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خارطة طريق منطقة جنوب شرق المحيط الهادئ المتعلقة بتخطيط الحيز
البحري واالقتصاد األزرق المستدام
بنا ًء على مخرجات أنشطة تنمية القدرات الرامية لتعزيز تبادل المعرفة والحوار ،أمدّت مبادرة  MSPglobalالبلدان
المستفيدة بالتوجيهات الالزمة لصياغة توصيات بشأن التخطيط الحيز البحري العابر للحدود واالقتصاد األزرق المستدام
جنوب شرق المحيط الهادئ.
من المهم مالحظة أن مجموعة التوصيات الواردة أدناه ال تمثل بأي حال من األحوال قائمة نهائية مرتبة حسب األولوية .بل
يجب أن تُفهم مختلف األقسام المواضيعية المقدمة على أنها مترابطة ببعضها البعض وان كل واحدة منها ال تقل أهمية عن
غيرها.

***

 .Iالتعاون بين المؤسسات وعبر الحدود
يشير هذا المفهوم إلى التواصل والترابط بين مختلف المؤسسات والسياسات العامة ومستويات اإلدارة على الصعيدين
المحلي والوطني وكذلك بين البلدان المتجاورة.





يجب صياغة الخطط الحيزية القطاعية أو القائمة على األنشطة وتوحيدها من خالل تخطيط الحيز البحري وهو
ما يتطلب عمالً منسقًا ومتناغ ًما بين المؤسسات التي تضع عمليات التخطيط هذه وفقًا لقدراتها وكفاءاتها.
يستوجب التخطيط واإلدارة الفعالين لألقاليم الساحلية والبحرية أن يُنظر لإلقليم ولترابط النظام البيئي وإلدارة
المخاطر ولتدابير التكيف مع تغير المناخ وكذلك المعايير البيئية المرصودة لتصميم األنشطة البحرية وتطويرها،
بنظرة شاملة.
هذا وسيستمر العمل المشترك بين البلدان المتجاورة في المنطقة من أجل تحديد كل من تضارب وتآزر المصالح
بالشكل الحالي وكذلك تقارب األهداف والمصالح الوطنية قصد توضيح الجهود التي بذلتها كل دولة في مجال
تخطيط الحيز البحري.

 .IIاالقتصاد األزرق
التنمية المستدامة واالستراتيجية للقطاعات البحرية في سياق التخطيط.
 من الضروري تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتعزيز التزامه الفعلي بعمليات تخطيط الحيز البحري واالقتصاد
األزرق المستدامة.
 يجب أن تكون عملية تخطيط الحيز البحري مصحوبة بالترويج ألنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة للموارد
والسلع والخدمات التي توفرها البيئة البحرية والساحلية والتي تتيح سبل استرزاق المجتمعات المحلية.
 يجب تشجيع عروض السلع أو الخدمات التي ذات اآلثار اإليجابية على البيئة وتلك التي تنطوي على ممارسات
بيئية واجتماعية واقتصادية جيدة في مختلف القطاعات االقتصادية التي يشملها تخطيط الحيز البحري وذلك
للمساهمة في الحفاظ على الموارد البحرية كرأس مال داعم للتنمية المستدامة.
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 .IIIنهج النظام اإليكولوجي
التخطيط من منظور إيكولوجي لضمان تماسك النظام اإليكولوجي مع مراعاة اآلثار المحتملة لعملية توزيع االستخدامات
البحرية في البيئة الساحلية والبحرية.






هذا وسيتم تحديد اإلجراءات المشتركة بين السلطات والمجتمع الواجب اتخاذها للحفاظ على الترابط البيئي
واالجتماعي والثقافي واالقتصادي مما يسمح للفصائل الحيوانية بالتحرك باستمرار وكذلك بسير عادي للعمليات
الطبيعية التي تحافظ على الحياة على األرض من أجل أن تعمل النظم البيئية بشكل صحيح وتتطور منطقتنا ككل
بشكل مستدام.
الحاجة إلى تعزيز وإدماج نهج النظام اإليكولوجي في خطط ورؤى البلدان على غرار التشجيع على وضع تدابير
وقائية لمجابهة المخاطر الحالية وكذلك االستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة مثل تدابير التخفيف والتعافي
والتكيف.
أهمية التأكد من تحديد التهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجي في المناطق التي يتم فيها تنفيذ تخطيط الحيز
البحري.

 .IVالبحث والتطوير واالبتكار والتدريب
المعرفة والتقنيات والبيانات والمنتجات هي السبيل لتعزيز تطوير خطط الحيز البحري وتعزيز قدرات األطراف المعنية
أثناء عملية التخطيط.






هذا وسيتم تحديد اإلجراءات المشتركة بين السلطات والمجتمع الواجب اتخاذها للحفاظ على الترابط البيئي
واالجتماعي والثقافي واالقتصادي مما يسمح للفصائل الحيوانية بالتحرك باستمرار وكذلك بسير عادي للعمليات
الطبيعية التي تحافظ على الحياة على األرض من أجل أن تعمل النظم البيئية بشكل صحيح وتتطور منطقتنا ككل
بشكل مستدام.
الحاجة إلى تعزيز وإدماج نهج النظام اإليكولوجي في خطط ورؤى البلدان على غرار التشجيع على وضع تدابير
وقائية لمجابهة المخاطر الحالية وكذلك االستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة مثل تدابير التخفيف والتعافي
والتكيف.
أهمية التأكد من تحديد التهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجي في المناطق التي يتم فيها تنفيذ تخطيط الحيز
البحري.

 .Vالمشاركة والتواصل
نشر المعرفة حول تخطيط الحيز البحري وإشراك األطراف المعنية وكذلك العموم.
 هذا وسيتم تحديد اإلجراءات المشتركة بين السلطات والمجتمع الواجب اتخاذها للحفاظ على الترابط البيئي
واالجتماعي والثقافي واالقتصادي مما يسمح للفصائل الحيوانية بالتحرك باستمرار وكذلك بسير عادي للعمليات
الطبيعية التي تحافظ على الحياة على األرض من أجل أن تعمل النظم البيئية بشكل صحيح وتتطور منطقتنا ككل
بشكل مستدام.
 الحاجة إلى تعزيز وإدماج نهج النظام اإليكولوجي في خطط ورؤى البلدان على غرار التشجيع على وضع تدابير
وقائية لمجابهة المخاطر الحالية وكذلك االستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة مثل تدابير التخفيف والتعافي
والتكيف.
 أهمية التأكد من تحديد التهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجي في المناطق التي يتم فيها تنفيذ تخطيط الحيز
البحري.

