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جعل المحميات البحرية تعمل  -الدروس المستفادة في البحر األبيض المتوسط

تمهيد
ِ
املتوسط"
أَىت هذا التَقرير " َجعل امل َحميات البَحرية تَع َمل  -ال ُدروس امل ُستَفادة يف َمنطقَة البَحر األَبيض
ِ
يف َوق ِته و ُهو َعميل وبَناء ،وبِال ُرغم ِمن أَنَه يُ َركِز عىل َم ِ
املتوسط إِال أَن ُه يُو ِفر ِفهم َسهل
نطقة البَحر األَبيض
ناطق ُم ِ
وتَوجيهات إِرشا ِديَة ُمفي َدة آلالف امل ُامرِسني الذين يَع َملون يف ِحاميَة وإِدا َرة البَحر يف َم ِ
تعد َدة.
والصيد الجائِر
السواحل َ
تُعاين َحيويَة البيئَة ال َبحرية ِمن امل َشا ِكل املتزايَدة ِمثل التلوث وضَ عف ال ُنمو يف َ
و ُمامرسات َصيد األَسامك امل ُد ِم َرة والشَ حن وتأَثري التَغري امل ُناخي ِمام َدعى إِىل ال َعمل عىل ايجاد ُحلول
ُملحة .يَتزايد ا ِإلهتامم بِشكل أَكبرَ عىل ال َدور الذي َسيتم تَصمي ُمه بِشكل َجيد والذي َسيع َمل عىل إِدا َرة
وسيل َعب َدور يف امل ُسا َعدة يف ِ
الحفاظ عىل بحرنا وإِعا َدة تَأهيلها لتكون َحيوية.
امل َحميات ال َبحرية بِفعالِ َية َ
ِ
وبِالطَبع ف ِإ َن أَهمية ت َوفري ِ
الحاميَة وا ِإلدا َرة لِل َم ِ
الساحل َية ولِل َبحر لَيست باألَمر ال َجديدَ ،حيثُ أَن ُه
ناطق
َمصدر لِل ِغذاء
يَتم ال َعمل بِذلِك بِشكل أَو بِآخر ُمنذ وجود امل ُجتَمعات امل ُعتمدة عىل األَنظمة ال َبحرية ك َ
ِ
املتوسط
وامل َعيشَ ة والرفا ِه َية العا َمة وهذا أَمر َحقيقي لِل ُمجتَمعات التي ت َعيش َحول ال َبحر األَبيض
كَغيرِ ە ِمن امل ِ
َناطق يف العالَم .أَنا أَعتَ ِقد أَنَه يُو َجد ُعنرص هام ما يَزال يَح ِمل ال َحقيقة يف أَيا ِمنا َه ِذە  -تلك
امل ُجتَمعات التي ت َستَخدم وت َعتَمد عىل ال َبحر تَح ِمل أَفضَ ل اإلمكانِيات لتكون قادرة عىل املساهمة بِامل َعرِفة
والقُد َرة عىل إدارتها املستدامة .وكَام أَنَهم ِمن امل ُم ِكن أَن يَكونوا ُجزءا ً ِمن امل ُشكلة فانَ ُهم قا ِدرين عىل
أَن يَكونوا ُجزءا ً ِمن ال َحل خُصوصاً ِع َند امل َحميات ال َبحرية ِ
ذات ال َوظائِف الفَعالَة .إِن ا ِإلرشاك ال َنشط
لِل ُمجتَمعات وأَصحاب املصلَحة مُ َيهِد الطَريق لِل ُحكو َمة لِتَقديم ا ِإلطار القانوين ِ
والسيايس الالزِم.
السنوات املئة السا ِبقَة أَو ما يَق ُرب َعىل ذلِك
إِال أَنَه يَبدو أن الضُ غوط والطَلبات قَد نمَ ت بِش ِكل رَسيع يف َ
قدرتنا وقُدراتِنا ِإلدا َرة َه ِذە امل َناطق الها َمة .نَحتاج أَن نَكون أَفضَ ل يف ِ
مبا يَزيد َعن َم ِ
الحاميَة ،ليك تكون
املتوسط مؤهلة و َمح ِمية لِتُلبي احتياجات َماليني األَشخاص الذين يَ ِ
ِ
َم ِ
ستخدمون
ناطق كالبَحر األَبيض
َجاملها و َمكنوناتِها .ت َستطيع امل َحميات البَحرية أَن تُسا ِهم بِشكل كَبري يف ت َحقيق َه ِذە ال ُرؤيَة.
لألَ َسف فإن الجدل الذي َحدث يف كَثري ِمن األَحيان َحول َدور وامكانِ َية أَن تَكون امل َحمية ال َبحرية هي أَداة
إدا ِريَة زا َدت يف إِيجاد قُط َبني ُمختَلفني .فَ ِمن ِج َهة نَجِد اوالئِك الذين يُجا ِدلون يف أَن امل َح ِمية ال َبحرية قَد تَكون
ُمفيدة يف ِحاميَة َمناطَق فَريدة أَو ذات اه ِتامم ِعلمي أَو َم ِ
ناطق وأنواع َجميلة ولَكن لَيست لِ َدعم الفَوائد
أوسع ِمثل َصيد األَسامك امل ُستدام .اما يف الطَرف اآلخَر ف َنجد اوالئِك الذين يُجادلون بأَن امل َحميات
بِشكل َ
ال َبحرية تُو ِفر الترِ ياق لِكُل األَمراض التي ت َؤثِر عىل ال َبحرَ .ه ِذە اآلراء ال َبسيطة تُش ِتت ا ِإلن ِتباە ملا ُهو أَهم،
ال َحقيقة تَك ُمن ُهنا يف َمكان ما بِامل ُنتَصفَ ،حيثُ أَ َن امل َحميات ال َبحرية مُي ِكن أَن تُسا ِهم بِشكل هام يف ِحاميَة
واس ِتدا َمة ِ
السلع والخَدمات ال َحيوية التي يُو ِفرها ال َبحر .تُش ِكل شَ بكة امل َحميات ال َبحرية امل ُص َم َمة بِشكل َجيِد

تلك المجتمعات التي
تستهلك وتعتمد
على البحر لديها
أفضل اإلمكانيات
لتصبح قادرة على
مشاركة المعرفة
والقدرات من أجل
إدارتها المستدامة

تمهيد

ان المحميات البحرية
الفعالة تحدث فرقا
وتوفر الفوائد للناس

وامل ُدا َرة بِفعالِيَة ُجزءا ً مهامً ِمن ا ِإلدا َرة التي تَض َمن َصيد األَسامك امل ُستدام .كَذلِك األَمر فإنَنا عىل ِعلم بأَن
امل َحمية الطَبيعية التي يَتوفَر بِها َموئل َجيد وتَنوع هي عا ِمل َجذب لِلسيا َحة البَحرية .امل َحميات البَحرية
ذات التَنظيم ال َوظيفي ِ
الواض َحة تَص َنع فَرقاً وتُو ِفر الفَوائد لألَشخاص َعن تِلك التي ال تُوفر تَنظيم َوظيفي.
أَنا أعتَقد بأن التَحديات ت َك ُمن يف التأَكُد ِمن أَن امل َحمية ال َبحرية قَد تَم بِنا ُؤها كَ ُجزء ال يَت َجزأ ِمن ا ِإلطار
ا ِإلداري وأَنَه َسي ِتم ت َقييمها والتَعريف بِها لِدروها يف َدعم القُدرات ال َبح ِريَة ِمن أَجل ت َوفري الخَدمات
ِ
والسلَع التي نَحتا ُجها ِمن مأَكَل و َمعيشَ ة وت َرفيه وغَريها الكَثري.
َوكام أَن امل َع ِرفَة امل َحلية القَويَة واإلرشاك هام جدا ً يف نَجاح امل َح ِميَة البَحرية ك َذلِك األَمر بالنسبة لِلتَعاون
بَني ال ِقطاعات امل ُختَلفة وأَصحاب املصلَحة ِمن َصيادي أَسامك ِ
وسيا َحة َووكاالت ُحكو ِميَة وشرُ كائنا اآلخرين
ُصوصاً الجِهات
ِمن ال َجمعيات غَري ال ُحكو ِميَة .أَود َوبِش َدة شُ كر ُجهود كُل الذين َدعموا هذا ال َعمل خ َ
ُؤسسات ال ُحكو ِميَة و ُموظَفي امل َحميات البَحرية وأَود شُ ك َر ُهم عىل
املانِ َحة وال َجم ِعيات غَري ال ُحكو ِميَة وامل َ
الجا ِهزيَة لِحاميَة ُمستَقبل هذا ال ُجزء الهام ِمن ُمحيطات العالَم.
ت ُو ِفر ال ُدروس امل ُستَفادة والتَ ِ
وصيات يف هذا التَقرير أُ ُسس ُمفي َدة َحول كَي ِف َية املِيض نَحو بِناء امل َحميات
ال َبحرية التي ت َعمل.
الصندوق العالَمي للطَبيعة َمع امل ُجتَمعات وال ُحكومات َحول العالَم ِمن أَجل ُمسا َعدتِهم يف ِحاميَة
يَع َمل ُ
الصندوق العالَمي للطَبيعة َماليني الدوالرات يف َدعم امل ُجتمعات يف تأَسيس
السواحل وال َبحر .ويَستَثمر ُ
َ
وإِدا َرة امل َحميات ال َبحرية ألَننا نَعلم إن امل ُسا َهمة يف َه ِذە امل ِ
َناطق َستُوفر الحياة لِكُل ِمن ال َبحر وا ِإلنسان
الذي يَعتَمد عىل البيئَة ال َبحرية .إِن ا ِإلرشاك امل ُب ِكر لِ َهذە امل ُجتمعات وتَطوير قُدرات ا ِإلدا ِريَة لِل َمحميات
الصندوق العالَمي للطَبيعة كَ ُعنصرُ مهم لِل َنجاح .سا َهم هذا التَقرير بِش ِكل
ال َبحرية أَمر ُمعترَ ف بِه لَدى ُ
هام يف تِبيان َمعرفَتنا و ِفهمنا وأَنا أَشكُر الفَريق عىل ُجهودهم.

جون تانزر
ُمدير بَرنا َمج البِحار العاملي
الصندوق العالَمي للطَبيعة ال َدويل
ُ
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إهداء
صديقِ نا وزَميلِنا ال َعزيز
هذا ال َعمل ُهو إهداء لِذكرى َ
اومت تورال والذي َستحيا ابتسا َمتُه وشَغ ُفه والتِزا ُمه
ِخالل َعملنا في ِحما َية ما كان َيهتَم لَه على األَكثر -
ال َبحر األَبيض املتوسِط
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الفصل األول :المقدمة

الفصل األول :المقدمة

المحميات البحرية في البحر
األبيض المتوسط

2

ِ
املتوسط ُمنذ ال ِقدم بإرثِه التاريخي والطَبيعيَ .حيثُ ت َنبع ثرواتُه الطَبيعية ِمن العديد
ُعر َِف ال َبحر األَبيض
ِمن امل َميزات واملوائِل التي ت َتعايش ِضمن َمدى يتأث ُر بِشكل كَبري بتاريخ جِيولوجي ُمعقَد .وقد أَدى ذلك
ِ
ِ
املتوسط َم ِ
املتوسط
نطقة ها َمة لِلتنوع البيولوجي .وبِال ُرغم ِمن أَن ال َبحر األَبيض
ألَن يُصبح ال َبحر األَبيض
يُش ِكل أَقل ِمن ِ %1من املجموع الكُيل ملحيطات العاملَ إِال أَنه يحتوي عىل ما يَزيد َعن ِ %10من األَنواع
املعروفَة والتي تتض َمن ال َعديد ِمن األَنواع امل ِ
ُتوطنة .ويَستضيف أَيضاً َمجموعة فَريدة ِمن املكوِنات
ِ
الرئيسية والتي يَتخللُها َمجموعة ِمن األَنواع
الحياتية ويُعتَرب بأَنه َمنطقة تكاث ُر َحيوية لألَنواع ال َبحرية
امله َد َدة.
ِ
املتوسط ضُ غوطات بَرشيِة ُمكثَفة عىل مدار ِ
آالف
شَ هِدت البيئَة البَحرية والساحلية للبَحر األَبيض
السنواتِ ،
وخالل القَرنِ املايض ،إِرت َفعت َهذە الضُ غوط إىل ُمستويات َحرِجة َمع آثار ال َرج َعة فيها عىل
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصيد الجائر واألنواع الغازِية والنفايات والسياحة امل ُكثفة
األنظمة البيئية .ومن َهذە الضُ غوط كان َ
ِ
َ
الشاطئية وكُل ذلك أَدى إىل سوء نَوعية املياە ويف إنخفاض مل يسبِق لَه مثيل يف التنوع
وت َدهور املوائِل
البيولوجي .هذا املو ِقف ِمن شأنِه أَن يتفاقَم نَتيجة اآلثار املرتَبطة بالتغري امل ُناخي.

المحمِيات البَحرية ،القائِمة
والمتوقَعة في البَحر األَبيض
المتوسِط.
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يدعم الصندوق
العالمي للطبيعة 23
محمية بحرية في
عشرة دول

ِ
املتوسط كمحميات طَبيعيةَ ،حيث كا َن
حالياً ،ت َم ت َخصيص ما نِسبَته ِ %4.23من َمساحة البَحر األَبيض
أَكربها َمسا َحة ُهو َمحمية بيالغوس يف الشَ امل الغَريب والتي تُشكل نِسبة ِ %3.84من ال ِنسبة الكُلية
الحاض (الشَ كل َرقم  ،)1تَقترص املح ِميات البَحرية عىل ِ
للمحميات البَحري يف ال َوقت رِ
املناطق الساحلية
ِ
املتوسط.
وت َقع ُمعظمها يف ال َحوض الشاميل الغَريب ِمن البَحر األَبيض
يف عام  ،2008ت َم ت َنفيذ ِدراسة تقييم شا ِملَة عىل ُمستوى ا ِإلقليم لِقياس قُدرات ا ِإلدا َرة وفَعالِيتها
ِ
املتوسط .هذا التقرير ،وبِنا ًء عىل املقابَالت َمع املدراء ووكاالت
لل َمح ِميات ال َبحرية يف َمنطقة ال َبحر األَبيض
املح ِميات ال َبحرية ،قد َع َر َف عددا ً ِمن التحديات التي يَجب ُموا َجهتها للوصول إىل َمحمية بَحرية فا ِعلة،
با ِإلضافة إىل ا ِإلحتياجات املطلوبَة لِتحسني ُجهود ِ
الحامية ال َبحرية (ال َجدول رقم .)1
الصندوق العاملي للطَبيعة ( )WWFوبالتعاون َمع شرُ كائه بإطالق َمرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات
قا َم ُ
َ
ِ
ِ
ِ
البَحرية الجنوبية يف البَحر األبيض املتوسط ( )MedPAN South Projectوذلك للتَصدي لتحديات ُمحددة
ول ِإلستجابَة الحتياجات املدراء.
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مشروع شبكة مدراء المحميات البحرية الجنوبية في البحر
األبيض المتوسط
كان مشروع شبكة
مدراء المحميات
البحرية الجنوبية في
البحر األبيض المتوسط
ناجحًا في تحسين عمل
المحميات البحرية في
البحر األبيض المتوسط

جاء َمرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات ال َبحرية الجنوبية يف ال َبحر األَبيض ِ
املتوسط كاس ِتجابة لحاميَة التنوع
املتوسط ولِتقوِية فَعالِية اإلدا َرة لل َمحميات ال َبحرية .شَ َم َل املرشوع شرَ يحة ِ
البيولوجي يف ال َبحر األَبيض ِ
واسعة
َ
الصعيد
ِمن الشرُ كاء ( ِمن ال ِقطاع ال ُحكومي وغَري ال ُحكومي) وأصحاب املصلَحة لل َمحميات ال َبحرية (عىل َ
املحيل وال َوطني) و ِمن أَح َد َعرش َدولة ل ِإلتحا ِد األُورويب .كا َن هذا ُهو املرشوع األَول واألَضخَم لِغايَة هذا
التاريخ والذي ركَز عىل التَخطيط ا ِإلداري التَشاركيُ لِل َمح ِميات ال َبحرية يف َجنوب وشرَ ق ال َبحر األَبيض ِ
املتوسط.
والصعيد ال َوطني،
الصعيد ا ِإلقليمي (إِرشاك َ 11دولَة) َ
َع َر َف املرشوع ِمن ِخالل َمجموعة ِمن املبادرات عىل َ
الصعيد ا ِإلقليمي ،قَدم
ال َعديد ِمن نُقاط الضَ عف التي َمن َعت املح ِميات ال َبحريِة ِمن أَن تكون فا ِعلَة .فعىل َ
املرشوع بَرنا َمج لبِناء قُدرات امل ُامرِسني يف املحميات ال َبحرية ،و لتَقوية شَ بكَة الرتابُط بَني املح ِميات ال َبحرِية
يف ا ِإلقليم ،ولتَطوير آليات تشخيص وحل املشاكل والتي تل َجأ إِليها املح ِميات ال َبحرِية ِعند الحا َجة لِل َدعم.
َمسة ُدول َوهي الجزائِر وكُرواتيا وليبيا وتونس
با ِإلضافَة إىل ذلِك ،فَقد أَرشك املرشوع وبِشَ كل خاص خ َ
السبات إِىل حالَة ال َعمل،
وتركيا (الشَ كل َرقم  )2وذَلك ِمن أَجل ضَ امن نَقل َمحمياتها ال َبحرية ِمن حالَة ُ
وذلك ِمن ِخالل فَريق َعمل ُمدرب بِشكل َجيد وذو جا ِهزية عالِية ،وبوجود ِخطَة إِدارِية ِمعيا ِريَة ،وبَرنامج
ُمراقَبة َمبني عىل أَساس ِعلمي ِ
وخطَة تحديد َم ِ
ناطق ُموافق َعليها .إِال أَن ،نُقطة ال ُق َوة ال َحقيقية يف ال َنهج
الصندوق العامل َي للطبيعة باتخاذە ِخالل َمرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات ال َبحرية الجنوبية يف
الذي قا َم ُ
ِ
املتوسط ُهو ت َبني ال َنهج التَشاريك ،بحيث كانَت َعملية إِرشاك أَصحاب املصلَحة يف عمل
ال َبحر األَبيض
امل َحميات ال َبحرية ُعنصرُ ا ً َرئيسياً لِتأمني الدعم من املجتَمعات امل َحلية وأَصحاب املصلَحة (مبا فيهِم َصيادي
األَسامك) ،وتأييد ِمن ال ُحكومة ال َوطنية واملحلِية ،ومل ِكية امل َحمية ال َبحرية .وبالتوازي ،وبفضل تعاون
وتبا ُدل ِ
الخربات الذي ت َم بِنا ُءە ِخالل ال َعملية الكا ِملة ،إِن َمرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات ال َبحرية الجنوبية
ِ
املتوسط قَد َع ِمل عىل ت َقوِية وت َعزيز َمرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات ال َبحرية ،وشَ بكة
يف ال َبحر األَبيض
ِ
املتوسط.
املح ِميات ال َبحرية يف ال َبحر األَبيض

ُكرواتيا

َأطلَق طاقِ م ال َع َمل في ُمتنَزه تازة ال َوطني
َعملِية تَشاركية ُمتكامِ لة مِ ن َأجل تَطوير اخلِ طة
ا ِإلدارِية لِل َم ِ
ناطق ال َبحرية القري َبة مِ ن املتنزَه.
َ
َ
وقَد تَض َمن ذلِك جميع أصحاب املصلحة
َزهني ِ
شاطئ َيني
احملليني با ِإلضافَة إلى ُمتن َ
وسلطات َمحلية ذات َعالقة.
َمحليني ُ

تركيا

ليبيا
مَت حتديد خَ ليج َعني الغَزالة و َم ِ
ناطقه ال َبحرِية
واجب ِحما َيتها وقَد مَت
والساحلية ك َأولَوية ِ
َ
محمِ
ِإعالن املوقِ ع ِبشَكل َرسمي ك ية َبحرِية في
شَهر كانون الثاني مِ ن العام  .2011وقَد مَت
ا ِإلنتِهاء مِ ن الدراسات األَولية و ِإطالق ِخ َطة
فصلة لِبناء ال ُقدرات احمللِية وضَمان
َعمل ُم َ
كافِ
حمِ
ُمشاركة ية ِإلدارة فَعالة لل َم ية ال َبحرية
الليبية اجلديدة.

الدُول الخَمس في جَنوب وشَرق
البَحر األَبيض المتوسِط التي لديها
مَشاريع شَبكة مُدراء المحمِيات
البَحرية الجنوبية الريادِية والتي
أسست لِعرض حُلول للمَشاكل
المشتركة للمَحميات البَحرية.

الجزائر

َعملت َجميع احملمِ يات ال َبحرية ا َ
خلمس القائِمة على تَوحيد
َعملية التخطيط ا ِإلداري ،في ِظل حتَسني التَعاون َبني طاقِ م
ال َعمل لل َمحميات ال َبحرية ،وا ِإلداريني َذوي الشَأن ،وأصحاب
جلمعيات غَير ا ُ
املصلَحة ،وا َ
حلكومية.

مَت ِإطالق َعملية
تَشاركية ُمتكامِ لة مِ ن
َأجل تَطوير ِخطة ِإدارِية
حملمِ ية كاش-كيكوفا
ال َبحرية وتساهم حالِياً
ستراتيجية
في تَطوير ا ِإل
ِ
ال َو َطنِية ِلتَقوية نِظام
احملمِ يات ال َبحرية في
تُركيا.

ساعد المشروع
في تعزيز القدرات
لممارسي المحميات
البحرية في  11دولة

تونس
مَت تأسيس َمكتَب َمحمية رأس األسود
(كاب نيغرو) – رأس سيراط (كاب سيراط)
وت توظيف الطاقِ م
ال َبحر ِية الساحلية ،مَ
وتَدري ِبهم با ِإلضافَة إلى تَطوير ِخ َطة جتارية.
وتَقوم َهذِ ه اخلِ طة ِبتبيان ا ُ
حللول َ
الطويلَة األَمد
وا ِإلستدا َمة املالِية ِل ُكل النَشاطات في احملمِ ية
ِ
الشاطئ َية وكذلِك لِباقي احملمِ يات
ال َبحرية
ال َبحرية في تونس.

يُمكن العُثور عَلى
المزيد مِن المعلومات
حَول هَذِه المشاريع بما
تتَضمنُه مِن نشاطات
وتَقارير فَنية في
الموقِع ا ِإللكتروني
www.panda.org/
med_mpa

الفصل األول :المقدمة

الجَدوَل رَقم  .1عَرض إِنجازات
مَشروع شَبكة مُدراء المحمِيات
البَحرية الجنوبية في البَحر
كيف
األَبيض المتوسِط لِتوضيح َ
قامَ المشروع ِبمعالَجة تَحديات
مُحدَدة تَم تعري ُفها في تَقرير حالة
المحمِيات البَحرية للبَحر األَبيض
المتوسِط والذي تَم نَشرُه عام .2008
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كيف عالج مشروع شبكة مدراء المحميات البحرية الجنوبية في
البحر األبيض المتوسط التحديات الرئيسية للمحميات البحرية في
البحر األبيض المتوسط
المحميات
التَحديات التي تُواجه َ
ال َبحرية والتي تَم تحديدها في
تَقرير الحاَلة 2008

قام بِها َمشروع َشبكة ُمدراء
اإلِس ِتجابات التي َ
ِ
المحميات ال َبحرية الجنوبية

ِخ َطط ِإدارِية غَير كافِ يةَ ،مع َأهداف
واضِحة ،و َعدم وجود ِخ َطة حتديد
غير
َ
ناطق ِ
امل َ ِ
وخ َطط ُمراقبة لِتقييم َمدى
تَطبيق األَهداف

مَت ا ِإلنتهاء مِ ن صِياغَة ِخ َطط ِإدارِية َجدي َدة و ُمتكامِ لة لِستَة
َمحميات َبحرية كالتاليُ :متنَزه بريجوني ال َوطني و ُمتنَزه كورناتي
ال َوطني و ُمتنَزه الستوفو أرشيبيالغو َ
الطبيعي و ُمتنَزه تيالسيكا
الط َبيعي ( ُكرواتيا) و ُمتنَزه تازة َ
الطبيعي (اجلزائر) و َمحمية
كاش-كيكوفا (تُركيا)

فِ هم غَير كاف لإلطار ا ِإلجتِماعي
وا ِإلقتصادي واملوارِد َ
الطبيعية

مَت تَنفيذ  34دِ راسة تَقييم لِلتنوع البيولوجي واحلالَة ا ِإلجتماعِ ية
وت ا ِإلنتِهاء مِ ن َرسم
وا ِإلقتصادِ ية في تِسع َمحميات َبحرية ،مَ
وحدة في اجلزائر
م
َبة
خَ رائِط املوائِل ،وقَد مَت تَطبيق ِخ َطة ُمراق ُ َ
و ُكرواتيا وليبيا وتونس وتُركيا

َموارِد َبشرية غَير كافِ ية و َعدم تَو ُفر
فَريق َعمل َميداني

مَت تَشكيل ُبنية ِإدارِية حملمِ ية رأس األسود (كاب نيغرو) – رأس
وت تَعيني فريق َميداني وتَدريبه
سيراط (كاب سيراط) في تونس مَ

عدم التشا ُرك و ِإشراك املجتَمعات

السلطات احمللِية
مَت ِإشراك َأصحاب املصلَحة وت َأمني الدعم من ُ
مِ ن َأجل تَطوير اخلِ َطط ا ِإلدارِية لِست َمحميات َبحرية

َعدم تَوفر ُقدرات كافِ ية لدى طاقِ م
ال َعمل للتَخطيط وا ِإلدا َرة الفَعالَة

مَت تَدريب ما َيزيد َعن ُ 300م َ
وظف في احملمِ يات ال َبحرية على
َمواضيع مِ ثل التَخطيط ا ِإلداري لِل َمحمِ يات ال َبحرية والتَخطيط
ِصيد األَسماك في احملمِ يات ال َبحرِية والتَخطيط
املُستدام ل َ
وحل الصِراعات
ل
ِلسياحة املستَدا َمة في احملمِ يات ال َبحرِية َ
َ
والتَسهيل و ِإشراك َأصحاب املصلَحة ون ُُظم املَعلومات ا ُ
جلغرافِ ية
ِ
املناطق
ال َبحرية وا ِإلتصال َبني ُمدراء احملمِ يات ال َبحرية وحتديد
لِل َمحمِ يات ال َبحرية وتقييم و ُمراقبة احملمِ يات ال َبحرية وا ِإلدا َرة
املالِية املستَدا َمة لِلتخطيط التِجاري لِل َمحميات ال َبحرية
مَت تنظيم َمجمو َعة مِ ن احلِ وارات َبني األَشخاص ،و َبني احملمِ يات
ال َبحرية وغَيرها مِ ن احملمِ يات ال َبحرية ،والتَبا ُدل مِ ن الشَمال/
اجلنوب وذلك ِل َعرض ال ُدروس املستَفادة و َأفضَل املما َرسات
ِإلدا َرة احملمِ يات ال َبحرية َبني  100مِ ن ُمدراء احملمِ يات ال َبحرية
و َأصحاب املصلَحة

نقص في نشاطات التعليم والتوعية

مَت زيادة ال َوعي َحول َأهمِ َية َوقي َمة فَعالِية احملمِ ية ال َبحرية َبني
ا ُ
حلكو َمة ال َوطنِية واحمللِية

ضعف وعدم فعالية التعاون
والتَنسيق املشتَرك َبني َأصحاب
املصلَحة ،واملؤَسسات غَير ا ُ
حلكومية،
واملؤسسات ا ِإلقليمية

الصعيدين
مَت تحَ قيق تَقوية لِلعالقات َبني احملمِ يات ال َبحرية على َ
احمللي وا ِإلقليمي وذلك لِتق ِو َية َمشروع شَبكة ُمدراء احملمِ يات
ال َبحرية في ال َبحر األَبيض املتوسِط
مَت تَقوية عالقات التَعاون َبني العديد مِ ن ُمؤسسات ِحماية
َ
الطبيعة لِلتخطيط وتَسليم املشاريع كاستِجابة الحتياجات
احملمِ يات ال َبحرية
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جعل المحميات البحرية تعمل  -الدروس المستفادة في البحر األبيض المتوسط

المراحل للوصول إلى محمية
بحرية فعالة
ِ
املتوسط ُهو َعملية
إِن امليثاق ال َرئييس مل َرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات ال َبحرية الجنوبية يف ال َبحر األَبيض
التَقييم والتَعلُم ِمن التَ ِ
ِ
املتوسط التي ت َقوم بِال َعمل يف املح ِميات
حديات التي واجهتها ُدول ال َبحر األَبيض
الصندوق العاملي للطبيعة وشرُ كاءە
ال َبحرية .و ِمن ِخالل ُوجود ُرؤيَة طَويلَة األَمد ،فَقد ت َم التعاون بَني ُ
لِتعزيز قُدرات َهذە ال ُدول ِمن أَجل ت َسليم ُحلول للطبيعة ِمن ِخالل َمحميات بَحرية فَعالة وفا ِعلة .إِن
الوصول إِىل َهذە األَهداف الطَمو َحة هو ناتِج الرِحلَة الطَويلة ِمن َعملية ا ِإلرشاك ِ
الواسع لِكافَة أَصحاب
املصلحة.

دورة الحياة لمحمية بحرية
إِن تأسيس َمحمية بَحرية يَتطلَب إِستخدام نَهج شُ مويل والذي يحتَوي عىل التكا ُملِية يف املكوِنات البي ِئية
والح َيوية وا ِإلج ِتام ِعية وا ِإلقتصا ِديَة .ولَن يَتم تَطبيق ذلِك إِال بِوجود تَرشيعات ُم ِ
ناسبة ،و َهيكلِ َية ُم ِ
ؤسسية
فا ِعلَة ،وموارِد مالِ َية ،وإِرشاك نَشيط ألَصحاب املصلَحة الذي َن يَد َعمون هذا التَو ُجه ِمن ِخالل تَطبيق
َمهاراتِهم ِ
وخرباتِهم الفَريدة.

ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍ

ﺍﻷﻭ
ﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

ﺗﴩﻳﻌﺎت اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﻢ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎ
ﺩ
ﻳ
ﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ

إﴍاك أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﲇ

ﺗﻲ

ﻣ

اﻟﻀامﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
إﴍاك اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺴﺎواة اﻹﺟﺘامﻋﻴﺔ

املرحلة كافَة َجوانِب التَعريف ،وامللكِ ية ،وتأسيس
تَتض َمن َهذِ ه َ
ويكِ ن تحَ قيق ذلِك مِ ن ِخالل َعمليات
حرية.
ب
مُ
و ِإعالن احملمِ ية ال َ
َ
َ
ِإشراك قَو َية ألَصحاب املصلحة وتقارير أولِية مُميزة َحول
املوارِد َ
الطبيعية واحلالَة ا ِإلجتماعِ ية وا ِإلقتصادِ يةِ .إنَ تأسيس
املرحلةَ.
احملمِ ية ال َبحرية َ
وهيكلِيتها ا ِإلدا ِر َية مُتثالن نِها َية َهذِ ه َ

المَرحلة ال ِريادية

املرحلة التي تُصبح فيها احملمِ ية ال َبحرية فَعالَة .و َيكون
هذِ ه َ
َ
َ
فيها ا ِإلتصال و َعمليات ِإشراك أصحاب املصلحة قَوية ،وتَبدأ
ِإدارة املوقِ ع و ُمراقَبته ،و َيبدأ َأيض ًا فيها َعملِية ُمراقَبة التغيير.
املرحلة عِ ن َد ا ُ
حلصول على َدعم َأصحاب املصلَحة
تَنتَهي هذِ ه َ
وهيكلِية حاكِ م َيتها.
لل َمحمِ ية ال َبحرِية َ

مَرحلة اإلكتِفاء الذاتي

ﺣﻠﺔ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ
ﺍ
ﻟ
ﺮ
ﺬﺍ
ﺍﻹﺳﺘﺪﺍﻣﺔ

المَرحَلة ا َألولية

ناجح لل َمحمِ ية ال َبحرية
املرحلة األَخيرة تَض َمن ُمستَقبل ِ
هذِ ه َ
مِ ن ِخالل َعرض َكيفِ ية تحَ قيق احملمِ ية ال َبحرية ألَهدافِ ها و َأن
الفوائِد ا ِإلجتماعِ َية وا ِإلقتِصادِ َية وال َثقافِ ية قَد مَتت ُمشاركتُها
َبني كافَة َأصحاب املصلَحة .و َيتِم ِإعتبار احملمِ ية ال َبحرية على
أنها ُمستدامة في حال مَت ت َأمني املوارِد املالِية َطويلَة األَمد،
و َكسب تأييد واسِع النِطاق من املجتمع ،وا ِإلنتهاء مِ ن َوضع
وهي َكلية حاكِ مِ َية.
ِخ َطة ِإدا ِر َية َ

€

وي ِكن ت َقسي ُمه إِىل ث َالث َة َمر ِ
احل ُمتميزة .و َمع ذلِك ف ِإنَه يف التَطبيق
إِن هذا ال َنهج املتكا ِمل يَتطلَب ال َوقت مُ
بالضورة ت َطبيق املر ِ
احل التي تَم ِذك ُرها آنفاً ويف نَفس ِ
ويكن أَيضاً أَن ت َختلف
ال َعميل ،قَد ال يَتم رَ
السياق مُ
َ
ِ
بَني املح ِميات البَحرية .يَستطيع املدراء أن يَتكيفوا َمع ت َطبيق املهام امل ُختلفة بِحسب الظُروف الواقعية،
والقُدرات ،وت َوفر املوارِد ،ولَكن ِمن أجل الوصول إىل إدا َرة فَعالَة يَجب تَطبيق كافَة الخُطوات.

المراحِل الثَالثَة المطلوبة لِتحقيق
َحرية فاعِلة ،وكما
مَحمية ب ِ
تَم ذِكرُه في َطري َقة " ِبطاقَة
البُوصِلَة" لِتقييم المحمِية البَحرية
والذي قام بتَطويرها مرفق البي َئة
العالمي ال َفرنسي ( )FGEFعام .2010

"إِن العَمل على المحمِيات البَحرية
مِن خِالل هَذِه المراحل هو تحد
ِبحَد ذاتِه ،وأَمر مُعَقد ،ويحتاج إلى
وَقت طويل"
توندي اجاردي
مُديرة تَنفيذية
مؤسَسة صَوت ال ِبحار

الفصل األول :المقدمة
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المراحل تحتاج إلى مشاركة الجميع

إِن املِفتاح لِ َنجاح املح ِمية ال َبحرِية ُهو ا ِإلرشاك الفَعال ل َجميع أَصحاب املصلَحة ُمنذ بِدايَة َعملِية التَخطيط.
ِ
والباحثني،
السلطات ال ُحكو ِم َية ،و ُمستَخدمي املوارِد ال َبحرية،
وت َتض َمن شرَ يحة أَصحاب املصلَحة ِمن ُ
واملجتَمعات املحلِية ،و ُمؤسسات املجتَمع امل َدين .أَن تَكون ِمن أَصحاب املصلَحة ،يَجب أَن يَكون ُهنالك
اه ِتامم يف َعملية ُصنع القرار وكَيفية إِدا َرة املوارِد الطَبيعية.
الفَوائِد التي ت َجنيها ُسلطات امل َحميات البَح ِريَة التي تُشارِك أَصحاب املصلَحة تَتضمن:
• َتحسني ال ِفهم َحول القضايا البي ِئ َية واإلِج ِتام ِع َية واإلِق ِتصاد َية ِمن ِخالل تجميع املَعلومات َ
وخل ِفيات
ُمتَن ِوعَة.
الحكو ِم َية.
والسلطات ُ
• ِزيادَة ال ِث َقة والترَ ا ُبط َبني أَصحاب املص َلحة املحليني ُ
وصنع َقرار ُمشرتك ( ِمثال ،التَخطيط واملرا َقبة و َتطبيق القانون).
• َمسؤوليات إِدا ِرية ُ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭ
ﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

ﺗﴩﻳﻌﺎت اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﻢ

ﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎ
ﺍﻟ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲﺩﻳﺔ
إﴍاك أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﲇ

ﻣ

ﺗﻲ

ﺣﻠﺔ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ
ﺮ
ﺍﻟ ﺍﺬ
ﺍﻹﺳﺘﺪﺍﻣﺔ
اﻟﻀامﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
إﴍاك اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺴﺎواة اﻹﺟﺘامﻋﻴﺔ
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الحوار َبني القطاعات ذات الصرِ اعات و ُمستخ ِدمي املوا ِرد.
• َتحسني ِ
• َتسهيل اإلِمتثال َ
الحاجة إِىل أإلنفاذ).
الطوعي للتَرشيعات املتفق عَليها ( َتقليل َ
ِ
الصندوق
ِمن ِخالل َمرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات ال َبحرية الجنوبية يف ال َبحر األَبيض
املتوسطَ ،ع ِم َل ُ
ِ
املتوسط
العاملي للطبيعة َمع ُ 20مؤسسة شرَ يكة ل َدعم املحميات ال َبحرية املختا َرة يف َمنطقة ال َبحر األَبيض
للبدء بالخُطوة األوىل يف َهذە الرِحلَة .دعم املرشوع َسبعة َمحميات بَحرية ِمن أجل اس ِتكامل املر َحلة
األَولية والِميض قُدماً نَحو املر َحلة الريا ِديَة .تَم ت َصميم املشاريع امليدانية من خالل استخدام ال َنهج التشاريك
حتى ت َشتَمل عىل شرَ يحة ِ
واس َعة ِمن أَصحاب املصلَحة املحليني وال َوطنيني ِمن أَجل ت َطوير ِخطة إدارية
فَعالة.

خارطة الطريق لهذه الوثيقة
ت ُو ِفر َهذە ال َوثيقة َمجمو َعة ِمن ال ُدروس املستفا َدة اعتامدا ً عىل النشاطات ،وا ِإلنجازاتِ ،
والخربات التي
ِ
املتوسطَ ،وبِشكل
ت َم تحقيقُها ِمن َمرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات ال َبحرية الجنوبية يف ال َبحر األَبيض
خاص َحول التَخطيط وإِدارة املح ِميات ال َبحرية .ويَتم ذلِك ِمن ِخالل إتباع الخُطوات الال ِز َمة لِ َنقل املح ِمية
ال َبحرية ِمن َوضع التأَسيس إىل الحالة التَشغيلية الكا ِملَة (ا ِإلك ِتفاء الذايت) ،وت َسليط الضَ وء ِمن ِخالل حاالت
ويكن ت َطبيق
ِدراسية وت َجا ُرب ِخربات أَولية ،و ِمن ِخالل التَحديات التي ت َم تَعريفها ِمن أَصحاب املصلَحة مُ
املام َرسات ال َجيدة لتخطي ِمثل َهذە التحديات.
تدور َمحاور َهذە ال َوثيقة َحول ثالث َة خُطوات والتي تَتضمن املر َحلة الرِيادية (إِنظر الفصل الثانيِ ) ِمن
ت َطوير املحميات ال َبحرية :إِرشاك أَصحاب املصلَحة ،تقييم الحالَة ،والتَخطيط ال َعميل .لِكُل ِمن هذە
الخُطوات ،ت َم ت َوضيح أَهم ال َعمليات والدروس املستَفادة وتَم تَعريف التَحديات و َعرضها ِمن ِخالل
الحاالت ِ
الدر ِاس َية لِلمشاريع.
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إِن تَوفري ال َدعم وا ِإللتزام ِمن ِقبَل ُصناع ال َقرار ُهو نشاط يَجب أَن يَ ِتم ال َعمل بِه عن َد بدايَة َعملِيَة التنفيذ يف املح ِميَة البَحرِية ،ويَجب أَن يَ ِتم
واصلة ال َع َمل بِه ِخالل َع َملية التنفيذ لِل َمح ِمية البَحرية.
ُم َ

حالة دراسية :إشراك السلطات المحلية في تطوير الخطط
اإلدارية في الجزائر

اللجنَة الت ِ
َوجيه َية لمتنَزه
الوطني
تازَة َ
•الكاتب العام لِلوِال َية
•املدير العام لِلغابات
•خفر السواحل
• ُمدي ِر َية البي َئة
السِياحة
• ُمديرِية
َ
َ
• ُمديرِية الثقافَة
• ُمدي ِر َية صيادي األَسماك
• ُمدي ِر َية األَشغال العا َمة
• ُمدي ِر َية الهيدروليك
• ُمدي ِر َية ا ِإلدا َرة العا َمة
•اجلامِ عات
•الَلجنَة ال َوطنِية لِل َم ِ
ناطق
ِ
الساحل َية
َ
َ
• ُرؤَساء ثالثة َبلدِ يات لل ُمتَنزه
صيد األَسماك
• ُغرفة َ
•جمعِ يات الصيادين
َ
•ا َ
جلمعِ يات ال َثقافِ َية احمل ِل َية
• ِإحتاد النَشاطات تحَ ت املاء

يف عام  ،2009بَدأَ ُمت َنزە تازة ال َوطني والذي تَبلُغ ِمسا َحتُه ِ 3،807هكتار ِب َعملية ت ِ
َوسعه لِيش َمل
ِ
املناطق ال َبحرية املحا ِذيَة لَه والتي ت َبلُغ ِمسا َحتها ِ 9،603هكتار .إِن هذا املرشوع ُهو ِمثال ُممتاز ملا
يَتعلق بالحاكِم َية الج ِي َدة والتي ت َحقَقت يف بِدايَة املر ِ
َجح ُموظفوا املت َنزە يف إِرشاك
احل األَولِ َية َحيث ن َ
والسلطات يف ت َطوير ِ
الخطَة ا ِإلدا ِريَة ملستَق َبل املح ِم َية
ُممثلني ِمن كافَة أَصحاب املصلَحة املحليني ُ
ال َبح ِريَة .لَقد ت َم ت َحقيق حاكِم َية قَويَة ِخالل َمر َحلة التَخطيط وذلِ َك ِمن ِخالل الَلج َنة التَوجيهِية ،التي
َمه َدت الطريق إللتزام طويل األَمد ِخالل َمر َحلة التَنفيذ لل َمح ِمية ال َبحرية.
يَتض َمن أَعضاء الَلج َنة التوجي ِه َية ُممثلني عىل ُمستوى َرفيع ِمن ِقطاعات ُمختَلِفة ِمن الوِاليَة (املقاطَعة)
َحيثُ يَقع املتَنزە .وقَد ترأَس األَمني العام لِلواليَة الَلج َنة التَوجيهِية (حاكِم هذا ال ِقسم ا ِإلداري) ،مام
َوفر إلتزام قَوي ِمن ِق َبل األَعضاء.
لَقد ت َم ا ِإلتفاق عىل َدور اللج َنة التوجي ِهيَة يف ا ِإلتفا ِقيَة املوقَعة ِمن ِقبَل كافَة األعضاء ِعن َد بِدايَة
املرشوعَ .حيثُ كانَت َمسؤولِيَة الَلج َنة التَوجيهِية تَتض َمن التايل:
•ا ِإلرشاف عىل و َتسهيل عَم ِل َية َتنفيذ املرشوع.
• َتوفري التَوجيه ال َفني والدَعم لِ َفريق التَخطيط يف املر ِاحل املخ َت ِلفة لِ َعملية التَنفيذ.
•إِتخاذ كا َفة التدابري الال ِز َمة ِمن أَجل َتسهيل َتحقيق املرشوع.
َ
الخ َطة ا ِإلدا ِرية يف املستَقبل.
•ضامن َتنفيذ ِ
• َتشجيع ِتكرار التَجربة هَ ذە يف املحا َفظة.

السنتني َس َهل نجاح هذا ال َنهج يف
إن إِرشاك أَصحاب املصلَحة املحليني يف ال َعملِ َية التَشا ُورية ِخالل َ
ت َقديم ِخطَة إِدا ِريَة قَويَة.

الدُروس المستَفادَه

• ِإن قا َمت ُس َ
لطة معترف بها ِبتَر ُأس •املشار َكة الفَعالة لِلجنَة التَوجيهِ ية
ِخالل َعملِية التَخطيط ا ِإلداري
الَلجنَة التَوجيهِ َية ،ف ِإن احلاكِ م َية
لِل َمحمِ ية ال َبحرِية ُيسهِ ل احلِ وار
لِلع َملية مِبجموعِ َها ستتحسن.
والتَعاون َبني ُمختلف القِ طاعات
و َأصحاب املصلَحة.

التَحدِيات التي تَم تَحديدها
السلطات ا ُ
حلكومِ َية
• ِإن كانَت ُ
املسؤولَة ال مَتتَلك ال ُقدرات ال َفنِية
الال ِز َمة لِقيا َدة ال َع َملِية التَشاركِ ية
َأو ِإن لَم تَس َمح الظروف ِبتأسيس
حاكِ م َية َجيدة ،فحينَها َيجب َبذل
املزيد مِ نَ ا ُ
جلهود نَحو ِإشراك
َأصحاب املصلَحة احملليني.

• ِإن تأسيس لجَ نة تَوجيهِ ية قَوية
ِسنة كامِ لَة مِ ن
قَد َيتطلَب ال َعمل ل َ
الضَغط وا ِإلستِشارات.

•الَلجنة التَوجيهِ َية التي تُوضِح
تَوقعاتِها مِ ن األَعضاء هي التي
َنجح على األَغلَب في ِإستدا َمة
ت َ
ا ِإللتِزام َعن تِلك التي ال تَقوم
ِبتَوضيح التَو ُقعات.

•غالِب ًا ما َيتم التقليل من شأن
ا ُ
جلهود الرامِ َية ِإلى تَعزيز وتَسهيل
َعمل الَلجنَة التَوجيهِ ية .و َيجب
َأن َيتم التخطيط لِل َوقت واملوازَنة
واملوارِد الال ِز َمة ِل َعمل الَلجنَة
التَوجيهِ ية ُمسبق ًا.

إشراك أصحاب المصلحة

تحقيق حاكمية جيدة
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إِ َن إِرشاك أَصحاب املصلَحة ِمثل َصيادي األَسامك والغَواصني يف ت َطوير املح ِم َية ال َبح ِريَة ويف التَخطيط ا ِإلداري ُهو أَمر بالغ األهمية لِتَحقيق
الصعيد البيئي
َمح ِمية بَح ِريَة فَعالَة .إِن َعملِ َية إِرشاك أَصحاب املصلَحة والتَخطيط التَشاريك ُهو األَساس ألَي َمح َمية بَح ِريَة لِتقديم الفَوائِد عىل َ
والصعيد ا ِإلجتامعي وا ِإلقتصادي ،وذلك ِمن ِخالل التَشا ُرك املتبا َدل يف ا ِإلحتياجات واألَولَويات ،واملع ِرفَة املحلِ َية واملل ِك َية.
َ

حالة دراسية :إشراك َأصحاب المصلحة في عملية التخطيط
في تركيا
تم إعالن كاش-كيكوفا كمنطقة متمتعة بحامية خاصة َ ما بَني عام  2003وعام  .2006وبِال ُرغم ِمن ذَلك،
لَم يَتم تَطوير أَي إِسرتاتي ِج َيات ِمن أَجل إِدا َرة املوارِد ال َبح ِريَة يف ِ
املنطقَة ولَم يَتم ت َنظيم رِحالت القَوارِب
الصيد غَري امل ُستَدام تَح ُدث بان ِتظام
وصيد األَسامك والغَوص أَو ال ُرسو .وكانَت َعمليات التدمري ونشاطات َ
َ
املنطقَة ،وت َستَ ِ
يف ِ
هدف بِشَ كل رئييس األَسامك الكَب َرية التي يَ ِتم بَي ُعها لل َمطا ِعم املحلِ َية .و َعليه فَقد قام
َمرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات ال َبحرية الجنوبية يف ال َبحر األَبيض ِ
املتوسط ِب َدعم ُسلطات املح ِميات
الخاصة .با ِإلضافَة إِىل ذلِك ،فَقد قا َم
ال َبحرية الترُ كِية لِتطوير ِخطَة إِدا ِريَة ملح ِمية كاش-كيكوفا ال َبح ِريَة َ
الصندوق العالَمي للطبيعة يف ت ُركيا ِبتَعزيز ال َنهج التشاريك يف ت َطوير ِ
الخطَة ا ِإلدارِية ملح ِمية كاش-
ُ
كيكوفا ،وذَلك لِضَ امن ا ِإلل ِتزام واملل ِكية لهذە ِ
الخطَة ُمنذ بِدايَة املرشوع.

تم تحديد وإشراك أصحاب المصلحة على الصعيدين المحلي والوطني
في سلسلة من النشاطات المصممة خصيصًا لتلبية اإلحتياجات
المختلفة
التَحديد

الصندوق العاملَي َ
للطبيعة في تُركيا ِبالتَعاون
قا َم ُ
َمع جامِ َعة بوغازيسي و ُمستشارين قانونِني
و ِإدارِينيِ ،بتَشكيل فَريق التَخطيط ،والذي قا َم
ِب َدوره َمع اللجنَة التوجيهِ َية ِبقيا َدة َعملِية التَخطيط
التَشاركي لِل َمحمية ال َبحرِيةَ .حي ُث قا َم فَريق
التَخطيط بتحديد َمجمو َعات َأصحاب املصلَحة
حسب عالقتهم
و َذل َِك الستهدافِ هِ م ِخالل املشروع ِب َ
راجعة
م
ت
ت
وتأثي ِرهِ م على احملمِ ية ال َبحرية ،ولَقد مَ ُ َ
َهذِ ه القا ِئ َمة و ُمستَويات ا ِإلشراك املخ َت ِلفَة عِ َدة
واحساس ُهم
َمرات و َذل َِك ألَن اهتمامات األَفراد
َ
بامللكِ ية َينمو َمع ال َوقت.

اإلعالم

مَت تَطوير َمجمو َعة مِ ن النشاطات ملُختَلف
َمجموعات َأصحاب املصلَحة مِ ن َأجل تحَ سني
فِ همِ هم لله َدف والفوائِد املتر ِت َبة مِ ن احملمِ يات
ال َبحريةِ .إن إعالم َأصحاب املصلَحة ب َعم ِل َية ِإنشاء
َأ ِ
نظ َمة َجدي َدة للنشاطات ال َبشرِية في ال َبحر تَع َمل
في نها َية املطاف على ِبناء ال ِثقَة َبني ُمختلف
والسلطات وفَريق التَخطيط.
املجموعات ُ

إِن ُم َ
شاركة ُمخت َلف
َأصحاب المص َلحة
في َورشة تَدري ِب َية
ُهو َأداة ُممتازَة ِمن
َأجل ِفهم اإلِحتياجات
واإلِهتمامات
المتبادلة
َ

المُشاركة

مَت ِإختيار مُمثلني مِ ن ُمختَلف َمجموعات
َأصحاب املصلَحة مِ ن َأ ِجل ِإشراكهِ م
في َورشات َعمل َموضوعِ َية مِ ن َأجل
َجمع اخلِ برات املت َن ِو َعة في استخدامات
املوارِد والسِياسات ال َبحرية وال ُعلوم
ا ِإلجتماعِ َية َ
والطبيعية والتِجا َرة ِ
وحما َية
َ
الطبيعة و ِإعا َدة ت َأهيل ال َبحر ،وذل َِك
ِلتَحديد َأهداف احملمِ ية ال َبحرية واقتراح
استراتيجيات ا ِإلدارة.
َمجموعة مِ ن
ِ

ا ِإلشراك

َسيقوم فَريق التَخطيط ِبتَوليف
املعلومات التي َيتم َجم ُعها مِ ن ِخالل
وسيتم إرسال
ال َعملية التَشاركية َ
ِصناع
ُمقتَرح احملمِ ية ال َبحرية ل ُ
القَرار مِ ن اللجنَة التَوجيهِ َية احمل ِل َية
وال َوط ِن َية.

الفصل الثاني :عناصر تحقيق محمية بحرية فعالة
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َول استِدامَة
وَرشَة عَمل تدري ِبيَة ح َ
صَيدِ األَسماك في المحمِيات
البَحرية والتي تَم تَنظيمها مِن قِبَل
مَحمية كاش-كيكوفا الخاصَة.

إشراك أصحاب المصلحة في مجموعة واسعة من النشاطات َ
واألدوات
في محمية كاش-كيكوفا الخاصة

"لَقد قُمنا ِبحضُور عِدة إِجتماعات
َول هذا الموضوع .أَعتَقد
لِلتعلم ح َ
أَن األُمور سَتسير أَسرع مِن ذي قَبل
وسَيتم إِشراك الناس ِبطريقة أَسرع.
هذِه الطري َقة هامَة لِ ُكل مِن السُكان
المحليين وصُناع القرار".
مورات درامان
مالِك مَركز دراغومان للغوص في
مَحمية كاش-كيكوفا الخاصَة

الدُروس المستَفادَه
مُ•يكِ ن َأن ُيعزِز ال َعمل املك َثف
َ
الذي َيقوم ِبه َأصحاب املصل َحة
احملليني في إقتراح ُحلول ِإدارِية
فَعالَة وتشريعات لِل َمحمِ َية ال َبح ِر َية
كما و َأن ُه ُيسرِع مِ ن إتخاذ
القرارات السِياسِ َية على املستوى
ال َوطني.

• َيجب تكريس ال َوقت الكافي في
ِ
رحلة التخطيط
املراحل األَو ِل َية و َم َ
(ثال َثة َسنوات) ألَن مِ ن شأن ذلِك
َأن ُيقوي َأصحاب املصلَ َحة ِبشَكل
تدريجي لِيكونوا فاعِ لني ِخالل
َعم ِل َية التخطيط ا ِإلداري.

• َيجب َأن َيب ُذل فَريق التخطيط
ال َوقت َمع املجتمعات احمل ِل َية
لِفِ هم واقعي َحول احملمِ َية ال َبحرية
ولِبناء ال ِثقَة.

التَحدِيات التي تَم تَحديدها
•قَد تُشكِ ل قِ لَة اخلِ ب َرة املتع ِلقَة
بالتَخطيط ا ِإلداري لِل َمحمِ يات
وحل
وإشراك َأصحاب املصلَحة َ
الصراعات والتَسهيل عائِق ًا
لِل َعملية.

•تُعتَبر صِياغَة وثيقَة اخلِ َطة ا ِإلدا ِر َية
َعملِية «تَع ُلم مِ ن ِخالل املما َرسة»
وبالتالي َيجب َدع ُمها للوصول
الى ا ُ
خلبراء وفرص بناء القدرات.

• ِإن َعدم اإلستقرار السِياسي
ِبس َبب تغيير ا ُ
حلكو َمة قد َيضع
ِإعالن اخلِ طة اإلدارِية للمحمِ َية
ال َبحرية في خَ طر وقد ُيشكل
ُمستَوى ال ِثقَة والتعاون َبني فريق
والسلطات ا ُ
حلكومِ ية
التَخطيط ُ
الرئيسِ َية عامِ ًال لِلتعا ُمل َمع هذا
التأخير.

• َيجب على كِ ال الطرفني الداعم
واملعارِض ملستَقبل احملمِ ية
ال َبحرية َأن َيتم َدعوتُهما
وتشجيع ُهما على املشاركة في
َعم ِل َية التَخطيط ألَن هذا َسيس َمح
ِبتعريف كِ ال َ
الطرفني على املشاكِ ل
و ُيوضِح ا ِإلختالفات َبينَهما.
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الترويج لقيمة التنوع البيولوجي البحري

أن َعدم ت َوفُر ال َوعي وال ِفهم الكايف لِقي َمة املح ِم َية ال َبحرية كأدا َة ُم ِد َرة للفوائِد لِكل ِمن املجتَمعات املحلِ َية وأَصحاب املصلَحة قَد يُش ِكل خَطرا ً
عىل تَطور وظائِف املحميات ال َبحرية .ويُعتَرب زيادة الوعي لِل ُمجتمعات املحلِ َية ُمكوناً َرئيسياً ِإلدا َرة املح ِم َية ال َبح ِريَة .ويَع َمل ا ِإلرشاك الجيد عىل
تأمني ال َدعم و َحق املل ِك َية وبالتايل يُروِج ويُسهِل تطبيق ِ
الخطة ا ِإلدارية.

حالة دراسية :إشراك المرأة المحلية لزيادة الوعي حول فوائد
المحمية البحرية في تونس

ِ
والساحليَة والتي تَقع يف ال ُجزء الشاميل ِمن َدولة تونِس
ت ُعتَرب َمح ِميَة كاب نيغرو  -كاب سرياط البَح ِريَة
ِ
إِحدى أَهم ِ
املناطق الري ِفيَة غَري امل ُتطَورة .و َعليه ف ِإن تأسيس َمح ِميَة جدي َدة َسيكون مبثابَة أداە لتطبيق
إسرتاتيجِية َوط ِنية ت ِ
َهدف إِىل التطور املستدام لِلسكان املحليني .و ِمن أَجل زيادة الوعي َحول أَه ِمية
لسكان املحليني
املح ِميَة البَحرية يف توفري مصا ِدر َدخل بَديلة وكَيفية ُمسا َهمتها يف ال َرخاء ا ِإلجتامعي لِ ُ
الصندوق العامل َي للطبيعة ومبشاركة اللجنة املندوبية الجهوية للفالحة بِصياغَة َمجمو َعة ِمن
قام ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
النشاطاتَ .حيث شاركت أ رَ
كث من َ 30سيدة من منطقتي خورغاليا والدميان يف َمجموعة من ِو َرشات
ِ
ال َعمل التي ت ُركز عىل قي َمة حاميَة التَنوع البيولوجي البَحري املحيل وكَي ِفية املحافَظة عىل خَدمات
ِ
الساحليَة .إِن ُمعظَم اإليرادات املحلِيَة تأيت ِمن تَصنيع الِحرف
ال ِنظام البيئي والتي َستُفيد املجتَمعات
ِ
ِ
الرئيسيَة
اليَد ِويَة واملستَحرضات املحلِيَة وال ُعضوِية ومن إستخدام النباتات ال ِعطريَة يف تَصنيع الزيوت
واألَدوية .وقد سا َعدت َورشات ال َعمل هذە النساء عىل ِفهم َحلقَة ال َوصل بَني ِغذا ِءهم وتأَمني ُمستوى
وسلطت الضُ وء عىل كَي ِفية ِقيام املح ِميات البَحرية يف ُم ِ
ساعدتهم يف
املعيشَ ة وأَه ِميَة املوارِد الطبي ِعيَة َ
ِ
والساحليَة.
ال ُحصول عىل َهذە الفوائِد .نَجحت َهذە املبا َدرة يف َجلب ال َدعم وتطوير املح ِميَة البَحرية
ت َدعم ال ِنساء يف القُرى املحلِيَة اآلن تأسيس املح ِميَة البَحرية ويُشاركِن يف تقديم ُحلول َحول كَيف
ستكون املح ِميَة البَحرية دا ِفعاً لِلمزيد ِمن املساواة واإلستخدام املستَدام لِلموارِد الطَبيعية.

تَع َلمت المجتَمعات
قيمة ِحما َية
المح ِل َية َ
التنوع البيولوجي

دَورة عَملية حَول الصِناعات
اليَدوية ِإلنتاج الشراك (التي
تشبه الصناديق) لجراد البَحر
قد تم تضمينُها في وَرشة عَمل
صَيد األسماك المُستدام والتي
تَم تنظيمُها مِن قِبل النِساء في
إقليم مَحمية كاب نيغرو  -كاب
سيراط البَحرية والساحِليَة.

الفصل الثاني :عناصر تحقيق محمية بحرية فعالة

التعاون َيبني
الم ِ
ِ
صداق َية

قا َم ُمت َنزە تازة الوطني يف الجزائر بِتنظيم أَول ُمسابَقة لِلتَصوير ت َحت املاء يف ِ
ساحل جيجلَ ،حيثُ ت ُعترب
أُوىل األَمثلة ل ِإلتصال َحول أَه ِميَة و َجامل البيئَة البَحرية يف الجزائر.
تمَ ت املسابَقة بالتعاون َمع جمعية ا ِإلغاث َة وا ِإلسعافات األَولِ َية والنشاطات تَحت املاء يف جيجل وه َدفت
إىل ت َرويج املام َرسات املسؤولَة لِلغَوص يف املنطقة .استَثمر املتنزە ايجابِيات َهذە الفعالِ َية ِمن أَجل
الترَ ويج لِل َمحميات ال َبحرية كاداة لِتطوير السيا َحة البيِئ َية وفَتح ِحوار َمع أَصحاب املصلَحة املحليني
َحول املستَقبل القريب لِتأسيس املح ِمية ال َبحرية .إِن شَ عبية َهذە الفعالِية و َجودة الصو َرة التي تَم
السكان املحليني لِتأسيس املح ِم َية ال َبحرية .تشترَ ك الجمعية اآلن
تقدميُها قَد سا َهمت يف تعزيز َدعم ُ
يف الرتويج لِنشاطات الغَوص املسؤول يف املِنطقة ،وقد قاموا أَيضاً بِتحويل الفَعالِ َية األُوىل إىل ُمسابَقة
السياح ،ويُو َجد اآلن ال ِفتات خارِج َية با ِإلضافة إِىل َمنشورات ت َتض َمن
َسنوية للتصوير ت َحت املاء ت َتض َمن ُ
الصيفَ .هذە املبا َدرة ِهي
لسياح ِخالل فَصل َ
َمعلومات َحول ا ِإلرث ال َبحري ملتنزە تازة ال َبحري ُمتا َحة لِ ُ
ِمثال َجيد َحول التعاون بَني إِدا َرة املح ِمية ال َبحرية و ُمش ِغيل نشاطات الغَوص تَحت املاء وقَد سا َع َدت
والسياح َحول املح ِمية ال َبحرية الجديدة يف املنطقة
عىل ت َغيري ا ِإلنطباع لِكُل ِمن املقيمني املحليني ُ
و ِمصدا ِق َية ُموظفي املح ِمية ال َبحرية.

مُ ِنحَت الجائِزَة األُولى لمسابَقة
التَصوير تَحت الماء في مُتنَزه
تازَة الوطني لِلسَيد مَهدي هيماني
ومحمد صيحوني وذلِك لِصورتِهم
عَن سَمكة العَقرب الحمراء
( .)Scorpaena scrofaويُمكنك
ِزيارَة الموقِع التالي الستِعراض
شَريط الصُور الخاصَة بالمسابَقة
http://www.youtube.com/
watch?v=vL0FIaO8Ym8&f
eature=related

الدُروس المستَفادَه

رحلة التَخطيط
• َيتِم ِإعطاء َأولَوية ُقصوى ِخالل َم َ
لِنشاطات ا ِإلتصال والتي تَستهدف ُشركاء ُج ُدد
مِ ن َأجل إشراكِ هم في تَطوير اخلِ َطة ا ِإلدا ِر َية.
ومِ ن َأجل َعدم ِإغفال الشريحة ال ُكبرى مِ ن
استراتيج َية ِإتصال
العا َمة ،فا َن ُه َيتم صِياغَة
ِ
ِ
املراحل ا ُألولى مِ ن ال َعم ِل َية وتَتض َمن كافَة
في
اجلمهور املستَهدف.

رحلة
• ِإن ال ِبدء في تَنفيذ نَشاطات تَوعِ ية في َم َ
التَخطيط لِل َمحمية ال َبحرية ُيساعِ د فَريق
التخطيط في الوصول ِإلى فِ هم َأفضل لِلمِ َ
نطقة
ومِ ن ُثم تَطوير َبرنامج بيئي تَعليمي ُمناسِب
ملستَقبل احملمِ َية ال َبحرية.

التَحدِيات التي تَم تَحديدها
•ال َيتصِل الناس عا َد ًة َمع البي َئة ال َبحرية سوا ًء
َأكانَ ذل َِك ألَسباب َثقافِ َية َأو ألَ َن ُهم َيعيشون
الساحل ،وبالتالي ف ِإن ا ُ
ِ
جلهود
َبعيد ًا َعن
ا ِإلبداعِ َية َمطلو َبة مِ ن َأجل ِإشراك الناس
بال َبحر وذل َِك لِضَمان فِ هم َأهمِ َية ِحما َية التَنوع
البيولوجي ال َبحري في َحياة ا ِإلنسان.

•عِ ن َد تأسيس َمحمِ َية َبحرية جديدة عاد ًة ال َيتوفَر
هُ نال َِك طاقِ م ذي ِخ َبرة في البي َئة ال َبحرية َأو
مهارات ا ِإلتصال ،وبالتالي ف ِإن ال َدعم الفني
والتوجيه هُ ما َأدوات َدعم قَي َمة ِإلطالق ُمبا َدرة
ِإتصال َبسيطة و ُمركزَة وفَعالَة لِلوصول ِإلى
َأصحاب املصلَحة الرئيسني.

• َيجب َأن َيتم تَصميم ِخ َطط بي ِئ َية وتَعليمِ َية
خاصة باجلمهور املستَه َدف لِل َمحمية ال َبحرية،
َ
و َيجب َأن َيتمتَع فريق التَخطيط با ِإلبداع
والتَفكير املطلَق.

استراتيج َية
مُ•يكِ ن َأن يكون في تَصميم
ِ
ِإتصال حتدي ُخصوص ًا عِ ندما تَكون هُ نالِك
حاجة ِإلشراك املجتمعات الريفية في تطوير
َ
احملمِ
السكان احملليني
ركز
ي
ث
حي
حرية.
ب
ال
ة
ي
ُ
ُ
َ َ
ُ
على ا ِإلحتياجات قَصي َرة األَمد و َعدم ال ِثقَة
بالسلطات ،وفي َهذِ ه احلالَة َيجب َأن يكون
ُ
ا ِإلتصال َبسيط ًا و َيتضمن كافَة اهتمامات
الناس و َيعمل على ِبناء ال ِثقَة ِبشكل ُمطلَق.

إشراك أصحاب المصلحة

حالة دراسية :تنظيم مسابقة للتصوير تحت الماء في الجزائر
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بناء القدرات اإلدارية لموظفي المحمية البحرية

ِ
املتوسط القُد َرة عىل َعرض القضايا ا ِإلدا ِريَة أَو
ال يَتوفَر ِع َند امل ُدراء وامل ُامرِسني يف ال َعديد ِم َن امل َحميات ال َبحرية التي ت َقع يف ِمنطَقة ال َبحر األبيض
البِدء بِشكل ُمس َبق يف َعملِية نَشيطة ِمن التخطيط التَشا ُريك لذلك ُص ِم َم بَرنا ِمج بِناء القُدرات مل َرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات ال َبحرية الجنوبية
ِ
املتوسط ِخصيصاً لِتعزيز القُدرات وامل َهارات مل ُدراء امل َحمية ال َبحرية وال َجمعيات غَري ال ُحكو ِم َية والجِهات األَكادميِ َية وامل ُامرِسني
يف ال َبحر األَبيض
والسلطات ال َرس ِمية وذات ال َعالقة وامل ُؤسسات .قدم البرَ نا ِمج من خالل فعاليات تدربية إقليمية ووطنية األَدوات وامل َع ِرفَة الرضورية لِتبيان نُقاط
ُ
الضَ عف ا ِإلدا ِريَة امل ُح َددة والتي ت َم تحديدها ِخالل تقييم ا ِإلحتياجات األَولِية.
وسعى إلرشاك ُمامرِسيني عىل املستوى ال َوطني
ت َم ت َصميم برنامج التدريب ال َوطني لِيتوافَق َمع ا ِإلحتياجات املحلِيَة واألَولَويات وا ِإلطار ا ِإلداري َ
الضورية لِتطوير ِخطَة إِدا ِريَة و َحل لِلرصاعات والتَسهيل وإرشاك أَصحاب املصلَحة ِ
وخطَة
لِل َمحميَة البَحرية ،وقَد رك َز التدريب عىل املتطلَبات رَ
تَقسيم ِ
املناطق لِل َمحمية البَح ِريَة واإلستدا َمة املالِيَة والتَخطيط ال ِتجاري لِل َمح ِميَة البَحريةَ ،حيثُ سا َعد كُل َذلِك املامرسني عىل التَق ُدم ب رُِسعة يف
تَحقيق أَهداف إِدا ِريَة ها َمة.

حالة دراسية :بناء القدرات للسلطات الليبية في تأسيس
المحمية البحرية

بِال ُرغم ِمن أَن ليبيا ت َضم إحدى آخر املساحات العذراء القَريبة ِمن ِ
ساحل ال َبحر األَب َيض ِ
املتوسط إِال أَن
تأسيسهام كان يف عام  .2011وقَد أَخ َرت التغيريات امل َؤ ِ
سس َية التي شَ هدتها
أَول َمحم َيتني بَحريتني تَم
ُ
ليبيا ِخالل العا َمني السا ِبقَني نَقل َهذە املح ِميات ال َبحرية إىل الحالة التنفيذية .ويف هذا اإلطار ،تَم تطوير
َمجمو َعة ِمن ال َنشاطات التَدريبية ِمن أَجل بِناء قُدرات املامرسني الليبيني املسؤولني َعن ُمستَقبل ُجهود
ِ
الحاميَة ال َبحرية .ت َم ت َصميم هذە ال َورشات التدريبية ِمن أَجل تَحسني ِفهم املدراء َحول كَي ِف َية َجعل
املح ِمية ت َعمل ولِدعم ت َطبيق أَول الخُطوات نَحو التَخطيط لِل َمحمية ال َبحرية.
السلطَة البي ِئيَة العا َمة و َمركِز البُحوث األحيائِيَة البَحرية بالتعاون َمع باحثيني
َح رَض ُممثلني ِمن كُلِ ِمن ُ
ِ
الشواطئ دورة تدربية متهيدية حول إدارة املحميات البحرية .وقَد َسمح هذا
ِمن الجا ِمعات و َحرس
َ
َ
َ
ِ
التدريب املكثَف الذي امتَد ألربَعة أيام لِلمشاركني ِمن ال ُحصول عىل َمعرفة أ ِ
املخاطر التي
ساسيَة َحول
ت ُواجِه التَنوع البيولوجي البَحري وخَدمات ال ِنظام البيئي وا ِإلطار القانوين واهداف املح ِميَة البَحرية
والفوائِد والقيود لِلمح ِميَات البَحرية ومعايري اختيار املو ِقع وضَ امن القُدرة عىل إِرشاك أَصحاب املصلَحة
يف َعملية ِ
الخطَة ا ِإلدارِية.
ت َستَكمل النشاطات امليدانِية عا َد ًة التدريب الرسمي ،وكَ ِمثال عىل ذلِك :ساهمت ُمهمة ُم َدتها اسبوع
ِ
واحد لل ِقيام مبسح يف َمحمية عني َغزالة ال َبحرية الفُرصة للتدريب عىل أَرض الوا ِقع َحول أَخذ ال َعينات
ِمن تَحت املاء واساليب املراقَبة.

تَم تَقديم التدريب
المستَهدف ِلمشاركين
ُ
ِ
قاءهم
ت
ان
َم
ت
ُ
•نُظم املعلومات ا ُ
جلغرافِ َية
ال َبحرية
•النَهج العِ لمي في تَصميم
احملمِ ية ال َبحرية
•تَقييم التَنوع البيولوجي
والتَقييم ا ِإلجتِماعي
وا ِإلقتِصادي
• ِإشراك َأصحاب املصلَحة
"كل يَوم فيه تَقدُم ويَتم ال ِبناء
ُ
على ما تَم عَملُه في اليَوم السا ِبق".
الدُكتور خالِد عالم حرحَش
الطبيعة ،وكالَة
قِطاع حِمايَة َ
المصريَة ،والذي
الشُؤون البيئِيَة
ِ
ترأَس وَرشَة العَمل التدري ِبيَة
التمهيدية حَول إدارة اِلمحمِيَة
البَحرية

"المحمِيات البَحريَة هِي مَبادِئ
جَديدَة في ليبيا -لَقد قُمنا ِب َفتح
باب لِطريق جَديد وأفضَل وهُنالِك
شُعور ب َأننا قَد بدأنا ِبشئ مُهم".
هشام قماطي
مُدير الدِراسات في مَركِز
األَبحاث األَحيائِية البَحرية،
تاجوراء /طرابلس ،ليبيا

مَجموعات العَمل لِلمشاركين
الليبيين مِن المحمِيات البَحرية في
وَرشة العَمل الليبية.

الفصل الثاني :عناصر تحقيق محمية بحرية فعالة

تَم تنفيذ ِتسع َفعاِليات
تَدريبية
•تَقييم ا ِإلطار القانوني لِل َمحمية
ال َبحرية ال َوطنية
•تَطوير ِخ َطة ِإدار َية فَعالة
•تَوصيف املوقِ ع
• ِإشراك َأصحاب العالقَة
ِ
املناطق ال َبحرية
•تَقسيم
السمك املستدام
َ
•صيد َ
•التَقييم واملراقَبة
•التَخطيط التِجاري
•حل الصرعات
َ
"إِن أَهم مَعرفة تَعلمتُها هِيَ النَظر
الى المشكِلَة ِبطري َقة مُختلِ َفة
وتَغيير آرائي وأَولوياتي".

إِن إِحدى ال ُنقاط األَ رَ
كث شيوعاً يف امل َح ِم َية ال َبحرية هي ضَ عف املهارات والقُدرات ا ِإلدا ِريَة بَني ُموظفيها،
والتي ت ُعتَرب كَعا ِمل ُمح َدد يف ت َحقيق إِدا َرة فَعالَة وأَهداف ِ
الحاميَة .و ِمن أَجل َرفع القُدرات واملهارات
َمسة َمح ِميات بَح ِريَة يف كرواتيا وهي ( َجزيرة الستوفو و ُمت َنزە تيالسيكا الطَبيعي و ِملجت
لِموظَفي خ َ
الصندوق العاملي للطَبيعة وبِالتعاون َمع َجم ِعية البيئَة
وكورنايت و ُمت َنزە بريجوين ال َوطني) فَقد قا َم ُ
والطَبيعة والتَنمية املستدا َمة الغري ُحكو ِم َية و ِبرشاكَة ُسلطات امل َحميات ال َبحرية وامل َعهد ال ُحكومي
لِحاميَة الطَبيعة و ِوزا َرة البيئَة ِ
وسلطات ال َدولة بِتطوير ِسلسلَة ِمن نشاطات َرفع
وحاميَة الطَبيعة ُ
القُدراتَ .وقد ت َم تطبيق بَرنا ِمج خُطوة ِبخُط َوة ِمن ِخالل َمرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات ال َبحرية
الجنوبية يف ال َبحر األَبيض ِ
املتوسط َويتضمن نشاطات تَدريبية و َعمل ميداين.
َوقد ت َ ِب َع فعالِيات التدريب َعملِيَة ت َطبيق لِلمهارات امل ُكتَسبة يف التَخطيط ا ِإلداري لِل َمحميات الخَمس،
مام سا َعد امل ُوظَفني يف إِنتاج إِطار إِداري قَوي ِمن ِخالل ال َنهج التشا ُريك وإِرشاك أَصحاب املصلحة يف
َعملِية التَخطيط لِكُل َمح ِمية بَح ِريَة .وقَد سا َهمت َعمليات ا ِإلستشا َرة ِ
والحوار امل َفتوح والتَفاوض و َحل
الصرِ اعات ك ِمفتاح َرئييس لِضَ امن ا ِإللتزام والتأييد ألَهداف امل َحمية البَح ِريَة ِمن ِقبل امل ُجت َمعات امل َحلية.
با ِإلضافَة إىل ذَلك فَقد َسمحت َهذە الفَعاليات لِ ُموظفي امل َحميات البَحرية لِلبِدء يف بَرنا ِمج ُمراقَبة
داخيل و ِإلعداد ِخطَة تِجا ِريَة لِل َمح ِميات البَحرية.

مُشا ِرك مِن كِرواتيا في وَرشة
العَمل التدريبية حَول التخطيط
ا ِإلداري لِلمحميَة البَحرية

كرواتيا
مُحاضَرة لِمُشا ِركة مِن ُ
في وَرشَة العَمل التدري ِبيَة حَول
تحديد المَناطق البَحرية.

الدُروس المستَفادَه

• َيجب َأن تُص َمم َورشات ال َعمل التدري ِب َية
ِبحيث تَتض َمن متارين َحل لِل ُمشكِ لَة و ُمحاوالت
ل ِإلستِشا َرة والتفاوض وتَطوير ُرؤ َية َبعيدة األَمد
للتَخطيط املنتَظم .و ِبهذِ ه َ
الطريقة ،مُيكِ ن َأن
ُيع ِز َز الفَريق َمهاراتِه الال ِز َمة لِقيا َدة َعم ِل َية تَطوير
اخلِ َطة ا ِإلدا ِر َية التَشاركية.

التَحدِيات التي تَم تَحديدها
وجد نَقص في املدرِبني الذين مَيتلِكون َمهارات
• ُي َ
تَعليمية ِ
وخبرات واقِ ع َية و َيستطيعون ِبناء
ال ُقدرات لِلممارِسني في احملمِ يات ال َبحرية في
َم ِ
نطقَة ال َبحر األَبيض املتوسِط ،ولِذلك فِ ان ُه
احملمِ
يات
َيجب َجمع املتدربني امل َهرة َمع ُمدراء
ال َبحرية وا ُ
خلبراء مِ ن َأجل تقدمي حاالت دِ راس َية
َعم ِل َية.

• َيجب تَصميم برنامِ ج ل ِبناء ال ُقدرات ِبحيث
َيتوافَق َمع ا ِإلحتياجات اخلاصة لِلجمهور
املستَهدف والتي تَتباين مِ ن َدولَة ِإلى ُأخرى،
ومِ نَ املهِ م َأن َيتم َأخذ خَ لفِ يات ومهارات
املشاركِ ني ِب َعني ا ِإلعتِبار و ُمستوى التَقدم في
تَطوير احملمِ ية ال َبحرية.

•عاد ًة َيقوم املوظفون غَير املُهتَمني ِببناء
ُقدراتِهم ِب ُحضور ال ُفرص التَدري ِب َية وبالتالي
الناجح َيعتَمد على
ف ِإن َبرنامِ ج ِبناء ال ُقدرات ِ
اختِيار املشارِكني َذوي ا ِإلستِعداد وا ِإلهتِمام
في استِثمار ُقدراتِهم ِبشكل مِ َهني و ُمشاركة
وهي َكلة َمسؤولِيات
َهذِ ه ال ُقدرات َمع اآلخرين َ
َمحمياتِهم ال َبحرِية َمع ِن َية تَطبيق املهارات
اجلدي َدة واملعارِف في امليدان.

• َيتم تلقي ُمحتَويات املَناهِ ج عِ ند توا ُفقها َمع
مراجع ال َبحر األبيض املتوسِط والتي تَشتَمِ ل
على حاالت دِ راسِ َية مِ ن َم ِ
ناطق ُجغرافِ َية ُمخت ِلفَة
نهجيات ِإدا ِر َية ُمو َثقةِ .إال َأنه في حال وجود
و َم ِ
املراجع احلقيقِ َية َأو املو َثقة فانَه مِ ن
في
ضَعف
ِ
شريحة
الضروري تَعريف األَم ِثلَة مِ ن ِخالل
َ
وسع.
ُجغرافِ َية َأ َ

•ال َيكون عِ ن َد ُكل املت َدربني ال ُفرصة َبعد انتِهاء
فَعالِية التَدريب مِ ن تَطبيق املع ِرفَة املكتَس َبة في
ُوجد ال َعديد مِ ن ال َعوامِ ل اخلارِج َية
امليدان .وت َ
التي ُت َؤثِر على َعم ِل َية التَطبيق .ولِذلِك َيجب على
ال َبرنامِ ج التدريبي َأن ُيقدِ م آليات ِإبداعِ َية مِ ن
َأجل تَطبيق املهارات اجلديدة وتحَ سني ُقد َرة
ا ِإلدا َرة في احملمِ يات ال َبحرية (مِ ثال :التَدريب
َبعد ُحضور َدورات تَدريبية ،تَدريب على َأرض
الصغيرة)
الواقِ ع ،تَبا ُدل اخل ِبرات لِلمشاريع َ

إشراك أصحاب المصلحة

حالة دراسية :برنامج خطوة بخطوة لتحسين إدارة المحميات
البحرية في كرواتيا
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جعل المحميات البحرية تعمل  -الدروس المستفادة في البحر األبيض المتوسط

تأسيس شبكة من الممارسين وإبقاءهم نشيطين
السلوكِيات ال َجي َدة لِلمدراء ِمن ا ِإلس ِتفا َدة ِمن ال ُدروس املستفا َدة يف َمح ِميات
تَس َمح الشَ بكات ا ِإلج ِتام ِع َية والتَفا ُعل بَني املامرِسني و َعملِ َية ت َبا ُدل ُ
ِ
بَحرية أُخرى ،ويف َدعم بَ ِ
الرئيس َية .أعطى َمرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات ال َبحرية الجنوبية يف ال َبحر
عضهم ال َبعض يف ت َحقيق أَهداف ا ِإلدا َرة
ِ
املتوسط الفُرصة لِتطوير شَ بكة ِمن املامرِسني املدربني والذين َسيعملون عىل ت َقوِية و َدعم شَ بكة املح ِميات ال َبحرية الحالِ َية يف َمنطقة
األَبيض
ِ
املتوسط ضمن َمرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات ال َبحرية الجنوبية.
ال َبحر األَبيض

حالة دراسية :برنامج بناء قدرات متكامل
َيست ُمجرد أداة ت َعليمية .واله َدف ِمن الفعالِيات التَدري ِب َية وتَطبيق ُمبا َدرات
إِ َن ُمبا َدرات بِناء القُدرات ل َ
واصل ونُقاط ا ِإلتصال والتَعاون بَني املامرِسني ولِتَحفيز األَفكار َحول كَي ِف َية
املهارات ِهي ت َحقيق التَ ُ
ُمعالجة التَ ِ
حديات ا ِإلدا ِريَة .قا َم ُمدراء َمح ِميات بَحرية ِمن َ 11دولَة ِمن ِخالل َمجمو َعة ِمن َورشات
ال َع َمل التَدري ِب َية َحول التَخطيط لِلسيا َحة املستَدا َمة وإِدارة َصيد األَسامك و َغريِها ِبتَعريف وتِبيان
نُقاط الضَ عف املح َددة لِلمحميات ال َبحرية .وقَد َعمل َمرشوع تطوير القدرات لشَ بكة ُمدراء املح ِميات
ال َبحرية الجنوبية يف ال َبحر األَبيض ِ
املتوسط بِتوفري ِمنبرَ لهؤالء املامرِسني ِمن أَجل التَج ُمع لِتعلُم َمهارات
َجديدة يف ِظل ُمناقَشة الحلول لِلمشاكِل املو َح َدة.

"إِن مُشاركة الِخبرات والدروس
المستَفادة مِن المحمِيات البَحرية
في مَنطِ َقة البَحر األَبيض
المتوسِط وما بَعدها هي وَسيلَة
فَعالة في ِبناء قُدرات الشَبكة
كامِلَة".
آن والتون
مُديرة البرامِج في مُؤسسة إِدارة
المحيطات والغِالف الجَوي الوَطني
( )NOAAلِبرنامَج ِبناء ال ُقدرات
لِلمَحمِيات البَحرية الدَولية

األنشطة المستهدفة التي تم تطويرها كمتابعة لورشة العمل
التدريبية المتعلقة ببرنامج بناء القدرات ضمن مشروع شبكة مدراء
المحميات البحرية الجنوبية في البحر َ
األبيض المتوسط
قاعدة بيانات الخبراء

مَت تطوير قاعِ َدة بيانات لِلخبراء و َذلِك مِ ن َأجل
َدعم املدراء بالتفاصيل املتَع ِلقَة ِبا ُ
خلبراء في
احملمِ
َية ال َبحرية
َمجاالت ُمتَعدِ َدة مِ ن ِإدا َرة َأعمال
التي تَتض َمن ُكل مِ ن ال ُعلوم وا ِإلدا َرة واملا ِل َية،
وتَع َمل َهذِ ه القاعِ َدة على َربط املمارِسيني
امل َهرة باحملمِ يات ال َبح ِر َية وتوفير آ ِل َية
ُمباشرة مِ ن التعاون وعالقات العمل.

البوابة اإللكترونية

رحلة
ُت َعد ال َبوابة ا ِإللكترو ِن َية في َم َ
التَطوير حالِي ًا وستضُم َمواد تَعليمِ َية
تَفا ُعلية و َأدوات للتوصل والترابط.
وتُعتَبر َهذِ ه ال َبوابة ا ُألولى لِبنَاء ال ُقدرات
املتاحة في
ِإلدا َرة احملمِ يات ال َبحرية
َ
العال َم ،وستكون ُمنتَدى لِل َمما َرسة على
الشَبكة وتبا ُدل املعلومات و ُفرصة لِلوصول إلى
التَعلم واملواد التَدريبية التفا ُعلِية با ِإلضافَة ِإلى
ِلص َور والفيديو َحول احملمِ يات ال َبحرية في
َمكتبة ل ُ
ال َبحر األَبيض املتوسِط.

ِزيارات الخُبراء

نصيحة ُمق َدمة مِ ن ُمدراء َذوي ِخب َرة و ُعلماء و ُمؤسسات غَير
ِإن ال َبحث َعن
َ
ُحكومِ َية هي ِإحدى َأفضل ُ
ُواجه املدراء .ولَقد
الطرق ِلتَخطي التَحديات التي ت ِ
َسهل َمشروع شَبكة ُمدراء احملمِ يات ال َبحرية اجلنوبية في ال َبحر األَبيض
املتوسِط ملدراء احملمِ َية ال َبحرية الذين َيحتاجون ِإلى ال َدعم َحول قضايا
ُمتخَ صِصة آلية الوصول إلى هؤُالء ا ُ
خلبراء (مِ ثال :قا َم ُمدراء ُمتنَزه
كابريرا ال َوطني ِبزيا َرة طاقِ م َعمل املدي ِر َية العا َمة حلما َية ا ُألصول
َ
الطبيعِ َية في تُركيا وذل َِك لِل َعمل على التَخطيط السياحي) .لَقد
ني املمارِسني َعبر
ساهم هذا النَهج في تحَ سني التَعاون َب َ
َ
ا ِإلقليم في ِإيجاد َأفضل َطريقة َ
حلل نُقاط الضَعف ا ِإلدا ِر َية.

برنامج المنح الصغيرة

صغي َرة لِل َمحميات ال َبحرية الفردية َأو
مَت تخصيص مِ نَح َ
لِلشَبكة ال َوطنية لِلمحمِ يات ال َبح ِر َية وذل َِك لِتطبيق املهارات ِبنا ًء
الصغيرة ِبشكل
على تَدريب ِبناء ال ُقدراتَ ،حي ُث مَت تَصميم املِنح َ
خاص ِإلغالق ال َثغرات املعلوما ِت َية في احملمِ يات ال َبح ِر َية (مِ ثال :مَت
تَنفيذ تَقييم ُألسطول الصيد وملعدات الصيد في َمحمِ َية كارابورون-
ساهم ال َبرنامِ ج ِبشكل َكبير في زِيا َدة
سازان ال َبحرية في البانيا) ،وقَد َ
تَقييم حالَة احملمِ ية ال َبحرية والتي كانَت اساسية لتحديد َأهداف ا ِإلدا َرة.

الفصل الثاني :عناصر تحقيق محمية بحرية فعالة

ُي ِ
لعمل معًا َأن َي ُحل
مكن ِل َ
ِ
المشت َركة
المشاكل ُ

شَب َكة البَحر األَبيض المتوسِط
للتَعاون وتبادُل الزيارات بَين دُول
المحمِيات البَحرية.

َدعم بَرنا ِمج بِناء القُدرات يف َمرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات البَحرية الجنوبية يف البَحر األَبيض ِ
املتوسط
زيارات التَبا ُدل التي تَض َمنت املدراء وصيادي األَسامك و ُمش ِغيل نشاطات الغَوص ِمن ُدول ُم ِ
تعد َدة وذلك
ِمن أَجل تَسهيل َعملِيَة التعاون وعالقات الرتابط بَني أَصحاب املصلَحة يف املح ِميات البَحرية لِلبَحر األَبيض
املتوسط .وقَد رعت املح ِميات البَحرية ذات ال َنهج ا ِإلداري التشاريك املعروف َجيدا ً ِ
ِ
والخطَة ا ِإلدا ِريَة تلك
املح ِميات البَحرية ذات الصرِ اعات ِ
الداخليَة ( ِمثالِ :عندما يجري تصميم ِ
املناطق املعزولة بِوجود ُمعا َرضة
ِمن أَصحاب املصلَحة) ،أَو تِلك التي ال تَزال تُ ِعد يف ِ
الخطَة ا ِإلدا ِريَة .وقَد َع ِملت َهذە الزيارات عىل
ال ُوصول إِىل إِتفاق ونَص َرسمي بَني املح ِميات البَحرية يَتض َمن التعاون املشترَ ك يف النشاطات التي تَتضَ من
تطوير ِ
الخطَة ا ِإلدا ِريَة و ُمراقَبتهاَ .سيعزز هذا التَعاون املشترَ ك شَ بكة املح ِميات البَحرية يف البَحر األَبيض
ِ
املتوسط وسيَعمل عىل تأَمني ال َدعم ِمن أَصحاب املصلَحة لِنشاطات املح ِميَة البَحرية.
ِ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺪﺭﺍﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ
ﺍﻟﺠﺒﻞ ﺍﻷﺳﻮﺩ )ﻣﻮﻧﺘﻴﻨﻴﻐﺮﻭ(

ﺍﻟﺒﺎﻧﻴﺎ

"عِندما تُقا ِبل أَشخاص مِن ايطاليا
وفَرنسا أَو الواليات المتحِدَة
األَمريكِية فَحينَها سَتبدأ ِبالتفكير
ِبطري َقة أُخرىَ ،فمُشكِلتَك لَيسَت
فَريدة مِن نَوعِها ،ويُوجَد في
مَحميات بَحرية أُخرى نَفس
القضايا لَدى الناس ونَفس
المشاكِل التي قاموا ِبحلها ودائِماً
تُوجد َطري َقة لِذلِك".
ساندرو دوجموفيك
المدير العام لمتَنزه بريجوني
الوَطني

ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
ﺗﻮﻧﺲ

ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻣﺼﺮ

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

زا َر َصيادوا األَسامك ِمن ُمت َنزە َجزي َرة الستوفو الطَبي ِعيَة (كُرواتيا) َمح ِميَة تور جواسيتو البَحرية (ايطاليا)،
َحيث َحققَت تور جواسيتو نَهج إِدا َرة ت َشاريك بَني ُسلطَة املح ِمية البَحرية وصيادي األَسامك املحلِيني
الصيد باس ِتخدام
(وا َحد بال َعرشة ِمن َمسا َحة  22كيلو ِمرت ُمربَع تَقريباً هي منطقة معزولة ،بَينام يُسمح َ
ُمعدات ُمختا َرة يف باقي ِ
املنطقَة) ،وقَد َجلَب هذا ال َنهج َمردودات كَبرية لِلصيادين مع تَل ِبيَة أَهداف
الِحاميَة لِل َمحمية البَحرية .شا َرك َصيادوا األَسامك ا ِإليطالِيني األُمور التي استفادوها ِمن تأَسيس َم ِ
ناطق
ِ
الحاميَة و َم ِ
الصيد .إِن هذا التَبا ُدل كا َن املِفتاح يف تأمني َدعم صيادي األَسامك ِمن كُرواتيا لخطَة
ناطق َ
تحديد املناطق الجدي َدة يف الستوفو.

الدُروس المستَفادَه

• َيجب َأن َيتم اختيار املشاركِ ني ل ِإلشتراك في
زِيارات التبا ُدل ِبح َذر ،وفي ال َوضع املثالي َيجب
َأن َيكون املشاركِ ني الزائِرين مِ ن احملمِ يات
ال َبح ِر َية( :أ) قا َدة ُمجتَمع( ،ب) ُملتَزمني لِلتَع ُلم
وزيادة املعرفة( ،ج) لديهم االستِعداد ملشار َكة
ِخبراتِهم َمع َأقرانِهم في ال َعمل( ،د) مدركني
ملاذا مَتت َدعوتُهم و (ه) ُمستَعدين لِل َمشار َكة
ِبفعا ِل َية في اِلتَخطيط لِلتَبادل.

• َأن ُيص ِبح َأي مُمارِس ُعضو في شَب َكة فهذا
َيعني َأن َعليه ا ِإلستفا َدة مِ ن ِخبرات َأقرانه
و َأن َيرت ِبط َمع ُعلماء ُ
وخبراء من ُدول ُمخ َت ِلفَة.
هذا َيدعم النَهج مِ ن األَسفَل ِإلى األَعلى ِبشكل
َكبير والذي َيبني ُسفراء ِحما َية َ
الطبي َعة الذين
السِياسة ال َوط ِن َية و ِإدا َرة
لَهم تأثير على َعمليات
َ
املوارِد على املستَوى احمللي.

التَحدِيات التي تَم تَحديدها
•عا َدة ما تكون املسؤولِيات امل َع َدة ُمس َبق ًا
للمحمِ يات ال َبحرية كبيرة ويكون هنالك َوقت
َمحدود مِ ن َأجل التَغيير ُ
وخصوص ًا ِخالل فَترة
ِ
الصيف .و َعليه َيجب َأن تَبدأ َعمل َية التَخطيط
َ
لِلتبا ُدل ب َأر َبعة َأش ُهر ُمق َدم ًا على األَقل.

•تُشكِ ل َعم ِل َية تَطوير وتَطبيق َمشاريع مِ نَح
ويكِ ن
الصغي َرة ،مُ
صغيرة فَعالَة تحَ ٍد لِل ُمؤسسات َ
َ
املؤسسات َعم ِل َية التَعلم مِ ن ِخالل ال َدعم
ز
ز
ُع
ت
ن
َأ
َ
ِ
َ
َ
ُ
رامِ
الفَني اخلارِجي وزِيارات اخلبراء أو َب ج
ني احملمِ يات ال َبحرية.
التَو َأمة َب َ

•تَس َمح ُفرص ِبناء ال ُقدرات ِبالتعاون الذي
َيتخطى فترة املبا َدرة الواحدة ،و َكمِ ثال على
ذلك :تصبح ُمشار َكة صانِعي القَرار ال َرئيسيني
مضمونة من خالل تعزيز إقامة التعاون على
املدى الطويل بني احملمِ يات َ
الطبيعية الزائرة
ُ
واملُستَضيفة  .و َيجب َأن َيتم تَخطيط املبا َدرات
التي تلي ال َورشات التدري ِب َية ِب َحيث تزِي َد ُفرص
التَعاون َبني ُمدراء احملمِ ية ال َبحرية وا ُ
خلبراء
الفَنيني وال ُعلماء أيض ًا.

• َي َ
تطلب ِبناء قاعِ َدة َبيانات و َبوا َبة ِإلكترو ِن َية
واحلِ فاظ عليهما ُجهد ًا َكبير ًا ،وتحَ تاج ِإلى
التِزام َطويل األَمد ِلتَحديث قاعِ َدة ال َبيانات
وتَوزيعِ ها َبني املستَخدمني.

إشراك أصحاب المصلحة

حالة دراسية :مشاركة أفضل الممارسات
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•إشراك المجتمعات المحلية في تقييم الحالة
•تقييم األطر المؤسسية والتشريعية
•تقييم التنوع البيولوجي وفهم قيمة خدمات النظام
البيئي
•تقييم اإلستدامة المالية
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إشراك المجتمعات المحلية في تقييم الحالة

السكان املحلِيني خُصوصاً
إِن ارشاك أَصحاب املصحلَة املحلِيني أَمر هام ِمن أَجِل ال ِفهم الكا ِمل لِتعقيدات املو ِقع الذي يَ ِتم تَقيي ُمه.إن لدى ُ
ُم ِ
وصيادي األَسامك) ث َر َوة من امل َع ِرفَة ال تُص َدق ِبخُصوص البيئَة املحلِيَة ،و َعليه فإنَه يُوىص مِ
دائاً باس ِتكامل
ستخدمي املوارِد ( ِمثال :الغَواصني َ
ِ
رشيَة لِلقيام بِتقييم ِعلمي شا ِمل.
الدراسات ال ِعل ِميَة بِاملع ِرفَة املحلِيَة ،وهذا أَيضاً ُمفيد ِعندما ال تَتوفَر املوارِد املالِيَة والبَ ِ

حالة دراسية :الدمج ما بين المعرفة المحلية والتقييم العلمي
في محمية كاش-كيكوفا الخاصة ،تركيا

اومت تورال  -الصُندوق العالَمي
للطبيعة في تُركيا
َ

الدُروس المستَفادَه
•تُساعِ د املع ِرفَة احمل ِل َية ونَقل املهارات َبني
َأصحاب املصلَحة وال ُعلماء إلى تَوصيف َأش َمل
لِل َمحمِ ية ال َبحرية.

• ِإنَ تَوضيح ال َبيانات العِ لمِ َية ِبطريقَة َسهلَة
ِلسماح لَهم ِباملشار َكة
ل ُ
ِلسكان احمللِيني هام ِجد ًا ل َ
ِ
حمِ
في َعمل َية التَخطيط املستَق َبلي لِل َم َية ال َبح ِر َية
ِلحصول على املصداقِ َية َبني املجتَمع.
ول ُ

التَحدِيات التي تَم تَحديدها
•تَقود املقا َبالت غَير املُنتَظ َمة إلى ِحوار َمفتوح
َحول املشاكِ ل ال َيومِ َية التي ُت َؤثِر على املجتَمعات
احمل ِل َية والتي مُيكِ ن َأن تَزيد ِح َدتُها وتَص ُعب
ِإدا َرتها ,و ِبال ُرغم مِ ن ذلكَ ،يجب َأن َيكون ِلفَريق
واضِحة َبعي َدة املدى لِل َعملية
التَخطيط ُرؤية
َ
الصبر و َأن َيستَمِ ع ِبعنا َية ألنَ
ِبا ِإلضافَة ِإلى َ
ا َ
جلو غَير ال َرسمي مُيكِ ن َأن ُيساعِ د في فِ هم
القَضايا احلقيقِ َية.

•عا َدة ما َيكون َمبدأ التَخطيط التَشاركي َجديد
ويكِ ن أن تُشكِ ل َعم ِل َية
على املجتَمعات احمل ِل َية ،مُ
تحَ فيزِهم مِ ن َأجل املشار َكة في اإلجتماعات
تحَ دي ًا َحي ُث َأن الناس قَد ال َيشعرون ب َأن
الصبر وال َوقت
ُمشارك َت ُهم ها َمة وبالتالي فانَ َ
الزِمان لِتوضيح ال َعملية وجلعلِهم َيشعرون
الراحة الكافِ َية ملشار َكة َمعر َفتِهم ولِلتَح ُدث َعن
ِب َ
آرائِهم.

• ِإنَ َعم ِل َية ا ِإلشراك مُتكِ ن َأعضاء املجتَمع
صت ُهم في َعم ِل َية تَطور احملمِ َية ال َبح ِر َية
وتَزيد ِح َ
والنَجاح َبعيد املدى.

تقييم الحالة

"إن تَطوير النَشاطات ا ِإلدا ِريَة
وتَصميم خ َِطة لتحديد المناطِق
َحريَة سَيرتَكِز على
لِلمَحمِيَة الب ِ
نَتائِج عَشرَة سَنوات مِن األَبحاث
العِلمِيَة ال َقويَة في كاش-كيكوفا،
وَهذا هُو المِفتاح الذي يَضمَن دَعم
أَصحاب المصلَحة المحلِيين"

الصندوق العاملي للطَبيعة يف تُركيا وجا ِم َعة بوغازييس بَحثاً بَحرياً عىل طول
ُمنذ عام  ،2002نَف َذ ُ
الساحليَة لِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ساحل اليسيان .اشتَمل فريق البَحث عىل ُعلامء من َسبعة جامعات ُمختلفَة وطُالب
املِياە
ِدراسات ُعليا و ُمتطوعني وأَعضاء يف أَندية الغَوص ( 81غواص) وقَد تم التَنسيق ِمن ِقبَل فَريق البَحث
يف جا ِم َعة بوغازييس .قدمت التقييامت الروتِينيَة طويلَة األَمد معلومات ها َمة نَحو تَوصيف املح ِمية
البَحرية والتي اشتَملَت عىل حالَة وتَوزيع األَنواع امله َد َدة بِا ِإلن ِقراض واملوائِل الها َمة واألَنواع ال َر ِ
ئيسيَة،
إِال أَن التَقييامت ال ِعلمية لَم ت َتض َمن األَنواع التي ت َتحرك ِضمن َمسافات طَويلة و ِه َي ِمن األَنواع ِ
ذات
األَه ِميَة البي ِئيَة العالِيَة ِمثل فُق َمة البَحر األَبيض ِ
وسلحفاة البَحر
املتوسط (ُ ،)Monachus monachus
( )Caretta carettaوال َدالفني ِمثل ال ُدلفني قَصري املِنقار ( )Delphinus delphisو ِهي ِم َن األَنواع الشائِ َعة
يف ِ
املنطقَة.
استَطاع فَريق التَخطيط ال ُحصول عىل َهذە املعلومات ا ِإلضا ِف َية ِمن أَعضاء املجتَمعات املح ِل َية الذين
اشترَ كوا يف َعملِ َية ت َوصيف املو ِقعَ ،حيثُ ت َم َذلِك ِمن ِخالل املقابَالت َمع أَفراد مُي ِثلون ُسلطات َمحلِ َية
و َجم ِعيات غَري ُحكو ِم َية بِاإلضافَة إِىل َصيادي أَسامك وأَ ِنديَة غَوص ومالِكني و ُمش ِغلني لِلقَوارب والفَنا ِدق.
ناطق التَ ِ
وقَد َسلطت َهذە ال َعملِ َية الضُ وء عىل أَه ِم َية املعلومات َحول األَنواع ال ِتجا ِريَة وأَه ِم َية َم ِ
غذيَة
والتَعشيش وسا َعدت يف ِتعريف أفضل ل َخرائِط التَوزيع لِلمعامل ال َر ِ
ئيس َية لِلتَنوع البيولوجي .بِا ِإلضافَة
إِىل َذلِك ،ت َم بِناء َجو ِمن ال ِثقَة بَني فَريق التَخطيط وأصحاب املصلَحة الذين يُسهِلون َعملِ َية ال ُحصول
عىل املع ِرفَة وتِبيان املخاوِف واألَفكار.
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تقييم األطر المؤسسية والتشريعية

ذات ِ
الضوري أَن يَكون ُهنالِك ِفهم ِ
واضح يف ال ُدول ِ
الخ َربة املحدو َدة يف ت َطبيقات املح ِمية البَحرِية لِكُل من التَرشيعات ال َوط ِنيَة وا ِإلقلي ِميَة
ِم َن رَ
َ
ِ
الخاصة بِاملح ِميات البَحرِية ،وت َتض َمن َهذە املعلومات الهي َكلِية لِتَطوير الخطَة ا ِإلدا ِريَة .إن ت َنفيذ تَقييم أويل سيساعد لَيس فَقط عىل
واملحلِيَة
َ
َ
َ
ت َسليط الضوء عىل الثَغرات أو َع َدم ِ
الدقَة يف التَرشيعات و/أو ا ِإلطار امل َؤسيس بل ويف تحديد الفُرص املتا َحة لِلتَغلُب عىل القَضايا اثناء ان ِتظار
تَحسني نِظام التَرشيعات.

حالة دراسية :تقييم األطر الوطنية القانونية والمؤسسية في
محمية كاش-كيكوفا الخاصة ،تركيا
خاصة ت َقع َمسؤولِيَتها َجميعها عىل
يَضُ م نِظام املح ِميات البَح ِريَة يف ت ُركيا َعرشة َمح ِميات طَبيعية َ
َ
ا ِإلدا َرة العا َمة لِحاميَة املمتَلكات الطَبيعية .وبال ُرغم ِمن نَشاط تُركيا يف َعملِيَة تأسيس املح ِميات
البَحرية ِمن أَجل ِحاميَة التَنوع البيولوجي البَحري ،إِال أَن ُه لَم يَتوفر ُهنالِك ِخطَة إِدا ِريَة يف بِدايَة
الخاصة لِتبيان تأَثري ا ِإلنسان عىل البَحر .ال ت َس َمح الترشيعات
َمرشوع ( )2008يف َمح ِمية كاش-كيكوفا
َ
َ
الترُ كِية بِوجود ِخطَة إِدا ِريَة ِ
واحدة ِإلدا َرة كافَة النشاطات يف البَحر .وكَنتي َجة لِذلِك ،يَجب أخذ َعدد
ِمن التَرشيعات والقَوانني ِب َعني ا ِإلع ِتبار ِعن َد ت َطوير ِ
الخطَة ا ِإلدا ِريَة لكاش-كيكوفا وهي قانون تحديد
ِ
املناطق ،وقانون البي ِئيَة وت َرشيعات َصيد األَسامك وقانون ِحاميَة ا ِإلرث الطَبيعي والثَقايف.

تَم نَسج التَشريعات
القاِئ َمة في إِطار
الم ِ
حم َية ال َبحرية
َ

الخاصة ال ِقيام بِتقييم َمبديئ قانوين
وكَنتي َجة لِذلِك ،فَقَد قَر َر فَريق التَخطيط ملح ِمية كاش-كيكوفا َ
و ُمؤسيس وت َنظيمي ِمن أَجل ِفهم ا ِإلطار لِتطوير ِ
الخطَة ا ِإلدا ِريَةَ .حيثُ أَدى هذا التقييم اىل اإلعالم
َعن تَطوير ِ
الخطَة ا ِإلدا ِريَة لكاش-كيكوفا والتي كا َن َعليها أَن تأخُذ ِب َعني ا ِإلع ِتبار َمجمو َعة ِمن القوانني
والتَرشيعات ِإلدا َرة نَشاط ُمح َدد ( ِمثالَ :صيد األَسامك والغَوص)

العناصر التي تم أخذها بعين اإلعتبار خالل مراجعة التشريعات والقوانين
التركية للمحميات البحرية

1

التَشريعات ال َوط ِن َية وال َدولِية
وا ِإلتفاقِ يات ذا ِت ال َعالقة ِبتأسيس
احملمِ يات اخلاصة

4

2

األَحكام القانو ِن َية واملؤسسية والتَنظيمِ َية ل ِإلدارة
واملراقَبة وتَطبيق القانون َحول تأثير النَشاطات
ال َبش ِر َية التي مَت تعري ُفها في َمحمِ َية كاش-كيكوفا
والسِياحة والتَطور
صيد األَسماك
اخلاصة (تَشتَمل على َ
َ
وحركة النَقل ال َبحري وتَربية
العِ مراني والزِراعة واملوانِئ َ
األَحياء املا ِئ َية و ُمعالجَ ة املِياه والنِفايات)

5

األَدوات القانو ِن َية لِل ُمصا َدقة على وتَطبيق اخلِ َطة ا ِإلدا ِر َية (تَتض َمن
ِ
السلطات وتَطبيق
حتديد
املناطق والتَنظيمات والطاقِ م والتَعاون َبني ُ
القانون وال َدعم املالي والتَعليم وال َبحث واملرا َق َبة)

6

ني السلطات ال َوط ِن َية واإلقليمِ َية
آليات التَنسيق َب َ
واحمل ِل َية

7

3

املُنافسة َأو ت ُ
ِ
الصالحيات َأو
َداخل
املسؤوليات ِإلدا َرة ِحما َية َ
الطبي َعة
واستِخدام احملمِ يات اخلاصة

ا ِإلجراءات ا ِإلدا ِر َية لِلتصاريح والسماح ببمارسة
ِصيد األَسماك (احلِ رفي والتَرفيهي) ،و ُمشغِ لي
َ
نشاطات الغطس ورِحالت القَوارب.

اخلِ َطط املستَق َبلِية لتَطوير ِ
السياحة
املنطقَة (تَتض َمن
َ
والزِرا َعة وال ُبن َية التَحتية والشوارِع)

رشيَة يف ال َبحر
تَم اس ِتخدام نَتائِج التَقييم يف تحديد أَدوات ال َربط القانوين الال ِز َمة لِتَنظيم ال َنشاطات ال َب ِ
ِمثل َصيد األَسامك والغَوص ورِحالت القَوارِبَ .هذە التَعليامت ت َم تَضمينها يف ِ
الخطَة ا ِإلدا ِريَة التي تمَ َت
الصندوق العالَمي للطبيعة يف تُركيا وباس ِتشا َرة كُلٍ ِمن أصحاب املصلَحة املحليني
ِصياغَتها ِمن ِق َبل ُ
وال َوطنيني .أَخريا ً فَقد أَي َدت ا ِإلدا َرة العا َمة لحاميَة املمتَلكات الط َبيعية ال َوثيقَة وأَدى هذا ا ِإلجراء إىل
اصدار املراسيم واألَوا ِمر التَنظي ِم َية.

الفصل الثاني :عناصر تحقيق محمية بحرية فعالة
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َ
واسطة
• َيجب َأن َيتم تَقييم ا ِإلطار القانوني ِب
ُخبراء لَديهِ م ِخبرات سا ِبقَة في هذا املجال،
و َيجب َأن َيتم هذا التقييم ِبالتعاون َمع الطاقِ م
ا ِإلداري لِلمحمِ ية ال َبحرية.

التَحدِيات التي تَم تَحديدها
•إنَ َعم ِل َية التَقييم املت َعمِ ق قَد َيتطلَب فَترة ما َبني
يس
سِتَة َأش ُهر ِإلى َسنة كامِ لَة ل ِإلنتِهاء مِ نه ،ولَ َ
راجعة النشاطات ُكلها مِ ن
بالضروري َأن َيتِم ُم َ
َأجل تَصحيح َأوجه ال ُقصور في املعلومات ،ومِ نَ
املهِ م َأن َيتِم تَضمني هذا النَشاط في اخلِ َطة
ال َعم ِل َية واملوا َزنَة .إن عملية حتديد األَشخاص
حيحة حتتاج الى وقت
الذين لَديهِ م َمعلومات َ
ص َ
وذلك مِ ن ِخالل ُمقا َبلَتِهم وفِ هم كافَة التَطورات
وجمع الوثائِق.
َ

•غالِب ًا ،ال مُيكِ ن إيجاد ُحلول فَو ِر َية لحِ َ ل
املؤسسِ َية في َوق ٍت ُم َعني،
القضايا التَشريعِ َية َأو
َ
ولَكِ ن ال َي ِجب َأن مَينع هذا مِ ن تَطبيق َبعض
استراتيج َيات ا ِإلدا َرة املتَفق َعليها مع َأصحاب
ِ
املصلَحة احملليني.

• َأظهرت اخلِ ب َرة بأن ا ُ
حللول ا ِإلدا ِر َية على
َ
راجعة
ُمستَوى احملمِ ية ال َبحرية مُيكِ ن أن تحُ فِ ز ُم َ
التَشريعات واعا َدة َهيكلِة ا ِإلدا َرة على املستَوى
ال َوطني.

•في العا َدةَ ،يفتَقر فريق التَخطيط ل ِ
ِلخبرات
َحول األَبعاد القانو ِن َية وال َيستطيع َأن يتوقع
التَطورات َأو ال َعقبات في تَطوير تَشريعات
َجدي َدة .لذا َيدعم وجود اخلبير القانوني
راجعة التشريعات
َع َمل فريق التَخطيط في ُم َ
ال َوط ِن َية وفي صِياغَة تَنظيمات َجدي َدة في ال َبحر
ِ
والساحل َية.
لِلنشاطات ال َبحرية

تقييم الحالة

خبيرة قانونية تقود اجتماع
استشاري مَع مُمثلين ِ لِلسُلطات
مَسؤول عَن السِ ياسات البَحرية
والمراقَبة وتَطبيق القانون في
تُركيا.

• َيجب ِإيجاد ُحلول َبديلَة لِلتعويض َعن ُفقدان
التَشريعات املناس َبة لِلمحمِ يات ال َبحرية مِ ن
َأجل تَنظيم النشاطات احمل ِل َية (مِ ثال :تَصاريح
السلوك اخلاصة
َ
صيد األَسماك احمل ِل َية وقواعِ د ُ
بنشاطات الغَوص).
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تقييم التنوع البيولوجي وفهم قيمة خدمات النظام البيئي

إِ َن ت َقييم حالَة ال ِنظام البيئي البَحري أَمر َمطلوب لدعم َعملِيَة التَخطيط ا ِإلداري ،إِال أَنَه ويف أَغلَب األَحيان تُعتَرب َمسألة َعدم ت َوفُر ال َدعم
والقُدرات ُمش ِكلَة لِل ُمدراء الذين يُحاوِلون ت َنفيذ ت َقييم ِعلميَ ،وعىل ال َعكس ف ِإ َن البَحث ال ِعلمي املح َدد وال َنظري الذي يَتم ت َنفيذُە يف املح ِميات
البَح ِريَة غالِباً ما يَكون قَليل ا ِإلرتِباط أَو ال يُو َجد لَه ارتِباط َمع احتياجات املدراء .يَجب أَن تُركِز َعملِيَة َجمع املعلومات األَ ِ
ساسيَة عىل القضايا
ِ
واملخاطر حتى ت َس َمح لِل ُمدراء باصدار قَرارات إِدا ِريَة َمقبولة.
ا ِإلدا ِريَة

حالة دراسية :توصيف التنوع البيولوجي والبعد اإلِجتماعي
واإلقتصادي في محمية مستقبلية في متنزه تازة الوطني،
الجزائر

تَشتَهر ِ
املنطقَة ال َبحرية القري َبة ِمن ُمت َنزە تازة ال َوطني باح ِتوائِها عىل تَنوع عا ٍل يف األَنواع واملوائِل الها َمة
للِنظام البيئي لل َبحر األَب َيض املتَ ِ
وسط .ويَع َمد املت َنزە إِىل تَحويل َهذە ِ
املنطقَة إىل َمح ِمية بَح ِريَة والبِدء
باتِباع التَعلميات الجزائِريَة يف ت َطوير ِخطَة إِدا ِريَة لِل ُمتَنزە ال َوطني .تَتطلَب َهذە التَعلميات ُمرا َجعة أَولِ َية
لِقي َمة التَنوع البيولوجي يف ِ
املنطقَة ،ويف حني أَ َن ُموظَفي املت َنزە ال َوطني لَديهِم ِخربة قَوية يف التَنوع
البيولوجي البرَ ي ومل يَقوموا بِتطوير ِخربتِهم يف تَقييم التَنوع البيولوجي ال َبحري ،فَقَد تَغلب فَريق ُمت َنزە
تازة ال َوطني عىل َهذە املش ِكلَة املتَعلِقَة بِضَ عف ِ
الخ َربة املتَعلِقَة بِال َبحر بِتأسيس ت َعاون َمع ثالث َة جا ِمعات
َوط ِن َية ومع ِ
باحثني َدوليني.

ثمرت َسنوات التعاون ال َثال َثة في َمجموعات ال َبيانات التالية:
َأ َ

1

3

2

حالَة َوتوزيع األَنواع واملوائِل ذا ِت األَهمِ َية
• ُمروج األَعشاب ال َبحرية
•املوائِل املنت َِجة لِل ُمرجان
ِ
الساحلي
•النَمط النباتي
ُ
•الطيور ال َبحرية
•النِظام البيئي املعزول

ُم َعدل الزِيارات للشاطيء ِخالل َموسِم
السياحة
َ

4

احلالَة ا ِإلجتِماعِ َية وا ِإلقتِصادِ َية لِقطاع
صيد األَسماك
صيادي األَسماك
•لحمَ َ ة ُمختَصرة َحول َ
ِ
•املخاطر املنتَظ َره
•ا ِإلستِقال ِل َية في املوارِد
•تَصنيف املعِ دات ُ
والطرق
• َم ِ
ناطق الصيد
•األَنواع التِجا ِر َية

نَوعِ َية املاء الفيزيا ِئ َية والكيميا ِئ َية ِخالل امل َوسِم
السياحي لِألنَهار الرئيسية املؤدية لِل َبحر

تَم َجمع ال َبيانات يف قا ِع َدة بيانات نُظم املعلومات ال ُجغرا ِف َية وت َم إِنشاء خرائِط َموضو ِع َية لِتعريف
التَأثري عىل ت َوزيع التَنوع البيولوجي .و ِمن ث ُم استُ ِ
خد َمت َهذە املعلومات يف اس ِتشا َرة أَصحاب املصحلَة
املحليني ِمن أَجل ت َصميم ت َرشيعات ُمستَق َبلية لِلمح ِم َية ال َبح ِريَة ِ
وخطَة تحديد ِ
املناطق.

تَم إنشاء ِحوار َبين ُعلماء
ومدراء َم ِ
حميات َبحرية
ُ

َول
لمعرفَة المزيد ح َ
ِ
الدِراسات الخاصَة التي
ُجريَت على تِسعَة مَحمِيات
أ ِ
بَحريَة في مَشروع شَبكة
مُدراء المحمِيات البَحرية
الجنوبية قُم ِبزيارَة
الموقِع التالي
www.panda.
org/msp

الفصل الثاني :عناصر تحقيق محمية بحرية فعالة

الدُروس المستَفادَه

• ِلتَكونَ فَعا ًال مِ ن َحي ُث ال َوقت والتَك ُلفَة َيجب َأن
َيتِم تَصميم َعم ِل َية تَوصيف التَنوع البيولوجي
واحلالَة ا ِإلجتِماعِ َية وا ِإلقتِصادِ َية وتَركيزها على
ِ
املخاطر املت َع ِلقَة
قَضايا ِإدا ِر َية ُمح َد َدة وعلى
ِباملوارِد ال َبحرية لِلمحمِ ية ال َبحرية.

•تُعتَبر َمرحلَة َجمع البيانات في َعم ِل َية التَخطيط
ُفرصة َكبيرة النشاء تَعاون َطويل املدى َمع
اجلامِ عات وا ُ
ويكِ ن َأن
خلبراء اخلارِجيني ،مُ
َيجذِ ب هذا ال َعمل املب َدئي ا ِإلهتِمام لِل َمجموعات
ال َبح ِث َية والذين قَد َيقومون ِبتَقدمي َدعمِ هم
ِل َبرامِ ج املراقَبة ا ِإلعتِيادِ َية املستَمِ َرة.

التَحدِيات التي تَم تَحديدها
• َيعتمِ د تَصميم احملمِ ية ال َبحر ِية ِبشكل مِ ثالي
على املجتَمعات القاعِ َية وذل َِك ِبس َبب ُسهولَة
وجد ضَعف في اخلِ برات َحو َل
تَقييمها و ُي َ
مواضيع ُمشتَركة مِ ثل املراقَبة ال َعي ِن َية لألسماك
والتقييم ا ِإلجتِماعي وا ِإلقتصادي وال ُقد َرة
ِلسياحة.
اإلستيعا ِب َية ل
َ

• َيستفيد فَريق التَخطيط الذي َيع َمل ضِمن شب َكة
احملمِ يات ال َبحرية مِ ن ا ُ
خلبراء ال َدوليني ومِ ن
َخصصات ُمتعدِ َدة باالضافة الى ال ُقد َرة الى
ت ُ
الوصول اليهِ م.

مُ•يكِ ن َأن ال تَتوفَر ال ُقد َرة لدى اجلامِ عات ال َوط ِن َية
ِل َدعم ُمدراء احملمِ يات ال َبحرية في قَضايا ُمتع ِلقَة
ِبحما َية البي َئة ال َبح ِر َية وا ِإلدا َرة .و ِبالتالي فانَ
رصة تَعلمِ َية
التَعاون َمع ُخبراء َدوليني هُ و ُف َ
َعظي َمة لِتق ِو َية ال ُقدرات ال َوط ِن َية ولِتطبيق َبرنامِ ج
ُمتا َبعة ودِ راسات و َأبحاث.

تقييم الحالة

تُعتَبر الدَالفين (مِثل الدُلفين
قَصير المنقار الشائِع
 Delphinus delphisوالذي
يَتضح هُنا) مِن األنواع الشائِعَة في
ِنطقة مُتَنزه تازة الوَطني.
م َ

•تجَ عل ال َعقبات الفَنية واملا ِل َية َعملية تَنظيم
تَقييم شامِ ل َأص َعب ِبالنِس َبة لِل ُمدراء ،وفي َهذِ ه
احلاالت ،فانَه ال َيجب تأخير َعملية التَخطيط
ألَن القَرارات ا ِإلدا ِر َية مُيكِ ن َأن َيتِم صِياغَتها
اعتماد ًا على َأفضَل َمعلومات عِ لمِ َية ُمتوفِ َرة
واخلِ ب َرة احمل ِل َية .تَس َمح ا ِإلدا َرة التَك ُيفِ َية لِل ُمدراء
راجعة وتحَ ديث اخلِ َطط ا ِإلدا ِر َية اعتِماد ًا على
مِب َ
َمعلومات َجدي َدة.
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تقييم اإلستدامة المالية
يعترب التمويل من العوامل املحددة ملعظم املحميات البحرية يف العامل .وتعترب عملية تطوير خطط تجارية فعالة وتحديد معظم اآلليات املالمئة
واملتنوعة لعملية متويل مستمر وطويل املدى هامة لنجاح اي محمية بحرية.

حالة دراسية :آليات تمويل مستدامة لنظام المحمية البحرية
في تونس
ؤسيس لِتنظيم إِعالن وإِدا َرة وت َنفيذ القانون يف املح ِمية
ان ضَ عف و َعدم كِفايَة وجود إِطار قانوين َو ُم َ
البَحرية يف تونس قَد أَعاقَت فَعالِيَة التَطبيق ،كَام هو الحال يف بُلدان البَحر األَبيض ِ
املتوسط األُخرى.
بِا ِإلضافَة إِىل َذلِك ،يُعاين ال ِنظام الحايل لِل َمح ِميات البَح ِريَة ِمن ضَ عف املوارِد املالِيَة التي ت َض َمن اس ِتمرا ِريَة
املح ِميات الحيويَة .تعترب املوازانات ال ُحكو ِميَة ال َوط ِنيَة لِل َمح ِميات الطَبيعية يف دول شامل افريقيا ِهي
األَقل نِسبَة مل َِنطقَة البَحر األَبيَض ِ
املتوسط وبِوا ِقع اس ِتثامري يَبلُغ دوالر لِكُل ِهكتار ،بَينام يَبلُغ املع َدل
ا ِإلقليمي  24.7دوالرات لِكُل ِهكتار .فَقد تم ،لِغايَة هذا التاريخَ ،دعم النشاطات التي تَم تطبيقُها عىل
ُمستَويات املح ِمية البَحرية (التقييم ال ِعلمي وإِرشاك أَصحاب املصلَحة َوزيادة ال َوعي والتعليم) بِشكل
كبري ِمن ِخالل ال َدعم الخارِجي.
الصندوق العاملي للطبيعة َووكالَة حامية وتهيئة الرشيط الساحيل (ِ )APALدر َاسة
يف عام  ،2010أَطلَق ُ
َجدوى إِق ِتصا ِديَة لِتحديد آليات ال َدعم املم ِك َنة لِلمح ِميات ال َبحرية يف تونسَ .وقد اظ َهرت ِ
الدراسات
َوبِشَ كلٍ ِ
واضح رَضو َرة أَن يَكون نِظام املح ِمية ال َبح ِريَة أَ رَ
السعي لِتَوفري ال َدعم ،وأَن
كث إبداعاً وت َنوعاً يف َ
ت َنويع الدخل املاليِ َ ال يَعني فَقط آاللِيات ال َوطنية مِ
القائَة لل َدعم املايل بَل أَيضاً يَتضَ من َمصا ِدر ال َدعم
الخارِج َية.
يُو ِفر التَحليل املتَع ِمق صو َرة أَش َمل َحول آليات استدا َمة ال َدعم املايل املم ِك َنة وآليات ت َوليد ال َدخل
ِ
واملحددات املت َعلِقَة با ِإلطار التونِيس وكَيف تُ َك ِمل آليات ال َدعم املختَلِفَة
باالضافة اىل وصف إيجابياتِها
بَعضها البَعض.

"تَستَطيع ال َقليل مِن المحمِيات
الطبيعية حَول العالَم تَمويل ذاتِها
َ
مِن خِالل مَصادِرها الخاصَة ،وعادَة
ما تَعمَل على الدَمج ما بَين الموا ِرد
المتَولِدَة مِن المنطِ َقة ومَجموعَة
مِن مَصادِر الدَعم ا ِإلضافِيَة"
فَاضل غرياني
آيديا  -تونس

مكنَة التي تَم تَحديدها ِل ِ
الم ِ
لمحميات ال َبحرية في تونس
الدعم المالي ُ
آِليات َ
ِ
َسويق َية
الموارِد الت
َ
والضراِئب البي ِئ َية
َ
• ُرسوم ال ُدخول لِل َمحمِ يات
ال َبحرية
• ُرسوم ا ِإلمتِيازات
•آلِيات ُأخرى
ـ ـضرائِب السفن التِجا ِر َية
ـ ـضرائِب التَخييم/
الفَنادِ ق
صيد التَنزُه
ِب
ـ ـضرائ َ
وصيد األَسماك
ـ ـا ُ
حلقوق واألَتاوات
مِ ن استِخراج املوارِد
ال َبحرية
ـ ـضرائِب امللكِ َية
ـ ـا ِإلستِثمار في القِ طاع
اخلاص

تَرويج َخدمات ال ِنظام
البيئي
•الغَوص
•رِحالت القَوارِب
صيد األَسماك
•سياحة َ
َ
•السياحة البي ِئ َية
َ
•املنتَجات احمل ِل َية

الدعم البيئي
• َأموال ا ِملنَح حلما َية وتَطوير
املشاريع التي ُتنَفذِ ها
اجلمعِ َيات غَير ا ُ
حلكومِ َية.
• َأموال ِإلدا َرة املتنَزه (مِ ثال:
املصاريف التَشغي ِل َية
وت َأسيس احملمِ يات ال َبح ِر َية
والنِظام ال َوطني لِل َمحمِ يات
ال َبحرية)
• َأموال ِإلعا َدة تأهيل املواقِ ع
مِ ن التَلوث والتي تَتض َمن
مِ نَح ما ِل َية حلما َية َ
الطبيعة

َصناديق اإلِئ ِتمان
•األوقاف
• َأموال ا ِإلستِهالك
•األَموال املتَجدِ َدة

الفصل الثاني :عناصر تحقيق محمية بحرية فعالة

آلِيات التَمويل المحتَملَة في
َحريَة في تونس
المحمِيات الب ِ
ِبحسَب دَرجَة التَعقيد في تَطبيقِها
وإِمكا ِنيَة تَوفير العائِدات .المصدَر:
فَاضل غرياني ،آيديا -تونس
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الت ِ
لمحميات ال َبحرية في
دامة ماِل َية ِل َ
العامة ِلتطوير آليات اس ِت َ
َوصيات َ
تونس

1

ال َبحث َعن آلِيات مَتويل َجدي َدة

3

مَتكني تَطبيق سياسة َجديدة في ال َدعم املالي لِل َمحمية ال َبحرية

•تَبديل صناديق اإلئتِمان
•الضرائِب البي ِئ َية
•ال ُديون حلما َية َ
الطبيعة

2

تحَ سني فَعا ِل َية اآللِيات القا ِئ َمة
•تَنفيذ األَحكام القانو ِن َية املتَع ِلقَة باإلمتيازات والشرا َكة اخلاصة-العا َمة
•تَقوِية الشرا َكة َمع اجلمعِ يات غَير ا ُ
حلكومِ َية في ا ِإلدا َرة التَشاركِ َية لِل َمحمِ َية
ال َبحرية

املؤسسِي والتَنظيمي (مِ ثال:إصدار األنظمة لِتطبيق قانون احملمِ ية ال َبحرية)
•تحَ سني ا ِإلطار
َ
•تَق ِو َية ال ُقدرات ال َوطنية في مَتويل احملميات ال َبحرية وفي التَخطيط التِجاري واستِهداف ُمدراء
احملمِ يات ال َبحرية واجلمعِ يات غَير ا ُ
حلكومِ َية والقِ طاع اخلاص

الدُروس المستَفادَه

مُ•يكِ ن استِخدام دِ راسات ا َ
جلدوي ا ِإلقتِصادِ َية
آللِيات ال َدعم لِل َمحميات ال َبحرية لِتسهيل
السِياحة
صناع القَرار (مِ ثالَ :وزا َرة
املناقَشة َمع ُ
َ
و َوزا َرة البي َئة و َوزا َرة املا ِل َية) َحول َكيفِ َية َدمج
احملمِ يات ال َبح ِر َية في األَدوات املا ِل َية القا ِئ َمة
والناشِ َئة لِلبي َئة.

4

• َيجب َأن َيكون املدراء على َوعي ِباآللِيات املا ِل َية
ا ِإلضافِ َية املمكِ نَة لِل َمحميات ال َبحرية مما
سِياسة
َس ُي َمكِ نهم مِ ن خَ لق تحَ ا ُلفات مِ ن َأجل
َ
ما ِل َية ُمستدا َمة على املستَوى ال َوطني.

تَنفيذ دِ راسة تحَ ليل للسوق ودِ راسة
َجدوى وتَطوير احلوافِ ز مِ ن َأجل تَشجيع
ا ِإلستِثمار اخلاص

• ِإن ُمشاركة القِ طاعات املخ َت ِلفَة ألَصحاب
املصلَحة في تَعريف اآللِيات املا ِل َية املستَدا َمة
يعتبر مهم ًا لِدراسة التَحليل الشامِ ل ولِبناء
شَراكات ُمستَقبلية لِتطبيق التَوصيات.

التَحدِيات التي تَم تَحديدها
•تَر َت ِبط ا ِإلحتياجات املا ِل َية لِنظام احملمِ يات
ال َبحرية ال َوط ِن َية عاد ًة َمع املوا َزنَة ا ِإلفتِراض َية
وال تَرتَبط ِباخلِ َطة ا ِإلدا ِر َية احلقيقِ َيةَ .يجب َأن
تَرتَكز اخلِ َطة ا ِإلدا ِر َية على تَقييم قَوي لِل َموارِد
املتَوفِ َرة والتَك ُلفَة املر َت ِب َطة ِبالتَطبيقَ .كما َيجب
َأن َيتِم تَعريف ال َثغرات املالِية ِلتَحقيق األَهداف
ا ِإلدا ِر َية لِل َمحمية ال َبحرية قَبل تَطبيق اآللِيات
املا ِل َية وتَوليد ال َدخل ال َبديل.

•عاد ًة ما َيكون تَقييم َموارِد ال َدعم املالي
لِل َمحمية ال َبح ِر َية ِبشكل نَظري و َيتضَمن ُكل
وسيع َمل تَطوير َأ ِ
نظ َمة
َموارِد ال َدعم املمكِ نَةَ ،
وسيناريوهات حملمِ َية َبحرية ُمع َينة والتي تُوضِح
الفَوائِد واحملدِ دات وا َ
جلدوى ا ِإلقتِصادِ َية لآللِيات
ِصناع
املخ َتلِفة املزيد مِ ن املعلومات املفي َدة ل ُ
القَرار.

•عاد ًة ما تَكون ال ُقد َرة على التَخطيط املالي
لِل َمحمية ال َبحرية َمحدود ًا ،ومِ ن َأجل تَطبيق
َأدوات ما ِل َية خَ القَة آللِيات تَوليد ال َدخل فَيجب
تَطوير برامِ ج ِبناء ُقدرات ُمح َددة تَستهدِ ف
ُمدراء احملمِ يات ال َبحرية والوكاالت ا ُ
حلكومِ َية
واجلمعِ َيات غَير ا ُ
حلكومية والقِ طاع اخلاص.

تقييم الحالة

بَي َنت ِ
املحددات التي تَم ت َحديدها لِلحالَة مِ
ياسة َدعم َجدي َدة وطَويلَة
القائَة يف تونس إِىل إدخال ِس َ
َ
وصناديق ا ِإلئ ِتامن َعىل تَنويع املوارِد
وي ِكن أن ت َع َمل الرضائِب البي ِئيَة َ
املدی لِل َمحميات البَحرية .مُ
َ
وأَدوات ال َدعم املايل لِتوليد َدخل كايف وضَ امن اس ِتدا َمة املح ِميات البَح ِريَة ،إِال أن َهذە ال ُحلول يَجب
أن يَتم اس ِتكاملها ِمن ِخالل آلِيات ال َدعم الذايت لِل َمحميات البَحرية واعا َدة ت َشكيل آلِيات ال َدعم املايل
ال َوطني الحالِيَة.
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 2،3التخطيط العملي

•تحديد أهداف المحمية البحرية
•تطوير خطة لتحديد المناطق
•تطوير استراتيجية إتصال للمحميات البحرية
•تطوير جهود المراقبة المنسقة
•التوسع للوصول الى شبكة محميات بحرية

الفصل الثاني :عناصر تحقيق محمية بحرية فعالة

28

تحديد أهداف المحمية البحرية

يَجب أَن يَكون لِلمح ِم َية ال َبحرية أَهداف إِدا ِريَة ُمح َددة َحتى تكون عا ِملَة وفَعالَة ،ويف كَثري ِمن األَحيان يَتم تطوير نشاطات ا ِإلدا َرة وتتطبيقها
ِمن دون اختبارِها لِ ُرؤية إِذا ما كان ُهنالِ َك ت َحسن حقيقي يف حالَة املوارِد التي ت َعمل امل َح ِم َية ال َبحرية عىل ِحاميَتها .ت ُساعد األَهداف امل ُحددة
امل ُدراء عىل الترَ كيز وبَلورة ُجهود ا ِإلدا َرة وت َسمح لَ ُهم بِقياس ُمستَوى التَقدم امل ُح َرز نَحو النتائِج امل َطلوبة.

حالة دراسية :عملية تطوير أهداف المحمية البحرية في
محمية كاش-كيكوفا الخاصة ،تركيا
تَحديد َأ َهم ِق َيم التَنوع
البيولوجي واإلِق ِتصاد
وال َثقافة

الخاصة أَصحاب املصلَحة ِمن أَجل إقرار أَهداف ِ
الخطَة
شا َرك فَريق التَخطيط يف َمحمية كاش-كيكوفا
َ
املؤسسات املحلِ َية وال َوطنية
ا ِإلدا ِريَة لِلمح ِم َية ال َبحرية بِش ِكل َجامعي .كام شا َرك فريق التَخطيط َ
و َمجموعات أَصحاب املصلَحة يف ت َطوير الغايات واألَهداف وذلك ِمن ِخالل املناقَشة امل َيرسة َمع ما يَزيد
َعن ُ 120مشارِك .تطلَبت َهذە ال َعملية ِع َدة َورشات َعمل وكانَت طويلَة نِسبِياً وذلِ َك لِلسامح لِل َجميع
بِفهم املش ِكلَة والصرِ اعات التي ت ُ َؤثِر عىل املوارِد الطَبيعية قَبل البِدء يف َوضع األَهداف املح َد َدة.
كانَت الخُط َوة األُوىل ِهي ا ِإلتفاق عىل تِ َلك املوارِد الطَبيعية والثَقا ِف َية وال َعمليات التي ت َحتاج ِإىل ِحاميَة
قُصوى يف كاش-كيكوفا ،وقَد قا َم فَريق ِمن ِ
الباحثيني ِبتَوضيح َمبادئ ِعل ِم َية لِيساعدوا األَفراد غَري
املُتَخصصني يف املشاركَة يف املناقَشة .قا َمت املجموعة سوياً ِبتَعريف أَهم ال ِقيم لِلتنوع البيولوجي والثَقافَة
عىل خَريطَة وت َم َوضع األَولَويات ِمن أَجل إِخ ِتيار أَ َهم أَهداف ِحاميَة الطَبيعة يف املح ِمية ال َبحرية.

الموارِد َ
قاف َية التي تَحتاج إِلى َأعلى ُمستَوى ِمن ِ
الطبيعية وال َث ِ
الحما َية

29°54´E

• ُمروج األَعشاب ال َبحرية
•املوائِل الها َمة (ال ُكهوف
ِ
واملناطق ال َرطبة)
واألَودِ َية

• ُفق َمة ال َبحر األَبيض املتوسِط ()Monachus monachus
الس ِ
الحف ال َبحرية ()Caretta caretta
• َ
•ال َدالفني
الناجل
•سمك ِ

الم ِ
ِ
المح ِ
يومورفولوج َية
الج
َ
الخاصة
َ
•النَسق َ
ِ
الساحلي
الطبيعي
•موارِد املياه ال َعذ َبة
29°48´E

29°42´E

الق َيم اإلق ِت ِ
ِ
صاد َية
• َمسارات رِحالت القَوارِب
• َمواقِ ع الغَوص
•صيد األَسماك
َ
29°36´E

36°12´N

36°09´N

36°12´N

1-4

36°09´N

5-8
9-11
12-16
1 Km
29°54´E

29°48´E

29°42´E

29°36´E

الق َيم اإلج ِت ِ
ِ
ماع َية/
ِ
ِ
ال َثقاف َية/والتاريخ َية
ِ
•املناطق األَث ِر َية

التخطيط العملي

الخريطة
تَم استِخدام هَذِه
َ
لِلمَناطِق الحساسَة لِلتَنوع
البيولوجي (عَددَ األَنواع المهَدَدَة)
في مَحمية كاش-كيكوفا
الخاصة خِالل وَرشَة عَمَل أَولَويات
َحريَة المطلوبَة.
حِمايَة الموا ِرد الب ِ

ذات َ
األ ِ
المواِئل ِ
هم َية
َ

هم َيةَ /
ذات َ
َ
األ ِ
األنواع ِ
هددة
األنواع ُ
الم َ
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جعل المحميات البحرية تعمل  -الدروس المستفادة في البحر األبيض المتوسط

ِ
واملخاطر املستَق َبلية عىل َمحمية كاش-كيكوفا
الخُط َوة الثانِ َية كانَت ت َعريف أَ َهم الضُ غوط والتأَثريات
الخاصة .تَم ترتيب َهذە القضايا ِب َحسب األَولَوية ِمن ِخالل ُمناقَشة ُمس َهلة َحيث قا َم املشاركني ِبتَعريف
َ
أَسباب املش ِكلَة وكَيف تُ َؤثِر عىل ِحاميَة املوارِد املستَهدفة.
29°54´E

29°48´E

29°42´E

36°09´N

29°36´E

.

36°12´N

تحديد التأثير البَشري
ومَجموعات المستَخدمين
المتأثرين في المتنَزه.

36°12´N

. .
.. . .

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﺻﻴﺪ اﻟﺴﻤﻚ
رﺳﻮ اﻟﺴﻔﻦ
اﻟﻐﻄﺲ

36°09´N

1 Km
29°54´E

29°48´E

29°42´E

29°36´E

الخاصة ,وفَقَط ِعندما
بعد هاتَني الخُط َوتني ،اصبح لدى املشاركِون ت َقدير أَكبرَ لحالَة َمحمية كاش-كيكوفا َ
تِم ت َحقيق ذلِك ،متَكن أَصحاب املصلَحة ِمن ا ِإلتفاق عىل األَهداف وتأطري نَو ِعيَة النتائِج املطلوبَة ِمن
رشيَة يف البَحر .وبَعد َورشَ ة ال َعمل َهذە،
املح ِمية البَحرية لِتحقي ِقها ِمن ِخالل التَرشيعات والنشاطات البَ ِ
الصندوق).
قام فَريق التَخطيط بِتوليف واعطاء األَولَوية ملخ َرجات ال ِنقاش ِضمن أَهداف واقعية (إِنظُر ُ
َوقد ارتَك َزت ِخطَة املراقَبَة ِ
الالحقَة عىل هذە األَهداف وتَم ت َصميمها لِقياس وت َقييم التَق ُدم املح َرز نَحو
ت َحقيق ال َنتائِج املرغوبَة لِل َمحمية البَحرية.
ِمثال َعميل عىل هذە األَهداف الواقعية تَم تَوفريە يف املل َحق َرقم  1يف ِ
الخطَة ا ِإلدا ِريَة ملح ِم َية تيالسيكا يف
كُرواتيا

الدُروس المستَفادَه

•إنَ َأ َهم ُخط َوة في تَطوير ِخ َطة ِإدا ِر َية نِظامِ َية
واستراتيج َية هِ ي تحَ ديد األَهداف الواقعية.
ِ
تُعتَبر هذه األَهداف َأساس َية في التَخطيط
الناجح ِل ُكل ال َعناصر املتَع ِلقَة ِباخلِ َطة ا ِإلدا ِر َية
ِ
مِبا تَتض َمنُه مِ ن التَشريعات واملراقَبة والتِجا َرة
والتَوصِيات.

•إن ُمسا َعدة أصحاب املصلَحة في فِ هم البي َئة
ال َبحرية اخلاصة ِبهم و ُمشاركتِهم في القرارات
َحول األهداف سوف يحسن ا ِإللتِزام ِبالقوانني
ا َ
جلدي َدة.

التَحدِيات التي تَم تَحديدها
مُ•يكِ ن َأن تَكون َعم ِل َية إختِيار األَهداف َطويلة
ويكِ ن َأن َيكون احلِ فاظ على ُمشار َكة
و ُمعقَدة .مُ
ً
ُ
قَو َية و ُمستَمرة تحَ ٍد خصوصا ألصحاب
املصلَحة الذين لَم َيعتادوا على ا ِإلجتِماعات
َ
الطويلة ،ومِ ن َأ ِجل ِإدا َرة َذلِكَ ،يجب َأن َيكون
عِ نَد فَريق التَخطيط فِ هم واضِح ألَهداف
ويكِ ن َأن َيختاروا ُمسهِ ل خارِجي.
ا ِإلجتِماع مُ

•عِ ن َدما تَكون املعلومات العِ لمِ َية َمحدو َدة َسيكون
هُ نالِك نَوع مِ ن التَحدي في َعملية صِياغَة
َأهداف واقعية .تَس َمح اإلدا َرة التَك ُيفِ ية لِل ُمدراء
املطبقة وا ُ
راج َعة النشاطات ا ِإلدارِية َ
حلصول
مِب َ
َعلى َمع ِرفَة َجديدة وإعا َدة صِياغَة َأهداف
احملمِ ية ال َبحرية.

اله َدف الجيِد ُهو َه َدف
َ
من األهداف الواقعية
(:)SMART
حدد
ُم َ
قابِل ِل ِ
لقياس
قابِل ِللتَطبيق
َموضوعي
حدد بِوقت
ُم َ

حسب األَولَويات
• ِإن تَرتيب األَهداف ا ِإلدا ِر َية ِب َ
امر بالغ االهمية عِ ندما تَكون املصادِ ر ال َبش ِر َية
وَ /أو املا ِل َية َمحدو َدة.

• ُيعاني املدراء عا َد ًة مِ ن ُمشكِ لة حتديد األَهداف
الواقعية وخاصة ُأوالئِك الذين لَهم َعالقة
ِباملوائل واألَنواع ،ولِذلِك َيجب َأن َيتم تأسيس
التَعاون َمع ُعلماء ِبشكل ُمنفَرد َأو اجلامِ عات
رحلة التَخطيط.
ِل َدعم َم َ

الفصل الثاني :عناصر تحقيق محمية بحرية فعالة
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تطوير خطة لتحديد المناطق

تحديد ِ
رشيَة يف ال َبحر وتُ َق ِلل ِمن الصرِ اعات بَني املستَخدمني يف
املناطق ال َبحرية ُهو أَداة قَي َمة يف ت َنظيم ا ِإلستخدامات املح َد َدة والنشاطات ال َب ِ
حني تُ َبني أَهداف الِحاميَة يف املح ِميات ال َبح ِريَة .إِ َن املشاركَة ال َنشيطَة ألصحاب املصلَحة و َمجموعات املستَخدمني أَمر بغاية االهمية لِلوصول
وا ِإلتِفاق عىل ِخطَة لتحديد َم ِ
ناطق نا ِج َحة.

حالة دراسية :إنشاء خطة تحديد مناطق بحرية من خالل عملية
استشارية في متنزه تازة الوطني ،الجزائر

شارِك ُكل َ
األطراف في
إِنشاء ِخ َطة فاعلة لتحديد
ِ
المناطق

راحل ُم ِ
في الجزائر ،تَم تَنفيذ اإلِس ِتشا َرة التي امتَدت ِل َسنتين على َم ِ
تعد َدة

1

تأسيس لجَ نَة نُصح واستِشا َرة

3

َعم ِل َية املُفا َوضات

•تَض َمنت اللجنَة مُمثلني َرئيسني مِ ن ثال َثة َبلديات لِل َمحمية ال َبحرية (سلطات صيادي
األَسماك و َمصائد األَسماك وسلطات القِ طاع السياحي وا ِإلدا َرة احمللِية)
•سا َعد َأعضاء اللجنَة ال ُعلماء وفَريق التَخطيط لِفهم َأفضل َحو َل القضايا واملخاوِف
ملختَلف القِ طاعات اإلقتصادِ ية.

ِلجنة تَوجيهِ ية و ِإستِشارِية
مَ•ت إرسال املقتَرح ل َ
راجعة.
لِل ُم َ
َ
•ج َرت َعم ِل َية نِقاش صع َبة وطويلة وقا َم فريق
راجعة
التَخطيط ِبتسهيل التَفاوض مِ ن َأجل ُم َ
املقتَرح األَول والوصول إلى ِإتفاق عام.
املالحظات
مع
•إستُكمِ لَت َجلسة ا ِإلستِماع مِ ن َأجل َج
َ
أوسع لإلنتِهاء مِ ن ِخ َطة التَقسيم.
َحول ُجمهور َ

4

2

تَطوير َأ َول َوثيقَة لخِ َطة حتديد املَناطق
• َأ َع َد فَريق التَخطيط َوثيقة َأو ِل َية ملوقِ ع
ِ
املناطق املخ َتلِفة على خَ ريطة وقا َم باقتراح
تَعليمات لِلنشاطات ال َبش ِر َية وتَخصيص
ا ِإلستخدامات.

ا ِإلنتِهاء مِ ن ِخ َطة تَقسيم امل َ ِ
ناطق

املالحظات و ُمخ َرجات ا ِإلجتماعات مِ ن قِ َبل
مَ•ت ِإدخال كافَة
َ
َ
ِ
املناطق النِها ِئ َية َحي ُث
فَريق املتنَزه في ِإنتاج ِخطة حتديد
السلطات
وستُرسل ِإلى ُ
َسيتِم ادراجها في اخلِ َطة ا ِإلدا ِر َية َ
املعنِية.
ِ
•كانَت َم ِ
املناطق ُمقا َرنة
نطقَة احلِ ما َية (املعزولَة) َأصغَر
ِباملقتَرح األول.
• كانُ هنالِك ِإجماع ِباألَك َث ِر َية حلما َية املوائِل الها َمة ل َألنواع
التِجارية ال َرئيس َية في َم ِ
نطقَة احلما َية (املعزولة)

التخطيط العملي

سا َه َم ُمت َنزە تازة ال َوطني يف إِنشاء أَ َول ِخطَة تحديد َم ِ
ناطق بَح ِريَة رائِ َدة يف الجزائِر لِل ِمنطقة املحا ِذيَة
لِل ُمت َنزە البرَ ي القائِمَ .و ِمن أَجل ال ِقيام بِذلِك فَقد َع ِمل ُم َوظفوا املت َنزە َجنباً إِىل َجنب َمع ال ُعلامء
وسلطات املحافَظَة عىل األَسامك الجزائِرية
ِمن الجا ِمعات ال َوط ِن َية و ُمدي ِريَة َصيد األَسامك املحلِ َية ُ
السواحل .با ِإلضافَة إِىل َذلِك ،فَقد تَم طَلب ال َدعم ِمن ُخرباء األَحياء ال َبح ِريَة ِم َمن
والتي ت َتمثَل ِبخَفر َ
واس َعة يف تصميم املح ِميات ال َبح ِريَة لِل َبحر األَبيض ِ
لَديهِم ِخ َربة ِ
املسهِل يف أَ َحد
املتوسط ولِيل َعبوا َدو َر َ
ِ
الرئيس َية.
ا ِإلجتامعات ا ِإلس ِتشا ِريَة
وباع ِتبار أَن ا ِإلق ِتصاد امل َحيل يف ُمت َنزە تازة ال َوطني يَعتَمد بِشَ كل َرئييس عىل ِ
السم ِكيَة فَقد َع ِمل
الحرف َ
فَريق التَخطيط عىل ت َطوير ُم َخطَط تحديد َم ِ
ناطق ذي اس ِتخدامات ُمتَعددة وذلِك لِيُ َحقق كُل ِمن ِحاميَة
َ
ِ
الحساسة وإِنشاء َم ِ
خاصة للتَطور املستَدام .و َمع ذلِك فَقد كانوا عىل ِعلم أنَ ُه ِمن خالل
املوائِل
ناطق َ
َ
َ
ِ
ِ
اقترِ اح خطَة تحديد مل ِ
َناطق َسم ِكية َمعزولَة ف ِإ َن َصيادي األسامك الحليني َسيعارِضون َهذە الخطَة و ِبقُوة
وسبَل َمعيشَ تهم َستتع َرض لِلخَطر .ولِ َذلِك فَقد قَرر فَريق املت َنزە بِالشرُ وع يف َعملِيَة اس ِتشا ِريَة
ألَن عملهم ُ
طَويلَة َمع َصيادي األَسامك و َدع َوت ُهم القترِ اح الحلول ِمن أَجل القوانني املستَقبلِيَة .ت َلقى َصيادوا األَسامك
كافَة املعلومات َحول ُحقو ِقهم و َحول ا ِإلحتاملِيات املم ِكنة لزيا َدة نِسبَة َصيد األَسامك يف حال تأَسيس
املح ِمية البَحرية .با ِإلضافَة إِىل َذلِك ،فَقد أَطلَق املت َنزە ُمبا َدرة بِالتوازي ِمن أَجل تَطوير نَشاطات ِسيا َحة
بي ِئيَة يف ِ
لسكان الذين قَد يَتاثرون َسلباً بِتعليامت َصيد األَسامك
املنطقَة لِزيا َدة املدخول املايل املستَقبيل لِ ُ
ال َجدي َدة.
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ِ
العم ِل َية اإلِس ِتشار َية
الوطني التي تَم
َضمنت ِخ َطة تَحديد
ُ
المناطق ِل ُمتنَزه تازة َ
ت َ
اقتراحها ِخالل َ
لمناطق
َثال َثة َأنواع ِل َ
المَناطِق اآلمِنة

المَناطِق المعزولة

الصِفات
ِ
ِ
(جزيرة صغي َرة و َمناطق
•حما َية
َ
خاصة َ
ِ
ساحل َية َرئيسِية)
ِ
•حما َية متوسطة
الوَظيفَة
•التَعليم والتَدريب
ِ
•حما َية املوارِد الرئيس َية
المَساحَة
•%21
• 2011هِ كتار

الصِفات
ِ
•حما َية عالِية
الوَظيفَة
•حما َية َ
ِ
الطبيعة
َ
• ِإعا َدة تأهيل األنواع
المَساحَة
•%13.5
• 1299هِ كتار

المَناطِق َ
الطرفِيَة
الصِفات
ِ
•حما َية قَليلَة
الوَظيفَة
•التَطور املستَدام
المَساحَة
•%65.5
• 6293هِ كتار

الدُروس المستَفادَه
• َي ِجب َأن تَكون ُحدود امل َ ِ
ناطق
وسهلَة
احملددة
َ
واضِحة املعالِم َ
التَفسير (مِ ثالُ :خطوط ُمستَقيمة
َأو َمالمِ ح ُمتَعمِ قَة) ،و ِإال ف ِإن
ا ِإللتِزام وتَطبيق القانون َسيكون
صعب ًا.
َ

• ِإن لَم تَتض َمن التَشريعات
ِ
املناطق
ال َوط ِن َية َموضوع حتديد
في احملمِ َية ال َبح ِر َية ف ِإنَه مُيكِ ن
استِخدام املراسيم احمل ِل َية َأو
التَشريعات لِل ِبدء في تَطبيق
القانون املتَفق َعليه َبني َأصحاب
املصلَحة.

التَحدِيات التي تَم تَحديدها
• ِإنَ ال َدعم واإللتِزام مِ ن احملمِ ية
ال َبحرية هُ و نِتاج َعم ِل َية مُيكِ ن َأن
تَتحقَق فَقط عِ ندما تَقوم احملمِ َية
ال َبحرية مبشار َكة الفوائِد َبني
َأصحاب املصلَحة (مِ ثال :زِيا َدة
َكثافَة األسماك).

•في َكثي ٍر مِ ن األَحيانَ ،يتِم تَوظيف
ُمستَشارين خارِجيني مِ ن َأ ِجل
ِإعداد ِخ َطة حتديد َم ِ
ناطق و َذلِك
ِبس َبب َأن املدراء َيش ُعرون بأنَ
صع َبة ِجد ًا
ال َعم ِل َية التَشاركِ َية َ
وال مُيكِ ن َأن َيتِم التَوصل ِإلى
ِإجماعِ .إال َأن ِبناء ال ِثقَة وتِبيان
الصِراعات هُ و َأمر ضروري
صل َبة لِتطبيق
ِإلعداد قاعِ َدة َ
تَعليمات احملمِ َية ال َبح ِر َية في
املستَق َبل.

مُ•يكِ ن لِل َمجموعات املستَه َدفة
املخ َت ِلفَة ومِ ن ِخالل َعم ِل َية
املشار َكة فِ هم األحتِياجات
واملخاوِف املتبا َدلَة ِبشَكل َأفضَل
(مِ ثال :صيادي األَسماك ُمقا ِبل
ُمشغِ لي َأندِ َية الغَوص) ،وبالتالي
مُيكِ ن َأن تُقلِل مِ ن الصِراعات.

•عِ ندما ال َيكون هُ نالِك َأي تَقليد
في ا ِإلدا َرة املعتَمِ َدة على املجتَمع
وَ /أو ِإشراك َأصحاب املصلَ َحة
ف ِإنَه َيتم ِبناء احتياجات ال ُقدرات
مِ ن ِخالل تَطوير َمهارات و َمعارِف
الفَرد.

• ُيطلَب مِ ن فَريق التَخطيط
الصبر وا ِإلحتِرام
َأن َيتحلى ِب َ
َ
وب َب َ
ساطة ا ِإلتصال والثبات و َمها َرة
ا ِإلستِماع مِ ن َأجل املِضي في
ال َعم ِل َية ُكلها .و َيجب َأن ُيركِ ز
احلِ وار َمع َأصحاب املصلَحة على
ا ُ
حللول التي ستفيد ا َ
جلميع.

مُ•يكِ ن َأن تَكون َعم ِل َية التَفاوض
صع َبة
َمع َأصحاب املصلَحة َ
ولِذلِك َيجب على فريق التَخطيط
َأن َيكون على استِعداد ملناقَشَة
ا ُ
حللول ال َبديلة خلِ َطة حتديد
امل َ ِ
ناطق آخذين ِب َعني ا ِإلعتِبار
التَوصيات مِ ن ال ُعلماء.
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إِ َن ا ِإلتصال ال َن ِشيط واملتَكرِر َمطلوب إلعالم أَصحاب املصلَحة َحول التَرشيعات املت َعلِقة بِاملح ِمية البَحرية ولِبناء املل ِكيَة وال ِثقَة ولِزيا َدة املشاركَة
السياح واملجتَمع امل َحيل وأَصحاب املصلَحة اآلخرين وبِالتايل
السلوك .إِ َن ِخطَة ا ِإلتصال الج ِي َدة أَمر هام لِلرتويج لِل َمحمية ال َبحرية َمع ُ
وت َغيري ُ
َستُ َسهِل ِمن ا ِإلل ِتزام وت َجلب املردود املايل.

حالة دراسية :نحو اتصال فعال أكثر لمتنزه الستوفو الطبيعي،
كرواتيا

تَم تحديد المستهدفين
ال َرئيسين
•السلطات ا ِإلدا ِر َية لِلمحمِ َيات
ال َبحرية.
•الفَنادِ ق.
•صيادي األسماك.
َ
•مالِكي الشقَق املأجو َرة.
•املطاعِ م.
•نوادي الغَوص.
•السياح.

استراتيج َية ا ِتصال تَستَهدف َصيادي َ
ِ
األسماك
ِمثال على
مَن هُم؟

صياد َأسماك
•ما ُيقارب مِ ن َ 45
جتاري قَريبني مِ ن املتنَزه
صياد
•مِ ن ِ 200إلى َ 300
أسماك ُمتنزَهني ( ُمقيمني َوغير
ُمقيمني) في املنطقة

النَشاطات

األهداف

صيد األسماك املستَدامة وقِ ي َمة
• َرفع ال َوعي َحول مُمارسات َ
املَخزون السمكي لِل ُمستَخدمني اآلخرين (مِ ثال :الغَواصني
وال َعا َمة مِ ن الشَعب)
•تحَ صيل ال ِثقَة على املدى ال َبعيد مِ ن فَوائِد امل َ
ِنطقة املعزولة
الصيد غَير الشرعي
• َوقف َ

َ
•تنظيم اجتِماعات َرسمِ ية وغَير َرسمِ ية َمع صيادي
األَسماك
صيادي األَسماك في ُمراقَبة املخزون
•السماح ملشار َكة َ
َ
السمكي
َ
•تَوفير ُمراقَبة َأو ِل َية في مِ َ
نطقة احلِ ما َية (املعزولَة) مِ ن
صيادين َأسماك في َمحميات َبحرية ُأخرى
ِخالل زِيا َرة َ
و َدعم تَوزيع اخلِ برات
صيد األَسماك مِ ن َأجل تَوزيع
• ِإنشاء شب َكة مِ ن ُسفراء َ
الصيد املستَدام
املبادِ ئ املت َعلِقة ِب َ
صيادي األَسماك في التواصل املتَعلق باحتِياجاتِهم
• َدعم َ
ِ
مِ
وصناع القَرار
عالم
إل
ا
الل
خ
ن
ِهم
ت
ِماما
واهت
ِ
ُ

رَسائِل هامَة

•امل َ ِ
ناطق املعزولة = تَعمل على ِحفظ املخزون
ُ
َ
َ
السمكي ،ليست أسطو َرة ولكِ ن هي استِثمار
َ
َطويل املدیَ ،حي ُث ستنمو ُمجتَمعات
األَسماك ولَكن َيجب ُمراقبتها ِبانتظام
• ِإحتِرام التَعليمات
• ُمشار َكة ال َبحر َمع ُمستَخدمني آخرين
•الصيد غَير الشَرعي ُي َقوِض و َعلى نَحو
َ
َ
خَ
ِ
صيد
َحقيق
ت
ل
ة
ك
املشتر
هتمامات
إل
ا
طير
ِ
َ
األَسماك املستدام

ا َألدوات

•ا ِإلجتِماعات غَير الرسمِ َية.
•أوراق معلومات وفيديو سهل الفِ هم حول
نَتائِج املراقَبة وقِ ي َمة احملمِ يات ال َبحرية
وصيد األَسماك املستدام.
َ

التخطيط العملي

يُعتَرب ُمت َنزە الستوفو الطَبيعي أَح َدث املح ِميات البَحرية يف كُرواتيا .لَم يَستَث ِمر املت َنزە ُمن ُذ تأَ ِ
سيسه يف عام
 2006يف َعملِيَة الترَ ويج لِدورە يف ِحاميَة البيئَة البَحرية وكانَت َدر َجة ال َوعي البيئي لَدى أَصحاب املصلَحة
قَليلَة وتَطلعاتِهم إِىل ُرسوم ال ُدخول ِمن الزائِرين كَمصدر مايل َوحيد لِهذە ال َجزي َرة.
ِمن ِخالل ال َدعم الذي َوفَرە َمرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات ال َبحرية الجنوبية يف ال َبحر األَبيض ِ
املتوسط
قامت جم ِعية البيئة والطَبيعة والتَنمية املستدا َمة َو ِهي َجم ِع َية غَري ُحكو ِم َية بِتحليل اح ِتياجات ا ِإلتصال
يف ُمت َنزە َجزيرة الستوفو الطَبيعي وت َطوير ِس ِ
لسلَة ِمن التَوصيات السرتاتي ِج َية ا ِإلتصال .مُي ِكن اس ِتخدام
َهذە التَ ِ
وصيات ِمن ِق َبل ُموظفي املت َنزە كقا ِع َدة أَولِ َية ِمن أَجِل ت َطوير ِخطَة اتِصال ذات َهيكلِ َية فَعالَة.
سب ُموظَفوا َجم ِعية البيئة والطَبيعة والتَنمية املستدا َمة املهارات لِل ِقيام بِهذا التَحليل ِمن ِخالل
اكتَ َ
فَعالِيات ت َدريب بِناء القُدرات واملراقَبة ،وقَد ت َعلموا كَي ِف َية تَصميم اسرتاتي ِج َية فَعالَة و ِفهم ُحضورِهم
املستَه َدف وت َطوير نشاطات وا ِقع َية ُمو َج َهة ألَهداف املح ِم َية ال َبحرية.
إِ َن ت َعريف وت َحليل الجمهور ال َرئييس املستَهدف مُيثَل األَساس لِتطوير نشاطات ا ِإلتصال .وكِمثال عىل َذلِك
فَقد أَوضَ ح فَريق التَخطيط الطَريقَة األَفضَ ل لِل ُوصول إىل كُل صنف ِمن اصناف الجمهور و َذلِك ِمن ِخالل
ال َنظر يف أَدوارِهم وفُ َرص املح ِم َية ال َبحرية ،و ِفهم ت َركي َبة ت َفكريهم الحالِ َية وما ِهي الرسائِل واألَدوات التي
َستكون فَعالَة لِتحفيزهم لِلتَكيف َمع نَهج املح ِم َية ال َبحرية .إِن ت َطوير إِطار زَمني و ُموازَنة ل ِإلتصال كا َن
ُجزءا ً ِمن اسرتاتي ِج َية ا ِإلتِصال.

33

جعل المحميات البحرية تعمل  -الدروس المستفادة في البحر األبيض المتوسط

الدُروس المستَفادَه
• َي ِجب َأن تَكون ِخ َطة ا ِإلتصال
ُمح َد َدة لِل َمحمِ َية ال َبحرية
ُوجه الرِسالَة ِل ُك ٍل
وبالتالي ست ِ
مِ ن اجلمهور املستَه َدف .هذا
سيمنَع ادوات ا ِإلتصال غَير
الفَعالَة والتي تَستَهلِك ال َوقت
واملال.

• ِبال ُرغم مِ ن َأنَه ال ُيفتَرض
َأن َيكون املدراء خبراء في
ا ِإلتصال ولكِ ن مِ ن املطلوب
مِ ن ُهم ا ُ
حلصول على َمع ِرفَة
أساسِية مِ ن َأجل تَطوير
استراتيج َية ِإتِصال ذات َمعنى
ِ
و ِإدا َرة التَعاون َمع ا ُ
خلبراء
اخلارِجيني.

التَحدِيات التي تَم تَحديدها
•
• َيتِم النَظر إلى ا ِإلتصال على
َأ َن ُه ذو َأولَو ِية ُمتد ِن َية وفي
العا َدة َيتم تَطبيق نشاطاتِه
ِب َوقت ُمت َأ ِخر في َعم ِل َية
التَخطيط ا ِإلداري ونادِ ر ًا ما
َيتم احملافَظة َعليها ِبشَكل
ُمنتَظم.

•ال َيتوفَر ال َدعم املالي مِ ن َأجل
التَعاون َمع ُمتخَ صصني في
استراتيج َيات
ا ِإلتصال لِتطوير
ِ
ُمح َد َدة واملستشارين َذوي
اخلِ ب َرة في احملمِ يات ال َبحرية
قليلني وأسعارهُ م ُمرتَفِ َعة.

استراتيج َية
• َي ِجب َأن تَتض َمن
ِ
اإلتصال َعم ِل َية تقييم َحتى
حسنة
تَكون اخلِ َطة ُمح َدثة و ُم َ
الراج َعة
على َأساس التَغذِ ية
ِ
التي َيتم تَلقيها والتَغيرات في
ُسلوك ا ُ
حلضور املستَه َدف.

•إن َأص َعب ُمهِ َمة ِخالل تَطوير
ِخ َطة ا ِإلتصال هِ ي صِياغَة
َرسائِل فَعالَة ،ولِذلِك َمطلوب
تَنفيذ ُحز َمة مِ ن ا ِإلجتِماعات
اإلستشا ِر َية ِإلنشاء رِسالَة
ُمح َد َدة ِل ُك ٍل مِ ن اجلمهور
املستَهدف.

"في النِهايَة ،سَنعمَل على الحِفاظ
عَلى ما نُحِب وسَنُحِب فَقط ما
نَفهَم وسَنفهَم فَقط ما تَعلمنا"
بابا ديوم
الطبيعة مِن السِ نغال
مُحافِظ على َ
خِالل لِقاء اإلتحاد الدَولي لحمايَة
الطبيعة عام ( 1968تَم اقتباسها مِن
َ
استراتيجيَة ا ِإلتصال مِن مَشروع
ِ
شَبكة مُدراء المحمِيات البَحرية
الجنوبية في البَحر األَبيض
كرواتيا وتَم اعدادُه
المتوسِط في ُ
والطبيعة
مِن قِبَل جمعِية البيئة َ
والتَنمية المستدامَة ومُتوفِرَة على
www.sunce-st.org
www.panda.org/msp

ُوظفوا المتنَزه مِن
شارَك م َ
الستوفو وبريجوني خِبراتِهم
واستَعرضوا األَمثِلَة عن ا ِإلتصال
ال َفعال.

الفصل الثاني :عناصر تحقيق محمية بحرية فعالة

34

تطوير تنسيق لجهود المراقبة

ت ُعتَرب املراقَبة أَ َهم أَداة لِتَبليغ الكَي ِف َية التي َستُح ِقق بِها ال َنشاطات ا ِإلدا ِريَة الفَعالَة أَهداف املح ِم َية ال َبح ِريَة ،ولِ ُبلوغ املن َهجِيات ا ِإلداريَة
واألَهداف وتَق ُدم املراقَبة نَحو ت َحقي ِقها ف ِإنَه ِم َن املهِم أَن يَكون ُهنالِك ِخطَ َط ُمراقَبة ُمو َحدةَ .هذە ِ
الخطَ َط يَجِب أَن تَستَ ِ
ساسة
هدف أَنواع َح َ
و ُم َؤشرِ ات َحيويَة والتي َستقوم ِب َدورها بِتزود تَقييم رَسيع َحول التَغريات يف البيئَة واملوارِد َمع ُمرور ال َوقت.

حالة دراسية :مراقبة مروج األعشاب البح ِرية في المحميات
البحرية في كرواتيا
تَم تَصميم بروتوكوالت
راقبة ِلتَكون َب َ
سيطة
الم َ
ُ
ريعة وبناءة وقابلة
َ
وس َ
وقليلة التَك ُلفة
للتكرار
َ

ايفان جواال
المركز البَحري الدَولي،
َ
اوريستانو ،ايطاليا

لِلتَعلم حَول المزيد مِن
والطرق وا ِإلرشادات
النتائِج ُ
التَوجي ِهيَة ا ِإلضافِيَة حَول
َحريَة
مُراقَبة األَعشاب الب ِ
وإدارَتها قُم ِبزيارَة الموقِع
التالي www.panda.
org/msp
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التخطيط العملي

"ال يُمكِن إِدارَة المحمِيات
َحريَة ِبشَكل فَعال مِن دون
الب ِ
بَرنامِج مُراقِبَة مُناسِب والذي
يُبَ ِين التَغيرات في األَنظِمَة
البيئِيَة والفيزيائِيَة واألَحيائِيَة
وا ِإلجتِماعِيَة وا ِإلقتِصادِيَة مَع
مُرور الوَقت"

ت َم تَطوير أول بَرنا ِمج ُمراقَبة ُمح َدد يَتعلَق بِاألعشاب ال َبحرية ِمن نوع ( )Posidonia oceanicaيف
شَ بكَة املح ِميات ال َبحرية يف كُرواتيا وت َم تَطبيقُه يف أَربَعة َمح ِميات بَحرية و ِهي ( ُمت َنزهي بريجوين
وملجيت ال َوط ِن َيني و ُمت َنزهي َجزي َريت تيالسيكا والستوفو الطَبيعيتَني) .بِال ُرغم ِمن جا ِهزيَة ا ِإلس ِتخدام
ِ
الواسع لِربوتوكول بَرنا ِمج املراقَبة ملروج األَعشاب ال َبحرية يف املح ِميات ال َبح ِريَة يف ال َبحر األَبيض
َ
ُ
املتوسط إِال أن َهذە ِهي امل َرة األوىل التي تُطبِق فيها َمح ِم َية بَحرية يف َدولة ِ
ِ
واحدە بروتوكول ُم َوحد
يَس َمح بمِ قا َرنة البيانات.
زَو َدت ِدر َاسة التقييم األوىل املعطَيات التالِية( :أ) قا ِعدة ِ
لخطَة املراقَبة لِل َمحمية ال َبحرية( ،ب) حالَة
األضطراب التي تُسبِبها الزيِارات املت َك ِر َرة لِلقَوارب الترَ فيهية يف املوا ِقع( ،ج) َمصا ِدر إِضا ِف َية لِل َم ِ
خاطر و
(د) تَدابري ِحاميَة ُمقترَ حة لألَعشاب ال َبحرية ِمن نُوع ( )P. oceanicaو ُحلول ِإلدا َرة القَوارب.
بِنا ًء َعىل ال َنتائِج األَولِية فَقَد ت َم تَقديم ت ِ
َوصيات َعملِيَة ملدراء املح ِميَة البَح ِريَة تَتض َمن التايل:
• َي ِجب أَن َيتم ُمرا َقبة ُمروج األَعشاب ال َبح ِر َية ( )Posidonia oceanicaعىل أَساس ُمنتَظم لِتَسجيل
الحام َية َ
اصة ِبها.
الخ َ
وحالَة ِ
التَغريات عىل املدى ال َبعيد يف املوا ِئل َ
•إن ُمرا َقبة ِزيارات ال َقوا ِرب عَم ِلية ُم َك ِم َلة ِمن أَجل َتقييم َفعالِ َية َ
الضغط الذي ُتس ِب ُبه عَم ِل َية ال َرسو
عىل املروجَ .ي ِجب أَن َيتم اس ِتخدام النَتا ِئج لِتحسني َتصميم التَعليامت لِ َرسو ال َقوارب وال ِزيارات.
• َتثبيت ِنظام َمرساة َج ِيد لِتَقليل َ
الناجم عَن عَمليات ال َرسو.
الضغط ِ
فضل ُ
• َتعليم أَصحاب ال َقوا ِرب أَ َ
الطرق لِل َرسو عىل األَعشاب ال َبح ِر َية و َكيف َيستطيعون املساهَ مة يف
ِحام َية هذا املو ِئل الهام.
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الدُروس المستَفادَه

املوحدة َأن تُعزِز شَب َكة
مُ•يكِ ن لخِ َطط املراقَبة َ
احملمِ يات ال َبح ِر َية مِ ن ِخالل تَبا ُدل ال ُدروس
وسع مِ ن
املستَفا َدة وتَوفير الوصول لِشريحة َأ َ
ا ُ
خلبراء و ُمقا َرنة النَتائِج وتَقليل ال ُكلفَة.

السكان احملليني في نَشاطات
•مِ ن ِخالل ضَم ُ
َ
ُمراقَبة احملمِ َية ال َبحرية (مِ ثالُ :مشغِ لي أندِ َية
الغُوص و ُمتَطوعي ِحما َية َ
الطبيعة) ف ِإن ُكلفَة
واحساس ُهم با ِإلدا َرة سيزداد.
املراقَبة َستَقِ ل
َ

• َيجب َأن َيتم التواصل ِبنتائِج املراقَبة ا ِإلعتِيادِ َية
مِ ن ِخالل ُمدراء احملمِ َية ال َبح ِر َية ِل ُكل َأصحاب
املصلَحة مِ ن َأجل تَوضيح الفَوائِد مِ ن القرارات
ا ِإلدا ِر َية.

التَحدِيات التي تَم تَحديدها
•عا َد ًة ما َيكون ضَعف املوارِد
املا ِل َية هُ و َسبب املراقَبة غَير
املُال ِئ َمة ،و َأحد املن َه ِجيات لِلتَغ ُلب
على احملدِ دات املا ِل َية هُ و َبرنامِ ج
املراقَبة َطويل املدی والذي ُيوفِ ر
َمعلومات ُمفي َدة ل ِإلدا َرة التَك ُيفِ ية
َعن َطريق تَبا ُدل املؤشِرات َمع
ُمرور ال َوقت (مِ ثال :تسجيل ُكل
ُمؤَشِر َمرة ِ
واحدة ُكل َسنتَني ِإلى
ثالث َسنوات)

• ِبال ُرغم مِ ن َأنَ ُمراقَبة املتَغيرات
ا ِإلجتِماعِ َية وا ِإلقتصادِ َية َيتِم ِبشَكل
نادِ رِ ،إال َأنها مُيكِ ن َأن ُت َؤثِر على
ُمخ َرجات تَطبيق احملمِ َية ال َبحرية
ِبشَكل َكبيرِ .إنَ شَب َكة ا ِإلجتِماعيني
وا ِإلقتِصادِ يني في َم ِ
نطقَة ال َبحر
األبيض املتوسِط الذين َيع َملون
على تَقييم احملمِ ية ال َبحرية في مُنو
ويكِ ن الوصول اليها.
مُ

ِ
الداخل َية لِل ُموظفني
• ِإنَ ال ُقدرات
ُخصوص ًا في احملمِ يات ال َبحرية
ا َ
جلدي َدة ال مُيكِ ن َأن تُغطي كافَة
َخصصات في اخلِ برات مِ ن َأجل
الت ُ
تَطوير وتَطبيق ِخ َطة ُمراقَبة .ولِذلِك
ف ِإن التَعاون َبني ال ُعلماء و ُم َ
وظفي
احملمِ يات ال َبحرية هُ و َأمر بغاية
األهمية ِلتَصميم ِخ َطة ُمراقَبة ذات
صِلَة با ِإلحتِياجات ا ِإلدا ِر َية مبنية
على عِ لم واضِح وهِ ي فَعالَة مِ ن
تاجه
َحيث التَك ُلفة وال َوقت الذي تحَ ُ
ِلتَطبيق اخلِ َطة.

•إن التَعاون َمع َ
املتطوعني ُي َوفِ ر
َدعم ًا قَيم للمراقَبة ،و َي ِجب
التَخطيط لِل َوقت واملصادِ ر َعلى
َأن تَكون كافِ َية لِتدريب وتوجيه
املتطوعني قَبل ِ
وخالل النشاطات
امليدا ِن َية.

سمكة من نوع
تجد مأوى بين مُروج األَعشاب
َحريَة ()Posidonia oceanica
الب ِ
السليمة.

()Diplodus vulgaris
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الم ِ
ت ِ
َوس َعة َش َ
حميات ال َبح ِرية
بكة َ

تَستَفيد املح ِميات ال َبحرية املنفردة ِمن كَونِها ُجزءا ً ِمن شَ بكَة املح ِميات ال َبحريةَ ،حيثُ أَن إِنشاء شَ بكَة َوط ِن َية ِمن املح ِميات ال َبح ِريَة يَزيد ِمن
فَعالِ َية اإلدا َرة والتَنفيذ ِمن ِخالل ُمام َرسات إِدا ِريَة ُم َوح َدة و ُمشاركَة يف املعلومات واملع ِرفَة وت َحسني التَعاون بَني ال ِقطاعات املختَلفة.

المحميات ال َبحرية في ُكرواتيا ت ِ
حالة دراسيةَ :ش َ
ُحسن ِمن
بكة َ
الم ِ
ن ِ
حميات ال َبح ِر َية
َوع َية اإلِدا َرة في َ

ﻮﻃ
اﻟ

ﻨﻲ

ﺰ
هﻣ
ﻠﺠﻴ
ﺖ اﻟﻮ
ﻃﻨﻲ

"هذِه هِي إحدى أَفضَل المشاريع
الطبيعية
ا ِإلدا ِريَة في المحمِية َ
لَدينا في وَزارة الثَقافة .مَشاريع
قَليلَة تَتميز بَمُخرَجات مخ َُطط
لها وتَعاون مُكثف ومُنتِج بَين
القِطاعات"
لوريس ايلز
الطبيعية
ُديريَة المحمِيات َ
مُديرة م ِ
الطبيعة
في وَزارة البي َئة وحِمايَة َ

ﻃﻨﻲ
ين اﻟﻮ
ه ﺑﺮﻳﺠﻮ
ﻣﺘﻨﺰ

ﻣﺘﻨ
ﺰه ﺗﻴ
ﻼﺳﻴﻜﺎ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻣﺘﻨﺰه ﺟﺰﻳﺮة ﻻﺳﺘﻮﻓﻮ

التخطيط العملي

ﺎيت
ﻧ
ر
ﻮ
ﺰه ﻛ
ﻣﺘﻨ

الطبيعي الوَطني
المتَنزه البَحري َ
كرواتيا والذي يَعمَل مَعاً في
في ُ
مَشروع شَبكة مُدراء المحمِيات
البَحرية الجنوبية في البَحر
األَبيض المتوسِط.

ﻣﺘﻨ

الج ِ
معيات َغير
َلعب َ
تَ
الح ِ
كوم َية َدورًا ُمستَق ًال
ُ
المجتَمع ،وبالتالي
في
ُ
ُي ِ
َلعب َدو َر
مكن َأن ت َ
سهل َبين ِ
الم ِ
القطاعات
ُ
المختَلفة َ
وأصحاب
ُ
المص َلحة

تُعتَرب َدولة كُرواتيا ِمن ال ُدول القَليلَة يف البَحر األَبيض ِ
املتوسط حيث تَعمل جميع َمحمياتها البَحرية
مِ
القائَة َمعاً لِتحسني نَو ِعيَة ا ِإلدا َرة يف نمَ ط تَنسيقي .بِال ُرغم ِمن أَن ال ِنظام الحايل ال يُ َعد شَ بكَة بي ِئيَة
َ
ُرصة لِتَوحيد املن َهجِيات و ُمشاركَة التَجا ُرب
لِل َمحميات البَحرية إِال أن التَعاون الفَعال بَني املدراء َوفَر ف َ
والحفاظ عىل ِمنبرَ لِ ِ
ال َعملِيَة ِ
لحوار والذي َستستَفيد ِمن ُه كُل املح ِميات البَحرية.
َمسة َمحميات بَحرية بِا ِإلضافَة ِإىل ُمم ِثلني ِمن ُسلطات َوط ِن َية (املع َهد ال َدويل لحاميَة
قا َم املدراء ِمن خ َ
الطَبيعة ووزا َرة البيئَة ِ
وسلطات ال َدولَة) و ِمن ِخالل َمرشوع شَ بكة ُمدراء املح ِميات
وحاميَة الطَبيعة ُ
املتوسط ِبتَطوير ِخطَطهِم ا ِإلدا ِريَة ِمن ِخالل نَهج ُم ِ
ال َبحرية الجنوبية يف ال َبحر األَبيض ِ
تناسق وقالِب
ُم َوحد .قا َمت جم ِعية البيئة والطَبيعة والتَنمية املستدا َمة و ِهي َجم ِع َية غَري ُحكو ِم َية بِتسهيل َهذە ال َعملِ َية
والتي امتَدت ألَربَعة َسنوات وتَحت رِعايَة ال َوزارة .تَض َمنت َعملِ َية تَطوير ِ
الخطة ا ِإلدا ِريَة َمجمو َعة ِمن
ا ِإلج ِتامعات والجلَسات ا ِإلس ِتشا ِريَة ِمن أَجل تَعريف النوا ِقص يف التَرشيعات ال َوط ِن َية وتَعريف املصطَلحات
وتَحديد أَولَويات ا ِإلح ِتياجات فيام يَتعلَق بمِ ستَوى املح ِمية ال َبحرية واملستَوى ال َوطني يف األُمور التي
تَتعلق با ِإلدا َرة واملراقَبة واملتابَعة والتَقييم لِل َمحمية ال َبحريَة .يَتوفَر ُملخَص ب ِ
ِالخطَة اإلدا ِريَة ملتَنزە تيالسيكا
الطَبيعي يف املل َحق َرقم  1والذي يُو ِفر أَم ِثلَة َعملِ َية عىل الجهد املبذول يف املح ِميات ال َبحرية يف كُرواتيا.
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ُمخ َرجات هَذە ال َعملية تَتضمن اآليت:
•صممت الِ َ
املناطق ال َبحرية و َمبادئ
خطط ا ِإلدا ِر َية لِل َمحمية ال َبحرية ِبالتوازي َمع إِطار تحديد ِ
والخ َطط ال ِتجار َية.
بروتوكوالت املرا َقبة وعَم ِل َية املر ِاجعة والتَقييم ِ
• َتم َتطوير التَخطيط ا ِإلداري امل َبني عىل أَ َ
فضل املام َرسات يف ُمتنزهات ُكرواتيا البرَ ية واملح ِميات
ال َبحرية يف العالَم.
رحلة التَصميم أمنت تنفيذ أنشطة إدارية.
•إرشاك أَصحاب املص َلحة ِخالل َم َ
الخ َطط ا ِإلدا ِر َية التَعاون املستَقبيل َبني ُسلطات املح ِميات ال َبحرية و ُمؤسسات ِحام َية
•َتض َمنت ِ
ُ
َ
الحكو ِم َية و َمرا ِكز األبحاث وال ِقطاعات األخرى.
والجم ِعيات َغري ُ
الطبيعة َ
الفَوائِد ِمن هَذە ال َعملِ َية تَتض َمن التايل:

ذات ال َعالقة.
السيايس لِلقضايا ال َبحرية ِ
• ِزيادَة الدَعم ِ
َ
واملوظفني.
السلطات
• َتق ِو َية املل ِك َية واملسؤولِ َية لِل َمحميات ال َبحرية ِمن ِخالل ُ
َ
ملعالجة صرِ اعات َتعدُ د ا ِإلستخدامات َبني أصحاب املص َلحة.
•النَشاط الدميوقراطي وعَم ِلية املشار َكة
َ
• َتحسني ُقدرات ُم َ
وظفي املح ِميات ال َبحرية.
َ
• ِزيادَة ال َوعي َحول أه ِم َية ودَور املح ِميات ال َبحرية عىل املستَوى املحيل وال َوطني.
• ِزيادَة ا ِإلتصال و ُمشار َكة املع ِر َفة َبني ُم َ
وظفي املح ِم َية ال َبحرية.
الخ َطة ا ِإلدا ِر َية لِل َمح ِم َية ال َبحرية.
واض َحة لِتَطوير ُمستَقبل ِ
• َمبا ِدئ َتوجيهية ِ
ذات ال َعال َقة يف َمرشوع َشبكة ُمدراء املح ِميات ال َبحرية يف
•دَمج ُمدراء املح ِمية ال َبحرية
واملؤسسات ِ
َ
املتوسط.
ال َبحر األَبيض ِ

الدُروس المستَفادَه

مُ•يكِ ن َأن تَستفيد احملمِ يات ال َبحرية املنفردة
مِ ن خالل ال َعمل ضِمنَ شَب َكة تحَ الف مما ُيوفِ ر
وصول َأك َبر ِإلى ا ُ
خلبراء و َمجاالت
تَبا ُدل املع ِرفَة َو ُ
التَعاون و ُي َقلِل التَكلفة.

التَحدِيات التي تَم تَحديدها
مُ•يكِ ن َأن َيكون هُ نالِك تحَ دي في ال َعمل في نَفس
املسافَة ا ُ
جلغرافِ َية لِل َمحميات ال َبحرية وباختِالف
ال ُقدرات املؤَسسِية والتَحفيز والقاعِ َدة السِياسِ َية
و ُمستَوى احلِ ما َية .واث َبتت املشاريع َطويلَة املدی
َأنها َأك َث ُر َثبات ًا وقادِ َرة على تِبيان املعوِقات ِبشَكل
َأفضَل تَقريب ًا.

•تُعتَبر شَب َكة احملمِ يات ال َبحرية شَب َكة مِ ن األفراد
وتحَ تاج َعم ِل َية ِبناء ال ِثقَة والتَعاون إلى ال َوقت
وا ُ
جلهد ولَكِ نَها تُسهِ ل ال َعمل املستَقبلي.

•في َكثير مِ ن األحيان ال َيكون هُ نالِك تَوا ُفق في
اآلراء في َمعايير اخلِ َطة اإلدا ِر َية َعلى املستَوى
َتحسن نَوعِ َية ا ِإلدا َرة ال َيومِ َية
ال َوطني .مُ
ويكِ ن َأن ت َ
والتنسيق َعلى املستَوى ال َوطني في ِظل تَطوير
وهي َكلِية اخلِ َطة ا ِإلدا ِر َية والتَفاصيل
املن َه ِجيات َ
و َأدوار اخلِ َطة ا ِإلدا ِر َية فيما َيت َعلق ِبوثائق
التَخطيط والتَنظيم ا ُألخرى.

• َعلى املستَوى ال َوطني ،مُيكِ ن َأن َيتِم تحَ فيز
سلطات ِحما َية َ
الطبيعة لِل َعمل َمع شب َكة احملمِ ية
ال َبحرية وذل َِك ألَنَها قادِ َرة على تِبيان التَشريعات
ا ِإلدا ِر َية ال َرئيس َية وامل َعوقات املا ِل َية َمع ًا ،و ِبالتالي
ف ِإنَها تُوفِ ر َهي َكلية حاكِ م َية فَعالَة والتِزام َأعلى
الصعيد ال َوطني.
َعلى َ

• ِبال ُرغم مِ ن َأنَ اخلِ َطة ا ِإلدا ِر َية هِ ي َوثيقَة ُمل ِز َمة
قانونِي ًا في ال َعديد مِ ن ال ُدولِ ،إال َأن ال َكثير ما
حاجة إلى تحَ سني فيما َيتعلق ِبالتشريعات
َيزال ِب َ
َ
املؤسسي مِ ن أجل تَنفيذها وتَطبيق
والتَنسيق
َ
القانون.
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التوصيات الالزمة لتكون
المحمية البحرية فعالة

بَنى امل ُدراء وامل ُامرِسني ِمن ال ُدول التالِ َية (ال َجزائر وكُرواتيا وليبيا وتونس وتُركيا) والذين شا َركوا يف َمرشوع
ِ
املتوسط قُدرات ها َمة قي تَحسني ا ِإلدا َرة
شَ بكة ُمدراء امل َحميات ال َبحرية ال َجنو ِب َية يف ال َبحر األبيض
ِ
املتوسط.
لِمحمياتِهم ال َبحرية يف َجنوب وشرَ ق ال َبحر األبيض
وقَد أَدى اس ِتخدام ِ
الخربات امل ُكتَسبة وال ُدروس امل ُستَفادة ِمن َهذە امل َحميات البَحرية ،وبَعد تَحليل ال َنتائِج
ِ
املتوسط إِىل ثمَ انِيَة
امل ُستَخرجة ِمن َمرشوع شَ بكة ُمدراء امل َحميات البَحرية ال َجنو ِبيَة يف البَحر األبيض
ت ِ
َوصيات َستعمل عىل ُمسا َعدة ه ُؤالء الذين يَسعون نَحو تَحقيق َمحمية بَح ِريَة فعالَة.

ﺗَﻔﻌﻴﻞ
اﻟﺤﺎ ِﻛﻤ َﻴﺔ
ِﻣﻦ اﻷﻋﲆ ﻟﻸَﺳﻔﻞ
و ِﻣﻦ اﻷَﺳﻔﻞ ﻟﻸَﻋﲆ

ﺗَﻄﺒﻴﻖ َﻣﻨﻬﺠِ َﻴﺔ
ُﻣﻨ َﺘﻈﻤﺔ
َﻣﻊ ُرؤﻳﺔ
ﺑَﻌﻴﺪة اﻷﻣﺪ

ﺗَﺒﻨﻲ ﺗَﺨﻄﻴﻂ
ﺗَﺸﺎ ُريك ُﻣﺘﻜﺎ ِﻣﻞ

إﴍاك
اﻟﻨﺎس
ﺗﺒﺎ ُدل
وﻧَﻘﻞ اﻟ ِﺨﱪات

اﻟ َﺘ ِ
ﻮﺻﻴﺎت
ﻟِ ُﺘﺼﺒِﺢ اﳌَﺤﻤﻴﺔ
اﻟ َﺒﺤ ِﺮﻳَﺔ ﻓَﻌﺎﻟَﺔ

ﻗﺎ ِﻋﺪَ ة اﺳﱰاﺗﻴﺠِ ﻴﺎت
إِدا ِرﻳَﺔ َﻣﺒ ِﻨ َﻴﺔ
ﻋﲆ ِﻋﻠﻢ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ

ﺑِﻨﺎء ُﻗﺪرات
أَﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠَﺤﺔ
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إِشراك الناس
كث ت ِ
بِال ُرغم ِمن أَن إِرشاك الناس يُعتَرب ال َعملِيَة األَ رَ
َحدياً والتي تَستهلِك ال َوقت ،إِال أَن إِرشاك أَصحاب املصلَحة
يُعتَرب ِمن أَهم التَ ِ
وصيات لِ َنجاح امل َحمية البَحرية .يَجِب أَن يُشارِك ُم َمثلني ِمن َوكاالت امل َوارِد الطَبيعية و ُمدراء
الحاميَة و َمراكِز البُحوث وامل ُجتَمعات يف التَخطيط ِخالل َعملِيَة تَطبيق ِ
ِ
الخطَة ا ِإلدا ِريَةَ ،حيثُ َسيد َعم هذا ا ِإلرشاك
وسيخلِق رشاكات قَوِية ويُسهِل ا ِإلل ِتزام
وبِشَ كل قَيِم َعملِية ُصنع ال َقرار واعا َدة ت َعزيز ِحس امل ُل ِكيَة وامل َسؤولِيَة َ
امل ُستَقبيل بالتَعليامت املُتَفق َعليها.

األسفل َ
ومن َ
الحاكم َية ِمن األعلى َ
لألسفل ِ
ِ
لألعلى
تَفعيل

إِن تأَمني ال َدعم وا ِإلل ِتزام ِمن ُصناع ال َقرار ُهو أَمر مهم لِتَطوير ِخطَة إِدا ِريَة ذات ِمصدا ِقيَة ،ويُعا ِدلُه يف ال َوزن
َمسأَلة تأمني ال َدعم وا ِإلل ِتزام ِمن أَصحاب املصلَحة امل َحليني إليجاد ُحلول ُمستَدا َمة ِمن أَجل تَحصيل الفَوائِد
طَويلَة املدی ولِ َجعلهم يُوا ِفقون عىل التَعليامت ال َجديدة .ويُصبِح ال َجمع ما بَني هذين ال َنه َجني أَمرا ً ِ
حاسامً ِعن َدما
ت ُعيق القُيود الخارِجيَة ا ِإلل ِتزام عايل امل ُستوى يف حال وجو ِدە.

تَطبيق َم ِ
نهج َية ُمنتَظمة َمع ُرؤية َبعيدة األمد

إِن أَ َحد ال َعوا ِمل ال َر ِ
ئيسيَة يف كَون امل َح ِميَة البَحرية فا ِعلَة ُهو التَخطيط ا ِإلسرتاتيجي لِل َنشاطات ا ِإلدا ِريَة التي
ت َعتَمد عىل امل ُام َرسات ال َجيدة التي يَجب أَن ت َتكيف َمع كُل ُمحتَوىِ .مثل هذا ال َنهج امل ُو َحد يُعتَرب هام ِعندما
رشيَة واملالِيَة َمحدو َدة بِشَ كل خاص وبالتايل يَجِب الترَ كيز عىل األَولَويات ِمام َسيزيد ِمن الفَعالية.
ت َكون املوارِد البَ ِ

تَبني تَخطيط تَشا ُركي ُم ِ
تكامل

يَجِب أَن تأَخُذ ِ
الخطَة ا ِإلدا ِريَة لِل َمحمية البَحرية الفا ِعلَة ِب َعني ا ِإلع ِتبار األَهداف البي ِئيَة وا ِإلج ِتام ِعيَة وا ِإلقتصا ِديَة
ِ
الساحليَة والبرَ يَة والبَحريةَ ،ويجِب أَن يَتكامل البُعد البَرشي َمع ا ِإلدراك بأَن البَرش ُهم ُمكوِن
املُتَعلقة بِاملوارِد
َرئييس ِمن امل َحمية البَحرية.

ِ
ِ
استراتيجيات إِدا ِر َية َمب ِن َية على ِعلم
قاع َدة

ِمن أَجل تَحقيق ال َنجاح يف أَهداف ِ
الحاميَة ،يَجِب أَن تُ َرتكز َعملِيَة تأسيس وإِدا َرة امل َح ِميات البَح ِريَة عىل ِعلم
و َمعلومات ت َِصف امل َو ِقع ( ِمثال :التَنوع البيولوجي واملُؤشرِ ات ا ِإلجتام ِعيَة وا ِإلقتصا ِديَة) .إِن هذا يَتطلب ِحوار
َمفتوح بَني ال ُعلامء وامل ُدراء ِمن أَجل ضَ امن ا ِإلدا َرة التَكيفية لِلموارِد البَحرية.

بِناء ُقدرات َأصحاب المص َلحة
يَتطلَب التَخطيط ا ِإلداري َمجمو َعة ِ
واس َعة ِمن امل َهارات التي ت َتض َمن ِحاميَة وإِدا َرة امل َوارِد والتَسهيل و َحل
الصرِ اعات وا ِإلتصال .يَجِب ت َطوير البرَ ا ِمج التَدري ِبيَة َحول َهذە امل َواضيع لِكُلٍ ِمن الفَريق امل َسؤول َعن التَخطيط
ا ِإلداري وأَصحاب املصلَحة امل ُشاركني يف َعملِيَة التَخطيط .يَس َمح التَدريب امل َصحوب بِخربات ُمستَمدة ِمن أَرض
الوا ِقع بمِ ُشا َركة ال َجميع يف ا ِإلدارة واس ِتخدام امل ُت َنزە لِبناء َمهاراتهم والتَعلم ِمن قُدرات بَ ِ
عضهم البَعض.

التواصل بفعالية مع َأصحاب المص َلحة
يُعتَرب ا ِإلتصال ِمن األَدوات ال َر ِ
السلوكَ .وت ُو ِفر البرَ ا ِمج الفَعالة التعلي ِميَة
ئيسيَة امل َطلوبَة لِلتَخطيط ا ِإلداري وتَغيري ُ
وامل َعلوماتِيَة آلِية ِإلرشاك أَصحاب املصلَحة يف املَر ِ
احل امل ُختَلفة ِمن تَطوير امل َح ِميَة البَحريةَ ،ويقود ِمثل هذا
ا ِإلرشاك اىل زيادة ال َوعي وال ِثقَة وامل ُل ِكيَة ألَصحاب امل َصلَحة ويُو ِفر َحلقَة َوصل َمع ُصناع ال َقرار.

تبادل ونَقل ِ
الخبرات
ُ

عا َد ًة ما ت َكون التَحديات التي ت ُواجِه امل ُدراء وال َوكاالت ال ُحكو ِميَة و ُمستَخدمي امل َوارِد عا َمة يف ُمختَلف ال ُدول
الخربات بَني امل َح ِميات البَحرية أَداە فَعالَة لِتَعزيز ِ
واصل وت َبا ُدل ِ
الحوار بَني األَقرِناء ،وبِشكل
واألَقاليم .ويُعتَرب التَ ُ
خاص لِ َمجموعات أَصحاب مصلَحة ُمح َددين ِمثل َصيادي األَسامك و ُمشَ غيل ِ
السيا َحة الذين يَستفيدون ِمن ال ُرؤيَة
امل ُباشرِ َة لِقي َمة امل َحمية البَحرية الفا ِعلَة نَحو نشاطاتِهم وايراداتِهم.
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المنحدرات العمودية لمُتنَزه
الطبيعي التي التي
تيالسيكا َ
تستضيف األنواع الهامة بيئياً.
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خطط إدارية لمحمية بحرية
تَعلَم المَزيد عَن القِيَم
الطبيعِيَة والثَقافِيَة
َ
وا ِإلقتصادِيَة لِمُتنَزه
الطبيعي عِند
تيالسيكا َ
ِزيارَة المَوقِع التالي
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ِ
الساحل الشرَ قي
يَقَع خليج تيالسيكا يف ال ُجزء الشَ اميل الشرَ قي ِمن َجزي َرة دوجي اوتوكَ ،وميتَد عىل طول
لِل َبحر األدرياتييك .إن َجاملِه الفائِق و ِغنى التَنوع البيولوجي فيه وأَه ِم َيتُه سا َع َدت يف ا ِإلعترِ اف بِهذا الخَليج
كَ ُمت َنزە طَبيعي عام .1988
سسة ال َدولَة
سسة العا َمة لِ ُمت َنزە تيالسيكا الطَبيعي وبِالتَعاون َمع َدولَة سايبينيك-كنني و ُم َؤ َ
أَطلَقت امل ُ َؤ َ
لِحاميَة الطَبيعة ووزا َرة البيئَة و َجم ِعية البيئة والطَبيعة والتَنمية املستدا َمة ِخطَة تطوير إِدا ِريَة َجدي َدة
ناطق البَحرية والبرَ ية الوا ِق َعة ِضمن امل ُتنزە يف عام َ ،2008حيثُ تَم تَطوير ِ
لِل َم ِ
الخطَة ا ِإلدا ِريَة مل ُت َنزە
تيالسيكا الطَبيعي باس ِتشا َرة امل ُجتَمعات امل َحلِيَة وتَم َوضع ُمقتَطفات ِمن َوثيقَة ِ
الخطَة ا ِإلدا ِريَة يف هذا
امل ُل َحق ِمن أَجل تِبيان ال َعناصرِ ال َر ِ
ئيسيَة.

ناصر ِ
َع ِ
لمتنَزه
الخ َطة اإلِدا ِر َية ِل ُ

ت َم ت َقسيم ُمت َنزە تيالسيكا الطَبيعي إِىل َعد َد ِمن امل َواضيع التي تَسعى ِ
الخطَة إىل ت َحقيقها ِمن ِخالل
األَهداف ال َر ِ
ئيسيَةَ .حيثُ يُو َجد لِكُل َهدف عام َهدف وحي َمع ُم َؤشرِ ات مُي ِكن ُمراقَبتها لِتَحديد إِن ت َم
ت َحقيق األَهداف األَصلِيَة.
الخطَة ِمن ِخالل نَشاطات ذات أَولَويِة ِ
ت َم ت َطبيق ِ
رشة سنوات ( َمع تَقرير انجازات َسنوي)،
وخالل فَرتة َع َ
القائَة يف حني ا ِإلبقاء عىل امل َقصد األَصيل لِ ِ
وبمِ ُرا َجعة ت َس َمح ِبتَعديل النشاطات مِ
لخطَة كام تَم ت َعريفُه
يف ال ُرؤيَة واألَهداف العا َمة لِكُل خَمس َسنواتَ .وقد ت َم ا ِإلن ِتهاء ِمن إِعداد مِ
قائَة بِامل ُ َؤسسات والجِهات
امل ُتعا ِونَة لِ َعملية ت َنفيذ اس ِتكامل ال َعناصرِ األَ ِ
ساس َية لِلخطَة.
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تحديد المناطق

تَم تَوضيح تَوزيع تَقسيم المَناطِق
والمَناطِق الفِرعِيَة لمُتنَزه تيالسيكا
الطبيعي مَع تَعليمات النَشاطات
َ
في الجَدوَل المُرفق في األَسفل.
الطبيعي
المَساحَة ال ُكلِيَة لِلمُتنَزه َ
تَبلُغ  70.50كيلومِتر مُربَع تَتبَع
ِنطقة
 44.55كيلومِتر مُربَع لِلم َ
البَحرية.

الملحق رقم  :1أمثلة على خطط إدارية لمحمية بحرية 44

الم َ
خطط َلها
الموا ِرد الماِل َية ُ
َ

ُؤسسة العا َمة لِل ُمت َنزە الطَبيعي ِمن ُموازَنة ال ُحكو َمة اع ِتامدا ً
ت َم تَوفري ال َدعم املايل لِتَطبيق ال َعمل يف امل َ
سسة ت َعتمد عىل التَمويل الذايت ِمن ِخالل ايراداتها الذاتِيَة ( ِمثال :بِطاقات
عىل قانون ِحاميَة الطَبيعة .امل ُ َؤ َ
ال ُدخول ،والتَصاريح والخَدمات ا ِإلدا ِريَة املِه ِنيَة وبَيع التُ َحف والِتذكارات) با ِإلضافَة اىل ال َدعم والهِبات
امل ُق َدمة ِمن شرَ كات ُمختَلفة وأَيضاً ِمن ِخالل امل َشاريع َعرب بَرا ِمج التَمويل ال َوط ِنيَة وال َدولِيَة.
تمَ َت ِصياغَة امل ُوازَنة ل َعم ِل َية التَطبيق لِ ُم َدة َعرشة َسنوات َحيثُ ت َم تَوزيعها كَالتايل:
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الملحق رقم  :2الشراكة
المتوسطية ومشروع شبكة
مدراء المحميات البحرية الجنوبية
إِ َن التَعاون ا ِإلسرتاتيجي لِل ِنظام البيئي الكَبري يف ال َبحر األبيض ِ
املتوسط ( )MedPartnershipبَني بَرنا َمج األُمم
املُتَحدة ا ِإلمنايئ (ِ )UNEP
وخطَة ال َعمل لِل َبحر األَبيض امل ِ
وصندوق البيئَة العالَمي (ُ )GEFهو
ُتوسط (ُ )MAP
َمجهود َجامعي لِ ُم َؤسسات ِقيا ِديَة (عىل ُمستَوى ا ِإلقليم وال ُدول والجِهات غَري ال ُحكو ِم َية) وال ُدول التي ت َقع
ِ
والساحل َية لِل َبحر األبيض ِ
عىل ال َبحر األبيض ِ
املتوسط.
املتوسط والتي ت َع َمل نَحو ِحاميَة البيئَة ال َبح ِريَة
يَت َمحور التَعاون ا ِإلسرتاتيجي لِل ِنظام البيئي الكَبري يف البَحر األبيض ِ
املتوسط ( )MedPartnershipيف ال َعديد
الس ِ
ِمن امل ُكونات التي تَلتقي يف َهدف أَسمى لِتَمكني ال َنهج التنسيقي وا ِإلسرتاتيجي لِتَحفيز ا ِإلصالحات ِ
ياسيَة
والقانونِيَة وامل ُ َؤ ِ
سسية ولِتَوفري ا ِإلس ِتثامرات الال ِز َمة لِ َعكس التَدهور الذي يُ َؤثر عىل ال ِنظام البيئي الكَبري لِلبَحر
ُتوسط بمِ ا تَتض َم ُنه ِمن َموائِل ِ
األَبيض امل ِ
ساحليَة وت َنوع بيولوجي.
يَقع َمرشوع شَ بكة ُمدراء امل َحميات ال َبحرية ال َجنو ِب َية يف ال َبحر األبيض ِ
لصندوق العالَمي للطَبيعة
املتوسط لِ ُ
ِضمن امل ُكوِن َرقم ِ 3.1من مرشوع التَعاون ا ِإلسرتاتيجي لِل ِنظام البيئي الكَبري يف ال َبحر األبيض ِ
املتوسط
( )themedpartnership.orgوالتي تَهدف إىل ِ
الحفاظ عىل ال َوظائِف طَويلة املدی لِلنظام البيئي الكَبري
املتوسط ِمن ِخالل تَنفيذ شَ بكَة بي ِئ َية ُم ِ
لِل َبحر األبيض ِ
تامسكَة ِمن امل َحميات الطَبيعية ل ِإلس ِتخدام امل ُستدام
وتَجدد امل َوارد ال َبحرية.
َحفز التَعاون ا ِإلسرتاتيجي لِل ِنظام البيئي الكَبري يف ال َبحر األبيض ِ
املتوسط ( )MedPartnershipا ِإللتزامات
ياس َية التي تَحتاجها َعملِ َية التَقدم ِب ُدول ال َبحر األبيض ِ
الس ِ
ِ
املتوسط يف بَرنا ِمج ال َنشاط ا ِإلسرتاتيجي لِل َبحر
األبيض ِ
املتوسط ( )SAP-MEDوبَرنا ِمج ال َنشاط ا ِإلسرتاتيجي لِحاميَة التنوع البيولوجي يف َمنطقة ال َبحر
األبيض ِ
املتوسط ( )SAP-BIOوالتي تَم ت َبنيهام ِمن ِق َبل األَعضاء امل ُشاركني يف إِتفا ِق َية بَرشلونة.
آلية التنسيق وبنية مشروع التَعاون
ا ِإلستراتيجي لِلنِظام البيئي ال َكبير
في البَحر األبيض المتوسِط
(.)MedPartnership

الملحق رقم  :2التعاون في شبكة مدراء المحميات البحرية ومشروع شبكة مدراء المحميات البحرية الجنوبية
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َمشروع َش َ
الجنوبية
المحميات ال َبحرية َ
بكة ُمدراء َ

ِ
املتوسط ( )2012-2009هو ُجهد
إِن َمرشوع شَ بكة ُمدراء امل َحميات ال َبحرية ال َجنو ِب َية يف ال َبحر األبيض
َجامعي يَع َمل عىل َجمع ما يزيد عن ُ 20مؤسسة رشيكة لِتَحسني فعالِ َية ا ِإلدا َرة لِل َمحميات ال َبحرية يف
ِ
املتوسط ولِ َدعم تأسيس َمح ِميات َجديدة.
َجنوب وشرَ ق ال َبحر األبيض
األَهداف
املتوسط لِتَحسني َفعالِ َية اإلِدا َرة لِ َمحميا ِتها ال َبحرية.
•دَعم الدُ ول يف َجنوب وشرَ ق ال َبحر األبيض
ِ
•الترَ ويج لتَأسيس َمح ِميات َبح ِر َية َجديدة.
املتوسط.
• َتق ِوية َشب َكة ُمدراء املَح ِميات ال َبح ِر َية يف ال َبحر األبيض
ِ
ال َنشاطات املُس َتهدفَة

بنية مَشروع شَبكة مُدراء
المَحميات البَحرية الجَنو ِبيَة في
البَحر األبيض المتوسِط وأهم
اإلنجازات.

•التَخطيط والتَطوير ال َفعال لِل َمشاريع ال ِريا ِد َية يف املَحميات ال َبحرية يف الجزائر و ُكرواتيا وتونس وتر ِكيا
(إِ ُ
الصفحة َرقم .)3
نظر َ
• َمرشوع ِريادي يف ليبيا لتَأسيس َمحمية َبح ِر َية جديدة ( ِبالتَعاون َمع َبرنا َمج ُ
األمم ا ُملتَحدة اإلِمنايئ
ناطق
وخ َطة ال َعمل لِل َبحر األَبيض
املتوسط ( )MAPو َمركز النَشاط اإلِقليمي ( )RACو َم ِ
ِ
(ِ )UNEP
الخاصة (.)SPA
الحام َية َ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
• َبرنا َمج ِبناء قدرات شا ِمل (عىل املستَوى اإلِقليمي وال َوطني واملحيل) ِمن أجل تطوير املهارات
لِ ُمام ِريس املَحميات ال َبحرية و َتعزيز ال َعملية لِلتَخطيط اإلِداري لِل َمحميات ال َبحرية.
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