رقم  18 ،8أبريل 2020

النشرة اإلخبارية الفصلية عن االقتصاد األزرق
النسخة العربية

مرح ًبا بكم في هذا العدد الثامن 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
 .1اتفاقية برشلونة COP21 -
اختتمت األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ()COP21
اجتماعها الحادي والعشرين ( )COP21في نابولي  ،إيطاليا  5 ،ديسمبر
 . 2019الوزراء وكبار المسؤولين الذين يمثلون جميع األطراف المتعاقدة 21 -
دولة دول البحر األبيض المتوسط واالتحاد األوروبي  -حضرت االجتماع الذي
دعت إليه خطة عمل البحر المتوسط لبرنامج األمم المتحدة للبيئة .لمعرفة المزيد
يرجى زيارة الموقع:
https://web.unep.org/unepmap/barcelona-convention-cop21-naples-2-5-december-2019

 .2عمل  BlueMedالرائد من أجل بحر متوسطي صحي بدون بالستيك
بعد حدث  Ecomondoالخاص في نوفمبر  ،2019تم عقد BlueMed
التجريبي في البندقية في  21يناير .استمر الخبراء وأصحاب المصلحة من دول
البحراألبيض المتوسط في التنسيق عبر الحدود لمكافحة خطر النفايات البالستيكية
واالنتقال من تبادل وتعلم الممارسات الجيدة إلى تكثيف اإلجراءات التشغيلية.
لمعرفة المزيد ،انقر هنا.
http://www.bluemed-initiative.eu/a-plastic-free-healthy-mediterranean-sea-operationalizing-thebluemed-ri-pilot-action-gso-bluemed-wg-5th-meeting-venice-january-20-2019/

 .3يوم BlueInvest 2020
أقيم يوم  BlueInvest 2020في  4فبراير  2020وجمع بين المبتكرين،
رجال األعمال والمستثمرين والشركات والميسرين لالقتصاد األزرق بهدف خلق
فرص تجارية ملموسة ورؤية للشركات المشاركة .كان الحدث فرصة للتواصل
مع رجال األعمال ،قادة الصناعة والمستثمرين الموجهين للتأثير وكبار الممثلين
لمستويات الحكومة والقطاع العام .لمعرفة المزيد ،انقر هنا.
https://blueinvest2020.converve.io/

 .4االجتماع السنوي األول لمجتمع النمواألزرق
نظم مجتمع النمو األزرق أول اجتماع له -االجتماع السنوي -بمشاركة كبيرة من
المشاريع المرتبطة الجديدة والعديد من المناطق المهتمة باالقتصاد األزرق .و
ذلك يومي  4و  5فبراير - 2020مجتمع النمو األزرق ،-ويمثله أعضاء مشروع
 MED Blue Growthالرئيسيون ،الشركاء المرتبطون بالنمو األزرق،
وكذلك الجهات الفاعلة األخرى المعنية ،وقد اجتمع في مونبلييه (فرنسا) .لمعرفة
المزيد ،انقر هنا
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/first-annual-assembly-of-the-blue-growthcommunity-ccaa6a37e6/#gsc.tab=0

 CPMR .5اللجنة المتوسطية :المرحلة الثانية من التنفيذ
مجتمع السياحة المستدامة في البحر المتوسط
االجتماع االفتتاحي لمجتمع السياحة المستدامة  MEDالجديد ،عقد يومي  3و
 4مارس  2020في سالو (إسبانيا) ،بمناسبة إطالق المرحلة الثانية لمشروع
 Interreg MEDاألفقي .جمع ممثلين عن معظم مشاريع Interreg MED
الـ  22التي تتعامل مع السياحة المستدامة ،والتي تضم حوالي  300منظمة ،بما
في ذلك السلطات العامة والجامعات والمنظمات الغير الحكومية والشركات الدولية
والخاصة.
لمعرفة المزيد  ،انقر هنا.
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/cpmr-intermediterranean-commission-secondimplementation-phase-of-the-med-sustainable-tourism-community-1112648604/#gsc.tab=0

 .6المشاورة اإلقليمية ألصحاب المصلحة في االتحاد من أجل المتوسط 2020
بشأن االقتصاد األزرق
اجتماعات  WESTMEDعبر اإلنترنت
نظرا النتشار الفيروس التاجي ( )COVID-19في أوروبا ،لم يعقد المؤتمر
اإلقليمي أصحاب المصلحة في االتحاد من أجل المتوسط بشأن االقتصاد األزرق،
والمقرر عقده أساسا في  10و  11مارس  2020الساعة برشلونة ،وال

الهاكاثون  WESTMEDالتي ستعقبه .لذلك ،أطلقت الرئاسة المشتركة لالتحاد
من أجل المتوسط واألمانة االتحاد استشارة عبر اإلنترنت مع مجتمع االقتصاد
األزرق بأكمله في االتحاد من أجل المتوسط حول الموضوعات الرئيسية والتي
هي قيد المناقشة لتهيئة االجتماع الوزاري الثاني لالتحاد من أجل المتوسط حول
االقتصاد األزرق -سيتم تأكيد التاريخ .-العديد من المساهمات القيمة ألصحاب
المصلحة متاحة باللغتين اإلنجليزية والفرنسية هنا.
https://medblueconomyplatform.org/inputs-from-the-stakeholders-through-an-on-lineconsultation/#gsc.tab=0

للبقاء على اطلع على عمل االتحاد من أجل المتوسط في مجال االقتصاد األزرق،
من فضلك انقر هنا:
جهة االتصالblueconomy@ufmsecretariat.org :
تقام أحداث  WESTMEDفي شكل اجتماعات عبر اإلنترنت .للمزيد المعلومات،
يرجى االتصال events@westmed-initiative.eu
 .7برنامج األمم المتحدة للبيئة  /خطة عمل البحر المتوسط :مشروع IMAP-
 :MPAزخم جديد لتعزيز المراقبة
حفظ التنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط
مشروع جديد نفذته خطة عمل البحر المتوسط للبرنامج األمم المتحدة للبيئة
(برنامج األمم المتحدة للبيئة  /خطة عمل البحر المتوسط) وبتمويل من االتحاد
األوروبي بدأ في مارس  2020بهدف مزدوج يروم تعزيز القدرات الوطنية في
المراقبة المتكاملة للبحراألبيض المتوسط والخط الساحلي وتحسين إدارة المناطق
البحرية المحمية بالبحر األبيض المتوسط .االنطالق و االجتماع تم بانعقاد اللجنة
التوجيهية في  10مارس  2020في تونس العاصمة وشارك فيه ممثلو مصر،
المغرب ،تونس ،برنامج األمم المتحدة للبيئة  /خطة عمل البحر المتوسط  -ممثلة
في مركز التنسيق والنشاط اإلقليمي حول المناطق المحمية بشكل خاص ( RAC
 - )/ SPAوالمديرية العامة لمفاوضات التوسيع و الجوار(.)DG NEAR
لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع:

https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/unep-map-imap-mpa-project-a-new-drive-tostrengthen-integrated-monitoring-and-biodiversity-conservation-in-the-mediterranean4ce5529bc0/#gsc.tab=0

 .8برنامج األمم المتحدة للبيئة  /خطة عمل البحر المتوسط :اجتماع عبر اإلنترنت
يستعرض خارطة طريق لحفظ التنوع البيولوجي المتوسطي في حقبة ما بعد
.2020
اللجنة االستشارية لبرنامج العمل االستراتيجي للحفاظ على التنوع في منطقة
البحر األبيض المتوسط ( )SAPBIOعقدت اجتماعا عبر اإلنترنت في  2أبريل
 2020من أجل مراجعة خارطة الطريق لتطوير ما بعد  SAPBIO 2020في
سياق اعداد اطار التنوع البيولوجي لما بعد  2020كجزء من اتفاقية التنوع
البيولوجي ( .)CBDلمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع:
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/unep-map-online-meetingexamines-roadmap-for-conservation-of-mediterranean-biodiversity-in-thepost-2020-era-0615ccd6b8/#gsc.tab=0

 .9تحديث  :Covid-19المنتدى الدولي إلدارة المحيطات -
ندوات عبر اإلنترنت لمجموعة العمل المواضيعية.
بسبب جائحة  COVID-19المستمرة ،تم تعديل شكل منتدى الحوكمة
 ، )Oceans International (IOGوكان من المقرر مبدئيًا عقده في -22
 24أبريل الساعة ببروكسل .ال يمكن لحوكمة المحيطات االنتظار حتى تتوقف
الفيروسات عن االنتشار .إلنصاف أهمية الموضوع ،لم يتم إلغاء االجتماع أو
تأجيله ،ولكن تم نقله جزئيًا إلى تنسيق رقمي .لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع:
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4466

 :Covid-19 Update .10اجتماعات الهيئة العامة لمصايد األسماك بالبحر
األبيض المتوسط ()CGPM
نظرا للحالة المتعلقة بـ  ،COVID-19تم التخطيط لجميع اجتماعات CGPM
ً
وسيتم تأجيل المدرجة أدناه حتى إشعار آخر:

• تقييم مرجعي لمرجعية السردينيال المستديرة  la sardinelle rondeجولة
 9-4مايو  2020في روما
• اللجنة دون اإلقليمية لشرق المتوسط  9-4مايو  2020في روما
• مجموعة عمل حول أنظمة  VMSوأنظمة التحكم المرتبطة بها WGVMS
 12-13مايو  2020في الرنكا
• الفريق العامل المعني بالصيد غير المقنن وغير المبلغ عنه وغير المنظم
 14- 13-WGIUUمايو  2020في الرنكا
• الدورة الرابعة عشرة للجنة االمتثال ( 15 ,)CdCمايو  2020في الرنكا
• اللجنة دون اإلقليمية للبحر األدرياتيكي  ،بما في ذلك جلسة حول إنشاء منطقة
الصيد المنظمة  FRAبالبحر األدرياتيكي  28-26 ،مايو  2020في سبليت
• اجتماع لتحضير البيانات األنشوفة البحر األسود  10-6يوليو  2020في
طرابزون
• جلسة مرجعية لـ  SGSABSألسماك األنشوفة على البحر األسود  ،من 13
إلى  17يوليو  2020في طرابزون
• جلسة  ،SGSABSبما في ذلك اجتماع بشأن تقدير النقاط المرجعية
البيولوجية لمخزون أسماك البحر األسود  24-20 ،يوليو  2020في طرابزون
باإلضافة إلى ذلك ،سيتم تأجيل األحداث التالية حتى إشعار آخر:
• اجتماع ما بين الدورات حول استراتيجية ما بعد  10-9 ، 2020يونيو 2020
في الجزائر العاصمة
• الدورة الثانية والعشرون الحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه  ،بما في ذلك
حدث جانبي للتحقق يالبيانات عن توصيف قطاع األمن الغذائي 30 FSS :يونيو
  3يوليو  ، 2020في رومالمزيد من المعلومات ،يرجى اتباع موقع GFCM
http://www.fao.org/gfcm

 .11فيروس كورونا :المفوضية األوروبية تساعد الدول األعضاء لدعم مجتمعات
الصيد وتربية األحياء المائية المحلية

نشرت  DG MAREمذكرة إعالمية تهدف إلى توجيه الدول أعضاء االتحاد
األوروبي من خالل تقديم األدوات واألليات الموجودة لدعمهم المجتمعات المحلية.
وقد تأثرت المصايد واالستزراع المائي بشكل خاص بسبب االضطرابات الكبيرة
في السوق ،بما في ذلك من خالل اإلغالق اإللزامي للمطاعم .المذكرة توفر
المعلومات للدول األعضاء حول تفاصيل الدعم المتاح على الفور ويمكن استخدامه
على الفور .توجد عدة خيارات ،سواء بموجب القواعد الحالية للصندوق األوروبي
للشؤون البحرية ومصائد األسماك ( )EMFFاو كما كانت عليه في اإلطار
المؤقت لمساعدة الدول والذي اعتمد مؤخرا .لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع:
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/coronavirus-european-commissionhelps-member-states-support-local-fishing-and-aquaculture-communities6f6caba637/#gsc.tab=0

استجابة االتحاد األوروبي العالمية للفيروس التاجي :دعم البلدان الشريكة
إن جائحة الفيروس التاجي أزمة عالمية .ال يمكن حلها إال على المستوى العالمي.
االستجابة ا ألوروبية القوية لدعم شركائها هي السبيل الوحيد لذلك بغرض وقف
انتشار الفيروس وتجنب تداعيات االستقرار بالضمان االجتماعي في الدول
الشريكة لها .سيقود االتحاد األوروبي الجهود داخل مجموعة السبع ومجموعة
الدول الصناعية ومجموعة العشرين بالتنسيق مع األمم المتحدة والبنك الدولي
وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى والمؤسسات المتعددة األطراف ،بهدف
تعزيز استجابة متعددة األطراف ،قوية ومنسقة ضد هذا الوباء العالمي .لمعرفة
اكثريرجى زيارة الموقع:
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/eu-global-response-tocoronavirus-supporting-partner-countries-f162572f1d/#gsc.tab=0

الموارد والفرص
 .1رسم خرائط  CGPMلمبادرات الصيد الحرفي :إطالق أداة تفاعلية عبر
اإلنترنت
أداة تفاعلية جديدة عبر اإلنترنت لرسم خرائط لمبادرات ومشاريع الصيد.

تم تطوير الحرف اليدوية في منطقة البحر األبيض المتوسط والبحر األسود من
قبل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط بالتعاون مع المنظمات الشريكة
ألصدقاء مصايد األسماك الصغيرة :المبادرة البحرية في الصندوق العالمي
للطبيعة بالبحر األبيض المتوسط ،المجلس االستشاري للبحر األسود CCLMN
 ،CIHEAM-Bariالصيادون األوروبيون ذوو األثر المنخفض ()LIFE
والمجلس االستشاري للبحر المتوسط ( .)MEDACاقرأ المزيد هنا:
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/mapping-of-ssf-initiativesinteractive-online-tool-cartographie-des-initiatives-de-peche-artisanaleoutil-interactif-en-ligne-c6c01cc55f/#gsc.tab=0

 .2إطالق بوابة الوظائف  BlueGenerationلجذب الجيل الجديد في وظائف
االقتصاد األزرق
مشروع  ،BlueGenerationالذي تم إطالقه في فبراير  2020بتمويل من
أيسلندا وليختنشتاين والنرويج من خالل صندوق دعم تشغيل الشباب في المنطقة
على
رئيسية
عمل
بوابة
والنرويج،
األوروبية
االقتصادية
 .www.bluegeneration.careersشركات يمكن لالقتصاد األزرق
بأكمله اإلعالن عن الوظائف الشاغرة والمناصب مجانًا فرص التدريب آلالف
الشباب األوروبيين .البوابة هي موضوع الترويج آلالف الشباب في جميع أنحاء
أوروبا من خالل الزيارات المدرسية واألنشطة الترويجية .ويستهدف الشباب
الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  29سنة بهدف جذبهم وجعلهم يبدؤون مهنة
في االقتصاد األزرق .لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع:
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/bluegeneration-job-portallaunched-to-attract-new-generation-into-blue-economy-careersaab3020f19/#gsc.tab=0

 - Capacity4MSP .3تعزيز قدرات أصحاب المصلحة و صناع القرار في
التخطيط المكاني البحري ()PEM
بتمويل من برنامج  ،Interregسيقوم مشروع  Capacity4MSPبإنشاء
منصة تعاون تفاعلي موجه نحو الممارسة ألصحاب المصلحة ب( MSPباللغة
اإلنجليزية) ،صناع القرار والقادة السياسيين .سيهدف هذا إلى إعالم ودعم
وتحسين جهود  PEMالمستمرة من خالل االستفادة من نتائج المشاريع المختلفة
العمليات عبر الوطنية والوطنية .لمعرفة المزيد ،انقر هنا.
https://www.msp-platform.eu/projects/capacity4msp-strengthening-capacitymsp-stakeholders-and-decision-makers

 .4الندوة عبر اإلنترنت :األزرق هو األخضر الجديد  -تحسين البيئة بالبنية
التحتية الساحلية والبحرية
سلطت الندوة عبر اإلنترنت ،التي عقدت في  21أبريل ،الضوء على نهج جديد
لتخطيط وتصميم وتحديث الهياكل الخرسانية من أجل خلق بنية أساسية زرقاء
خضراء متعددة الوظائف باستخدام التصاميم وتقنيات البناء الصديقة للبيئة التي
تحسن قدرتها على توفير بيئات بحرية حضرية غنية ومتنوعة .انظر تسجيل
الويبينار هنا:
https://zoom.us/rec/play/65Aocu6opzM3G4LD5ASDA_J_W9W1eq6s0CQX__AKxUq0W3gHY1
ujZroRN-LHB92ld2Cda2ZE34G4j72?startTime=1587459653000&amp;_x_zm_rtaid=ds_jK8giRdOn0JXJ
_claxw.1587481659901.2d836c1ca6ec84e6068a28e2580b6c4d&amp;_x_zm_rhtaid=150

 .5دعوة مفتوحة لتقديم مقترحات لمشاريع االبتكار االستراتيجي
هذه الدعوة تجري تحت المحور  4من  - Interreg MEDالحوكمة و هي
مفتوحة من  10مارس إلى  10يونيو ظهرا (بتوقيت وسط أوروبا) فقط للسلطات
العامة أو ما يعادلها .وبهذه المناسبة ،ستركز المشاريع االستراتيجية على االبتكار
في االقتصاد األزرق .نرحب بالشركاء من الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط
كشركاء مرتبطين .لمعرفة المزيد ،انقر هنا:

https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/panoramed-call-for-strategicprojects-on-innovation-to-be-launched-in-march-2020-d825b3f723/#gsc.tab=0

 .6تقرير :حماية المناطق البحرية المحمية في االقتصاد األزرق بالبحر األبيض
المتوسط المتنامي :توصيات لصيد األسماك على نطاق صغير
هذا التقرير  ،الذي أنتج كجزء من مشروع  ، PHAROS4MPAsيقدم دليالً
عمليًا لـمعيار لتسهيل التعاون بين السلطات العامة ومديري المناطق البحرية
المحمية ( )MPAوقطاع الصيد الحرفي من أجل تحقيق النهج التشاركي في
إدارة المناطق البحرية المحمية .تظهر العديد من دراسات الحالة ،نجاح الصيد
المستدام في المناطق البحرية المحمية.
لمعرفة المزيد انقر هنا:
https://pharos4mpas.interregmed.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/Projects/PHAROS4
MPAs/SSF_RECOMMENDATIONS_singlepage_OK.pdf

 .7االقتصاد األزرق في البحر األبيض المتوسط :دراسات حالة ،دروس ووجهات
نظر
الهدف من هذه الوثيقة  - PLAN BLEUمركز األمم المتحدة للبيئة  /خطة
األنشطة اإلقليمية لخطة عمل البحر المتوسط هو تقييم وإبراز الوزن الحالي
والفرص المختلفة المتاحة من قبل االقتصاد األزرق في منطقة البحر األبيض
المتوسط لصالح التنمية المستدامة والحاضر .سلسلة من األمثلة الملموسة
والممارسات الجيدة حول كيفية عمل االقتصاد األزرق بالمنطقة .لمعرفة المزيد،
انقر هنا:
https://medblueconomyplatform.org/wpcontent/uploads/2020/04/cahier19_en_blue_economy_web_13feb2020.pdf

األحداث القادمة
 - 1اليوم األوروبي للبحر  15-14 ،أيار  /مايو ( 2020سيتم تأكيده) في كورك
 - 2مؤتمر  ، EUBlueDealتشرين األول  /أكتوبر ( 2020يؤكد الحقا)

 .3مؤتمر األمم المتحدة حول المحيطات  6-2 ،2020يونيو ( 2020سيؤكد فيما
بعد) في لشبونة
 . 4االجتماع الوزاري الثاني لالتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق -
(يؤكد فيما بعد)
 .5البحر األبيض المتوسط :الخبرة العلمية لصناع القرار 4-2 ،سبتمبر 2020
بمرسيليا
 .6قمة مالطا البحرية  9-5 ،2020أكتوبر  2020في مالطا
 9-11 ، Ocean Hackathon .7أكتوبر  2020في بريست
 .8منتدى اإلدارة االنتخابية السابع  -البيانات الضخمة في علوم البحار23 ،
أكتوبر  ، 2020في بروكسل
 .9معرض ومؤتمر الطاقة البحرية  26 ،OEEC 2020أكتوبر  ، 2020في
أمستردام
لمعرفة كيفية حماية بياناتك  ،يمكنك استشارة موقعنا
سياسة الخصوصية على موقعنا
/http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/register
أنت تتلقى هذا البريد اإللكتروني ألن معلوماتك موجودة في قاعدة بياناتنا.
يمكنك تحديث تفضيالتك
http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/user/update

هذه األخبار العاجلة مدعومة ماليا ً من قبل االتحاد األوروبي من خالل
منحة  ، EASME MED IN BLUEوبالتعاون مع مرفق  PIM MEDو
مؤتمر المناطق البحرية الطرفية – اللجنة المتوسطية (.)CRPM-CMI

