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 آخر األخبار

تشرين  30إلى  29ألصحاب المصالح  المتعلق باالقتصاد األزرق  في نابولي )إيطاليا(  من عقد مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط األول .1

من أصحاب المصالح )السلطات والوكاالت الوطنية والمنظمات الدولية واإلقليمية والموانئ  400. وحضر المؤتمر 2017نوفمبر  /الثاني

حلقة عمل  12( من جميع أنحاء منطقة البحر األبيض المتوسط. وأتاح تنظيم  والجامعات وغرف التجارة، والمنظمات غير الحكومية،و غيرها

 مواضيعية الفرصة لمعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة باالقتصاد األزرق بطرق أكثرشمولية نظرا ألنها تدار بشكل جماعي وفقا للشكل الذي

الشمال  والجنوب لمحة سريعة  صالح والتمثيل الجغرافي العادل بينقرره أصحاب المصالح بأنفسهم. وقد قدم التنوع مختلف من أصحاب الم

 .عما يجري في المنطقة بشأن تعزيز االقتصاد األزرق فضال عن أوجه التآزر الممكنة والتعاون العملي

 /4125https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/nodeلقراءة المحاضر الموجزة للمؤتمر   

 

 http://ufmsecretariat.org/ufm-conference-blue-economy2017           لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 

 

 

 

 

في نابولي.  2017نوفمبر  /تشرين الثاني 30تم اعتماد "مبادرة التنمية المستدامة لالقتصاد األزرق في غرب البحر األبيض المتوسط" سياسيا في   .2

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4125
http://ufmsecretariat.org/ufm-conference-blue-economy2017


ملموس. و تمثل  المنطقة من خالل إطار عمل واتفقوا على تطوير اقتصاد أزرق مستدام في  منالبحر األبيض المتوسط   دول غرب  وقد اجتمع وزراء

 (.2015نوفمبر  /لثانيتشرين ابشأن االقتصاد األزرق )هذه المبادرة متابعة هامة لإلعالن الوزاري لدول اإلتحاد من أجل المتوسط 

  إعالن نابولي متاح على موقع االتحاد من أجل المتوسط

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/western-mediterranean-countries-

strengthen-co-operation-promote-blue-economy-region_en 

  

 

المتعلق  المصالح مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط األول ألصحاب خالل  ( رسمياVKC. تم إطالق النسخة الجديدة من مرکز المعرفة االفتراضي )3

ودعم تطويراالقتصاد األزرق. وهو   ألصحاب المصلحة االقتصاد األزرق لتبادل المعرفة  و يعتبر هذا المركز وسيلة  . نابوليفي   باالقتصاد األزرق

في البحر المتوسط. وهو مبني على ثالث  و المالحية  عبارة عن "محطة واحدة" على اإلنترنت تجمع المعلومات التقنية والقطاعية عن الشؤون البحرية

سوف يكون المستخدمون قادرين   وبمجرد القيام بالتسجيل على موقع المركز ؛ ج( أصحاب المصالح. ؛ب( المشاريع (KMS( نظم إدارة المعرفة )ركائز: أ

المقدمة وكذلك االشتراك كأصحاب المصالح االقتصاد األزرق   باستخدام النموذج بهم الخاصة مشاريع أو على تحميل المعلومات المتعلقة نظم إدارة المعرفة

القطاعات المواضيعية / الجغرافية والقطاعات   المتوسط القتصاد األزرق". وإلى جانب هذه الركائز الثالث، يعمل المركز البحر  "مجتمعواالنضمام إلى 

   blueconomy@ufmsecretariat.org  في عن طريق إرسال وصالت الويب ذات الصلة إثرائها المساهمة في تخدمينو يمكن للمس الفرعية؛

 ).وحلقات العمل، وغيرهاباالقتصاد األزرق )مثل المؤتمرات الوطنية أو الدولية،   وسيتمكن المستخدمون أيضا من تحميل األحداث المتعلقة

 blueconomy@ufmsecretariat.orgب ولمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 

 

 التعامل بفعالية مع قضية  إلى يهدف من أجل المتوسط و االتحاد من قِبل معتمد مشروع هو "مكافحو البالستيك من أجل بحر متوسط خاٍل من القمامة"4.

، 2018جانفي/يناير   البحر األبيض المتوسط. في  التلوث في  المعالجة الفعالة للقمامة البحرية في البحر األبيض المتوسط، وبالتالي المساهمة في مكافحة 

تم منح المشروع خمسة   المحمية"، و قد المتوسطية اطق البحريةالبالستيك في المن  تحت عنوان "مكافحو البالستيك: الحفاظ على التنوع البيولوجي من

: حماية وتعزيز الموارد 3 إطار محور األولوية في تحت  (Interreg MED Programmeماليين يورو كتمويل من قبل برنامج إنتيريغ ميد)

السنوات األربع القادمة، سيتم تنفيذ أنشطة المشروع في إيطاليا ،و فرنسا ،و اسبانيا ،و اليونان ،و كرواتيا ،و و على مدى   الطبيعية والثقافية المتوسطية.

 البلدان غير المتوسطية في االتحاد األوروبي. ليشمل  والرسملة  عن طريق مجموعات األعمال الخاصة بالنقل  ألبانيا، وسيتم تمديد المشروع

free-mediterranan-a-for-busters-http://ufmsecretariat.org/project/plastic-جى زيارة لمزيد من المعلومات، ير 

litter-from 

 

 

في كانون األول / ديسمبر ( عالمة االتحاد من أجل المتوسط MedCoast4BG. تلقى مشروع "سواحل متوسطية من أجل النمو األزرق")5

في يتمثل الهدف العام لمشروع سواحل متوسطية من أجل النمو األزرق في تحليل وتشجيع التطوير المشترك لألنشطة البشرية واألنظمة الطبيعية  .2017

تكريسها لها، مع مراعاة المبادئ العامة للتنمية المستدامة وآثار تغير المناخ وأدوات الحوكمة المناطق الساحلية، المكرسة تحديداً للسياحة أو التي يُحتمل 

بأكملها، من على منطقة البحر األبيض المتوسط   وعلى الرغم من أن المشروع سيركز كاإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتخطيط المكاني البحري.

وبناء القدرات، ونقل النهج، والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات، فإنه سيركز على عدد من المجاالت الرائدة في حيث التحليل، وتطوير األدوات، 

بتشكيل نوع من كرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا والجبل األسود ، وإسبانيا، وتونس. وستسمح البنية الشاملة والمفتوحة للمشروع على المدى المتوسط 

، و المساهمة في تعزيز MEDCOAST4BG  الخاصة المبادئ والنهج  لفدرالية للمناطق الرائدة في منطقة البحر األبيض المتوسط، مع تقاسماالتحادات ا

 عالية.ال ذات اإلمكانات األخرى  وتوسيع نطاقها لتشمل البلدان / المناطق

 

 /growth-blue-coasts-med-http://ufmsecretariat.org/project/medcoast4bgلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
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المتعلق باإلقتصاد األزرق التابع ،فإن مرفق مشروع حوار السياسات اإلقليمية بشأن السياسة . وفي إطار السياق األوسع لمنتدى اإلتحاد من أجل المتوسط 6

وتوجيهه بصورة موضوعية من قبل اإلدارة العامة لإلتحاد األوروبي   البحرية المتكاملة، الذي تموله اإلدارة العامة لإلتحاد األوروبي الخاصة بسياسة الجوار

 .2019إلى كانون الثاني / يناير  2016يد األسماك، يمتد من عام الخاصة بالشؤون البحرية و ص

(. ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون اإلقليمي القطاعي والمشترك بين القطاعات من خالل حوار 2014-2010ميد )-وهو يشكل استمرارا لمشروع إمب

 (IMP-MED) ميد-في الجوار الجنوبي. ويشكل ذلك استمرارا إلمب السياسات وتبادل أفضل الممارسات مع الشبكات القائمة من أصحاب المصلحة

وتبادل أفضل   الحوار بشأن السياسات   المشروع إلى تعزيز التعاون اإلقليمي القطاعي والمشترك بين القطاعات من خالل  (. ويهدف هذا2010-2014)

الصك  في  في الجوار الجنوبي لإلتحاد األوروبي . وهو يدعم في المقام األول البلدان الشريكة  القائمة من أصحاب المصالح الممارسات مع الشبكات

مؤخرا سلسلة من دراسات االقتصاد  الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس. وقد أنجز المشروع و هي األوروبي للجوار

في البلدان الشريكة عبر تحديد المجاالت واألنشطة المحتملة لالقتصاد األزرق / السياسة البحرية المتكاملة، التي يمكن   على الصعيد الوطني  األزرق

البحري والساحلي الوطني الطبيعي والبشري والتقني  وتشمل كل دراسة تقييما لرأس المال  تطويرها على الصعيد الوطني ومن خالل التعاون اإلقليمي.

ات لتشجيع اإلدارة )واألنشطة البحرية والساحلية القائمة، مع التركيز على المكونات والقطاعات الوطنية في سلسلة القيمة. و عبر هذا التحليل، ستقدم توصي

على الصعيد   وقد أعد المشروع خطط للمساعدة الفنية  ، وتعزيز األنشطة الناشئة.المستدامة واستغالل رأس المال الوطني، وزيادة تطوير األنشطة القائمة

 لهذه البلدان الثمانية، وسيقدم المساعدة التقنية الوطنية واإلقليمية للبلدان المستفيدة حسب أولوياتها المحددة في االقتصاد األزرق.  الوطني

 teamleader.imp@gmail.comوثار ششيالك: لالتصال البريد اإللكتروني مكتب المشروع إلى د. ل

 

 

. 2017ديسمبر  20إلى  17( في تيرانا، ألبانيا، في الفترة من 20. وانعقد االجتماع العادي العشرين لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة )كوب 7

من أهداف التنمية المستدامة:  14في البحر األبيض المتوسط، مع التركيز على الهدف  2030خطة التنمية المستدامة لعام وناقشت الدورة الوزارية تنفيذ 

األطراف أن االقتصاد األزرق المستدام واألنشطة االجتماعية واالقتصادية الرئيسية تعتمد على البحار النظيفة   التلوث والتنوع البيولوجي. و تدرك جميع

من جديد، في جملة أمور، األهمية الحيوية لحفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واإلدارة المستدامة للموارد   وعة بيولوجيا والصحية، و تم التأكيدوالمتن

لعشرين لمؤتمر األطراف، التي اعتمدت في الدورة ا 14الطبيعية من أجل توفير والسلع والخدمات لسكان منطقة البحر األبيض المتوسط. وتؤكد القرارات ال 

 وإعالن تيرانا الوزاري والمناقشات الوزارية الدور الحاسم للبعد اإلقليمي في تنفيذ السياسات العالمية.

 declaration-sterialmini-http://web.unep.org/unepmap/tiranaلمزيد من المعلومات:  

 

 

بهدف تحويل الطريقة التي يتم بها تصميم  2018  كانون الثاني / يناير/جانفي 16. وقد اعتمدت أول استراتيجية أوروبية للبالستيك في اقتصاد دائري في 8

ارتفاع معدالت رسكلة النفايات تحسين تصميم المنتجات البالستيكية، و  في االتحاد األوروبي. و يساهم  المنتجات البالستيكية واستخدامها وإنتاجها ورسكلتها

بشكل أفضل وأكثر جودة،في تعزيز سوق البالستيك المرسكل . وسوف يوفر قيمة مضافة أكبر لصناعة البالستيك ذي قدرة تنافسية أكبر ، . ¡ البالستيكية

تنمية المستدامة وااللتزامات المناخية العالمية وأهداف وتشكل االستراتيجية جزءا من انتقال أوروبا نحو االقتصاد الدائري، وستسهم أيضا في تحقيق أهداف ال

 السياسة الصناعية لالتحاد األوروبي. وستساعد هذه االستراتيجية على الحد من النفايات البحرية ودعم أنماط االستهالك واإلنتاج 

يرجى زيارة   البالستيكية. لمزيد من المعلوماتاألكثر استدامة وأمانا بالنسبة للمواد 

16_en-jan-2018-plastics-strategy-wide-europe-ever-https://ec.europa.eu/commission/news/first 

 

 األحداث القادمة

المستوى من الجزائر وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطة والمغرب وموريتانيا والبرتغال وإسبانيا وتونس اإلعالن المتعلق . اعتمد الوزراء والممثلون رفيعو 1

نوفمبر الماضي في نابولي. ويؤيد اإلعالن سياسيا    )ويستميد( خالل شهربمبادرة التنمية المستدامة لالقتصاد األزرق في غرب البحر األبيض المتوسط 

بولي والمبادئ الرئيسية لحكمها، بما في ذلك تأسيسها بالشراكة مع المفوضية األوروبية واالتحاد من أجل المتوسط. واستذكرت المناقشات في نا المبادرة

المشتركة ومصادر  الحاجة إلى التنفيذ السريع للمشاريع الملموسة في إطار مبادرة وستميد من خالل زيادة التعاون بين البلدان المشاركة وتحديد األولويات

و التي سنعقد   لويست ميد، لجنة توجيهية في اإلنتقال سريعا إلى مرحلة تنفيذ المبادرة، و ذلك بإنشاء  التمويل الالزمة . و تتمثل الخطوة األولى،

 ببروكسل.  2018آذار / مارس  1تحت الرئاسة الجزائرية الفرنسية المشتركة في   اجتماعها
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ويشترك عمل تقني من الممثلين الذين تعينهم بلدان االتحاد من أجل المتوسط  هو فريقباالقتصاد األزرق التابع لالتحاد من أجل المتوسط .الفريق المعني 2

للفريق العامل  بعفي رئاسته الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط، ويركز على تنفيذ اإلعالن الوزاري بشأن االقتصاد األزرق. وسيعقد االجتماع الرا

نتائج مؤتمر   في بروكسل. ومن بين أمور أخرى، سوف يتم مناقشة 2018نيسان / أبريل  26في المعني باالقتصاد األزرق التابع لالتحاد من أجل المتوسط 

ي تحقيق نتائج اإلعالن الوزاري بشأن بشأن االقتصاد األزرق، كما سيتم التطرق إلى أحدث التطورات فأصحاب المصالح األول لالتحاد من أجل المتوسط 

 و الوطني )مثل ويستميد ومبادرات بلويمد، ومركز المعرفة االفتراضية ، و غيرها( .  االقتصاد األزرق على الصعيدين اإلقليمي

 cretariat.orgblueconomy@ufmseولمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب 

  

 

والبحر األسود في الفترة المنتدى المعني بعلوم مصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط . سوف تستضيف الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط 3

والخبراء العاملين في مجال مصائد األسماك  ديسمبر / كانون األول في روما بمقر المنظمة. وسيجمع المنتدى المجتمع األوسع من العلماء 14إلى  10من 

والبحر األسود من أجل بناء شبكة دائمة ومناقشة التقدم في مجال البحوث ودمج المعارف العلمية دعما التخاذ والبيئة البحرية في البحر األبيض المتوسط 

لمقبل. لتقديم مقترح تنظيم ورشة عمل أو حدث جانبي، يرجى إرسال رسالة توضح اقتراحكم على العنوان التالي: للعقد ا األولويات البحثية القرارات وتحديد

FishForum2018@gfcmonline.org 

 /http://www.fao.org/gfcm/fishforum2018/enولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 

 

( OGSبرنامج الماجستير في النمو األزرق المستدام التي نظمتها المعهد الوطني لعلوم المحيطات والجيوفيزياء التجريبية )  . بدأت الدفعة األولى من4

.و تم بعث هذا البرنامج 2018وأكتوبر   مارس و جويلية  مراحل ،في  ريست في ثالث، وستعقد في ت2018وجامعة تريست في يناير/كانون الثاني/جانفي 

إنشاء مسارات وظيفية زرقاء مستقرة وجذابة عن   لتحقيق التميز العلمي واالبتكار التكنولوجي و هي من بين مبادرات النمو األزرق. و سيدعم هذا البرنامج

 ي المجاالت ذات الصلة بالنمو األزرق المستدام.طريق تعزيز المهارات المهنية و الكفاءات ف

 ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

http://bluegrowth.inogs.it/advancedmaster/introduction 

 

 

وحدة  120متقدم مدته سنتان ) دراسي لدرجة الماجستير  ( هي برنامجEMMCMSPالبحري)إيراسموس موندوس الرئيسية للتخطيط المكاني   - 5

وروبية ذات معدالت عالية: جامعة إيواف في البندقية وجامعة إشبيلية ( ينسقه اتحاد يضم ثالث جامعات أECTS لمعادلة الشهادات حسب النظام األوروبي

ذوي   الطالب  هذا البرنامج إلى تمكين  وظيفة دولية للتدريب الداخلي. و يهدف 30شريك ويوفر أكثر من  40اإلتحاد أكثر من   وجامعة األزور . و يضم هذا

 لمكاني البحري والقضايا المتصلة به.التخصصات المتعددة من أن يصبحوا متخصصين في التخطيط ا

 

 

 

 

 

 

ماليا من خالل منحة ميد إن بلو المقدمة من طرف الوكالة التنفيذية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،وبالتعاون مع   النشرة اإلخبارية  ويدعم االتحاد األوروبي هذه

 اللجنة المتوسطية. -مرفق السياسة البحرية المتكاملة للبحر األبيض المتوسط و مؤتمر األقاليم البحرية الحدودية 
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