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٥ مناطق لتنفيذ استراتيجية المؤشرات البيئية 
صدى البلد 

نظمت جامعة القديس يوسف في 
بيروت المؤتمر اإلختتامي لمشروع 
”غريت ميد“. وجمع المؤتمر كافة 
األطراف المشاركة من بلدان حوض 
المتوسط، إضافة إلى مجموعة كبيرة 
من الممثلين عن الوزارات، المؤسسات 
البحثية واألكــاديــمــيــة، منظمات 
حكومية وغير حكومية، أعضاء شبكة 
”غريت ميد“، إضافة إلى ممثلين عن 

بلديتي بيروت وجبيل/بيبلوس.
ــج مــشــروع ”غــريــت ميد“،  وعــال
والممول من االتحاد األوروبي من خالل 
برنامج التعاون المشترك عبر الحدود 
لــحــوض البحر األبــيــض المتوسط 
ENPI CBC MED عبر سياسة الجوار 
والشراكة األوروبية وآلياتها التمويلية، 
مسائل حاسمة في ما يتعلق بالحفاظ 

على البيئة، إدارة شــواطــئ حوض 
المتوسط ومراقبتها، ويركز خاصة 
وتنفيذ استراتيجية  على تصميم 
متكاملة حــول الــمــؤشــرات البيئية 

وتحليل المخاطر. 
٥ مناطق لــدراســة  ــم اختيار  وت
وتنفيذ هذه اإلستراتيجيات: خليج 
كاغلياري (إيطاليا)، منطقة بروفانس 
الساحلية (فرنسا)، منطقتي جبيل/
بيبلوس وبيروت (لبنان) وخليج قابس 
(تونس)، لضمان مجموعة وافية من 
العينات، كافية لالستعمال والتطبيق 

في أماكن أخرى.
تخلل هذا المؤتمر عرض لمشاريع 
البلدان المشاركة في المشروع حول 
مــؤشــرات المخاطر وأداة التحليل 
 Toolkit الخاصة بالمشروع أو الـــ 
التي طورها المشروع والتي ترتكز 
على تحليل المخاطر وتقييم التنوع 
البيولوجي على صعيد النباتات في 

المناطق الساحلية من خالل استخدام 
لبيولوجي  ا لتنوع  ا بيانات ونماذج 
لتقييم نقاط الضعف (عوامل التجزئة، 
تسربات النفط والتلوث). ستساعد 
هذه األداة الجهات المشاركة على 
تحديد األولويات للحفاظ على المناطق 
الساحلية على طول شواطئ المتوسط.
ــــدوره، رحـــب رئــيــس الجامعة  ب
فة  ”بكا دكــاش  ليسوعية سليم  ا
المشاركين“، مشددا على ”أهمية 
التنوع البيولوجي والثقافي في بلدان 
حوض المتوسط“. كما أشاد رئيس 
لعلمية  ا للبحوث  لوطني  ا لمجلس  ا
CNRS) معين حــمــزة، ”بالتعاون  )
القائم بين بلدان حوض المتوسط 
فظة  للمحا نية  للبنا ا ت  سسا لمؤ ا و
على التنوع البيولوجي في المناطق 

الساحلية“.
ثم قدم دافيد أستيازو غارسيا من 
جامعة ”ال سابيينزا“ روما، عرضا حول 

مشروع ”غريت ميد“. ثم شرحت 
ماجدا بو داغر خراط ”أهمية التنوع 
البيولوجي والمخاطر المحدقة به“، 
مشيرة الى ”استراتيجيات لحفظ 

هذا التنوع“.
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