
المحميات البحرية
اإلرشادات التوجيهية والفوائد
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يُتاِبع الُصندوق العالَمي للطَبيعة يف البَحر األَبيض املتوِسط 

األَولويات العالَِمية لِلُصندوق العالَمي ِبَحسب التَفويض املُعطى 

لَه وَذلَِك ِمن أَجل ِحاميَة التَنوع الحيوي وتَقليل البَصَمة البَرشية 

عىل الطَبيعة. يَعمل الُصندوق العالَمي للطَبيعة يف َمنطقة البَحر 

األَبيض املتوِسط ِمن ِخالل َمشاريع َميدانِيَة والتي تدعم التحسينات 

يف عمليات السياسات اإلقليمية والوطنية التي تؤَثِر عىل ِحامية 

الطَبيعة وإدارَة املوارِد. ويَعَمل الُصندوق العالَمي للطَبيعة يف 

منطقة البَحر األَبيض املتوِسط ِمن ِخالل أَربَع َعرشَة َدولَة وهي: 

البانيا، والجزائر، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، ومرص، ولبنان، 

وليبيا، والجبل األسود )مونتينيغرو(، واملغرب، والربتغال، ورصبيا، 

وسلوفينيا، وسوريا، وتونس٬ مستكمالً عَمل املَُؤسسات الَوطنية 

الَخمس لِلُصندوق العالَمي للطَبيعة الناشطة يف اإلِقليم )فرنسا، 

واليونان، وايطاليا، واسبانيا وتركيا(. 

www.panda.org/mediterranean

اإلجراءات الرئيسية المطلوبة لتحقيق 
النجاح في المحميات البحرية

لِامذا نَحن ُهنا
لِمنع التَدهور يف البيئَة الطَبيعية لِكوكَب األرض ولِبناء ُمستقبل يَعيش 

فيه اإلنسان يف انِسجام َمع الطَبيعة

المحميات البحرية توفر 
فوائد متعددة

َتتكون املحِميات الَبحرية ِمن منظومتني٬ بحرية وساحلية وذلك الهميتهم البيئية. 

قامت هذە املحِميات ِبحامية الَحياة الَبحرية الراِئعة للَبحر األبيض املتوِسط وِحامية 

ُسبل الَعيش للصيادين وَتعزيز اإلقِتصاد املَحيل وإعطاء ُفرصة للُسياح السِتكشاف أحد 

أرَوع الُكنوز الَطبيعية عىل َكوكب األرض.

المحميات البحرية واإلنسان 
متصالن بطريقة تدعم 

كليهما

	•َضامن َحاِكمية َجيدة وِحوار َبني ُمختلف أصحاب املصَلحة ِمن 
ِخالل َتقوية الُجهود الِسياسية.

	•َدعم وَتسهيل التخطيط الَتشاريك وإرشاك ُمدراء املوارِد 
واملؤسسات الُحكومية والِقطاع الخاص والِقطاع الَغري ُحكومي 

والُعلامء.

	•ضامن إِدارة ُمناسبة للَهيئات وَتقوية ُقدراِتهم اإلداِرية.

	•تأمني َدعم مايل َطويل األمد وَموارِد َبرشِية ِمن ِخالل القطاع 
العام واساليب الَدعم الذايت.

•َتطبيق القانون الَفعال ِمن خالل َفرض الُعقوبات املالِئة واملراَقبة. 	

•الِقيام بربامج تقييم وُمراقبة ُمنتظمة وإستعامل النتاِئج لِتبيان  	
الَفوائد الَحقيقية وامُلحتملة لِلَمحميات الَبحرية ألصحاب املصَلحة.

	•تحسني التعاون َبني املؤسسات الَبحثية واألكادمِيية وَتطوير 
املباَدرات ِمن أَجل َتقليل الثغرات َعرب إِرشادات ِعلمية إلدارَة 

املحِميات الَبحرية.

	•دمج املحِميات الَبحرية يف الَشبكة الَوطنية واإلقليمية ِمن أجل 
َتطوير أهداف ُمشرتكة وَبرامج ُمراقبة وتقييم َفعال.

جوسيبي دي كارلو
ُمدير بَرنامج املحميات البَحرية

gdicarlo@wwfmedpo.org

نقاط اإلتصال

تصميم

ترجمة وتعريب

مارينا غوماي
مسؤولة املحميات البَحرية

mgomei@wwfmedpo.org
www.panda.org/med_mpa
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املحِميات البَحرية ِهي َوسيلة هاَمة لِتعزيز التَعليم البيئي وِزيادة الُجهود املبذولَة ِمن ِقبل املجتمع املحيِل ِمن أَجل ِحامية املوارِد الطبيعية ولتأمني 

الترصف الناجع لالدارة لحامية الرثوات البحرية والساحلية.

الدروس المستفادة من تونس
يف تونِس، تَقع املحميات البَحرية والساحلية رأس األسود ـ رأس سرياط )Cap Négro-Cap Serrat( يف ِمنطقة ريفيَة ساحلية عىل إمتداد الشاِطئ 

الَشاميل. ُمنُذ العام 2004، قاَم الُصندوق العاملي للطبيعة ووكالَة حامية وتهيئة الرشيط الساحيل )APAL( ِبتطوير برناِمج إتصال وَمعلوماتية يُركز عىل 

ِقيم املوارِد البَحرية وأهمية اإلِستخدام املُستدام. وَحيث أَن الُحضور كاَن ُمتنوعاً )صيادين ِحرفيني، مجموعات نِسائية وطاُلب وُمعلمني(، فَقد تَم تطوير 

أَدوات ُمختلفة تتضمن َعقد اجتامعات يف مناِطق الُقرى الريِفية وُمخيامت للتالميذ والطلبة وتصميم اللوحات التوجيهية واإلرشادية. لقد كانَت براِمج 

التعليم والتَوعية هاَمة يف إرشاك السكان املحليني يف رأس األسود ـ رأس سرياط )Cap Négro-Cap Serrat( ويف تأييد الَمزيد ِمن التطور للَمحميات 

البَحرية لِتكون فاِعلة يف تصميم أدوارِها وتعليامتها.

اإلتصال وزيادة الوعي

تتطلب املحمية البحرية أربَعة ُمكونات رَئيسيَة لتعمل بشكل جيد وِهي: حاكِِمية َجيدة، إتِصال وزيادة الَوعي، ُصنع قرار تَشاريك٬ وإدارَة تَعتمد 

الَنهج الِعلمي. رَشح املكونات االربعة وأمِثلة عنهم َسيتم َعرُضها يف الَصفحات املُقابلِة. ميُكن الُحصول عىل املزيد ِمن املعلومات َحول الُصندوق 

www.panda.org/med_mpa العاملي للطَبيعة واملحِميات البَحرية يف منطقة البَحر األبيض املتوِسط عىل الَصفحة اإللكرتونية

إِن إِنشاء َمحِمية بَحرية يتطلَب الَعمل ِبَنهج ُشمويل والذي يَتضَمن التكاُملية بنَي اإلِعتبارات 

البيئِية واإلِجتامِعية واإلِقتصاِدية. وهذا الَنهج لَن يكوَن ناجحاً ِمن دون ترشيعات ُمناسبة 

وهيَكلية ُمؤسسية فاِعلة وموارِد مالِية وإرشاك فَعال ألَصحاب املصلَحة والتي تَدعم ِمثل هذا 

النهج ِمن ِخالل مهارات وِخربات فريدة.

إِن الَنهج التشاريك يَتطلب الَوقت ِمن أجل أَن يكوَن ناِجحاً ومُيكن أَن يِتم تقسيُمه إىل ثالثَة 

مراِحل مُختلفة تبدأ يف املرَحلة األولِية وِمن ثُم َمرحلة الِريادة فَمرَحلة اإلكتفاء الذايت. قد 

ال تَحدث هِذە املراِحل ِبشكل رضوري يف نَفس الِسياق ومُيكن أن تختَلف بنَي املحميات 

البَحرية. يف َمسألة التطبيق الَعميل، يَعمل املُدراء عىل تكييف تطبيق املهام املُختلفة ِبحسب 

الظُروف الَحقيقية والقدرة وتَوفر املوارِد. إال أَنه ولِلوصول إىل إدارَة وظيِفية وفَعالة فَيجب أَن 

يتم إستيفاء جميع الُخطوات.

تأسيس محمية بحرية 
ناجحة

جعل المحمية البحرية 
€تعمل 

التأسيس

الجزء العملي

اإلستدامة

المرحلة األولية

المرحلة الريادية

مرحلة اإلكتفاء الذاتي

ترشيعات املحميات البحرية

تعريف أصحاب املصلحة

تعريف القيم

إرشاك أصحاب املصلحة

تقييم الظروف

التخطيط العميل

الض�نة املالية

إرشاك املجتمع 

املساواة اإلجت�عية

إِن نِظام الحاكِِميَة الجيد، والذي يَجمع ما بني إِستخدام النهج عىل مختلف املستويات ِمن األعىل لألَسفل وِمن األَسفل لألَعىل هو أَمر أسايس للوصول 

إىل َمحميات بَحرية ناِجحة وفَعالة وخالِية ِمن الرصاعات. ويجب عىل هذا الِنظام أَن يُوفر َدعم والتزام ِمن صانِعي القرار وأَن يَسمح للِحوار بني رشيحة 

واِسعة ِمن العاَمة وأصحاِب املَصلحة الخاَصة.

الدروس المستفادة من الجزائر
يف الجزائر، يف ِظل الَدعم الذي قاَمت بتَوفريە كُل ِمن ُسلطة املتنزهات والُصندوق العاملي للطبيعة فَقد تَم تشكيل لجَنة توجيِهية ُمتعِددة األطراف ِمن 

أصحاب املَصلحة َوقد أقرتها الُحكومة الَوطنية ويرتأسها ُحكومة اإلِقليم وذلِك بَهدف تطوير ُرؤية ُموَحدة وأهداف واِضحة ِمن أجل تطوير املَحمية البَحرية 

يف ُمتنزە تازة الَوطني. لَقد لِعبت اللجَنة التوجيِهية َدوراً أساِسياً يف تحفيز اإلراَدة الِسياِسية الالزِمة لِتعبئة املوارِد ولتطوير نِظام حاكِمية ذو ِمصداقية وإقامة 

ِحوار بّناء بني الُعلامء وَصيادي األَسامك وأَصحاب املصلَحة املحليني وُصناع القرار.

الحاكمية الجيدة

إِن الِعلم املنطقي الذي يُساِهم يف تأَسيس وإدارَة املحِميات البَحرية ُهو أَمر هام ِمن أجل تحقيق الَنجاح يف أهداف الِحامية. يَجب أَن يَتوفر ُهنالك 

ِحوار َمفتوح بنَي الُعلامء واملدراء ِمن أجِل ضامن ِدقة علمية للتَخطيط لِلمحمية البَحرية واإلدارَة التَكيفية للَموارِد البَحرية.

الدروس المستفادة من تركيا
يف ترُكيا، تَم تطوير الِخطة اإلداِرية ملحِمية كاش-كيكوفا )Kaş-Kekova( البَحرية بالتَعاون َمع الُصندوق العاملَي للطَبيعة وجاِمعة بوغازييس والُسلطة 

اإلداِرية للَمحِمية البَحرية. لقد تم اسِتخدام َمعلومات بَحثية ُمدتها َعرشة أعوام ِمن أجل تَطوير َمناطق هاَمة بيئياً ألغراض الِحامية والتَنوع الَحيوي وتَم 

جَمع املعلومات اإلجتامِعية ِمن أجل استخداِمها كَخطوط إرشاِدية ِمن أجل تَعريف أهداف اإلدارة وتَصميم َمناطق املستخدمني وِخطط املُراقبة.

اإلدارة المبنية على النهج العلمي

إِن َعملِية ُصنع القرار التشاريك ملُختلف أصحاب املصلَحة ِهي وسيلَة ُممتازة ِمن أجل تحسني الَدعم السيايس َوُحقوق امللِكية واملسؤولِية والدميوقراِطية 

يف إدارة املوارِد الطَبيعية. إِن إرِشاك أَصحاب املَصلَحة ِمن املراِحل األَولِية للتَخطيط وِخالل َعملية التَطبيق يف املحِمية البَحرية ُهو أَساس إِطار اإلدارَة 

التَشاركية والتوافُق التَنظيمي.

الدروس المستفادة من كرواتيا
يف كُرواتيا، تعاَونت ُسلطات املحِميات البَحرية َمع الُصندوق العاملَي للطَبيعة وَجمعية الطَبيعة والبيئَة والتَنمية املستداَمة )Sunce( ِمن أَجل متكني 

َعملية املشاركَة لِتطوير الِخطط اإلداِرية. أدت َعملية إرشاك الُسلطات الُحكوِمية واملؤَسسات اإلداِرية عىل املستوى الَوطني اىل معالجة القضايا 

الترشيِعية والِسياسات سوياً وللتَوافق عىل ومتكني تَطوير ِخطط إداِرية ِمثالِية٬ اما عىل ُمستوى املحِمية البَحرية، أدى التَخطيط التشاريك بنَي الُسلطات 

املحلِية واملجتَمعات وصيادي األسامك إىل تأمني ُموافقة َحول األهداف اإلداِرية وَحل الرِصاعات َحول إمكانِية الُوصول للَموارد وِقطاع التَعاون املُشرَتك.

صنع القرار التشاركي


