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طنجة ،المغـرب 2 :ديسمبر 2016
نشر يوم  1ديسمبر  2016ثالثمائة مشارك في منتدى  2016للمحميات البحرية بالمتوسّط الذي انعقد بمدينة طنجة
بالمغرب إعالن طنجة الذي كان ثمرة مسار تشاركي واسع شارك فيه عدد كبير من األطراف الفاعلة المعنية ب ا لمحميات
البحرية بالمتوسّط.
للمرة الثانية بالمتوسط ،اجتمع  300طرف فاعل رئيسي مهتم بالوسط البحري من يوم  28نوفمبر إلى  1ديسمبر 2016
بطنجة ،المغرب ،ليتقاسموا تجاربهم و للتحاور و ل صياغة برنامج عمل مشترك من أجل تحسين حماية البحر المتوسط في
غضون سنة .2020
تبادل المشاركون ،الذين ينتمون إلى بلدان متوسطية و يمثلون مؤسسات وطنية مكلفة بالبيئة و الصيد البحري و السياحة و
التصرف في الشريط الساحلي و الوسط البحري و علمـاء و منظمات المجتمع المدني و أطراف اقتصادي ة محلية و أطراف
مانحة إضافة إلى مؤسسات متوسطية و أوروبية و دولية ،اآلراء للبحث معا عن حلول لرهانات المحافظة على التنوع
البيولوجي البحري بالمتوسط مع دعم االقتصاديات المحلية.
تم نشر إعالن طنجة الذي سيسمح بتحديث خارطة الطريق  2020للمحميات البحرية التي تمت صياغتها في منتدى 2012
للمحميات البحرية بالمتوسّط بأنطاليـا  ،تركيا  .تهدف خارطة الطريق لدعم انجاز الهدف الدولي الذي حددته اتفاقية التنوع
البيولوجي و ذلك بحماية  10بالمائة من مساحة البحر المتوسط من خالل إرساء شبكة محميات بحرية فعالة في حدود سنـة
.2020
نشر ال مشاركون إعالن طنجة بعد دراسة التقدم المحرز من قبل المحميات البحرية خالل السنوات األربعة األخيرة و مناقشة
التحديات التي ال تزال مطروحة حتى سنة  . 2020كما درسوا التطورات األخيرة للسياسات البحرية العالمية و اإلقليمية و
شبه اإلقليمية في عالقة بمقاربة بيئية منتظ مة و بالتنمية المستدامة و التغيرات المناخية التي تعتبر توصيات صدرت عن
مختلف جلسات المنتدى.
هذا و سيتم تحديث خارطة الطريق مع األخذ بعين االعتبار اإلطار المؤسسي الحالي و إضافة هدف استراتيجي جديد يتعلق
بالمحميات البحرية كأداة إلدارة الفضاء البحري و لدعم التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدّتها باالعتماد على
المنظومات البيئية .و سيتم التفكير أيضا في إجراءات عملية من أجل دعم أهداف خارطة الطريق و العمل على إنجازها في
غضون سنة .2020

أمثلة لإلجراءات التي يجب اتخاذها لتحديث خارطة الطريق
* دعم الجهود التي تهدف للمحافظة على  10بالمائة من البحر المتوسط بشكل فعال في غضون سنة  2020بالنسبة للمناطق
الساحلية و البحرية و التي يمكن توسيعها لتشمل الفضاء البحري المفتوح.
* بعث و إرساء المناطق التي يمنع الدخول إليها و أخذ العينات منها و الصيد فيها داخل محميات البحرية الحالية أو
المستقبلية و التي يجب أن توسع من  0.04بالمائة لتصل إلى نسبة  2بالمائة على األقل من المناطق التي يمنع أخذ العينات
منها و خاصة في المناطق الوظيفية الرئيسية.
* يجب أن تحظى جميع مناطق المحميات البحرية التي تم إرساؤها حاليا بالدعم الضروري حتى تكون إدارتها ناجعة و
عادلة في غضون سنة .2020
* دعم تبادل التجارب و أفضل الممارسات و المعارف بين مديري المحميات البحرية.
* يجب إرساء عالقات ربح مشترك بين المحميات البحرية و أصحاب القرار واألطراف المانحة و القطاع الخاص
لمجابهة الضغوط الممارسة عليها خارج حدود المحميات البحرية مع اعتبار المحميات البحرية رأسمال طبيعي و أداة
تصرف من أجل بلوغ أهداف االستدامة.
* دعم صندوق االئتمان لفائدة المحميات البحرية بالمتوسط وهو آلية مالية مبتكرة.
* االعتراف بالدور الحيوي للتعاون اإلقليمي و بين األقاليم مع الشبكات اإلنسانية التي تعمل في الفضاءات البحرية المحمية
و االتفاقيات و حول البحار اإلقليمية و المنظمات اإلقليمية المعنية.
يتضمن إعالن طنجة مجموع من  33إجراء.
انتظم منتدى  2016للمحميات البحرية بالمتوسط بالتعاون مع شبكة مديري المحميات البحرية بالمتوسط و مركز األنشطة
اإلقليمي ة للمناطق المتمتعة بحماية خاصة و المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر بشراكة مع بعض
المنظمات الوطنية و الدولية.

ا لمحميات البحرية قضية تهم الجميــع.

معلومات هامة
خارطة طريق ل بلوغ األهداف الدولية التفاقية التنوع البيولوجي في سنة :2020
بمناسبة ا لدورة األولى لمنتدى المحميات البحرية بالمتوسط المنعقدة سنة  ، 2012تمت صياغة خارطة طريق من قبل جميع
األطراف الحاضرة للبلوغ حماية نسبة  10بالمائة من البحر المتوسط في آفاق سنة  . 2020و تدعو خارطة الطريق مجموع
األطراف الفاعلة في المحميات البحرية (المتصرفون و أصحاب القرار و العلماء و الخواص و ممثلي المجتمع المدني) إلى
تنفيذ األنشطة الهامة على المستوى المحلي و الوطني و المتوسطي لبلوغ أهداف مهيكلة و واقعية.
اعتمدت األطراف المتعاقدة التفاقية برشلونة* خارطة الطريق في بداية سنة  2016من أجل تعزيز البرنامج اإلقليمي لعمل
المحميات الساحلية و البحرية الذي اعتمدته اتفاقية برشلونة سنة  2009بمراكش.
كان هذا المنتدى الثاني مناسبة لتقييم مدى تنفيذ خارطة الطريق و لصياغة توصيات جديدة لرفع التحديات التي تواجهها
المحميات البحرية في إطار رؤيـة مندمجة و طويلة المدى.
* تمت المصادقة على " اتفاقية حماية الوسط البحري و الساحلي بالمتوسط" (اتفاقية برشلونة ) سنة  1976و دخلت حيز
التنفيذ سنة  1978ثم تم تنقيحها سنة .1995
المنظمون:
شبكة "ماد بان"  :تجمع شبكة "ماد بان" بين مديري المحميات البحرية بالمتوسط و تدعمهم في إدارة المحميات .تهدف
الشبكة لبعث و تطوير شبكة متوسطية للمحميات البحرية و ضمان استدامتها.
تشمل الشبكة إلى يومنا هذا  65عضوا وهم باألساس هياكل إلدارة المحميات البحرية بكامل الحوض المتوسطي و تعمل مع
 37شريكا من  18بلدا متوسطيا يمثلون حوالي مائة محمية بحرية بالمتوسط.
www.medpan.org
مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة  :تم بعث مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
بتونس سنة  1985بقرار من األطراف المتعاقدة التفاقية برشلونة التي كلفته بمسؤولية تقييم وضع التراث الطبيعي و تقديم
المساعدة للبلدان ال متوسطية لتنفيذ البروتوكول الخاص بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة و التنوع البيولوجي بالمتوسط و
الذي دخل حيز التنفيذ سنة .1999
www.rac-spa.org
المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر  :يهدف عمل المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر
بالمغرب إلى  )1 :صياغة سياسة الحكومة في مجاالت ال حماية و التنمية المستدامة لموارد الغابات و الحلفاء و المراعي في
المساحات التي تقع تحت النظام الغابي إضافة إلى صيد السمك القاري و الحدائق و المحميات الطبيعية  )2 ،تنسيق إرساء
اآلليات المؤسسية إلصالح و تنفيذ و متابعة و تقييم سياسة الحكومة في مجال محاربة التصحّــر  )3 ،المشاركة في صياغة
و تنفيذ سياسة الحكـو مـة في مجـال التنميـة الريفيـة.
www.eauxetforets.gov.ma
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