منصة أصحاب المصلحة لالقتصاد
األزرق المتوسطي
أخبار نصف سنوية سريعة عن االقتصاد األزرق

مرحبا ً بكم في هذا العدد الثالث عشر من النشرة اإلخبارية عن بعد حول االقتصاد األزرق في منطقة
البحر األبيض المتوسط!
ستجد هنا أحدث المعلومات حول األعمال التي يقوم بها االتحاد من أجل المتوسط ) )UfMوشركائه لتعزيز االقتصاد االزرق في منطقة البحر األبيض
المتوسط.
العدد رقم  | 13أكتوبر .2022

اضغط هنا إلرسال األخبار واألحداث القادمة لإلصدار التالي من النشرة اإلخبارية أو للنشر على منصة أصحاب المصلحة
لالقتصاد األزرق المتوسطي
اقرأ الدليل السريع للمستخدم وااللتحاق للحصول على أقصى استفادة من منصة أصحاب المصلحة لالقتصاد األزرق
المتوسطي.

آخر األخبار
1
 .االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق ( 21يونيو،
برشلونة)
انعقد االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق في مركز
التجارة العالمي في برشلونة في  21يونيو بالتعاقب مع مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط حول التمويل
األزرق "االستثمار في اقتصاد أزرق مستدام في منطقة البحر األبيض المتوسط" .اجتمعت الدول وأصحاب
المصلحة لمواصلة التقدم في خارطة الطريق لتنفيذ اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط لعام 2021
بشأن االقتصاد األزرق المستدام .ومن بين البنود الرئيسية التي تمت مناقشتها على جدول األعمال اقتراح
اليونان بشأن التعاون اإلقليمي بشأن بروتوكوالت "اإلبحار الصحي" ،والتي تم تنفيذها بنجاح بين دول
االتحاد األوروبي على مدى السنوات الماضية .يمكن االطالع على العروض التقديمية لالجتماع هنا.
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 .2مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط حول التمويل األزرق "االستثمار في اقتصاد
أزرق مستدام في البحر األبيض المتوسط" ( 22يونيو ،برشلونة)
انعقد مؤتمر التمويل األزرق لالتحاد من أجل المتوسط في  22يونيو بمركز التجارة
العالمي في برشلونة .كان الهدف من المؤتمر هو تشجيع االستثمارات في االقتصاد
األزرق المستدام وتمويله في منطقة البحر األبيض المتوسط ،مع التركيز بشكل
خاص على بلدان الجنوب .بتمويل من المديرية العامة للشؤون البحرية والمصايد
لالتحاد األوروبي وتحت الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط بين االتحاد
األوروبي واألردن بالتعاون الوثيق مع أمانة االتحاد من أجل المتوسط  ،تم تنظيم المؤتمر في جلستين رئيسيتين حول ( )1الوصول إلى التمويل
والفرص والطرائق لالستثمارات في قطاعات االقتصاد األزرق المتوسطي  ،والظروف التمكينية ،وأفضل الممارسات المعمول بها حاليًا ؛ ()2
اجتماعات التوفيق بين البلدان  /مروجي المشروع والبنوك  /المؤسسات المالية .للمزيد انقر هنا
 .3يشكل فريق مبادرة ويستميد والبرنامج األقاليمي أورو-ميد واالتحاد من أجل
المتوسط جلسات إعالمية مشتركة حول الفرص المتاحة للشركاء الجنوبيين :كيف
تكون جز ًءا من البرنامج األقاليمي أورو-ميد ( 26أبريل و 10أكتوبر)
نظم البرنامج األقاليمي أورو-ميد  2027-2021ومبادرة ويستميد واالتحاد من
أجل المتوسط في  26أبريل ،جلسة إعالمية عن "كيف تكون جز ًءا من البرنامج
األقاليمي أورو-ميد؟" تستهدف على وجه التحديد الشركاء الجنوبيين ،من أجل
التبادل بشأن البرنامج ،حول الدور الذي يمكنهم القيام به كشركاء مرتبطين في مشاريع أورو-ميد ،وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب حول التحديات
المشتركة والتعاون على مستوى البحر األبيض المتوسط .للمزيد انقر هنا .تمحورت جلسة متابعة حول الدعوة الثانية للمشاريع المواضيعية ،والتي
انطلقت في  23يونيو ،وعقدت في  10أكتوبر.
" .4ال أخضر بدون أزرق" :يتحد سويتش ميد وبلوفسما والبرنامج األقاليمي المتوسطي للنمو األزرق
لتعزيز االقتصاد األزرق الدائري في البحر األبيض المتوسط ( 10ماي)
في  10مايو  ،2022شارك برنامج سويتش ميد والبرنامج األقاليمي المتوسطي لمجتمع النمو األزرق
والمشروع المعياري للبرنامج األقاليمي المتوسطي بلوفسما في تنظيم حدث رسملة هجين حول "تعزيز االقتصاد
األزرق الدائري في البحر األبيض المتوسط" .كان الحدث ،الذي أقيم في برشلونة وعن بعد ،مناسبة أيضًا
إلصدار تقرير حول اندماج االقتصاد الدائري في قطاعات االقتصاد األزرق في البحر األبيض المتوسط .للمزيد
انقر هنا
 .5تساعد األحداث الناجحة "ويستميد في بلدي" على تحديد الحلول الممكنة لسد فجوة المهارات البحرية في
مالطا ( 12ماي ،فاليتا) ولتعزيز فرص النمو الزرقاء للمسرعات وحاضنات األعمال اإليطالية ( 27-26ماي،
نابولي)
جمعت واحدة من تسعة أحداث "ويستميد في بلدي" ،وهي الندوة التي نظمها مركز مالطا الوطني لمبادرة
ويستميد ومنتدى مالطا البحري في فاليتا ،أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص في االقتصاد
األزرق المالطي (بما في ذلك مشغلي الصناعة البحرية الرئيسيين والخبراء واألوساط األكاديمية والشباب)
لتحديد التحديات المتعلقة بفجوة المهارات بين سوق العمل ومناهج التعليم المتاحة عبر قطاعات االقتصاد األزرق الرئيسية في مالطا ،وكذلك
الستكشاف نقاط القوة والفرص المتاحة لسد هذه الفجوة .للمزيد انقر هنا .شارك االتحاد من أجل المتوسط أيضًا في  27-26مايو (نابولي) في حدث
"ويستميد في بلدي" ،المخصص للنمو األزرق  /االقتصاد األزرق للمسرعات والحاضنات اإليطالية .للمزيد انقر هنا
 .6مرصد جديد لالقتصاد األزرق لرصد وتعزيز استدامة أنشطتنا المتعلقة بالمحيطات ( 19ماي)
سيساعد المرصد الجديد المنسق من قبل المديرية العامة للشؤون البحرية والمصايد باالتحاد األوروبي
ومركز األبحاث المشترك التابع لالتحاد األوروبي في وضع هذا األخير على الطريق نحو اقتصاد أزرق
دائري ومستدام وخالي من الكربون .تم إطالق المرصد من قبل المفوضية األوروبية في  19ماي ،2022
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  .2021للمزيد انقر هنا
 .7مهمة استعادة محيطنا ومياهنا بحلول عام  2030تطلق مرحلة ثانية من اإلجراءات.
أطلقت مهمة استعادة محيطنا ومياهنا بحلول عام  ،2030وهي حملة واسعة النطاق على طريقة "أبولو -
 "11لحماية واستعادة صحة محيطاتنا ومياهنا ،في يونيو  2022موجة ثانية من اإلجراءات التي تساهم في
الهدف الشامل المتمثل في تحقيق النظم اإليكولوجية الصحية للبحار والمياه العذبة من خالل البحث واالبتكار،
ومشاركة المواطنين ،واالستثمارات الزرقاء .للمزيد انقر هنا
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 .8كيفية التعامل مع مهمة "استعادة محيطنا ومياهنا بحلول عام  14-13( "2030يونيو ،مرسيليا)
ركز الحدث على تنفيذ مهمة أفق أوروبا الستعادة محيطنا ومياهنا بحلول عام  ،2030ومنارة البحر األبيض المتوسط ،واإلجراءات المخططة ذات
الصلة لتسريع االنتقال إلى انعدام التلوث في البحر األبيض المتوسط .على وجه الخصوص ،قدم فرصة لتحديد المشاركة في إنشاء ميثاق المهمة من
خالل مناقشة كيف يمكن ألصحاب المصلحة والشباب المشاركة .تم تنظيم االجتماع ،الذي ضم أيضًا تمثيال رفيع المستوى من االتحاد من أجل
المتوسط ،من قبل المفوضية األوروبية جنبًا إلى جنب مع منطقة بروفانس ألب كوت دازور ومجموعة بول مير ميديتيراني ومدينة مرسيليا وجامعة
.إيكس-مرسيليا ،الباحثين والطالب .للمزيد انقر هنا
 .9وزراء االتحاد من أجل المتوسط يطلقون أجندة بحث وابتكار جديدة لمنطقة البحر األبيض المتوسط
في  27يونيو ،اجتمع وزراء البحث واالبتكار من  42دولة في االتحاد من أجل المتوسط للمرة األولى
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
التحديات البيئية ،واألمن الغذائي ،والتحديات االجتماعية واالقتصادية ،وكذلك لتعزيز الدبلوماسية العلمية.
بالنظر إلى التحديات الحالية والمستقبلية للمنطقة ،اعتمد الوزراء إعال ًنا وزاريًا يمهد الطريق لمزيد من
تعزيز التعاون العلمي ،وتعزيز الروابط حول البحث واالبتكار والمهارات ،فضالً عن دعم بناء القدرات والتنسيق واإلجراءات المشتركة ،بما في ذلك
التنمية المستدامة والتوظيف .للمزيد انقر هنا
 .10اختتام مشروع بلوفسما بالمؤتمر الختامي حول تشكيل اقتصاد أزرق دائري في البحر األبيض
المتوسط ( 28-27يونيو ،القاهرة ،مصر)
قدم المؤتمر ،الذي شارك فيه االتحاد من أجل المتوسط ،فرصة مهمة للجمع بين الجهات الفاعلة
الرئيسية بما في ذلك السلطات العامة والشركات والباحثين وممثلي المجتمع المدني من ضفتي البحر
األبيض المتوسط لتحديد التحديات والفرص المشتركة وتبادل أفضل الممارسات ،ومناقشة األدوات
واألساليب والتوصيات لزيادة القدرة على االبتكار وتعزيز االنتقال الدائري المستدام لالقتصاد األزرق
في المنطقة .يركز مشروع البرنامج األقاليمي المتوسطي بلوفسما على قطاعي مصايد األسماك وتربية
األحياء المائية ،ويطمح إلى إحداث تغييرات مستدامة وزيادة أداء االبتكار في االقتصاد الدائري للقطاع من خالل أدوات مخصصة وتنفيذ مختبرات
بلوفسما الحية في  11منطقة ،في  9دول متوسطية .للمزيد انقر هنا
 .11بلو إنفست أفريقيا  08-07( 2022شتنبر ،سيشيل)
بلو إنفست أفريقيا فرصة لطرح المعرفة األفريقية والمهارات المحلية ومشاريع األعمال والمبادرات .كان الحدث بمثابة نقطة لقاء وتبادل يوفر
لألطراف االستثمارية ،التي تم تجميعها في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا ،مع المبتكرين ورجال األعمال والشركات الصغيرة والشركات الناشئة
العاملة في إفريقيا مع المصلحة المشتركة لتوليد فرص أعمال ملموسة وتطوير منتجات وخدمات مستدامة في قطاعات االقتصاد األزرق .كما كان
التوفيق بين المستثمرين ورجال األعمال ،في شكل جلسات ترويجية ،في صميم الحدث .للمزيد انقر هنا
 .12ورشة عمل شاريميد الدولية :ربط البحوث البحرية وتعزيز الفوائد للمجتمع ( 14-13شتنبر،
مالطا)
يقوم مشروع شاريميد بتقييم ومعالجة التحديات المشتركة والناشئة المتعلقة بالتهديدات البيئية
البحرية العابرة للحدود والتلوث في البحر األبيض المتوسط ،وأنظمة المراقبة المشتركة ذات الصلة
الالزمة للرصد الفعال والحوكمة واتخاذ القرار .عرضت ورشة العمل إنجازات في تعزيز التأثيرات
على البحث الجماعي ،وتحسين التواصل ،وتعزيز الحوكمة ،والرؤية المستقبلية على نطاق البحر
األبيض المتوسط ،واحتضان التعاون المباشر ،ونقل التكنولوجيا والتدريب ،وإشراك الخبراء من ضفتي البحر األبيض المتوسط .للمزيد انقر هنا وهنا
 .13الحدث النهائي المشترك للبرنامج األقاليمي المتوسطي بيستميد والمشاريع االستراتيجية سمارتميد
بشأن تعزيز وحوكمة السياحة في البحر األبيض المتوسط ( 14شتنبر ،غرناطة)
تم تنظيم الحدث النهائي المشترك من طرف اللجنة المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية الطرفية بشراكة مع
مجلس أوروبا ،والمجلس العسكري األندلسي ،المؤسسة األندلسية العامة الليغادو أندلسي ،بدعم من الشركاء
الرئيسيين في المشروعين االستراتيجيين للبرنامج األقاليمي المتوسطي ،والجهات الفاعلة الخارجية بما في
ذلك االتحاد من أجل المتوسط والمفوضية األوروبية .كان هذا الحدث أيضًا مناسبة لبناء الزخم داخل مجتمع
السياحة المستدامة األوسع في البحر المتوسط حول الخطوات التالية والمسارات القابلة للتطبيق في
المستقبل ،بهدف مشاركة األدوات  /الحلول والتوصيات السياساتية التي تم تطويرها في إطار المشاريع والمخصصة لتعزيز التخطيط الثقافي
والمستدام للسياحة البحرية والساحلية والحوكمة في منطقة البحر األبيض المتوسط .شارك االتحاد من أجل المتوسط في جلسة مشتركة للسياسات
االستراتيجية للمشاريع التي تهدف إلى إطالق مناقشة حول أوجه التآزر على مستوى البحر األبيض المتوسط وتقارب الجهود على أساس نتائج
المشاريع .للمزيد انقر هنا
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 .14المنتدى الختامي ومؤتمر االبتكار األزرق بلو بيو ميد ( 15-14شتنبر ،قادس)
نظم مشروع البرنامج األقاليمي المتوسطي بلو بيو ميد بعد عامين من التعاون الغني والمثمر ،مؤتمره
النهائي في قادس ،إسبانيا ،في  15-14شتنبر  .2022جمع الحدث أكثر من  100من أصحاب المصلحة
المتوسطيين واألطلسيين حضوريا وعن بعد بهدف تعزيز تحالفات من أجل االقتصاد األزرق .عمل المؤتمر
على عرض إنجازات المشاريع وتحديد المسار للمستقبل .ساهم المنتدى على وجه الخصوص ،في تعزيز
التعاون بين التحالف المتوسطي لالبتكار من أجل االقتصاد الحيوي األزرق المستدام والتحالف الساحلي
األطلسي للنمو األزرق ،مدفوعًا بأطلزول .للمزيد انقر هنا .يمكن الوصول إلى الكتيب النهائي للمشروع هنا
 .15ورشة عمل التخطيط المكاني البحري في البحر األبيض المتوسط "نحو تفعيل مجتمع ممارسة التخطيط المكاني
البحري في البحر األبيض المتوسط في غرب البحر األبيض المتوسط" ( 28-26شتنبر ،تونس) والمؤتمر الختامي
( 14-13أكتوبر  ،روما)
تهدف ورشة العمل التي نظمها المعهد الوطني ألوقيانوغرافيا وعلوم األرض والجغرافيا سبيرمنتل (أجس) والمعهد
اإلسباني لعلوم المحيطات بالتعاون الوثيق مع التنسيق والشركاء في تحالف عمل التخطيط المكاني البحري في البحر
األبيض المتوسط ،إلى تعزيز التبادالت بشأن القضايا المشتركة بين السلطات المختصة بعمل التخطيط المكاني في المغرب
والجزائر وتونس ومالطا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والدول المجاورة؛ وكذلك لبناء روابط بين المبادرات الدولية العاملة في
غرب البحر األبيض المتوسط؛ ولتعزيز التبادالت حول إنشاء مجتمع ممارسة التخطيط المكاني البحري في منطقة غرب
صا قيمة لتعزيز الروابط مع المنظمات والمبادرات بما في ذلك االتحاد من أجل المتوسط،
البحر األبيض المتوسط .كما وفرت ورشة العمل فر ً
ومبادرة  ،5+5وويستميد ،وبرنامج األنشطة ذات األولوية/مركز النشاط اإلقليمي لخطة عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومبادرة التخطيط المكاني
البحري للجنة اليونسكو الحكومية الدولية لعلوم المحيطات ،والمديرية العامة للشؤون البحرية والمصايد لالتحاد األوروبي /المديرية العامة للبحث
واالبتكار (المهمة :استعادة محيطنا ومياهنا) ،منارة البحر األبيض المتوسط ،إلخ .للمزيد انقر هنا .تم تقديم مخرجات ونتائج التخطيط المكاني
األوروبي في البحر األبيض المتوسط ،والتي تظهر الخصائص المميزة ،والنهج الخاصة بالحوض ،والحلول للتخطيط المكاني البحري نحو اقتصاد
أزرق مستدام وشامل وطويل األمد في البحر األبيض المتوسط خالل المؤتمر الختامي للمشروع الذي عقد في مقر المركز الوطني لروما في روما.
 .16المؤتمر الختامي لمجتمع النمو األزرق للبرنامج األقاليمي المتوسطي ( 30-29شتنبر ،في لشبونة وعن بعد)
على مدى السنوات الست الماضية ،وضع مجتمع النمو األزرق للبرنامج األقاليمي المتوسطي األسس لخلق فرص تعاون فريدة تهدف إلى تعزيز
نموذج جديد للنمو األزرق المستدام في البحر األبيض المتوسط .كان المؤتمر الختامي فرصة ألفراد المجتمع لاللتقاء واالحتفال بالتعاون الذي تم
تحقيقه .تم عرض إنجازات الرسملة الرئيسية لمشروع مجتمع النمو األزرق .كان االجتماع أيضًا مناسبة للتطلع إلى فرص التعاون المستقبلية لبرنامج
اوروميد الجديد .للمزيد انقر هنا
.17مصايد األسماك :تم إطالق برنامج ميدسيفرفش رسميًا
في  21يونيو ،تم إطالق البرنامج ميدسيفرفش رسميًا بمصادقة وثيقته التوجيهية من قبل اللجنة االستشارية العلمية
لمصايد األسماك التابعة للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط .وسيدعم البرنامج البلدان المشاطئة
للبحر األبيض المتوسط وأصحاب المصلحة في الوفاء بالتزاماتهم الخاصة بالهيئة العامة لمصايد األسماك في البحر
األبيض المتوسط من خالل المشاركة النشطة في المبادرات االستراتيجية .تتمثل أهداف البرنامج في خلق مجال
متكافئ وضمان اإلدارة المستدامة لمصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط .للمزيد انقر هنا
 .18منتدى وظائف خفر السواحل المتوسطية  29( 2022شتنبر  1 -أكتوبر ،نابولي)
بصفته حدثا غير ملزم وطوعي ومستقل يجمع بين ممثلين من المؤسسات والوكاالت ذات االختصاصات في وظائف خفر السواحل في البحر األبيض
المتوسط والمراقبين الدوليين بما في ذلك االتحاد من أجل المتوسط ،قدم المنتدى المتوسّطي لمها ّم خفر السّواحل 2022فرصة فريدة لتسهيل التعاون
متعدد األطراف في مجموعة واسعة من التحديات المشتركة بما في ذلك أنشطة السالمة البحرية واألمن وحماية البيئة ،وكذلك تمكين الشراكات
المحتملة  ،وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ،وتعزيز الجهود الدولية لتعزيز سالمة وأمن األنشطة في البحر األبيض المتوسط .للمزيد انقر هنا
 .19الحدث الجانبي لالتحاد من أجل المتوسط واللجنة المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية الطرفية بشأن إعادة إطالق
نموذج مستدام للسياحة لفترة ما بعد كوفيد  19-في إطار المؤتمر الوزاري األوروبي التاسع للبيئة ( 6أكتوبر؛ نيقوسيا،
قبرص)
في إطار المؤتمر الوزاري األوروبي التاسع للبيئة ( 7-5أكتوبر؛ نيقوسيا ،قبرص) الذي يتناول (من بين أمور أخرى)
االقتصاد الدائري ،والسياحة المستدامة ،والتعليم من أجل التنمية المستدامة في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا ،نظم
االتحاد من أجل المتوسط جنبًا إلى جنب مع اللجنة المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية الطرفية وبمشاركة منظمة السياحة
العالمية في  6أكتوبر حدثًا جانبيًا حول "التجديد االجتماعي واالقتصادي لمنطقة البحر األبيض المتوسط بعد الوباء:
األساليب واألدوات المشتركة إلعادة إطالق نموذج مستدام للسياحة لفترة ما بعد كوفيد – ."19اتخذ الحدث الجانبي شكل
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سبل للسياحة المستدامة مع
تمرين لبناء القدرات ،مما يم ّكن المشاركين من مشاركة والتعرف على األدوات واألساليب المتاحة لضمان تقديم سياسات و ُ
تعزيز مهارات المشغلين وأصحاب المصلحة في هذا القطاع .للمزيد انقر هنا
 .20قمة المحيطات المستدامة لعام  2022والقمة العالمية للتمويل األزرق ( 19-17أكتوبر،
برشلونة)
أبرم مجلس العالمي للمحيطات شراكة مع مدينة وميناء برشلونة لتطوير مركز االقتصاد األزرق
ً
احتفاال بهذه الشراكة الجديدة ،استضاف المجلس العالمي
العالمي ،بمقره في برشلونة ،إسبانيا.
للمحيطات حدثين محيطيين عاليي التأثير في هذه المدينة الساحلية النابضة بالحياة :العودة المتوقعة
بشدة لقمة المحيطات المستدامة  ،2022التي ستعقد في الفترة من  17إلى  18أكتوبر ،يليها إطالق
القمة العالمية للتمويل األزرق – بلوفين  2022في  19أكتوبر .وحد االتحاد من أجل المتوسط قواه
مع المجلس العالمي للمحيطات كشريك مؤيد لألحداث .للمزيد انقر هنا
 .21التخصص الذكي للمديرية العامة للشؤون البحرية والمصايد باالتحاد األوروبي لحدث متابعة االقتصاد األزرق ( 25أكتوبر ،كريت)
كمتابعة مباشرة لجلسات الوساطة الخمس التي عقدتها المديرية العامة للشؤون البحرية والمصايد باالتحاد األوروبي مع التركيز على التكنولوجيا
الحيوية الزرقاء والطاقات البحرية المتجددة والسياحة الساحلية والبحرية وتربية األحياء المائية ومصايد األسماك ،نظمت المديرية العامة للشؤون
البحرية والمصايد باالتحاد األوروبي في  25أكتوبر حدثًا هجي ًنا يركز على استراتيجيات التخصص الذكية لتعزيز الشراكات بين األقاليم وسالسل
مؤخرا لالقتصاد
قيمة االقتصاد األزرق عبر الحدود .باإلضافة إلى نتائج جلسات الوساطة ،قدم الحدث هذه المنصة المواضيعية التي تم إطالقها
ً
األزرق المستدام ،والتي يتم إنشاؤها من قبل المديرية العامة للسياسة اإلقليمية باالتحاد األوروبي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون البحرية
والمصايد باالتحاد األوروبي .للمزيد انقر هنا
 .22مجموعة العمل الثانية عشرة التابعة لالتحاد من أجل المتوسط والمعنية باالقتصاد األزرق متتالية مع بناء القدرات بشأن تطوير المشاريع
المرتبطة ببرامج تمويل االتحاد األوروبي ("الوصول إلى تمويل االتحاد األوروبي لمشروع االقتصاد األزرق الخاص بك :جلسة تدريبية حول
تطوير مقترح المشروع") ( 25-24أكتوبر؛ العقبة ،األردن وعن بعد)
اجتمعت البلدان وأصحاب المصلحة في العقبة ،األردن ،وعن بعد في  25-24أكتوبر من أجل مناقشة األنشطة المشتركة الجارية والمستقبلية ،وتبادل
المعلومات حول التطورات التشغيلية (أي المشاريع ،والمساعدة الفنية ،ومجموعات الحوار) المتعلقة بمجاالت األولوية المتفق عليها على المدى
القصير في إطار خارطة الطريق لتنفيذ اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط لعام ( 2021المتمثلة في :تنويع الموانئ والمراسي الصغيرة؛
النظم البيئية لالبتكار ومقدمة لمفهوم استراتيجيات التخصص الذكي؛ والتخطيط المكاني البحري كعامل تمكين شامل للقطاع .خالل جلسة بناء القدرات
المتتالية ،تم توجيه البلدان وأصحاب المصلحة المهتمين من خالل التدريبات العملية المرتبطة ببرامج تمويل االتحاد األوروبي ،واالنفتاح بشكل متزايد
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
 .1تقرير االقتصاد األزرق لالتحاد األوروبي لعام  :2022اقتصاد المحيط يغذي التحول األخضر األوروبي
نشرت المفوضية األوروبية تقريرها السنوي عن االقتصاد األزرق لالتحاد األوروبي في ماي ،حيث قامت بتقييم وكشف
أحدث المسارات والتطورات في جميع القطاعات االقتصادية المتعلقة بالمحيطات والمناطق الساحلية .مع حجم مبيعات يزيد
عن  665مليار يورو و 184مليار يورو من القيمة المضافة اإلجمالية ،تساهم قطاعات االقتصاد األزرق في االتحاد
األوروبي بشكل كبير في اقتصادها ،ال سيما في مناطقه الساحلية .تعد القطاعات الزرقاء في االتحاد األوروبي بمثابة أرض
خصبة للحلول والتقنيات المبتكرة التي يمكن أن تساعد في مكافحة تغير المناخ واالنتقال األخضر إلى المستوى التالي.
.تعرف على المزيد هنا وانقر هنا لتنزيل التقرير.
 .2اقتصاد دائري أزرق لمنطقة البحر األبيض المتوسط :الممارسات والفرص الحالية
يهدف هذا التقرير إلى وصف الوضع الراهن في تطوير االقتصاد الدائري في القطاعات الزرقاء الرئيسية في البحر األبيض
المتوسط ،كما يقدم رؤى حول كيفية تعزيز هذه التطورات ،وكيف يمكن تعزيز عملية النقل عبر حوض البحر األبيض
المتوسط .وقد تم إعداده في إطار مبادرتين ممولتين من االتحاد األوروبي ،مجتمع النمو األزرق للبرنامج األقاليمي
المتوسطي وبرنامج سويتش ميد ،الناشئين أيضًا عن الرغبة في توحيد جهود اللجنة المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية
الطرفية ومركز النشاط اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  /خطة عمل البحر األبيض المتوسط لالستهالك واإلنتاج
.المستدامين .الوصول إلى التقرير هنا
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سط
 .3تسجيالت هاكاثونات المبادرة البحر ّية في غرب المتو ّ
أقيمت فعاليات هاكاثونات المبادرة البحريّة في غرب المتوسّط حول تطوير المشروع في  30يونيو  2022تحت الرئاسة المشتركة الليبية والمالطية
للمبادرة البحريّة في غرب المتوسّط .تم تطوير أفكار لمشاريع مستقبلية حول السياحة المستدامة ،وتربية األحياء المائية ،والشحن األخضر والموانئ،
والمهارات الزرقاء ،والمجموعات البحرية .شاهد التسجيالت هنا
 .4نشر تقرير المفوضية األوروبية حول تنفيذ توجيهات التخطيط المكاني البحري
تقريرا عن تنفيذ توجيه التخطيط المكاني البحري ،والذي يحدد التزام الدول
نشرت المفوضية األوروبية
ً
األعضاء الساحلية البالغ عددها  22دولة بوضع خطط مكانية بحرية بحلول  31مارس  2021على أبعد تقدير.
في حين أن غالبية الدول األعضاء الساحلية لديها اآلن خطة مكانية بحرية قائمة ،ال يزال هناك مجال كبير
إلحراز تقدم .للمزيد انقر هنا والوصول إلى التقرير هنا
 .5يطلق مجتمع النمو األزرق للبرنامج األقاليمي المتوسطي برنام ًجا عن بعد حول إدارة إمكانات النمو األزرق
في البحر األبيض المتوسط
يقدم برنامج التعلم "تعزيز وإدارة إمكانات النمو األزرق في البحر األبيض المتوسط" الفرصة الكتساب المعرفة
النظرية األساسية حول المجاالت الموضوعية الرئيسية لالقتصاد األزرق واستكشاف أفضل الممارسات
واألدوات واإلنجازات من خالل الخبرة القيمة المكتسبة داخل مجتمعات البرنامج األقاليمي المتوسطي ،خاصة
ضمن مجتمع النمو األزرق .للمزيد انقر هنا
 .6المركز االفتراضي للمسار المهني األزرق متوفر االن
المركز االفتراضي للمسار المهني األزرق عبارة عن منصة رقمية مصممة لجذب الشباب وكذلك
العمال والمهنيين ذوي الخبرة لسد فجوات المهارات الحالية التي ستزيد من فرص العمل في خدمات
النمو األزرق الرئيسية .يروج المركز لالقتصاد األزرق كفرصة للمهنيين للتطوير خبراتهم وكذلك
لتعليم المهنيين الشباب المقبلين على قطاعات االقتصاد األزرق وكذلك النشطين بالفعل في هذه
القطاعات .للمزيد انقر هنا
 .7نحو تنمية مستدامة للطاقات البحرية المتجددة في البحر األبيض المتوسط
نُشر تقرير "نحو تنمية مستدامة للطاقات البحرية المتجددة في البحر األبيض المتوسط" في إطار مجتمع النمو األزرق للبرنامج
األقاليمي المتوسطي ،بقيادة المخطط األزرق .ويعرض لمحة عامة عن تطوير الطاقات البحرية المتجددة في منطقة البحر
األبيض المتوسط كما يطرح مختلف التقنيات الحالية والحاالت العملية للتوفيق بين التنوع البيولوجي وتطوير الطاقات البحرية
المتجددة .للمزيد انقر هنا

األحداث القادمة
 .1فريق العمل السادس لالتحاد من أجل المتوسط المعني بالبيئة 3 ،نوفمبر  - 2022عن بعد
 .2االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة (كوب  13-5 ،)14نوفمبر ،2022
ووهان  -الصين
 .3مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ ( 2022كوب  18-6 ،)27نوفمبر  ،2022شرم الشيخ – مصر
 .4الحدث الجانبي لالتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق المستدام "مد متصاعد يرفع جميع القوارب" (كوب 17 ،)27
نوفمبر  ،2022شرم الشيخ  -مصر
 .5منتدى التخطيط المكاني البحري الدولي الخامس 21 ،نوفمبر  ،2022برشلونة  -إسبانيا
 .6المؤتمر الدولي الثالث للتخطيط المكاني البحري 22 ،نوفمبر  ،2022برشلونة  -إسبانيا
 .7يوم المعلومات للصندوق األوروبي للبحار ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية ،نوفمبر  ،2022بروكسل  -بلجيكا.
اعتبارا من  13أكتوبر
دعوات تقديم العروض مفتوحة
ً
 .8منتدى المجموعات الزرقاء 29 ،نوفمبر  ،2022روسكوف  -فرنسا
 .9المؤتمر الدولي الخامس التصاالت علوم البحار 30 ،نوفمبر  1 -ديسمبر  ،2022سيت – فرنسا وعن بعد
 .10مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط حول األراضي الرطبة 1 ،ديسمبر  -عن بعد
 .11مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي (االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في مؤتمر التنوع البيولوجي ،اتفاقية التنوع
البيولوجي  -الجزء الثاني) 9-7 ،ديسمبر ،مونتلاير  -كندا
 .12المؤتمر الدولي األول للتعليم والتدريب في المحيطات 11-09 ،يناير  ،2023غينت  -بلجيكا
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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 ،بإمكانك إلغاء االشتراك بالضغط هنا.
األخبار العاجلة الحالية مدعومة ماليا ً من قبل االتحاد األوروبي من خالل منح  ،CINEA MED IN BLUEوبالتعاون مع مرفق IMP
 Medومؤتمر المناطق البحرية الطرفية  -لجنة المتوسط.)CPMR-IMC( .
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