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نحو شبكة متكاملة ومتناسقة لمحميات
بحرية مدارة بشكل جيد في البحر المتوسط

مشروع شبكة المحميات البحرية المتوسطية
المشــروع اإلقليمــي « نحــو شــبكة متكاملــة ومتناســقة لمحميــات بحريــة مــدارة بشــكل جيــد

في البحر المتوســط » هو مشــروع يمتد لفترة 30

شــهراً

(- 2016

 ،)2018تحت إدارة خطة عمل

البحــر األبيــض المتوســط التفاقيــة برشــلونة ويشــارك فــي تنفيــذه مركــز األنشــطة اإلقليميــة
للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ،البرنامج المتوســطي للصندوق العالمي للطبيعة َ
وشــبكة

ِ
ِ
المتوســط ،وذلــك بدعــم مالــي مــن االتحــاد األوروبــي.
البحــر
مديــري
البحريــة فــي َ
المحميــات َ

ويهــدف المشــروع إلــى المســاهمة فــي إنشــاء شــبكة محميــات بحريــة متوســطية مــن أجــل
الحفــاظ عــن العناصــر البيولوجيــة البحريــة الرئيســية وتعزيــز التنميــة المســتدامة فــي البحــر
المتوســط علــى المــدى البعيــد.

وكجــزء مــن هــذه الشــراكة ،ســوف ينفــذ مركــز األنشــطة اإلقليميــة للمناطــق المتمتعــة

بحمايــة خاصــة األنشــطة التاليــة :

 -إنشــاء محميــات بحريــة جديــدة مــن خــال التوصيــف اإليكولوجــي (البتــرون والمدفــون

(محميــة الســلوم فــي مصــر
وجبيــل فــي لبنــان) وإعــداد مخططــات اإلدارة واألعمــال
ّ
وجبــل موســى فــي المغــرب والجــزء الشــمالي الشــرقي مــن جــزر قرقنــة فــي تونــس)
مــن أجــل تحســين التمثيليــة اإليكولوجيــة لشــبكة المحميــات المتوســطية.

سهى العاصمي | مسؤولة عن برنامج المناطق المتمتعة بحماية خاصة • souha.asmi@spa-rac.org

عاطف اإلمام | مسؤول عن مشروع شبكة المحميات البحرية المتوسطية • atef.limam@spa-rac.org

 -تعزيز التنسيق اإلقليمي بين المحميات البحرية المتوسطية لضمان التواصل من خالل

()i

إنشــاء فريــق خبــراء استشــاري يعنــى بالمســائل المتعلقــة بالمحميــات البحريــة
المتوســطية تحــت مظلــة البروتوكــول المتعلــق بالمناطــق المتمتعــة بحمايــة خاصــة
والتنــوع البيولوجــي

( )iiتنظيــم الملتقــى المتوســطي  2016للمحميــات البحريــة ( 28نوفمبــر 1 -

ديســمبر،

طنجــة ،المغــرب)؛

 تبــادل المعلومــات والخبــرات وتحســين التوعيــة حــول المحميــات البحريــة المتوســطيةوذلــك عــن طريــق
( )iصيانة وتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالمحميات البحرية المتوسطية ،MAPAMED

( )iiإعداد تقرير 2016

حول وضعية المحميات البحرية،

( )iiiتقييم تنفيذ خارطة الطريق 2020
()iv

للمحميات البحرية،

إعداد ونشر أدوات التواصل.

هذا المشروع ممول من
االتحاد األوروبي

