ئيسية
 :EMOHالصفحة الر ّ
 :tce orP ehTالمشروع

مشروع "غريت ميد"
إسم المشروع:

خلق أداة تحليل للمخاطر والبيئة في حوض المتوسط

صر:
المختَ َ
اإلسم ُ

غريت ميد

الم ِ
شاركة:
الجهات ُ

جامعة السابين از -روما (إيطاليا) ،معهد البحر األبيض المتوسط للتنوع البيولوجي والبيئة البحرية

العلمية ( ،)CNRS-Lلبنان،
والقارية ( ،)IMBEفرنسا ،الجامعة األميركية في بيروت ( ،)AUBلبنان ،المجلس الوطني للبجوث
ّ

جامعة صفاقس – ( )BIOECOS-MAتونس ،جامعة القديس يوسف ( )USJمختبر علم توصيف النباتات ( )LCGPلبنان.

مدة العمل بالمشروع:
نبذة حول المشروع:

من  2013/12/14لغاية .2015/12/14

ُيعالج مشروع  Great Medمسائِل حاسمة في ما يتعلّق بالحفاظ على البيئة ،إدارة شواطئ

ِ
ِ
المخاطر .وقد
البيئية وتحليل
اتيجية متكاملة حول المؤشرات
ويرِّكز
ّ
ّ
خاصة على تصميم وتنفيذ استر ّ
البحر المتوسط ومراقبتهاُ ،
ِ
اسية لتنفيذ هذه اإلستراتيجيات :خليج كالياري (إيطاليا) ،منطقة "بروفانس" الساحلية (فرنسا)،
ت ّم اختيار خمس مناطق در ّ
العيِنات ،كافية لإلستعمال
جبيل/بيبلوس – لبنان ،خليج أبو قير – مصر وخليج قابس -تونس لضمان مجموعة وافية من ّ
والتطبيق في أماكن أُخرى.

أهداف المشروع:

برنامج  ENPI CBCMEDأو برنامج التعاون عبر الحدود في البحر األبيض المتوسط:
إ ن برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر األبيض المتوسط ،هو جزء من سياسة الجوار األوروبية ومن آلياتها
المطلّة على البحر
التمويلية للفترة  .2013- 2007يهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين اإلتحاد األوروبي والدول الشريكة ُ
األبيض المتوسط.
ِ
تشمل ُد َول اإلتحاد األوروبي الواقعة
الهدف األساسي لهذا البرنامج هو تطوير منطقة سالم واستقرار وازدهار ُ
وحسن الجوار والتي ُ
ِ
أيضا.
المشاركة على حوض المتوسط ً
على شواطئ البحر المتوسط والبلدان ُ

ِ
أساسية:
اتيجية البرنامج على أربعة عناصر
ّ
ترتكز استر ّ

المستجدات
ُ :SWEN
اإلقليمية
المشاركات
ّ
نظرة حول أحداث ُ
للمزيد من المعلومات
اإلنتساب لشبكة "غريت ميد"
الم ِ
شتركة
الجهات ُ
الصفحة الرئيسية
المشروع
البرنامج التنظيمي

مواقع التنظيم

األعضاء
الشركاء

شبكة "غريت ميد"

خصص
موقع ُم َّ

نظام المعلومات الجغرافي  SIGعلى شبكة اإلنترنيت

محتويات الصفحة
األول WP 1
فريق العمل ّ
فريق العمل الثاني WP 2
فريق العمل الثالث WP 3
فريق العمل الرابع WP 4

فريق العمل الخامس WP 5
فريق العمل السادس WP 6

اإلعالم والنشر
ُمستجدات

الئحة باألحداث

وسائل اإلعالم
ملفات ووثائِق

مواقع التواصل اإلجتماعي

النشرة (أو المجلة) الخاصة بالموقع

لإلتصال بنا
المسؤولية
بند إخالء
ّ

لقد تم إعداد هذه الصفحة اإللكترونية بمساعدة مالية من اإلتحاد األوروبي في إطار برنامج التعاون المشترك عبر الحدود

لحوض البحر األبيض المتوسط C OHE

 .HEoإن محتويات هذه الصفحة من مسؤولية جامعة "ال سابيينزا" -روما،

والشركاء في برنامج "غريت ميد" وال تعكس تحت أي ظرف من الظروف رأي اإلتحاد األوروبي أو الهياكل الداخلية للبرنامج.
يتكون اإلتحاد االوروبي من الدول  28األعضاء الذين قرروا جمع خبراتهم ،مواردهم ومصيرهم .معاً ،وخالل فترة  50عاماً من
ّ
التوسع ،تم بناء منطقة من اإلستقرار ،الديمقراطية والتنمية المستدامة مع الحفاظ على التنوع الثقافي ،التسامح والحريات الفردية.
يلتزم اإلتحاد األوروبي في تقاسم إنجازاته وقيمه مع الدول والشعوب خارج حدوده.

المشروع


البرنامج التنظيمي للمشروع ودراسة حالة المشروع

البرنامج التنظيمي
ِ
نسق المشروع :البروفيسور كارلو بالزي
ُم ّ
المسؤول عن اإلتصاالت في المشروع :البروفيسور فابريسيو كومو
المدير المالي للمشروع :الدكتورة ماريا إليزابيتا ديج
للتواصل ،اإلتصال بـِ :دافيد أستيازو غارسيا

اللجنة الم ِ
نظمة:
ُ

المكلَّفة توفير
مجلس إدارة المشروع – الهيئة األساسية إلتخاذ الق اررات في الجمعية ُ

األساسية لتنفيذ المشروع والموالفقة على تعيين المهام وتوزيع الملفات الساسية:
استراتيجيات التوجيه
ّ
الرئيس :د .دافيد أستيازو غارسيا – جامعة ال سابيينزا ،روما – إيطاليا.
األعضاء :د.أرني ساتكامب – جامعة إكس مارسيي  -معهد البحر األبيض المتوسط للتنوع البيولوجي

والبيئة البحرية والقارية ( ،)IMBEفرنسا.

البروفيسور طه مطر ،المؤسسة العربية للبيئة البحرية ،مصر (.)AFME
الدكتور إبراهيم الشناوي ،معهد بحوث الشواطئ ،مصر (.)CoRI
البروفيسور محمد شعيب ،جامعة صفاقس ،تونس (.)BIOECOS MA
البروفيسور ماجدا بو داغر خراط ،مختبر توصيف جينوم النبات ( ،)LCGPجامعة القديس
يوسف ،لبنان.

اللجنة التقنية:

ِ
المتعلِّقة بتنفيذ العمل.
لإلشراف على تطوير ف َرق العمل  WPومراقبة معايير الجودة ُ

فريق العمل األول
المنسقون:
ّ

 :WP1إدارة وتنسيق

البروفيسور فرانكو غوغليورميتي  -جامعة ال سابيينزا ،روما ،إيطاليا.
الدكتورة رافاييال فروندوني – جامعة السابيينزا ،روما ،إيطاليا.
الدكتور دافيد أستيازو غارسي – جامعة السابيينزا ،روما ،إيطاليا.

فريق العمل الثاني
المنسقون:
ّ

الدكتورة رنى الزين ،مختبر توصيف جينوم النبات ( ،)LCGPجامعة القديس يوسف ،لبنان.

فريق العمل الثالث
المنسقون:
ّ

اصل واإلتصاالت
 :WP2التو ُ

 :WP3اإلستفادة من النتائج بأفضل شكل

الدكتور حلمي عصام الدين  -معهد بحوث الشواطئ ( ،)CoRIمصر.

فريق العمل الرابع

تنوع بيولوجي وتحليل إستخدام األراضي لخلق أداة تحليل
ّ :WP4

للمخاطر والبيئة في حوض المتوسط (.)Toolkit

المنسقون:
ّ

الدكتورة أغيليكي دوكسا – جامعة إكس مارساي  -معهد البحر األبيض المتوسط للتنوع

البيولوجي والبيئة البحرية والقارية ( ،)IMBEفرنسا.
الدكتورة إيمي مارتن كيلير  -جامعة إكس مارساي  -معهد البحر األبيض المتوسط للتنوع
البيولوجي والبيئة البحرية والقارية ( ،)IMBEفرنسا.

فريق العمل الخامس

التلوث والمخاطر لخلق أداة تحليل للمخاطر والبيئة
 :WP5تحليل تأثيرات ُّ

في حوض المتوسط (.)Toolkit

المنسقون:
ّ

البروفيسور سايد شرف الدين  -المؤسسة العربية للبيئة البحرية ،مصر (.)AFME

فريق العمل السادس

 :WP6خلق أداة تحليل للمخاطر والبيئة في حوض المتوسط ()Toolkit

واسنخدامها.

المنسقون:
ّ

الدكتور دانييل بروشي – جامعة ال سابيينزا ،روما ،إيطاليا.
الدكتورة ميشيال مارينياني – جامعة ال سابيينزا ،روما ،إيطاليا.

 :EWEBWENاألعضاء

األعضاء
تم اختيار
يضم مشروع "غريت ميد" خمس مناطق على طول سواحل البحر المتوسط :إيطاليا ،فرنسا ،مصر ،تونس ولبنان .لقد ّ
ّ
ِ
توسط عبر الحدود (الوضع البيئي ،التأثيرات
هذه األعضاء لضمان نقل المعرفة العلمية حول ُ
الم ّ
النظُم البيئية لشواطئ البحر ُ
و ِ
الخاطر).

لاًبكمًفيًقسمًالشركاءًعلىًموقعنا
أه ً
الشركاء في مشروع "غريت ميد" هم:
 جامعة السابيينزا ،روما. -معهد البحر األبيض المتوسط للتنوع البيولوجي والبيئة البحرية والقارية (.)IMBE

المستوى العالمي:
القيمة العلمية والشهرة على ُ
تصنيف AERES
عدد المقاالت
عدد المقاالت في المجالت الرائدة
العلماء األجانب المدعوون
التبادل العلمي مع ُد َول شمال أفريقيا
ُ
َنشر مجلّتين علميَّتين (.)Ecologia Mediterranea, Regional Environmental Change
إدارة قاعدة البيانات األوروبية الخاصة بحبوب اللقاح أو الـ . pollen

العلمية
المركز الوطني للبحوث
ّ
األميركية في بيروت
الجامعة
ّ
وحدة أبحاث التنوع البيولوجي وديناميكية النظم اإليكولوجية في البيئة الجافة ( ،)BIOECOS-MAتونس
جامعة القديس يوسف ،لبنان ()USJ

شاركةًفيًمشروعً"غريتًميد"
أه ً
لاًبكمًفيًقسمًالشركاءًوالجهاتًال ُم ِ
الشركاء الذين انضموا إلى شبكة "غريت ميد":
ِ
المتَوقَّعة
المضافة من ِقَبل ُ
الشركاء إلنجاز المشروع وتحقيق النتائج ُ
القيمة ُ

لاًبكمًفيًقسمًشبكةً"غريتًميد"
أه ً

الشركاء الذين انضموا إلى شبكة "غريت ميد":
رسالة (كتاب) لإللتحاق بشبكة "غريت ميد"

صصةً
منطقةً ُمخ ًّ
نظام المعلومات الجغرافي  SIGعلى شبكة اإلنترنيت
موقع البحث
خيارات للبحث

أسئلة

حدود

بحث (نتائج البحث معروضة أدناه)
ِ
المدمجة
النتائج ُ

المحتوى
فريق العمل األول
المنسق:
ّ

جامعة ال سابيينزا ،روما ،إيطاليا.

المعنية:
األطراف
ّ

IMBE, BIOECOS-MA, AFME, CoRI

فريق العمل الثاني
المنسق:
ّ

اصل واإلتصاالت
 :WP2التو ُ

مختبر توصيف جينوم النبات ( ،)LCGPجامعة القديس يوسف ،لبنان.

المعنية:
األطراف
ّ

IMBE, BIOECOS-MA, AFME, CoRI, La Sapienza

فريق العمل الثالث
المنسق:
ّ

 :WP1إدارة وتنسيق

 :WP3اإلستفادة من النتائج بأفضل شكل

معهد بحوث الشواطئ ( ،)CoRIمصر.

المعنية:
األطراف
ّ

IMBE, BIOECOS-MA, AFME, CoRI

فريق العمل الرابع

تنوع بيولوجي وتحليل إستخدام األراضي لخلق أداة تحليل للمخاطر
ّ :WP4

والبيئة في حوض المتوسط (.)Toolkit

المنسق:
ّ

معهد البحر األبيض المتوسط للتنوع البيولوجي والبيئة البحرية والقارية ( ،)IMBEفرنسا.

المعنية:
األطراف
ّ

IMBE, BIOECOS-MA, AFME, CoRI

فريق العمل الخامس

التلوث والمخاطر لخلق أداة تحليل للمخاطر والبيئة
 :WP5تحليل تأثيرات ُّ

في حوض المتوسط (.)Toolkit

المنسق:
ّ

المؤسسة العربية للبيئة البحرية ،مصر (.)AFME

المعنية:
األطراف
ّ

IMBE, BIOECOS-MA, AFME, CoRI

فريق العمل السادس

 :WP6خلق أداة تحليل للمخاطر والبيئة في حوض المتوسط ()Toolkit

واسنخدامها.

المنسق:
ّ

جامعة ال سابيينزا ،روما ،إيطاليا.

المعنية:
األطراف
ّ

IMBE, BIOECOS-MA, AFME, CoRI

 :NSNNWESSESSISاإلعالم والنشر
أهالً بكم في قسم اإلعالم والنشر
اتيجية أيضاً بعض النشاطات.
سيتم نشر المعلومات بشكل مستمر طيلة فترة العمل بالمشروع.
َّ
ُّ
تتضمن اإلستر ّ
الرجاء اإلختيار من القائمة التالية:

ُمستجدات

اإلطالع على آخر األخبار حول مشروع "غريت ميد".

الئحة باألحداث

المتعِلّقة بأحدث نشاطات المشروع.
الحصول على المعلومات ُ

وسائل اإلعالم

الص َور وأمور أُخرى ُمتعلِّقة بالمشروع.
تحميل البيانات الصحفية ،الشعاراتُ ،

ِ
ووثائق
ملفات

المتعلِّقة بمشروع "غريت ميد"
تحميل الملفات ُ

مواقع التواصل اإلجتماعي

متابعة أعمال ونشاطات المشروع على مواقع التواصل اإلجتماعي

النشرة (أو المجلة) الخاصة بالموقع
اإلشتراك بنشرة مشروع "غريت ميد" اإلخبارية

المستجدات
أهالً بكم في قسم األخبار و ُ
تخولكم هذه الصفحة على اإلطالع آحر ُمستجدات مشروع "غريت ميد".
ِّ
للمزيد من المعلومات ،الرجاء الضغط على العناوين.

إقليمية :إبقوا على إتصال!
قريباً ،أحداث ذات ُمشاركة
ّ
َّ
كل منها
األول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ،أربعة أحداث ذات ُمشاركة
ّ
إقليميةّ ،
نظم مشروع "غريت ميد" في شهري تشرين ّ
ِ
يتضمنها المشروع.
المناطق التي
معينة من
َّ
في منطقة ّ

أيام التدريب
باهر
إجتماع إطالق مشروع "غريت ميد" ...نجاحاً ًا
تقرير حول إجتماع إطالق المشروع
أهالً بكم في قسم اإلعالم
ِ
الص َور وأمور أخرى ُمتعلِّقة بمشروع "غريت ميد" عبر هذا القسم.
يمكُنكم تحميل البيانات الصحفية والشعارات و ُ
الرجاء اإلختيار من القائمة التالية:

الص َور
ُ

ص َؤر ُمتعلِّقة بمشروع "غريت ميد"
تحميل ُ

الشعارات

تحميل شعارات مشروع "غريت ميد"

إعالنات

تحميل إعالنات مشروع "غريت ميد"

صحفية
بيانات
ّ

المتعلِّقة بمشروع "غريت ميد"
تحميل البيانات
ّ
الصحفية ُ

أهالً بكم في قسم الملفات
الكتُب التي
المتعلِّقة بمشروع "غريت ميد" إضافة إلى المقاالت والملفات و ُ
تجدون في هذا القسم مجموعة ُمختارة من الملفّات ُ
لخص عنها ،مجانا وفي أي ٍ
ينتِجها أعضاء اإلتحاد ضمن مشروع "غريت ميد" والتي ي ِ
مكُنكم تحميلها أو تحميل ُم َّ
وقت كان.
ً
ُ
ُ
ّ

