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8 ZMD në 6 vende të Mesdheut  avancuan përmes tre fazave të 
njëpasnjëshme duke arritur në fund të kenë pavarësinë operacionale dhe 
financiare. Projekti i SEA-Med i mbështet këto ZMD nëpërmjet:

•	 Përfshirja	e		
vendimmarrësve	
në	menaxhimin	e	
ZMD-ve;

•	 Nxitja	e	
bashkëpunimit	
ndër-sektorial;

•	 Promovimi	i	
rrjeteve	të	ZMD-
ve.

Përmirësimin 
e qeverisjes së 
ZMD

2

•	 Mbështetje	
për	hartimin	
dhe	zbatimin	
e	planeve	të	
menaxhimit	të		
integruar	dhe	
gjithë	përfshirës.

•	 Zhvillimi	i	
planeve	finaciare	
për	zvogëlimin	
e	varësisë	nga	
finacimi	publik.

Hartimit dhe 
zbatimit të 
planeve të 
menaxhimit 
të bazuara 
në kërkimin 
shkencor.

1 Promovimi i 
zhvillimit të 
qëndrueshëm 
ekonomik

3 Rritja e 
kapaciteteve 
për 
komunitetet 
lokale te 
ruajtjes së 
natyrës.

4 Rritja e nivelit 
njohës të vlerave 
të ZMD-ve 
Mesdhetare
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•	 Të	punuarit	
me	bizneset	
turistike	lokale	
dhe		peshkimin	
artizanal	për	
adaptimin	dhe	
zbatimin	e	
praktikave	të	
menxhimit	të	
qëndrueshëm.

•	 Promovimin	e	
shkëmbimeve	të	
eksperiencave	
midis	bizneseve.

•	 Identifikimi	dhe	
natyrat	e	tregut	
me	bazë	inisiativat	
e	turizmit.

Arritja	e	një	audience	
të	gjerë	nëpërmjet	
përdorimit	
të	mjeteve	të	
komunikimit	
specifik.

Realizimin	e	
një	kombinimi	
të	balancuar	të	
aktiviteteve	për	
ngritje	kapacitetesh,	
shkëmbim		
eksperiencash	
dhe	mundësish	
për		transferimin	e	
njohurive.
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Establishment

Sustainability

Operational

• MPA legislation

• stakeholder identification

• value identification

• stakeholder engagement

• assessing condition

• operational planning

• financial security

• community engagement

• social equity

Faza e pamvarësisë

Faza fillestare

Faza pionere

Themelimi

Veprimi

Qëndrueshmëria

Përfshirja	e	palëve	të	interesuara

Vlerësimi	i	gjendjes

Planifikimi	operacional

Siguria	finaciare

Përfshirja	e	komunitetit	lokal

Barazia	sociale

Legjislacioni	i	ZMD

Identifikimi	i	palëve	të	interesuara

Identifikimi	i	vlerave

MbrojtjA e bioDiverSitetit Dhe DeMonStriMi i PërfitiMeve Socio-ekonoMike                     

Tre fazat e ciklit të një ZMD



WWf në MeSDhe 
Programi	i	WWF	në	Mesdhe	është	të	ndjekë	prioritetet	e	WWF	
global	për	ruajtjen	e	biodiversitetit	dhe	reduktimin	e	gjurmës	
humane	në	natyrë.		Në	Mesdhe,	WWF		vepron	nëpërmjet	
projekteve	në	terren	të	cilat	advokojnë	deeded	përmirësimin	e	
proceseve	politikë	në	nivel	rajonal	dhe	kombëtar	për	ruajtjen	e	
natyrës	dhe	menaxhimin	e	resurseve.			

mediterranean.panda.org
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Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony and nature.

Why we are here

mediterranean.panda.org

To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.

iniSiAtivA e WWf në MeSDhe 
Inisiativa	për	Mesdheun	është	krijuar	në	2010	prej	pesë	
zyrave		kombëtare		të	WWF-it	(Francë,	Greqi,	Itali,	Spanjë	dhe		
Turqi),	me		zyrën	e	WWF-it	në	Mesdhe,		me	zyrën	e	Politikave	
Europiane	WWF-it	dhe	WWF	Ndërkombëtar,	për	të	sjellë	një	
ndryshim	rrënjësor	në	ruajtjen	e	mjedisit	detar		në	rajonin	e	
Mesdheut.

Projekti i SeA-MeD: 8 ZMD në MeSDhe

Me MbëShtetjen finAnciAre të:

themedpartnership.org
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ALGeriA
Taza	National	Park	

LibyA
Ain-al-Ghazalah	MPA
Farwa	MPA

tuniSiA
Cap	Négro-Cap	Serrat	
MCPA

croAtiA
Lastovo	Islands	and	
Telašćica	Nature	Parks

ALbAniA
Karaburun-Sazan	Marine	
National	Park	

turkey
Kaş-Kekova	SPA

This project is within the framework of the MedPartnership


