بيان
النهج القائمة على النظم البيئية لحفظ وادارة
التنوع الحيوي
بيان إجماع تجاه تفاهم وإدارة التأثيرات التراكمية العابرة للحدود في البحر المتوسط

بروكسل ،كانون اول 2018
أقر ممثلون من مؤسسات اوروبية ومتوسطية عاملة في علم وتطبيقات وسياسات ادارة وحماية التنوع
الحيوي المجتمعين في  4و  5كانون اول عام  2018بمناسبة الحدث "االساليب المبنية على النظم البيئية:
لفائدة االنسان والطبيعة" وكذلك جلسة االستماع مع اعضاء من البرلمان االوروبي الخاصة بـ " Mediterranean

 Ecosystems in Danger: Enhancing EU policy responseوالمدعوم من مجموعة

()SEARICA

في بروكسل بما يلي:
•

تشتهر منطقة البحر المتوسط عالميًا بتنوعها الحيوي الساحلي والبحري الغني وهي تعزز وترعى الموائل

واألنواع الهامة والفريدة من نوعها ،والتي يعتبر الكثير منها متوطن او مهددة باالنقراض على
.مستوى العالم• تعتبر المناطق الساحلية ومناطق التنوع الحيوي البحرية في منطقة المتوسط مهددة بشكل كبير
بخطر التدهور والضياع نتيجة للنشاطات البشرية الغير مستدامة بما يشمل االستغالل المفرط
للمصادر الطبيعية .يتفاقم هذا االمر بفعل التلوث والصيد الغير مستدام والظواهر المناخية المتطرفة
كارتفاع الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر.
• يعتبر ضمان الوضع البيئي الجيد للتنوع الحيوي البحري في منطقة المتوسط من أولويات االتحاد
األوروبي في مناطق المياه األوروبية .تعتبر اتفاقية األمم المتحدة اإلقليمية من أجل البحر المتوسط،
من خالل خطة عملها ،عنصرا أساسيا في استكمال مبادرات االتحاد األوروبي ألنها تتضمن
البلدان غير األعضاء في االتحاد األوروبي الستخدام األدوات والغايات العالمية إلدارة التنوع
الحيوي والحفاظ عليه .إن استخدام كال االمرين يعد أمرا ً حيويا ً للحفاظ على النظم البيئية الطبيعية
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الوظيفية عبر الحدود وضمان االستمرارية في توفير خدمات النظام البيئي التي تعتمد عليها سبل
العيش المحلية واالقتصادات المحلية في منطقة المتوسط.
• تعتبر "المناطق المحمية" أداة قوية وفعالة لحفظ التنوع الحيوي وإدارة الموارد الطبيعية إذا تم
تصميمها وإدارتها وتمويلها وتطبيقها بشكل صحيح.
• يجب تعزيز الشبكة البيئية الحالية للمناطق الساحلية والبحرية المحمية في منطقة المتوسط بشكلها
الحالي من خالل األدوات الفنية والمالية وكذلك تعزيز التعاون اإلنساني .ومن شأن ذلك أن يضمن
الصيانة المناسبة لوظائف النظام البيئي البحري والتنوع الحيوي ،نظرا ً إلى عدم كفاية حماية وإدارة
وتمثيل الموائل واألنواع ومحدودية خطط الرصد الطويلة األجل للمناطق المحمية الحالية.
• تعتبر آليات ضمان وتعزيز المرونة االجتماعية  -البيئية لسواحل وبحار ومجتمعات البحر األبيض
المتوسط ضرورية إلدارة اآلثار البيئية خارج المناطق المحمية أو الحدود الوطنية .يجب ربط
هذه اآلليات بالمشاورات العامة التشاركية وصنع القرار المتكامل حيث يكون للجهات الفاعلة
الرئيسية كالمجتمعات المحلية والسلطات اإلقليمية والوطنية والمجتمع المدني ملكية الموارد
الطبيعية وتلعب دورا ً رئيسيا ً في الحماية والمشاركة في إدارة التنوع الحيوي والنظام البيئي.
• هناك حاجة آلليات توضيح فعالة إليالء األهمية ،وبناء التعاضد ودمج المنهجيات وتوجيه نتائج
البحث العلمي إلى الممارسين وواضعي السياسات العاملين في مجال حماية التنوع الحيوي.
• ينبغي تشجيع ومتابعة التجميع المنسق للبيانات الناتجة عن الجهود العلمية المستمرة والتعاون
الفعال مع مبادرات تجميع البيانات الحالية.
وقرروا اعتماد نهج كلي ومتكامل وشامل قائم على النظام البيئي لحفظ البيئة الساحلية والبحرية وإدارتها
ودعم اآلليات واألدوات واإلجراءات التعاونية وفقا ً لما يلي:
 .1تعتبر الحالة الراهنة للتنوع الحيوي في منطقة المتوسط سيئة واالستخدام البشري للموارد الطبيعية
غير مستدام.
 .2ينبغي تعيين مناطق محمية ( )PAsجديدة في الموائل الممثلة تمثيال ناقصا وينبغي تعزيز وضمان
سالمة وإدارة المناطق المحمية القائمة باستخدام مبادئ تصميم الشبكات البيئية وتقاسم أفضل
الممارسات االدارية لها.
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 .3تعد اإلدارة المشتركة للمجتمع المحلي أداة قوية التخاذ القرارات التشاركية والتي يجب تمكينها
لتعزيز اإلدارة الالمركزية للتنوع الحيوي والموارد الطبيعية.
 .4تؤدي الضغوط المتعددة على البحر األبيض المتوسط من مختلف القطاعات إلى تأثيرات تراكمية
تقوض التنوع الحيوي وسالمة النظام البيئي وبنيته ووظيفته ،مما يعيق استدامتها وقدرتها على
تجاوز الحدود الجيوسياسية ،وحتى الوصول إلى المناطق المحمية.
 .5يعتبر العمل خارج المناطق المحمية والحدود الوطنية أمرا ً ضروريا ً لمعالجة فعالة للحفاظ على
األنواع المتنقلة عبر الحدود وتأثيراتها ،مثل التلوث وصيد األسماك وتغير المناخ ،ويتطلب استخدام
نهج ووحدات التخطيط البيئي اإلقليمي التي تراعي مستويات هرمية متعددة للوصول إلى حالة
بيئية جيدة.
 .6يتطلب استخدام الوحدات المكانية لإلدارة والحماية مع الوظائف البيئية المتميزة حيث تكون
العمليات الحيوية مثل الروابط البيئية أقوى وأفضل سياسات وأدوات تعكس الطبيعة العابرة للحدود
للحياة البحرية من أجل إدارة فعالة وضمان استمرار الموارد الطبيعية وخدمات النظام البيئي.
 .7من الضروري وجود وحدة وبرنامج للتخطيط البيئي مقبولة إقليميا ً ومصممة وفقًا لإلجماع اإلقليمي
والعلمي .سيشمل التخطيط واإلدارة البيئية التزامات دولية متعددة عبر المتوسط إلى جانب
استراتيجيات إقليمية كلية.
 .8تعد المناطق ذات األهمية البيئية والبيولوجية ،والسلطات القضائية عبر الحدود التي تم تطويرها
بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وخطة عمل المتوسط والتي تحظى بتوافق آراء األطراف
المتعاقدة ،منبرا ً غير مستخدم بشكل جيد ويمكن استخدامه كنهج تخطيط رئيسي لإلدارة القائمة
على النظام البيئي عبر دول االتحاد األوروبي والدول الغير منطوية ضمن االتحاد االوروبي في
منطقة البحر المتوسط .إن فهم هذه االجزاء وإدارتها وإمكانية تواصلها يعد أمر أساسي لتشغيل
األنظمة البيئية بشكل صحيح وتقاطعي وتكاملي بهدف حفظ الموارد الطبيعية في المتوسط من
خالل إشراك المجتمع ككل.
كتبت في بروكسل من قبل شراكة the Interreg Med PANACeA
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