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بكم في هذا العدد ال حول االقتصاد األزرق في منطقة    عن بعد عشر من النشرة اإلخبارية    ثالثمرحباً 

 البحر األبيض المتوسط! 

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

 المتوسط. 

 . 2022 أكتوبر|  13العدد رقم 

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

 
 

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

 

 

 آخر األخبار   
  

1 

  يونيو، 21االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق ). 

 برشلونة( 

انعقد االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل االتحاد من أجل المتوسط  حول االقتصاد األزرق في مركز  

التجارة العالمي في برشلونة في  21 يونيو بالتعاقب مع مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط حول التمويل  

األزرق "االستثمار في اقتصاد أزرق مستدام في منطقة البحر األبيض المتوسط". اجتمعت الدول  وأصحاب 

  2021المصلحة لمواصلة التقدم في خارطة الطريق لتنفيذ اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط لعام 

يسية التي تمت مناقشتها على جدول األعمال اقتراح  بشأن االقتصاد األزرق المستدام. ومن بين البنود الرئ 

، والتي تم تنفيذها بنجاح بين دول بشأن بروتوكوالت "اإلبحار الصحي"اليونان بشأن التعاون اإلقليمي 

 االتحاد األوروبي على مدى السنوات الماضية. يمكن االطالع على العروض التقديمية لالجتماع هنا.
 

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://ufmsecretariat.org/platform/ufm-working-group-on-blue-economy/
https://ufmsecretariat.org/event/blue-finance-investing-mediterranean-blue-economy-2/
https://ufmsecretariat.org/event/blue-finance-investing-mediterranean-blue-economy-2/
https://medblueconomyplatform.org/11th-meeting-of-the-ufm-wg-on-be-presentations/
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مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط حول التمويل األزرق "االستثمار في اقتصاد  . 2

( يونيو، برشلونة  22أزرق مستدام في البحر األبيض المتوسط" )  

مركز التجارة  ب يونيو  22في انعقد مؤتمر التمويل األزرق لالتحاد من أجل المتوسط 

العالمي في برشلونة. كان الهدف من المؤتمر هو تشجيع االستثمارات في االقتصاد  

بشكل   مع التركيز المتوسط،األزرق المستدام وتمويله في منطقة البحر األبيض 

مصايد الللشؤون البحرية و بتمويل من المديرية العامة  .خاص على بلدان الجنوب 

اسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط بين االتحاد الرئ  حتوت التحاد األوروبي ل

( الوصول إلى التمويل  1جلستين رئيسيتين حول ) فياألوروبي واألردن بالتعاون الوثيق مع أمانة االتحاد من أجل المتوسط ، تم تنظيم المؤتمر 

(  2، وأفضل الممارسات المعمول بها حاليًا ؛ )ينيةرق المتوسطي ، والظروف التمكوالفرص والطرائق لالستثمارات في قطاعات االقتصاد األز

 اجتماعات التوفيق بين البلدان / مروجي المشروع والبنوك / المؤسسات المالية. للمزيد انقر هنا

 
أجل  ميد واالتحاد من -البرنامج األقاليمي أورو و  ويستميد  يشكل فريق مبادرة. 3

كيف  : الجنوبيين جلسات إعالمية مشتركة حول الفرص المتاحة للشركاء  المتوسط

( أكتوبر  10وأبريل   26)  ميد-البرنامج األقاليمي أورو تكون جزًءا من  

واالتحاد من  ويستميد ومبادرة  2027- 2021ميد - البرنامج األقاليمي أورونظم 

البرنامج   جلسة إعالمية عن "كيف تكون جزًءا من أبريل، 26في   أجل المتوسط

من أجل   الجنوبيين،تستهدف على وجه التحديد الشركاء  ميد؟"- األقاليمي أورو 

لتحديات  وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب حول ا ، ميد- أورو في مشاريع حول الدور الذي يمكنهم القيام به كشركاء مرتبطين البرنامج،التبادل بشأن 

المشتركة والتعاون على مستوى البحر األبيض المتوسط. للمزيد انقر هنا. تمحورت جلسة متابعة حول الدعوة الثانية للمشاريع المواضيعية، والتي 

أكتوبر.  10وعقدت في   يونيو، 23انطلقت في   

 

لنمو األزرق ل  المتوسطي  البرنامج األقاليميوبلوفسما و  سويتش ميد  دأزرق": يتح ال أخضر بدون " .4

ماي(  10لتعزيز االقتصاد األزرق الدائري في البحر األبيض المتوسط )  

، شارك برنامج سويتش ميد والبرنامج األقاليمي المتوسطي لمجتمع النمو األزرق  2022مايو  10في 

في تنظيم حدث رسملة هجين حول "تعزيز االقتصاد   بلوفسما لبرنامج األقاليمي المتوسطيلالمعياري المشروع و

، مناسبة أيًضا  بعد عناألزرق الدائري في البحر األبيض المتوسط". كان الحدث، الذي أقيم في برشلونة و

إلصدار تقرير حول اندماج االقتصاد الدائري في قطاعات االقتصاد األزرق في البحر األبيض المتوسط. لل مزيد 

 انقر هنا 

 
في بلدي" على تحديد الحلول الممكنة لسد فجوة المهارات البحرية في  ويستميد"الناجحة  حداثاألتساعد  . 5

 ماي، 27-26اإليطالية ) األعمال   حاضناتز فرص النمو الزرقاء للمسرعات وفاليتا( ولتعزي ماي، 12مالطا )

 نابولي( 

 ، وهي الندوة التي نظمها مركز مالطا الوطني لمبادرة"في بلدي ويستميد" واحدة من تسعة أحداث جمعت 

، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص في االقتصاد  ومنتدى مالطا البحري في فاليتا ويستميد

والخبراء واألوساط األكاديمية والشباب(  األزرق المالطي )بما في ذلك مشغلي الصناعة البحرية الرئيسيين 

، وكذلك  قتصاد األزرق الرئيسية في مالطالتحديد التحديات المتعلقة بفجوة المهارات بين سوق العمل ومناهج التعليم المتاحة عبر قطاعات اال 

الستكشاف نقاط القوة والفرص المتاحة لسد هذه الفجوة. للمزيد انقر هنا. شارك االتحاد من أجل المتوسط أيًضا في  26-27 مايو )نابولي( في   حدث  

 "ويست ميد في بلدي "، المخصص للنمو األزرق / االقتصاد األزرق للمسرعات والحاضنات اإليطالية. للمزيد انقر هنا 

 
( ماي  19مرصد جديد لالقتصاد األزرق لرصد وتعزيز استدامة أنشطتنا المتعلقة بالمحيطات ) .6  

مصايد باالتحاد األوروبي السيساعد المرصد الجديد المنسق من قبل المديرية العامة للشؤون البحرية و

الطريق نحو اقتصاد أزرق   ىاألخير علومركز األبحاث المشترك التابع لالتحاد األوروبي في وضع هذا 

،  2022ماي  19ضية األوروبية في  دائري ومستدام وخالي من الكربون. تم إطالق المرصد من قبل المفو

وهو جزء من استراتيجية االنتقال المحددة في بالغ المفوضية األوروبية حول تحويل االقتصاد األزرق في  

 االتحاد األوروبي من أجل مستقبل مستدام، والذي نُشر في ماي  2021.  للمزيد انقر هنا 

 

 
.  ثانية من اإلجراءات مرحلةتطلق  2030مهمة استعادة محيطنا ومياهنا بحلول عام  .7  

-"أبولو    طريقة، وهي حملة واسعة النطاق على  2030مهمة استعادة محيطنا ومياهنا بحلول عام أطلقت 

في  موجة ثانية من اإلجراءات التي تساهم  2022" لحماية واستعادة صحة محيطاتنا ومياهنا، في يونيو 11

حث واالبتكار، الهدف الشامل المتمثل في تحقيق النظم اإليكولوجية الصحية للبحار والمياه العذبة من خالل الب 

 ومشاركة المواطنين، واالستثمارات الزرقاء. للمزيد انقر هنا
 

https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/investing-in-a-sustainable-blue-economy-in-the-mediterranean-a8c8080913/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/info-session-how-to-be-part-of-interreg-euro-med-485658454f/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/interreg-euromed-the-westmed-initiative-and-the-ufm-team-up-for-a-joint-info-session-on-opportunities-for-southern-partners-d7c7405821/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/no-green-without-blue-switchmed-bluefasma-and-blue-growth-community-join-forces-to-promote-the-blue-circular-economy-in-the-mediterranean-4bc9a397d2/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/no-green-without-blue-switchmed-bluefasma-and-blue-growth-community-join-forces-to-promote-the-blue-circular-economy-in-the-mediterranean-4bc9a397d2/
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/07/2022_a-circular-blue-economy-for-the-mediterranean-switchmed.pdf
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/bridging-the-maritime-skills-gap-successful-westmed-event-helps-identify-possible-solutions-in-malta-1c5855a295/
https://westmed-initiative.ec.europa.eu/in-my-country-22-italy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:240:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:240:FIN
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/a-new-blue-economy-observatory-to-monitor-and-promote-the-sustainability-of-our-ocean-related-activities-0dbd4536a8/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/mission-restore-our-ocean-and-waters-by-2030-launches-a-second-wave-of-actions-599b3589ec/
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، مرسيليا( يونيو 14- 13" )2030نا بحلول عام  كيفية التعامل مع مهمة "استعادة محيطنا ومياه. 8  

، ومنارة البحر األبيض المتوسط، واإلجراءات المخططة ذات  2030الستعادة محيطنا ومياهنا بحلول عام  أفق أوروبا ركز الحدث على تنفيذ مهمة

مة من الصلة لتسريع االنتقال إلى انعدام التلوث في البحر األبيض المتوسط. على وجه الخصوص، قدم فرصة لتحديد المشاركة في إنشاء ميثاق المه

مستوى من االتحاد من أجل  رفيع ال أيًضا تمثيالضم حة والشباب المشاركة. تم تنظيم االجتماع، الذي خالل مناقشة كيف يمكن ألصحاب المصل

ينة مرسيليا وجامعة ، من قبل المفوضية األوروبية جنبًا إلى جنب مع منطقة بروفانس ألب كوت دازور ومجموعة بول مير ميديتيراني ومدالمتوسط

 .إيكس- مرسيليا، الباحثين والطالب. للمزيد انقر هن ا

بحث وابتكار جديدة لمنطقة البحر األبيض المتوسط  وزراء االتحاد من أجل المتوسط يطلقون أجندة. 9  

دولة في االتحاد من أجل المتوسط للمرة األولى   42، اجتمع وزراء البحث واالبتكار من يونيو 27في 

لمناقشة سبل تعزيز التعاون العلمي بشأن تغير المناخ والطاقة المتجددة والصحة. صادقوا على إعالن  

وزاري يسعى إلى استغالل إمكانات البحث واالبتكار لزيادة مرونة المنطقة األورومتوسطية في مواجهة  

. ، وكذلك لتعزيز الدبلوماسية العلميةالتحديات االجتماعية واالقتصادية، والتحديات البيئية، واألمن الغذائي

ق لمزيد من  ، اعتمد الوزراء إعالنًا وزاريًا يمهد الطري الحالية والمستقبلية للمنطقةبالنظر إلى التحديات 

، بما في ذلك ات والتنسيق واإلجراءات المشتركة، فضالً عن دعم بناء القدرط حول البحث واالبتكار والمهارات، وتعزيز الرواب تعزيز التعاون العلمي

 التنمية المستدامة والتوظيف. للمزيد انقر هنا  

 

  بحر األبيضبالمؤتمر الختامي حول تشكيل اقتصاد أزرق دائري في ال بلوفسما اختتام مشروع. 10

، مصر( يونيو، القاهرة 28- 27)المتوسط   

، فرصة مهمة للجمع بين الجهات الفاعلة شارك فيه االتحاد من أجل المتوسطقدم المؤتمر، الذي  

البحر  ضفتيالرئيسية بما في ذلك السلطات العامة والشركات والباحثين وممثلي المجتمع المدني من 

، ومناقشة األدوات  المشتركة وتبادل أفضل الممارسات األبيض المتوسط لتحديد التحديات والفرص

  لدائري المستدام لالقتصاد األزرق واألساليب والتوصيات لزيادة القدرة على االبتكار وتعزيز االنتقال ا

في المنطقة. يركز مشروع  البرنامج األقاليمي المتوسطي بلوفسما على قطاعي مصايد األسماك وتربية  

  ختبراتاألحياء المائية، ويطمح إلى إحداث تغييرات مستدامة وزيادة أداء االبتكار في االقتصاد الدائري للقطاع من خالل أدوات مخصصة وتنفيذ م

 بلوفسما الحية في  11 منطقة، في  9  دول متوسطية. للمزيد انقر هنا 

 

سيشيل( بر،شتن 08- 07)  2022بلو إنفست أفريقيا    .11 

فرصة لطرح المعرفة األفريقية والمهارات المحلية ومشاريع األعمال والمبادرات. كان الحدث بمثابة نقطة لقاء وتبادل  بلو إنفست أفريقيا  يوفر

، مع المبتكرين ورجال األعمال والشركات الصغيرة والشركات الناشئة  ا في جميع أنحاء أوروبا وإفريقياالتي تم تجميعه االستثمارية،لألطراف 

إفريقيا مع المصلحة المشتركة لتوليد فرص أعمال ملموسة وتطوير منتجات وخدمات مستدامة في قطاعات االقتصاد األزرق. كما كان العاملة في 

 التوفيق بين المستثمرين ورجال األعمال، في شكل جلسات ترويجية، في صميم الحدث. للمزيد انقر هنا 

 
  ،برشتن 14- 13الدولية: ربط البحوث البحرية وتعزيز الفوائد للمجتمع )  شاريميد ورشة عمل. 12

 مالطا( 

بتقييم ومعالجة التحديات المشتركة والناشئة المتعلقة بالتهديدات البيئية   شاريميد يقوم مشروع

  الصلة والتلوث في البحر األبيض المتوسط، وأنظمة المراقبة المشتركة ذاتالبحرية العابرة للحدود 

في تعزيز التأثيرات   الالزمة للرصد الفعال والحوكمة واتخاذ القرار. عرضت ورشة العمل إنجازات

  لرؤية المستقبلية على نطاق البحر، وتعزيز الحوكمة، واالتواصلعلى البحث الجماعي، وتحسين 

 األبيض المتوسط، واحتضان التعاون المباشر، ونقل التكنولوجيا والتدريب، وإشراك الخبراء من ضفتي البحر األبيض المتوسط. للمزيد انقر هن ا وهنا
 

  سمارتميداالستراتيجية  لمشاريع ا و  بيستميد  المتوسطي األقاليميامج ن لبرل الحدث النهائي المشترك . 13

ة( ، غرناطبرشتن 14)يض المتوسط السياحة في البحر األب وحوكمةبشأن تعزيز    

 بشراكة مع  جنة المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية الطرفيةللامن طرف  تنظيم الحدث النهائي المشترك تم

 ، بدعم من الشركاءأندلسيالليغادو   العامةاألندلسية  مؤسسةال روبا، والمجلس العسكري األندلسي،مجلس أو

  ، والجهات الفاعلة الخارجية بما فيالمتوسطي للبرنامج األقاليمي الرئيسيين في المشروعين االستراتيجيين

 كان هذا الحدث أيًضا مناسبة لبناء الزخم داخل مجتمع  األوروبية.والمفوضية ذلك االتحاد من أجل المتوسط  

  السياحة المستدامة األوسع في البحر المتوسط حول الخطوات التالية والمسارات القابلة للتطبيق في

  عزيز التخطيط الثقافيبهدف مشاركة األدوات / الحلول والتوصيات السياساتية التي تم تطويرها في إطار المشاريع والمخصصة لت  ،المستقبل

  اتوالمستدام للسياحة البحرية والساحلية والحوكمة في منطقة البحر األبيض المتوسط. شارك االتحاد من أجل المتوسط في جلسة مشتركة للسياس

 ود على أساس نتائجللمشاريع التي تهدف إلى إطالق مناقشة حول أوجه التآزر على مستوى البحر األبيض المتوسط وتقارب الجه االستراتيجية

 المشاريع. للمزيد انقر هنا 

https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/how-to-engage-with-the-mission-restore-our-ocean-and-waters-by-2030-0bed0b9c31/
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2022/06/UfM-Ministerial-Declaration-RI-EN-270622.pdf
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2022/06/UfM-Ministerial-Declaration-RI-EN-270622.pdf
https://ufmsecretariat.org/ministerial-conference-research-innovation-2022/
https://bluefasma.interreg-med.eu/
https://www.circlethemed.com/e/shaping-a-circular-blue-economy-in-the-mediterranean/description
https://blueinvest-africa-2022.b2match.io/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/framework-document-for-marine-observations-in-the-mediterranean-409c8e81b7/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/sharemed-international-workshop-connecting-marine-research-and-boosting-benefits-to-society-9236bd8b3a/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/best-med-smartmed-projects-final-events-enhancing-mediterranean-tourism-governance-b1f6006ab9/
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قادس(  بر،نتش   15-14بلو بيو ميد )األزرق  البتكارا ومؤتمر  الختامي منتدىال. 14  

 مؤتمره ،والمثمر الغنيعامين من التعاون  بعد بلو بيو ميد المتوسطي  البرنامج األقاليمي نظم مشروع

ب المصلحة  من أصحا  100جمع الحدث أكثر من   .2022 شتنبر 15-14، في ، إسبانياقادسالنهائي في 

بهدف تعزيز تحالفات من أجل االقتصاد األزرق. عمل المؤتمر عن بعد و  ياروحض المتوسطيين واألطلسيين

في تعزيز  على وجه الخصوص،ساهم المنتدى  المسار للمستقبل.على عرض إنجازات المشاريع وتحديد 

لف الساحلي  والتحا المستدامالحيوي األزرق  من أجل االقتصاد التعاون بين التحالف المتوسطي لالبتكار

 األطلسي للنمو األزرق، مدفوًعا بأطلزول. للمزيد انقر هن ا. يمكن الوصول إلى الكتيب النهائي للمشروع هنا

 

 

التخطيط المكاني   مجتمع ممارسة نحو تفعيل"  األبيض المتوسط   البحرفي  التخطيط المكاني البحري ورشة عمل. 15

، تونس( والمؤتمر الختامي  شتنبر  28-26البحر األبيض المتوسط" )غرب في البحر األبيض المتوسط  في  البحري

أكتوبر ، روما(   13-14)  

والمعهد   (أجس)سبيرمنتل  تهدف ورشة العمل التي نظمها المعهد الوطني ألوقيانوغرافيا وعلوم األرض والجغرافيا

  عمل التخطيط المكاني البحري في البحرتحالف  بالتعاون الوثيق مع التنسيق والشركاء في سباني لعلوم المحيطات اإل

في المغرب   عمل التخطيط المكانيب  السلطات المختصة بين المشتركة القضايا، إلى تعزيز التبادالت بشأن األبيض المتوسط

لبناء روابط بين المبادرات الدولية العاملة في   وكذلك  وفرنسا وإسبانيا والدول المجاورة؛والجزائر وتونس ومالطا وإيطاليا 

غرب   في منطقة التخطيط المكاني البحري غرب البحر األبيض المتوسط؛ ولتعزيز التبادالت حول إنشاء مجتمع ممارسة

  البحر األبيض المتوسط. كما وفرت ورشة العمل فرًصا قيمة لتعزيز الروابط مع المنظمات والمبادرات بما في ذلك االتحاد من أجل المتوسط،

المكاني  التخطيط خطة عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومبادرةلوبرنامج األنشطة ذات األولوية/مركز النشاط اإلقليمي ، ويستميد، و5+5ومبادرة 

للبحث  العامة المديرية  /التحاد األوروبيلمصايد الالمديرية العامة للشؤون البحرية و، وجنة اليونسكو الحكومية الدولية لعلوم المحيطاتلل البحري

واالبتكار )المهمة: استعادة محيطنا ومياهنا(، منارة البحر األبيض المتوسط، إلخ. للمزيد انقر هنا. تم تقديم مخرجات ونتائج التخطيط المكاني 

البحري نحو اقتصاد   المكاني، والتي تظهر الخصائص المميزة، والنهج الخاصة بالحوض، والحلول للتخطيط البحر األبيض المتوسط  في األوروبي

 أزرق مستدام وشامل وطويل األمد في البحر األبيض المتوسط  خالل المؤتمر الختامي للمشروع الذي عقد في مقر المركز الوطني لروما في روما.
 

( ن بعدلشبونة وع في  ،برنتش 30-29) المتوسطي للبرنامج األقاليميالمؤتمر الختامي لمجتمع النمو األزرق  . 16  

فرص تعاون فريدة تهدف إلى تعزيز  خلق األسس ل المتوسطي األقاليميلبرنامج ل على مدى السنوات الست الماضية، وضع مجتمع النمو األزرق 

بالتعاون الذي تم  واالحتفال المتوسط. كان المؤتمر الختامي فرصة ألفراد المجتمع لاللتقاءاألبيض نموذج جديد للنمو األزرق المستدام في البحر 

 كان االجتماع أيًضا مناسبة للتطلع إلى فرص التعاون المستقبلية لبرنامج .النمو األزرقمجتمع  عرض إنجازات الرسملة الرئيسية لمشروع تحقيقه. تم

 اوروميد الجديد. للمزيد انقر هنا

 
رسميًا  دسيفرفشيم تم إطالق برنامج  :األسماكمصايد .17  

من قبل اللجنة االستشارية العلمية  التوجيهيةدسيفرفش رسميًا بمصادقة وثيقته ي م يونيو، تم إطالق البرنامج 21في 

وسيدعم البرنامج البلدان المشاطئة    لمصايد األسماك التابعة للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط.

في البحر   بالتزاماتهم الخاصة بالهيئة العامة لمصايد األسماكللبحر األبيض المتوسط وأصحاب المصلحة في الوفاء 

من خالل المشاركة النشطة في المبادرات االستراتيجية. تتمثل أهداف البرنامج في خلق مجال   األبيض المتوسط

 متكافئ وضمان اإلدارة المستدامة لمصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط. للمزيد انقر هنا
 

أكتوبر، نابولي(  1 -  برنتش  29)  2022منتدى وظائف خفر السواحل المتوسطية . 18  

 غير ملزم وطوعي ومستقل يجمع بين ممثلين من المؤسسات والوكاالت ذات االختصاصات في وظائف خفر السواحل في البحر األبيض ابصفته حدث 

فرصة فريدة لتسهيل التعاون  2022لمنتدى المتوّسطي لمهاّم خفر الّسواحلا  المتوسط والمراقبين الدوليين بما في ذلك االتحاد من أجل المتوسط، قدم

 طراف في مجموعة واسعة من التحديات المشتركة بما في ذلك أنشطة السالمة البحرية واألمن وحماية البيئة، وكذلك تمكين الشراكاتمتعدد األ

 المحتملة ، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز الجهود الدولية لتعزيز سالمة وأمن األنشطة في البحر األبيض المتوسط. للمزيد انقر هنا
 

  بشأن إعادة إطالقالمتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية الطرفية  اللجنةو الحدث الجانبي لالتحاد من أجل المتوسط . 19

؛ نيقوسيا،  أكتوبر 6التاسع للبيئة )  يألوروبا في إطار المؤتمر الوزاري 19-ما بعد كوفيد  فترة للسياحة  ل   مستدام نموذج

   قبرص(

في إطار المؤتمر الوزاري األوروب ي التاسع للبيئة )5- 7 أكتوبر؛ نيقوسيا، قبرص( الذي يتناول )من بين أمور أخرى(  

 نظم دائري، والسياحة المستدامة، والتعليم من أجل التنمية المستدامة في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا،االقتصاد ال

بمشاركة منظمة السياحة  و  االتحاد من أجل المتوسط جنبًا إلى جنب مع اللجنة المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية الطرفية

العالمية في 6 أكتوبر حدثًا جانبيًا حول "التجديد االجتماعي واالقتصادي لمنطقة البحر األبيض المتوسط بعد الوباء:  

األساليب واألدوات المشتركة إلعادة  إطالق نموذج مستدام للسياحة لفترة ما بعد كوفيد –19". اتخذ الحدث الجانبي شكل  

https://backend.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Governance/Projects/BLUE_BIO_MED/Library/WP2/2.2.1_-_Promotional_material/BLUE_BIO_MED_Final_brochure.pdf
https://blue-bio-med.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/blue-bio-med-gathers-atlantic-and-mediterranean-blue-bioeconomy-stakeholders-for-its-final-conferenc/
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://mspmed.eu/events/pan-western-med-conference/
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/mspmed-project-final-conference-13-14-october-5f48ead6f8/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/blue-growth-community-final-conference-sustainable-blue-economy-in-the-mediterranean-0a856a3475/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/fisheries-medsea4fish-programme-formally-launched-36bfcaede2/
https://mcgff2022naples.nicepage.io/ITA.html#sec-6294
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/ninth-environment-for-europe-ministerial-conference-a09c685bf2/
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/03/socialandeconomicregenerationufmcprm.pdf
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/03/socialandeconomicregenerationufmcprm.pdf
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 ستدامة معتمرين لبناء القدرات، مما يمّكن المشاركين من مشاركة والتعرف على األدوات واألساليب المتاحة لضمان تقديم سياسات وُسبل للسياحة الم

 تعزيز مهارات المشغلين وأصحاب المصلحة في هذا القطاع. للمزيد انقر هنا 

 
أكتوبر،   19-17والقمة العالمية للتمويل األزرق )  2022المستدامة لعام   قمة المحيطات. 20

 برشلونة( 

أبرم مجلس العالمي للمحيطات شراكة مع مدينة وميناء برشلونة لتطوير مركز االقتصاد األزرق  

العالمي، بمقره في برشلونة، إسبانيا. احتفااًل بهذه الشراكة الجديدة، استضاف المجلس العالمي  

ات حدثين محيطيين عاليي التأثير في هذه المدينة الساحلية النابضة بالحياة: العودة المتوقعة  للمحيط

أكتوبر، يليها إطالق   18إلى  17، التي ستعقد في الفترة من 2022بشدة لقمة المحيطات المستدامة 

متوسط قواه  أكتوبر. وحد االتحاد من أجل ال 19في   2022بلوفين  –القمة العالمية للتمويل األزرق 

 مع المجلس العالمي للمحيطات كشريك مؤيد لألحداث. للمزيد انقر هنا
 

أكتوبر، كريت(  25) لحدث متابعة االقتصاد األزرق لمديرية العامة للشؤون البحرية والمصايد باالتحاد األوروبي ل الذكي  تخصص ال . 21  

 مع التركيز على التكنولوجيالمديرية العامة للشؤون البحرية والمصايد باالتحاد األوروبي ا كمتابعة مباشرة لجلسات الوساطة الخمس التي عقدتها

 لمديرية العامة للشؤون ا نظمت الحيوية الزرقاء والطاقات البحرية المتجددة والسياحة الساحلية والبحرية وتربية األحياء المائية ومصايد األسماك،

لتعزيز الشراكات بين األقاليم وسالسل    أكتوبر حدثًا هجينًا يركز على استراتيجيات التخصص الذكية 25ي ف البحرية والمصايد باالتحاد األوروبي

لالقتصاد   التي تم إطالقها مؤخًرا هذه المنصة المواضيعيةقيمة االقتصاد األزرق عبر الحدود. باإلضافة إلى نتائج جلسات الوساطة، قدم الحدث 

لمديرية العامة للشؤون البحرية  ا بالتعاون مع األوروبي باالتحاد المديرية العامة للسياسة اإلقليمية شاؤها من قبلوالتي يتم إن المستدام،  األزرق

      والمصايد باالتحاد األوروبي. للمزيد انقر هنا
 

بناء القدرات بشأن تطوير المشاريع   مع متتالية والمعنية باالقتصاد األزرقمجموعة العمل الثانية عشرة التابعة لالتحاد من أجل المتوسط  . 22

ببرامج تمويل االتحاد األوروبي )"الوصول إلى تمويل االتحاد األوروبي لمشروع االقتصاد األزرق الخاص بك: جلسة تدريبية حول   المرتبطة

( ن بعد وع أكتوبر؛ العقبة، األردن   25-24تطوير مقترح المشروع"( )   

أكتوبر من أجل مناقشة األنشطة المشتركة الجارية والمستقبلية، وتبادل  25- 24في  وعن بعداجتمعت البلدان وأصحاب المصلحة في العقبة، األردن، 

على المدى  المعلومات حول التطورات التشغيلية )أي المشاريع، والمساعدة الفنية، ومجموعات الحوار( المتعلقة بمجاالت األولوية المتفق عليها

 ؛: تنويع الموانئ والمراسي الصغيرة)المتمثلة في  2021 لعامي لالتحاد من أجل المتوسط القصير في إطار خارطة الطريق لتنفيذ اإلعالن الوزار

خالل جلسة بناء القدرات   .كعامل تمكين شامل للقطاع التخطيط المكاني البحري ؛ والنظم البيئية لالبتكار ومقدمة لمفهوم استراتيجيات التخصص الذكي

وأصحاب المصلحة المهتمين من خالل التدريبات العملية المرتبطة ببرامج تمويل االتحاد األوروبي، واالنفتاح بشكل متزايد المتتالية، تم توجيه البلدان 

على الشركاء الجنوبيين. جمعت الجلسة بين أساسيات تطوير مقترح المشروع، وسلطت الضوء على الدعوات الملموسة لتقديم العروض، وقدمت  

     أمثلة ملموسة لمشاريع االقتصاد األزرق الجارية التي يتم حسابها بمشاركة الشركاء الجنوبيين. للمزيد انقر هنا

 

 الموارد والفرص 
  
: اقتصاد المحيط يغذي التحول األخضر األوروبي 2022تقرير االقتصاد األزرق لالتحاد األوروبي لعام  . 1  

نشرت المفوضية األوروبية تقريرها السنوي عن االقتصاد األزرق لالتحاد األوروبي في ماي، حيث قامت بتقييم وكشف  

والتطورات في جميع القطاعات االقتصادية المتعلقة بالمحيطات والمناطق الساحلية. مع حجم مبيعات يزيد   المساراتأحدث 

المضافة اإلجمالية، تساهم قطاعات االقتصاد األزرق في االتحاد  مليار يورو من القيمة 184ومليار يورو   665عن 

، ال سيما في مناطقه الساحلية. تعد القطاعات الزرقاء في االتحاد األوروبي بمثابة أرض هااألوروبي بشكل كبير في اقتصاد

خضر إلى المستوى التالي. خصبة للحلول والتقنيات المبتكرة التي يمكن أن تساعد في مكافحة تغير المناخ واالنتقال األ

 .تعرف على المزيد هنا وانقر هنا لتنزيل التقرير.

 
 

اقتصاد دائري أزرق لمنطقة البحر األبيض المتوسط: الممارسات والفرص الحالية . 2  

في تطوير االقتصاد الدائري في القطاعات الزرقاء الرئيسية في البحر األبيض  الوضع الراهنيهدف هذا التقرير إلى وصف 

األبيض المتوسط، كما يقدم رؤى حول كيفية تعزيز هذه التطورات، وكيف يمكن تعزيز عملية النقل عبر حوض البحر  

للبرنامج األقاليمي  ن من االتحاد األوروبي، مجتمع النمو األزرقي ت . وقد تم إعداده في إطار مبادرتين ممولالمتوسط

المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية   اللجنة ، الناشئين أيًضا عن الرغبة في توحيد جهودسويتش ميد وبرنامجالمتوسطي 

المتوسط لالستهالك واإلنتاج األبيض ومركز النشاط اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر  الطرفية

 .المستدامين. الوصول إلى التقرير هنا
 
 

 
 

https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/side-event-in-the-framework-of-the-unece-environment-conference-f0fb37d111/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/2022-sustainable-ocean-summit-and-global-blue-finance-summit-55658cb5f6/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/smart-specialisation-for-sustainable-blue-economy-9b9bbdadc5/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/12th-ufm-working-group-on-blue-economy-and-back-to-back-capacity-building-on-project-development-associated-to-eu-funding-programs-access-eu-funding-for-your-blue-economy-project-training-s/
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-blue-economy-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-blue-economy-report-ocean-economy-fuels-european-green-transition-2022-05-18_en
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/07/2022_a-circular-blue-economy-for-the-mediterranean-switchmed.pdf
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المبادرة البحريّة في غرب المتوّسط  هاكاثونات التتسجي. 3  

تحت الرئاسة المشتركة الليبية والمالطية   2022يونيو   30حول تطوير المشروع في المبادرة البحرّية في غرب المتوّسط  هاكاثونات أقيمت فعاليات

والموانئ،   السياحة المستدامة، وتربية األحياء المائية، والشحن األخضرتم تطوير أفكار لمشاريع مستقبلية حول   . البحرّية في غرب المتوّسط مبادرةلل

 والمهارات الزرقاء، والمجموعات البحرية. شاهد التسجيالت هنا

 
 

المفوضية األوروبية حول تنفيذ توجيهات التخطيط المكاني البحري نشر تقرير . 4  

نشرت المفوضية األوروبية تقريًرا عن تنفيذ توجيه التخطيط المكاني البحري، والذي يحدد التزام الدول  

على أبعد تقدير.  2021مارس  31دولة بوضع خطط مكانية بحرية بحلول   22األعضاء الساحلية البالغ عددها 

أن غالبية الدول األعضاء الساحلية لديها اآلن خطة مكانية بحرية قائمة، ال يزال هناك مجال كبير  في حين

 إلحراز تقدم. للمزيد انقر هنا والوصول إلى التقرير هنا
 

حول إدارة إمكانات النمو األزرق  ن بعد برنامًجا ع يالمتوسط للبرنامج األقاليمي األزرقيطلق مجتمع النمو . 5

 في البحر األبيض المتوسط 

يقدم برنامج التعلم "تعزيز وإدارة إمكانات النمو األزرق في البحر األبيض المتوسط" الفرصة الكتساب المعرفة  

  لالقتصاد األزرق واستكشاف أفضل الممارسات النظرية األساسية حول المجاالت الموضوعية الرئيسية

، خاصة  لبرنامج األقاليمي المتوسطيا  اتمجتمع واألدوات واإلنجازات من خالل الخبرة القيمة المكتسبة داخل

 ضمن مجتمع النمو األزرق. للمزيد انقر هنا 
 

االن  توفر م األزرق مهنيالمسار لل  االفتراضي مركزال. 6  

  ذلكعبارة عن منصة رقمية مصممة لجذب الشباب وكالمركز االفتراضي للمسار المهني األزرق 

ذوي الخبرة لسد فجوات المهارات الحالية التي ستزيد من فرص العمل في خدمات  والمهنيين العمال 

  كذلوك خبراتهمللتطوير للمهنيين لالقتصاد األزرق كفرصة  المركز النمو األزرق الرئيسية. يروج

هذه   النشطين بالفعل في ذلكوك قطاعات االقتصاد األزرقعلى   ينلتعليم المهنيين الشباب المقبل

 القطاعات. للمزيد انقر هنا
 

نحو تنمية مستدامة للطاقات البحرية المتجددة في البحر األبيض المتوسط . 7  

األزرق للبرنامج نُشر تقرير "نحو تنمية مستدامة للطاقات البحرية المتجددة في البحر األبيض المتوسط" في إطار مجتمع النمو 

لمحة عامة عن تطوير الطاقات البحرية المتجددة في منطقة البحر  ويعرض   .األزرق لمخطط ا ، بقيادةاألقاليمي المتوسطي

مختلف التقنيات الحالية والحاالت العملية للتوفيق بين التنوع البيولوجي وتطوير الطاقات البحرية   كما يطرح األبيض المتوسط

 المتجددة. للمزيد انقر هنا 
 

 األحداث القادمة
 

عن بعد  - 2022نوفمبر  3المعني بالبيئة، فريق العمل السادس لالتحاد من أجل المتوسط . 1  

2. االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة )كوب 14(، 5-13 نوفمبر 2022، 

الصين  -ووهان   

 3. مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ 2022 )كوب 27(، 6-18 نوفمبر 2022، شرم الشيخ –  مصر  

4. الحدث الجانبي لالتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق المستدام "مد متصاعد يرفع جميع القوارب"  )كوب 27(، 17 
مصر -، شرم الشيخ 2022نوفمبر   

 5. منتدى التخطيط المكاني البحري الدولي الخامس، 21 نوفمبر 2022، برشلونة - إسبانيا 

 6. المؤتمر الدولي الثالث للتخطيط المكاني البحري، 22 نوفمبر 2022، برشلونة - إسبانيا 

7. يوم المعلومات للصندوق األوروبي للبحار ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية، نوفمبر 2022، بروكسل - بلجيكا.  

 دعوات تقديم العروض مفتوحة اعتباًرا من 13 أكتوبر 
 8. منتدى المجموعات الزرقاء،  29 نوفمبر 2022، روسكوف -  فرنسا

 9. المؤتمر الدولي الخامس التصاالت علوم البحار، 30 نوفمبر - 1 ديسمبر 2022، سيت – فرنسا وعن بعد

عن بعد -ديسمبر  1حول األراضي الرطبة، مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط . 10  

11. مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي )االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في مؤتمر التنوع البيولوجي، اتفاقية التنوع   
 البيولوجي - الجزء الثاني(، 7-9 ديسمبر، مونتلاير - كندا

 12. المؤتمر الدولي األول للتعليم والتدريب في المحيطات، 09-11 يناير 2023، غينت - بلجيكا

https://www.westmed-initiative.eu/in-my-country-22-hackathon/
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)185&lang=en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/european-commission-report-implementation-maritime-spatial-planning-directive-good-progress-more-2022-05-03_en
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/the-blue-growth-community-launched-the-online-program-0dc940e58d/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/virtual-blue-career-centre-is-available-d42c6e6eac/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/towards-a-sustainable-development-of-marine-renewable-energies-in-the-mediterranean-8599989418/
https://ramsar.org/event/14th-meeting-of-the-conference-of-the-contracting-parties
https://sdg.iisd.org/events/2021-un-climate-change-conference-unfccc-cop-27/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/cop-27-side-event-on-sustainable-blue-economy-in-the-mediterranean-a-rising-tide-which-lifts-all-boats-d094940240/
https://www.mspglobal2030.org/msp-forum/
https://www.mspglobal2030.org/events/3rd-international-conference-on-msp/
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/emfaf-2022-info-day-2022-11-24_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/emfaf-call-proposals-regional-flagships-projects-supporting-sustainable-blue-economy-eu-sea-basins_en
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2927-forum-blue-cluster-2022
https://www.commocean.org/
https://www.cbd.int/conferences/2021-2022
https://www.cbd.int/conferences/2021-2022
https://conference.oceantraining.eu/
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 . اإللكتروني موقعنا في بنا الخاصة الخصوصية سياسة قراءة يمكنك بياناتك، حماية كيفية لمعرفة

 .هنابالضغط  االشتراك إلغاء بإمكانك بيناتنا، قاعدة في موجودة معلوماتك ألن اإللكتروني؛ البريد هذا تتلقى أنت

 
ً   مدعومة الحالية األخبار العاجلة  IMPمرفق مع وبالتعاون ،CINEA MED IN BLUE منح خالل من األوروبي االتحاد قبل من ماليا

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