
 

 بارية عبر اإلنترنت حول اإلقتصادخ إلامرحباً بكم في هذا العدد العاشر من النشرة 
 األزرق في منطقة البحر األبيض المتوسط ! 

 
وشركائه  لتعزيز اإلقتصاد  (  UFM)  يقوم به اإلتحاد من أجل المتوسطستجد هنا أحدث المعلومات حول العمل الذي 

 األزرق في منطقة البحر األبيض المتوسط. 
 

    2021| نيسان 10العدد رقم 

 

للنشر على     هنا  اضغط   النشرة اإلخبارية أو   التالي من  القادمة لإلصدار  منصحة  إلرسال األخبار واألحداث 

 .أصحاب المصلحة لإلقتصاد األزرق المتوسط

 أخر األخبار 

بتعزيز اإلقتصاد األزرق  (  UFMيلتزم وزراء اإلتحاد من أجل المتوسط ). 1

 المستدام في منطقة البحر األبيض المتوسط 

تحاد األوروبي والمملكة  لإل، تحت الرئاسببببة المشببببتركة  2021  فبراير  شببببباط|2في  

،  " األمين العام لالتحاد من أجل المتوسببط    "األردنية الهاشببمية، بحرببور ناصببر كامل

تحاد الثاني لإلتم اعتماد اإلعالن الوزاري  حيث   عبر اإلنترنت،  انعقد المؤتمر الوزاري

حول االقتصببباد األزرق المسبببتدام. اتاء وزراو من دول    (UFM)  من أجل المتوسبببط

على تكثيف جهودهم نحو اقتصببباد أزرق مسبببتدام في  -دولة    42البالغ عددها   -تحاداإل

باإلرببافة الى ،  COVID-19طقة من أزمة  المن اقتصبباديات  تعزيز تعافي   :بالتاليمن خالل القيام   ،البحر األبيض المتوسببط

 .يد انقر هناللمز .التصدي للتحديات البيئية والمناخية

 

 أجندة جديدة للبحر األبيض المتوسط -تجديد الشراكة مع الجوار الجنوبي . 2

ً قبل خمسبة وعشبرين عام تحاد األوروبي وشبركاو  الجنوبين بتحويل حوض البحر  اإل، التزم ا

سببببتقرار  واإلاألبيض المتوسببببط ملى منطقة للحوار والتبادل والتعاون، بما يرببببمن السببببالم 

والذكرى السبنوية الخامسبة والعشبرون إلعالن برشبلونة بلن الشبراكة المتوسبطية    زدهار،واإل

تحباد األوروبي ، حيبث من لإلجيبة المعززة تحي ذاكرتنبا ببلن اإللتزام هو رببببرورة مسببببتراتي 

من خالل   سببنوات من الربيا العربي ةالتحديات التي ال تزال المنطقة تواجهها تتطلب اسببتجابة مشببتركة، خاصببة بعد عشببر

 منصة أصحاب المصلحة

 لإلقتصاد االزرق المتوسط
 النشرة اإلخبارية الاصلية عن اإلقتصاد األزرق
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https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/ufm-ministers-commit-to-strengthen-the-blue-economy-sector-and-promote-sustainable-growth-in-the-mediterranean-46f83b8d82/


نسبتطيا تحويل التحديات المشبتركة ملى فر ، من أجل المصبلحة    ؛الشبراكةالعمل معاً، واإلعتراف بترابطنا المتزايد، وبروح  

 للمزيد انقر هنايننا. المشتركة ب 

  إلتحاد األوروبي: منصة حول التمويل المستدامالتصنيف لالئحة . 3
قتصببادية  اإلنظام تصببنيف يرببا قائمة باألنشببطة   عبارة عنتحاد األوروبي  إلتصببنيف ا  

ً المسببببتدامة بي  . سببببيكون الحوار والتعاون الوثيء بين مجموعة واسببببعة من أصببببحاب  ئيا
ً محاسبببب اً مرالمصببببلحة من القطاعين العام والخا  أ  ،تحاد األوروبي  إلالتحقيء أهداف    ا

تحاد األوروبي  إلية الخربببراو وأهداف االصببباقة األوروب   بالتالي الوصبببول الى اهدافو
ً   دوراً . يلعب التمويل  2050و    2030المناخية لعامي  من  ؛في تمكين هذا التعاون رئيسببببا

من الشببركات والقطا     الصببناعية  سببتدامةاإلخالل الجما بين أفرببل الخبرات في مجال  
 للمزيد انقر هنا المالية.، وكذلك األوساط األكاديمية والمجتما المدني والصناعة العام

 
  4.     ىأقواليوم العالمي للبحر األبيض المتوسط: بناء متوسط 

نوفمبر "اليوم الدولي للبحر   28أعلنت الدول األعربببباو في االتحاد من أجل المتوسببببط يوم 
األبيض المتوسبببط" ، والذي سبببوف يصبببب  محتااالً سبببنوياً؛ بهدف تعزيز هوية متوسبببطية  

 مشتركة، ما تعزيز التبادل الثقافي بين دول المتوسط واحتران تنو  المنطقة.
حتاال، ويتي  هذا اليوم العالمي الارصبة إلقامة  اإلكما ويعد البعد الثقافي هو عنصبر مهم في    

وليبة في جميا أنحباو المنطقبة بهبدف تعزيز الاعباليبات والمعبارض والمهرجبانبات المحليبة والبد  
 للمزيد انقر هناالروابط بين الراتين، وتعزيز التبادل والحوار بين الثقافات في المنطقة.

 
 

- 2021. إحاطة الصندوق األوروبي البحري ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية 5
0272  

، اقترحبت الماورببببيبة    2027-2021وروبي للاترة  كجزو من مطبار ميزانيبة اإلتحباد األ
الئحة لمواصبلة الصبندوق المخصب  لسبياسبة مصبايد األسبماك  2018األوروبية في يونيو 

المشبتركة والسبياسبة البحرية المتكاملة. يتي  الصبندوق الجديد مزيداً من المرونة في البرام  
 الوطنية. 

 2021فبراير   22نة مصبايد األسبماك في  تمت الموافقة على الن  المتاء عليه من قبل لج  
بعبد اعتمباد  من قببل المجلم، من المتوقا أن يمعتمبد البرلمبان الن  وياكمبل اإلجراو في 

 للمزيد انقر هنا.القراوة الثانية
 

برنامج األقاليم المتوسطية   الى المستقبل  . التعميم: مفتاح 6  

يكتسب التعميم المزيد والمزيد من االعتراف كعملية رئيسية في سياق صنا السياسات، وال  

دعمت    .2018منذ عام    هونتائجسيما في برام  األقاليم؛ كلداة فعالة إلبراز نتائ  التعاون  

موروعية    PANORAMEDال   حملة  مطالق  ألهمت  والتي  للتعميم،  تجارب  ستة 

 للمزيد انقر هناقصيرة.

 

مشروعاً جديداً لتعزيز نقل وإعادة   11على  ENI CBC MeD.  يوافق برنامج 7

 استخدام الممارسات الجيدة عبر منطقة البحر األبيض المتوسط  

  ENI CBC MeD  وهي هيئة صبنا القرار في مشبرو   - راقبة المشبتركةمال  لجنةوافقت  

  ة،مقترحاً تم تقديمها في مطار الدعوة لمشبباريا الرسببمل 69مشببروعاً من بين   11على   –

مليون منها مسبباهمة من   10.4مليون يورو )    11.5وتبلغ قيمة المشبباريا المختارة حوالي  

البحر األبيض المتوسببببط.   ربببباتيمنظمة من   76تجما ما يقارب ال    اإلتحاد األوروبي(،

 لمزيد انقر هنال
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الستفن في البحر األبيض   الناتج منللحد من التلوث البحري   2020. نحو استتراتيجية ما بعد  8

 المتوسط

سببببتجباببة لحباالت التلوث البحري الطبارئبة في  لإل، عقبد المركز اإلقليمي  2021  آذار| مبارمفي 

رنام  االمم المتحدة للبيئة/  ب)) هو مركز نشبباط مقليمي تابا ل  ”REMPEC“  المتوسببطالبحر األبيض 

ً   ((وخطبة عمبل البحر األبيض المتوسبببببط   ورببببا    نباق  ببه  ،عبر اإلنترنبتفي برشببببلونبة    اجتمباعبا

تادار المتوسببط،   األبيض  ها في اقليم البحراسببتراتيجية للوقاية من األمراض البحرية واإلسببتجابة ل

ونباق     قليمي للخبراو الوطنيين،ببالشببببباركبة بين كبل من المنظمبة البحريبة البدوليبة و اإلجتمبا  اإل

، كما وقام الممثلون اثناو اإلجتما   2031-2022الحد من تلوث السبببان تحت خطة لعام  ايرببباً  

 للمزيد انقر هنا.2031 -2022لعام ل جية العمتي ستراالمسودة الثانية إل باإلطال  على

 

   2030حر األبيض المتوسط مع حلول عام  ب% من ال 30بإمكاننا حماية المخزون السمكي؛ اذا تمت حماية  . 9 

: 30في    WWF      "30الصبببببادر عن الصببببنبدوق العبالمي للطبيعبة    جبديبدالتقرير  اللقي  يا 

سببيناريوهات إلسببتعادة التنو  البيولوجي، ومعادة بناو األرصببدة السببمكية في البحر األبيض 

اة البحرية، كما ويدعو ملى تاعيل مجراوات  الرببببوو على أهمية الحااظ على الحي "    المتوسببببط

% من ميا  البحر األبيض المتوسبط ما   30صبارمة و تدابير من شبلنها توفير الحماية لحوالي  

كمبا وكرم الجهود والماباوربببببات على اسببببتراتجيتين ببارزتيين يجري  ،  2030حلول عبام  

مركز األنشببببطة اإلقليمية للمناطء المتمتعة بالحماية، ومركز النشبببباط  اعدادهما بالتعاون بين  

بموجبب اتاباقيبة    اإلقليمي لبرنبام  األمم المتحبدة للبيئبة/ خطبة عمبل البحر األبيض المتوسببببط

 للمزيد انقر هنا. CBDبرشلونة تحت مطار اتااقية االمم المتحدة للتنو  البيولوجي 

 

"    The Switchers .org. إطالق المنصة اإللكترونية الجديدة " 10  

"؛ من أجل تسببببريا التحول ملى أنماط The Switchersجل المتوسببببط مباردة "يدعم اإلتحاد من أ

سببتهالك واإلنتاا المسببتدامة في جنوب البحر األبيض المتوسببط، وال سببيما من خالل تعزيز نه  اإل

 للمزيد انقر هناتصاد الدائري. تدعم هذ  المبادرة أيًرا تنايذ اتااقية برشلونة وبروتوكوالتها.اإلق

 

  MeD Innovationمجلستت ا الصتتوتي للترويج لمجتمع    Blue Bio Med. اطلقت  11

 لإلقتصاد األزرق

عبر اإلنترنبت،  2021البذي انعقبد في فبراير    Blue Bio MeDجما اإلجتمبا  االول لمجلم

ولقد سببعت ملى التاكير  ممثلين عن األطر ومبادارات حوكمة البحر األبيض المتوسببط الرئيسببية،

وتمهيبد   B-BLUEو  BLUE BIO MeDs أنشببببطبة ونتبائ     نطباق   طريقبة توسببببيا   في

 للمزيد انقر هناتكاري اقوى لإلقتصاد األزرق.ب ا يالطريء نحو مجتما متوسط

 

ط: نحو منظور طبيعي  . الطاقات البحرية المتجددة في البحر األبيض المتوس12

 جديد 

األبيض يات  اسبببت الل مصبببادر الطاقة البحرية نقاشببباً حول المناظر الطبيعية للبحر 

ال يقتصببببر البحث في مجال الطاقة    أكثر من الطاقات المتجددة األخرى،،  المتوسببببط

 Blueالزرقاو على القربايا التكنولوجية ولكنه يدعو ملى نه  أوسبا. تهدف شبراكة  

Deal في البحر األبيض   ملى نقل المعرفة حول الطاقات الزرقاو والحث على نشبرها

 للمزيد انقر هنا.من تصنيف بسيط المتوسط، بدواً 
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لموارد والفرص  ا  

 

تحاد من أجل المتوستتط بشتتالن االقتصتتاد األزرق المستتتدام:  اإلعالن الوزاري الثاني لإل.  1

 البحر األبيض المتوسط"شريط فيديو "اقتصاد أزرق مستدام لمنطقة 

تحاد من أجل  قتصببباد األزرق المسبببتدام، أعد اإلة المؤتمر الوزاري الثاني حول اإلبمناسبببب 

قتصباد أزرق من أجل المتوسبط"، يمكنك ملة من أشبرطة الايديو حول "تحقيء  المتوسبط سبلسب

شباهد وبإمكانكم مشباهدة اإلصبدار الكامل   شباهد هناو   شباهد هنامشباهدة اإلصبدارات القصبيرة  

   هنا

 األبيض المتوسط "قتصاد أزرق مستدام في منطقة البحر إ كتيب عن: " بإتجاه . 2

تجا  نحو مقتصاد أزرق مستدام في منطقة البحر اإلالكتيب الذي يتحدث عن "   ألقي نظرة على

، ومتوفر ببالل بات UFM األبيض المتوسببببط " البذي اعبد  فريء اإلتحباد من أجبل المتوسببببط

 .العربية، الارنسية، اإلنجليزيةالثالث :

 

 BlueMedبالشراكة مع  WestMED. ندوات عبر اإلنترنت حول آلية المساعدة في 3

كآلية للمسبببباعدة ندوتين عبر اإلنترنت حول سبببببل دعم نقل المعرفة    BlueMedنظمت  

والتكنولوجيا نحو بلدان جنوب البحر األبيض المتوسبببط، في مجاالت تربية األحياو المائية 

 . هناو  يد انظر هناللمز .المبتكرة والمستدامة )الص يرة( والسياحة المستدامة

 

مواد المؤتمر    -. متوستتط واحد: الممارستتات والنتائج واالستتتراتيجيات لبحر مشتتترك  4

 متاحة اآلن  CSA-BlueMedالختامي لت 

زة ، جاهالنهائية  CSA-BlueMedمؤتمر بجلسببات   جميا التسببجيالت والمواد الخاصببة  

جميا الايديوهات على القائمة  يربببا مشببباهدةأ، وبإمكانكم هناومتاحة بإمكانكم مشببباهدتها  

 للمشاهدة ار ط هنا YouTubeفي قناة ال  الخاصة

 

  30حتى   18من  HACKATHON#  فريق BLueMed. انضم إلى مسابقة 5

 مايو 

تحبدي فريء    BlueMedفي مطبار العمبل التجريبي بشبببببلن القمبامبة البحريبة؛ تطلء  

Hackathon   لتطوير أفكار وحلول لبحر متوسطي صحي خاٍل من البالستيك، لتعزيز

للمزيد  النمو األزرق المسببتدام واإلقتصبباد الحيوي الدائري في البحر األبيض المتوسببط.

 انقر هنا

 

 على القطاع السياحي األوسطي   COVID-19. دراسة التالثيرات وتدرابير التكيف مع جائحة 6

، وتم تقديمها ملى  2020 من عامتم مصدار دراسة حول السياحة في البحر األبيض المتوسط في أكتوبر

رلمان  الجمعية العامة للماورية المتوسطية، حيث شارك ممثلون عن الماورية األوروبية والب 

،   Ms. Josianne Cutajarو    Ms. Anna Athanasopoulou (DG GROW)تينالسيد

للمزيد انقر  .(MEP,TRAN Committee, SEARICA Intergroup)لجنة  كما وشارك ايراً 

 هنا 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QjDIzN4gXAc
https://www.youtube.com/watch?v=xmYA2EHjz94
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https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2021/01/file-library-6a65882258329c143c28.pdf
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2021/01/file-library-4a5171282eb9502f7822.pdf
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2021/01/file-library-84d8a4869eb9115cc938.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_ohtjz5H23A
https://www.youtube.com/watch?v=_ohtjz5H23A
https://www.youtube.com/watch?v=_ohtjz5H23A
https://www.youtube.com/watch?v=yENGsFiXuP0
http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-final-conference/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSHsxV7vJDEOh261YUmVLKNNIo9jCRBiO
http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-hackhaton/
http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-hackhaton/
https://cpmr-intermed.org/uncategorized/publication-of-the-study-on-the-impacts-of-covid-19-and-adaptation-measures-for-the-tourism-sector-in-the-mediterranean/11450/
https://cpmr-intermed.org/uncategorized/publication-of-the-study-on-the-impacts-of-covid-19-and-adaptation-measures-for-the-tourism-sector-in-the-mediterranean/11450/


 . استكشف مركز المعرفة االفتراضي للبحر األسود7

( هو مشببرو  تدعمه الماورببية األوروبية  (BSVKCفترارببي للبحر األسببود  مركز المعرفة اإل  
، (  BSEC PERMIS)  للبحر األسببودقتصببادي  دولية الدائمة لمنظمة التعاون اإلوتدير  األمانة ال

هو توفير منصبببة مركزية للمعلومات حول االقتصببباد األزرق في البحر   (BSVKC)الهدف من 
األسببود وتحسببين التعاون بين أصببحاب المصببلحة والمشبباريا ذات الصببلة باإلقتصبباد األزرق في  

 للمزيد انقر هناالمنطقة.

 

 

 . منصة اإلبتكار األورومتوسطية 8

SEMED    هي مببادرة ببالتعباون ما الماورببببيبة األوروبيبة؛ تهبدف ملى ربط ومنتباا الار

للشبركات الناشبئة والمسبتثمرين والشبركات والجامعات وصبنا  السبياسبات ومراكز البحوث  

 للمزيد انقر هناوالحارنات في منطقة البحر األبيض المتوسط.

 

 

 الصيفية لإلقتصاد األزرق المستدام في المنطقة األورومتوسطية . المدرسة 9

المعهد الوطني لعلوم األزرق المسبتدام التي أسبسبها    الهدف من المدرسبة األورومتوسبطية لإلقتصباد

قرة وجاذبة للمواهب و خلء مسبارات وظياية مست ؛ ه2021عام   المحيطات والجيوفيزياو التجربية

 للمزيد انقر هنا. في المنطقة جل توسيا الدعم المائيأالمطلوبة من 

 

 

. ورقة السياسة الرئيسية بشالن المراقبة البحرية وورقة السياسة الرئيسية بشالن السياحة الساحلية  10 

 والبحرية 

ً 2020أغسبطم    آب|  في   من قبل جميا شبركاو ، تم اعتماد ورقة سبياسبة أسباسبية حول المراقبة البحرية رسبميا

PANORAMED  ،  زايد على حركة السبان والسبياحة  تحدد هذ  الورقة توصبيات محددة لمعالجة الرب ط المت

 للمزيد انقر هناقانونية والتلوث.  ير الالجماعية وت ير المناخ ومصايد األسماك 

 

 . التقرير العلمي األول عن المناخ والتغير البيئي في منطقة البحر األبيض المتوسط 11

ئي في حوض البحر األبيض لقد صببدر تقرير تقييم البحر األبيض المتوسببط األول بعنوان "المناخ والت ير البي   

الشبببكة المسببتقلة لخبراو - MedECCالورببا الحالي ومخاطر المسببتقبل"، هذا  التقريرالذي أعدته   :المتوسببط

(، حيث يقيّم   UFMتحاد من أجل المتوسببط )، بالتعاون ما اإل-متوسببط حول المناخ والت ير البيئيالبحر األبيض ال

التقرير أفربببل المعارف العلمية المتاحة حول المناخ والت ير البيئي، والمخاطر المرتبطة به في حوض البحر 

 للمزيد انقر هنااألبيض المتوسط؛ لجعلها في متناول صانعي السياسات وأصحاب المصلحة والمواطنين. 

 

 

 ! AQUA-LIT . تم تشغيل مجموعة أدوات 12 

:وهوعبارة عن مسبببتود  على اإلنترنت   AQUA-LITصبببندوق أدوات   اكتشبببف معنا

مليو بالحلول والتوصببببيات من أجل معالجة أفرببببل للقمامة البحرية. يعمل مشببببرو   

AQUA-LIT   الممول منEMFF    على مدار العامين الماربيين على محياوAQUA-

LIT Toolbox   وهو أيرباً مسبتود  عبر اإلنترنت يسبتهدف جميا أصبحاب المصبلحة ،

بية األحياو المائية، ما حلول وتدابير وتوصببيات للتعامل ما القمامة في سببلسببلة قيمة لتر

 للمزيد انقر هنا.-من حالة المنا ملى حالة معادة التدوير  -البحرية بشكل أفرل 

 

https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/explore-the-black-sea-virtual-knowledge-centre-ceaa455134/
https://semed.eu/
http://bluegrowth.inogs.it/summerschool/introduction
http://bluegrowth.inogs.it/summerschool/introduction
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/summer-school-sustainable-blue-economy-in-the-euro-mediterranean-region-e540c2d6e7/
https://governance.interreg-med.eu/index.php?id=1612&tx_news_pi1%5Bnews%5D=8709&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=92eb2b2f973f10278558882ae37ff4b8
https://ufmsecretariat.org/climate/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/the-aqua-lit-toolbox-is-out-and-running-d6a6ae4258/
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 المستدام

أصبببدرت مبادرة تمويل اإلقتصببباد األزرق المسبببتدام التابعة لبرنام  األمم المتحدة للبيئة 

تحويبل المبد: كيايبة تمويبل   ول:األ قتصببببباد األزرقتقريرين حول التمويبل المسببببتبدام لإل

ارتاا  المد: رسبببم  والثاني  التعافي المسبببتدام للمحيطات هي دليل علمي للشبببؤون المالية

، و تم منتاا التقارير من خالل الجهود التعاونية لاريء خرائط تمويل المحيطبات لعقد جديد

 .   UNEP FI SBEالمشرو  

 

14. EFCA   دعوة للخبراء للتعبير عن اإلهتمام 

التطبيء الموحد والاعال لقواعد  EFCA  وكالة مراقبة مصبايد األسبماك األوروبيةتربمن 

التنسبيء التشب يلي ألنشبطة الرقابة  و  تنظيم المن خالل   ؛السبياسبة المشبتركة لمصبايد األسبماك

ا على التعاون. هذ  ومسبباعدته  ،والتاتي  على مصببايد األسببماك من قبل الدول األعربباو

بهدف ورببا قوائم الخبراو للمسبباعدة في أنشببطة التنسببيء   ؛  عن االهتمامدعوة هي للتعبير 

ك وتقييم المخاطر  التشب يلي والمسباعدة في المشباريا المتعلقة بتحليل بيانات مصبايد األسبما

 للمزيد انقر هنا.لتدابيربا وتقييم اإللتزام

 

 . دورات تدريبية وندوات عبر اإلنترنت حول اإلقتصاد األزرق 15

ترنت حول اإلقتصاد  هل تبحث عن أحدث الدورات التدريبية والندوات عبر اإلن 

األزرق؟ في قسبم موارد التدريب لمنصبة اإلقتصباد األزرق المتوسبطي، يمكنك  

الوصببببول ملى التسببببجيالت والمواد الخباصبببببة بالدورات التبدريبيبة والنبدوات  

روا لإلقتصباد األزرق في  والمؤتمرات التي تاقدمها العديد من المنظمات التي تا 

 للمزيد انقر هناالبحر األبيض المتوسط.
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  موقعنا اإللكترونيلمعرفة كيفية حماية بياناتك، يمكنك قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بنا في 
 . هناأنت تتلقى هذا البريد اإللكتروني؛ ألن معلوماتك موجودة في قاعدة بيناتنا، بإمكاننك إلغاء اإلشتراك بالضغط 

 
ً   مدعومة الحالية األخبارالعاجلة ،    BLUE IN MED EASME منح خالل اإلتحاد األوروبي من قبل من ماليا

 (. IMC-CPMR)المتوسط.  لجنة - الطرفية البحرية المناطق ومؤتمرMed IMP  مرفق مع وبالتعاون
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