسط(
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زخر العام 2010 بحشد كبري من املبادرات املتعلقة بالسنة 
الدولية للتنوع الحيوي. وقد بذلت دول العامل جهودا حثيثة لرفع 

مستوى الوعي ولتطوير نشاطات تعليمية بهدف تعميم أهمية 
األنواع والبيئات الطبيعية باعتبارها ركيزة أساسية لرفاهية 

االنسان وسالمة كوكبنا. وتحت شعار “التنوع الحيوي هو الحياة. 
التنوع الحيوي هو حياتنا” سعينا اىل طرح رؤيتنا ملنطقة البحر 

األبيض املتوسط من خالل تأسيس موقع الكرتوين لعرض املبادرات 
املقدمة من قبل أعضاء منظمتنا ورشكائنا، اىل جانب نشاطات 

أمانة املنظمة. وقد متثلت مشاركتنا يف االحتفال بالسنة الدولية 
للتنوع الحيوي الذي جرت فعالياته هذا العام بـ “التنوع الحيوي 
املتوسطي هو حياتنا: اكتشفه، واعمل عىل رعايته”. وقد تضمن 

االحتفال مسابقة للتصوير الفوتوغرايف حملت عنوان:”صورة عن 
املتوسط، وقصة عن التنوع حيوي”، اىل جانب العديد من ورش 
العمل املمتعة يف الهواء الطلق وحفلة موسيقية للفنانة فريجينيا 

مايسرتو احتضنتها قاعة Eduardo Ocón يف املنتزە يف ماالغا.

اىل جانب االحتفال بالسنة الدولية للتنوع الحيوي يف أيار/مايو، 
فقد ركز مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية 

الطبيعة نشاطاته عىل تنظيم منتدى البحر املتوسط األول لالتحاد 
الدويل لحامية الطبيعة يف ماالغا والذي يهدف اىل املحافظة عىل 

املوارد الطبيعية يف املنطقة، وحرض املنتدى حوايل 300 مشارك 
ومنظمة من املهتمني باملحافظة عىل الطبيعة والتنمية املستدامة 

يف منطقة البحر املتوسط.

من جهة ثانية، بدأنا هذا العام، وجنبا اىل جنب مع املقر 
الرئييس لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة يف سويرسا، بتطوير 

اسرتاتيجية للتواصل مع مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد 
الدويل لحامية الطبيعة بهدف اعادة النظر يف أولوياتنا 

وامكانياتنا من خالل حشد الجهود الجامعية لربامج االتحاد 
الدويل لحامية الطبيعة عىل املستوى الدويل واملتوسطي 

واستكامل األعامل غري املنجزة لألقسام األخرى. وقد ركزت 
اسرتاتيجتنا عىل عرض رؤية االتحاد الدويل لحامية الطبيعة 

املتمثلة يف “برنامج موحد” لألعضاء واألمانة واللجان، من خالل 
نرش مبادرات أعضائنا ورشكائنا عىل موقعنا االلكرتوين يف صفحة 

“أنباء من األعضاء” )News from our members( وصفحة 
.)Events( ”الفعليات“

نشر الكلمة

p السنة الدولية للتنوع احليوي - تصوير: كارال دانيلوتي
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كام رشعنا هذا العام أيضا بإعادة هيكلة مكتبنا من خالل زيادة 
املوظفني واعتامد أساليب جديدة للتواصل مثل الشبكات 

االجتامعية، التي نعمل عىل تكريس حضورنا فيها بشكل تدريجي. 
وقد رشعنا أيضا بسلك نهج جديد إلنتاج مواد اعالمية مرئية 

ومسموعة تتّضمن تصوير فديو لإلحتفال بذكرى سنوات العمل 
العرش األوىل ملركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية 
الطبيعة. تم عرض تلك املواد اىل جانب بعض املقابالت الصوتية 

التي أجريناها مع رشكائنا خالل االحتفال بالذكرى العارشة لتأسيس 
املركز ويف منتدى البحر املتوسط لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة.

بدورها، ساعدتنا الوسائل االعالمية عىل نرش رسالتنا، فعرب 
الصحافة الرقمية وحدها تم نرش 12,733 مقاال تضمنت 

معلومات عن االتحاد الدويل لحامية الطبيعة، األمر الذي يعد 
انجازا كبرياً باملقارنة مع 4000 مقال يف العام 2009. اال أننا 

نسعى يف هذا العام اىل تحقيق ما هو أكرب من ذلك من خالل 
انشاء شبكة من الصحفيني املهتمني بحامية الطبيعة يف منطقة 
البحر املتوسط بهدف نرش املزيد من املعلومات حول أهمية 
اإلدارة الصحيحة للموارد املحدودة ملنطقة تعد حرجة للتنوع 
الحيوي عاملياً، والتي تبقى محط األنظار بسبب تعدد ثقافاتها 

وتقاليدها وطبيعتها.

من جهة ثانية، قام مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل 
لحامية الطبيعة بانشاء موقع الكرتوين جديد ليكون مبثابة منصة 

للحوار وقاعدة النشاء املشاريع الجديدة وصياغة املبادرات، 
بحيث يتمكن مستخدموە من التواصل معنا ومع شبكتنا من 

 .http://www.uicnmed.org/interact/tiki-index.php :خالل
وقد بدأنا بنرش بعض اللحظات التي التقطتها عدسة الكامريا، اىل 

جانب تعليقات العديد ممن حرضوا منتدى البحر املتوسط ، 
باالضافة اىل بعض الفيديوهات بهدف تذكري الجميع بأهمية 

التنوع الحيوي للبحر املتوسط ودورە يف رفاهيتنا. اننا نشجعكم 
عىل اضافة التعليقات وادراج املواد وفتح قنوات اتصال جديدة يف 

سبيل حامية منطقة البحر املتوسط. 

q السنة الدولية للتنوع احليوي - تصوير: كارال دانيلوتي
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الكتب
ماهو حال محميتكم البحرية – االصدار العريب

يف عرصنا الحارض متثل املحميات البحرية أقل من 1% من محيطات العامل، أي أننا ال نزال بعيدين عن نسبة الـ 
10% املرجو تحقيقها بحلول عام 2012. من خالل اإلدارة الفاعلة فقط ميكن للمحميات البحرية أن تسهم يف 

تحقيق األهداف املرجوة للمحافظة عىل التنوع الحيوي، اىل جانب تحقيق االستخدام املستدام للموارد البحرية 
واملستوى املعييش األفضل للمجتمعات الساحلية. وقد تم وضع دليل املؤرشات الطبيعية واإلجتامعية هذا الذي 

يقّيم فعالية إدارة املحميات البحرية  بهدف مساعدة مدراء وخرباء املحميات البحرية عىل تحقيق األهداف 
التي تم انشاء تلك املحميات من أجلها.

متوفر باللغة االنجليزية والفرنسية واالسبانية وااليطالية والعربية.

وضع وتوزيع التنوع الحيوي يف بيئات املياە العذبة يف شامل أفريقيا
متثل هذە الدراسة استعراضا لوضع املحافظة عىل 877 من أنواع املياە العذبة يف شامل أفريقيا والتي تنتمي اىل 
خمسة مجموعات تصنيفية هي: األسامك )128 صنفا(، الرخويات )155 صنفا(، الرعاشات الصغرية والكبرية )82 

صنفا(، والسلطعونات )3أنواع( باالضافة اىل النباتات املائية )509 صنف(. وتساهم هذە الدراسة يف تجاوز 
النقص املسجل يف املعلومات حول وضع األنواع وتوزيعها الجغرايف يف بيئات املياە العذبة الداخلية بهدف 
اعتامدها كأساس للتمثيل الدقيق للتنوع الحيوي يف بيئات املياە العذبة يف عمليات صنع القرار الحارضة 

واملستقبلية املتعلقة بحامية وإدارة األنهار واألرايض الرطبة يف املنطقة.

متوفر باللغة االنجليزية.

المنشورات والتقارير

p السنة الدولية للتنوع احليوي - تصوير: كارال دانيلوتي
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موائل املياە املفتوحة يف البحر املتوسط: ملخص للعمليات األوقيانوغرافية والبيولوجية
يعد النظام البيئي البحري للمياە املفتوحة أكرب األنظمة البيئية عىل وجه األرض، فهو يحتل 99% من الغالف 

الحيوي ويعترب مرنا بصورة عامة. ويتضح ذلك أيضا يف البحر املتوسط نظرا العتبارە محيطا ضيق النطاق. ويف 
الحقيقة، فانه وعىل الرغم من االستغالل والتغيري املستمر آلالف السنني عىل البيئات البحرية للمياە املفتوحة 
والساحلية، فانها ال تزال موطنا لكم هائل من الكائنات املستوطنة أو املهاجرة املفرتسة )سمك التونا، وسمك 

سياف البحر، والدالفني والحيتان وغريها(. وتهدف هذە النرشة اىل تطبيق نهج معني للمحافظة عىل املوائل يف 
محاولة لضامن أن تؤخذ األنواع البحرية للمياە املفتوحة اىل جانب البيئات الطبيعية الديناميكية للمياە 

املفتوحة التي تعتمد عليها تلك األنواع بعني االعتبار عند إحداث املحميات البحرية.

متوفر باللغة االنجليزية

الحامية والتنمية املستدامة يف بحر البوران. عنارص اسرتاتيجية إلدارته املستقبلية
يطلق مسمى "بحر البوران" عىل املنطقة البحرية التي متثل مدخل ومخرج البحر املتوسط، باالضافة اىل كونها 

نقطة التقاء اوروبا مع افريقيا. تزخر هذە املنطقة بالتنوع الحيوي وبالتايل فانها تتطلب حامية وإدارة فعالة. ال 
تعترب هذە الوثيقة نهائية وامنا تسعى اىل خلق سلسلة من الرؤى والتجارب واألنشطة التي تعترب أساسية يف 
عرصنا الحارض والتي ينبغي إغنائها من خالل العمل اليومي من قبل جميع املهتمني بتلك “النقطة الحرجة 

للتنوع الحيوي” يف البحر املتوسط.

تتوفر هذە الوثيقة باللغة االنجليزية واالسبانية )نسخة ثنائية اللغة(.

نحو إدارة حكم أفضل ملنطقة البحر املتوسط
ال تفتقر منطقة البحر املتوسط اىل أدوات االدارة، بوجود اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها، وخصوصا برتوكول 

املناطق املتمتعة بحامية خاصة ذات أهمية متوسطية )SPAMI(، والهيئة العامة ملصائد أسامك البحر املتوسط 
)GFCM(، واالتفاقية حول األنواع املهاجرة التفاقية حفظ حوتيات البحر األسود والبحر املتوسط واملنطقة 

األطلسية املتاخمة )CMS/ACCOBAMS(. اال أن تنفيذ وتنسيق واستكامل تلك االتفاقيات والربوتوكوالت 
يحتاج اىل تطوير. ويكمن أساس إدارة الحكم الرشيدة يف املبادرات السياسية واألنشطة التنسيقية، األمر الذي 

يتطلب تعاونا مبارشا بني الدول عىل املستوى االقليمي. أما عىل املستوى املحيل، فان اإلدارة تتطلب التعاون بني 
رجال القانون الساهرين عىل وضع اإلطار القانوين، وبني رجال العلم الذين تقع عليهم مسؤولية ارشاد وتزويد 

عملية صنع القرار باملعلومات الالزمة، وبني رجال السياسة املسؤولني عن تحقيق التوازن بني اإلدارة 
واالهتاممات العامة األخرى. هذا باالضافة اىل علامء االقتصاد ليشكلوا جميعا رباعية متلك املهارات الالزمة 

لإلدارة الرشيدة.

تتوفر هذە الدراسة باللغة االنجليزية والفرنسية )نسخة ثنائية اللغة(.
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التقارير والمطبوعات األخرى
إضاءات عىل املتوسط 2009

تقرير حول نتائج األعامل التي تم 
تنفيذها خالل عام 2009 من قبل 

مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد 
IUCN-( الدويل لحامية الطبيعة

Med( يف ماالغا.

متوفر باللغة االنجليزية، والفرنسية 
واالسبانية

عملية Delphis- الحسيمة 2010
تقرير حول النشاطات التي تم 

تنفيذها تحت ارشاف وزارة الزراعة 
ومصائد األسامك البحرية املغربية 

ومرشوع مبادرة قافلة الشباب 
املغربية )AGIR(، وبدعم من االتحاد 

 )IUCN( الدويل لحامية الطبيعة
بهدف تحسني فهم وحامية الحوتيات 

يف منتزە الحسيمة الوطني.

متوفر باللغة الفرنسية

ملف مركز البحر املتوسط للتعاون 
تقديم مركز البحر املتوسط للتعاون 

لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة بشكل 
جديد

متوفر باللغة االنجليزية والفرنسية 
واالسبانية والعربية

امللصقات

التنوع الحيوي هو الحياة -  التنوع 
الحيوي املتوسطي هو حياتنا. اكتشفه 

واعمل عىل رعايته. السنة الدولية 
للتنوع الحيوي )عدد 4(

خريطة

إعادة انتاج مشابه للمخطوطات الورقية لخريطة منطقة البحر املتوسط القدمية من 
عام 1154 املنجزة من قبل اإلدرييس.

تم توزيعها عىل املشاركني يف منتدى البحر املتوسط لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة.
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الوسائل اإلعالمية املتعددة
فيديو عن الذكرى العارشة لتأسيس مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة يف ماالغا

.)You Tube( متوفر باللغة االسبانية عىل يوتيوب

بطاقة الذاكرة USB: تجميع ملنشورات مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة منذ 
تأسيسه وحتى العام 2010.

تم توزيعها عىل املشاركني يف منتدى البحر املتوسط لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة.

االتحاد الدولي لحماية الطبيعة )IUCN( على شبكة اإلنترنت
يتوّفر موقعنا االلكرتوين حاليا باللغات الرسمية الثالث لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة وهي: االسبانية 

والفرنسية واالنجليزية.

وقمنا أيضا بتبني أدوات جديدة لتعزيز الحوار مع رشكائنا مثل: � 
Facebook � والسنة الدولية للتنوع الحيوي

Twitter � ملنشورات مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة
Wiki Interact � ملشاركة املواد االعالمية وخلق منرب للمناقشات.

املواقع االلكرتونية األخرى ملركز البحر املتوسط للتعاون

مسابقة التصوير الفوتوغرايف عىل الشبكة: صورة متوسطية، قصة عن التنوع الحيوي
http://www.uicnmed.org/concurso/index.htm

www.iucn.org/mediterranean :ميكن تحميل منشوراتنا وتقاريرنا بنسخة الكرتونية عن طريق موقعنا االلكرتوين

www.uicnmed.org/web2007 :ولتحميل الوثائق املنشورة قبل العام 2008 تفضلوا بزيارة املوقع

)e-newsletter( رسالتنا االخبارية االلكرتونية ،Medflashnews اذا كنت ترغب بأن تبقى عىل اطالع عىل أنشطتنا، تفضل باالشرتاك يف
املتوفرة بثالثة لغات عرب موقعنا االلكرتوين
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قام مكتب البحر املتوسط  خالل العام 2010 � بإدارة ميزانية 
بلغت 1,700,000 يورو التي كانت مخصصة لألعامل التالية:

التكيف مع التغري املناخي يف سبيل إدارة وحامية غابات منطقة  � 
البحر املتوسط.

تقديم الدعم ملرص بهدف خلق محميات بحرية. � 

دعم أمن واستدامة سبل العيش من خالل تطوير أنظمة اإلدارة  � 
املستدامة ملصادر الحراجة الزراعية يف املناطق ذات األولوية يف 

شامل أفريقيا.

رفع مستوى الوعي حول قضايا املساواة بني الجنسني والرتويج  � 
لنهج منصف للمحافظة عىل الطبيعة واالستخدام املستدام 

للموارد من خالل تدعيم دور املرأة.

بناء القدرات لتطوير شبكة منوذجية من املحميات البحرية يف  � 
البحر املتوسط، يف لبنان عىل وجه الخصوص.

املحافظة عىل التنوع الحيوي واالستخدام املستدام للموارد  � 
البحرية وموارد املياە العذبة يف املناطق ذات األولوية العليا يف 

منطقة البحر املتوسط.

التنمية املستدامة وحامية الطبيعة يف بحر البوران. � 

تطوير برنامج شامل أفريقيا. � 

تقييم التنوع الحيوي املتوسطي: األسامك البحرية، الثدييات،  � 
وأنواع بيئات املياە العذبة.

الحوار مع القطاع الخاص إلدخال التنوع الحيوي ضمن أنشطتهم. � 

تدريب خرباء ومدراء اقليميني عىل أساليب تقييم وضع املحافظة  � 
عىل التنوع الحيوي.

التدريب عىل سياسات التغري املناخي يف شامل أفريقيا. � 

اإلدارة املتكاملة والتدريب عىل السيطرة عىل حرائق الغابات يف  � 
لبنان وعمليات إعادة احياء ما بعد الحريق يف املناطق النموذجية.

اإلستزراع املايئ املتوسطي: تطوير مؤرشات مستدامة. � 

تحديد املناطق واألنواع النموذجية ذات األولوية بالحامية يف  � 
البحر املتوسط.

إدخال معلومات جديدة وتكنولوجيات االتصاالت. � 

تطوير إدارة حكم املياە غري االقليمية يف غريب البحر املتوسط. � 

تحسني إدارة منتزە الحسيمة الوطني يف املغرب. � 

االحتفال بالسنة الدولية للتنوع الحيوي. � 

تنظيم منتدى البحر املتوسط األول واالحتفال بالذكرى العارشة  � 
لتأسيس مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية 

الطبيعة يف ماالغا.

إدارة الحكم ومراجعة الترشيعات املتعلقة بالواحات يف تونس. � 

مرشوع تكامل محمية املحيط الحيوي بني القاري  � 
)IntegraRBIM( االسباين – املغريب.

مرشوع +LIFE � للبوسيدونيا عىل الساحل األندليس.

توزيع التمويل
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الداعمون الرئيسيون

الجهات الداعمة لمشاريعنا

الدائرة االقليمية البيئية األندلسية )اسبانيا(

الدائرة االقليمية البيئية األندلسية )اسبانيا(

)MARM( وزارة الشؤون البيئية والبحرية والريفية االسبانية

لقد متكن مركز البحر املتوسط للتعاون لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة من انجاز أعامله بفضل سخاء وثقة ومصداقية العدد املتزايد 
من الرشكاء: الحكومات واملؤسسات متعددة األطراف واملؤسسات الحكومية الدولية واالتفاقات الدولية واملنظامت غري الحكومية، 

واملؤسسات غري الحكومية والرشكات واألفراد. ويف هذا السياق، نتوجه بعميق الشكر واإلمتنان لجميع املساهامت التي تلقيناها خالل 
العام 2010 لدعم املركز وبالتايل دعم نشاط االتحاد الدويل لحامية الطبيعة.

)AECID( الوكالة االسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية

)AECID( الوكالة االسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية

المفوضية األوروبيةوكالة التنمية الفرنسية )فرنسا(

دائرة التنمية الدولية )المملكة المتحدة(

وكالة المحميات البحرية )فرنسا(

الجهات المانحة



49

مركز البحر املتوسط للتعاون 2010

األعضاء الجدد في العام 2010
اسبانيا

Fundación CBD para la conservación de la  �
Biodiversidad y su Hábitat
Oceánidas �

فرنسا
Fédération des Conservatoires botaniques nationaux �
Fédération des conservatoires des espaces naturels -  �
Espaces naturels de France
Fondation GoodPlanet �
Jardin Botanique de la Ville de Lyon �
Tchendukua - Ici et Ailleurs �

ايطاليا
Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America 
Latina

األردن
الجمعية األردنية للتنمية املستدامة �

لبنان
جمعية حامية جبل موىس �

الربتغال
Associação de Defesa do Património de Mértola �

رصبيا
Ministry of Environment and Spatial Planning �

المنظمة المستقلة للمنتزهات الوطنية )OPAN، اسبانيا(

شركة هولسيم )اسبانيا(مؤسسة MAVA لحماية الطبيعة )سويسرا(

وزارة البيئة والطاقة والتنمية المستدامة والتنمية اإلقليمية )MEDD، فرنسا(

مؤسسة توتال )فرنسا(مجلس مقاطعة ماالغا

)MARM( وزارة الشؤون البيئية والبحرية والقروية االسبانية
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Cámara de Comercio de Málaga - Centro Euromediterráneo de Conocimiento, Innovación y Formación Turística �
Casa Mediterráneo �
Regional Activity Center for Specially Protected Areas (RAC/SPA) �
World Wide Fund (WWF) – Mediterranean Programme �
Fundación Habitec �
Fundación Tres Culturas �
Food and Agriculture Organization (FAO) – Silva Mediterranea  �
FAO/Copemed II Project �
Network of Marine Protected Area Managers in the Mediterranean (MedPAN) �
Red Eléctrica de España - REE �

Agence Française de Développement / Fonds Français pour l’Environnement Mondial �
Association Internationale Forêts Méditerranéennes (AIFM) �
European Forest Institute - Mediterranean Regional Office (EFIMED) �
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) �
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche de la France (MAAP) �
Plan Bleu/Regional Center of Activities of the Mediterranean Action Plan (PB/PAM) �
World Wide Fund for Nature - Mediterranean Initiative (WWF-MedPO) �
ONF International (ONF-I) �
Mediterranean Model Forest Network (MMFN) �

الشركاء واالتفاقيات االضافية في العام 2010
Ayuntamiento de Málaga �
Eco-unión �
Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP) de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía �
Fundación CONAMA �
Instituto Español de Oceanografía (IEO) �
Universidad de Alicante �

اتفاقيات التعاون

متّثل أحد أهم أهداف منتدى البحر املتوسط لالتحاد الدويل لحامية لطبيعة بتوسيع حلقة تعاون مركز البحر املتوسط بهدف ابرام 
اتفاقيات مع حلفاء جدد تسمح  بتنفيذ برامج وأنشطة يف منطقة البحر املتوسط اىل جانب الربنامج املعني بدول شامل أفريقيا. وقد 

أفىض املنتدى الذي عقد يف ترشين الثاين / نوفمرب إىل التوقيع عىل اتفاقيات التعاون التالية:

رشاكة تعاون حول الغابات املتوسطية  ضمت كال من:
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أندريس ألكانرتا
مرشف عىل العالقات االسبانية
andres.alcantara@iucn.org

أرانتشا سيندويا
مساعدة تنفيذية و مكلفة 

بأعضاء االتحاد
arantxa.cendoya@iucn.org

مرييام بوجا
مساعدة إدارية ومالية

miriam.puga@iucn.org

شادي أيب فرج
مرشف عىل املطبوعات واإلعالم 

االلكرتوين
chadi.abi@iucn.org

سونسوليس سان رومان
مسؤولة عن االتصال

sonsoles.sanroman@iucn.org

محمد كارماس
مرشف عىل الجوانب اإلدارية واملالية
mohamed.karmass@iucn.org

أندريا مارشال
مساعدة مالية

andrea.marshall@iucn.org

فرانسوا سيامر
مستشار الشؤون البحرية ومصائد 

األسامك
francois.simard@iucn.org

كارال دانيلويت
مساعدة برنامج إدارة النظم البيئية والتنمية

carla.danelutti@iucn.org

ديبورا جونو
مساعدة الربنامج البحري وبرنامج البحر 

املتوسط
deborah.jouno@iucn.org

ماريا ديل مار أوتريو
مرشفة عىل الربنامج البحري

mariadelmar.otero@iucn.org

أالن جودي دي جريساك
مدير برنامج الحامية البحرية

alain.jeudy@iucn.org

ماركوس فالديرابانو
مرشف عىل إدارة الغابات والتغري املناخي

marcos.valderrabano@iucn.org

كاثرين نوما
برنامج األنواع

)اتفاقية مع CIBIO- مركز التنوع الحيوي 
يف أمرييكا الالتينية – جامعة أليكانتي(

medspecies@iucn.org

أنتونيو ترويا
املدير ومنسق برامج

antonio.troya@iucn.org

فريق عمل ماالغا
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خارج مكتب ماالغا - يف لبنان:
، املرشوع البحري هاين الشاعر �

يف املغرب:
، املرشوع البحري هشام بوزيان �

ان األشخاص التالية أسامؤهم قد عملوا معنا:

مارجاريتا إسرتاالجا
مديرة )حتى مارس/آذار 2010(

رامي سلامن
مدير برامج )حتى فرباير/شباط 2010(

بيدرو ريجاتو
مسؤول أول لربنامج تطوير وإدارة النظام البيئي )حتى مارس/آذار 2010(

دانيا عبد امللك
املنسقة املسؤولة عن القامئة الحمراء )حتى فرباير/شباط 2010(

باالضافة اىل ما سبق، تعاون معنا أيضا كل من:
ماريا ترييزا سانتيال مارتني - العالقات املؤسساتية � 

ماريا رييز بونيس برينال - العالقات املؤسساتية � 
فرانسيسكو خافيري مارتينيز ألكازار - العالقات املؤسساتية � 

جوليان يل فيول - الربنامج البحري � 
جوردي مارتينيز سامرب - الربنامج البحري � 

ماركو فرييرو -االتصاالت � 
سيسيليا ساورا دراجو - منتدى البحر املتوسط. � 



صوتاً علمياً موثوقاً يف خضم سيناريو من التعقيد اإلجتامعي  � 

واإلقتصادي به العديد من األطراف املعنية واملتمتعة مبهارات 
وقدرات متعددة.

صوتاً فاعاًل يف حل املشاكل والتحديات البيئية التي تواجه  � 

املنطقة.

هيئة تعمل عىل إبتكار البدائل الجديدة للتنمية املستدامة  � 

جامعة بني املعرفة التقليدية والتكنولوجيا الجديدة.

ان الداعم الرئيسي لمركز البحر المتوسط للتعاون لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة هو:

)IUCN( االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

مركز البحر المتوسط للتعاون لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة
Parque Tecnológico de Andalucía

C. / Marie Curie, 22
29590 - Malaga (Spain)

تلفون: 952028430 0034
فاكس:  952028145 0034
uicnmed@iucn.org

www.iucn.org/mediterranean

عشر سنوات من عمر المركز في منطقة حوض المتوسط جعلت منه :


