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النشرة اإلخبارية الفصلية عن االقتصاد األزرق
النسخة العربية

مرحبًا بكم في هذا العدد السابع 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

آخر األخبار

 .1مؤتمر  BlueTourMedللسياحة
 .2مؤتمر رفيع المستوى حول مبادرات MedFish4Ever
 .3مؤتمر أورأوسيان 2019 Our oceans
 .4قمة الضفتين Sommet des deux rives
 .5سكرتارية االتحاد من أجل المتوسط:
 اجتماعات بالتعاقب خالل مؤتمر  BlueTourMedالمعني بالسياحة :اجتماعاالتحاد من أجل المتوسط المسمى MedCoast4BlueGrowth
 االجتماع الرسمي لتشاور كبار المسؤولين باالتحاد من أجل المتوسط اجتماع الطالق MedCoast 4BG االجتماع السادس لمجموعة عمل االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاداألزرق
 .6مبادرة  WESTMEDللتنمية المستدامة لالقتصاد األزرق في غرب البحر
المتوسط
  10مشاريع قدمت بنجاح اللجنة التوجيهية لمبادرة التنمية المستدامة لالقتصاد األزرق في غرب البحرالمتوسط WestMED
 .7اللجنة المشتركة بين الدول المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية المحيطية
CPMR-CMI
  -CO-EVOLVEحدث للنشر المدرسة الصيفية للنمو األزرق حول التقنيات واالتجاهات والفرص الناشئة  InnoBlueGrowthالتقرير والحدث النهائي .8مبادرةBlueMED :

 المؤتمر الرفيع المستوى  BLUEMED CSAألصحاب المصلحة في مجالالبنية التحتية لألبحاث
 منتدى البحر ببنزرت تونس االجتماع الرابع لمنصات  BlueMedوتدريب السفراء الشباب .9يعقد برنامج األمم المتحدة للبيئة  -خطة عمل البحر المتوسط,
 UNEP/MAPمشاورات إقليمية مع أصحاب المصلحة كجزء من التحضيرات
لمؤتمر األطراف COP21
 2019 .10اليوم االعالمي للصندوق األوروبي البحري ومصايد
األسماك EMFF
 .11أخبار أخرى
 إطالق منصة BlueInvest دراسة حول تخطيط الحيز البحري أعدتها منصة االتحاد األوروبي لتخطيطالحيز البحري ب  :DG MARE / EASMEمعالجة المطالب المكانية
المتضاربة في مجال تخطيط الحيز البحريMSP
 االنتهاء من الدورة التخصصية المتقدمة في التنمية المستدامة للمجتمعاتالساحلية.

األحداث القادمة

 .1اتفاقية برشلونة – مؤتمر األطراف  -05-02،COP21ديسمبر  2019في
نابولي
 .2مشروع  BlueMedالتجريبي بالبحر المتوسط السليم والخالي من البالستيك
 20 ،يناير  2020في البندقية
 .3منتدى أصحاب المصلحة  04 ،BBI JU 2019ديسمبر  2019في
بروكسل
 .4يوم  04 BlueInvestفبراير  2020في بروكسل.

 .5المؤتمر الثاني ألصحاب المصلحة باالتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد
األزرق  11-10 ،مارس  TBC( 2020يؤكد الحقا) في برشلونة.
 .6الندوة الساحلية الدولية  23-20 :أبريل  2020في اشبيلية.
 .7اليوم البحري األوروبي  15-14 :مايو  2020في كورك.
 . 8مؤتمر األمم المتحدة للمحيطات لعام  06-02 : 2020يونيو  2020في
لشبونة.
 .9االجتماع الوزاري الثاني لالتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرقفي
( :يوليو  ، 2020في مالطا .)02

أخر األخبار

 .1مؤتمر  BlueTourMedللسياحة ( 07 - 05يونيو  ، 2019برشلونة)
في الفترة من  5إلى  7يونيو  ، 2019عقدت النسخة األولى من اتفاقية البحر
المتوسط للسياحة المستدامة لعام  2019في برشلونة  ،وشارك فيها 280
مشاركًا من  15دولة مختلفة  ،جاء أكثر من نصفهم من بلدان أخرى غير
إسبانيا ٪62،5 .من هؤالء المشاركين كانوا يمثلون السلطات العامة اإلقليمية
والمحلية ومؤسسات التعليم العالي والبحث .كما شجعت ايضا التقاء المشاريع
اإلقليمية لهذا المجتمع المواضيعي ببرنامج  Interreg MEDمع الجهات
الفاعلة الخارجية وأصحاب المصلحة في قطاع السياحة.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع:

http://www.medsustainabletourism2019.eu/2019/06/20/highlights-from-themediterranean-sustainable-tourism-convention-2019/

 .2مؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة  12-11 MedFish4Everيونيو
 : 2019مراكش.
مبادرة  ، MedFish4Everالتي اطلقت من طرف المفوضية األروبية و
المصادق عليها سنة  ، 2017أسست إلدارة جديدة لمصايد األسماك وتربية
األحياء المائية في البحر المتوسط .و خلقت للمرة األولى التزاما سياسيا
مشتركا من جانب البلدان المشاطئة لتنفيذ خريطة طريق ملموسة في السنوات
العشر المقبلة.
على مدار عامين  ،في  12-11يونيو  ،جمع مؤتمر رفيع المستوى تحت مظلة
الهيئة العامة لمصايد أسماك بالبحر األبيض المتوسط ( )GFCMدول البحر
المتوسط في مراكش لمراجعة التقدم المحرز وتجديد التزامها باالرتقاء بمستوى
وعود المبادرة  ،مع النظر في التحديات المستقبلية التي تواجه هذه المنطقة في
متابعة استدامة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية.
على الرابط التالي العروض التقديمية للجلسات واللوحات المختلفة:

http://www.fao.org/gfcm/meetings/MedFish4Ever/presentations/en/

 .3مؤتمر Our oceansاورأوسيان  12-11( :2019يونيو  ، 2019باريس)
يعد مؤتمر اورأوسيان  2019مساهمة رسمية في المرحلة التحضيرية لعقد األمم
المتحدة ( )2030-2021لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة .إنها خطوة
أولية مهمة من مجتمع علوم البحار األوروبي للتحضير لعقد المحيط لألمم
المتحدة ( )2030-2021ولضمان توافقه مع البرامج اإلطاري لالتحاد األوروبي.
توجد حلول ممكنة للتحديات التي يواجهها المحيط .ومع ذلك  ،فهذه تحتاج إلى
المواءمة والتنفيذ واإلنفاذ عبر مناهج شمولية بما يضمن االستعداد والثقة
واإلبداع المشترك لجميع أصحاب المصلحة .يتحمل مجتمع علوم البحار
مسؤولية حيوية لضمان إشراك علوم المحيطات في المناقشة لتقديم اإلجابات
المناسبة على األسئلة المجتمعية ،وزيادة الوعي بالصالت الجوهرية التي تربطنا
بالمحيط  ،وإبالغ صانعي القرار المعنيين عبر الهامهم الشجاعة في جميع
المستويات وفي الوقت المناسب.

لمزيد من المعلومات التفصيلية  ،يرجى زيارة:
http://www.euroceanconferences.eu/sites/euroceanconferences.eu/files/public/resize/imag
es/stories/eurocean2019/EurOCEAN%202019%20conference%20report%2011092019.pdf

24-23يونيو

 .4قمة الضفتين Sommet des deux rives rives :
 : 2019باريس
عُقدت قمة الضفتين في مرسيليا يومي  23و  24يونيو  .2019ركزت القمة على
اجتماع لوزراء خارجية غرب البحر المتوسط وحوار إقليمي مع ممثلين بارزين
عن المجتمع المدني .وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التبادل العملي االجتماعي
والسياسي اقليميا من أجل عرض وإطالق مشاريع محددة في المنطقة.
االتحاد من أجل المتوسط كان شريكا رئيسيا للقمة في دورها كمنصة للتعاون
اإلقليمي حيث جمع جميع دول االتحاد األوروبي ودول البحر المتوسط .وأكد
ناصر كامل األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط في وقت سابق في مداخلة في
مرسيليا أن "أفضل طريقة لتعزيز إطار سياستنا المتوسطية بشكل جماعي تتمثل
في االستفادة من المؤسسات القائمة والخبرات ذات الصلة التي تم تأسيسها على
مدار األعوام القليلة الماضية من أجل البناء والتعاون المشترك بغرض خلق
ديناميكية جديدة قادرة على تلبية جميع التوقعات و تحقيق جميع الطموحات.
في محاولة لتعزيز الحوار اإلقليمي العملي في سياق قمة الضفتين  ،نظم االتحاد
من أجل المتوسط يومي  22و  23مايو  2019في برشلونة منتدى للحوار
اإلقليمي تحت عنوان "وجهات النظر المشتركة حول القضايا الرئيسية في البحر
المتوسط" .سعى هذا الحدث إلى جمع رؤى قيمة لممثلي الشباب والمجتمع
المدني وكذلك الجهات الفاعلة من غير الدول الفاعلة من جميع أنحاء المنطقة
حول التحديات الحالية في البحر المتوسط.
لمزيد من المعلومات التفصيلية  ،يرجى زيارة:
https://ufmsecretariat.org/sommet-des-deux-rives/

 .5االتحاد من أجل المتوسط

اجتماعات بالتعاقب خالل مؤتمر  BlueTourMedالمعني بالسياحة :اجتماعاالتحاد من أجل المتوسط المسمى  7-5 MedCoast4BlueGrowthيونيو
 : 2019برشلونة
بمناسبة انعقاد مؤتمر البحر المتوسط للسياحة المستدامة لعام  2019و الذي
نظمه مجتمع  Interreg MEDللسياحة المستدامة يومي  5و  7يونيو في
برشلونة  ،نظم شركاء  CO-EVOLVEسلسلة من المؤتمرات المرتبطة
باالتحاد من أجل المتوسط ( )UfMو البرامج المسمات  MedCoast4BGو
.ENI CBC MED Co-Evolve4BG
تم تقديم المشروع الذي حصل للتو على تمويل من ( .CBCلإلشارة ENI
 CBC Medهي أكبر مبادرة للتعاون عبر الحدود ( )CBCينفذها االتحاد
األوروبي بموجب أداة الجوار األوروبية  ENIفي الخامس من يونيو في
برشلونة خالل حدث تم تنظيمه في مقر االتحاد من أجل المتوسط  ،بالتعاقب مع
مؤتمر  BlueTourMedللسياحة.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع:

https://ufmsecretariat.org/the-ufm-participates-in-the-cprm-assembly-and-theseminar-on-strengthening-cooperation-efforts-for-a-more-cohesive-inclusive-andsustainable-mediterranean/

 االجتماع الرسمي لتشاور كبار المسؤولين باالتحاد من أجل المتوسط (18يوليو  ، 2019بروكسل)
في  18تموز (يوليو)  ،أعطت الدول األعضاء البالغ عددها  43الضوء األخضر
لتنظيم االجتماع الوزاري الثاني لالتحاد من أجل المتوسط الذي سيعقد في الفصل
األول من عام  2020بغرض تجديد دعمها السياسي ألجندة االقتصاد األزرق و
تحفيز تفعيلها من حيث األولويات السياسية والمبادرات والمشاريع.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع:

https://ufmsecretariat.org/som-july2019-brussels/

 -اجتماع إلطالق  20-18 MedCoast 4BGسبتمبر  ، 2019كمرت :تونس

 CO-EVOLVEهو مشروع  Interreg MEDمستمر لمدة ثالث سنوات،
يركز على التنمية المستدامة للسياحة البحرية والساحلية التي تم إطالقها في
نوفمبر  2016ويجمع  12شريكًا (اإلدارات اإلقليمية والمحلية العامة والجامعات
ومعاهد البحوث ،المؤسسات واللجنة المشتركة بين الدول المتوسطية لمؤتمر
المناطق البحرية المحيطية. CPMR-CMI
بعد االجتماع التحضيري والذي عقد في برشلونة في  4يونيو  ، 2019كان
الحدث في تونس في الفترة  20-18سبتمبر بمثابة مناسبة لبدء مشروع Co-
 Evolve4BGو تشكل ورشة عمل للرؤية المشتركة Co-Evolve4BG /
 CO-EVOLVEالتي تهدف إلى تقديم المشورة إلى المناطق الرائدة الجديدة
حول كيفية نقل النتائج الرئيسية لـ .CO-EVOLVE
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع:
https://ufmsecretariat.org/kick-off-meeting-medcoast/

 االجتماع السادس لمجموعة عمل االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاداألزرق ( 20نوفمبر  ، 2019بروكسل)
عُقد االجتماع السادس لمجموعة العمل حول االقتصاد األزرق ( )BE WGفي
مركز المؤتمرات ألبرت بورشيت ( )CCABفي بروكسل في  20نوفمبر .2019
تعد مجموعة العمل جز ًءا ال يتجزأ من منتدى االتحاد من أجل المتوسط حول
االقتصاد األزرق والتي تعتبر أحد النتائج الواردة في اإلعالن الوزاري لالتحاد
من أجل المتوسط الصادر في  17نوفمبر  2015حول االقتصاد األزرق.
االجتماع السادس لمجموعة العمل على االقتصاد األزرق:
• قدم القرار الذي اتخذته كبار المسؤولين باالتحاد  SOMفي أكتوبر 2019
لتأكيد  /الموافقة على تنظيم المؤتمر الوزاري الثاني لالتحاد من أجل المتوسط
حول االقتصاد األزرق في عام ،2020
• ناقش األولويات المحتملة لإلعالن الوزاري ذي الصلة وتالقى حولها ،
• اختتم آخر التطورات على المستوى اإلقليمي،
• ناقش فرص تمويل االقتصاد األزرق ومبادئ التمويل  ،من بين نقاط أخرى.
مجموعة عمل االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق تم عقدها بالتعاقب
مع "الندوة اإلقليمية حول المهارات  /الوظائف  /الوظائف الزرقاء" في 19

نوفمبر  .2019تمت رعاية الندوة من قبل  GIZاأللمانية ضمن شراكة أوسع
مع االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق .الندوة يوم تفاعلي للتبادل
حول مشاكل وأسباب عدم التوافق بين المهارات المتاحة وتحديات التوظيف في
قطاعات االقتصاد األزرق ؛ األدوات الممكنة لملء هذه الفجوة  /عدم التطابق ،
وعرض السياسات واإلجراءات الناجحة على المستوى اإلقليمي والوطني
والمحلي للتصدي للتحديات التي تواجه محور التعليم الوظيفي داخل قطاع /
قطاعات االقتصاد األزرق.
لمزيد من ألمعلومات يرجى زيارة الموقع:
https://ufmsecretariat.org/working-group-blue-economy-be-wg/

 .6مبادرة WESTMED
  10مشاريع قدمت بنجاحالمنعشون المدعومون من طرف مبادرة  WestMEDاستجابوا للعرض و
قدموا  10مقترحات مشاريع جديدة .في أقل من عام  ،قدمت آلية مساعدة
 WestMEDمساعدة مكثفة في صياغة وتقديم مقترحات المشاريع إلى برامج
تمويل مختلفة ألصحاب المصلحة.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع:
https://www.westmed-initiative.eu/10-projects-supported/

 اللجنة التوجيهية لمبادرة  23( ،)WMSC( WestMEDأكتوبر ، 2019الرباط)
يوم األربعاء  23أكتوبر  ،اجتمعت اللجنة التوجيهية لـمبادرة  WestMEDفي
الرباط  ،المغرب.
االجتماع هو بمثابة فرصة للجنة لتقييم تنفيذ المبادرة وكذلك للتأمل في نتائج
الرئاسة الفرنسية المغربية المنتهية واليتها و تقديم الرئاسة اإليطالية المغربية
المشتركة برسم سنة  .2020تضم  WMSCمنسقين وطنيين من الوزارات
المعنية من الدول المشاركة (فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا والجزائر
وموريتانيا والمغرب وتونس) والمفوضية األوروبية وأمانة االتحاد من أجل
المتوسط  ،باإلضافة إلى مراقبين من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية.

دورهم هو ضمان التنسيق التشغيلي والتوجيه والدعم الالزم لضمان تحقيق
النتائج المتوقعة للمبادرة.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع:

https://www.westmed-initiative.eu/8-steering-committee/

 .7اللجنة المشتركة بين الدول المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية المحيطية
CPMR-CMI
 الترويج لحدث  5-3( CO-EVOLVEيونيو  ، 2019برشلونة)يهدف الترويج لحدث  CO-EVOLVEمن طرف االتحاد األوروبي إلى تقييم
األنشطة التي نفذها المشروع حتى اآلن وتبادل النتائج الرئيسية ذات الصلة
(التوليفات ،التهديدات والعوامل التمكينية للسياحة المستدامة ؛ مجموعة أدوات
االستدامة ؛ التخطيط االستراتيجي في نطاق المناطق التجريبية ؛ استنتاجات
االجراءات التجريبية في  12موقعًا نموذجيا) باإلضافة إلى تقديم أنشطة النقل /
الرسملة المخططة بالتعاون مع ( MedCoast4BGالمشروع المعتمد من قبل
االتحاد من أجل المتوسط و ( Co-Evolve4BGمشروع ENI CBC MED
).
 CO-EVOLVEهو مشروع  Interreg MEDمستمر لمدة ثالث سنوات
يركز على التنمية المستدامة للسياحة البحرية والساحلية التي تم إطالقها في
نوفمبر  2016ويجمع  12شريكًا (اإلدارات اإلقليمية والمحلية العامة والجامعات
ومعاهد البحوث ،المؤسسات و اللجنة المشتركة بين الدول المتوسطية لمؤتمر
المناطق البحرية المحيطية .CPMR-CMI
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع:

https://co-evolve.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/co-evolveorganises-its-dissemination-event-on-sustainable-tourism-in-barcelona/

 المدرسة الصيفية للنمو األزرق حول التقنيات واالتجاهات والفرص الناشئة( 5-1يوليو  ، 2019كوتور)
ن ّ
ظم مجتمع  ، Interreg MED Blue Growthالذي تشارك فيه اللجنة
المشتركة بين الدول المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية المحيطية CPMR-
 )CMIوبقيادة مشروع  ، InnoBlueGrowthمدرسة صيفية لـمجتمع

 ، Blue Growth Communityبعنوان ""الدراسة الزرقاء :التقنيات
واالتجاهات الناشئة والفرص" في الفترة من  5-1يوليو  2019في كوتور
(الجبل األسود).
جمع هذا الحدث الذي استمر لمدة  5أيام وشاركت فيه بنشاط ، CPMR-IMC
أصحاب المصلحة الرئيسيين ذوي الصلة باالقتصاد األزرق لتبادل الخبرات
والخبرات في مجتمع النمو األزرق .جاء جميع الخبراء والموجهين واألساتذة
والمشاركين الذين حضروا من مختلف دول منطقة البحر األبيض المتوسط بهدف
تزويد المشاركين بنظرة عامة وفهم أفضل للتحديات والفرص الحديثة للقطاع في
ظرفية رائعة على الصعيد الدولي.
لمزيد من المعلومات  ،يرجى زيارة الموقع:
https://cpmr-intermed.org/maritime/the-blue-growth-community-summer-school-

/study-blue-emerging-technologies-trends-opportunities/9148
يمكنك أيضًا الوصول إلى التقرير النهائي للحدث مع التوصيات من خالل:

here

 .8مبادرة BlueMED
 المؤتمر رفيع المستوى  BLUEMED CSAألصحاب المصلحة في مجالالبنية التحتية البحثية ( 14 - 13يونيو  ، 2019باريس)
جمع مؤتمر أصحاب المصلحة رفيع المستوى في مجال البنية التحتية لألبحاث ب
 BLUEMEDالمجتمع العلمي المتوسطي وصانعي السياسات رفيعي المستوى
لتعزيز الحوار حول التعاون في مجال البنى التحتية البحثية .يهدف هذا الحدث
الذي يستمر لمدة يومين إلى تعزيز االبتكار البحري والبحثي في منطقة البحر
المتوسط من خالل اقتراح إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق نحو تنفيذ أولويات
جدول األعمال االستراتيجي للبحوث واالبتكار ضمن مبادرة .BLUEMED
لمزيد من المعلومات  ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-csa-high-level-research-infrastructuresstakeholders-conference-13th-and-14th-june-2019-paris-france/

 منتدى البحر 21سبتمبر  ، 2019بنزرت )Forum de la Merشارك االتحاد من أجل المتوسط في تنظيم النسخة الثانية من منتدى البحر الذي
عقد في بنزرت  ،بتونس يومي  20و  21سبتمبر  ، 2019حيث جمع القادة
السياسيين والمجتمعات العلمية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ورجال
األعمال والخبراء من ضفتي المتوسط  ،من أجل تبادل خبراتهم الستغالل معقول
للبحر والساحل.
أتاح منتدى البحر هذا العام الفرصة لتبادل التقدم بين بلدان المنطقة بشأن ملفات
االقتصاد والبيئة الزرقاء.
نظم االتحاد من أجل المتوسط جلسة حول المهارات الزرقاء وسلط الضوء على
أهمية المشروع الرائد لالتحاد من أجل التحرر في بحيرة بنزرت  ،كمثال ملموس
على كيف يمكن للتعاون اإلقليمي أن يساهم في حل التحديات التي ستسهم في
جهود تخفيف التلوث وخلق فرص العمل.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع:
https://ufmsecretariat.org/forum-de-la-mer-2019-2/

االجتماع الرابع لمنصات  BlueMedوتدريب السفراء الشباب (18 - 15أكتوبر  ، 2019برشلونة)
كانت مباني االتحاد من أجل المتوسط في برشلونة في الفترة من  15إلى 18
أكتوبر الماضي مكانين لحدثين مهمين لـ BlueMed:
األول هو االجتماع الرابع لمنصات ( BlueMedمن  15إلى  16أكتوبر) والثاني
لتدريب السفراء الشباب (من  17إلى  18أكتوبر).
يسهم كال الحدثين  ،بطرق مختلفة  ،في تحقيق المهمة األساسية لـ :BlueMed
دعم االقتصاد األزرق في حوض البحر األبيض المتوسط من خالل التعاون
وتبادل المعرفة.
تمحور االجتماع الرابع للمنصات حول مناقشة خطة تنفيذ  SRIAواإلجراءات
التي سيتم تقديمها لممولي البحوث في مرحلة الحقة من المشروع .تدريب
السفراء الشباب هو أول فرصة لسفراء  BlueMedالقادمين من الدول
األعضاء في  BlueMedمن خارج االتحاد األوروبي ،لاللتقاء والتدريب في
الجوانب العلمية والتواصلية الخاصة بواليتهم.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع:

http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-4th-platforms-meeting-and-youngambassadors-training-15-18-october-2019-barcelona/

 .9يعقد برنامج األمم المتحدة للبيئة  /خطة عمل البحر المتوسط UNEP /
 MAPمشاورة إقليمية مع أصحاب المصلحة كجزء من تحضيرات COP21
ايام  25-24أكتوبر  ، 2019أثينا)
 - UNEP / MAPنظمت أمانة اتفاقية برشلونة مشاورة إقليمية حول
موضوعات  ، COP21االجتماع الحادي والعشرين لألطراف المتعاقدة في
اتفاقية برشلونة (.)COP21
عُقد االجتماع التشاوري يومي  24و  25أكتوبر  2019في أثينا باليونان وشهد
مشاركة أكثر من  20ممثالً عن العديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات
الحكومية الدولية العاملة في منطقة البحر المتوسط .قدم برنامج األمم المتحدة
للبيئة  /خطة عمل البحر المتوسط  UNEP / MAPالعناصر الرئيسية لإلعالن
الوزاري لمؤتمر األطراف (( )COP 21إعالن نابولي) والمعالم البارزة للعملية
التشاركية الجارية والتي تضمنت مشاورة عبر اإلنترنت تضم أعضاء من لجنة
البحر المتوسط للتنمية المستدامة (.)MCSD
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع:
http://web.unep.org/unepmap/unepmap-holds-regional-consultation-stakeholderspart-cop21-preparations

 2019 . .10اليوم االعالمي للصندوق األوروبي البحري ومصايد
األسماك  25(EMFFنوفمبر  ، 2019بروكسل)
انعقد اليوم االعالمي ل  EMFFفي  25نوفمبر  2019بمركز ألبرت بورشيت
للمؤتمرات في بروكسل و تم تقديم دعوة جديدة لالقتصاد األزرق في سلسلة من

العروض التي نظمتها الوكالة التنفيذية األروبية للشركات الصغيرة والمتوسطة
 EASMEوالمديرية العامة للشؤون البحرية ومصايد األسماك التابعة
للمفوضية األوروبية .كان الهدف من اليوم األعالمي هو توفير فرص التمويل
بموجب دعوة "نافذة االقتصاد األزرق" لعام  2019لتقديم المقترحات وجذب
المتقدمين الجدد والمستفيدين المحتملين .كما أتيحت للمشاركين الفرصة
لالستفادة من جلسة التوفيق لمقابلة الشركاء المحتملين وأصحاب المصلحة
وغيرهم من المهنيين في مجال االقتصاد األزرق.
لمزيد من المعلومات التفصيلية يرجى زيارة الموقع:
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-european-maritime-and-fisheries-fund-info-day

 .11أخبار أخرى
 دراسة حول التخطيط المكاني البحري أعدتها منصة االتحاد األوروبي لتخطيطالحيز البحري بالوكالة التنفيذية للشركات الصغيرة والمتوسطة  -مديرية
الشؤون البحرية و المصايد  :DGMARE/EASMEلمعالجة المطالب
المكانية المتضاربة في اطار تخطيط الحيز البحري. MSP
يقدم هذا التقرير النتائج الرئيسية للدراسة التي أجريت في عام 2018
الستكشاف مجموعة من الصراعات المكانية التي شهدها برنامج  MSPفي
أوروبا.
الهدف هو تقديم نظرة عامة على األنواع الشائعة من النزاعات المكانية والحلول
التي تم العثور عليها في مختلف الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،مع
التركيز بشكل خاص على منع النزاعات المكانية والتخفيف من حدتها.
يبحث هذا التقرير في إمكانات الصراع المختلفة للقطاعات  ،والقضايا المتضاربة
وسياقات أصحاب المصلحة  ،وكذلك أنواع مختلفة من الحلول والشروط
لتطبيقها.

استندت الدراسة إلى النزاعات الموصوفة في األدبيات (على سبيل المثال،
مشاريع  MSPالسابقة) ومداخالت من المخططين والخبراء الذين يصفون أمثلة
واقعية للنزاعات المكانية .كان تركيزها على النزاعات الفردية الشاملة لعدة
قطاعات  ،مع األخذ في االعتبار أن مصطلح "الصراع" قد يكون مثار خالف
وأن القطاعات المعنية ليست دائ ًما في صراع مكاني مع بعضها البعض .تم تحديد
حاالت نزاع مختلفة بين مناطق استغالل الرياح البحرية  ،مصايد األسماك
التجارية  ،صيانة المناطق البحرية  ،تربية األحياء المائية  ،السياحة البحرية ،
النقل البحري  ،الدفاع  ،والكابالت وخطوط األنابيب للنظر فيها بشكل مفصل ،
يحتمل أن تلعب دورا ً أكبر في المستقبل أو تواجهها معظم البلدان في مرحلة ما
من تخطيط الحيز البحري .MSP
يمكنك الوصول إلى المنشور هنا:
http://www.medblueconomyplatform.org/wpcontent/uploads/2019/08/addressing_conflicting_spatial_demands_in_MSP.pdf

 إطالق منصة BlueInvestأطلقت المفوضية األوروبية في  13سبتمبر منصة االستثمار األزرق Blue
 Blue Platformالتي تهدف إلى دعم جاهزية االستثمار والحصول على
التمويل للشركات المبكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق
االقتصاد األزرق .يوفر نظام  Blue Invest Platformالخدمات التالية:
 BlueInvest Communityو BlueInvest Readiness Assistance
و  BlueInvest Eventsو  BlueInvest Academyو BlueInvest
.Pipeline
يمكنك الوصول إلى مزيد من المعلومات هنا:

http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/news/launch-of-the-blueinvestplatform-dd50469efd/#gsc.tab=0

 االنتهاء من الدورة التخصصية المتقدمة في التنمية المستدامة للمجتمعاتالساحلية
تم االنتهاء من الدورة المتقدمة حول "التنمية المستدامة للمجتمعات الساحلية"
التي أطلقتها  CIHEAM Bariفي سبتمبر الماضي  ،وتم االنتهاء منها في

 16نوفمبر الماضي .كان برنام ًجا تخصصيًا جديدًا رفيع المستوى يموله التعاون
اإليطالي وتنفذه  CIHEAM Bariبالتعاون الوثيق مع منظمة األغذية
والزراعة ضمن سياق مبادرة األمل األزرق.
تم عقد دورة مدتها عشرة أسابيع في  - MARE Outpostوهو فرع من
فروع  -CIHEAM Bariفي  Tricase Porto LEحيث يتم تنفيذ عملية
نمو متكاملة وشاملة تستند إلى مفهوم متحف الميناء ومعترف بها حاليًا على
أنها دراسة حالة دولية حقيقية ( .)www.portomuseotricase.orgوكان
المشاركون في الدورة هذا العام  14من المسؤولين من الذكور واإلناث من
وزارات الزراعة ومصايد األسماك في ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك
ومصر وكينيا ولبنان وموريتانيا وموزمبيق والصومال وتونس.
لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الدورة ،يرجى زيارة الموقع:

http://www.iamb.it/education/lifelong_learning/sustainable_development_of_coast
al_communities
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لمعرفة كيفية حماية بياناتك  ،يمكنك قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بنا في موقعنا على
الويب ./http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/register
أنت تتلقى هذا البريد اإللكتروني ألن معلوماتك 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/unsubscribeem
/ail
يتم دعم األخبار العاجلة الحالية من ِقبل االتحاد األوروبي من خالل منحة EASME
 ، MED IN BLUEوبالتعاون مع مرفق  IMP MEDومؤتمر اللجنة المشتركة بين
الدول المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية المحيطية CPMR-CMI

