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 :BLUEMEDمبادرة للبحث واالبتكار لدعم االقتصاد األزرق يف منطقة
البحر األبيض املتوسط.
املبادرة هي مرشوع ممول من قبل برنامج البحث واالبتكار “أفق ”2020
الخاص باالتحاد األورويب مبوجب العقد رقم 727453

 Sigi Gruberاملفوضية األوروبية ،مدير عام البحث واالبتكار.
 Omar Amawiاملجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا يف األردن.
رؤساء مجموعة العمل ملبادرة ، BLUEMEDمجموعة املمثلني الرسميني.

والحياة الصحية

تهدف مبادرة  BLUEMEDإىل الصعود نحو اقتصاد أزرق وبالتايل جعل منطقة البحر
األبيض املتوسط مكانا لالبتكار والتجديد من خالل تنفيذ مجموعة من اإلجراءات املشرتكة.

“تكمن أكرب تحديات املبادرة يف فرض التعاون واملشاركة بني املئات من أصحاب
املصالح املشرتكة من مختلف البلدان والذين يعملون عىل كمية هائلة من
القضايا املتنوعة .إنّها روعة مبادرة BLUEMEDوتح ِّديها …”

مليون شخص يعيشون بالقرب
من الساحل ،والضعف خالل
املوسم السياحي

متثل منطقة البحر األبيض املتوسط مصدر ثروة أساسية من حيث التنوع البيولوجي والتفاعالت بني
األنشطة البرشية والبيئية .وتتمتع املنطقة برأس مال طبيعي وثقايف فريد رغم أنها تخضع لتغيريات
رسيعة بسبب تأثري الضغوطات الطبيعية والبرشية .يعد التغري املناخي وحركة النقل البحري والتلوث
واالفراط يف استغالل املوارد البحرية وانتشار األنواع الغازية من أهم الضغوطات التي تهدد األنظمة
البيئية البحرية كام انها توفر فرصا هائلة لتنمية االقتصاد وفرصا أخرى للعمل األزرق بدءا من الصيد
البحري وصوال إىل السياحة.
وتهدف مبادرة  BLUEMEDاىل البحث واالبتكار من خالل سلك طريق متعدد االختصاصات يربط بني
االقتصاد والبيئة من جهة واالنسان من جهة أخرى .مام يتطلب التزاما طويل املدى من قبل مختلف
املجتمعات ذات اهتاممات مستقلة وتتحدث بلغات مختلفة.

موقع معرتف به من قبل
اليونسكو
 236منطقة بحرية محمية
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ماذا؟

“نحن ندرك أهمية تطوير رؤية مشرتكة ملنطقة البحر األبيض املتوسط كمورد
مشرتك ،وذلك بهدف تعزيز أمن وسالمة وازدهار األجيال الحالية وأجيال
املستقبل من خالل مبادرة ”BLUEMED
اعالن فاليتا حول تعزيز التعاون األورو-متوسطي من خالل البحث واالبتكار ،فاليتا-مالطا  4ماي .2017

النقل

السياحة
العلامء الصيد البحري

األفاق

التخطيط البحري

البعثة

تحول منوذجي نحو مستقبل مشرتك يف منطقةالبحر األبيض املتوسط.

تصميم منوذج مشرتك للبحث واالبتكار لتعزيز االقتصاد األزرق يف منطقة البحراألبيض املتوسط  SRIA BLUEMEDاالجندة االسرتاتيجية للبحث واالبتكار.

تتواجد منطقة البحر األبيض املتوسط يف فضاء ذو سياق جيوسيايس معقد وهي تجمع بني مجموعة
من الدول التي تنتمي إىل  3قارات مختلفة ،مام يضعنا وجها لوجه أمام كمية هائلة من القضايا الكربى
املرتبطة أساسا باألنشطة املتعلقة بالبحر واالستدامة والحفاظ عىل بيئة صحية.
ويتنافس العديد من أصحاب املصالح الذين لديهم اهتاممات متنوعة ومتناقضة يف الغالب عىل
استخدام نفس املوارد والفضاء.

 SRIA BLUEMEDهي وثيقة متطورة ناتجة عن عملية تشاور عىل املستوى الوطني ،مفتوحة
للمساهامت الناشئة عن النقاش يف املجتمعات البحرية واملحيطية يف مختلف البلدان.
تهدف هذه الوثيقة اىل تحديد األولويات االسرتاتيجية ذات األهمية املجتمعية يف منطقة البحر األبيض
املتوسط وتسليط الضوء عليها ومعالجتها.

لضامن مستقبل مستدام من الرضوري:
تقليل التجزئة وتسهيل التعاون بني الجهات الفاعلة املنتمية اىل الدول األوروبية وغري األوروبية.
تنسيق برمجة أنشطة البحث واالبتكار ذات الصلة
ربط االستثامر يف البحوث بالسياسات العامة اإلقليمية والوطنية واألوروبية واملتوسطية
تعزيز فهم املواطنني لقيمة االقتصاد األزرق

كيف؟

تحديد احتياجات املجتمعات البحرية واملحيطية وتنسيقها مع برامج امليدان مام يؤدي اىل زيادة فرص
تنمية االقتصاد األزرق ومتويله وتسهيل عمل أصحاب املصالح عىل جميع املستويات وتطوير اإلجراءات
املشرتكة.

يظهر االرتباط بني منابر  BLUEMEDمن خالل:
املواضيع – عابرة للحدود –االنفتاح -املرونة -التناسق.
عابرة للحدود الوطنية
املرونة

الساحلية
املخاطر
التغري املناخي تربية األحياء املائية
الرتاث الطبيعي والثقايف

املواضيع
االنفتاح

التناسق
أما املنابر فهي منتديات تشغيلية أين يلتقي ممثلو البلدان واملراكز الوطنية  BLUEMEDبهدف
التفاعل .وتعمل هذه األطراف عىل نقل الرسائل واالستجابة اىل احتياجات وأولويات مجتمعاتهم
املحلية مع ضامن التشاور والحوار املستمر عىل املستوى الوطني ومستوى البحر املتوسط ،إضافة اىل
املحافظة عىل حوار فعال يجمع بني البحث والصناعة واملؤسسات واملجتمع وبيئته.

األهداف

التحديات

نظم املراقبة ممثيل القطاع الخاص

املجموعات التكنولوجية

التكنولوجيا الحيوية والبحرية

املواطننيصناع القرار
الوظائف الزرقاء التدريب والتنقل

خدمات النظم االيكولوجية

اإلجراءات

العلمي
البحث
الطاقة بناء السفن

يستهدف برنامج  SRIA BLUEMEDالجهات الفاعلة يف مجال البحث واالبتكار ذات الصلة بالبحرية
من القطاعني العام والخاص.

متى؟

خطوات تنسيق ودعم مبادرةBLUEMED

ماي 2014

يتطلع مرشوع  BLUEMEDاىل تنفيذ مبادرته من خالل:
توحيد تعاون أجندة البحوث االسرتاتيجية واالبتكار
رسم خطة لتحقيق مسار النمو األزرق
 4منصات :املعرفة ،االقتصاد ،التكنولوجيا ،الحكم
شبكة تشغيلية واحدة تجمع بني الجهات املانحة والجهات الفاعلة يف البحث واالبتكار
من  3اىل  5إجراءات تجريبية
خلق روابط مع العديد من املشاريع واملبادرات
 5سفراء BLUEMED

التكنولوجيا

االقتصاد
السياسات

البيانات

املعرفة

مبادرة  BLUEMEDالتي أنشئت يف اطار االسرتاتيجية األوروبية للنمو األزرق

ديسمرب 2014

وثيقة رؤية  BLUEMEDالتي وافق عليها مجلس التنافسية

أكتوبر 2015

إعالن بندقية ( )Veniseوبعث األجندة االسرتاتيجية للبحث واالبتكار
BLUEMED - SRIA

نوفمرب2015

اعتامد إعالن االتحاد من أجل املتوسط عىل االقتصاد األزرق ودعوة الدول
األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط للمشاركة يف مبادرة BLUEMED

أكتوبر 2016

االنطالق يف إجراءات التنسيق والدعم BLUEMED - CSA

أبريل 2017

مؤمتر رفيع املستوى “ BLUEMEDمجموعة من األبحاث والنمو املستدام”

ماي 2017

إعالن فاليتا حول تعزيز التعاون األورو-متوسطي باالعتامد عىل البحث
واالبتكار

فرباير 2018

إحداث جهاز تجريبي إلدارة مبادرة  BLUEMEDويتكون هذا الجهاز من
مجموعة من املمثلني الرسميني

يوليو 2019

خارطة طريق للبنية التحتية وإدارة البيانات وسياسة الوصول والتطوير
الوظيفي األزرق

سبتمرب 2020

خطة العمل

