المؤتمر الفصلي لمشروع "غريت ميد"
ِ
األو ّلية
النتائج ّ
يهدف مشروع "غريت ميد" ( Great Medوما تفسيره" :خلق أداة تحليل للمخاطر والبيئة في حوض
ِ
ٍ
المناطق الساحلية لحوض
اتيجيات جديدة للمحافظة على
المتوسط") إلى تطوير أدوات تحليل ومنهجيات واستر
ِ
المتوسط ،لِ حماية البيئة والتخفيف من تأثير نشاطات اإلنسان على هذه الشواطئ والترويج إلستخدامها بطريقة
ُمستدامة .يدعم اإلتحاد األوروبي أنشطة هذا المشروع ضمن نطاق الدعوة الثانية لتقديم طلبات المشاريع

القياسية لبرنامج الـ  ENPI CBCMEDأو برنامج سياسة الجوار األوروبية الجديدة والتعاون المشترك عبر
ّ

الحدود لحوض البحر األبيض المتوسط  7002/7002بقيمة مليون وسبع مائة وثالثة وأربعون ألفًا واثني

عشر يورو ( ،)€ 0،2،2،007أي ما ي ِ
عادل  %00من مجموع الميزانية التي تبلغ مليون وتسع مائة وستة
ُ

ألفا وثمانمائة وستة وتسعون يورو (.)€ 0،021،901
وثالثون ً

يتم تنفيذ هذا المشروع في خمس ِ
يبية على حوض المتوسِّط من ِ
أجل تقييم جدوى وامكانية
مناطق تجر ّ
ّ
ِ
ٍ
الطبيعية ِ
أهم
األماكن
سياقات ُمختلِفة كاإلقتصاد والثقافة ،وفي
تكرار هذا اإلجراء المنهجي في
ّ
وغيرها .ومن ّ
ِ
تم اختيارها لمتابعة اإلختبارات :خليج "كاليغاري" – في جنوب جزيرة سردينيا ،منطقة "بروفانس "
المناطق التي ّ
سي ِ
نج ُز
على الساحل الفرنسي ،منطقتي جبيل/بيبلوس وبيروت على الساحل اللبناني وخليج قابس -تونسُ .

افية أو الـ  GISعلى الموقع اإللكتروني للمشروع
الجغر ّ
مشروع "غريت ميد" كذلك األمر نظام المعلومات ُ
حيث ي ِ
المحليين وصانعي الق اررات المعنيين واإلطالع على
مكن أن يتصفَّحه كافة أصحاب المصالح
ّ
ُ

المعلومات.

ُع ِق َد المؤتمر الفصلي للمشروع في ا لتاسع عشر من شهر آذار/مارس  7002في القاعة ال ُكبرى في
ِ
ِ
التوصل
ُّ
تم
كلية الهندسة في "فونتانيال بورغيز"
ّ
األو ّلية وآخر ما ّ
إلستعراض النتائج ّ
خاصا ،على غرار مسألة تقييم
األول من المشروع .وقد أوِلَيت مواضيع معيَّنة إهتمامًا
إليه في نهاية العام َّ
ً

ِ
ِ
حول
التنوع البيولوجي في ما يتعلَّق باألنواع
التلوث والت ُّ
المتََأتِّية عن ُّ
ُّ
ّ
النباتية والموائل ومسألة تحليل المخاطر ُ
ِ
يبية وخاصة في خليج كاليغاري.
البيئي في المناطق التجر ّ

ِ
شارك في هذا الحدث ممثِّلون عن منظّ ٍ
الساحلية .فقد َّ
قدم "ماركو
المناطق
مات ِع ّد ٍة ناشطة في إدارة
ّ
َ
ل حول اإلدارة الم ِ
تكاملة للمناطق
بريم" (
) ،شريك في هذا المشروع ،بروتوكو ً
ُ
اإليطالية) فقد تناولَت موضوع
أما "بارب ار نيغري" (من وكالة الفضاء
ّ
الساحلية على شواطئ المتوسِّطّ .
ِ
ضت لِمشروع
المناطق
الصناعية وأجهزة اإلستشعار عن ُبعد في إدارة
استعمال األقمار
ّ
ّ
وع َر َ
الساحلية ،كما َ
"كينيا" التعاوني (نظام المعلومات عن ُبعد ِل َدعم خطة عمل اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في كينيا) بين
ِقسمي الـ  ASIوالـ  DIAEEفي جامعة "سابيين از" في روما .وأغنى ٌّ ِ
جمعي ة
جياني" من
أليساندرو ّ
ّ
كل من " ّ

البيئية  )Marevivoو"فرانشيسكا
"غرينبيس" إيطاليا" ،روزاليا غويني" و"فيديريكو دي بينتا" (منظّمة "ماريفيفو"
ّ
ِ
عرضهم ل ُخبرات وأهداف
) هذا الحدث من خالل
البيئية
ظمة "ليغانبيينتي"
أُوتّافياني" (من ّ
ّ
َّ
َّ ِ
اإليطالية) عن مشروع "كامب"  CAMPالذي ُيعالج
الوطنية
المنسِّقة
ّ
ّ
منظماتهم .وتكلمت "دانييال أديس" ( ُ
وقدم كذلك األمر "دانييل باليستيروس بارغيز" (من مركز
مسائِل
همة تتعلَّق بمشروع "غريت ميد"ّ .
ّ
وم ّ
أساسية ُ
تنوع البيولوجي لجامعة كاليغاري) دراسة عن مشروع "إيكوبالنت ميد" ِ ECOPLANTMEDلتَِت ّم
حفظ ال ُّ

يختص بالمحافظة على النباتات داخل وخارج الموقع ضمن مشروع "غريت
اإلستفادة منها لتحسين كل ما
ّ
ميد" .أعطَت " ّأنا ماريا سيسيرو" (من معهد األبحاث وحماية البيئة  )ISPRAلمحة عامة عن خبر ٍ
ات كثيرة
ّ
حول تحليل اآلثار البيئية الناجمة عن حطام باخرة كوستا كونكورديا واستعمال نظام الـ  GISفي إدارة وتقسيم

أنشطة إعادة إعمار ِ
المناطق .وأخي اًر ذ َكر "ألياندرو تينيلّي" (مدير ّفني) ِ
ِ
الكثبان في "كاستِل بورزيانو"
َ
الوطنية "سيلينتو وفالّو
) بينما سلَّط "أنجيلو دا فيتا" (المدير) الضوء على حالة الحديقة
(
ّ
دي ديانو" (

) الدقيقة.

َّ
المحميات
ومشاركة جميع األطراف ،بما فيها مديري
ّ
شدد المؤتمر على ّ
المنظّمات ُ
أهمية التعاون الوثيق بين ُ
بصفتِهم صانعي الق اررات ،الوكالت الوطنية والمحلية كمشاركين و ِ
األكاديمية
معاهد البحوث واألوساط
ّ
ّ
ّ
ُ
ِ
ومستدامة.
المناطق
صة كباحثين أساسيينُ ،بغية إدارة
ّ
المخت ّ
الساحلية بطريقة صحيحة ُ
ُ

إن برنامج  7002 – 7002 NEM C PNEهو برنامج للتعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر األبيض المتوسط ،هو جزء
من سياسة الجوار والشراكة األوروبية ومن آلياتها التمويلية .يهدف البرنامج إلى تعزيز ودعم عملية التعاون المستدام والمنسجم على
مستوى حوض البحر األبيض المتوسط وذلك من خالل معالجة التحديات المشتركة وتعزيز اإلمكانات الذاتية .يموّ ل البرنامج مشاريع
التعاون كمساهمة في التنمية اإلقتصادية ،اإلجتماعية ،البيئية والثقافية لمنطقة البحر األبيض المتوسط .إن الدول ال  01التالية هي الدول
المشاركة في البرنامج :قبرص ،مصر ،فرنسا ،اليونان ،إسرائيل ،إيطاليا ،األردن ،لبنان ،مالطا ،فلسطين ،البرتغال ،إسبانيا ،سوريّا،
تونس .إن سلطة اإلدارة المشتركة  APJهي منطقة الحكم الذاتي لمقاطعة سردينيا ( إيطاليا) .إن اللغات الرسمية للبرنامج هي :
العربية  ،اإلنجليزية والفرنسية.

لقد تم إعداد هذه النشرة بمساعدة مالية من اإلتحاد األوروبي في إطار برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر
األبيض المتوسط  .NEM C PNEإن محتويات هذه الوثيقة من مسؤولية جامعة "سابيينزا" في روما ،وال تعكس تحت
أي ظرف من الظروف رأي اإلتحاد األوروبي أو الهياكل الداخلية للبرنامج.

