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حول االقتصاد األزرق في منطقة    عن بعدمرحباً بكم في هذا العدد الحادي عشر من النشرة اإلخبارية  

 المتوسط! البحر األبيض 

( وشركائه لتعزيز االقتصاد االزرق في منطقة البحر األبيض (UfMستجد هنا أحدث المعلومات حول األعمال التي يقوم بها االتحاد من أجل المتوسط  

 المتوسط. 

 . 2022 لبري أ|  12العدد رقم 

منصة أصحاب المصلحة  النشرة اإلخبارية أو للنشر على    التالي منإلرسال األخبار واألحداث القادمة لإلصدار   هنا  اضغط
 لالقتصاد األزرق المتوسطي

 
 

م  وااللتحاقلمستخدم  لالسريع  دليل  ال اقرأ   استفادة  أقصى  على  األزرق  للحصول  لالقتصاد  المصلحة  أصحاب  منصة  ن 
 .المتوسطي

 

 آخر األخبار 

تتحد الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط من أجل التزامات قوية لمواجهة   .1

  الطوارئ المناخية والبيئية

المتوسط    42اجتمع وزراء من   أجل  االتحاد من  في  دولة عضو في  القاهرة    4في 

حول البيئة لحضور المؤتمر الوزاري الثاني لالتحاد من أجل المتوسط    ،2021أكتوبر  

األردن واالتحاد    بينوالعمل المناخي تحت الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط  

األوروبي. أكد الوزراء مجددًا التزامهم بالتصدي العاجل للتحديات المناخية والبيئية 

المتعددة التي تواجه المنطقة األورومتوسطية وتعكس أعلى طموح ممكن من خالل 

في استخدام الموارد. كما تم تنظيم حدث جانبي مواٍز    ومتّسمة بالكفاءةتسريع االنتقال نحو اقتصادات خضراء عادلة ومرنة ومستدامة ومحايدة مناخيًا  

أكتوبر، في   4)  أخضر وأزرقدائري  اقتصاد  التحول نحو    صلبالحماية واالستعادة في    - م الغذائية  التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية والنظحول  

نحو استعادة النظام البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي، مع  التنفيذية القاهرة وعلى اإلنترنت(، بهدف تسليط الضوء على مستوى الجهود السياسية و 

األخضر واألزرق  الدائري  التحول األوسع نحو االقتصاد    وكذلك ،  مع األخذ بعين االعتبار التغذية من البحرذائية،  التركيز بشكل خاص على النظم الغ 

  للمزيد انقر هنا   .على المستوى األورومتوسطي

 

 

 

منصة أصحاب المصلحة لالقتصاد  

 األزرق المتوسطي 
 أخبار نصف سنوية سريعة عن االقتصاد األزرق

 

mailto:blueconomy@ufmsecretariat.org
https://medblueconomyplatform.org/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/03/20220307_MedBESP_Users%20Guide-FINAL.pdf
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/env-ministerial-side-event-biological-diversity-ecosystem-restoration-and-food-systems-e4a9de5368/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/ufm-member-states-united-in-strong-commitments-to-face-the-climate-and-environmental-emergencies-ef919e4b4a/
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المستدامة في البحر  استراتيجية جديدة لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية   .2

  األبيض المتوسط والبحر األسود

المتوسط األبيض  البحر  في  األسماك  لمصايد  العامة  الهيئة  األسود   اعتمدت  والبحر   

(GFCM) للبحر األبيض المتوسط والبحر األسود    2030استراتيجيتها الجديدة لعام    

 في نهاية الدورة السنوية الرابعة واألربعين في 6 نوفمبر 2021. كما تم التوصل إلى 

 

 

 

ويستميد   .3 المصلحة    WestMEDمؤتمر  التنمية    -  2021ألصحاب  قنوات 

 الزرقاء المستدامة 

الثالث ألصحاب المصلحة     WestMED، انعقد مؤتمر ويستميد    2021نوفمبر    9في  

وزارة   مع  باالشتراك  تنظيمه  تم  الذي   ، الحدث  هذا  استقطب  إيطاليا.  روما،  في 

من   يقرب  ما  اإليطالية،  وضم    300الخارجية  أحدث    30مشارك  يغطون  خبيراً 

    للمزيد انقر هنا السياسات والتمويل والتطورات القطاعية.

 

 

 . االجتماع التاسع لمجموعة عمل االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق 4

. وتم مشاركة التطورات األولية  2021نوفمبر    18انعقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق عن بعد في  

م. كانت  بشأن االقتصاد األزرق المستدا  2021بشأن المساعدة الفنية لصياغة خارطة الطريق لتنفيذ اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط لعام  

ومنارة البحر األبيض المتوسط حول التلوث    2030مجموعة العمل أيًضا مناسبة للمفوضية األوروبية لتقديم مهمة استعادة محيطاتنا ومياهنا بحلول عام  

   للمزيد انقر هناالبحري مع التركيز األولي على النفايات البحرية. 

 للمزيد انقر هنا اتفاق بشأن حزمة طموحة من التدابير التي تترجم االستراتيجية إلى واقع ملموس.  

  

جربة ، تونس، لتحديد مسارات السياحة المستدامة  أصحاب المصلحة المحليين في ورشة عمل تشاركية عقدت في   Co-Evolve4BG . تشارك5

 بشكل أفضل 

دعم االتحاد من أجل المتوسط ورشة عمل تشاركية، ُعقدت في جربة )تونس(   

، في سياق مشروع االتحاد من أجل المتوسط "التطور 2021ديسمبر    17في  

لنمو المشترك لألنشطة البشرية والنظم الطبيعية المتوسطية للسياحة المستدامة وا

( المتوسط"  األبيض  البحر  في  Co-Evolve4BGاألزرق  هذا    (.  تنظيم  تم 

: المستفيد INSTM الحدث من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

Co-Evolve4BGالرئيسي من شراكة   والذي كان يتألف من ثالث جلسات    

 رئيسية. للمزيد انقر هنا 

 

االجتماع الثاني والعشرون لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها:   .6

 وثائق النتائج 

اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها  انعقد االجتماع الثاني والعشرون لألطراف المتعاقدة في 

(COP 22  في )في أنطاليا، تركيا. قدم االجتماع الثاني والعشرون   2021ديسمبر    10- 7

بأن  واضحة  إشارة  وأرسل  المتوسط  األبيض  البحر  في  االلتزام  لتجديد  شامالً  منبًرا 

د  على استعدا  (UNEP/MAP)المتوسط  برنامج األمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر  

للعمل بفعالية وفي الوقت المناسب لدعم المنطقة في إعادة بناء أهداف بيئية قوية أكثر  

  للمزيد انقر هنا. مراعاة للبيئة

 

قطاع   .7 في  حقيقية لالستثمار  ملموسة وفرصاً  األزرق حلوالً  النمو  يقدم مجتمع 

 اد األزرق االقتص 

النمو األزرق مؤتمرها لمنتصف المدة في  2021نوفمبر    18في   ، نظمت مجموعة 

االقتصاديين  للقادة  المتوسط  األبيض  البحر  ألسبوع  الرابعة  النسخة  إطار 

(MedaWeek    ميداويك برشلونة(.  المؤتمرات    MedaWeekميداويك  أحد  هو 

االقتصادية األكثر شهرة لقطاع األعمال في منطقة البحر األبيض المتوسط. وفي هذا  

  MED Blue Growthالصدد، قدم مجتمع النمو األزرق النتائج الرئيسية لمشاريع  

 للمزيد انقر هنا للقطاع الخاص. 

 

https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/corridors-to-sustainable-blue-development-accelerating-sustainable-innovation-and-cooperation-in-the-westmed-0f7697150b/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/9th-meeting-of-the-ufm-working-group-on-blue-economy-78eb05ed45/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/new-strategy-for-sustainable-fisheries-and-aquaculture-in-the-mediterranean-and-the-black-sea-1adc09a9e4/
https://www.enicbcmed.eu/co-evolve4bg-involves-local-stakeholders-participatory-workshop-held-djerba-better-identify-ways
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/22nd-meeting-of-the-contracting-parties-to-the-barcelona-convention-and-its-protocols-outcome-documents-b589f6e27c/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/22nd-meeting-of-the-contracting-parties-to-the-barcelona-convention-and-its-protocols-outcome-documents-b589f6e27c/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/the-blue-growth-community-presents-concrete-solutions-and-real-opportunities-for-investments-in-the-blue-economy-sector-70261fdb9c/
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األساليب   .8 بشأن  الدائمة  الخبراء  لجنة   / المتوسط  أجل  من  االتحاد  دليل  إطالق 

وجلسة   19-كوفيد  دام لما بعدواألدوات المشتركة إلعادة إطالق نموذج السياحة المست 

  اللجنة الطبية الدولية  -بناء القدرات لالتحاد من أجل المتوسط / لجنة الخبراء الدائمة  

المتوسطية   للجنة  التابعة  المستدامة  والسياحة  بالثقافة  المعنية  العمل  فرقة  اجتمعت 

. وقد تم 2021ديسمبر    15( عن بعد في  CPMRلمؤتمر المناطق البحرية الطرفية ) 

مة  تمرين بناء القدرات من أجل تنفيذ السياحة المستدااالنتهاء من االجتماع من خالل  

اللجنة المتوسطية لمؤتمر   ، الذي شارك في تنظيمهفي منطقة البحر األبيض المتوسط

واالتحاد من أجل المتوسط، حيث أسهم المشاركون في تمرين ملموس لتحديد المقترحات العملية التي تهدف إلى إطالق عمليات  المناطق البحرية الطرفية

إلداري متعدد المستويات. كان االجتماع أيًضا فرصة لتقديم وتفعيل الدليل العملي لالتحاد من أجل المتوسط  التنمية للسياحة المستدامة من خالل التعاون ا

التجديد االجتماعي واالقتصادي لمنطقة البحر األبيض المتوسط بعد األزمة: األساليب واألدوات المشتركة  حول " ومؤتمر المناطق البحرية الطرفية

 للمزيد انقر هنا  ".19- كوفيد إلعادة إطالق نموذج السياحة المستدامة بعد

 

  للسياحة المستدامة  MEDأيام ميد  .9

أيام لمؤتمر   MED ميد  أقيمت  المتوسطية  اللجنة  نظمتها  التي  المستدامة،  للسياحة 

 DestiMED و BEST MED بالتعاون مع مشروعيالطرفية  المناطق البحرية  

PLUS     واقترحت مجموعة واسعة من  2021ديسمبر    17إلى    14في روما من ،

امة  األحداث لمناقشة التجارب الحديثة ووجهات النظر المستقبلية حول السياحة المستد

في منطقة البحر األبيض المتوسط، بهدف المساهمة في انتعاش أكثر ذكاًء و مراعاة  

 للمزيد انقر هنا للبيئة لقطاع السياحة. 

 

 2030االتحاد األوروبي: استعادة محيطنا ومياهنا بحلول عام   مهمات .10

، بهدف  2030أطلقت المفوضية األوروبية مهمة استعادة محيطنا ومياهنا بحلول عام 

استعادة صحة واحدة من أثمن مواردنا المشتركة، وهي محيطنا ومياهنا، بحلول نهاية  

العقد. ستقوم المهمة بتنفيذ الصفقة األوروبية الخضراء من خالل استعادة النظم البيئية  

ومنع   البيولوجي،  محايدًا  والتنوع  األزرق  االقتصاد  وجعل  عليه،  والقضاء  التلوث 

 هنا )تسجيالت مهمة أيام معلومات( و  هناللمزيد انقر للكربون ودائريا. 

 

البالستيك   .11 كبسوالت  مشروع  ومؤتمره    Plastic Busters CAPإطالق 

المتوسط من خالل نهج   األبيض  البحر  البحرية في  النفايات  الصحفي. "مكافحة 

 "إداري متكامل واستراتيجي

: تعزيز نقل المعرفة لمعالجة النفايات  Plastic Busters CAPالمشروع الجديد   

النظم  على  القائم  التكيف  دمج  خالل  من  المتوسط  األبيض  البحر  في  البحرية 

.  2022يناير    26ي اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية" عن بعد في  اإليكولوجية ف

رعاية   تحت  المشروع  تجسيد  المتوسط  تم  أجل  من   Plasticمبادرة  "االتحاد 

Busters شبكة حلول التنمية المستدامة المتوسطية  " وMED SDSN  .)للمزيد انقر هنا بقيادة جامعة سيينا )إيطاليا 

 

د المفوضية األوروبية واللجنة أٲلوقيانوغرافية الحكومية الدولية  تتضافر جهو  .12

 التابعة لليونسكو من أجل تعزيز محو األمية في المحيطات في أوروبا 

اعتباًرا من   المحيطات:  في  األمية  ،   2022فبراير    1أخبار سارة من عالم محو 

األسماك ومصايد  البحرية  للشؤون  العامة  المديرية  األوروبية    أطلقت  للمفوضية 

(DG MARE  )لليونسكو و التابعة  الدولية  الحكومية  األوقيانوغرافية    اللجنة 

تحالف   لدعم  مستوى    EU4Oceanشراكة  على  األمية  لمحو  مبادرة  وهي   ،

  للمزيد انقر هنا مفوضية األوروبية.المحيطات التي أنشأتها ال

 

 قمة محيط واحد في بريست: قمة كوكب واحد للمحيط  .13

قمة محيط واحد  في محاولة لحشد المجتمع الدولي التخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من التحديات البيئية المتعددة التي تواجه محيطاتنا وبحارنا، انعقدت  

من األمم المتحدة،   . وعقدت القمة في سياق الرئاسة الفرنسية لمجلس االتحاد األوروبي، بدعم2022فبراير    11إلى    9في بريست، فرنسا، في الفترة من  

. انظر  وبهدف رفع المستوى الجماعي لطموح المجتمع الدولي بشأن القضايا البحرية وترجمة مسؤوليتنا المشتركة تجاه المحيط إلى التزامات ملموسة

 االلتزامات و  التسجيلإلى 

 

 

 

https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/task-force-on-tourism-and-culture-ufm-cpmr-imc-capacity-building-session-58bf7b1caa/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/task-force-on-tourism-and-culture-ufm-cpmr-imc-capacity-building-session-58bf7b1caa/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/task-force-on-tourism-and-culture-ufm-cpmr-imc-capacity-building-session-58bf7b1caa/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/task-force-on-tourism-and-culture-ufm-cpmr-imc-capacity-building-session-58bf7b1caa/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/social-and-economic-regeneration-of-the-mediterranean-after-the-crisis-shared-methods-and-tools-for-relaunching-a-sustainable-post-covid-19-tourism-model-8b56fe11e6/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/social-and-economic-regeneration-of-the-mediterranean-after-the-crisis-shared-methods-and-tools-for-relaunching-a-sustainable-post-covid-19-tourism-model-8b56fe11e6/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/social-and-economic-regeneration-of-the-mediterranean-after-the-crisis-shared-methods-and-tools-for-relaunching-a-sustainable-post-covid-19-tourism-model-8b56fe11e6/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/task-force-on-tourism-and-culture-ufm-cpmr-imc-capacity-building-session-58bf7b1caa/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/med-sustainable-tourism-days-several-paths-towards-a-common-goal-2e1fdae6ea/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/eu-missions-restore-our-ocean-and-waters-by-2030-94245d26b4/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
https://ufmsecretariat.org/project/plastic-busters/
https://ufmsecretariat.org/project/plastic-busters/
https://ufmsecretariat.org/project/plastic-busters/
https://ufmsecretariat.org/project/plastic-busters/
https://www.sdsn-mediterranean.unisi.it/
https://www.sdsn-mediterranean.unisi.it/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/plastic-busters-cap-project-kick-off-press-conference-combating-marine-litter-in-the-mediterranean-through-an-integrated-and-strategic-management-approach-1dca9ad05f/
http://ioc.unesco.org/
http://ioc.unesco.org/
http://ioc.unesco.org/
https://eu-oceanliteracy.eu/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/european-commission-and-ioc-unesco-join-forces-for-stronger-ocean-literacy-in-europe-5e1e83de8d/
https://www.youtube.com/channel/UCo71Kmpy2bREVKoBYTf3Z5A
https://www.oneplanetsummit.fr/en/commitments-15
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لهدف  14 المتوسط  األبيض  البحر  منارة  أجل  من  معًا  "العمل  ورشة عمل حول   .

 ؛ أمانة االتحاد من أجل المتوسط( 2022مارس  2-1استعادة محيطنا ومياهنا" )

نظمت بشكل مشترك من قبل المفوضية األوروبية )المديرية العامة للبحوث واالبتكار  

DG RTD   والمديرية العامة للشؤون البحرية والمصايد ،DG MARE  المديرية ،

التابعة   للبيئة  والبيئة   (DG ENVالعامة  المياه  )قسم  المتوسط  أجل  من  االتحاد   ،

العال التعليم  ي والبحث(، والرئاسة المشتركة لألردن  في واالقتصاد األزرق و قسم 

، وبناًء على المبادرة الرائدة  BlueMed Pilot االتحاد من أجل المتوسط، وفريق

بشأن التلوث البالستيكي بتوجه نحو منارة البحر األبيض المتوسط حول التلوث البحري لهدف استعادة محيطنا  (BlueMed Pilot Initiativeلبلوميد )

، تهدف ورشة العمل إلى: ربط بلو ميد بالمهمة ؛ الربط بشكل أكثر مباشرة مع لقاءات وزراء االقتصاد األزرق والبيئة   2030ومياهنا بحلول عام  

المتوسط   أجل  من  المتوسط  2021لالتحاد  أجل  من  لالتحاد  القادم  الوزاري  االجتماع  المصلحة   وكذلك  أصحاب  جمع  واالبتكار؛  البحث  حول 

يع ومتوسطيين أثناء تسهيل الحوار والتقدم ؛ وتسليط الضوء على ما تم تحقيقه على مستوى البحر األبيض المتوسط من خالل المبادرات والمشاراألور

  للمزيد انقر هنامن أجل المتوسط لالقتصاد األزرق والبيئة.  واالتحاد  BlueMedالتكميلية. جمعت ورشة العمل ألول مرة مجموعات عمل بلوميد

 

 االقتصاد األزرق االجتماع العاشر لمجموعة عمل االتحاد من أجل المتوسط حول   .15

( الرئاسة المشتركة لالتحاد  عن بعد؛ بروكسل و2022مارس    23ترأس االجتماع )

المتوسط   أجل  من    بينمن  بدعم  األوروبي  واالتحاد  أجل    أمانةاألردن  من  االتحاد 

( التبادل بشأن مسودة خارطة الطريق لتنفيذ االجتماع 1يهدف إلى: )الذي  المتوسط و

إعالن بشأن االقتصاد األزرق المستدام ؛    2021ل المتوسط  الوزاري لالتحاد من أج

بما في ذلك مؤتمر   2022الجدول الزمني لألحداث الرئيسية في عام    اقتسام(  2)  ،

يونيو )مؤتمر المفوضية األوروبية    22التمويل األزرق الذي سيعقد في برشلونة في  

ثات وأوجه التآزر بشأن األنشطة الجارية المتعلقة بالجوانب المستدامة لالقتصاد األزرق في  ( مناقشة التحدي 3بالتعاون مع االتحاد من أجل المتوسط( ؛ )

، ومرحلة رسملة مبادرة منتهكي  ومنارة البحر األبيض المتوسط 2030بما في ذلك مهمة استعادة محيطنا ومياهنا بحلول عام ) البحر األبيض المتوسط

  ( عرض الفرص القادمة في سياق 4؛ )  19-كوفيد مرحلة  ، والسياحة المستدامة بعدالبحريالحيز تخطيط  الساحلية ، والبالستيك ، واألراضي الرطبة 

المتوسط لحوض  الحدود  عبر  التعاون  األقاليمي     ENI CBC Med   ،2021-2027 برنامج  البرنامج  التنفيذية  و   Interreg NEXTو  الوكالة 

المناخية التحتية  للبنية  أورو و (CINEA) والبيئة    األوروبية  األقاليمي  به    Interreg EURO-MEDميد  - البرنامج  الخاص  الحوكمة  ومحور 

  للمزيد انقر هنا.  

 

   BlueInvest  2022يوم االستثمار األزرق  . 16

( السنوي  األزرق  االستثمار  يوم  و 2022مارس    28جمع  بروكسل  والعوامل  بعدعن  ؛  والمستثمرين  األعمال  ورجال  األزرق  االقتصاد  مبتكري   )

إلى تعزيز االبتكار واالستثمار في التقنيات المستدامة لالقتصاد  يوم االستثمار األزرق   التمكينية، بهدف خلق فرص عمل ملموسة وإبراز للشركات. يهدف

من قبل    إرساؤهوالشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. يتم  المبتدئة  للشركات    الموجه  إلى التمويل   والتوصل  التهيئةاألزرق، من خالل دعم  

   للمزيد انقر هنا مصايد األسماك.لالصندوق األوروبي البحري و

 

 منصة حلول بانوراما من أجل كوكب صحيعمل االتحاد من أجل المتوسط على االقتصاد األزرق تم النشر . 17

منصة حلول بانوراما  األزرق فينُشر عمل االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد  

وهي مبادرة شراكة تم إنشاؤها لتوثيق وتعزيز أمثلة الحلول    من أجل كوكب صحي،

والتنمية المستدامة، مما   الملهمة والقابلة للتكرار عبر مجموعة من موضوعات الحفظ

 للمزيد انقر هنا . شامال لجميع القطاعات اإلهامو اتعلميتيح  

 

  اكتشف إجراءات العقد المعتمدة حديثًا .18

لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة أربعة    2030- 2021أيد عقد األمم المتحدة  

المحيطات، مما أدى إلى بناء زخم عالمي للحلول القائمة    عموموتسعين إجراًء جديدًا عبر  

بشأن   القادمة  الرئيسية  العالمية  القمة  قبل مؤتمرات  بالمحيطات  المتعلقة  المعرفة  على 

. هذه المعلومات متاحة على  الرابطلبيولوجي. لمعرفة المزيد، اتبع هذا  المناخ والتنوع ا

 للمزيد انقر هنا الذي تم تجديده حديثًا.   Ocean Decadeموقع

 

  

https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/bluemed-workshop-working-together-towards-a-mediterranean-lighthouse-for-the-mission-restore-our-ocean-and-waters-5450a6434f/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/10th-meeting-of-the-ufm-working-group-on-blue-economy-23-march-2022-0b12f5e285/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/blueinvest-day-2022-6938d0b78e/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/ufm-work-on-blue-economy-at-the-panorama-solutions-for-a-healthy-planet-platform-afef770a29/
https://www.oceandecade.org/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/discover-newly-endorsed-decade-actions-56d626c813/


5 

 

 الموارد والفرص 
 

 لمشاريع الحوكمة  األولى  Interreg Euro-MED 2021-2027 ميد-أورو األقاليميالبرنامج  . دعوة1

إتاحة الفرصة    وبهدف .2022فبراير    24أول دعوة لمشاريع الحوكمة في   Interreg Euro-MED 2021-2027 ميد- برنامج األقاليمي أورو   أطلق

ن ثمار هذا للشركاء خارج االتحاد األوروبي للمشاركة في المشاريع، وتبادل خبراتهم حول القضايا المشتركة في البحر األبيض المتوسط، واالستفادة م

تمويل   إلى  الدعوة  هذه  تسعى  مواضيعية    4التعاون،  مجتمعية  لمدة    4ومشاريع  مؤسسي  حوار  د  7مشاريع  فتح  سيتم  للمشاريع سنوات.  ثانية  عوة 

   للمزيد انقر هناالقتراح حلول ملموسة في جميع مهام البرنامج.  2022المواضيعية اعتباًرا من يونيو 

 

الطرفية   ..2 البحرية  المناطق  االجتماعي واالقتصادي  الدليل العملي لالتحاد من أجل المتوسط ومؤتمر  حول "التجديد 

 لمنطقة البحر األبيض المتوسط بعد األزمة: األساليب واألدوات المشتركة إلعادة إطالق نموذج السياحة المستدامة بعد

 19-كوفيد مرحلة 

ظمات الدولية والبلدان وبرامج ومشاريع التعاون اإلقليمي األوروبي نتائج التجارب اإليجابية  في هذا الدليل، يشارك ممثلو المن 

  لسياحة المستدامة على المستوى المحلي ومستوى الحوض ل  مداد لتعزيز سالسل اإل  ةرائدفي التنفيذ الملموس للمبادرات ال 

المدني. في نهاية المطاف، يهدف  عالقة أوثق بين مستويات الحكومة والمجتمع  وتحديد قنوات االتصال لتعزيز    طيالمتوس

هذا المنشور إلى إثبات أن األزمة الحالية يجب اعتبارها فرصة لمزيد من المرونة واالستدامة في السياحة الساحلية والبحرية  

 للمزيد انقر هنا في البحر األبيض المتوسط. 

 

تم تمديد الموعد   -الشباب في منطقة البحر األبيض المتوسط دعوة رواد األعمال  .3

 2022أغسطس   15النهائي حتى 

بدعم جائزة المتوسط مرة أخرى  لريادة األعمال   ARLEM يفخر االتحاد من أجل 

لجائزة   التسجيل مفتوح اآلن  باب  المتوسط.  البحر األبيض  الشابة في منطقة  المحلية 

ت   2022 التي  الريادية  األبيض  للشركات  البحر  جنوب  في  المحلية  المجتمعات  عزز 

.  (ARLEM)متوسطية  - المتوسط، والتي تمنحها الجمعية اإلقليمية والمحلية األورو 

 للمزيد انقر هنا 

 

 " المحيطاتحول "تغذية االقتصاد األزرق وتبادل المعرفة  تاموجز السياس  .4

األدلة   على  القائمة  لإلدارة  مدخالت  توفر  التي  المحيطات  مراقبة  أنظمة  لبناء  األوروبي  لالتحاد  مبتكرة  مشاريع  عشرة 

للمحيطات واالقتصاد األزرق قد وحدت قواها في مجموعة "تغذية االقتصاد األزرق وتبادل المعرفة بالمحيطات". تحت  

يتضمن توصيات للمراقبة المستدامة للمحيطات    اتنشرت المجموعة موجًزا مشترًكا للسياس  ،  EuroSea  مشروع قيادة  

مما يمّكن المجموعة من تحقيق تأثير مجتمعي   ، BoosterEU Horizon Results  وإدارتها. يتم دعم هذا التعاون من قبل

 للمزيد انقر هنا . 2021أكتوبر   15إلى المفوضية األوروبية في  اتأعلى. تم تقديم موجز السياس

 

 البحري الحيز دليل دولي لتخطيط  :MSPglobalالمبادرة العالمية لتخطيط الحيز البحري    .5

البحري رسميًا خالل المؤتمر الختامي للمبادرة العالمية المشتركة بين اللجنة  الحيز  لتخطيط    MSPتم إطالق الدليل الدولي   

، المديرية العامة للشؤون البحرية ومصايد األسماك للمفوضية األوروبيةالدولية الحكومية لعلوم المحيطات واليونسكو و  

أنتج بشكل  الذي    البحري"الحيز  طيط  لتخ   MSP Global"الدليل الدولي  يغطي    .2021أكتوبر    5الذي انعقد يوم الثالثاء  

مجموعة متنوعة ليونسكو والمفوضية األوروبية  لالتابعة  (  IOCمشترك من قبل اللجنة الحكومية الدولية لألوقيانوغرافية )

 للمزيد انقر هنا من الموضوعات ودراسات الحالة واإلجراءات. 

 

 

 البحرية والتلوث البالستيكي لنفاياتل. من التلوث إلى الحل: تقييم عالمي 6

البحرية والتلوث البالستيكي لنفايات  االبحرية والتلوث البالستيكي عن تأثير  للنفايات  من التلوث إلى الحل: يكشف تقييم عالمي  

على صحة النظم البيئية والحياة البرية والبشر. كما يسلط الضوء على أنه بينما لدينا المعرفة، فإننا    كذلك  على البيئة وتأثيرها

زمة المتصاعدة. استفاد التقرير من المناقشات في  بحاجة إلى إرادة سياسية وإجراءات عاجلة من قبل الحكومات لمعالجة األ

، حيث اجتمعت البلدان لتحديد طريقة للمضي قدًما  2022مارس  2 - فبراير  28في  (UNEA) جمعية األمم المتحدة للبيئة

 اقرأ التقرير بشأن التحديات البيئية األكثر إلحاًحا في العالم.  الدوليفي التعاون 

 

للبيئة لخطة عمل البحر األبيض المتوسط واتفاقية   .7 لبرنامج األمم المتحدة  دليل الشباب لخطة عمل البحر المتوسط 

 برشلونة 

عاًما، ويقدم مقدمة مبسطة    17و  11لدليل إلى ممارسي محو األمية في المحيطات والمعلمين والقراء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  يهدف هذا ا

ة قائمفي اتفاقية برشلونة وطورتها تدريجياً،    واألطراف المتعاقدةلإلطار القانوني الذي أنشأته برنامج األمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط  

للمزيد  لبيئة البحرية والساحلية للبحر األبيض المتوسط باإلضافة إلى التنمية المستدامة.  باالمتعلقة    مجموعة واسعة من الموضوعات  يةتغط  ىبذلك عل

 انقر هنا 

https://interreg-euro-med.eu/en/call-1-governance-projects/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/social-and-economic-regeneration-of-the-mediterranean-after-the-crisis-shared-methods-and-tools-for-relaunching-a-sustainable-post-covid-19-tourism-model-8b56fe11e6/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/arlem-award-2022.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=ARLEM%20Award
https://eurosea.eu/new/policy-brief-nourishing-blue-economy-and-sharing-ocean-knowledge-2/
https://eurosea.eu/new/policy-brief-nourishing-blue-economy-and-sharing-ocean-knowledge-2/
https://eurosea.eu/new/policy-brief-nourishing-blue-economy-and-sharing-ocean-knowledge-2/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379196
https://www.unep.org/resources/pollution-solution-global-assessment-marine-litter-and-plastic-pollution
https://www.unep.org/unepmap/who-we-are/contracting-parties
https://www.unep.org/unepmap/what-we-do
https://www.unep.org/unepmap/news/news/young-persons-guide-mediterranean-action-plan-and-barcelona-convention
https://www.unep.org/unepmap/news/news/young-persons-guide-mediterranean-action-plan-and-barcelona-convention
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 " المفوضية األوروبية  من طرفمراقبة المحيط ل  2021يونيو  18 . نشر "تقرير حدث8

للشؤون البحرية ومصايد األسماك، )االبتكار البحري، المعرفة البحرية واالستثمار(،  المفوضية األوروبية  نظمت من قبل

 خدمة كوبرنيكوس البحرية  و EuroGOOS وروبي ووأمانة المجلس البحري األ EMODnet أمانةوشارك في تنظيمها  

Copernicus Marine Serviceيهدف إلى تحديد كيفية تسريع نشر تكنولوجيا الحدث  وهذا    .، بالتعاون مع المجتمع األوسع

 للمزيد انقر هنا ة وفعالية، واستكشاف الفجوات والمتطلبات في مراقبة المحيطات. مراقبة المحيطات األكثر كفاء

 

 ن متوفرا: التسجيل والعروض التقديمية البحريةالطاقات المتجددة بشأن  عن بعدندوة   .9

الندوة   عقد  بشأن  تم  بعد  المتجددة"عن  التقدم البحرية  الطاقات  السريعة  التقنيات   :

متوسطية  - األورو الجامعةونظمها االتحاد من أجل المتوسط   "، والتيوالفرص الواعدة 

(EMUNI  )  ،لتقرير شامل . بناًء على أحدث النتائج  2021نوفمبر    17يوم األربعاء

( عن االقتصاد األزرق المستدام في منطقة البحر 2021عن االتحاد من أجل المتوسط )

الم على   توسطاألبيض  الحدث  ركز  المختارة،  والتدخالت  العروض  خالل  ومن 

للمزيد انقر   .البحريةالخصائص القطاعية والتحديات والفرص لنشر الطاقات المتجددة 

 هنا 

 

 دليل محدث حول تمويل االتحاد األوروبي للسياحة  .10

  الموظفة الضوء على مجموعة واسعة من برامج التمويل  االلكتروني  يسلط هذا الدليل   

السنوات   متعدد  المالي  العمل  )إطار  الجديدة  األوروبي  االتحاد  ميزانية  - 2021من 

. ستدعم هذه الموارد  Next Generation EU  القادم  وجيل االتحاد األوروبي  (،2027

للمزيد انقر  شمولية.  نحو اتحاد أوروبي أكثر رقمية واستدامة و  الاالنتقالدليل  كذلك  و

 لدليل با وتوصل هنا

 

 ( H2020)    2020أفق  نتائج  - 2022فبراير   7ورشة عمل النقل المائي في  .11

والبنية  2022فبراير    7في   للمناخ  األوروبية  الوكالة  مع  بالتعاون  والبيئة،   التحتية 

(CINEA)  واالبتكار للبحث  العامة  األوروبيةلالتابعة    والمديرية  نظمتلمفوضية   ، 

STEERER  2020البحث واالبتكار في أفق  "   ورشة عمل بعنوان (H2020  )ا قدمم  

  300متحدثًا وأكثر من    20مع    "وتنافسية  ا أكثرمائي   نقالوخدمات ذكية وخضراء وآمنة  

العروض التقديمية والفيديو  بتوصل  وفي بروكسل.    عن بعدمشارك يحضرون الحدث 

 بالدليل   و

 

تقريًرا عن تقنية االقتصاد الحيوي األزرق وتوقعات   BLUE BIO MED تحالف االبتكار المتوسطي من أجل اقتصاد أزرق مستدام  صدري  .12

 السوق

تقرير ومشهد  BLUE BIO MED يقدم  االختراع،  براءات  ذات صلة عن  للسوق  معلومات  المستدامةالحالي  التنمية  أهداف  في  والمساهمات   ، 

(SDGs)  يا  المنطقة األورومتوسطية لثالثة مجاالت االهتمام في قطاع االقتصاد الحيوي األزرق: مصايد األسماك وتربية األحياء المائية، والتكنولوج  في

 للمزيد انقر هنا المستدامة الزرقاء.   والتنميةالحيوية الزرقاء، 

 

 ( 2021ديسمبر  7اسأل مواطنك عن الطاقة الزرقاء ) - BLUE DEALالصفقة الزرقاء  .13

المخصص  الصفقة الزرقاء  "اسأل المواطن على الطاقة الزرقاء" الذي نُظم في إطار مشروع    تهجينيالشارك االتحاد من أجل المتوسط في الحدث  

نين مناطق تجريبية حول آراء المواط  9الستثمار الطاقة الزرقاء. كان الهدف الرئيسي من الحدث هو تقديم ومناقشة نتائج المسح الذي تم إجراؤه في  

الهدف الشامل المتمثل في خلق بيئة مواتية الستثمارات االقتصاد األزرق والتنمية  إلى جانب  .  االمتعلقة بهالبنية التحتية    و   مشاريعوال  الطاقة الزرقاءحول  

روابط  المستدامة في اقتصاد البحر األبيض المتوسط، يهدف المشروع إلى زيادة النشاط عبر الوطني لمجموعات وشبكات األعمال المبتكرة؛ تطوير ال

ات العامة ومؤسسات المعرفة والمجتمع المدني؛ وإنشاء تحالفات عبر وطنية وإقليمية للصفقة  وأوجه التآزر بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والسلط

 .جات االستطالعاتاستنتا المزيد حول على  عرفت و  تسجيل الحدثب وصل ت الزرقاء. 
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