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النشرة اإلخبارية الفصلية عن االقتصاد األزرق

مرحبًا بكم في هذا العدد السادس من النشرة اإلخبارية
عبر اإلنترنت حول االقتصاد األزرق في منطقة البحر
األبيض المتوسط!

ستجد هنا أحدث المعلومات حول العمل الذي يقوم به االتحاد من أجل المتوسط
( )UfMوشركائه لتعزيز االقتصاد األزرق في منطقة البحر األبيض المتوسط

آخراألخبار

.1إطالق مبادرة جديدة للتخطيط المجالي البحري
.2تستضيف فالنسيا أول مختبر للطاقة الزرقاء في المنطقة
.3الدروس الرئيسية المستفادة من مجموعات عمل منتدى االقتصاد الحيوي
األزرق في مارس
.4سكرتارية االتحاد من أجل المتوسط
 مجموعة عمل االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق فريق العمل المعني بالبيئة في االتحاد من أجل المتوسط.5ويستميد OUESTMED
 برامج التعاون  INTERACT-OuestMEDانتيراكت-ويستميد :مايو ، 2019في باليرمو
 ورشات مجموعة المطورين في ويستميد WestMed Hackathonsحول االقتصاد األزرق
.6اللجنة المشتركة بين الدول المتوسطية التابعة لمؤتمر المناطق البحرية
المحيطية CRPM
  ، InnoBlueGrowthتعزيز واجهة العلوم والممارسة والسياسة في النمواألزرق
  ، PANCeAاستجابة النظم اإليكولوجية لتحديات التنوع البيولوجي في منطقةالبحر األبيض المتوسط  ،حدث الرسملة
 .7اليوم األوروبي للبحر
 .8تنشيط النظام الغذائي للبحر األبيض المتوسط  ،المؤتمر العالمي الثاني
 .9األمم المتحدة و البيئة  /خطة عمل البحر المتوسط
 ورشة حول خطة عمل مجموعة السبع لمكافحة النفايات البحرية بالتآزر معاتفاقيات البحار اإلقليمية :االستنتاجات والتوصيات
 دعوة لتقديم الطلبات للحصول على جائزة اسطنبول للمدن الصديقة للبيئة .10الدعوة الجديدة للوكالة التنفيذية للشركات الصغيرة والمتوسطة EASME

حول التخطيط المجالي البحري : PEM-MSP -الموعد النهائي  04سبتمبر 2019

األحداث القادمة

 .1المحميات البحرية المتوسطية في عصر تغير المناخ :التحديات والفرص
()MPA-ADAPT
 .2مشروع  CO-EVOLVEلتطوير السياحة -حدث البث
 .3اتفاقية البحر المتوسط للسياحة المستدامة
 .4مؤتمر رفيع المستوى حول مبادرات MedFish4Ever
 .5مؤتمر EuroCAN 2019
 .6االجتماع الثامن عشر للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ()MCSD
 .7مؤتمر  BLUEMED CSAالرفيع المستوى حول البنيات التحتية للبحث-
مؤتمر األطراف
 .8قمة الضفتان
 .9المؤتمر الثاني لمنتدى االقتصاد الحيوي األزرق Blue Bioeconomy
Forum
 .10منتدى إفريقيا لالقتصاد األزرق 2019
 .11المدرسة الصيفية" :النمو األزرق في التقنيات واالتجاهات والفرص الناشئة"

أخراألخبار

 .1إطالق مبادرة جديدة للتخطيط المكاني البحري
أطلقت اللجنة األوصيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو IOC
 UNESCOوالمفوضية األوروبية  ، MSPGlobalوهو مشروع عالمي
جديد للتخطيط المجالي البحري  ،يومي  11و  12فبراير في مقر اليونسكو.
يهدف المشروع إلى تعزيز التخطيط المجالي البحري بشكل أفضل لتجنب

النزاعات وتحسين إدارة األنشطة البشرية في البحر مثل االستزراع المائي
والسياحة والطاقات البحرية واستغالل قاع البحر. .
لمزيد من المعلومات التفصيلية ،يرجى مراجعة الرابط التالي:
https://en.unesco.org/news/launch-new-initiativemaritime-spatial-planning

 .2تستضيف فالنسيا أول مختبر للطاقة الزرقاء في المنطقة
صا مهت ًما بالطاقات المتجددة في
في  25فبراير  ،اجتمع أكثر من  30كيانًا وشخ ً
ميناء فالنسيا بإسبانيا لمناقشة إمكانات البحر المتوسط لالستفادة من الموارد
البحرية والحصول على الطاقة النظيفة في أول مختبر للطاقة الزرقاء ( BEL -
 )Laboratoire d'Energie Bleuبمجتمع بلنسية.
خالل هذا الحدث  ،تم تطوير العديد من العروض والموائد المستديرة التي قام
خاللها الخبراء بتحليل إمكانيات ساحل بلنسية لتنفيذ البنى التحتية التي تتيح
االستفادة من إمكانات البحر األبيض المتوسط إلنتاج طاقة متجددة.
هذا الحدث ،الذي نظمته  CEEI Valenciaبالتعاون مع مؤسسة Port of
 ،Valenciaهو جزء من مشروع  MAESTRALEلبرنامج Interreg
 ،MEDبتمويل مشترك من الصندوق األوروبي للتنمية اإلقليمية (.)ERDF
لمزيد من المعلومات حول الحدث يرجى معاينة الرابط التالي:
https://maestrale.interreg-med.eu/newsevents/news/detail/actualites/valencia-hosts-the-firstblue-energy-lab-of-the-valencia-region/

 .3الدروس الرئيسية المستفادة من مجموعات عمل منتدى االقتصاد الحيوي
األزرق في مارس
عقد منتدى  Bieconomyاألزرق اجتماعه الثاني لمجموعة العمل يومي  11و
 12مارس في بروكسل .حضر المشاركون أربع جلسات لمدة نصف يوم
مخصصة لكل مجموعة عمل :السياسة والبيئة والتنظيم؛ المالية وتطوير األعمال
؛ المستهلكين وسالسل القيمة ؛ العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

ساعدت هذه المناقشات على فهم التحديات والسبل الرئيسية للمضي قد ًما والتي تم
تحديدها خالل العام الماضي وإيجاد األمثلة الصحيحة لتوضيح الحلول الممكنة.
ستساعد النتائج المستخلصة من مجموعات العمل على تطوير خارطة الطريق
لالقتصاد الحيوي األزرق للمرحلة التالية من عملية التشاور.
لمزيد من المعلومات
لمزيد من المعلومات حول الحلول األكثر إثارة لالهتمام من جلسات مختلفة يرجى
معاينة الرابط التالي:
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4329

 .4أمانة االتحاد من أجل المتوسط
 االجتماع الخامس لمجموعة عمل االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاداالقتصاد األزرق
عقد االجتماع الخامس لفريق العمل المعني باالقتصاد األزرق في مركز ألبرت
ُ
في بروكسل في  25مارس  .2019يعد فريق ) (CCABبورشيت للمؤتمرات
العمل لالقتصاد األزرق جز ًءا ال يتجزأ من منتدى االتحاد من أجل المتوسط
بشأن االقتصاد األزرق ،وهو أحد نتائج اإلعالن الوزاري بشأن ((UfMS
االقتصاد األزرق الصادر في  17نوفمبر  .2015وركز االجتماع الخامس على
عرض التقدم على الصعيدين الوطني واإلقليمي لتحقيق األهداف المحددة بموجب
اإلعالن الوزاري ،على أساس التقارير الوطنية المقدمة لالتحاد من أجل المتوسط
عقدت مناقشات حول تحديث إعالن االجتماع الوزاري .
باإلضافة إلى ذلك ُ ،
المقبل المقرر مبدئيًا لعام  ، 2020وكذلك بشأن فرص تمويل االقتصاد األزرق
عقدت بعد جلسة إعالمية عن القمامة البحرية
ومبادئ التمويل .هذه مناقشات ُ
الممول من قبل االتحاد األوروبي" :جهاز حوار  IMP-Medواختتام مشروع
" .حول السياسة اإلقليمية بشأن السياسة البحرية المتكاملة
 الفريق العامل المعني بالبيئة في االتحاد من أجل المتوسطانعقد االجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالبيئة في االتحاد من أجل المتوسط في
 9أبريل في بروكسل  ،بلجيكا  ،والبلدان األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط،
والرؤساء المشاركين في االتحاد من أجل المتوسط  ،واألمانة  ،وكذلك األطراف

األخرى ذات المصلحة والشركاء اإلقليميين .تم تخصيصه إلعداد جدول أعمال
االتحاد من أجل المتوسط وخطة العمل للبيئة بعد عام  .2020وناقش االجتماع
مؤخرا مجموعة استشارية عبر اإلنترنت (شارك فيها
مذكرة المفاهيم التي أعدتها
ً
العديد من الشركاء اإلقليميين) ،وكذلك التقدم المحرز نحو عقد اجتماع وزاري
ثان حول البيئة وتغير المناخ في عام .2020
لمزيد من المعلومات  ،يرجى االتصال بـ :اليساندرا سينسي
alessandra.sensi@ufmsecretariat.org

 .5ويستميد OUSTMED
 برامج التعاون التفاعلي ( 13مايو )2019أقيم الحدث في  13مايو في باليرمو  ،إيطاليا  ،ونظمته مجموعة المختبرالمسماة
 ،LAB groupكجزء من البرنامج التفاعلي .تم تخصيص هذا الحدث
للممارسات المستدامة في السياحة الساحلية  ،وركز على السياحة الساحلية من
خالل عدسة االبتكار والبيئة .هذا األخير هو في الواقع في صلب العديد من
برامج التعاون في حوض البحر األبيض المتوسط  ،ليس فقط من خالل برامج
ضا في برامج جنوب أوروبا.
البحر المتوسط ولكن أي ً
لمزيد من المعلومات  ،يرجى الرجوع إلى الرابط التالي:
http://www.interact-eu.net/#o=events/med-lab-groupinnovative-practices-coastal-tourism
 ورشات مجموعة المطورين في ويستميد Hackathons WestMEDحول االقتصاد األزرق ( 14مايو )2019
نظمت المفوضية األوروبية والرئيس المشارك لمبادرة التنمية المستدامة لالقتصاد
األزرق في غرب البحر المتوسط الحدث :Hackathons WestMED
"مساهمة االقتصاد األزرق في قمة الضفتان" يوم الثالثاء  14مايو  2019في
باليرمو  ،ايطاليا .يهدف هذا الحدث إلى تسهيل تبادل أفكار المشاريع وتعزيز
تطوير مشاريع ملموسة بين الجهات الفاعلة في المنطقة العاملة في القطاع
البحري (الشركات والباحثون والمعاهد والسلطات الوطنية والمحلية التابعة لدول
غرب البحر األبيض المتوسط) .بعبارات ملموسة ،جرى هذا التبادل في 6

جلسات متوازية مختلفة تغطي مجاالت الصيد غير القانوني ( )IUUوتربية
األحياء المائية والنفايات البالستيكية والنقل النظيف والتجمعات والسياحة.
لمزيد من المعلومات  ،يرجى الرجوع إلى شبكة اإلنترنت حول مبادرة ويستميد

 .6اللجنة المشتركة بين الدول المتوسطية التابعة للهيئة
 تعزيز واجهة العلوم الممارسة والسياسة في النمو األزرقشاركت اللجنة المشتركة بين الدول المتوسطية التابعة لمؤتمر المناطق البحرية
المحيطية  CRPMفي تنظيم االجتماع السادس لرسملة وتعزيز المجتمع في مجال
عقد هذا المؤتمر الرئيسي حول "تعزيز واجهة العلوم-الممارسة-
النمو األزرقُ .
السياسة في النمو األزرق" يومي  16و  17أبريل  2019في مرسيليا  ،فرنسا.
نظم هذا الحدث من طرف مشروع النمو األزرق ( ، )Interreg MEDوالذي
تعد اللجنة المشتركة بين الدول المتوسطية  CPMR-CMIشري ًكا رئيسيًا فيه ،
حوالي  80مشار ًكا من كال ضفتي البحر المتوسط يمثلون مجموعة واسعة من
أصحاب المصلحة من الباحثين إلى صانعي السياسات والباحثين .المساهمون من
قطاعات االقتصاد األزرق شاركوا ضمن فعالياته .ساهمت اللجنة المشتركة بين
الدول المتوسطية  CPMR-CMIفي تبادل وتحديد األساليب واألدوات األفضل
لنجاح نقل المعرفة والتكنولوجيات إلى الممارسة وصنع السياسات.
لمزيد من المعلومات يرجى الدخول للرابط التالي:
https://cpmr.org/fr/maritime-fr/les-acteurs-delenvironnement-se-reunissent-a-rome-pour-unemeilleure-protection-de-la-biodiversite-enmediterranee/21737/
  ، PANCeAاستجابة النظم اإليكولوجية لتحديات التنوع البيولوجي فيمنطقة البحر األبيض المتوسط  ،حدث الرسملة
اجتمع أكثر من  100ممثل لمشاريع حماية التنوع البيولوجي في البحر المتوسط
في  Orto Botanicoفي روما يومي  6و  7مايو  2019لمناقشة استجابات
النظام اإليكولوجي لتحديات التنوع البيولوجي في البحر المتوسط .بغرض نقل

سع
عا لحماية التنوع البيولوجي .و و ّ
الدروس المستفادة من تجتمع ل  12مشرو ً
هذا الحدث المناقشات السابقة مع الجهات الفاعلة السياسية ومؤسسات البحث من
خالل دمج الحاجة إلى إشراك القطاع الخاص وإقامة شراكات فعالة بين القطاعين
العام والخاص.
لمزيد من المعلومات يرجى الدخول للرابط التالي:
https://cpmr.org/fr/maritime-fr/les-acteurs-delenvironnement-se-reunissent-a-rome-pour-unemeilleure-protection-de-la-biodiversite-enmediterranee/21737/

 .7اليوم األوروبي للبحر
ركز اليوم األوروبي للبحر  ،الذي تم االحتفال به يومي  16و  17مايو في
لشبونة  ،هذا العام على ريادة األعمال الزرقاء واالبتكار واالستثمار .تضمن
المؤتمر جلسة افتتاحية ملهمة وثماني جلسات جانبية نظمتها المفوضية األوروبية
حول عدد من المبادرات االستراتيجية لالتحاد األوروبي لدعم االقتصاد األزرق
المستدام ألوروبا .اليوم األوروبي للبحر تضمن  28حلقة عمل موضوعاتية جيدة
صممها ونظمها األطراف المشاركون.
يوم البحر األوروبي هو نقطة التقاء االتحاد األوروبي السنوية للشؤون البحرية
والنمو األزرق .ويستهدف المهنيين المعنيين بشؤون البحر ،ورجال األعمال
ومديري الشركات والحكومات والمؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية
والجامعات.
لمزيد من المعلومات المفصلة  ،يرجى الرجوع إلى الرابط التالي:
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en

 .8تنشيط النظام الغذائي للبحر األبيض المتوسط :،المؤتمر العالمي الثاني
عقد المؤتمر الذي استمر ثالثة أيام في الفترة من  15إلى  17مايو في أماكن
تاريخية مختلفة بالقرب من قلب باليرمو .يتألف البرنامج من  7جلسات عامة و

 12جلسة متوازية و  9مناسبات جانبية  ،ووجبتا عشاء ثقافيتان وجناح معارض
حول االبتكار الغذائي المستدام في مسرح إس سيسيليا.
المنتدى كان نقا ً
شا مفتو ًحا حول أنسب األطر المفاهيمية واألساليب المنهجية
لتحسين استدامة استهالك األغذية وإنتاجها في بلدان البحر المتوسط من خالل
استخدام حمية البحر المتوسط كوسيلة للوجبات الغذائية الصحية استدامة.
ساهمت  19جلسة موضوعاتية في إعداد وثيقة مرجعية كجزء من العملية
التحضيرية لقمة الضفتين  ،والمقرر عقدها في  24يونيو  ، 2019في مرسيليا.
لمزيد من المعلومات  ،يرجى الرجوع إلى الرابط التالي:
http://www.mdconference.it

 .9برنامج األمم المتحدة للبيئة PAM /
 ورشة عمل حول خطة عمل مجموعة السبع لمكافحة النفايات البحرية بالتآزرمع اتفاقيات البحار اإلقليمية :االستنتاجات والتوصيات
اجتمع ممثلو بلدان مجموعة السبع  ،واتفاقيات وبرامج البحار اإلقليمية التي تنتمي
إليها بلدان مجموعة السبع  ،وعدد من األطراف أصحاب المصلحة من اآلليات
الحكومية الدولية والمجتمع المدني والصناعة في ميتز  ،فرنسا  6-5 ،مايو
 ، 2019في إطار "ورشة العمل حول خطة عمل  G7لمكافحة القمامة البحرية
بالتآزر مع اتفاقيات البحار اإلقليمية" .تم تنظيم هذا الحدث من قبل :الرئاسة
الفرنسية لمجموعة السبع وسكرتارية خطة عمل البحر المتوسط للبيئة ببرنامج
األمم المتحدة للبيئة  -أمانة اتفاقية برشلونة  ،بدعم سخي من الحكومة اإليطالية.
يمكنك الرجوع إلى المستند مع االستنتاجات والتوصيات هنا:
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/2
8239/News20190508_G7workshopML_ConclRecom.pdf
?sequence=1&amp;isAllowed=y
 دعوة لتقديم الطلبات للحصول على جائزة اسطنبول للمدن الصديقة للبيئةإن المدن الساحلية المتوسطية مدعوة للترشح للطبعة الثانية من جائزة اسطنبول
للمدن الصديقة للبيئة  ،فيما يتعلق بالهدف  3من إستراتيجية البحر المتوسط
للتنمية المستدامة ( ، )MSSDوهي "تخطيط وإدارة المدن المستدامة" .مدن
البحر المتوسط المستدامة " .الجائزة  ،التي تم تأسيسها في فبراير  2016من قبل

االجتماع العادي التاسع عشر لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة ( COP
 ، )19تعترف بالمدن الساحلية المتوسطية الصديقة للبيئة التي يتمتع الناس فيها
بنوعية حياة عالية ،و التنمية المستدامة هي جزء من القدرة االستيعابية للنظم
اإليكولوجية الصحية.
الدعوة لتقديم الطلبات مفتوحة حتى  7يونيو .2019
لمزيد من المعلومات حول الخلفية  ،ومعايير األهلية ووثائق التطبيق  ،تفضل
بزيارة صفحة الجائزة على موقع الويب الخاص ببرنامج األمم المتحدة للبيئة /
برنامج األغذية العالمي:
http://web.unep.org/unepmap/call-applications-istanbulenvironment-friendly-city-award

 .10دعوة الوكالة التنفيذية للشركات الصغيرة والمتوسطة  EASMEحول
التخطيط المجالي البحري  :PEM-MSPالموعد النهائي  04سبتمبر 2019
تهدف هذه الدعوة لتقديم مقترحات إلى تسريع عملية تطوير وتنفيذ السياسة
البحرية لالتحاد األوروبي والتنمية المستدامة لالقتصاد األزرق في أوروبا .ينقسم
هذا الهدف العام إلى األهداف المحددة الموضحة في كل موضوع من
الموضوعات الثالثة لهذه الدعوة لتقديم مقترحات )1 :المختبرات الزرقاء :حلول
مبتكرة للتحديات البحرية ؛  )2المهن الزرقاء في أوروبا و  )3منح االقتصاد
األزرق :االستثمار في االبتكار.
لمزيد من المعلومات حول دعوة المرجو الدخول للرابط التالي:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-msp2019;freeTextSearchKeyword=Blue%20Economy;typeCodes=1;statusC
=odes=31094501,31094502;programCode=EMFF;programDivisionCode
null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default
;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=t
opicSearchTablePageState

األحداث القادمة
 .1المحميات البحرية المتوسطية في عصر تغير المناخ :التحديات والفرص
( ) 04-05 ،MPA-ADAPTيونيو في برشلونة

 - CO-EVOLVE .2حدث البث  05 ،يونيو في برشلونة
 .3اتفاقية البحر المتوسط للسياحة المستدامة  06-05 ،يونيو في برشلونة
 .4مؤتمر رفيع المستوى حول مبادرات  11-12 ،MedFish4Everيونيو
في مراكش
 .5مؤتمر EurOCEANيوروسيان  12-11 ، 2019يونيو  2019في باريس
 .6االجتماع الثامن عشر للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ( )،MCSD
 11-13يونيو  2019في بودفا
 .7مؤتمر  BLUEMED CSAالرفيع المستوى حول مؤتمر األطراف
أصحاب المصلحة حول البنى التحتية لألبحاث  13 ،و  14يونيو في باريس.
 .8قمة الضفتين  24-23 ،يونيو  2019في مرسيليا
 .9المؤتمر الثاني لمنتدى االقتصاد الحيوي األزرق  25 ،يونيو في بروكسل
 .10منتدى إفريقيا لالقتصاد األزرق  26-25 ، 2019يونيو في تونس
 .11المدرسة الصيفية" :النمو األزرق في التقنيات واالتجاهات والفرص الناشئة"
 5-1 ،يوليو في كوتور
------------------------------------------------------------------------لمعرفة كيفية حماية بياناتك  ،يمكنك قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بنا على موقعنا على الويب
http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/register
تتلقى هذا البريد اإللكتروني ألن المعلومات الخاصة بك موجودة في قاعدة البيانات الخاصة بنا.
يمكنك تحديث تفضيالتك
http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/user/update
أو إلغاء االشتراك من هذه القائمة
http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/user/unsubscribeemail
يتم تمويل هذه األخبار العاجلة من قبل االتحاد األوروبي من خالل منحة EASME MED IN
 ، BLUEوبالتعاون مع  MechanismIM MEDومؤتمر المناطق البحرية المحيطية  -اللجنة
المتوسطية المشتركة ()CPMR-IMC

