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 إعالن طنجة

 

 في ةبحرية فعال اتشبكة محميمن خالل  التنمية المستدامة أهداف و أيتشيتحقيق أهداف في  المساهمة

البحر المتوسطمنطقة   

 

المشاركينإن 
 من( المغرب)المتوسط، الذي عقد في طنجة في منطقة البحر  البحرية اتلمحميل 2016منتدى في   1

 ،2016ديسمبر  1 إلىنوفمبر  28

 المتوسط،البحر في البحرية  اتلمحميافي تنفيذ خارطة طريق  2012بعد استعراض التقدم المحرز منذ عام 

 ،2020 غايةوبعد مناقشة التحديات المتبقية ل

نهج النظم البحرية العالمية واإلقليمية وشبه اإلقليمية بشأن  اتسياسللتطورات ال أخرأخذا في االعتبار و

 المناخ،لمستدامة وتغير ا ، وقضايا التنمية اإليكولوجية

 اإلعالن،هذا ة بمرفقوالالمنتدى،  لهذامختلفة الجلسات الوبعد االطالع على التوصيات الصادرة عن 

 :العناصر التالية اعتماد على تحديث خارطة الطريق مع واتوافق

التطوراتألحدث مع األخذ بعين االعتبار  ياتاإلطار المؤسس (1
 ؛ 2

 

ميدانية إدارة كأداة  البحرية اتلمحميدور اتعزيز وتطوير "من خارطة الطريق  5الهدف االستراتيجي  (2

 و". يةالمناخ اتتغيرلواالستجابة ل االيكولوجيةالنظم ف تكي   عمدلبحرية 
 

والمساعدة تحسين ، قصد ال2012عام لمكملة إلعالن أنطاليا الالرئيسية، والتوجهات الخطوات التنفيذية  (3

 :يليكما  2020تحقيق أهداف خارطة الطريق بحلول عام في 

 

 

                                                             
 .ها المنظورينأعضاءال المنظمات الحكومية الدولية المعنية ويلزم هذا اإلعالن ال  1

األزرق  لكربوناباريس، مبادرة  يةاتفاقضمن  COP21المحيطات بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إدراج  2

مبادرة المحيط  ، خطة عمل2016سنة  (IUCN)التحاد الدولي لحفظ الطبيعة ل اقتراحات المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعةالدولية، 

للتنمية  14، هدف األمم المتحدة 2015-2020(( SOI) مبادرة المحيط المستدام)CBD  بالتنوع البيولوجيالمتعلقة المستدام لالتفاقية 

-2016، خطة رامسار االستراتيجية  (IMPAC3) للمناطق المحمية البحرية 3المستدامة في المحيطات، توصيات المؤتمر الدولي 

، اإلطار اإلقليمي للتكيف مع التغييرات المناخية في المناطق البحرية والساحلية المتوسطية، واالستراتيجية المتوسطية للتنمية 2024

 / UNEP  2021-2016متوسطة األجل لخطة عمل البحر االبيض المتوسط  ، االستراتيجية (MSSD) 2025- 2016المستدامة 

MAP ، المتوسط بشأن البيئة ، اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل  في البحر المتوسط لإلنتاج واالستهالك المستدام اإلقليمية عملالخطة

المتوسط، استراتيجية االتحاد األوروبي البحر في لتعاون ل، إعالن البندقية 2015 لسنةالقتصاد األزرق وا 2014 وتغير المناخ لسنة

التحاد لالبحري و استراتيجية النمو األزرق الميداني  لتخطيطلوضع إطار حول لتكيف مع تغير المناخ، وتوجيه االتحاد األوروبي ل

 (.2020-2017)  المتوسط والبحر األسودالبحر في استدامة مصائد األسماك  حولستراتيجية متوسطة األجل االاألوروبي، 
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 ":ةتواصلمذات تمثيلية و لمحميات البحريةلإنشاء شبكة إيكولوجية " :1فيما يتعلق بالهدف االستراتيجي 

٪ من 10يقل عن  لية على ما الفعال المحافظةقصد  11شي تأيهدف تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق  1.1

نظر في زيادة هذه التغطية في البحار ال و 2020ول عام المناطق الساحلية والبحرية في البحر المتوسط بحل

 مناطقشبكة  ،(SPAMI)المتوسط بحر للالمفتوحة من خالل المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية 
 المناطقتحديد ة على المبني  الة الفع   ةفظاحالم تإجراءاوغيرها من   (FRAs)األسماك المحظورة دائصم
(OECMs)  المبادرات واألهدافهذه ف مع مثل ، التكي

3
التي يمكن أن تسهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة  

(SDG) 14.5 "تنمية  من اجلوتعزيز االستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية  ةفظاحملل

 ".مستدامة
 

الصيد  حظرخذ واأل حظردخول، ال مناطق حظر تنفيذ 2020بحلول عام  1.2
4
سواء داخل المناطق البحرية  ،

لمائة با 2 حدود إلى احالي   بالمائة 0.04من المتوسط لبحر في ازيادة التغطية وة، ة القائمة أو المستقبلي  المحمي  

 .ساسيةاال ائفالوظالمناطق ذات ، وخاصة في حظر مناطقكعلى األقل 
 

تحاد األوروبي، من إلا فيالغير منضوية المتوسط  بلدان البحرفي  البحريةلمحميات ادعم تعزيز تغطية  1.3

تكامل  ، وزيادة(إمرولد ةأو شبك 2000ناتورا  شبكةكما هو الحال في ) الموائلخالل عمليات تحديد 

  .جنوب-جنوبجنوب و-، وخلق فرص تعاون قوية شمالالمناطق المحمية البحريةة ي  وتمثيل
 

لمناطق لبروتوكول اتفاقية برشلونة  العابرة للحدود عند االقتضاء باستخدام البحرية اتلمحمياالنظر في إنشاء  1.4

 .كأداة( SPA / BD)المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي 
 

حدود الداخل وخارج  البحر،أعماق مناطق بحرية محمية جديدة في البحر المفتوح، بما في ذلك إعالن  1.5

ةية الوطنية على حد سواء، ئالوال ة يلبيئا للمناطق ف المشتركيوصالت وفرهامعلومات التي يالباستخدام  خاص 

( CBD)التنوع البيولوجي المتعلقة ب تفاقيةاالها تجمعالتي ( EBSAs)المتوسط البحر او الحيوية المتميزة في 
 (.UNEP / MAP)ة عمل البحر األبيض المتوسط وخط  

 

مرجانية وغيرها ال التجمعاتب البحرية وشاعمرسم خرائط الموائل البحرية األكثر أهمية، ال سيما ال استكمال 1.6

موائل أعماق رسم خرائط و بحر المفتوحالف موائل يوصتمن الموائل االحيائية، وبذل المزيد من الجهود ل

 .البحار
 

 :فيزيادة الدعم اإلقليمي  1.7
 المتوسطلبحر ل ة، والتأكد من أن شبكة الرصد ممثلالبحرية اتالمحمينظم في المراقبة ورصد وتقييم  1.7.1

   ؛برمته
  .ىفاالك اإلبالغ توفير والبحرية  اتالمحمينظم والتواصل ل يةمراقبة ورصد وتقييم التمثيل  1.7.2

التقليدية  العمليةوالمعرفة ، العلمية قصد دمج المعرفة المتاحة،بكل الوسائل لعلوم والسياسات لواجهة تعزيز  1.8

مرتبطة ال نهج النظم اإليكولوجيةضمن البحرية  اتالمحميفي تنفيذ خارطة طريق العلم مواطن و المحلية 

 .اتخاذ القرار ةعمليب

البحرية  اتالمحميفي  ةرشيد ةكمو  الة وكفؤة ومستدامة وحتحقيق إدارة فع  : "2فيما يتعلق بالهدف االستراتيجي 

 ":المتوسطالبحر في 
                                                             

3
 من اجل (2016هاواي )لمؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة ل1 التوصية  و( 2014) الطبيعةلحفظ  التحاد الدوليلسيدني د وع   نتائج لث  م  

 .2030٪ من كل الموائل البحرية بحلول عام 30ال يقل عن ما حماية 

 
ستخراج منع أي ا الىحظر االخذ ؛ ويشير (خاص رخيصتب استثناء البحث العلميب) تواجد ميدانيأي  منعالى دخول يشير حظر ال 4

 .جميع معدات الصيد وجميع أنواع الصيد منعويشير عدم الصيد إلى  للموارد؛
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 .تأسيسها التي تمالبحرية  اتالمحمي لكل 2020بحلول عام  كفؤةمنصفة و الة،فع  تقديم الدعم الالزم إلدارة  2.1
 

 :ذلك على وجه الخصوص هدفوي. 2020البحر المتوسط بحلول عام ببحرية  ةمحميل لكإدارة صياغة خطة  2.2

  البحرية؛ 2000ناتورا حراز تقدم في وضع وتنفيذ خطط إدارة مواقع إل 2.2.1

ورسم  تسهيلبة ضعيفة ي  اتة ومؤسسقدرات تقني  ذات بحرية  ةمحميدارة في كل واإللدعم التخطيط  .2.2.2

البيولوجية واالجتماعية واالقتصادية، بما في ذلك االستخدامات  أسس المعطياتالخرائط األساسية وتطوير 

 .اإلقليميةق الجهود ينستمن خالل  ذلك و ،والضغوط

من خالل اعتماد " الناشئةالبحرية  اتالمحمي"، وخاصة البحرية اتالمحمي فيصفة من  الوالة فع  الدارة اإلدعم  2.3

  .أفضل الممارسات الميدانية تقاسم عبر، ةالرشيد ةكمولحاالة وتوصيات المعايير الدنيا لإلدارة الفع  

إدارة مصايد األسماك في المناطق البحرية المحمية، حيثما كان ذلك  إجراءاتتشجيع ودعم إنشاء وتنفيذ  2.4

 .الدولية ذات الصلةنصوص القائمة وال التشريعاتا مع مناسبا، وذلك تمشي  

مع أصحاب المصلحة كوسيلة لتحقيق اإلدارة البحرية  اتلمحميلة يركاشتاإلدارة التشجيع وتعزيز ممارسات  2.5

 .ةالرشيد ةكمو  حلالفعالة والمستدامة وا

الصيد ومستخدمي الموارد لتمكينها من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات مجتمعات دعم تنمية قدرات  2.6

 .البحرية اتالمحميبالمتعلقة 

االنواع التنوع البيولوجي و في كل برنامج وطني لرصدالبحرية  اتالمحمي منعلى األقل إدماج واحدة  2.7

المعتمد في إطار اتفاقية برشلونة ( IMAP)المتكامل تقييم الولرصد ا برنامج، وذلك تمشيا مع الدخيلة

(COP192016 يرفي، أثينا، ف.) 

م الرصد بما في ذلك مجموعات مماثلة من نظ   موائمةإحراز تقدم نحو  ،البحرية اتالمحميمستوى شبكة  على 2.8

 .على المستويين الوطني واإلقليميفعالة المؤشرات الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية ال

 .على حد سواءالبحرية وأنشطة الرصد  اتالمحميالنظر في تحديات وآثار تغير المناخ في خطط إدارة  2.9

البحر في البحرية  اتالمحميالغازية داخل  دخيلةالسيطرة، أو التكيف مع األنواع ال ،لمنعا نفيذ إجراءاتت 2.10

 .المتوسط

اإلدارة المتكاملة خطط المياه في إدارة المناطق المحمية البحرية، وكمكونات أساسية في  جودةدمج قضايا  2.11

النظم  نهج ضمن) الحالة البيئيةجودة أهداف االعتبار مع األخذ بعين ( ICZM)للمناطق الساحلية 

، وأهداف (البحريةاالتحاد األوروبي ستراتيجية الالتوجيه اإلطاري والتفاقية برشلونة اإليكولوجية 

 (.للمياهالتوجيه اإلطاري  ضمن)الحالة البيئية جودة لتلوث، ولبروتوكول المصادر البرية 

تعزيز اإلدارة الفعالة قصد لمفوضية األوروبية ل اعماأن تلعب دورا د البحرية اتالمحمي إدارةشبكة ليمكن  2.12

 ةي  متوسطال 2000ناتورا  واقعمل إدارة قدرات لشبكةالالبحرية، بما في ذلك أنشطة بناء  2000لمواقع ناتورا 
 .2000 ناتورا ل  ةالجغراحيوي  المقاربة ، وبالتالي تحسين إدماج 

البحرية، بما في ذلك من خالل  اتالمحميتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمعرفة بين مديري  2.13

تلبية احتياجات  وباألخص،  غير االعضاء المتوسطزيادة التعاون بين االتحاد األوروبي ودول البحر 

 .ةسريعة الحركالمحافظة لألنواع البحرية 
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البحر في البحرية  اتمحميللمتكاملة  قطاعيةو ةإقليمي ةكمووضع ح" :3 االستراتيجي بالهدف يتعلق وفيما

 ":تعزيز تقاسم المنافع البيئية واالجتماعية واالقتصادية معالمتوسط 

 االجتماعية واالقتصاديةو ةالبيئيعلى المنافع  ةدل  تعميم األ ،على التنوع البيولوجي ةفظاحمباإلضافة إلى ال 3.1

، بما في ذلك المساهمة النظم اإليكولوجية نهجلبأنها مواقع تطبيق  دراكاال بغاية، البحرية اتمحميلل المتعددة

 .ر المناخ والتخفيف من آثارهف مع تغي  التكي   في

مع صناع القرار والجهات المانحة وذلك البحرية  اتالمحميفي  الربح للجانبينالعمل من أجل خلق عالقة  3.2

استراتيجيات و اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحليةو الميدانيالبحري التخطيط ب والقطاع الخاص المهتمين

 اتق والسياحة المستدامة والسياسات المستدامة لمصايد األسماك، من أجل االستجابة للضغوطرزالنمو األ
كرأس مال طبيعي وأداة إدارة لتحقيق أهداف البحرية  اتالمحمي اعتبارالبحرية، مع  اتمحميلل المحيطة

 .االستدامة

بين البلدان ، ومع غيرها من و فيما بينهاتعزيز التعاون بين وكاالت مصايد األسماك والوكاالت البيئية  3.3

اإلقليمية ات يواالتفاق، اتفاقيات البحار اإلقليمية والمنظمات البحرية اتالمحميفي  اإلقليمية البشريةشبكات ال

 المتاخمة األطلسيةمنطقة الو البحر األبيض المتوسط و البحر األسود  حوتياتحفظ  اتفاقمثل )ذات الصلة 
ACCOBAMS)) ،أسماك البحر األبيض المتوسط الهيئة العامة لمصايدو(GFCM) صون ، واالتحاد الدولي ل

 (..الخ( UfM)، واالتحاد من أجل المتوسط (IUCN)الطبيعة 

الة في صنع فع   بصفة شاركت ،على الموارد البحرية اشهامععتمد يالتي  تقليديتأكد من أن مجتمعات الصيد الال 3.4

ة ة الطوعي  بادئ التوجيهي  ا مع المالتخطيط واإلدارة وذلك تمشي  في و، لمناطق البحرية المحميةعالن اإقرار 

  .في سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر ةصغيرالمصايد األسماك ستدامة لتأمين ا

مصايد األسماك سلطات  و ةفظاحالمة بين سلطات تصال واإلجراءات التشاركي  االتشجيع إنشاء قنوات  3.5

 .منطقة البحر المفتوحفي البحرية  اتمحميللوأصحاب المصلحة من أجل اإلدارة السليمة المستقبلية 

 كمساهمة فيالبحرية  اتالمحمي قديمة اإلقليمية والدولية ذات الصلة لتياالستفادة من األطر والمحافل السياس 3.6

 .نطاقال ةسعاخطة تنمية و

 

 ةبيئي  زيادة تخصيص الموارد المالية الالزمة إلنشاء وصيانة شبكة : "4وفيما يتعلق بالهدف االستراتيجي 

 ":بشكل فعال المدارةالبحرية  اتمحميلل

 قصدتشجيع آليات النفوذ لدعم األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وغيرها من المنظمات ذات الصلة  4.1

 .البحرية اتمحميللضمان احتياجات التمويل األساسية للنظم الوطنية 

البحرية  اتمحميللتشجيع وكاالت المساعدة اإلنمائية الرسمية والمانحين من القطاع الخاص لالستثمار في  4.2

ر ف مع تغي  توفير األمن الغذائي والحد من الفقر والتكي  ب أهداف التنمية المستدامةكمساهم محتمل لتحقيق 

 .المناخ والتخفيف من آثاره

تنمية قدرات إدارة ل، وسائلالجملة  منكوسيلة، البحرية  اتالمحميفي  دعم وتطوير برامج التمويل الصغير 4.3

 .مالئمةوالمشاريع المحلية وكوسيلة لجذب مصادر تمويل جديدة 

ب يرحالتة مبتكرة، وة مالي  لي  آل، كمثال  المتوسطالبحر  فيالبحرية  اتمحميللإنشاء الصندوق االستئماني  دعم 4.4

 .حرز مؤخرا في هذا الصددا  بالتقدم الذي 
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في أوقات األزمات وخالل فترات محدودة، استمرار  الحاجة عندضمان، لدعم إنشاء مرفق تمويل دائم  4.5

 .البحرية اتالمحميفي اإلدارة في بعض 

 

تعبئة الالدور الحاسم للتعاون اإلقليمي وبين األقاليم وب 2016، اعترف المشاركون في منتدى في الخاتمة

اتفاقيات البحار اإلقليمية والمنظمات اإلقليمية  والبحرية  اتالمحميشبكات البشرية العاملة في المشتركة بين ال

 :ذات الصلة على جميع المستويات من أجل

o في  رؤيةو كفاءة ذات  بشرية شبكات إليجاداالستراتيجية مقاربة ز المعرفة والموارد وتعزيز اليتحف

 .البحرية اتالمحمي
o  البحرية اتالمحميفي  البشريةشبكات الوالبحرية  اتللمحميتعزيز اإلجراءات نحو التمويل المستدام . 
o  المناخ؛ لمواجهة التحديات المتعلقة بتغيرالبحرية  اتالمحميتعزيز وتقوية قدرات مديري 
o  حل كفي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه البحرية  اتالمحميتسليط الضوء على وظيفة شبكات

 هذا الغرض؛ في ، وتعزيز دورها يقائم طبيع
o  البحرية اتللمحميالفعالة اإلدارة دمج وتعزيز العلم والمعرفة المحلية التقليدية والحلول المبتكرة لتحسين.  

  



 طنجة عالنملحق ا
 

 توصيات منبثقة عن جلسات منتدى 2016 للمحميات البحرية

 تمثيلية ذات البحرية محمياتلل إيكولوجية شبكة إنشاء: 1 االستراتيجي الهدف
 وتواصل

 

 هدف ان كما ةالبت   مالئمة غير تعتبر األخذ، حظر مناطق من٪0.04 نسبة ان 
 نسعى أن يجب لذا المتبقية؟ ٪ 90 عن ماذا ثم كاف؛ غير ٪10 نسبة حماية
 أن االعتبار في أخذين البحر من المتبقي الجزء في جيدة بيئية حالة لتواجد

 .غير ال المحافظة أدوات إحدى هي البحرية المحميات

1 التوصية  

 للتفاعالت أفضل فهم على البحرية المحميات وإدارة تخطيط يستند أن غيينب
 العميقة، المياه المائية، الكتل) ةالبيئي   للمنظومات شامل نطاق وعلى االيكولوجية

 .الممكنة والمهارات المعارف أفضل خالل من المتوسط، بالبحر.( الخ

2 التوصية  

 من المزيد لدينا فليس :ضروري التفعيل فان المبذولة، ودالجه كل من بالرغم
 المتزايد اإلدراك ةأهمي   ولكن ضروري، أمر اللوائح إنفاذ ان كما .الوقت

 .به االستهانة ينبغي ال ، البحرية المحميات إنشاء لضرورة

3 التوصية  

 البحرية، الموائل خرائط ورسم جرد لعمليات متواصل تعزيز أو/  و دعم
 .البحرية المحميات وإدارة لحفظ كأدوات

 

4 التوصية  

 رسم التوزيع، حول المعرفة لتحسين المكرسة ةالميداني   الدراسات وتشجيع دعم
 لموائلاو المرجانية لمجمعاتوا البحرية للنباتات البيولوجي تنوعوال الخرائط
 .المظلمة

5 التوصية  

 البحرية الموائل وخرائط والجرود المعلومات إلى الوصول امكانية من التأكد
 .الرئيسية

6 التوصية  

 التيارات حول( العلمي االستكشاف تحسين خالل من) المعرفة تعزيز يجب
 تأثير عوامل واعتبارها األقيانوسية المميزات من وغيرها البحرية والدوامات

 االعتبار بعين خًذاأ. محافظة كوحدة وليس البحري البيولوجي التنوع على
 تكون أن ينبغي الحفظ، عملية في البيئية والوظيفة( البيولوجي التنوع) الهيكل

 لتحسين القرار صنع محركات من واحدة األقيانوسية والوظائف الخصائص
 .المتوسط للبحر البيئي الوضع جودة

7 التوصية  



 المحميات خالل من البيولوجي، للتنوع) محافظة كهيكل اإلدماج أجل من

 مكاني تخطيط انشاء الضروري من فإنه المتوسط، للبحر وكوظيفية( البحرية
 مناطق وكذلك الساحلية المناطق اسوي ً  يضم اإلقليمي، المستوى على بحري
 .المفتوح البحر

8 التوصية  

 واألهداف لمتوفرةا لألدوات المتوسط، البحر مستوى على االفضل، االستخدام
 البيولوجي التنوع على المحافظة ارساء اجل من ،البحرية المحميات ومعايير
 واستكشاف دراسة. المائية الكتل وعبر البحر قاع في الحية الموارد وإدارة

 الصيد على المفروضة القيود مع بالتزامن والدولية اإلقليمية التكميلية األدوات
 .المتوسط األبيض لبحرا أسماك لمصايد العامة الهيئة طرف من بالجر

9 التوصية  

 العلمية المعرفة على اساسا البحرية المحميات شبكة تخطيط يعتمد أن يجب
 :ذلك في بما الموثوقة،

 شاملة جرد وقوائم الموائل، بتوزيع يتعلق فيما المعرفية الفجوات سد. أ
 .المائية الكتل مع والتنقل يكولوجيةاإل والعمليات لألنواع

 إدارة عملية لدعم تفكير مجموعة بمثابة لتكون للخبراء منصة إنشاء .ب
 .العلمي التوجيه خالل من البحرية المحميات

10 التوصية  

 البحرية ئةللبي تمثيال أكثر تكون المتوسط البحر في البحرية المحميات شبكة ان
 من وغيرها تمثيال االقل الموائل االعتبار في أخذت ما إذا المنطقة في

 مع م 1000 و 100 بين ما العميقة البحرية المناطق ذلك في بما العناصر،
 االخذ يستحسن كما .األحفورية الشواطئ وكذلك الرملية، او الصخرية قيعانها
 .البحرية ياتالمحم تخطيط في المائية للكتل االعتبار بعين

11 التوصية  

 حيث ومن الموائل حيث من البحرية المحميات بين التواصل على العمل ينبغي
 .الناس عامة لدى شعاعواإل الفيزيائية والخصائص اإلدارة،

12 التوصية  

 ال بما المتوسط البحر في البحرية المحميات شبكة داخل التواصل تحسين يجب
 حيث ومن العدد حيث من البحرية المحميات في التوسع أمام عائقا يشكل

 .المساحة

13 التوصية  

 
 
 
 

 دةجي   حوكمة وكذلك ومستدامة فعالة فعلية، إدارة إنشاء: 2 االستراتيجي الهدف
 .المتوسط البحر في البحرية المحميات

 



 :القانونية األطر توضيح

 عريفت على داعتمباال البحرية المحميات استراتيجية وضع ان •
 المحميات شبكات تطويرب سمحي قد والبيولوجية اإليكولوجية مقوماتال

 أنظمة على االعتمادب لالستراتيجية، دوريةال مراجعةال ان كما. البحرية
 .المستجدات على والتركيز المشاكل حل في ساعدت أن يمكن المراقبة،

 ينبغي أنه الواضح فمن والمؤسسية، القانونية األطر باالعتبار أخذا• 
 الجهات جميعل للتعاون وآليات القضائية والنزاعات واليات،ال توضيح

 المالحةو والسياحة، السمكية والثروة البيئة وبخاصة العالقة، ذات
 المستوى على وتكييفه القانوني اإلطار تقييم ويتم. البحرية والمراقبة
 .التفاصيل هذه إلى استنادا الوطني،

14 التوصية  

 :اإلدارة طخطم وتحديث تطوير
 مع فالتكي ّ بقصد للمديرين الكاملة بالمرونة سمحي أن ينبغي إدارة طخطم أي

 ةيدورال التحديثات عن النظر بغض الناشئة، والتحديات والقضايا تءااالجرا
 (.فالتكي ّ سريعة إدارة) دارةاإل طخطلم

15 التوصية  

 :القوانين وتنفيذ مراقبةال تحسين
 ،السفن مراقبة نظام) الحديثة التقنيات على االعتماد مثلي أن يمكن• 

 .النائية المناطق في خاصة المراقبة لضمان مجدية وسيلة...(  رادار
 عن لمسؤولةا المعنية الوطنية االدارات بين التعاون يستند أن ينبغي• 

 .قوية تعاون ألية على البحرية المحميات في المحلفين والموظفين الرقابة

16 التوصية   

 :اإلدارة في مساهمتهمو المصلحة أصحاب مشاركة تعزيز
 البيئة مجاالت ممثلي ذلك في بما يين،المحل ّ المصلحة أصحاب كيشرت ينبغي

 في منتظمة بصورة البحرية، والمراقبة ةوالمالح والسياحة البحري الصيدو
 .القرار صنع هياكل

17 التوصية  

 :المراقبة تعزيز
 الثقافية القيم وكذلك بل فقط البيئية القيم على اقبةرمال برامج تركز أن ينبغي ال

 .المناسبة المؤشرات رافقهم مع واالقتصادية، واالجتماعية

18 التوصية  

 نفس) الحرفي والصيد الترفيهي الصيد بين ةواضح منافسة إلى البيانات تشير
 أخذن أن يستوجب مما(. الفترة نفس المنطقة، نفس ع،انواأل نفس الصيد، مستوى
 .للموارد أفضل إدارة اجل من الترفيهي صيدال االعتبار بعين

 
الصيد رخص منح نظام إنشاء بحرية محمية كل على يجب :توصيةال 

 عدد تعديل قصد ، البحرية المحميات في الصيد دونيري لذينل الترفيهي
 أن ويمكن .يدوالمص   الصيادين عدد حول البيانات وجمع الهواة الصيادين

 إجراءات وعلى النشاط هذا تأثيرات على التدريب الرخصة هذه تشمل

19 التوصية  



 المحميات لجميع مشترك ترخيص اعتماد ان كما. حدتها من التخفيف

 .تطويرال تستدعي أداة يكون أن يمكن المتوسط البحرب بحريةال

 السياسة خالل من األسماك دئمصا تنظيم في هاما دورا األوروبي االتحاد لعبي
 تعزيز الضروري من يزال ال فإنه ذلك، ومع. األسماك لمصائد المشتركة
 .الترفيهي لصيدبا الخاصة القوانين

 
 عدم مع تتماشى ان المتوسط البحر بلدان جميع على يجب :وصيةتال 

 هو كما) الترفيهي الصيد عن الناتجة البحرية الكائنات من يدالمص   تسويق
 ينبغي ذلك، إلى وباإلضافة(. األوروبي االتحاد لوائح بموجب مطلوب
 ذلب وينبغي البلدان، مختلف بين متناسقة بطريقة الصيد كمية تحديد فرض
 .القوانين احترام لضمان كبيرة جهود

20 التوصية  

 االتصال طرق على الجهود تركيز البحرية المحميات مديري على يتعين
 للمحميات المستدام االستخدام وأهمية الترفيهية األنشطة قوانين حول واالعالم
 اتجاه في به القيام يجب مهم عمل كهنا. الضمائر ظإيقا علينا يجب. البحرية

 .التشاور و عليموالت التوعية حمالت خالل من المستخدمين،
 

أن يجب. المستدام للصيد األولى الخطوة تمثل فرد كل توعية: التوصية 
 المستخدمين لمالقاة الميدان، على البحرية المحميات مديرو يتواجد
: الصدد هذا في األدوات من العديد تطوير الممكن منو. القوانين وشرح

 تكون أن ويمكن.... واب موقع الشراكة، مواثيق سلوك، مدونة الكتيبات،
 إشراك أيضا ويستحسن. البحرية المحميات بين مشتركة األدوات هذه

 على لحصولا اجل من تشاركية عملية في المحليين المصلحة أصحاب
 .الصيادين مع جيدة عالقات إلقامة أساسية اربةالمق هذه. الموافقة

21 التوصية  

 البحر حالة رصد لغاية فعالة بحرية المحميات وشبكة تقنية تطوير او/و تعزيز
 (.األمد طويلة معلومات سلسلة عالمية، مقاربة) المتوسط

22 التوصية  

 القضايا نبشأ المصلحة وأصحاب والمديرين الخبراء من مجموعات إنشاء
 (.الحركة سريعة واألنواع الموائل ومراقبة الغازية، األنواع) المشتركة

23 التوصية  

 لمشاريعوا والتدريب التبادل: المحافظة سياسة في البيئي التضامن تعزيز
 .والتمويالت

24 التوصية  

 والبلدان األوربيةالمفوضية  تدعم أن البحرية لمحمياتبا البشرية للشبكة يمكن
 خالل من وباألخص البحرية، 2000 ناتورا لمناطق الفعالة اإلدارة تعزيز في
 دمج مع المتوسط، بالبحر 2000 ناتورا البحرية المناطق مديري قدرات بناء

 .2000 لناتورا البيوجغرافي للمنهج أفضل

25 التوصية  



 إدارة لتوفير الالزمة ريةالبش الموارد تخصيص على األعضاء الدول تشجيع
 .نيةالمع البحرية 2000 ناتورا لمواقع مناسبة ميدانية

26 التوصية  

 التعاون مع البحرية، 2000 ناتورا مواقع شبكة حدود وراء فيما آليات، إنشاء
 المجاالت على الحفاظ لضمان األوروبي، االتحاد خارج البلدان من والدعم
 التناسق تحقيق بهدف الحركة، سريعة األنواع ذلك في بما الرئيسية، ةالوظيفي  

 .المتوسطية البحرية المحميات شبكة مع

27 التوصية  

 لمختلف تسمح سوف والتي ،البحرية لمحمياتبا المتعلق القانون أحكام تنفيذ
 .المغرب في البحرية للمحميات سقةوالمت   قةالمنس   االدارة ضمان المؤسسات

28 التوصية  

 أوجه وتوحيد الجهود تنسيق اجل من ، البحرية للمحميات حوكمة هيئات إنشاء
 .المصلحة أصحاب مختلف بين التآزر

29 التوصية  

 للمحميات العلمية والمراقبة السمكية الموارد إدارة في الصيد مجتمعات إشراك
 .البحرية

30 لتوصيةا  

 



 

 تكونل المتوسط البحرب البحرية المحميات حوكمة تطوير: 3 االستراتيجي الهدف
 قاسمت تعزيز ذلك ومن األخرى، القطاعات ومع يقليماإل مستوىال على تكاملةم

 .واالقتصادية واالجتماعية البيئية ةالربحي  
 

 النظم مقاربة تطبيق أجل نم واضحة توجيهية مبادئ إلى حاجة هناك
 على مستدام أزرق اقتصاد لضمان لمحيطات،ل المتكاملة إلدارةا في ةاإليكولوجي
 .البيئي المستوى

31 التوصية  

 البحري المكاني التخطيط ذلك في بما المتكاملة، البحرية اإلدارة نظم إطار في
 البحرية ياتالمحم شبكات ادماج يجب الساحلية، للمناطق المتكاملة واالدارة
 وأهداف رؤية إلى حاجة وثمة. للمحافظة االهمية ذات المناطق من وغيرها
 حول عملية أدوات إيجاد وينبغي الصدد، هذا في السياسية اإلرادة لدعم واضحة
 .التنفيذ اجل من والترابط التماسك

32 التوصية  

 البيئية المتطلبات تعريف في ةالمتوسطي   البحرية المحميات تساهم أن يجب
 في بما حدودها، محيط في أو داخل تعمل التي القطاعات مع للتفاعل المنسقة

 مثل اإليكولوجية، النظم خدمات على األول المقام في تعتمد ال التي المناطق ذلك
 وكذلك المتجددة للطاقة البحرية والمنشئات والمالحة البحري والغاز النفط
 .المائية األحياء تربية مثل األخرى، النمو تقطاعا

33 التوصية  

 مصائد في ذلك يكون ما وغالبا الساحلية المجتمعات في هاما دورا المرأة تلعب
 كما .الموازية واألنشطة الصيد بعد ما مرحلة في أو كصيادين إما األسماك،

 ينبغي لذا البحرية المحميات قبل الرجال عن مختلف بشكل تتأثر أن للمرأة يمكن
 االخذ التنفيذ يضمن لكي الجنسين بين ما استراتيجية الطريق خارطة تتضمن أن
 بأنشطة المتعلق معيشتهم سبل تحسين في والنساء الرجال من كل االعتبار في

 .البحرية المحميات

34 التوصية  

 على نجاحها تبني التي البحرية للمحميات الجيدة األمثلة من العديد يوجد
 ذلك، ومع. المراقبة وكذلك واإلدارة، القرار صنع عملية في الصيادين مشاركة
 تكون حتى بها، المتعلقة والجوانب اإلدارة تحسين تتطلب بحرية محميات توجد
 ذلك في بما ،البحرية المحميات تغطية زيادة هدف تبني من وبدال. فعالة تدابير
 تعزيز أجل من نوعية أكثر مقاربة اعتماد ينبغي االخذ، عدم منطقة توسيع
 وإجراءات التشاركية المقاربة خالل من القائمة، البحرية المحميات ةفعالي  

 لتأمين ةالطوعي   ةالتوجيهي   للمبادئ وفقا الفعال والرصد والمراقبة المتابعة
 ال كما. الفقر على والقضاء الغذائي األمن سياق في في،ر  الح   الصيد واستدامة

 عنها، المعبر االحتياجات أساس على إال الجديدة البحرية المحميات إنشاء يجب
 .التصاعدية المقاربة خالل من

35 التوصية  



 على جتمعاتهوم البحري الصيد ميدان في والعاملين الصيادين ريعب   عندما
 يعملون الذين الصيادين صغار معيشة سبل لتحسين لةمكم   خيارات في الرغبة

 .للدخل كمصدر البحرية االنشطة ولويةأ في النظر ينبغي البحرية المحميات في
 يتمكنوا حتى الصغيرة الصيد لمجتمعات ةتفضيلي   حقوق منح أيضا ينبغي كما
 ذات واألنشطة البيئة تقدمها التي اإليكولوجية النظم خدمات من االستفادة من

 وإذا. السياحي والصيد الترفيهي، الصيد ذلك في بما ، البحرية لمحمياتبا الصلة
 سبل تنويع اجل من ةوالمؤسسي   القانونية األطر تعديل ينبغي االمر استلزم
 .العيش

36 التوصية  

 النقل حركة حيث من المتوسط البحر جههايوا التي البيئية التحديات امام
 .الدولية البحرية المنظمة داخل اشعاعا اكثر يكون نا يجب البحري،

37 التوصية  

 يمكن التي البحرية ةفظاحمال قضايا تحدد أن ينبغي اإلقليمي المستوى على
 سيما وال) الدولية البحرية المنظمة إطار في تؤخذ اجراءات خالل من تحسينها
 إلى وما البحرية، المالحة فصل جهاز الحساسية، الشديدة البحرية المناطق

 اإلقليمي المركز اشراف تحت عمل خطة عبر األولويات تحديد يجب كما(. ذلك
 البحر منطقة في البحري التلوث عن الناشئة الطوارئ حاالت في لالستجابة
 .اإلقليمية المصلحة أصحاب جميع وإشراك (REMPEC)  المتوسط

38 التوصية  

 واالقتصادية االجتماعية المنافع لتقييم والالزمة المتواجدة االليات تطبيق يجب
 ومن. منسجمة وجعلها اإلقليمي المستوى على البحرية المحميات من المتأتية

 االقتصادية غير القيمة تقدير اجل من األدوات ضلأف اعتماد الضروري
 .السواحل وحماية المناخ تغير تأثيرات من التخفيفو( والروحية الثقافية)

39 التوصية  

 القطاعات متعددة المصالح أصحاب ذلك في بما المصلحة، أصحاب على يجب
 نساخاست تشجيع قصد اإلقليمية الشبكات تعزيز ينبغي كما االلتزام من المزيد

 اإلداري المستوى على ذلك في بما المتوسط، البحر في الجيدة الممارسات
 التمويل خالل من األقاليم بين التعاون تسهيل اإلقليمية للسلطات ويمكن. المحلي
 .الرشيد والحكم المناسب

  40 التوصية

 عيةاالجتما المنافع قيمة حول المتعددة األهداف ذو االستراتيجي االتصال أن
 على المصلحة أصحاب إلشراك ضروري أمر البحرية محمياتلل واالقتصادية

 وسائل يتبن   المناسب ومن. المتوسط البحر في تحسينه ينبغي وبالتالي الحماية
. أوسع نطاق على( االجتماعي التواصل وسائل ذلك في بما) جديدة اتصال
 المحميات مع ةالحسي   العالقة لتنميه الثقافية القيم تعزيز الضروري من كمانه

 .البحرية

41 التوصية  

 المتوسط بالبحر البحرية المحميات على المحافظ المجتمع على يجب: الحوكمة
 معو المستدام السياحي القطاع مع فعالة شراكات إقامة أجل من العمل

 منسق ة بصفة والدولي، واإلقليمي والوطني المحلي وىالمست على ،المؤسسات

42 التوصية  



 .وبالتآزر

 المحميات في المستدامة السياحة إدارة تخطيط يشمل أن ينبغي: التخطيط

 التسويق لدعم وذلك ،البداية منذ الميدانية السياحة مجموعة ادماج البحرية
 عن والدفاع السياح وتثقيف التنسيق،و اإلدارة مسؤولية ولتقاسم والترويج
 .الطبيعة على المحافظة

43 التوصية  

 بيانات إعداد أجل من والسلبية اإليجابية اآلثار وتقييم مراقبة يجب: السياحة
 المرجوة صورةلل تخطيطال أيضا يجب كما. للمقارنة مناسبة واقعية أساسية
 .أقلمةمت إلدارة تهااستجاب وإمكانية البحرية محمياتلل ةالمستقبلي   واآلفاق

44 التوصية  

 إجراءات وتنفيذ إدارة في الفعالة والمشاركة الميدانية دارةاإل مبادئ اعتماد ان
 ضروري يعتبر (خاصة أو عامة) المصلحة أصحاب مختلف قبل من ملموسة

 .جيدةال المحافظة اجل من

45 التوصية  

 المصلحة أصحاب احتياجات بحسب القدرات بناءل منتظمة برامج وضع
 .التشاركية باإلدارة المتعلقة

46 التوصية  

 نفس في العاملة والمحلية والوطنية الدولية المنظمات بين التآزر وتسهيل تشجيع
 .ومستدامة ةعملي ّ ،فعالة إدارة اجل من قليم،اإل

47 التوصية  

 



 

 محمياتلل بيئية شبكة ستدامةوا إلقامة المالية الموارد تعزيز: 4 االستراتيجي الهدف
 .فعالةال ةداراإل ذات البحرية

 

 للتمويل ضرورة البحرية للمحميات والتسويق االتصال أنشطة اعتبار يجب
 الفوائد تحفيز بالخصوص ويستحسن المانحة؛ الجهات اهتمام وجذب المستدام
 التدريب تطوير ينبغي ولذا. البحرية محمياتلل واالقتصادية واالجتماعية البيئية

 .الغرض لهذا البحرية لمحمياتا موظفي لدى والخبرة

48 التوصية  

 ،تمثله ان يمكن يذال" االشعاع" على البحرية للمحميات المستدام التمويل يستند
 عرض بين وللتوفيق البحرية لمحمياتااب يتعلق فيما الشركاء ثقة لكسب وذلك

 .البحرية لمحمياتا ومتطلبات المانحين

49 التوصية  

 ويجب: البحرية لمحمياتا لتطوير ضروري يعتبر قانوني إطار وجود ان
 لجمع السماح قصد الحاالت، بعض في ة،الوطني األطر نطاق في تيسيرال
 التعاقدية االتفاقات تعزيز مع ،البحرية لمحمياتا لتمويل المخصصة تبرعاتال

 .والشركاء البحرية لمحمياتا بين

50 التوصية  

 وغير الحكومية الفاعلة الجهات باشراك تمويالتلل الرشيد الحكم ضمان
 .الحكومية

51 التوصية  

 واألهداف المحرز التقدم بشأن المصلحة حابأص جميع مع شفافيةب التواصل
 .التمويالت واستراتيجية

52 التوصية  

 إعداد اجل من يالتموتال من المستفيدين لدى االستيعاب على القدرة دعم
 .األنشطة وتنفيذ لتمويلل مقترحات

53 التوصية  

 المستوى على ملموسة اعمال لتنفيذ فعالة تمويل أدوات الصغيرة المنح تمثل
 المشاريع تكون حيث جدا مهمة الصغيرة للمنح المضافة القيمة ان كما. محليال

 .ةريكبال اتميزانيال مشاريع مع مقارنة للتنفيذ أسهل
 
األدوات هذه. المتوسط البحر في الصغيرة المنح آليات دعم ينبغي: توصيةال 

 على الحصول وسهولة المرونة توفر ألنها المستفيدين، لدى اعتمادا أكثر تكون
 المختلفة التمويل برامج بين للتضافر السعي أيضا الضروري ومن. التمويل
 (.مشتركة منصة إنشاء خالل من ذلك في بما) المشاريع نتائج فعالية لتعزيز

54 التوصية  

 غير التمويل فرص تكون عندما معقدا يكون أن يمكن التمويالت جمع ان
 المنظمات من العديد وهناك. كافية ليست المشروع مدير مهارات أن أو معروفة
 إلى الوصول كيفية هي ماف. محدودة ميزانية مع ممتاز بعمل تقوم التي النشطة

55 التوصية  



 وتحسين دعمها لغاية الخارجي، بالتمويل بعد تتمتع لم التي الصغيرة المؤسسات
 مشاريعها؟ إدارة على قدرتها

 

 برامج ضمن فعالة واعالم اتصال استراتيجية وضع يجب: توصيةال← 
 والمجتمعات الموجهة اإلعالمية والحمالت الورشات خالل من) التمويل
 المنظمات تجاه...(  والمستفيدين المنظمات هذه بين ربط شبكة مع ،المحلية
 المستقبل، وفي. التقليدية القنوات خالل من تحسيسها يتم ال التي المختلفة
 أو محدود التواصل فيها نوكي التي البلدان أو المناطق على زيتركال يجب
 .موجود غير

 البداية منذ االعتبار في تأخذ أنب جديرة نقطة المشروع بعد ما ديناميكية تعتبر
 .المشاريع تمويل نهاية بعد العمل واستمرار تثمين لضمان

 

 المنظمات من بمساعدة ،التخطيط المستفيدين على يجب: التوصية←
 ووضع الزخم على المحافظة إلمكانيات لمشروع،ا تنفيذ أثناء الوطنية،

 في بما) المشروع نهاية عند ستمراريةاال لضمان األجل متوسطة رؤية
 يمكن كما(. لاعماال خطة وتطوير أخرى، تمويل برامج على البحث ذلك
 .انشطتهم تمويل ديمومة في الناجحة همرباتج اآلخرين ستفيدينالم ةشاركم

56 التوصية  

 األزرق للكربون اإليكولوجية بالنظم الوعي مستوى ورفع دجب االعتراف
 .المناخية التغيرات مع والتكيف التخفيف اجل من الطبيعة، نحو موجهة كحلول

57 التوصية  

 الكربون مخزون على للحفاظ فعالة أدوات البحرية لمحمياتا تشكل أن يمكن
 التخصصات متعدد التعاون من المزيد يكون أن ويجب. ستنزافاال ووقف

 .الجرد عملية الستكمال

58 التوصية  

 ذلك في بما) االنبعاثات من للحد األزرق للكربون طبيعية سياسة دمج
 تمويل من تتمكن حتى( الوطني النطاق على والمحددة المقررة المساهمات
 .البحرية لمحمياتا في األنشطة

59 التوصية  

 



 

 للمجال ادارة كأداة البحرية المحميات دور وتطوير تعزيز: 5 تراتيجياالس الهدف
  اإليكولوجية النظم على المبني المناخ تغير مع والتكيف التخفيف لدعم البحري

 

 المناخ، تغير بشأن المتوسط البحر عموم في للتعاون إطار إلى بحاجة نحن
 .للمناخ المتوسط البحر منتدى مثل الموجودة، المنصات من واالستفادة

60 التوصية  

. المناخ تغير حول الطبيعة على المبنية الحلول تقدم ان البحرية للمحميات يمكن
 االطراف وإشراك الوعي مزيد في المساعدة البحرية للمحميات ايضا يمكن كما

 .المناخي التغير حول المتعددة

61 التوصية  

 مرونة ولتعزيز المناخي للتغير اسحر   بمثابة لتكون القدرة البحرية للمحميات
 لمراقبة االمد طويلة بمبادرات القيام الضروري ومن. اإليكولوجية المنظومة

 .المتوسط البحر مدى على المناخي التغير

62 التوصية  

 
 

 اإلقليمية واالتفاقيات البحرية مياتللمح اإلقليمية الشبكات حول العام الهدف
 

 والعلماء المانحة والجهات المدراء) البحرية لمحمياتا عن المدافعين رغبة
 ييلب   ومشترك واضح لغرض شبكة وصيانة إنشاء في...( المصلحة وأصحاب

 بين وصل حلقة بمثابة تكون حتى البحرية للمحميات المباشرة االحتياجات
 .والتحتية الفوقية مقارباتال

63 التوصية  

 مع ءعضااأل وخبرات مهارات على مبنية وودية ةقوي ةعومجم كوينت
 .للمشاركة ستعداداال

64 التوصية  

 لمحمياتا شبكات ومع اإلقليميين الشركاء مع وثقة متبادلة نفعية عالقة إنشاء
 .البحرية

65 توصيةال  

 


