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ط في جدول األعمال، عِمل المشروع على  بناًء على هذه التحقيقات واالستشارات، وكما هو مخطَّ
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www.edubiomed.eu

يَُعدُُّّ تحديث المناهج في مؤّسسات التعليم العالي 
 Edu-المستهدفة بين األهداف المحّددة ل

BioMed. يهدف النّشاط الى زيادة بناء قدرة 
الجامعات على توفير التّعليم في موضوع 

محميّات المحيط الحيوي وما حوله، ووضع 
أساس فرص تطوير المناهج المستقبليّة.

حدود لتطوير 
المناهج 

5 جامعات مستهَدفة 
-deM 2 اقتراحان لماجيستر 

 sRB
1 اقتراح ماجيستر مشترك
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قام deMoiB-udE بتمويل التنقالت داخل 
محميّات المحيط الحيوي في لبنان والمغرب، 
لتعزيز األنشطة األكاديميّة في هذه األراضي 

ومن أجلها. شارك الطاّّلب والباحثون واألساتذة 
في النشاط مع مدراء محميّات المحيط الحيوي 

مشاريع البحث 
والتعليم

أكثر من: 
001 امكانيّة تنقّل 

53 مشروًعا 
08 طالبًا 
52 باحًث

100
35
80
25

أنتج deMoiB-udE أداتين من أدوات 
تكنولوجيا المعلومات للبحث التعاوني في 
محميّات المحيط الحيوي وَحولَها: تهدف 

هذه األدوات الى االتصال باالختصاصيّين 
والمواطنين للمساهمة في معرفة محميّات المحيط 

الحيوي التّابعة لليونسكو.

أدوات تكنولوجيا 
المعلومات للبحث 

التعاوني

1 تطبيق 
1 قاعدة بيانات 

1
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Citizen Science

Edu-BioMed deMoiB-udE حملت الدورة التي طّورها
عنوان مّم تتكّون بالضبط محميّة المحيط الحيوي؟ 

هدفها هو اإلجابة على هذا السؤال من منظور 
متوّسطي.

دورة مكثّفة مفتوحة على 
االنترنت

Edu-BioMed

5 وحدات 
82 محاضرة 

41 منظّمة 
22 مدّربًا

5
28
14
4 دول مستهدفة 22

مراجعة السياسات 
والتوصيات

يَُعدُّ تعزيز دور الجامعات المستهَدفة كمستشاِرين 
 .deMoiB-udE للسياسات، أحد األهداف المحدَّدة ل
يرغب الشركاء في تعزيز قدرتهم على تزويد صانعي 

السياسات بانتقادات موضوعيّة للوضع الّراهن 
للحوكمة ومحميّات المحيط الحيوي، على أساس 

األدلّة العلميّة. قام النشاط بتحليل السياسات البيئيّة 
فيما يتعلّق ببرنامج BAM في البلدان المشاركة 
في deMoiB-udE، واقترح توصيات لصانعي 

السياسات.

Edu-BioMed

Edu-BioMed
MAB
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عمل في “العلم المفتوح” – يرّكز على الجوانب 
القانونيّة والتنظيميّة والبحثيّة والتّعليميّة، ودراسات 

حاالت محدَّدة في منطقة البحر األبيض المتوّسط.

كتاب الكتروني عن 
محميّات المحيط الحيوي 

المتوّسطيّة

0550 كاتبًا

598924-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

تّم تمويل هذا المشروع بدعم من االّتحاد األوروّبي. 

اّن هذه الّرسالة تعكس وجهة نظر المؤلّف فقط، وال تتحّمل الوكالة والمفّوضّية مسؤولّية أي استخدام للمعلومات التي تحتويها. 

رقم المشروع:  

Edu-BioMed

Med-BRs

 بناء القدرات يف التعليم والبحوث التطبيقية يف مجال محميات 

املحيط الحيوي الخاصة مبنظمة اليونسكو يف البحر املتوسط

قام Edu-BioMed ببناء القدرات في أربع مؤسسات لبنانّية ومغربّية للتعليم العالي في التثقيف والبحث في محمّيات المحيط الحيوي المتوّسطّية، بالّتعاون ومن خالل الّتواصل مع الجهات الفاعلة )المواطنون والّزّوار والمدراء والفّنّيون( واإلدارات العاّمة وشركاء االتحاد األوروّبي. 
في بداية المشروع 

تم تقييم الفجوات المعرفّية المتعلّقة بالّدراسات المتعلّقة بمحمّيات المحيط الحيوي. تم تقييم       طالًبا و باحًثا في  جامعات في فرنسا ولبنان والمغرب واسبانيا: النتائج هنا - 
تم تقييم احتياجات محمّيات المحيط الحيوي والجوانب الحاسمة الرئيسّية. تم استهداف   محمّيات محيط حيوي: جبل موسى )لبنان(، الشوف )لبنان(، Arganeraie )المغرب(، محمّية المحيط الحيوي العابرة للقاّرات المتوّسطّية )المغرب-اسبانيا(، كما تّمت استشارة ممّثلين عن - 

المجتمعات المحلّّية ومنّظمات غير حكومّية ومؤّسسات عاّمة: النتائج هنا 
بعدها، تم اعداد جدول أعمال البحث والتعليم في محمّيات المحيط الحيوي المتوّسطّية. 
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