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السياحة الساحلية
والبحرية
في البحر األبيض المتوسط

جميع أنواع السياحة البحرية والساحلية  -بما في ذلك صناعة الرحالت البحرية

التحديات

الخصائص القطاعية

◄اآلثار الضارة المستمرة على النظم البيئية الطبيعية والتي تحدثها نماذج
األعمال الحالية غير المستدامة

◄يمثل هذا القطاع  30٪من التدفقات السياحية العالمية واستضافة
الوجهات السياحية الرائدة في العالم

◄األصول الطبيعية المعرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ والتغذيات
والتحديات ذات الصلة

◄هذا القطاع هو قطاع متقلب معرض لتأثيرات تغير المناخ (مثل
تآكل السواحل) والصدمات العالمية (األزمات المالية واألوبئة وما
إلى ذلك)

الفرص

◄تظهر به الحاجة الواضحة إلجراء تغييرات هيكلية نحو نماذج أكثر
اجتماعيا باإلستناد إلى نقاط القوة
بيئيا وأكثر مرونة
ً
استدامة ً
المحلية لضمان العوائد المحلية

◄التعرف على قيمة التنوع البيولوجي كأساس للنمو

◄ظهور اإلمكانيات لعالمة تجارية إقليمية أقوى عبر وجهات خضراء
ومستدامة وذات قيمة مضافة

2019-2016

الماضي

◄انتعاش قوي للقطاع من األزمة المالية ،على الرغم من اختالف مستويات الضعف

◄كان عام  2019هو العام األعظم للرحالت السياحية في المنطقة ( 22.1مليون مسافر)

◄تباين توزيع الوافدين واإليرادات إلى حد كبير عبر المنطقة  -وكان إجمالي المساهمة يقدر بـ  901مليار دوالر في عام
مليارا فقط إلى دول شمال إفريقيا
 ،2015مع وصول 58
ً

حسب بلد
الدوليين الوافدين
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المصدر :خاص

*2019

2018

2017

2016

تم استخراج البيانات الكمية للفترة  2019-2016من تقارير بيانات منظمة السياحة العالمية لألعوام  2017و  2018و  2019و  *( 2020بيانات 2019
مؤقتة مع البيانات حتى مايو  .)2020بيانات سوريا وبيانات فرنسا لعام  2019مستمدة من بيانات منظمة السياحة العالمية للسياحة الموسمية.
بيانات فرنسا وإسبانيا على المستوى الوطني ،وليس فقط منطقة البحر األبيض المتوسط

الحاضر
◄ظهر تفاهم استراتيجي بين الشركات وصانعي السياسات إلعادة تركيز الجذب السياحي للزوار المحليين  -من خالل ضمان
السالمة ،وتعزيز الخدمات والمنتجات المستدامة والشاملة اجتماعياً  ،ورفع صورة «الوجهة الواحدة» لمنطقة البحر
األبيض المتوسط
كبيرا عبر حوض البحر األبيض المتوسط :يمثل شمال غرب البحر
ً
◄تختلف التدفقات السياحية والفوائد االقتصادية
اختالفا ً
األبيض المتوسط  64٪من السياح الدوليين الوافدين  ،بينما يمثل الجنوب الشرقي  ، 17٪والشمال الشرقي 14٪
والجنوب الغربي 5٪
سجل وصول  626مليون سائح دولي بحلول عام 2025
◄ينمو القطاع ككل وتتوقع التقديرات األخيرة أن ُي َّ

◄كان من المتوقع أن يزداد عدد السياح الوافدين على الصعيد العالمي إلى  1.8مليار سائح بحلول عام  2030وهذا اتجاه
قد يتم إعادة النظر فيه على األقل في المدى المتوسط ،بسبب جائحة كورونا.

!

تأثيــر جائحـــة

لكن
...

المستقبل

كـــورونـــا

◄حدوث تراجع بنسبة  80٪-60في عدد الوافدين الدوليين

◄تعرض  120مليون وظيفة سياحة مباشرة للخطر على الصعيد العالمي
◄ضرورة التفكير في كيفية عمل القطاع للتحرك نحو التعافي المستدام

2030-2021

◄نتوقع أن تظل إمكانات النمو اإلجمالية مرتفعة عند تطبيق نماذج أكثر استدامة وذات قيمة مضافة .ويشمل هذا
عوائد اقتصادية أكبر للمجتمعات المحلية وخلق وظائف تتطلب مهارات عالية .على الرغم من أن هذا قد يمثل تحدي
لضمان توافر العمال المؤهلين

مزيدا من التطوير للمنطقة كعالمة تجارية واحدة للسياحة  -على سبيل
◄تشمل مسارات تعافي منطقة البحر المتوسط
ً
المثال من خالل تعزيز االبتكار لوجهات سياحية مستدامة وآمنة ويمكن الوصول إليها بالكامل ،وقدرة أكبر على تطوير
البنية التحتية للسياحة الخضراء ،وتقليل اآلثار الموسمية بسبب السياحة الجماعية ،واستيعاب الرقمنة لضمان تنوع
السوق والمنتجات والخدمات السياحية

فرص العمل
االتجاهات

المهارات

◄مصدر مهم للوظائف.
 2.5مليون وظيفة في جنوب
المتوسط في 2017
و 4.9مليون في 2019

◄هناك حاجة إلى تعزيز الشراكات
المستدامة بين أصحاب المصلحة من
أجل المساهمه في نمو القطاع من
خالل إستخدام استراتيجية مهارات
شاملة واتخاذ إجراءات لتلبية احتياجات
المهارات القطاعية

◄تعرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة
والمتناهية الصغر لتغيرات اقتصادية
ومالية وسياسية

◄توقف تبادل المعارف والمهارات أو
االنتقال إلى المنصات عبر اإلنترنت

الشباب والمرأة
◄ 54٪من العاملين في األنشطة
السياحية األساسية هم من النساء

◄توفر فرص عمل من أجل الشباب (أي
التقنيات الجديدة واالبتكار)

تأثيـــــر جائحــــــة كورونــــــــا
◄تعريض عمل المرأة في خدمات تقديم
الطعام إلى خطر كبير
◄تعرض عمالة الشباب إلى الخطر
(الشعور بعدم اليقين ،توقف
التدريبات)

الطاقات البحرية
المتجددة
في البحر األبيض المتوسط

الخصائص القطاعية

◄قطاع سريع النمو ،مع إمكانات كبيرة من حيث التطور التكنولوجي
وفرص العمل
◄تعتبر تقنية توربينات الرياح العائمة األكثر مالءمة للبحر األبيض
نظرا إلمكانية نشرها في المياه العميقة .تسمح هذه
المتوسط ً
التكنولوجيا باستغالل المناطق البحرية

◄الحاجة إلى تعزيز التعاون اإلقليمي في مجاالت الطاقة والشبكات
والتخطيط المكاني البحري من أجل تحسين تكلفة نشر الطاقات
المتجددة البحرية في البحر األبيض المتوسط

التحديات

◄النزاعات الناجمة عن التعايش مع االستخدامات المختلفة للفضاء
البحري ،وهي السياحة والصيد البحري والشحن
◄المعرفة باآلثار البيئية طويلة المدى ال تزال محدودة .تشمل
االهتمامات الرئيسية القضاء على مستويات الضوضاء الزائده،
ومخاطر االصطدام ،وتغيير الموائل أو إطالق الملوثات

الفرص

◄زيادة تطوير االكتفاء الذاتي من الطاقة المستدامة للمناطق
الساحلية والجزر
◄تعزيز االنتقال نحو موانئ خالية من الكربون

◄إنشاء منصات الطاقة البحرية المتجددة لتكون بمثابة منصات
متحركة و /أو ثابتة الستخدامات أخرى (مثل المراقبة البحرية)

الماضي

2019-2016

◄ال توجد مزارع رياح تجارية في المسطحات المائية لتوليد الكهرباء في البحر المتوسط حتى اآلن

◄لم يتم تطوير أي بنية تحتية بعد المراحل التجريبية على طاقة األمواج والمد والجزر والحرارية والتناضحية

◄لم يكن تطوير وتنفيذ تقنيات الطاقة البحرية حتى اآلن أولوية في منطقة البحر األبيض المتوسط  ،حيث تعتبر أقل
فعالية من حيث التكلفة بالمقارنة مع مصادر الطاقة المتجددة األخرى (مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح األرضية)

الحاضر
◄تنتشر الرياح البحرية في الوقت الحالي في الغالب في شمال البحر األبيض المتوسط  -ال سيما في فرنسا واليونان
وإيطاليا والبرتغال
حاليا ويسمح بمراحل التطوير
حاليا ،ومعظمها قيد التخطيط ً
◄ 23من مشاريع طاقة الرياح البحرية قيد اإلعداد ً

◄ال تزال أشكال أخرى من طاقة المحيطات تجريبية ،على الرغم من اإلمكانات الجيدة المثبتة لطاقة األمواج واإلمكانات
المحلية لطاقة المد والجزر
◄هناك دولتان فقط في منطقة شمال البحر األبيض المتوسط تبنتا سياسات محددة الستغالل طاقة األمواج والمد
والجزر ألغراض الطاقة

المسواة للكهرباء لتوربينات الرياح البحرية الثابتة في القاع أقل من قيمها
◄من بين التقنيات البحرية ،تعد قيم التكلفة
َّ
بالنسبة لتوربينات الرياح البحرية العائمة؛ ومع ذلك ،من المتوقع أن ينخفض الفرق بحلول عام  .2050بالنسبة لتقنيات
أيضا في اتجاه تنازلي.
المسواة للكهرباء أعلى بشكل ملحوظ ،ولكنها ً
األمواج والمد والجزر ،تكون قيم التكلفة
َّ

االنخفاض المتوقع في رأس المال والتشغيل لمصادر الطاقة المتجددة البحرية (الرياح البحرية والطاقة واألمواج)
طاقة األمواج

طاقة المد والجز

توربينات الرياح البحرية العائمة

توربينات الرياح البحرية المثبتة

المصدر :دراسة حول إمكانات الشبكة البحرية في منطقة البحر األبيض المتوسط (نوفمبر )2020

المستقبل

2030-2021

دورا بارزً ا في الصفقات األوروبية الخضراء وحزمة الشفاء من كوفيد
◄تُ منح مصادر الطاقة المتجددة البحرية ً

◄ما مجموعه  70جيجاواط من إنتاج طاقة الرياح البحرية سيتم وضعها في مياه جنوب أوروبا بحلول عام 2040

◄يمكن للطاقة المتجددة المعتمدة على المحيطات أن تلبي ما يقرب من  10٪من التقليل السنوي النبعاثات غازات
االحتباس الحراري الالزمة بحلول عام  2050إلبقاء درجات الحرارة العالمية أقل من  1.5درجة مئوية ،ويمكن تحقيق ذلك
من خالل استخدام الطاقات المتجددة القائمة على المحيطات
◄أصبحت بعض التقنيات في متناول الجميع (مثل توربينات الرياح البحرية الثابتة)

فرص العمل
االتجاهات
◄زيادة هائلة في خلق فرص العمل عبر
األسواق والتقنيات المختلفة

المهارات
◄المهارات الفنية والمهنية الالزمة في
قطاعات إنتاج الطاقة المستدامة،
والوظائف البيئية ،والتصميم
والتخطيط؛ تحليل سياسة الطاقة؛
اقتصاديات الطاقة واالستشارات؛
البحث والتطوير  ،إلخ.

الشباب والمرأة
حرصا على
◄المهنيون الشباب أكثر ً
االنتقال إلى فرص العمل في قطاع
الطاقة المتجددة

◄فرص متنوعة للشباب الواعي الرقمي
والمستدام
◄ومع ذلك ،ال تزال المرأة تواجه حواجز
أمام التوظيف واالحتفاظ بالوظائف
في صناعة الطاقة التي ال يزال الرجال
يهيمنون عليها

تأثيـــــر جائحــــــة كورونــــــــا
◄يبدو القطاع “مرنً ا” في مواجهة
تأثيرات كوفيد -19على الرغم من
اضطرابات اإلمداد والتأخير

◄تعزيز القطاع من منظور النمو الذكي
والمستدام.
◄إمكانات مهمة لخلق فرص العمل
فيما يتعلق باألسواق الجديدة
والقائمة

◄تأخر التدريبات في الموقع أو تغيرها
لتصبح افتراضية

◄عدم المساواة الرقمية والوصول إلى
اإلنترنت

◄زيادة تعزيز الوصول غير المتكافئ
للنساء إلى فرص العمل في هذا
القطاع

◄فجوة االتصال باإلنترنت والمعرفة

مصايد األسماك
وتربية األحياء المائية
في البحر األبيض المتوسط

الخصائص القطاعية

◄إنشاء قطاع مصايد األسماك وقطاع تربية األحياء المائية المتنامية،
حيث تتمتع قطاعات تربية األحياء المائية المتنامية بإمكانيات
إنمائية كبيرة لتنويع المنتجات (مثل الطحالب أو التكنولوجيا الحيوية
الزرقاء)
◄زيادة التنويع في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية كوسيلة
لتحسين استدامة القطاعات

◄الطلب القوي على البحث واالبتكار للمساعدة في معالجة آثار تغير
المناخ وقضايا االستدامة وخلق القيمة.

◄تزايد الدعم السياسي لتمكين انتقال مستدام بالكامل وتنفيذ نهج
االقتصاد الدائري (مثل إعادة تدوير النفايات ،إنشاء عمليات جديدة)

التحديات

◄الحاجة إلى تحسين قدرات االبتكار لدى صغار المنتجين المحليين من
خالل االستثمار في البنية التحتية واالستثمارات في البحث والتطوير
وزيادة الوعي
◄التنافس اإلقليمي والعالمي على إنتاج المزيد من األحياء المائية
«التقليدية» (األسماك المعده لالستهالك) في سوق مشبعة بالفعل

الماضي

◄نظام إنتاج غير مستدام (معرض لمخاطر األمراض وتأثيرات النظام
اإليكولوجي إذا لم يتم تصميمه وإدارته بشكل جيد) والمعايير
األعلى المطلوبة للوصول إلى األسواق عالية القيمة.
◄إرتفاع تكلفة اإلستثمار األولية والمستويات الكبيرة من المخاطر
لألعمال التجارية ،مما يعيق استيعاب نماذج وتقنيات أعمال أكثر
وابتكارا
استدامة
ً

الفرص

◄تزايد االلتزامات اإلقليمية نحو قطاع مستدام بالكامل ،مقرونً ا
بمجموعة متزايدة من مصادر التمويل لدعم التحوالت في مصايد
األسماك وتربية األحياء المائية)

◄مزيد من التنويع نحو المنتجات عالية القيمة لجذب المستثمرين من
القطاع الخاص مثل البنوك االستثمارية وال سيما لممارسات تربية
األحياء المائية المبتكرة
◄آفاق قوية لوظائف محلية جيدة عبر سالسل القيمة المستدامة
والمتنوعة

2019-2016
مناسبا (حوالي  3.4مليار يورو في )2018
اقتصاديا
قطاعا
تقليديا
◄كانت الثروة السمكية
ً
ً
ً
ً

◄مقارنة بعام  ،2016زادت عائدات مصايد األسماك في عام  2018لمنطقة البحر األبيض المتوسط بنحو  10٪تتراوح
اإليرادات اإلجمالية من  2013إلى  2018بين  3.2و  3.7مليار يورو
◄زاد إنتاج تربية األحياء المائية بمرور الوقت لتلبية الطلب على األسماك مع انخفاض المخزونات الحية

الحاضر
مناسبا لدول البحر األبيض المتوسط ،إال أنه
اقتصاديا
قطاعا
◄على الرغم من أن قطاع مصايد األسماك ال يزال يمثل
ً
ً
ً
ومتزايدا في إمدادات المأكوالت البحرية ،وهو أمر تغذيه االلتزامات اإلقليمية المتزايدة والصارمه.
مهما
يواجه عجزً ا
ً
ً

◄كجزء من استراتيجياتها الوطنية لالقتصاد األزرق ،حددت العديد من دول البحر األبيض المتوسط استراتيجيات أو خطط
عمل وطنية لتطوير تربية األحياء المائية البحرية.
◄يوفر إنتاج تربية األحياء المائية في المياه البحرية تطورات واعدة ،على الرغم من تحديات األمراض والتأثيرات البيئية
المحلية باإلضافة إلى حدود نمو العرض الذي يواجهه المنتجون الساحليون التقليديون

نوعا تمثل أكثر من  70٪من إجمالي قيمة اإلنزال في البحر األبيض المتوسط (مع مجال محتمل للتنويع)
◄اثنان وعشرون ً

!

لكن
...

◄كال القطاعين تأثروا بشدة

تأثيــر جائحـــة

كـورونــــا

المستقبل

◄تضرر صيد األسماك بشدة ،مع تخفيض عدد السفن العاملة إلى 80٪
◄كان لمزارع تربية األحياء المائية تأثيرات متنوعة للغاية ،تعتمد إلى
حد كبير على نوع األنواع التي يتم تربيتها.
◄إنخفاض حاد في الطلب على منتجات المصايد من قبل الفنادق
والمطاعم وصناعة السياحة بشكل عام

2030-2021
◄من المتوقع أن يستمر هذا القطاع في التطور والتنويع مع زيادة الطلب على المنتجات السمكية لالستهالك البشري
ومع إستمرار انخفاض المخزونات البرية .بحلول عام  ،2025من المتوقع أن توفر تربية األحياء المائية أكثر من نصف
األسماك المستخدمة في غذاء اإلنسان.
◄يتم النظر في تنويع القطاع بشكل متزايد من أجل تعزيز القدرة التنافسية واستدامة أنشطة تربية األحياء المائية
والبحرية وخلق قيمة مضافة عالية (الطحالب ،والتقنيات الحيوية) ،حيث يمكن حشد البحث واالبتكار

◄سيتم اتخاذ خطوات مهمة نحو اإلدارة المكانية لموارد مصايد األسماك  -بما في ذلك تحديد المناطق المقيدة
لمصايد األسماك ،ورصد النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة.

◄زيادة التعاون لتعزيز االستدامة الشاملة للممارسات والسياسات أمر ضروري عبر البحر األبيض المتوسط (مثل الحوار
الجاري في إطار خطة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومبادرة .WestMED

التوظيــــف
االتجاهات

المهارات

الشباب والمرأة

◄تدعم مصايد األسماك الطبيعية
في البحر األبيض المتوسط حوالي
 200000وظيفة مباشرة و 500000
وظيفة غير مباشرة (مع ركود نسبي
منذ عام )2016

◄المهارات الفنية والمهنية الالزمة
في االستزراع المائي المستدام/
تربية األحياء البحرية ،التصميم
والتخطيط ؛ تنفيذ االقتصاد الدائري.

◄توفير مجموعة متنوعة من الوظائف
بدوام كامل وبدوام جزئي وعمالة
موسمية على سبيل المثال مع مصايد
األسماك
مهما في تربية
ا
دور
ا
أيض
ً
النساء
◄تلعب
ً
ً
األحياء المائية ،حيث تتمثل مساهمتهن
الرئيسية في كل من المصايد الصغيرة
والصناعية في مرحلة المعالجة
والتسويق.

◄في جميع أنحاء المنطقة ،يتقدم عمر
القوى العاملة ،مع ما يقرب من نصف
أفراد الطاقم الذي يتعدى عمرهم 40
عاماً  ،في حين أن  17٪فقط هم دون
سن .25
◄خلق فرص عمل مع تربية األحياء
البحرية (التقنيات الحيوية الزرقاء،
الطحالب)

◄مهارات أكبر مطلوبة لصانعي
السياسات إلنشاء مناطق ساحلية
فعالة مخصصة لتربية األحياء المائية
في البحر األبيض المتوسط
◄ضرورة تحسين المعرفة العامة
للشركات الصغيرة (بما في
ذلك قدرتها على التعامل مع
المستثمرين المستدامين المهتمين
بالقطاع)

تأثيـــــر جائحــــــة كورونــــــــا
◄هناك بعض اآلثار الضارة المتوقعة
بسبب التأثيرات غير المباشرة على
سلوك المستهلك والوصول إلى
السوق وصناعة الخدمات الغذائية.

◄إيالء المزيد من االهتمام للسالمة
والصحة والمرونة كمهارات أساسية

◄زيادة تعزيز وصول المرأة إلى فرص
العمل في هذا القطاع

األمن
والسالمة البحرية

في البحر األبيض المتوسط

الخصائص القطاعية
◄أصبحت السالمة واألمن البحريان قضية عابرة للحدود الوطنية
في منطقة البحر األبيض المتوسط ،ويشمل ذلك جوانب السالمة
واألمن والجوانب البيئية
◄يعزز منتدى وظائف خفر السواحل المتوسطي أوجه التعاون حول
القضايا البحرية ذات األهمية المشتركة والمصلحة المشتركة

التحديات
◄يتمثل التحدي األول في كشف التهديدات في أقرب وقت ممكن
(حيث تتمثل الحاجة في تحسين أنظمة الكشف المبكر)
◄كما ينبغي تطوير استراتيجية مشتركة إلدارة البيانات في البحر
األبيض المتوسط

الفرص

◄زيادة تطوير أنشطة التدريب وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات
والمساعدة التقنية والتدريب وأفضل الممارسات للتصدي
لألنشطة غير المشروعة ،إلخ
◄إنشاء أسواق وتطبيقات جديدة للتقنيات (الرقمنة والتحسين)
◄اتباع نهج جديدة لمعالجة القضايا المعقدة (مثل تغير المناخ)
◄دعم اإلدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية والنمو البحري

الماضي

2019-2016

عدال
◄كان هناك حاجة إلى سياسة تعاون أقوى وأكثر
ً
◄تأخر المنشآت في تنفيذ إجراءات األمن والسالمة

◄ ُبذلت جهود أولية لتحسين وتشجيع وضمان تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص

الحاضر
◄هناك تحديات جديدة ناتجة عن الضغوط المتزايدة واألنشطة المتنوعة في البحر .تشمل الضغوط الهجرة والمخاطر
البيئية والحماية والبيئة وتغير المناخ.
◄ضرورة إشراك الهيئات العامة والخاصة والجامعات والسلطات المحلية والمواطنين من خالل التحول الرقمي
◄ضرورة تبادل البيانات والمعلومات بشكل أفضل بين المستويات المؤسسية المختلفة
◄الحاجة إلى تحسين كفاءة واستجابة األنظمة القائمة

المستقبل

2030-2021

◄هناك فرص متاحة لتكنولوجيات الفضاء إليجاد أسواق وتطبيقات جديدة

◄إدخال تقنيات مبتكرة جديدة (األنظمة غير المأهولة والمستقلة ،الذكاء االصطناعي ،الخماسي األبعاد ،الحوسبة
السحابية ،الرقمنة ،المراقبة ،التحسين ،التشغيل البيني ،إلخ).
◄تنمية المسؤولية االجتماعية والبيئية للقطاع الخاص

◄أبراز دور مبادرات السياسة المسماه الصفقة الخضراء األوروبية واالقتصاد األزرق المعني بإستغالل البيئة البحرية
والجيل القادم من االتحاد األوروبي

فرص العمل

االتجاهات

المهارات

الشباب والمرأة

◄أسواق وتطبيقات جديدة للتقنيات
مثل (األنظمة غير المأهولة
والمستقلة ،الذكاء االصطناعي ،
البيانات الضخمة ،إلخ).

◄يتطلب األمر نهج متعدد التخصصات
(مثل تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،واإلدارة ،والرياضيات،
وعلم االجتماع ،والقانون)

◄فرص متنوعة للقادمين الجدد (خاصة
الشباب)

االحتياجات المميزة:

◄تحسين وتشجيع وضمان تبادل
المعلومات

◄ومهارات مطلوبة لعمليات التحقق
من الصحة ،وتكامل مصادر البيانات
المختلفة ،والتطبيقات الجديدة
للبيانات ،وتحديد التكامل عبر
القطاعات ...

تأثيـــــر جائحــــــة كورونــــــــا
االحتياجات المميزة:

◄بناء الثقة وضمان سرية البيانات
◄تحسين األمن السيبراني

المصدر :الرسوم البيانية لموقع وكالة السالمة البحرية األوروبية)2019( :

◄تحسين المهارات المتعلقة بالرقمنة
ووظائف الياقات الخضراء والتحكم
في االنبعاثات وإمكانية التشغيل
البيني للبيانات والتحسين والمشاركة

قطاعا يحركه الرجال ويلزمه
◄ال يزال
ً
بذل المزيد من الجهود لتقليص الفجوة
بين الجنسين

◄تحسين التعليم والتدريب عالي
المستوى في «قضايا السالمة
واألمن»

◄التبادل المعرفي المتوقف بسبب
قيود السفر

الموانئ
والنقل البحري

في البحر األبيض المتوسط

الخصائص القطاعية

أساسيا للنمو العالمي ،وهو يغطي
◄يعتبر الشحن التجاري محركً ا
ً
حوالي  80٪من التجارة العالمية حيث تمثل تدفقات التجارة البحرية
عبر البحر األبيض المتوسط التي تمثل  25٪من حركة المرور العالمية
أكثر من  3.5٪فقط من المياه العالمية.

أساسيا في االقتصاد وخلق فرص العمل عبر
عنصرا
◄يعتبر القطاع
ً
ً
أيضا لتقلبات السوق واألزمات
البحر األبيض المتوسط ،ولكنه معرض ً
نسبيا للنمو والوظائف في عالم
متقلبا
مصدرا
الدولية .وهذا يجعله
ً
ً
ً
يتعرض بشكل متزايد للصدمات

◄تحقيق أداء بيئي مقبول لسلسلة التوريد اللوجستي للنقل البحري
وهو من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة .هذا يتعلق بانبعاثات
غازات االحتباس الحراري وتلوث الهواء والماء والحوادث واالنسكابات
البحرية واالزدحام والضجيج والتأثيرات على التنوع البيولوجي

الماضي

التحديات

◄االفتقار إلى استعداد السوق لتقنيات بدون أي إنبعاثات
◄التطور طويل المدى ودورات الحياة للسفن

◄متطلبات استثماريه كبيرة في معدات التزود بالوقود والبنية التحتية
◄المنافسة الدولية في القطاع

الفرص

◄تحقيق أداء بيئي مقبول بالنقل البحري واستخدام أنواع الوقود البديلة
◄الرقمنة واألتمتة والمنافذ الذكية
◄استدامة سلسلة القيمة بأكملها
◄حلول مبتكرة متكاملة

2019-2016

نموا في العقد الماضي بمتوسط يتراوح بين  3٪و  3.5٪في السنوات األخيرة ( 2005حتى
◄شهد النقل البحري الدولي ً
 ،)2018وحوالي  4٪في 2019
◄تم استضافة  10٪من الرحالت البحرية العالمية في المنطقة ،مع ما يقرب من  2.5مليون مسافر في عام 2019
والشحن البحري القصير يمثل نسبة متزايدة من هذه الحركة

◄التوسع المستمر في الموانئ البحرية في كل من شمال وجنوب المنطقة ،مع وجود اختالفات في الهياكل والخصائص
اإلدارية عبر الموانئ والبلدان
◄وقد أثبتت موانئ شمال إفريقيا نفسها بشكل متزايد كنقاط أساسية في شبكة شحن مهمة

الحاضر
◄االنكماش الناجم عن الوباء أعمق مما كان عليه خالل األزمة المالية لعام )-24٪( 2008

◄تم إتاحة الفرص للقطاع من خالل مبادرة جرين ديل لالتحاد األوروبي واستراتيجية االتحاد األوروبي للتنقل الذكي المستدام
◄برزت نقاط ضعف السوق اإلقليمية ونموذج التسليم الفوري ،مع الحاجة إلى تعزيز مرونته واستكشاف سالسل التوريد
الموثوقة

!

لكن
...

تأثيــر جائحـــة

كـورونــــا

◄قطاع النقل من القطاعات األكثر تضرراً من جائحة كورونا ،مع
التأثير األكبر على السفن السياحية وسفن الركاب.
◄تقلص التجارة العالمية بنسبة  .27٪وانخفاض عمل السفن
أسبوعا.
في االتحاد األوروبي بنسبة  12.5٪في أول 48
ً
◄عانت موانئ شمال إفريقيا من التأخير والتغييرات بالتردد.

تطور حركة ميناء الحاويات
جائحة كورونا
الناتج المحلي
اإلجمالي 2020

أزمة االتحاد
األوروبي
الناتج المحلي
اإلجمالي 2012
إيطاليا 3,0% -
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فرنسا 0,3% -
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Marseilles
فرنسا 8,5% -
La Spezia
Genoa
Barcelona
valencia

?
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المستقبل

2030-2021

◄عدم اليقين بشأن سيناريوهات التعافي (من المتوقع أن يتعافى ويتوسع بنسبة  4.8٪في عام )2021

◄فرص تحقيق أداء بيئي مقبول بالنقل البحري وإستخدام أنواع الوقود البديلة ،والرقمنة واألتمتة ،واستدامة سلسلة
القيمة ،والتقنيات والحلول المبتكرة

◄المناقشات الجارية حول إمكانية التحكم في االنبعاثات في منطقة البحر األبيض المتوسط

فرص العمل
االتجاهات

المهارات

الشباب والمرأة

◄مصدر مهم للوظائف الخضراء
(خاصة للشباب) مع إمكانات نمو
بين ٪10-5

◄نقص المهارات في التجارة الخارجية
والبيئة واالستدامة والرقمنة
والعمليات اللوجستية للموانئ

◄يجب أن يستفيد كالهما من االنتقال
ذكاء
إلى نظام تنقل صديق للبيئة وأكثر
ً
ومرونة

◄القطاع يواجه نقص العمالة
(بسبب نقص الكوادر المؤهلة
وظروف العمل)

◄القدرة اإلدارية على إعادة تعريف
النماذج وإعادة تحديد سالسل التوريد
الحالية وزيادة مرونة التجارة اإلقليمية

◄الحاجة إلى تعزيز الفرص للشباب
والنساء من خالل توفير ظروف
اجتماعية جيدة ووظائف جذابة

◄قابلية عالية للتوظيف للشباب في
مجتمعات الموانئ اللوجستية
◄الحاجة إلى زيادة تمثيل المرأة في
القطاع

تأثيـــــر جائحــــــة كورونــــــــا
◄عروض التوظيف متأخرة أو متوقفة
حالياً
◄تخفيض الوظائف في لوجستيات
الموانئ

◄الحاجة إلى نقل جميع التدريبات لتكون
إفتراضية
◄اختالفات في جاهزية توصيل المنافذ

◄تحسين التعليم والتدريب عالي
المستوى في “قضايا السالمة
واألمن”

◄توقف تبادل المعرفة بسبب قيود
السفر

األبحاث البحرية
واالبتكار
في البحر األبيض المتوسط

البحث واالبتكار

◄البحث واالبتكار هما العمود الفقري األساسي الذي يقود االقتصاد
األزرق المستدام في البحر األبيض المتوسط
◄لكي تكون فعالة ومؤثرة بشكل كامل ،يجب أن تعكس أنشطة
البحث واالبتكاراالحتياجات والفرص المحددة للمنطقة
◄من الضروري زيادة التعاون والشعور بشكل أقوى بالمجتمع
اإلقليمي

التحديات

◄ال تزال التباينات في قدرة البحث والتطوير قائمة عبر المنطقة
◄زيادة جمع ونشر األدلة العلمية القوية عبر حوض البحر

◄مواءمة جهود البحث واالبتكار بشكل أكبر مع احتياجات العمل
◄الوصول إلى حلول التمويل في المنطقة

الفرص

◄المنصات القائمة للتعاون اإلقليمي

◄يجري حاليا تنفيذ العديد من اإلجراءات التمكينية
◄زيادة تدفقات التمويل المستدام

بلوميد
مبادرة  BLUEMEDهي مبادره تهدف إلى
دعم االقتصاد األزرق المستدام عبر حوض
البحر وقد تم تشكيلها في إطارعمل منظم
على مدى السنوات الماضية .تحدد األجندة
مجموعة من التحديات الرئيسية ،والثغرات
المعرفية واألنشطة التمكينية ،باإلضافة إلى
تدابير تكوين القدرات وتعزيز المهارات .تمت
صياغة خطة تنفيذ في يونيو  ،2020نتيجة
لألولويات التي قدمتها كل دولة متوسطية.
عددا من التحديات الهيكلية التي
يعالج هذا
ً
توفر العمود الفقري القتصاد أزرق مستدام
عبر حوض البحر

أولويات  BLUEMEDالمتوسطية
للبحث واالبتكار

المصدر :موقع بلوميد

منصة أصحاب المصلحة في االقتصاد األزرق المتوسطي
تتيح منصة أصحاب المصلحة لالقتصاد
األزرق المتوسطي للجهات الفاعلة ذات
معا
الصلة في جميع أنحاء المنطقة العمل ً
عبر القطاعات واالنخراط في شراكات خاصة
بقطاع معين  ،لمعالجة الفجوات في الوصول
إلى المعرفة واالبتكار ،مع تعزيز االقتصاد
األزرق المستدام عبر حوض البحر.

مبادرة المحيطات
المشتركة

AquaticPollutants ERA-NET Cofund
Science for Good environmental Status
Joint call/ERA-NET Cofund

Underwater noise in the marine environment

مبادرة المحيطات المشتركة من بحار
ومحيطات صحية ومنتجة هي عبارة عن منصة
حكومية دولية ،مفتوحة لجميع الدول األعضاء
في االتحاد األوروبي والبلدان المنتسبة
التي تستثمر في البحوث البحرية .يتم تحديد
اإلجراءات المشتركة لتنفيذ جدول أعمال البحث
واالبتكار االستراتيجي .يختلف الحجم والنطاق
واألساليب المحددة لكل إجراء حسب احتياجات
البحث واألهداف المراد تحقيقها.

Sea level rise

Knowledge hub

Climate science for oceans
Infrastructure sharing

Integrated assessment of new pollutants
Blue Bioeconomy ERA-NET Cofund

Joint public procurement

Ocean sustainability
MarTERA ERA-NET Cofund
Food and nutrition
European marine sensor calibration network
Munition in the sea
Intercalibration for water framework directive
Ecological aspects of microplastics
Ecological aspects of deep-sea mining
Multi use of infrastructure monitoring

برنامج كوبرنيكوس
الخدمة البحرية

تقدم خدمة كوبرنيكوس البحرية بيانات توقع
المحيطات (التاريخية) والتنبؤات .إنها تأتي
من األقمار الصناعية وأخذ عينات المحيطات
المباشرة والنماذج العددية للمحيطات
العالمية .تتوفر مؤشرات المراقبة ،باإلضافة
إلى تقرير علمي موسع يتم نشره بشكل دوري
مع أكثر من  30مؤسسة وأكثر من  100عالم.

المصدر :الموقع اإللكتروني لمبادرة المحيطات المشتركة

التمويل المستدام
الفرص

يتم توفير عدد من فرص التمويل المستدامة  ،العامة والخاصة ،بشكل متزايد للقطاع األزرق
محليا .من الضروري دعم الفرص
عبر البحر األبيض المتوسط .هذه فرص أساسية يجب اقتناصها
ً
الناشئة في تحويل أبحاث االقتصاد األزرق إلى نماذج أعمال ومنتجات وخدمات تنافسية يتم
تمويلها من قبل مستثمرين مستدامين .تعتبر أدوار الهيئات العامة ووكاالت التنمية محورية
في ربط إمكانات البحث واالبتكار بتطوير األعمال

المجموعات البحرية
المجموعات البحرية هي منظمات لشركات
مترابطة ومؤسسات مرتبطة وهيئات بحثية
وجهات فاعلة أخرى .على هذا النحو  ،فهي
محركات أساسية الستيعاب الشركات وأصحاب
المصلحة اآلخرين لالبتكار في المجاالت
األساسية القتصاد أزرق مستدام في البحر
األبيض المتوسط.

كما أنهم العبون مهمون في التعامل مع
المستثمرين المستدامين المهتمين بتمويل
المشاريع المستدامة المبتكرة والجذابة .لكي
تكون التجمعات البحرية في البحر األبيض
المتوسطفعالة بشكل كامل  ،فإنها تتطلب
دعما أكبر لتعزيز قدراتها الشاملة ومستوى
ً
نضجها وقدرتها على التواصل والمشاركة مع
الجهات الفاعلة ذات الصلة في حوض البحر.

توزيع التجمعات البحرية عبر البحر المتوسط

توزيع التجمعات البحرية على حجمها
33%

جنوب شرق المتوسط
4%
جنوب غرب المتوسط
16%

االتحاد األوروبي
(غرب المتوسط)
61%

البحر األدرياتيكي
(خارج االتحاد األوروبي)
5%
االتحاد األوروبي
(شرق المتوسط)
14%

36%

22%

9%

بدائية

ناشئة

نامية

المصدر :التجمعات البحرية في منطقة البحر األبيض المتوسط (االتحاد من أجل المتوسط )2019

ناضجة

الفضالت البحرية
في البحر األبيض المتوسط

القمامة البحرية مشكلة وتهديد رئيسي

رئيسيا للتنوع البيولوجي البحري والنظم
تهديدا
◄تمثل القمامة
ً
ً
اإليكولوجية الصحية

◄يمثل التلوث البالستيكي مشكلة عابرة للحدود ،وبالتالي فهو
هجا متعددة طويلة األجل لتطوير حلول
تنسيقا
ً
يتطلب
عالميا ونُ ً
ً
مشتركة.

◄يتأثر البحر األبيض المتوسط بشدة بالنفايات البحرية ذات األحجام
المختلفة الموجودة على طول السواحل ،والتي تطفو على السطح
حاليا ،يعد البحر األبيض المتوسط
وعلى المياه
نزوال إلى قاع البحرً .
ً
تضررا من التلوث البالستيكي على المستوى
األكثر
أحد البحار
ً
العالمي ،مع مستويات قياسية من الجسيمات البالستيكية
◄األنهار ممرات مهمة تدخل من خاللها القمامة البحرية إلى البيئة
الساحلية والبحرية .عالوة على ذلك ،يفضل حوض البحر األبيض
المتوسط شبه المغلق تراكم القمامة بدرجة أكبر من تلك
الموجودة في المحيطات المفتوحة

◄على الرغم من وجود أدلة متزايدة على كمية وتكوين وتوزيع
القمامة البحرية في حوض البحر األبيض المتوسط  ،ال تزال هناك
تحديات لتقييم تأثير القمامة البحرية في المنطقة

التحديات

◄تشير التقديرات إلى أن اللدائن والجسيمات البالستيكية الدقيقة
تشكل  90٪-70من التركيب الكلي للحطام البحري في حوض البحر
المتوسط
◄يتم إطالق  0.57مليون طن من البالستيك في مياه البحر األبيض
المتوسط كل عام ،وهو ما يعادل  33.800زجاجة بالستيكية تُ لقى
في البحر كل دقيقة
◄يقدر أن ما يقرب من  62مليون قطعة من القمامة الكبيرة تطفو
على سطح حوض البحر األبيض المتوسط بأكمله
◄لقد ثبت إلى حد كبير أن القمامة البحرية تؤثر بشكل مباشر على
الكائنات الحية ،خاصة بسبب وجود المواد البالستيكية الكبيرة
وابتالع المواد البالستيكية الدقيقة ،مما يهدد األنواع البحرية
وبالتالي صحة اإلنسان

خطرا
◄وبالتالي ،فإن التلوث البالستيكي المتوسطي ال يمثل فقط
ً
أيضا للقطاعات
جسيما على البيئة المحلية وصحة اإلنسان ،ولكن ً
ً
االقتصادية الرئيسية التي تعتمد على الموارد البحرية

الفرص

◄وجود مبادرات ومشاريع ذات صلة على مستوى البحر األبيض
المتوسط تعالج القمامة البحرية (نموذج مبادرة بلوميد لبحر متوسطي
خال من البالستيك ،ومشروع  ، Plastic Bustersو )COMMON
ٍ
◄سياسات وممارسات االقتصاد الدائري هي المفتاح لمعالجة المشكلة.

Top 10 marine litter items collected
in the Mediterranean Sea
تم تحديد أكثر  10أنواع شائعة من القمامة البحرية في البحر األبيض المتوسط
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المصدر :تنظيف الشواطئ الدولي ( .)2020الحظ أنه لم يتم جمع أي بيانات عن ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك ولبنان وليبيا وموناكو والجبل األسود والمغرب وفلسطين
وسوريا وتونس

◄عادة ما توجد النفايات البالستيكية في المناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط في شكل عبوات وأكياس وأغلفة واألشياء المتعلقة
بمصايد األسماك
◄تشمل المصادر الرئيسية للقمامة البحرية النفايات الحضرية التي تدار بشكل سيئ

سنويا لكل شخص
◄تمثل منطقة البحر األبيض المتوسط منطقة من أكثر المناطق التي تحتوي على أكبر كميات النفايات الصلبة المتولدة
ً
ولديها بنية تحتية غير كافية لمعالجة النفايات

فرص العمل
االتجاهات
◄تتطلب معالجة القمامة البحرية
إنشاء وجمع مزيد من المعلومات
والبيانات

المهارات

الشباب والمرأة

◄المهارات في جمع البيانات عبر
اإلقليمية هو أمر أساسي ومحوري

◄يمكن أن تجد الدعوة إلى اقتصاد بحري
أساسيا في
حليفا
ً
خال من القمامة
ً
ٍ
الشباب في جميع أنحاء المنطقة

◄فهم أكبر إلمكانيات العائد االقتصادي
في معالجة حلول القضاء على
القمامة للشركات

◄يمكن أن يوفر مجموعة واسعة من
فرص العمل عبر الوقت ،مما يضمن
وضع عمليات ونماذج مستدامة
بالكامل.

◄ضرورة التواصل مع كل أصحاب
خال
المصلحة وااللتزام باقتصاد بحري ٍ
من القمامة

مشروع PLASTIC BUSTERS

تم تصنيف مشروع  PLASTIC BUSTERSمن قبل االتحاد من أجل المتوسط وبتمويل من
برنامج أنتيريج ميد األوروبي وسي بي سي ()COMMON
شامال
نهجا
يوفر مشروع ً Plastic Busters
ً
ومتعدد األوجه ومنسق لمكافحة القمامة
البحرية في المناطق المحمية الساحلية
والبحرية في البحر األبيض المتوسط نحو
أنظمة إيكولوجية بحرية صحية.

تطبق شبكة إدارة ومراقبة السواحل

للتعامل مع القمامة البحرية في البحر

األبيض المتوسط مبادئ اإلدارة المتكاملة

للمناطق الساحلية لتحدي القمامة البحرية

تقوم بذلك من خالل معالجة دورة إدارة
القمامة بأكملها ،وتطوير بروتوكوالت
المراقبة ،وتنفيذ إجراءات التخفيف

◄يمكن أن توفر وظائف جديدة ألنها
تفتح مجاالت جديدة من الوظائف
محليا للجيل الجديد والنساء
واألسواق
ً
حاليا في األنشطة
غير المدرجات ً
االقتصادية.

بلوميد
يتمثل اإلجراء التجريبي لمبادرة BlueMed
الذي تموله المفوضية األوروبية ،والذي
تم إطالقه في عام  ،2018في رسم خرائط
وتقييم اإلجراءات المتخذة بشأن التلوث
البالستيكي البحري عبر البحر األبيض
المتوسط .إنه يشجع على تداول الممارسات
أيضا
الجيدة ،وإجراءات البحث والتطوير ،ولكن ً
إجراءات العرض والتواصل والتعليم الموجهة
خصيصا لمواجهة التحديات التي تشكلها
ً
القمامة البحرية

حلول القضاء على الفضالت البحرية
الوصول إلى المعلومات طويلة األجل وإنشاء
قاعدة معارف موثوقة بشأن كيفية معالجة
القمامة البحرية ومعرفة تأثيراتها على التنوع
البيولوجي والبشر في منطقة البحر األبيض
المتوسط بأكملها

وضع بروتوكوالت منسقة لرصد وتقييم
القمامة البحرية في األقسام البحرية
المختلفة ،وما يتبعها من التأثيرات على التنوع
البيولوجي

تمكين المديرين المحليين (خاصة في المناطق
المحمية) باألدوات والمعرفة الالزمة لمعالجة
القمامة البحرية

تحديد الخطوط األساسية بوضوح واألهداف
لقياس االتجاهات والتقدم

التعاون والتنسيق الفعال عبر الحدود
والقطاعات بنطاق البحر األبيض المتوسط في
تنفيذ السياسات القائمة

تحسين ممارسات إدارة النفايات

وضع تصميم لدورة الحياة ،وإعادة التدوير

االلتزامات بنهج االقتصاد الدائري ،بما في
ذلك إعادة التدوير والسياسات الصارمة
لمكافحة التلوث البالستيكي

ضرورة مواصلة الصناعة لجهودها للحد من
استخدام البالستيك البكر وزيادة إعادة تدوير
البالستيك للوفاء بمسؤولياتها االجتماعية
والبيئية للشركات

تعزيز أفضل الممارسات (مثل صيد
األسماك،السياحة ،الغوص ،إلخ)

استرجاع معدات الصيد

وضع العالمات البيئية وأنظمة اإلدارة البيئية

المهارات البحرية
والوظائف والتوظيف
في البحر األبيض المتوسط

وظائف االقتصاد األزرق

◄في عام  2015كانت الغالبية العظمى من الوظائف في االقتصاد
األزرق للبحر األبيض المتوسط مرتبطة بقطاع السياحة .وكان النقل
البحري يمثل أكثر من  10٪من إجمالي العمالة في االقتصاد األزرق
اإلقليمي ويمثل قطاع مصايد األسماك حوالي  10٪أخرى
◄في السنوات األخيرة  ،كان هناك تسارع ملحوظ في الوظائف في
قطاع تربية األحياء المائية ،مع وجود إمكانات غير معلنة بقيت
في قطاعات ناشئة أخرى مثل التكنولوجيا الحيوية الزرقاء والطاقة
البحرية المتجددة
◄توجد إمكانية لمجموعة واسعة من فرص العمل الجديدة التي
سيتم تمكينها من خالل االقتصاد األزرق المستدام بالكامل

◄تعتبر مجموعات المهارات المبتكرة ضرورية في المنطقة  -وبالتالي
فإن التدريب والتعليم مطلوبان عبر المهن المتعلقة بالبحار ،لدعم
التطورات التكنولوجية ومعالجة التحديات البيئية

التحديات

◄يتطلب الدعم التعليمي تعاونا كبيرا من خالل مناهج المركزية
لمعالجة الفجوات القائمة

◄استمرار عدم التوافق بين مهارات القوى العاملة واالحتياجات
المتطورة للصناعة

◄يجب أن تعكس سياسات التعليم والتوظيف المستهدفة بعناية

الخصائص اإلقليمية لتكون فعالة كوسيلة لضمان المزيد من الفرص
الوظيفية والوظائف الجيدة في االقتصاد األزرق في جميع أنحاء
المنطقة

◄الشبكات واألدوات التربوية متاحة بالفعل ولكنها تحتاج إلى مزيد
من المشاركة عبر الجهات الفاعلة اإلقليمية

الفرص

◄إمكانات كبيرة لمزيد من الجسور والربط بين حافتي حوض البحر
(على سبيل المثال من خالل برامج مثل  Interregو )CBC

◄تظهر مجموعة من المجاالت للتدريب المناسب للجهات الفاعلة
العامة والخاصة وكذلك الباحثين ،توقع االتجاهات التحويلية وتعزيز
التحوالت العادلة
◄توفر الشراكات الخاصة بالقطاعات وسيلة لتطوير وتنفيذ
استراتيجيات لمعالجة الفجوات في المهارات ،بما في ذلك من
خالل الشراكات العامة والخاصة

بناء على الممارسات الجيدة الموجودة في جميع أنحاء المنطقة،
◄ ً
من الممكن تحقيق المزيد من التطورات في المهارات المهنية
وكذلك في التدريب قصير المدى والتعلم مدى الحياة

◄توفر المجموعات البحرية فرصة مباشرة لمعالجة قضايا المهارات/
الوظائف ،بما في ذلك من خالل رفع مهارات المهنيين وإعادة
تأهيلهم عبر قطاعات االقتصاد األزرق

تحدد خطة تنفيذ بلوميد سياق تدريب الخريجين البحريين ،وتسلط الضوء على عدم التوافق الحالي بين احتياجات السياسة والصناعة

سياسة المطابقة واحتياجات الصناعة
تطوير شبكة من مراكز بناء القدرات والبحوث
لتدريب المهنيين الجدد على أخذ العينات
والتسجيل والعمل على المستوى البحري
للدراسات البيئية والهندسية والعلمية

مواءمة مناهج التعليم العالي ،وإنشاء برامج
مشتركة للماجستير والدكتوراه ،والتبادالت
العلمية قصيرة األجل ،إلعداد الجيل القادم
من علماء االقتصاد األزرق والتقنيين ورجال
األعمال

تطوير منصة إلكترونية للتوجيه اإللكتروني
للشباب المبتدئين لتكون بمثابة حاضنة
افتراضية إلنشاء نظام بيئي حيوي لرواد
االبتكار

المشاركة في تطوير الدورات التدريبية
وأنشطة التبادل المعرفي لتحسين مستوى
القدرات المؤسسية والفنية والبشرية على
المستوى الوطني لتنفيذ التخطيط المكاني
البحري والحوكمة البحرية

تحسين مراكز وقدرات التدريب المتوسطية
لتنفيذ المشاريع التي تضمن السالمة في
عمليات النفط والغاز البحرية ،بما في ذلك
المخاطر البيئية والتقنيات الجديدة

تطوير أساليب جديدة لتدريب المشغلين
األمنيين ،واستغالل الفرص التي توفرها تقنية
الواقع المعزز

استغالل التقنيات الرقمية الجديدة ألغراض
التدريب ،مع حلول تعتمد على الواقع
االفتراضي أو الواقع المعزز

تعزيز بناء القدرات لزيادة مرونة بلدان البحر
األبيض المتوسط

تدريب جيل جديد من الفنيين والعلماء
البحريين على إجراء البحوث حول حماية التراث
الثقافي البحري

فرص العمل
الشباب والمرأة

االتجاهات
◄يمكن إلمكانية رفع المهارات وإعادة تشكيلها في قطاعات
االقتصاد األزرق أن تزيد من النمو وفرص العمل

أساسيا
رائدا
ً
دورا ً
◄يمكن للتقنيات الجديدة المبتكرة أن تجد ً
بين الشباب والنساء في جميع أنحاء المنطقة

◄الدور المهم للرقمنة كعامل تمكين تحويلي نحو اقتصاد
أزرق مبتكر ومستدام

◄تطوير وظائف وأسواق محلية جديدة للشباب والنساء
حاليا في األنشطة االقتصادية
والتي تعتبر غير مدرجة ً

استنتاجات الندوة اإلقليمية األولى لالتحاد من أجل المتوسط حول المهارات الزرقاء والوظائف واألعمال
( ،2019/11/19بروكسل)

نشر استخدام منصة االقتصاد األزرق
المتوسط ( )VKCكمنصة لتبادل المعلومات/
األدوات التربوية /المشاريع واالتصال -
استراتيجيات التخصص الذكية

تعزيز برامج التنقل والتدريب التشغيلي (مثل
العمل على تبادل وفتح الوصول إلى
المعلومات والبيانات المتعلقة بقضايا توظيف برنامج  )OGS Deep Blueوطلب تخفيف
شروط األهلية والمشاركة في برامج االتحاد
المهارات
األوروبي التي تتناول المهارات والوظائف
(كما في إيراموس  +و إنتريج ومختلف إيميف
وما إلى ذلك)

تتبع احتياجات التدريب  /التوجيه  /التوفيق
(مثل مبادرة  ،Med4jobsمشروع ،MENTOR
مشروع )MARINEM

تعزيز الكفاءات والمهارات في مجال الرقمنة،
والبيئة ،والمهارات اللينة والمهارات التقنية،
واألمن ،وريادة األعمال ،واالقتصاد االجتماعي
واالقتصادي ،والمناهج متعددة التخصصات،
ووسائل اإلعالم االجتماعية ،واللغات،
واإلحصاءات ،والقانون والتخطيط المكاني
البحري

تقديم المزيد من المناهج متعددة
التخصصات في التدريبات

رفع مستوى الوعي حول الوظائف المهنية
الجديدة (األيام المفتوحة ،التوجيه عالي
المستوى  ،إلخ).

معالجة عدم التوافق بين مناهج التعليم
ومجموعة المهارات التي يحتاجها السوق

تطوير المهارات المهنية :التدريب على
التعليم والتدريب المهني والتدريب قصير
المدى  /التعلم مدى الحياة مطلوبان أكثر من
الشهادات الجامعية .بشكل عام ،هناك حاجة
إلى تدريب يرتبط مباشرة بأصحاب العمل

تمكين المعرفة

المعرفة التمكينية الرئيسية لمنطقة
البحر األبيض المتوسط

عوامل تمكين االقتصاد
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عوامل تمكين القطاع الرئيسي في
البحر المتوسط

ركائز
ومهارات
التطوير

عوامل التمكين التقنية

تمكين التكنولوجيا وخلق القدرات لمنطقة
البحر األبيض المتوسط

عوامل التمكين الشاملة
للوظائف الزرقاء والنمو األزرق
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