
  

  

 2011 تموز 3نشرة 

 التنمية تقييم في البيئية النظم على يستند لحكم الناس(PEGASO  مشروع لنشرات الثالث العدد إليكم
 البحر من ومنظمة مؤسسة 25 بين تعاوني مشروع ھو PEGASO). والسواحل للمحيطات المستدامة
 ال بروتوكول مبادئ تنفيذ على القدرات وبناء الالزمة، الوسائل تحديد الى ويھدف األسود، بحروال المتوسط
ICZM" اإلدارة إن. األسود البحر في وتطبيقه  المتوسط البحر في" الساحلية للمناطق المتكاملة اإلدارة 
 نھج على مستندةً  المناطق ھذه  إلدارة األساسية المبادئ تضع جديدة إتفاقية ھي الساحلية للمناطق المتكاملة
   .االيكولوجية النظم

  
 7FP برنامج ضمن االوروبي االتحاد من بتمويل 2010 شباط في PEGASO مشروع انطلق

(ENV.2009.2.2.1.4) .ال تطوير في ھو المشروع ھذا جوھر  ICZM لتبادل يستعمل أن يمكن الذي 
 واختبارھا مبتكرة أدوات  إنتاج إلى يھدف كما رارات؛الق اتخاذ وعملّية العلم لوصل والمعلومات البيانات
 نظر ووجھات أولية قضايا على مشترك مفھوم PEGASO سينتج بذلك،. التطبيقية الدراسات وفي

  .اإلقليميين البحرين في الساحلّية المناطق على تؤثر التي مؤسساتية
  
 تموز إلى الثاني كانون من لشركاءا بعض قبل من تنفيذھا تم التي األنشطة مختلف تعرض النشرة، ھذه

  .المستخدمين مجتمع نظر ووجھات عمل إلى إضافةً  2011
  

 eu.pegasoproject.www://http:  االلكتروني المشروع موقع  على متوفرة المعلومات من المزيد
 
  
  
  

  .رومانيا  ،PEGASOاإلجتماع العام الثاني ل

 بين PEGASO جرى اإلجتماع العام الثاني ل
 في المعھد 2011الرابع والثامن من تموز 

الوطني للبحوث والتنمية لدلتا نھر الدانوب في 
حضر ھذا الحدث أكثر من  وقد. تولسيا، رومانيا

 . خبيراً من المؤسسات الشريكة في المشروع65
ع  أعضاء من لجنة كما حضر اإلجتما

 PEGASOالمستخدمين للضمان أن مشروع 
   .يلّبي مختلف حاجات أصحاب المصلحة

ھذا اإلجتماع قدم توجيھات أساسية إلى الشركاء 
والضيوف المشاركين حول تقّدم األعمال المتعلقة 
بالمشروع، والمفاھيم واألسس التشغيلية لتطوير 

الشاملة، الحاكمّية، القطاعات ( التقييم االقليمي

PEGASO  أخبار 
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الحالة البيئية، التوازن بين مختلف منافع أصحاب 
.  للبحر المتوسط والبحر األسود )المصلحة

باإلضافة إلى ذلك، قدم ھذا اإلجتماع تجربة ذات 
قيمة مضافة إلختبار مختلف مكونات النظام 

 كونسورتيوم، ICZM)PEGASO األساسي لل
مجموعات استشارية علمية، لجنة المستخدمين 

على كيفية وصل  )CASESدراسات التطبيقيةوال
الھّوة ما بين العلماء ولجنة المستخدمين في دعم 

 في البحر المتوسط ICZM تطبيق بروتوكول ال
 .  وعملية مشابھة في البحر األسود

  Geonodeإن البيانات الحيزّية وبناء ال
يخضعان للتطوير، ويجب أن يحققا نجاحات متينة 

باإلضافة إلى ذلك ، إن  .في األشھر القادمة
CASES ) ستطور ) مواقع التطبيق التعاونية

 اآلن خطة تطبيق بمحاذاة أدوات ال
ICZM) ،المؤشراتLEAC ،أساليب متشاركة ،

) سيناريوھات، تقييم إجتماعي وإقتصادي
   .واإلحتياجات التدريبية لكل موقع

ً وقت جوھري للتفكير  كّرس اإلجتماع  أيضا
 وعلى مقربة ICZM الالجماعي حول مبادئ 

وقد تستمر ھذه المناقشة في . النظم اإليكولوجية 
عالوًة على ذلك، إستعرض  .األشھر المقبلة

 اإلجتماع، ووافق على خطة إتصاالت 
PEGASO الخارجية والداخلية حيث أنھا 

ستوفر فھم أفضل لنتائج المشروع من قبل 

أصحاب المصلحة والجمھور باإلضافة إلى 
 .صل بين الشركاءتحسين التوا

خالل اليومين األخيرين من المؤتمر، حصلت 
تدريبات جماعّية عّدة لممارسة وفھم بعض 

كما جرت مناقشات . األدوات وقابليتھا للتطبيق
مھمة حول مسائل مختلفة كإمتداد األدوات المَعّدة 
للبيئة البّرية نحو البيئة البحرية، والحاجة إلى بناء 

  .ترحالقدرات، واإلطار المق

وأخيراً، أتيحت للمشاركين فرصة القيام برحلة 
سياحية على ضفاف محمية المحيط الحيوي لدلتا 
الدانوب حيث أجروا المزيد من المناقشات بشأن 
االستراتيجيات واآلليات المقترحة لجعل النظريات 
موضع للتطبيق وللتمتع بالمشھد والحياة البرية 

    .الغنية في دلتا نھر الدانوب

  

 

ماذا ينبغي أن تكون  - لجنة المستخدمين
المسائل ذات األولوية، تذليل المخاطر 

التي يجب أخذھا  والدوافع الرئيسية المقبلة
بعين االعتبار في  التقييم اإلقليمي 

    ؟PEGASOل

 المشاورات فيما بين لجنة نوقشت سلسلة من
المستخدمين لتحديد القضايا والدوافع الرئيسية 
للتقييم اإلقليمي الذي سيجري للمناطق الساحلية 

وقد سلطت نتائج .  للبحر المتوسط والبحر األسود
ھذه المناقشات الضوء على الدوافع الطبيعية، 

اإلقتصادية إلدارة المناطق الساحلية -واإلجتماعية
 .  لى أھمية الحّث على التمويل واإلستثمارإضافًة إ

إن لجنة المستخدمين تقدم اإلقتراحات التالية 
 :كمبادرات للتغلب على المشاكل

 وضع البيئة في سياق اقتصادي، وتطوير أدوات -
  للتقييم االقتصادي مالئمة لصانعي القرار 

  
 النظر في الماضي، الحاضر والمستقبل على -

لبحر المتوسط والبحر حوضا ا(مستويات عدة 
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األسود، على صعيد المنطقة، المستوى الوطني 
  )والمحلي

  
 توفير كل من أدوات، مقاربات ومنھجيات لجمع -

البيانات ، أنظمة اإلنذار المبكر، مكافحة التلوث، 
بناء القدرات، التواصل الفعال مع صانعي القرار، 
والعمليات القائمة على المشاركة لتسھيل إتخاذ 

  ارات توافقياً؛  القر
    
 تطوير وسائل لإلمتثال بالتوجھات األوروبية -

  ولتبرير السياسات اإلدارية ؛
  
 تعزيز إدارة قائمة على النظم اإليكولوجية -

  .تخطيط فّعال الستخدام األراضي

كما  سلطت لجنة المستخدمين الضوء على 
  : اإلحتياجات التالية وذلك على مستويات مختلفة

 "لبحر المتوسط، وكذلك في بلدان في منطقة ا
البحر األسود، ھناك العديد من القضايا التي 
ھي غير محلية أو قصيرة األمد وتتطلب 
مقاربة مستعرضة مثل نوعية المياه وتلّوثھا 
الناجم عن اليابسة، صيد األسماك بطريقة 
عشوائية، سوء إدارة المخزون الّسمكي 

مكن أن جميع ھذه المسائل ي. والتمدد العمراني
يكون لديھا عواقب تتخطى الحدود المحلية 

في الكثير من األحيان، ترّكز  .والوطنية
على اليابسة ICZM مشاريع وعملية تطّور ال

كجزء من الساحل، حيث تتركز العديد من 
ومع  .المشاكل والتھديدات التي تعاني منھا

ذلك، فإن الطلب على المجال البحري وموارده 
 إعطاء المزيد من اإلھتمام ينبغي لذلك .يزداد

للقضايا البحرية المشتركة بين القطاعات 
والعابرة للحدود مثل المحميات البحرية، النقل 

السيد ..." (البحري، صيد األسماك، الطاقة
  ).كريستوف لوفيزاج، فرنسا

 
  أكدت السيدة سميرة ناتيشه من قبل وزارة

 أن أھّم التھديدات الطارئة"البيئة في الجزائر، 
في البحر المتوسط ھي تآكل المناطق الساحلية 

وتغّير المناخ، الحفاظ على المناطق الطبيعية 
ذات األھمية االيكولوجية،  كاألراضي 
الرطبة، التالل الّرملية، وغيرھا من المناطق 

مثل مواطن األنواع المھددة (البحرية الحساسة 
فإن ). Posidoniaباإلنقراض، حقول ال 

زايد والحماية أكثر من ضعف سواحلنا يت
 ...".ضرورية

  
  المغرب(إستناداً إلى السيد بوشتا المومني( ،

ھناك حاجة طارئة لطرح مختلف التھديدات "
في المناطق الساحلية للبحر المتوسط مثل 
نقص المياه، التلوث البحري، التمدد العمراني 
الساحلي، تأّثر النشاطات السياحية، االستغالل 

كما ...) سمك، رمل(الطبيعية المفرط للموارد 
والخلل في  التوازن الساحلي بسبب التغّير 

  ".المناخي، ودخول األنواع الغازية
 

  إستناداً إلى السيدة عروسية خماسي من
ھناك حاجة "، )تونس(المكتب الوطني للسياحة 

إلى التركيز على تھديدات القطاع السياحي 
الرئيسية والمتفاقمة جراء سوء اإلستخدام 
المؤدي إلى تدھور وخسارة الشواطئ، تلوث 
مياه االستحمام، تكاثر الطحالب و القناديل 
البحرية ، باإلضافة إلى إرتفاع مستوى سطح 

  ".البحر
 

  يعّبر السيد االسيو سّتا من وكالة المحافظة
على المناطق الساحلية في سردينيا، إيطاليا، 

على المستوى المحلي، ال تزال قضايا "أّن 
ع مستوى سطح البحر، تآكل المناطق ارتفا

الساحلية، كما والتنمية الساحلية الغير 
على حّد سواء، إن . المنضبطة قضايا مھمة

في المباني السياحية " عامل المضاربة"
اإلطار التشريعي الجديد للتراجع الساحلي (

وتطور السياحة ) للمباني ثبتت بأنھا ضعيفة
يداً البحرية وسياحة الغولف يشكالن تھد

لذلك إن . لخسارة مرونة المناطق الساحلية
 يجب أن تكون قادرة على ICZM أدوات ال

 ".إدخال وطرح حلول بديلة
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 للبحر المتوسط ICZM تقييم جرد ال
  :والبحر األسود

 واحدة من األھداف الرئيسية للتقييم االقليمي ل
PEGASOشاملة لإلطارات ھي تطوير نظرة 

التشريعية، المؤسساتية، الّسياسية والمالية الحالية 
 للبحر المتوسط والبحر األسود ICZM لنظام ال

  في كاّفة الّدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
إن اإلستبيانات التي وّزعت على جميع دول البحر 

 سؤاالً 53سط والبحراألسود تضمنت المتو
ً على   مختارة  موضوع أساسي،16موّزعا

في  ICZMلتتماشى مع مقاالت بروتوكول ال 
يتم إعداد تقرير من قبل مؤسسة . المتوسط

PAP/RAC) مركز / برنامج األعمال األولوية

 ICZM المواضيع األساسية لتقييم وضع ال
  :على مستوى البالد

 حدود المناطق الساحلية  
 أو /إدارة متكاملة للمناطق الساحلية و

  تشريع ساحلي
 تنسيق  
 لحماية واالستخدام المستدام للمناطق ا

  الساحلية
 األنشطة االقتصادية  
  النظم البيئية الساحلية، ھندسة المناظر

  الطبيعية، والتراث الثقافي
 مشاركة  
  ،رفع مستوى الوعي، التدريب، التثقيف

  والبحوث
 مراقبة ومراجعة  
  استراتيجيات وطنية ساحلية، خطط

  وبرامج وتعاون عبر الحدود
 ي استراتيجيتقييم بيئ  
 سياسة األراضي  
 أدوات إقتصادية، مالية وضريبية  
 مخاطر طبيعية وتآكل السواحل  
  تبادل المعلومات والنشاطات ذات منفعة

  عامة
 تعاون عبر الحدود 
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) النشاط اإلقليمي لخطة عمل البحر المتوسط
تبيانات حيث ستنشر ھذه يجمع الردود على االس

النتائج على اإلنترنت بعد موافقة كامل أطراف 
  .إتفاقية برشلونة

إن التحليل معقد، نظراً إلى عدد وحجم األسئلة 
كما وتنوع األنظمة القانونية، المؤسساتية والثقافية 

ولكن بالمقابل، سوف توفر .  دولة26عبر 
للباحثين وصانعي السياسات ثروًة من الموارد 

النتائج األولية تقدم فكرة جّيدة . ألّولية للمستقبلا
على صعيد السياسات ICZM لتطور ال

والمستويات المتعددة في جميع أنحاء حوض كل 
  .من المتوسط واألسود

 

قد تكون األرقام النھائية غير دقيقة، لكن المستوى 
الّنسبي للنشاط اإليجابي كما ھو مبين من خالل 

 ً إذا . ھذا التحليل ربما يكون أعلى مما كان متوقعا
ھي ICZM كانت أھداف مواد بروتوكول ال

يط تأمين أسس تنفيذھا الفعال، فإن ھذا التدبير البس
يمكن أن يدل على أن جزءاً كبيراً من ھذه األسس 
ً على مستوى البلد، لذلك فالتركيز  قد تواجد مسبقا
ينبغي أن يكون على الثغرات الجغرافية 

  .والموضوعية،كما ودعم التنفيذ الفعال

إن التزام البلدان إيجابي إلى حّد كبير مع نسبة
 تشير إلى إنجاز أو قيد اإلنجاز لقضايا ال%  43

ICZM 25 ، و53ة الالتي وصفتھا األسئل %
  ".قيد اإلعداد"إجابة 

  

  

 في البحر ICZM القدرات العلمية  لل
  :لبحر األسودواالمتوسط 

 ھو دمج PEGASOھدف آخر لمشروع 
وجھات النظر اإلجتماعية، العلمية، السياسية 

 ICZM واإلدارية، كما المواقف تجاه حاكمية ال
من أجل دعم تطّور السياسات المندمجة للمعالم 

       . الساحلية والبحرية
  

إن المراجعة الدقيقة للدراسات العلمية ھي وسيلة 
ل الثغرات العلمية والسياسية في جيدة لبدء تحلي

إضافة إلى ذلك، فإنھا توفر . ICZM تنفيذ ال
جرد أساسي للمؤلفات البحثية والعلمية والمشاريع 

إن العمل الذي . ICZM والقدرات العلمية في ال
 وھي شريكة -)جامعة جنيف (UNIGEقامت به 

 ومن خالل آلّيات بيبليوغرافّية مختلفة -بالمشروع 
 االنترنت، أوجد أن مجموع عدد على شبكات

 ICZM المنشورات والبحوث المقتبسة في ال
ً في السنوات ال  الماضية، مع 20زادت أضعافا

ً منشوراً ما بين 511أكثر من   1984 مرجعا
  . 2010و

 وقد تمت مراجعة القدرات العلمّية حول ال
ICZM والبحر األسود في منطقة البحر المتوسط

بيان الذي أرسل إلى من خالل دراسة االست
وأشار . الخبراء الذين يعملون في البلدان الساحلية

تحليل اإلستبيانات إلى أن تخصصات المستطلعين 
توّزع معظمھا ما بين العلوم الطبيعية والمجاالت 

غير أّنھا وضعت ھذه العينة المتحيزة من . التقنية
الخبراء أھمية ضئيلة للعلوم االجتماعية، 

 مقارنًة بالعلوم ICZM سياسية للاالقتصادية وال
  .الطبيعية

ومع ذلك، يعكس اإلستطالع أن التحديات 
 ھي في المستويات ICZM الرئيسية لنجاح ال

المنخفضة من المشاركة الفعالة ألصحاب 
المصلحة والمقاربات ضمن مختلف 

  .االختصاصات
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 قد استعرضت ICZM إن دراسة تقييم وضع ال
ً مشاريع البحوث الرئي سية األخيرة أيضا

. والمستمّرة المتعلّقة بالبحر والشاطئ ونتائجھا
وتعكس ھذه المشاريع تنوع الخصائص 
اإليكولوجية، االقتصادية واالجتماعية للمناطق 

  .والبحر األسودالساحلية للبحر المتوسط 

ويمكن اإلستفادة من تحليل الممارسات الجيدة 
 المطّبقة في ICZM والدروس المكتسبة من ال

جميع أنحاء العالم في سياق منطقة البحر المتوسط 
إن فصل من تقرير دراسة تقييم . والبحر األسود

 يعرض النتائج استناداً ICZM الوضع العلمي لل

 لصالح INFREMERعلى تقرير حديث أعدته 
 PAP/RAC.  

 من ICZM كما سيتم إنشاء شبكات مھنية لل
 موقع خالل استخدام شبكة اإلنترنت المتاحة مثل

LinkedIn واستكشاف منصة Pegasowiki.  

يمكن لألطراف المعنية اإلطالع على الوضع 
 من خالل الموقع اإللكتروني ICZM العلمي لل

  .PEGASOل

  

الدراسات التطبيقية لمشروع 
PEGASO:  

 مواقع في نطاق 10تجري دراسات تطبيقية على 
 التي -عوإن ھذه المواق .PEGASOمشروع 

 -ICZM ھي في مراحل مختلفة من التنفيذ لل
ً في المناطق الساحلية، الضغوط  تمثل تنّوعا

وتقع سبع  .األساسية، األحجام والمواقع الجغرافية
من ھذه الدراسات في حوض البحر المتوسط 

المغرب، بوش دو رون /ساحل الحسيمة (

، شمال البحر األدرياتيكي، جزيرة بحر )فرنسا(
، وشمال )تركيا( داليان -منتجع كويجيجيزايجه، و
أّما الحاالت )) مصر(، ودلتا النيل )لبنان(لبنان 

دلتا (الثالث المتبقية ھي في دول البحر االسود 
نھر الدانوب، خليج سيفاستوبول، ومنطقة غوريا 

  ).الساحلية
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 ھو تبيان كيفية استخدام CASESدف من ال الھ
األدوات التي طّورت خالل ھذا المشروع على 
مستويات مختلفة، فضالً عن المساھمة في التقييم 

 وقد .و األسوداإلقليمي لحوضي البحر المتوسط 
 المسائل الّساحلية المتعلّقة CASESحّددت ال

المرتبطين  حاب المصلحةبھا، وأھم أھدافھا وأص
 إضافًة إلى ذلك، .بھا، وطّورت خّطة عملھا

 المسؤولين PEGASOحضر شركاء مشروع 

ً من CASESعن ال   نيسان 11 - 4 اجتماعا
 وناقشوا كيفية تنفيذ التقييمات في الحاالت 2011

 المحلية المختلفة وتقديم النتائج النھائية لتنفيذ ال
ICZMاركون على وشّدد المش.  في المستقبل

 لرفع CASESضرورة تبادل الخبرات بين ال 
مستوى الوعي لدى أصحاب المصلحة حول 

  .القضايا الساحلية والمقاربات المحددة لتوجيھھا

  

  :دراسة دلتا الدانوب التطبيقية

 244إن ساحل البحر األسود الروماني يمتد على 
بإختالفات جغرافية كبيرة بين المناطق كم، متمّيزاً 

إن التأثيرات البشرية على . الشمالية  والجنوبية
من خليج موسورا الى (طول الساحل الشمالي 

، بما في ذلك محمية دلتا )  كم165،رأس ميديا
ً مقارنًة بالساحل  الدانوب، ھي صغيرة نسبيا

، ) كم100 الى فاما فيش، رأس ميديا (الجنوبي 
رافق الميناء الرئيسية، والتطورات حيث م

  . الصناعية والسياحية

على مدى السنوات الماضية، واجه الدلتا تغيرات 
على الرغم  .طبيعية مستمرة بسبب تغّير المناخ

من كل ھذه االضطرابات، إن التنوع البيولوجي 
ً في األراضي الرطبة، والمحمّيات  ال يزال غنيا

  .الطبيعية

  

  تالل رطبة، تلّوث، تخثث

  

 

  

دلتا الدانوب، كمجال طبيعي فريد من نوعه  إن
ً لفي أوروبا، ھو أ ً موطنا  شخصاً 15000يضا

 مجموعة عرقية 14يمثلون ما ال يقل عن 
منذ انھيار النظام االشتراكي الذي أّدى  ف.مختلفة

إلى إغالق المصانع المحلية، حصل انخفاض 
ثابت ومستمر لعدد السكان، وتفكك تدريجي 

وتنتشر على طول الساحل  .للھيكل المدني
ة  واألراضي الرطبة مستوطنات صغيرة عديد

ومجتمعات محلية التي تعمل في مھن مثل صيد 
األسماك، تربية األحياء المائية، الزراعة، األعمال 

  .اليدوية والشحن النھري

  شاطىء
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  :أما المسائل األكثر تحديداً ھي

 . أ

  رياضة صيد األسماك

  

 معرفة التحدي الذي يواجه صانعي السياسة ھو
كيفية استخراج المنافع االقتصادية وتحسين 
الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية في بيئة 
ناشطة للغاية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي 

ولھذا . في األراضي الرطبة والموارد الساحلية
الغرض، إن المواقع الساحلية التي ستكون محور 

 ھي سولينا ومناطق PEGASOمشروع 
حالياً تواجه  ھذه المواقع عدداً من . جورجالقديس 

  :الضغوطات والقضايا المصيرية

تلوث المياه بسبب تصريف مياه الصرف   . أ
 في المجاري واألنھر والمياه الصحي
 الساحلية

  
  األنظمة االيكولوجية الھشةضعف  . ب

 
  

 التي الممارسات الزراعية غير المالئمة  . ج
ينتج عنھا الجريان السطحي، اآلفات 

 واألسمدة، فضالً عن تملّح الزراعية
 التربة واألراضي الرطبة

  
ً على تآكل المناطق الساحلية،  . د  وخصوصا

و سھالن ) شماالً (طول خّطي سولينا 
) ً  )جنوبا
  

صعوبة الوصول إلى القرى والمدن،  
والحاجة إلى استبدال البنية التحتية القديمة 

 .والمتدھورة
  

 السياح على الرغم من انخفاض عدد  . ب
تطوير تسھيالت جديدة للسياحة البيئية من 
مزارع وفنادق صغيرة ملك للقطاع 

 .الخاص
 

  
عدم وجود بنية تحتية أساسية للقطاعات   . ج

 .التعليمية، الثقافية والصحية
  

  
  مجاالت بناء جديدة

  

 معھد ، سيساھمPEGASOفي نطاق مشروع 
في الجھود ) DDNI(دلتا الدانوب الوطني 

  : من خالل العمليات التاليةICZM المبذولة لل

الدراسات األساسية في الخصائص  -
الفيزيائية، االستخدامات الحالية 
والمستقبلية، اإلمكانات التنموية، 
الخصائص اإلجتماعية واالقتصادية 

 وأصحاب المصلحة،
  

دوات تطوير واختبار المنھجيات واأل -
الجديدة لمشاركة أصحاب المصلحة 
واإلدارة الفعالة القائمة على النظام 

  اإليكولوجي،
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تطوير قاعدة جديدة لبيانات نظم  -
المعلومات الجغرافية، الضغوطات 
واالستخدامات الحالية، وخيارات إدارة 

 ،الموارد
  

تقييم المنطقة الساحلية والبحرية بكاملھا  -
بلية، ودراسة لالستخدامات الحالية والمستق

قضايا مصادر التلّوث وخاّصة قضية 
 ،تدھور نوعية المياه
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توصيات من أجل التصدي لصراعات  -
 .االستخدام المحتملة

  

تھدف الدراسة التطبيقية لدلتا الدانوب إلى تقييم 
الفرص وتبيان نقاط الضعف والمخاطر المرتبطة 

 .بتنمية منطقتھا الساحلية على المدى الطويل
ارة المناطق الساحلية موضع اھتمام في وكانت إد

 ، عندما تم سّن تشريع 2002رومانيا منذ عام 
 واإلطار ICZMوطني جديد يشكل أساس ال

  .المؤسساتي

وسيتم جمع تقرير عن االستخدام المستدام والتنمية 
في دلتا الدانوب وذلك بمشاركة كبيرة وتعاون 

ستعّد خطة . ودعم أصحاب المصلحة الرئيسيين
املة بالتعاون مع المجتمعات المحلية بھدف متك

تحسين الميزات العامة لألراضي الرطبة، 
الشواطئ، المستوطنات التقليدية والمراكز 

  .السكنية

  

  

  

  

  

للمزيد من المعلومات عن ھذا المشروع يرجى 
االتصال بالبروفيسورة فرانسواز بريتون على 

  : العنوان التالي
 cat.uab@Breton.Francoise  

      

  

   

mailto:Francoise.Breton@uab.cat

