


ستبدأ الندوة خالل 15 دقیقة 



 ستبدأ الندوة خالل 10 
دقائق



ستبدأ الندوة خالل 5 دقائق 



األربعاء 27 ماي 2020

إخالء مسؤولیة:  لیس في التسمیات المستخدمة في ھذا المنشور وال في طریقة عرض المواد فیھ ما ینطوي على التعبیر عن أي رأي كان من جانب 
الیونسكو بشأن المركز القانوني ألي بلد أو إقلیم أو مدینة أو منطقة أو سلطات أي منھا، أو بشأن تعیین حدودھا أو تخومھا.

إن اآلراء واألفكار المذكورة في ھذا المنشور ھي خاصة بالمؤلف/بالمؤلفین وھي ال تعبر بالضرورة عن وجھات نظر الیونسكو وال تلزم المنظمة 
بشيء.

ندوة عبر اإلنترنت حول:

كیف یمكن لتخطیط الحیز البحري  تعزیز  االقتصاد األزرق المستدام؟



منسقة الندوة
(IOC-UNESCO) فردوس حلیم

    

   سیرة ذاتیة: 

مستشارة لمبادرة MSPglobal لدى اللجنة الدولیة الحكومیة لعلوم المحیطات ❖
التابعة للیونسكو

تعمل على تحدید االستخدامات الراھنة و المحتملة في المستقبل للحیز البحري ❖
في غرب البحر األبیض المتوسط 

شھادة ماجستیر في تخطیط الحیز البحري ❖
جامعة إشبیلیة (إسبانیا)؛ جامعة  البندقیة (إیطالیا)؛ جامعة جزر األزور (البرتغال)

  شھادة ماجستیر في العلوم الجیولوجیة تخصص في العلوم  البحریة والساحلیة ❖
جامعة محمد الخامس بالرباط (المغرب)

https://context.reverso.net/translation/arabic-italian/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9


األربعاء 27 ماي 2020

ندوة عبر اإلنترنت حول:

كیف یمكن لتخطیط الحیز البحري  تعزیز  االقتصاد األزرق المستدام؟

#MSPBE



 مشاركة الخبرة بین مختلف البلدان حول فیما یتعلق بدمج االقتصاد األزرق المستدام •

بتخطیط الحیز البحري ،
مناقشة  استراتیجیات ومبادرات تتعلق باالقتصاد األزرق•
مناقشة سبل تعزیز استراتیجیات االقتصاد األزرق من خالل تخطیط الحیز البحري•
و مناقشة نقاط القوة والتھدیدات الرئیسیة لتنفیذ ھاذه االستراتیجیات من خالل تخطیط •

الحیز البحري.

أھداف الندوة



  برنامج الندوة

   (16:00 – 16:10) افتتاح الندوة 

   (16:10 – 16:25) السید عمر بورحیم

   (16:25 - 16:40) السید ماھر عزیز عامر

   (16:40 - 16:55) السیدة فیرا نون 

   (16:55 - 17:10) السید أنیس زروق 

   (17:10 - 17:45)  فقرة المناقشة

   (17:45 – 17:55) فقرة التوصیات 

   (17:55 – 18:00) اختتام الندوة

السید عمر بورحیم
وزارة الفالحة والصید 

البحري والتنمیة القرویة 
والمیاه والغابات

(المملكة المغربیة)
السید ماھر عبد العزیز 
عامر

الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة 
على بیئة البحر األحمر 
(PERSGA) وخلیج عدن

السیدة ڤیرا نون
شركة "خطیب وعلمي" 

في قسم التنظیم المدني
(لبنان)

السید أنیس زروق
مركز األنشطة اإلقلیمیة 
للمناطق المتمتعة بحمایة 
SPA/RAC ،خاصة
(تونس)



للمشاركة في النقاش! 

كیف أستخدم SLIDO؟
سھل جدا !

www.slido.com اذھبوا الى 
و استخدموا:

#MSPBE



السید عمر بورحیم (المملكة المغربیة) 
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 المنسق الوطني لمبادرة  WestMED/BE ویستمید لتنمیة االقتصاد األزرق ❖
بغرب المتوسط و مشروع MSP Global IOC UNESCO لتخطیط 

الحیزالبحري 
وزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات.- قطاع ❖

الصید البحري. المملكة المغربیة - الرباط
 خبیرفي نھج تعمیم مقاربة النوع، ادماج الصیادین التقلیدیین في المشاریع ❖

البحریة المتكاملة المدرة للدخل، مراقبة المصاید البحریة.
 عضو مشارك باالستراتیجیة الوطنیة لغمر الشعاب االصطناعیة❖

❖ : WMUماسترعلوم : السالمة والبیئة البحریة: الجامعة البحریة العالمیة 

فرع المنظمة البحریة العالمیة IMO - السوید -
بكالوریوس علوم الحیاة واألرض: تخصص جیولوجیا❖
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السید ماھر عبد العزیز عامر 
(PERSGA) الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن 

22

حاصل على دكتوراه في بیئة الشعاب المرجانیة في البحر األحمر 2004❖
عمل أستاذ بجامعة قناة السویس في جمھوریة مصر العربیة ❖
منذ 2011 انضم إلى الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج ❖

ً لبرنامج التنوع البیولوجي وشبكة  ً إقلیمیا عدن (PERSGA) حیث یعمل بھا منسقا
المحمیات البحریة

 حیث قام من خالل البرنامج بتحدیث خطط اإلدارة وخطط استخدامات المناطق ❖
البحریة لشبكة المحمیات البحریة في منطقة البحر األحمر وخلیج عدن. 

 نقطة اتصال الھیئة اإلقلیمیة مع العدید من االتفاقیات والمنظمات مثل االتفاقیة ❖
المتعلقة بالتنوع البیولوجي (CBD)، اتفاقیة حمایة التراث العالمي الثقافي 
 ،(ICRI) المبادرة الدولیة للشعاب المرجانیة ،(WHC-UNESCO) والطبیعي
 الشبكة الدولیة لرصد الشعاب المرجانیة (GCRMN)، كما أنھ نقطة اتصال الھیئة 

.(LAS) اإلقلیمیة مع جامعة الدول العربیة
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1-   اتفاقیة جدة
2-  بروتوكول التعاون في مكافحة التلوث بالزیت 

والمواد الضارة    في الحاالت الطارئة
3-  خطة عمل الھیئة 

 1982

4-  بروتوكول حمایة البیئة البحریة من األنشطة البریة
5-  بروتوكول حمایة التنوع الحیوي وإنشاء شبكة المحمیات

2005

6- بروتوكول تبادل المعدات واألفراد عبر الحدود
     في الحاالت الطارئة

2009
7- بروتوكول التعاون في مجال 

    إدارة  المصاید وتربیة األحیاء 
    البحریة

2020

االتفاقیات والتشریعات البیئیة والحوكمة الفعالة7)

الفرص المتاحة القتصاد أزرق مستدام في البحر األحمر وخلیج عدن

8- العدید من االتفاقیات 
واالستراتیجیات والتشریعات 

الوطنیة
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للمشاركة في النقاش! 

كیف أستخدم SLIDO؟
سھل جدا !

www.slido.com اذھبوا الى 
و استخدموا:

#MSPBE



السیدة  ڤیرا نون (لبنان) 

38

حائزة على شھادة الماجستیر في الھندسة المعماریة من لبنان❖

حائزة على شھادة ماجیستیر أخرى في مجال تخطیط استخدام المساحات ❖

البحریة ضمن منحة "ایراسمس موندس" االوروبیة

 تعمل في شركة "خطیب وعلمي" في قسم التنظیم المدني❖

 تعاونت مع عدة جمعیات ومؤسسات في البحر االبیض المتوسط على ❖

إنشاء مشاریع ودراسات متعلقة بعالم البحار، من أبرزھا المحافظة على 

اإلرث الثقافي البحري، السیاحة البحریة المستدامة، مكافحة األسماك 

الغازیة، واستراتیجیات التكّیف مع التغّیر المناخي.
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 (تونس) السید أنیس زروق

51

منذ نوفمبر 2017: مكلف بمشروع بمركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق ❖
المتمتعة بحمایة خاصة، SPA/RAC : مكلف بمشروع نھج النظام 

اإلیكولوجي والتخطیط للحیز البحري في البحر األدریاتیكي و بمشروع 
الصید العرضي للكائنات المھددة باالنقراض بمصائد األسماك بالمتوسط

 
 15 سنة  من الخبرة األكادیمیة والمھنیة في إدارة المحمیات البحریة ❖

والساحلیة، اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة، إعادة إدخال كائنات مھددة 
باالنقراض، نھج النظام اإلیكولوجي، الخ. 

الشھادة الوطنیة لمھندس في اختصاص علوم الصید البحري❖

 شھادة الماجستیر في العلوم الزراعیة❖

 شھادة الدكتوراه في العلوم الفالحیة في اختصاص علوم البحار ❖



MSPglobal Online Thematic Seminar: Marine Spatial Planning 
and Blue Economy (Arabic)
“How can MSP foster a sustainable Blue Economy?”

Wednesday 27/05/2020; 4.00 – 6.00pm (Paris Time, GMT+2)

الدكتور أنیس زروق

SPA/RAC ،مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة

المحمیات البحریة و تخطیط الحیز البحري



مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة 
بحمایة خاصة، SPA/RAC، ھو واحد من 
مكونات خطة عمل البحر األبیض 
المتوسط   (MAP)، لألمم المتحدة للبیئة. 

یعمل المركز بالتنسیق مع 5 مراكز محوریة 
أخرى وبرنامج MED POL تحت إشراف 
وحدة تنسیق في أثینا، لتیسیر تنفیذ اتفاقیة 
برشلونة، التي تمثل اإلطار القانوني لخطة 

عمل البحر المتوسط



الرؤیة: بحر متوسط بصحة جیدة و أنظمة •
ایكولوجیة بحریة وساحلیة منتجة ومتنوعة بیولوجًیا تساھم 

في التنمیة المستدامة لصالح األجیال الحاضرة والقادمة.
البروتوكول المھمة: مساعدة بلدان البحر المتوسط   في تنفیذ •

الخاص بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع 
البیولوجي في البحر األبیض المتوسط   (SPA/BD) من 

اتفاقیة برشلونة.
• (EcAp) المقاربة االستراتیجیة: نھج النظام اإلیكولوجي

، استراتیجیة مندمجة إلدارة الموارد الطبیعیة لالستخدام 
المستدام والمنصف.

األطر االستراتیجیة: برنامج العمل االستراتیجي للحفاظ •
 (SAPBIO)   على التنوع البیولوجي في البحر المتوسط ،

واستراتیجیة واستراتیجیة البحر المتوسط   للتنمیة المستدامة، 
المدى المتوسط لخطة عمل البحر األبیض المتوسط ، 

مقسمة إلى برامج عمل كل سنتین.



تخطیط الحیز البحري؟

المحمیات البحریة؟

االقتصاد األزرق؟









وأین أنا في كل ھذا؟



المحمیات البحریة



الموروث الطبیعي

Natural heritage 

(biodiversity) 

اإلنسان
Humans

البحر

Sea
األرض

Land

المحمیات البحریة



الموروث الطبیعي

Natural heritage 

(biodiversity) 

اإلنسان
Humans

البحر

Sea
األرض

Land

 المساحات البحریة
والساحلیة



الموروث الطبیعي

Natural heritage 

(biodiversity) 

اإلنسان
Humans

البحر

Sea
األرض

Land

االقتصاد األزرق



مغلق لحمایتھ

مغلق لحمایتھ



مغلق لحمایتھ

مغلق لحمایتھ

تعتبر الحمایة عدواً

تعتبر الحمایة عدواً



EcAp for MSP

EcAp for MSP

MPA



حمایة

تصرف

موارد طبیعیة

تعاون

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://domenicus.malleotus.free.fr/a/img/rat_noir_011_(dessin).gif&imgrefurl=http://domenicus.malleotus.free.fr/a/rat_noir.htm&usg=__hfHHedN6FltWfJwFxkQIZoMbnp4=&h=317&w=621&sz=58&hl=fr&start=3&itbs=1&tbnid=3-HXPq8tmws9-M:&tbnh=69&tbnw=136&prev=/images?q=rat+dessin&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1


EcAp for MSP

MPA

ICZM

EcAp for MSP



MSP Pilot Project

Within the Bilateral Cooperation Agreement between 
UNEP/MAP and IMELS

مثال من ألبانیا



األھداف

تم تصمیم أنشطة المشروع لدعم تنفیذ التخطیط الحیز البحري لألطراف المتعاقدة في 
اتفاقیة برشلونة بالبحر األدریاتیكي (ألبانیا)، من خالل دمج األحكام المنصوص علیھا 
في بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة واإلطار المفاھیمي لتخطیط الحیز 

البحري وتوجیھ االتحاد األوروبي للتخطیط الحیز البحري

← تعزیز ألبانیا بمھارات إضافیة (دورة تكوینیة) وتوفیر البیانات األساسیة الالزمة 
للشروع في تخطیط الحیز البحري بموقع تجریبي



إختیار منطقة فلورا بألبانیا
عدد من الدراسات و البیانات•
تعدد المتدخلین واألنشطة الساحلیة •

والبحریة
تواجد محمیة بحریة ذات أھمیة خاصة•
موقع إستراتیجي•
مدة زمنیة محدودة•
أھداف وطنیة وإقلیمیة•









Thank youشكرا       

 
Anis Zarrouk

SPA/RAC

http://www.spa-rac.org



فقرة المناقشة 

www.slido.com

#MSPBE

http://www.slido.com


  للمشاركة في النقاش! 

كیف أستخدم SLIDO؟
سھل جدا !

www.slido.com اذھبوا الى 
و استخدموا:

#MSPBE



التوصیات
« ما ھي توصیتكم الرئیسیة للسلطات فیما یتعلق بتنفیذ أھداف االقتصاد 

األزرق من خالل تخطیط الحیز البحري ؟» 



COI-UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 PARIS 07 SP
MSPglobal@unesco.org

http://www.mspglobal2030.org/ar/

                     @MSPglobal2030
 
#OceanAction15346

ُشْكًرا

mailto:MSPglobal@unesco.org
http://www.mspglobal2030.org/fr/

