
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زرق في منطقة األقتصاد اال نترنت حول اال خبارية عبر االمن النشرة تاسع مرحًبا بكم في هذا العدد ال

! بيض المتوسط األ البحر   
 

بيض األزرق في منطقة البحر  األقتصاد  االشركائه لتعزيز  و  (UfM)  تحاد من أجل المتوسطاالستجد هنا أحدث المعلومات حول العمل الذي يقوم به  

 المتوسط 
 رقم 9، أكتوبر 2020

 

منصة أصحاب المصلحة لالقتصاد  إلرسال األخبار واألحداث القادمة لإلصدار التالي من النشرة اإلخبارية أو للنشر على    هناانقر  
 ياألزرق المتوسط

 

 آخر األخبار 
 

-COVID ة  قليمية لجائحال ستجابة  اال- نح االتحاد من أجل المتوسط لتعزيز فرص العملبرنامج م   .1
19 

-COVIDاالستجابة اإلقليمية لجائحة  - االتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التوظيف نح  من خالل برنامج م  
، يدعم االتحاد من أجل المتوسط نشاط المنظمات غير الربحية في البحر األبيض المتوسط التي تعمل 19

من   الناجمةعلى  االقتصادية  األزمة  ضوء  في  فرًصا  الناس  على   .COVID-19  عن  ح  االتحاد  يركز 

االستمرار في كسب لقمة العيش وتحسين  من أجل    المشاريع التي تمّكن الناس من العثور على وظائف

ظروف عملهم ومعيشتهم. في الوقت نفسه، يسعى االتحاد من أجل المتوسط إلى دعم المشاريع التي تشجع 

 (MSMEs) والمتوسطة الحجم ريادة األعمال وتحسين مناخ األعمال للمؤسسات الصغرى والصغيرة  

  د، المزي  لمعرفة.كمقدمين أساسيين للتوظيف في منطقة البحر األبيض المتوسط. مفتوح لجميع القطاعات

  هنا انقر

 
 

 

 تصميم جديد لمنصة أصحاب المصلحة لالقتصاد األزرق المتوسطي  .2

الذي يعنى بالشؤون   أعيد تصميم منصة أصحاب المصلحة لالقتصاد األزرق المتوسطي، وهي مركزنا

اآلن  يمكنك  االستخدام.  في  أكثر سهولة  نسخة  لتصبح  المتوسط،  األبيض  البحر  في  والمالحية  البحرية 

حول  العثور   الفعاليّات  و  واألحداث  واألخبار  المجتمع  وتحديثات  المعرفة  مصادر  جميع  على  بسهولة 

 المزيد،  لمعرفة.تصفح جميع مواردنااالقتصاد األزرق في البحر األبيض المتوسط. قم بزيارة الموقع و

  هنا انقر
 

 

 منصة أصحاب المصلحة 
لالقتصاد األزرق المتوسطي     

 
زرق األ قتصاد اال  خبارية الفصلية عن االالنشرة   

https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/apply-now-ufm-grant-scheme-for-employment-promotion-regional-response-to-the-covid-19-pandemic-39dbbec2e3/#gsc.tab=0
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 سبتمبر، عبر النترنت(  15االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق )االجتماع السابع لمجموعة عمل  .3
معالجة  تهدف مجموعة العمل السابعة إلى تلخيص آخر ما توصلت اليه العملية الوزارية ومبادرات وأنشطة االقتصاد األزرق الجارية؛ باإلضافة إلى  

  ة لمعرفقتصاد األزرق المحددة وتحديد إجراءات ملموسة أكثر دقة للسنوات القادمة.  على قطاع / قطاعات اال   (كوروناالتاجي )  فيروسالآثار جائحة  

 هنا  انقر المزيد،
 

4. BlueMED:  خطة Bluemed   ،( 2020للتنفيذ األولية )يونيو 

ً  انضمت دولة من دول االتحاد األوروبي ودول متوسطية   16للبحث واالبتكار  BlueMed مبادرةل رسميا

و األوروبي،  االتحاد  المسؤولين   BlueMed تديرها مجموعةالتي    من خارج   متوسطية- األورولكبار 
(GSO BlueMed WG) .  المفوضية األوروبية والرئيس المشارك لالتحاد    ذه المبادرةهة  يشترك في رئاس

من أجل المتوسط )األردن حاليا( وبدعم من األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط. لقراءة المزيد عن  

 هنا انقرخطة التنفيذ األولية الكاملة، 

 
5. WestMED صة تقنيات االبتكار البحري حو من: ن 

   4عدد   Hackathon  من بينها  Hackathon سلسلة من االجتماعات من نوع WestMED ظمت مبادرةن 
  (Med-MIT) الذي ناقش وقيَّم إمكانات منصة تقنيات االبتكار البحرية على مستوى البحر األبيض المتوسط

أو اإلجراءات و / أو المشاريع المماثلة التي يمكن أن تسمح بمزيد من التعاون بين المجموعات ، ومراكز 

 هنا  انقر المزيد، لمعرفةالتكنولوجيا /البحث والمؤسسات والجهات الفاعلة القطاعية. 
 

 

6. EUSAIR  2020: أسبوع ساحل البحر األبيض المتوسط واالستراتيجيات القليمية الكلية  

 (. 2020 ، )سبتمبر

المتوسط واإلقليمي الكلي أحد األحداث الرئيسية يعد األسبوع الخامس الستراتيجيات ساحل البحر األبيض  

البحر األدرياتيكي واأليوني  . (EUSAIR)خالل رئاسة سلوفينيا الستراتيجية االتحاد األوروبي لمنطقة 
ويهدف  هذا الحدث إلى التوعية بالبحر وشواطئه واإلمكانات الطبيعية واالقتصادية التي يتسم بها ، وتحديد 

 هنا   انقر  المزيد،  لمعرفةالبحر والساحل نتيجة الظواهر الطبيعية واألنشطة البشرية.  المخاطر التي تواجه  

 

 
 

استثمار بقيمة مليار يورو    - مفتوحة حاليًا    - بحث واالبتكار  للدعوة    - األوروبي  االتفاق األخضر   .7
 في التحول األخضر والرقمي 

يورو   مليار  بقيمة  األوروبية دعوة  المفوضية  تستجيب    إلطالق أطلقت  التي  البحث واالبتكار  مشاريع 
التنوع البيولوجي الفريد في أوروبا. من المتوقع أن تحقق  ألزمة المناخ وتساعد في حماية النظم البيئية و

المشاريع الممولة بموجب هذه الدعوة نتائج في عشرة مجاالت مختلفة. الموعد النهائي لتقديم الطلبات  
  انقر   المزيد،  لمعرفة.  2021، ومن المتوقع أن تبدأ المشاريع المختارة في خريف   2021يناير    26هو  

 هنا 
 

االتحاد من أجل المتوسط: تقليل الضغط على المحيطات والبحار وتهيئة الظروف القتصاد أزرق   .8
 مستدام 

أطلقته   الذي  المحيطات  إلدارة  الدولي  األوروبي  االتحاد  منتدى  في  المتوسط  أجل  من  االتحاد  شارك 
تحديات  الالمفوضية األوروبية بالتعاون مع خدمة العمل الخارجي األوروبي لتوفير منصة للحوار حول  

عبر اإلنترنت   (IOG) يطات المحيطات وحلول الحوكمة. انعقد المنتدى الدولي إلدارة المحللمحافظة على  

أبريل لزيادة تعزيز اإلدارة الدولية للمحيطات من أجل االستخدام المستدام    24إلى    23في الفترة من  

بمشاركة نائب األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط  .  التحول إلى االقتصاد األزرق   البحار و  للمحيطات و
واآلثار   إيسيدرو غونزاليس أفونسو ورئيس قطاع االتحاد من أجل المتوسط أليساندرا سينسي، كان جوهر النقاش هو تدهور النظم اإليكولوجية البحرية

 انقر هنا  المزيد، لمعرفةغذاء والسياحة. االقتصادية واالجتماعية ذات الصلة باألنشطة المرتبطة بالبحار، مثل امدادت ال
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 لتعاون للتصدي للتلوث في البحر األبيض المتوسط  االتحاد من أجل المتوسط: تعزيز ا .9

يعزز االتحاد من أجل المتوسط الجهود التعاونية لمعالجة آثار التلوث مع برنامج األمم المتحدة للبيئة /  

المتوسط البحر األبيض  المتوسط في االجتماع   (UNEP / MAP) .خطة عمل  أجل  شارك االتحاد من 

لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ألعضاء اللجنة التوجيهية للجنة البحر األبيض المتوسط  الحادي والعشرين  

التنوع البيولوجي،   . وركزت المناقشات على النفايات البحرية، و 2020مايو    14-13للتنمية المستدامة في  

يض المتوسط، ككل،  المناطق البحرية المحمية، واإلدارة الساحلية، باإلضافة إلى اقتراح جعل البحر األب  و

 انقر هنا  المزيد، لمعرفةحكم في انبعاثات أكاسيد الكبريت المنبعثة من الوقود النفطي للسفن. منطقة للتّ 
 

 
على الصيد البحري وتربية األحياء المائية في البحر   COVID-19 تحليل محدث لتأثيرات أزمة  .10

 األبيض المتوسط والبحر األسود 
لى تعطيل األعمال التجارية في جميع أنحاء العالم  إ COVID-19 ، أّدت جائحة2020منذ أوائل مارس  

البحر األسود، كما   رت على معظم الصناعات في منطقة البحر األبيض المتوسط و عواقب وخيمة أثّ مع 
الذي    التحليل األوليالجائحة قطاعي الصيد البحري وتربية األحياء المائية. بعد شهرين من    هطالت هذ

لمبكرة الحاسمة  ى المرحلة اأجرته الهيئة العامة للصيد البحري في البحر األبيض المتوسط والذي غطّ 
، تنشر الهيئة العامة للصيد البحري وتربية األحياء  2020من مارس إلى أبريل    التي تمتدّ   من األزمة

  المزيد،   لمعرفة.  19- المائية في البحر األبيض المتوسط والبحر األسود تحديثًا لتحليل آثار أزمة كوفيد  

 انقر هنا 

 

 
لنقل   INTERREG MED BLUE GROWTH مجتمع .11 الرئيسيين  المصلحة  أصحاب  يجمع 

 األدوات 
اجتماع المجلس االستشاري الثاني )حدث عبر   (BGC) األزرق م مجتمع النمو  ، نظّ 2020يوليو    27في  

من بين   -مشارًكا دائًما    65شخًصا مسجالً وحوالي   120اإلنترنت( بمشاركة عالية تضمّنت أكثر من  

وأصحاب المصلحة المعنيين. كان   MED Blue Growth مجتمع النمو األزرق، كانت مشاريع أعضاء

مناسبة إلطالع أعضاء المجتمع على تقدم المشروع وشرح    ،اإلنترنتهذا االجتماع الذي انعقد عبر  
عملية النقل نحو االستفادة من مخرجات المشاريع المعيارية لمجتمع النمو األزرق ودور المجتمع في  

مساحة تفاعلية للعمل معًا  ، باعتبارها   “platform-marina ”هذه العملية. إلى جانب ذلك، أبرز شركاء مجتمع النمو األزرق أهمية منصة مارينا

 انقر هنا   المزيد، لمعرفةوأداة قوية ألنشطة المجلس االستشاري. 
 

12.  INTERREG MED BLUE BIO MED:  لسياسات أفضل  حوكمة  لتعزيز  مشروع 

 االبتكار في االقتصاد الحيوي األزرق 

Blue Bio Med  لة في إطاراحد من اثنين من المشاريع اإلستراتيجية المموّ و  و ه Interreg MED  

Axis 4 on Governance (PANORAMED)    يركز على االقتصاد الحيوي  طلق مؤخًرا والذي  الذي أ

األزرق. يشجع المشروع تحويل مجال االقتصاد الحيوي األزرق المتوسطي نحو أهداف التنمية المستدامة  
من خالل االبتكار. وهو يدعم حوكمة أفضل لسياسات االبتكار التي تربط بين أطر الحوكمة النشطة التي  

ثل االتحاد من أجل المتوسط، وخطة عمل  )م  توسط تتخطى الحدود الوطنية في منطقة البحر األبيض الم
اإلقليمية / الوطنية،    - مع صنع السياسات اإلقليمية   ( ، وما إلى ذلك Bluemed، ومبادرة WestMed، و EUSAIRبرنامج األمم المتحدة للبيئة، و

 (CPMR)  ر المناطق البحرية الطرفية في أوروبامؤتم  مشتركة. سيشارك   مرجعيةً   شبكةً  (SDGs) ألهداف التنمية المستدامة  2030باعتبار أجندة  
ي  بشكل كبير في أنشطة االتصال الخاصة بالمشروع، كمنسق لمجموعة العمل ذات الصلة، مع التركيز على مشاركة المعلومات حول االقتصاد الحيو

 انقر هنا  المزيد، لمعرفة األزرق. 
 

البدء .13 إجراءات  أجل  من  ألفكار  مشروع دعوة  من    في  وخالي  متوسطي صحي  بحر  أجل  من 
    (PARADISE Call) البالستيك 

كما تهدف إلى    االقتصاد الدائري،تهدف الدعوة إلى تمكين اجراء البحوث في مجال البالستيك في سياق  
ابتكارات جديدة يمكن   طرق و  دعم الكيانات المتقدمة التي تسعى إلى تصعيد األنشطة الستكشاف أفكار و

ن  أن تحدث تغييرات في التصنيع/ االستيراد /التوزيع وأنماط االستهالك و دورة حياة البالستيك. سيمكّ 
باألنشطة التحضيرية الالزمة التي قد تؤدي إلى اقتراح مشروع    ذلك المشاركين من تكوين أفكارهم والقيام

 انقر هنا  المزيد، لمعرفة بناًء على أي إجراءات يرغبون في تنفيذها محليًا وقد تشمل أنشطة في الخارج.   Horizon Europeدعوة مشاريعمحّسن ل
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  هنا  اقرأ الرسالة كاملةأمانة اتفاقية برشلونة: رسالة في يوم الساحل المتوسطي.    -برنامج األمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط   .14

 
 الموارد والفرص 

 

على الموانئ والنقل البحري في منطقة البحر    COVID-19ندوة على شبكة النترنت: تأثيرات وباء   .1

 األبيض المتوسط 

 ندوة عبر اإلنترنت حول "آثار جائحة MEDports وجمعية (UfM) استضاف االتحاد من أجل المتوسط 
COVID-19     من  2020مايو    27على الموانئ والنقل البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط" في ،

ضم االجتماع ممثلين عن سلطات الموانئ في حوض البحر األبيض    13:00الساعة  إلى    10:00الساعة  

الدولية    ،المتوسط القطاعية  المنظمات  جانب  إلى  البحري،  النقل  شركات  من  وغيرها  الشحن  وخطوط 
 انقر هنا  المزيد، لمعرفةواإلقليمية، والمفوضية األوروبية وإدارات النقل الوطنية. 

 
 

 .من التعاون المتوسطي في مجال البيئة سنة 14:  2020إصدار جديد: الوصول إلى أفق   .2

بشكل كبير من التلوث في البحر األبيض    ( جهدًا مشترًكا للحدّ 2020-2007'' )  2020مبادرة أفق  كانت ''  

تمثّ ا إنها  يقال  التي  المصادر  معالجة  من خالل  األبيض   80ل حوالي  لمتوسط  البحر  تلوث  إجمالي  من   ٪

ع اإلطار األولي للعمل والنطاق  سّ المتوسط: النفايات البلدية الصلبة، مياه الصرف الصحي الحضرية والتلوث الصناعي. تو

دمج النهج واإلجراءات لدعم منع التلوث وانتقال المنطقة  بهدف  2014بشكل تدريجي منذ نقطة منتصف الطريق في عام 

 انقر هنا  المزيد، لمعرفة. 2020نحو االقتصاد األخضر. يركز هذا التقرير على المرحلة الثانية من مبادرة أفق  

 

 

 

 
التوعية والعمل من أجل بحر متوسطي صحي وخاٍل من   :BLUEMED دورة التدريب اللكتروني  .3

 ، عبر النترنت(  2020يوليو   21  -يونيو   16البالستيك )
والعمل من أجل بحر متوسطي صحي    التوعيةالدورة التدريبية اإللكترونية حول   BlueMed مت مبادرةقدّ 

البالستيك.  الخالي من  المتوسط  األبيض  للبحر  التجريبي  العمل  إطار  في  تنظيمها  تم  البالستيك،  خاٍل من 

جمعت الدورة خبراء يعملون في مجال النفايات البحرية واالقتصاد األزرق من أجل تبادل المعرفة وعرض  

تمكّ  واقتراح طرق  الممارسات  وظأفضل  من  االقتصاد  ن  استراتيجية  إطار  في  استدامة  أكثر  زرقاء  ائف 

جميع المواد، بما في    الدورة مغلقة، ولكنّ   ة.الدائري مع مراعاة التعليم من أجل التنمية المستدامة والمواطن 

 انقر هنا  المزيد، لمعرفة ، متاحة عبر اإلنترنت. ذات النقل الحيّ ذلك تسجيل الندوات 
 

  األولى عبر األنترنت  MPA-ENGAGE لسلة ندواتس .4

التي تواجه  سلسلة ندوات عبر اإلنترنت   MPA-ENGAGE متنظّ  المتوسطية  البحرية  بعنوان "المحميات 

ة جمع المعلومات األساسية الالزمة لتطوير  م المشاركون كيفّي تغير المناخ". على مدار ثالثة أسابيع متتالية، تعلّ 

 المزيد،  لمعرفةخطة عمل للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. تتوفر جميع مواد الندوة عبر اإلنترنت.  

 انقر هنا 

 

 
 Interreg ، عبر اإلنترنت. الماضي والحاضر والمستقبل لبرنامج2020نوفمبر  6  في مؤتمر .5

MED  .والحوكمة في منطقة البحر األبيض المتوسط 

المؤتمر حوالي   العامة    250سيجمع  السلطات  يمثلون  المتوسط،  األبيض  البحر  أنحاء  مشارًكا من جميع 

ال  تتخطى  التي  والشبكات  والوطنية  واإلقليمية  الوطنية  المحلية  الموضوعات    وحدود  على  يعملون  الذين 

االقتصاد   واإلبداعي(،  واالجتماعي  األخضر  والنمو  األزرق  )النمو  االبتكار  وهي  للبرنامج،  الرئيسية 

والثقافية   الطبيعية  الموارد  والنقل الحضري( وحماية  الفعالة  المتجددة والمباني  )الطاقة  الكربون  منخفض 

 انقر هنا  ،المزيد لمعرفةالتنوع البيولوجي(.  )السياحة المستدامة وحماية
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األزرق    .6 االقتصاد  لالتفاق  2020لعام  تقرير  الطريق  التعافي وتمهيد  تساهم في  الزرقاء  القطاعات    :
 األخضر لالتحاد األوروبي 

. وهو يقدم نظرة عامة على أداء 2020في يونيو    2020نُشر تقرير االقتصاد األزرق لالتحاد األوروبي لسنة  

مليار   750احلية. مع حجم مبيعات قدره  القطاعات االقتصادية لالتحاد األوروبي المتعلقة بالمحيطات والبيئة الس

 5، يمكن القول أّن االقتصاد األزرق في االتحاد األوروبي في وضعّية جيدة.  كان هناك  2018يورو في سنة  
يعملون في قطاع االقتصاد األزرق في سنة   بنسبة  2018ماليين شخص  يمثل زيادة كبيرة  ٪  11.6، وهو ما 

 انقر هنا  ،المزيد  لمعرفةمقارنة بالسنة السابقة. 

 

 
 

 
 2021 - 2020المستدام عوة للمتقدمين! | ماجستير متقدم في النمو األزرق د .7

تم إنشاء برنامج الماجستير في النمو األزرق المستدام لتحقيق التميز العلمي واالبتكار التكنولوجي في  

ست  اكز مبادرات النمو األزرق. يتم تنظيم برنامج الماجستير بشكل مشترك من قبل جامعة تري امرمن  عدد  

المحيطات   لعلوم  الوطني  التجريبيةوالمعهد  إنشاء مسارات وظيفية زرقاء    (OGS)والجيوفيزياء  لدعم 

مستقرة وجذابة من خالل تعزيز المهارات المهنية وتعزيز الكفاءات في المجاالت المتعلقة بالنمو األزرق  

 انقر هنا  ،المزيد لمعرفةالمستدام. 

 
 انقر هنا  ، المزيد لمعرفةمنشورات االتحاد األوروبي: توصيات للتفاعالت اليجابية بين مزارع الرياح البحرية ومصايد األسماك.   .8

 

 انقر هنا  ، المزيد لمعرفةدراسة تكشف كيف يفيد التخطيط المكاني البحري االقتصاد األزرق.   .9
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 موقعنا على اإلنترنت لمعرفة كيفية حماية بياناتك، يمكنك قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بنا في 

 . هناأنت تتلقى هذا البريد اإللكتروني ألن معلوماتك موجودة في قاعدة بياناتنا. يمكنك إلغاء االشتراك من هذه القائمة بالضغط 
 

   IMP ، وبالتعاون مع مرفق  EASME MED IN BLUEاألخبار العاجلة الحالية مدعومة ماليًا من قبل االتحاد األوروبي من خالل منحة

MED  لجنة المتوسط -البحرية الطرفية  ومؤتمر المناطق (CPMR-IMC). 
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