األخبار السريعة ربع السنوية عن االقتصاد األزرق
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مرحبا ً بكم في العدد األول من األخبار السريعة عن االقتصاد األزرق في منطقة المتوسط على اإلنترنت!
يمكنك االطالع على أحدث المعلومات عن أعمال االتحاد من أجل المتوسط وشركائه الرامية إلى تعزيز االقتصاد األزرق في منطقة المتوسط.
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مؤتمر محيطنا لعام 2017؛
ورشة عمل حول مبادرة غرب المتوسط؛
مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط اإلقليمي األول ألصحاب المصلحة المعني باالقتصاد األزرق.
انطالق مركز المعرفة االفتراضي الجديد المعني باالقتصاد األزرق؛
المساعدة الفنية في إطار مشروع السياسة البحرية المتكاملة في منطقة المتوسط:
طرح مبادرة ”-PANORAMEDمنصة نظام اإلدارة المتوسطية“؛
الجمعية العامة للجنة المتوسطية الدولية لمؤتمر المناطق البحرية الطرفية  -اإلعالن النهائي؛
منصة  WEBPORTفي إطار مشروع NEMO؛
الدورة الحادية واألربعون للجنة العامة لمصايداألسماك بمنطقة المتوسط؛
االجتماع السابع عشر للجنة المتوسطية المعنية بالتنمية المستدامة.

 .1يستضيف االتحاد األوروبي ،يومي  6-5أكتوبر  2017بمالطا ،في قلب منطقة المتوسط ،اللقاء السنوي "محيطنا ،محيط من أجل الحياة
" ،الذي يجمع القادة ،واإلداريين الحكوميين ،ورجال األعمال من جميع أنحاء المعمورة للتفاعل فيما بينهم ،وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ
لبحار ومحيطات العالم .لالطالع على جدول األعمال والحصول على مزيد من المعلومات /https://ourocean2017.org

 .2تهدف مبادرة غرب المتوسط ( )WestMEDإلى زيادة السالمة واألمن ،وتعزيز النمو األزرق المستدام وفرص العمل ،والحفاظ
على النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في منطقة غرب المتوسط .وستعقد ورشة العمل السادسة فيما بين البلدان المعنية في 9
أكتوبر  2017في بروكسل .المزيد من المعلومات حول المبادرة متوفرة على موقعها اإللكتروني:
/http://www.westmed-initiative.eu

 .3يعقد مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط اإلقليمي األول ألصحاب المصلحة المعني باالقتصاد األزرق في نابولي (إيطاليا) يومي 30-29
نوفمبر  2017بهدف تعزيز الحوار اإلقليمي فيما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في االقتصاد األزرق .وسيكون من بين الجوانب
الجوهرية للمؤتمر تنظيم ورش عمل مواضيعية مقترحة من جانب أصحاب المصلحة في االقتصاد األزرق .وسيجمع هذا المؤتمر
الدولي متعدد أصحاب المصلحة على مدى يومين ممثلي الحكومات ،والسلطات اإلقليمية/المحلية ،وقطاع األعمال،
والجامعات/والمراكز التدريبية والتعليمية ،ووكاالت التنمية الدولية ،والمنظمات الدولية ،ومنظمات المجتمع المدني العاملة في القضايا
البحرية والمالحية.

 .4يجري حاليا ً مواصلة تطوير مركز المعرفة االفتراضي ( )VKCباعتباره منصة للتواصل الشبكي لالقتصاد األزرق وكذلك سجل
أصحاب المصلحة ( .)/http://www.med-vkc-blueconomy.orgويعد المركز ،الذي يقوم على الملكية المشتركة
للمستخدمين ،بمثابة آلية تواصل شبكي إقليمي حول الشؤون البحرية والمالحية بهدف بناء مجتمع االقتصاد األزرق لمنطقة المتوسط.
وقد سبق أن عرضت بعض جوانب المركز الجديد في االجتماع الثالث لمجموعة عمل االتحاد من أجل المتوسط المعنية باالقتصاد
األزرق الذي عقد في بروكسل في يوليوز  2017الماضي ،حيث دعي الحضور إلى التسجيل بوصفهم أصحاب مصلحة في االقتصاد
األزرق .ومن المتوقع أن يعمل المركز المطور بشكل كامل بنهاية أكتوبر  .2017لمزيد من المعلومات يرجى االتصال برافايل
مانشيني على raffaele.mancini@ufmsecretariat.org

 .5أطلق مشروع التسهيل من أجل حوار السياسات اإلقليمي المعني بالسياسات المالحية المتكاملة ،بقيادة أتكنز ،في فبراير 2016
بواسطة  DGNEARو DGMAREلتعزيز التعاون اإلقليمي القطاعي وفيما بين القطاعات من خالل حوار السياسات وتبادل
الممارسات المثلى مع الشبكات القائمة ألصحاب المصلحة في الجوار الجنوبي .ويتمثل الغرض من المشروع في تعزيز األطر اإلقليمية
لحوار السياسات وتبادل الخبرات بشأن السياسات البحرية المتكاملة واالقتصاد األزرق فيما بين البلدان المستفيدة ،واالتحاد من أجل
المتوسط ،واالتحاد األوروبي ،في السياق المتوسطي .وسيبدأ المشروع قريبا ً في تقديم المساعدة الفنية الوطنية واإلقليمية للبلدان
المستفيدة في أولويات االقتصاد األزرق المحددة من جانبها ،استنادا ً إلى دراسات االقتصاد األزرق الجارية ،والتي ستقف على اإلمكانيات
المزمع تطويرها على كل من المستوى الوطني ومن خالل التعاون اإلقليمي .وستشمل كل دراسة تقييما ً لرأس المال البحري والساحلي
الوطني (الطبيعي ،البشري ،الفني) ،واألنشطة البحرية والساحلية القائمة ،مع التركيز على العناصر والقطاعات الوطنية في سلسلة
القيمة .ومن واقع هذا التحليل ،ستقدم توصيات لتشجيع اإلدارة واالستغالل المستدامين لرأس المال الطبيعي ،ومواصلة تطوير األنشطة
القائمة ،وتعزيز األنشطة الناشئة .لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بالدكتور لوثار شيالك على
teamleader.imp@gmail.com

 .6في يونيو  ،2017اعتمدت الدول المشاركة في البرنامج األقاليمي المتوسطي مبادرة تدعى ” - PANORAMEDمنصة نظام اإلدارة
المتوسطية“ بهدف اإلسهام في برامج السياسات المشتركة عبر الوطنية ،والحلول للتحديات المشتركة ،وفرص النمو في منطقة

المتوسط ،تدور حول مواضيع رئيسية مثل السياحة الساحلية والبحرية والمراقبة البحرية .وتتشارك في العملية أطراف متوسطية فاعلة
مهمة ،وكذلك مبادرات واستراتيجيات ،بغرض بحث وتعزيز أوجه التكامل والتآزر من أجل نظام إدارة مشترك ،وإمكانات تحقيق
االتساق بين المبادرات واألموال .وستدار المبادرة ،التي تبلغ ميزانيتها  9ماليين يورو ،حتى ربيع عام  ،2022لضمان منظور زمني
متوسط/طويل ،قادر على التأثير على التخطيط اإلستراتيجي للتنمية المستدامة في حوض البحر المتوسط .وستطلق المبادرة رسميا ً في
فعالية إطالق رفيعة المستوى في إشبيلية (إسبانيا) يوم  27سبتمبر  ،2017نظرا ً لكون وزارة المالية واإلدارة العامة اإلسبانية هي
الشريك الرئيسي .لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بموظفة المشروع المسؤولة عن المحور  4للبرنامج المتوسطي المعني بنظام
اإلدارة المتوسطية ،باتريسيا بوسوليني على pbusolini@REGIONPACA.FR

 .7اجتمعت المناطق المتوسطية في نابولي ،إيطاليا ،يومي  7-6يوليو في الجمعية العامة السنوية للجنة المتوسطية الدولية لمؤتمر المناطق
البحرية الطرفية .وبعد أعمال دامت ليومين ،شملت حلقة دراسية سياسية ومجموعات عمل عدة تناولت االقتصاد األزرق ،والسياحة
المستدامة ،والحماية الساحلية ،صدر إعالن سياسي تناول التحديات الرئيسية التي تواجهها المناطق وتضمن توصيات محددة .وتناول
القسمان الثاني والثالث من اإلعالن على وجه الخصوص القضايا البحرية مع التركيز على االقتصاد األزرق ،فضالً عن المبادرات
الناشئة واالستراتيجيات التي من شأنها تعزيز التعاون المتوسطي واإلدارة متعددة المستويات .لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
بدافيد سترانغيس على Davide.Strangis@crpm.org

 .8عقد في تريكازي (ليتشي ،إيطاليا) يومي  30-29يونيو  ،2017فعالية بعنوان "بحر من الحوار" نظمها المركز الدولي للدراسات
الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر األبيض المتوسط-باري في إطار الفعالية الختامية للمرحلة الحالية من المشروع  ،NEMOممولة من
وزارة الخارجية والتعاون الدولي اإليطالية من خالل المديرية العامة للتعاون اإلنمائي والوكالة اإليطالية للتنمية والتعاون .وكانت
الفعالية فرصة لتقديم منصة  )WEBPORT (www.webport.cloudوالتي تمثل تسهيالً إعالميا ً للحوار بين المجتمعات
الساحلية المتوسطية .وتضم المنصة ممارسات وتجارب جديدة ،وتستمع إلى احتياجات المجتمعات وتحدد إجراءات ملموسة لتعزيز
التعاون وتشجيع مشاريع التعاون من أجل التنمية .لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ببيادجو تيرليتسي diterlizzi@iamb.it

 .9ستجمع الدورة الحادية واألربعون للجنة العامة لمصايد األسماك لمنطقة المتوسط ،في الفترة من  16إلى  20أكتوبر  ،2017بالجبل
األسود ،عددا ً كبيرا ً من ممثلي البلدان ،والمنظمات الدولية وغير الحكومية .ويتمثل الدافع الرئيسي لهذه الدورة في تعزيز التقدم في
تنفيذ االستراتيجية متوسطة األجل للجنة لتحقيق استدامة المصائد ،باالتساق مع الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة،
من خالل تدابير حفظ وإدارة جديدة .وستشجع الدورة الجهود الرامية لدعم إعالن  MedFish4Everبفضل اإلجراءات االستراتيجية
الرئيسية المتوقعة في عام  ،2018مثل المؤتمر رفيع المستوى المعني بمصائد األسماك صغيرة الحجم ( )2018/9ومنتدى اللجنة
العامة لمصائد األسماك لمنطقة المتوسط المعني بعلوم مصائد األسماك ( .)2018/12لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بنيكوال
فيري على Nicola.Ferri@fao.org

 .10في  6-4يوليو  ،2017استضافت حكومة اليونان بالتعاون مع أمانة خطة عمل المتوسط لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،في أثينا ،االجتماع
السابع عشر للجنة المتوسطية للتنمية المستدامة .وكانت فرصة فريدة للتواصل الشبكي للعمليات والمؤسسات العالمية واإلقليمية ،في
برهان على أن تنفيذ االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة  2025-2016يمضي قدما ً من خالل إجراءات عن الوضوح،
و الرصد ،وبناء القدرات .ورحبت اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة على وجه الخصوص بنتائج المرحلة التجريبية آللية استعراض
النظراء المبسطة لالستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة ،وهي عملية مبتكرة للتحسين المتبادل لهياكل وعمليات التنمية الوطنية
المستدامة ،اختبرت في فرنسا والجبل األسود والمغرب .وأعرب االجتماع أيضا ً عن تقديره لإلنجازات الرئيسية التي تحققت تحت
إشراف اللجنة في عامي  ،2017-2016مثل إعداد لوحة أدوات االستدامة المتوسطية والربط بين العلوم والسياسات فيما يتعلق بالتغير
المناخي والبيئي .لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بجوليان لو تيلييه على julien.letellier@planbleu.org
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