منصة أصحاب المصلحة
لإلقتصاد االزرق المتوسط
النشرة اإلخبارية الاصلية عن اإلقتصاد األزرق
مرحبا ً بكم في هذا العدد العاشر من النشرة اإلخبارية عبر اإلنترنت حول اإلقتصاد
األزرق في منطقة البحر األبيض المتوسط !
ستجد هنا أحدث المعلومات حول العمل الذي يقوم به اإلتحاد من أجل المتوسط ( ) UFMوشركائه لتعزيز اإلقتصاد
األزرق في منطقة البحر األبيض المتوسط.
العدد رقم  |10نيسان 2021

اضغط هنا إلرسال األخبار واألحداث القادمة لإلصدار التالي من النشرة اإلخبارية أو للنشر على منصحة
أصحاب المصلحة لإلقتصاد األزرق المتوسط.

أخر األخبار
 .1يلتزم وزراء اإلتحاد من أجل المتوسط ( )UFMبتعزيز اإلقتصاد األزرق
المستدام في منطقة البحر األبيض المتوسط
في 2شببببباط| فبراير  ،2021تحت الرئاسببببة المشببببتركة لإلتحاد األوروبي والمملكة
األردنية الهاشببمية ،بحرببور ناصببر كامل" األمين العام لالتحاد من أجل المتوسببط "،
انعقد المؤتمر الوزاري عبر اإلنترنت ،حيث تم اعتماد اإلعالن الوزاري الثاني لإلتحاد
من أجل المتوسبببط ( )UFMحول االقتصببباد األزرق المسبببتدام .اتاء وزراو من دول
اإلتحاد -البالغ عددها  42دولة -على تكثيف جهودهم نحو اقتصببباد أزرق مسبببتدام في
البحر األبيض المتوسببط ،من خالل القيام بالتالي :تعزيز تعافي اقتصبباديات المنطقة من أزمة  ،COVID-19باإلرببافة الى
التصدي للتحديات البيئية والمناخية .للمزيد انقر هنا.
 .2تجديد الشراكة مع الجوار الجنوبي  -أجندة جديدة للبحر األبيض المتوسط
قبل خمسبة وعشبرين عاما ً ،التزم اإلتحاد األوروبي وشبركاو الجنوبين بتحويل حوض البحر
األبيض المتوسببببط ملى منطقة للحوار والتبادل والتعاون ،بما يرببببمن السببببالم واإلسببببتقرار
واإلزدهار ،والذكرى السبنوية الخامسبة والعشبرون إلعالن برشبلونة بلن الشبراكة المتوسبطية
المعززة تحي ذاكرتنبا ببلن اإللتزام هو رببببرورة مسببببتراتيجيبة لإلتحباد األوروبي  ،حيبث من
التحديات التي ال تزال المنطقة تواجهها تتطلب اسببتجابة مشببتركة ،خاصببة بعد عشببرة سببنوات من الربيا العربي من خالل

العمل معاً ،واإلعتراف بترابطنا المتزايد ،وبروح الشبراكة؛ نسبتطيا تحويل التحديات المشبتركة ملى فر
المشتركة بيننا .للمزيد انقر هنا
 .3الئحة التصنيف لإلتحاد األوروبي :منصة حول التمويل المستدام
تصببنيف اإلتحاد األوروبي عبارة عن نظام تصببنيف يرببا قائمة باألنشببطة اإلقتصببادية
المسببببتدامة بيئيا ً .سببببيكون الحوار والتعاون الوثيء بين مجموعة واسببببعة من أصببببحاب
المصببببلحة من القطاعين العام والخا أمرا ً حاسبببما ً لتحقيء أهداف اإلتحاد األوروبي ،
وبالتالي الوصبببول الى اهداف الصببباقة األوروبية الخربببراو وأهداف اإلتحاد األوروبي
المناخية لعامي  2030و  .2050يلعب التمويل دورا ً رئيسبببا ً في تمكين هذا التعاون؛ من
خالل الجما بين أفرببل الخبرات في مجال اإلسببتدامة الصببناعية من الشببركات والقطا
العام ،وكذلك األوساط األكاديمية والمجتما المدني والصناعة المالية .للمزيد انقر هنا
 .4اليوم العالمي للبحر األبيض المتوسط :بناء متوسط أقوى
أعلنت الدول األعربببباو في االتحاد من أجل المتوسببببط يوم  28نوفمبر "اليوم الدولي للبحر
األبيض المتوسبببط"  ،والذي سبببوف يصبببب محتااالً سبببنوياً؛ بهدف تعزيز هوية متوسبببطية
مشتركة ،ما تعزيز التبادل الثقافي بين دول المتوسط واحتران تنو المنطقة.
كما ويعد البعد الثقافي هو عنصبر مهم في اإلحتاال ،ويتي هذا اليوم العالمي الارصبة إلقامة
الاعباليبات والمعبارض والمهرجبانبات المحليبة والبدوليبة في جميا أنحباو المنطقبة بهبدف تعزيز
الروابط بين الراتين ،وتعزيز التبادل والحوار بين الثقافات في المنطقة.للمزيد انقر هنا
 .5إحاطة الصندوق األوروبي البحري ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية -2021
2027
كجزو من مطبار ميزانيبة اإلتحباد األوروبي للاترة  ، 2027-2021اقترحبت الماورببببيبة
األوروبية في يونيو  2018الئحة لمواصبلة الصبندوق المخصب لسبياسبة مصبايد األسبماك
المشبتركة والسبياسبة البحرية المتكاملة .يتي الصبندوق الجديد مزيدا ً من المرونة في البرام
الوطنية.
تمت الموافقة على الن المتاء عليه من قبل لجنة مصبايد األسبماك في  22فبراير 2021
بعبد اعتمباد من قببل المجلم ،من المتوقا أن ميعتمبد البرلمبان الن وياكمبل اإلجراو في
القراوة الثانية.للمزيد انقر هنا
 .6التعميم :مفتاح الى المستقبل برنامج األقاليم المتوسطية
يكتسب التعميم المزيد والمزيد من االعتراف كعملية رئيسية في سياق صنا السياسات ،وال
سيما في برام األقاليم؛ كلداة فعالة إلبراز نتائ التعاون ونتائجه منذ عام  .2018دعمت
ال  PANORAMEDستة تجارب للتعميم ،والتي ألهمت مطالق حملة موروعية
قصيرة.للمزيد انقر هنا
 .7يوافق برنامج  ENI CBC MeDعلى  11مشروعا ً جديدا ً لتعزيز نقل وإعادة
استخدام الممارسات الجيدة عبر منطقة البحر األبيض المتوسط
وافقت لجنة المراقبة المشبتركة  -وهي هيئة صبنا القرار في مشبرو ENI CBC MeD
– على  11مشببروعا ً من بين  69مقترحا ً تم تقديمها في مطار الدعوة لمشبباريا الرسببملة،
وتبلغ قيمة المشبباريا المختارة حوالي  11.5مليون يورو (  10.4مليون منها مسبباهمة من
اإلتحاد األوروبي) ،تجما ما يقارب ال  76منظمة من ربببباتي البحر األبيض المتوسببببط.
للمزيد انقر هنا

 ،من أجل المصبلحة

 .8نحو استتراتيجية ما بعد  2020للحد من التلوث البحري الناتج من الستفن في البحر األبيض
المتوسط
في آذار| مبارم  ، 2021عقبد المركز اإلقليمي لإلسببببتجباببة لحباالت التلوث البحري الطبارئبة في
البحر األبيض المتوسببط ” (( “REMPECهو مركز نشبباط مقليمي تابا لبرنام االمم المتحدة للبيئة/
وخطبة عمبل البحر األبيض المتوسبببببط )) اجتمباعبا ً في برشببببلونبة عبر اإلنترنبت ،نباق ببه ورببببا
اسببتراتيجية للوقاية من األمراض البحرية واإلسببتجابة لها في اقليم البحر األبيض المتوسببط ،تادار
ببالشببببباركبة بين كبل من المنظمبة البحريبة البدوليبة و اإلجتمبا اإلقليمي للخبراو الوطنيين ،ونباق
ايربببا ً الحد من تلوث السبببان تحت خطة لعام  ،2031-2022كما وقام الممثلون اثناو اإلجتما
باإلطال على المسودة الثانية إلستراتيجية العمل لعام .2031 -2022للمزيد انقر هنا

 .9بإمكاننا حماية المخزون السمكي؛ اذا تمت حماية  %30من البحر األبيض المتوسط مع حلول عام 2030
يالقي التقرير الجبديبد الصبببببادر عن الصببببنبدوق العبالمي للطبيعبة  30 " WWFفي :30
سببيناريوهات إلسببتعادة التنو البيولوجي ،ومعادة بناو األرصببدة السببمكية في البحر األبيض
المتوسببببط " الرببببوو على أهمية الحااظ على الحياة البحرية ،كما ويدعو ملى تاعيل مجراوات
صبارمة و تدابير من شبلنها توفير الحماية لحوالي  % 30من ميا البحر األبيض المتوسبط ما
حلول عبام  ،2030كمبا وكرم الجهود والماباوربببببات على اسببببتراتجيتين ببارزتيين يجري
اعدادهما بالتعاون بين مركز األنشببببطة اإلقليمية للمناطء المتمتعة بالحماية ،ومركز النشبببباط
اإلقليمي لبرنبام األمم المتحبدة للبيئبة /خطبة عمبل البحر األبيض المتوسببببط بموجبب اتاباقيبة
برشلونة تحت مطار اتااقية االمم المتحدة للتنو البيولوجي . CBDللمزيد انقر هنا

 .10إطالق المنصة اإللكترونية الجديدة " " The Switchers .org
يدعم اإلتحاد من أجل المتوسببببط مباردة ""The Switchers؛ من أجل تسببببريا التحول ملى أنماط
اإل سببتهالك واإلنتاا المسببتدامة في جنوب البحر األبيض المتوسببط ،وال سببيما من خالل تعزيز نه
اإلقتصاد الدائري .تدعم هذ المبادرة أيرًا تنايذ اتااقية برشلونة وبروتوكوالتها.للمزيد انقر هنا

 .11اطلقت  Blue Bio Medمجلستت ا الصتتوتي للترويج لمجتمع MeD Innovation
لإلقتصاد األزرق
جما اإلجتمبا االول لمجلم  Blue Bio MeDالبذي انعقبد في فبراير  2021عبر اإلنترنبت،
ممثلين عن األطر ومبادارات حوكمة البحر األبيض المتوسببط الرئيسببية ،ولقد سببعت ملى التاكير
BLUE BIO MeDsو  B-BLUEوتمهيبد
في طريقبة توسببببيا نطباق أنشببببطبة ونتبائ
الطريء نحو مجتما متوسطي ابتكاري اقوى لإلقتصاد األزرق.للمزيد انقر هنا

 .12الطاقات البحرية المتجددة في البحر األبيض المتوسط :نحو منظور طبيعي
جديد
ً
يات اسبببت الل مصبببادر الطاقة البحرية نقاشب با حول المناظر الطبيعية للبحر األبيض
المتوسببببط ،أكثر من الطاقات المتجددة األخرى ،ال يقتصببببر البحث في مجال الطاقة
الزرقاو على القربايا التكنولوجية ولكنه يدعو ملى نه أوسبا .تهدف شبراكة Blue
 Dealملى نقل المعرفة حول الطاقات الزرقاو والحث على نشبرها في البحر األبيض
المتوسط ،بدوا ً من تصنيف بسيط.للمزيد انقر هنا

الموارد والفرص
 .1اإلعالن الوزاري الثاني لإلتحاد من أجل المتوستتط بشتتالن االقتصتتاد األزرق المستتتدام:
شريط فيديو "اقتصاد أزرق مستدام لمنطقة البحر األبيض المتوسط"
بمناسببببة المؤتمر الوزاري الثاني حول اإلقتصببباد األزرق المسبببتدام ،أعد اإلتحاد من أجل
المتوسبط سبلسبلة من أشبرطة الايديو حول "تحقيء مقتصباد أزرق من أجل المتوسبط" ،يمكنك
مشباهدة اإلصبدارات القصبيرة شباهد هنا و شباهد هنا وبإمكانكم مشباهدة اإلصبدار الكامل شباهد
هنا
 .2كتيب عن " :بإتجاه إقتصاد أزرق مستدام في منطقة البحر األبيض المتوسط "
ألقي نظرة على الكتيب الذي يتحدث عن " اإلتجا نحو مقتصاد أزرق مستدام في منطقة البحر
األبيض المتوسببببط " البذي اعبد فريء اإلتحباد من أجبل المتوسببببط  ،UFMومتوفر ببالل بات
الثالث :اإلنجليزية ،الارنسية ،العربية.

 .3ندوات عبر اإلنترنت حول آلية المساعدة في  WestMEDبالشراكة مع BlueMed
نظمت  BlueMedكآلية للمسبببباعدة ندوتين عبر اإلنترنت حول سبببببل دعم نقل المعرفة
والتكنولوجيا نحو بلدان جنوب البحر األبيض المتوسبببط ،في مجاالت تربية األحياو المائية
المبتكرة والمستدامة (الص يرة) والسياحة المستدامة .للمزيد انظر هنا و هنا .

 .4متوستتط واحد :الممارستتات والنتائج واالستتتراتيجيات لبحر مشتتترك  -مواد المؤتمر
الختامي لت  CSA-BlueMedمتاحة اآلن
جميا التسببجيالت والمواد الخاصببة بجلسببات مؤتمر  CSA-BlueMedالنهائية ،جاهزة
ومتاحة بإمكانكم مشببباهدتها هنا ،وبإمكانكم أيربببا مشببباهدة جميا الايديوهات على القائمة
الخاصة في قناة ال  YouTubeللمشاهدة ار ط هنا

 .5انضم إلى مسابقة  BLueMedفريق  #HACKATHONمن  18حتى 30
مايو
في مطبار العمبل التجريبي بشبببببلن القمبامبة البحريبة؛ تطلء  BlueMedتحبدي فريء
 Hackathonلتطوير أفكار وحلول لبحر متوسطي صحي خا ٍل من البالستيك ،لتعزيز
النمو األزرق المسببتدام واإلقتصبباد الحيوي الدائري في البحر األبيض المتوسببط.للمزيد
انقر هنا

 .6دراسة التالثيرات وتدرابير التكيف مع جائحة  COVID-19على القطاع السياحي األوسطي
تم مصدار دراسة حول السياحة في البحر األبيض المتوسط في أكتوبرمن عام  ،2020وتم تقديمها ملى
الجمعية العامة للماورية المتوسطية ،حيث شارك ممثلون عن الماورية األوروبية والبرلمان
السيدتين ) Ms. Anna Athanasopoulou (DG GROWو ،Ms. Josianne Cutajar
كما وشارك ايرا ً لجنة (.)MEP,TRAN Committee, SEARICA Intergroupللمزيد انقر
هنا

 .7استكشف مركز المعرفة االفتراضي للبحر األسود
مركز المعرفة اإلفترارببي للبحر األسببود ) )BSVKCهو مشببرو تدعمه الماورببية األوروبية
وتدير األمانة الدولية الدائمة لمنظمة التعاون اإلقتصببادي للبحر األسببود (، )BSEC PERMIS
الهدف من ) (BSVKCهو توفير منصبببة مركزية للمعلومات حول االقتصببباد األزرق في البحر
األسببود وتحسببين التعاون بين أصببحاب المصببلحة والمشبباريا ذات الصببلة باإلقتصبباد األزرق في
المنطقة.للمزيد انقر هنا

 .8منصة اإلبتكار األورومتوسطية
 SEMEDهي مببادرة ببالتعباون ما الماورببببيبة األوروبيبة؛ تهبدف ملى ربط ومنتباا الار
للشبركات الناشبئة والمسبتثمرين والشبركات والجامعات وصبنا السبياسبات ومراكز البحوث
والحارنات في منطقة البحر األبيض المتوسط.للمزيد انقر هنا

 .9المدرسة الصيفية لإلقتصاد األزرق المستدام في المنطقة األورومتوسطية
الهدف من المدرسبة األورومتوسبطية لإلقتصباد األزرق المسبتدام التي أسبسبها المعهد الوطني لعلوم
المحيطات والجيوفيزياو التجربية عام 2021؛ هو خلء مسبارات وظياية مستقرة وجاذبة للمواهب
المطلوبة من أجل توسيا الدعم المائي في المنطقة .للمزيد انقر هنا

 .10ورقة السياسة الرئيسية بشالن المراقبة البحرية وورقة السياسة الرئيسية بشالن السياحة الساحلية
والبحرية
في آب| أغسبطم  ،2020تم اعتماد ورقة سبياسبة أسباسبية حول المراقبة البحرية رسبميا ً من قبل جميا شبركاو
 ، PANORAMEDتحدد هذ الورقة توصبيات محددة لمعالجة الرب ط المتزايد على حركة السبان والسبياحة
الجماعية وت ير المناخ ومصايد األسماك ال ير قانونية والتلوث .للمزيد انقر هنا

 .11التقرير العلمي األول عن المناخ والتغير البيئي في منطقة البحر األبيض المتوسط
لقد صببدر تقرير تقييم البحر األبيض المتوسببط األول بعنوان "المناخ والت ير البيئي في حوض البحر األبيض
المتوسببط :الورببا الحالي ومخاطر المسببتقبل" ،هذا التقريرالذي أعدته - MedECCالشبببكة المسببتقلة لخبراو
البحر األبيض المتوسببط حول المناخ والت ير البيئي ،-بالتعاون ما اإلتحاد من أجل المتوسببط ( ،) UFMحيث يقيّم
التقرير أفربببل المعارف العلمية المتاحة حول المناخ والت ير البيئي ،والمخاطر المرتبطة به في حوض البحر
األبيض المتوسط؛ لجعلها في متناول صانعي السياسات وأصحاب المصلحة والمواطنين .للمزيد انقر هنا

 .12تم تشغيل مجموعة أدوات ! AQUA-LIT
اكتشبببف معنا صبببندوق أدوات : AQUA-LITوهوعبارة عن مسبببتود على اإلنترنت
مليو بالحلول والتوصببببيات من أجل معالجة أفرببببل للقمامة البحرية .يعمل مشببببرو
 AQUA-LITالممول من  EMFFعلى مدار العامين الماربيين على محياو AQUA-
 ، LIT Toolboxوهو أيربا ً مسبتود عبر اإلنترنت يسبتهدف جميا أصبحاب المصبلحة
في سببلسببلة قيمة لتربية األحياو المائية ،ما حلول وتدابير وتوصببيات للتعامل ما القمامة
البحرية بشكل أفرل  -من حالة المنا ملى حالة معادة التدوير .-للمزيد انقر هنا

 .13برنامج األمم المتحدة للبيئة ’ ‘UNEPيطلق تقارير عن تمويل االقتصتتاد األزرق
المستدام
أصبببدرت مبادرة تمويل اإلقتصببباد األزرق المسبببتدام التابعة لبرنام األمم المتحدة للبيئة
تقريرين حول التمويبل المسببببتبدام لإلقتصببببباد األزرق األول :تحويبل المبد :كيايبة تمويبل
التعافي المسبببتدام للمحيطات هي دليل علمي للشبببؤون المالية والثاني ارتاا المد :رسبببم
خرائط تمويل المحيطبات لعقد جديد ،و تم منتاا التقارير من خالل الجهود التعاونية لاريء
المشرو .UNEP FI SBE

 EFCA .14دعوة للخبراء للتعبير عن اإلهتمام
تربمن وكالة مراقبة مصبايد األسبماك األوروبية  EFCAالتطبيء الموحد والاعال لقواعد
السبياسبة المشبتركة لمصبايد األسبماك؛ من خالل التنظيم و التنسبيء التشب يلي ألنشبطة الرقابة
والتاتي على مصببايد األسببماك من قبل الدول األعربباو ،ومسبباعدتها على التعاون .هذ
دعوة هي للتعبير عن االهتمام؛ بهدف ورببا قوائم الخبراو للمسبباعدة في أنشببطة التنسببيء
التشب يلي والمسباعدة في المشباريا المتعلقة بتحليل بيانات مصبايد األسبماك وتقييم المخاطر
وتقييم اإللتزام بالتدابير.للمزيد انقر هنا

 .15دورات تدريبية وندوات عبر اإلنترنت حول اإلقتصاد األزرق
هل تبحث عن أحدث الدورات التدريبية والندوات عبر اإلنترنت حول اإلقتصاد
األزرق؟ في قسبم موارد التدريب لمنصبة اإلقتصباد األزرق المتوسبطي ،يمكنك
الوصببببول ملى التسببببجيالت والمواد الخباصبببببة بالدورات التبدريبيبة والنبدوات
والمؤتمرات التي تاقدمها العديد من المنظمات التي ت اروا لإلقتصباد األزرق في
البحر األبيض المتوسط.للمزيد انقر هنا
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لمعرفة كيفية حماية بياناتك ،يمكنك قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بنا في موقعنا اإللكتروني
أنت تتلقى هذا البريد اإللكتروني؛ ألن معلوماتك موجودة في قاعدة بيناتنا ،بإمكاننك إلغاء اإلشتراك بالضغط هنا.
األخبارالعاجلة الحالية مدعومة ماليا ً من قبل اإلتحاد األوروبي من خالل منح ، BLUE IN MED EASME
وبالتعاون مع مرفق Med IMPومؤتمر المناطق البحرية الطرفية  -لجنة المتوسط.) IMC-CPMR( .

