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خارطة طريق منطقة غرب البحر األبيض المتوسط المتعلقة بتخطيط الحيز 

 البحري واالقتصاد األزرق المستدام

 
البلدان  MSPglobal والحوار، أمّدت مبادرة امية لتعزيز تبادل المعرفةبناًء على مخرجات أنشطة تنمية القدرات الر

المستدام  لصياغة توصيات بشأن التخطيط الحيز البحري العابر للحدود واالقتصاد األزرق المستفيدة بالتوجيهات الالزمة

 .غربي البحر األبيض المتوسط
 

األحوال قائمة نهائية مرتبة حسب األولوية. بل  ثل بأي حال منمن المهم مالحظة أن مجموعة التوصيات الواردة أدناه ال تم
تقل أهمية عن  المواضيعية المقدمة على أنها مترابطة ببعضها البعض وان كل واحدة منها ال يجب أن تُفهم مختلف األقسام

 .غيرها
 
 

*** 
 

 .I التعاون بين المؤسسات وعبر الحدود 

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

 داخل وعبر مختلف مستويات التمثيل  ترسيخ مقاربة حوكمة متكاملة ومتعددة النطاقات في كل بلد يقتضي تنسيقا
ووصوال إلى النطاق المحلي( كما ينبغي أن يأخذ التخطيط بعين االعتبار  الحكومي )انطالقا من المستوى الوطني

مشاركة بين الدول؛ والتي  االختالفات المحلية. أما على المستوى اإلقليمي فهناك حاجة إلى وضع آليات تلك
 .معترف بها )مثل االتفاقيات الدولية أو اإلقليمية القائمة( ينبغي تسهيل وضعها من خالل استخدام مواثيق إقليمية

 فضالً عن االتفاقات المتعددة األطراف/الثنائية  ون البحاروفقاً للقوانين الوطنية وأحكام اتفاقية األمم المتحدة لقان
 أن تعزز مقاربة تخطيط الحيز البحري العابرة للحدود مبدأ البحر األبيض ذات الصلة المعمول بها، يجب

اإلدارة المنسقة والمشتركة  من خالل” السلع المشتركة“والذي يشمل كذلك مفهوم ” كبحر مشترك“المتوسط 
 .تتبع أي بلد عة لسلطة كل بلد والموارد التي الللمناطق الخاض

 الكفاءة البحرية بهدف ادراج تخطيط  إنشاء آليات تعاون من خالل التشاور وتبادل المعلومات بين المؤسسات ذات

 .لها تأثير على استخدام وإدارة الحيز البحري الوطني الحيز البحري في السياسات العامة التي
 

 .II االقتصاد األزرق 

 .لتنمية المستدامة واالستراتيجية للقطاعات البحرية في سياق التخطيطا

 مواءمة أهداف وعمليات تخطيط  يعد تعريف االستراتيجيات الوطنية لالقتصاد األزرق أمًرا ضروريًا من أجل
 ما هي القطاعات التي يهدف تخطيط الحيز البحري إلى الحيز البحري مع مصالح النمو األزرق للبلد )أي

البحري( على  إنشاء مسار واضح للتعاون في كال الجانبين )االقتصاد األزرق وتخطيط الحيز تعزيزها( وبالتالي،
البحري في تحقيق األهداف االجتماعية  المستوى الوطني وبين الدول. يجب أن تظهر مساهمة تخطيط الحيز

 .هذه استراتيجيات االقتصاد األزرق واالقتصادية والبيئية بشكل واضح في
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 الحيز البحري وإشراك جميع الجهات  إدراج عنصر السلع والخدمات البيئية في جميع المشاريع المخطط لها في

والساحلي في عمليات التخطيط الحيز البحري على طول سلسلة القيم  الفاعلة الرئيسية في المجال البحري

 .(والتصميم والتنفيذ والتحكيم والتقييم )التخطيط
 المستدامة من خالل تخصيص مساحة  يمكن أن يعزز تخطيط الحيز البحري استراتيجيات االقتصاد األزرق

الطاقة المتجددة(، مسترشدا في ذلك بمفهوم الوضع البيئي الجيد  لقطاع معين من التنمية االقتصادية )مثل
 .(المعنية ة واألطرافاألثر البيئي والتشاور الشامل والمقبولية )من طرف كل من اإلدار وتقييمات

 

 .III نهج النظام اإليكولوجي 

 النظام اإليكولوجي مع مراعاة اآلثار المحتملة لعملية توزيع االستخدامات التخطيط من منظور إيكولوجي لضمان تماسك
 .البحرية في البيئة الساحلية والبحرية

  القانوني لتخطيط الحيز البحري  اإلطاروعلى الصعيد الوطني يجب أوال إدراج نهج النظام اإليكولوجي ضمن
وبعد ذلك تأتي الحاجة إلى مبادئ توجيهية تكرس نهج النظام  .حتى يُعترف بأهدافها من الناحية القانونية

 .البحري الحيز البحري الوطني من أجل حماية السلع والخدمات التي تحترم النظام البيئي اإليكولوجي داخل
 العامة والعمليات الساعية لحماية  لتخطيط الحيز البحري في تماش مع األهداف يجب أن تكون الخطط المرصودة

في عالقتها باالتحاد األوروبي وبالبحر األبيض المتوسط )على غرار  البيئة على الصعيدين الوطني والدولي سيما
لمخصصة لقطاعات ا اإلطاري لالستراتيجية البحرية ونهج النظام اإليكولوجي( بما في ذلك السياسات التوجيه

المتوسط وبرنامج تقييم ومراقبة التلوث في البحر األبيض  بعينها )مثل الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر األبيض

ّن من  لذلك يجب تطوير وتكريس آليات وأدوات على الصعيدين الوطني و )دون اإلقليمي( .(.المتوسط، إلخ تُمك 

 .إدارة متناغمة ومعقولة
  إجراء قوائم جرد( بالفصائل الحيوانية وموائلها وكيفية تفاعلها وكذلك بعواقب تراكم اآلثار تعزيز التعريف(

 .السلبية على البيئة البحرية
 

.IV البحث والتطوير واالبتكار والتدريب 

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

 ومشاركتها، األمر الذي سيكون ضروريًا لتقييم  ينبغي أن تستمر البلدان في تعزيز وتمويل عمليات جمع البيانات
 للخطط باإلضافة إلى توجيه عملية صنع القرار عند وضع الخطط. يمكن لمشاريع فيةواإلعالم بالتحسينات اإلضا

تطيق السلطات المختصة في كل  التي يجب أن تكون –تخطيط الحيز البحري العابرة للحدود وللمبادرات الدولية 
 .اتاحة المعرفة من خالل البحث أن تلعب دوًرا محفًزا في –بلد مخرجاتها مباشرة 

 بعض المفاهيم مثل اآلثار السلبية  بحث واالبتكار وتنمية القدرات في المجاالت البحرية سيما معرفةتشجيع ال

 .وآثار تغير المناخ وذلك على الصعيد اإلقليمي التراكمية والتفاعالت البرية والبحرية
 واالقتصادية مع االجتماعية والثقافية  تعزيز وتنفيذ مقاربات متعددة التخصصات وإدماج المعرفة بالعمليات

عقد األمم  والبيولوجية والجيولوجية والفيزيائية وإدراج هذه التوصيات الثالث في سياق المعرفة بالعمليات البيئية
  (2021-2030). المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة

 

.V المشاركة والتواصل 

 .المعنية وكذلك العموم نشر المعرفة حول تخطيط الحيز البحري وإشراك األطراف

 مستوى التعاون المحدد على  ينبغي أن يكون مستوى مشاركة العموم على المستوى اإلقليمي في تناغم مع
عابر للحدود آليات مشاركة معينة وذلك لتقاسم المعارف  المستويين التقني واإلداري. قد يتطلب ذلك في سياق

 .ذلك على أساس كل حالة على حدة كما ينبغي التعامل مع والخبرات بين البلدان
 األزرق للعموم في مختلف مراحل العملية  اتاحة المعلومات العامة المتعلقة بتخطيط الحيز البحري وباالقتصاد

 .لضمان التوازن بين مختلف األطراف المعنية الممثلة في العملية مفهومة وصيغة جذابة” بلغة“وذلك 
 الحيز البحري و )ب( تثقيفهم  يات تمكن من مشاركة فعالة لمستخدميينبغي بذل جهود من أجل )أ( إنشاء آل

البحري ودور األطراف المعنية في عملية تخطيط الحيز البحري  وتثقيف العموم فيما يتعلق بفوائد تخطيط الحيز
وغيرها من  مثل العلوم التشاركية والمناطق البحرية التعليمية وأنشطة حماية البيئة، من خالل مبادرات

 .المبادرات

 


