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مرشوع شبكة املحميات البحرية املتوسطية
املرحلة الثانية
املــروع اإلقليمــي « نحــو شــبكة متكاملــة ومتناســقة ملحميــات بحريــة مــدارة بشــكل جيــد يف البحــر املتوســط » هــو مــروع
ميتــد لفــرة  30شــهرا ً ( ،)2018-2016تحــت إدارة خطــة عمــل البحــر األبيــض املتوســط التفاقيــة برشــلونة ويشــارك يف تنفيــذه مركــز
األنشــطة اإلقليميــة للمناطــق املتمتعــة بحاميــة خاصــة والربنامــج املتوســطي للصنــدوق العاملــي للطبيعــة وشــبكة مديــري املحميــات
البحريــة يف البحــر املتوســط ،وذلــك بدعــم مــايل مــن االتحــاد األورويب.

سهى العاصمي

مسؤولة عن برنامج املناطق املتمتعة
بحامية خاصة وعن مرشوع شبكة
املحميات البحرية املتوسطية

عاطف اإلمام

مسؤول عن مرشوع شبكة
املحميات البحرية املتوسطية

هذا املرشوع ممول من
االتحاد األورويب

وصمــم هــذا املــروع بنــا ًءا عــى إنجــازات مــروع الرشاكــة االس ـراتيجية للنظــام اإليكولوجــي البحــري الكبــر للبحــر املتوســط
وذلــك لضــان اســتمرارية أنشــطتها ودعــم تنفيــذ اتفاقيــة برشــلونة والربوتوكــول املتعلــق باملناطــق املتمتعــة بحاميــة خاصــة والتنــوع
البيولوجــي.
ويهــدف املــروع إىل املســاهمة يف إنشــاء شــبكة محميــات بحريــة متوســطية مــن أجــل الحفــاظ عــن العنــارص البيولوجيــة البحريــة
الرئيســية وتعزيــز التنميــة املســتدامة يف البحــر املتوســط ،عــى املــدى البعيــد.
وكجــزء مــن هــذه الرشاكــة ،ســوف ينفــذ مركــز األنشــطة اإلقليميــة للمناطــق املتمتعــة بحاميــة خاصــة األنشــطة التاليــة ،مــن خــال
« مــروع شــبكة املحميــات البحريــة املتوســطية  -املرحلــة الثانيــة :» MedMPAnet II
• إنشــاء محميــات بحريــة جديــدة بإعتــاد التوصيــف االيكولوجــي (لبنــان) وإعــداد مخططــات االدارة واألعــال (مــر واملغــرب
وتونــس) مــن أجــل تحســن التمثيليــة اإليكولوجيــة لشــبكة املحميــات املتوســطية.
• تعزيــز التنســيق اإلقليمــي بشــأن املحميــات البحريــة املتوســطية لضــان التواصــل مــن خــال ( )iإنشــاء فريــق خ ـراء يُعنــى
باملســائل املتعلقــة باملحميــات البحريــة املتوســطية تحــت مظلــة الربوتوكــول املتعلــق باملناطــق املتمتعــة بحاميــة خاصــة
والتنــوع البيولوجــي و( )iiتنظيــم امللتقــى املتوســطي  2016للمحميــات البحريــة ؛
• تبــادل املعلومــات والخ ـرات وتحســن التوعيــة حــول املحميــات البحريــة املتوســطية وذلــك عــن طريــق ( )iصيانــة وتحيــن
قاعــدة البيانــات الخاصــة باملحميــات البحريــة  MAPAMEDو( )iiإعــداد تقريــر حــول وضعيــة املحميــات البحريــة 2016
و( )iiiتقييــم تنفيــذ خارطــة الطريــق  2020للمحميــات البحريــة و( )ivإعــداد ونــر أدوات للتواصــل.

