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المقدمة والسياق
فـي شـهر فبرايـر مـن عـام  ،2021اتفـق وزراء مـن  42دولـة مـن دول
االتحـاد مـن أجـل المتوسـط علـى تكثيـف جهودهـم نحـو اقتصـاد أزرق
مسـتدام فـي البحـر األبيـض المتوسـط.
فـي أعقـاب واحـدة مـن أكبـر األزمـات التـي أثـرت علـى المنطقـة وخارجهـا
منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة ،أصبـح مـن الضـروري األن علـى االقتصـاد
األزرق التعامـل مـع عـدد مـن التحديـات الخطيـرة ،والكثيـر مـن اإلمكانـات
الكاملـة لتقديـم مصـدر مـرن للنمـو والوظائـف عبـر منطقـة البحـر األبيـض
المتوسـط.
فـرص االبتـكارات المسـتدامة ،واضحـة ويمكـن تطبيقهـا مـن خلال
الشـحن األخضـر األنظـف واالقـل ضـرر علـى البيئـة ،وتربيـة األحيـاء المائيـة
المسـتدامة ومصايد األسـماك ،وكذلك السـياحة البحرية والسـاحلية في
قويـا للنمو وخاصة
المنطقـة  -كمـا يمكـن أن توفرهـذه األنشـطة
مصـدرا ً
ً
محوريـا فـي مسـتقبل المنطقـة،
دورا
ً
للوظائـف كمـا يمكـن أن تلعـب ً
ولكـن فقـط إذا كانـت قـادره علـى احتضـان التقنيـات الجديـدة المتاحـة
بشـكل كامـل ،ونمـاذج األعمـال المبتكـرة ،أو إدارة التحـول مـن عالميـة
إلـى محليـة أكثـر.
وتمتلـك المجـاالت الناشـئة فـي هـذا النطـاق مثـل الطاقـة البحريـة
فضلا عـن السلامة واألمـن
المتجـددة ،والتقنيـات الحيويـة الزرقـاء،
ً
البحرييـن ،إمكانـات للتطـور عبـر الزمـن إلـى أنظمـة بيئيـة اقتصاديـة غنيـة
ومتنوعـة.
لكـي يتمكـن القطـاع مـن مواجهـة التحديـات الحاليـة وتحقيـق كامـل
إمكاناتـه علـى المـدى المتوسـط ،ينبغـي معالجـة عـدد مـن المجـاالت
الشـاملة بشـكل كامـل ،مـن خلال الدعـم النشـط والمنسـق مـن صانعـي
السياسـات فـي المنطقـة.

يعـد تجنـب القمامـة والتلـوث البحـري ،وتعزيـز البحـث واالبتـكار البحـري،
وتوفيـر الدوافـع المناسـبة للوصـول إلـى المهـارات الزرقـاء والمهـن
والتوظيـف العـام مـن األنشـطة المحوريـة التـي مـن شـأنها أن تمكـن مـن
النمـو المسـتدام لألنشـطة االقتصاديـة اإلقليميـة لالقتصـاد األزرق.
األهـم مـن ذلـك ،يجـب تعبئـة االسـتثمارات المسـتدامة عبـر أنشـطة
االقتصـاد األزرق ،سـواء الضخمـة أو الصغيـرة ،ويجـب ضمـان حوكمـة
قويـة فـي جميـع أنحـاء المنطقـة ،مـن خلال دور قـوي السـتراتيجيات
حـوض البحـر فـي المسـتقبل.
يقـدم تقريـر "االقتصـاد األزرق فـي البحـر األبيـض المتوسـط" هـذا نظـرة
عامـة محدثـة وإسـتعراضاً إلمكانيـات االقتصـاد األزرق فـي المنطقة ،بما
اسـتنادا إلـى
فـي ذلـك تحليـل كل قطـاع مـن قطاعـات االقتصـاد األزرق،
ً
أحـدث البيانـات والمصـادر المتاحـة ،وكذلـك يشـمل االتجاهـات المحـددة
فـي خلـق فـرص العمـل وتنميـة المهـارات.
تشـمل الموضوعـات الحكـم ومسـتقبل اسـتراتيجيات حـوض البحـر فـي
منطقة البحر األبيض المتوسط .حالة البحث واالبتكار البحري والمهارات
والوظائف؛ التفاعالت بين القمامة البحرية واالقتصاد األزرق المسـتدام
واالسـتثمارات المسـتدامة فـي االقتصـاد األزرق.
أيضـا إدخـال القطاعـات البحريـة التاليـة ذات
فـي الوقـت نفسـه ،تـم ً
األهميـة الخاصـة فـي البحـر األبيـض المتوسـط ،والتـي تشـمل صيـد
األسـماك وتربيـة األحيـاء المائيـة ،والسـياحة السـاحلية والبحريـة ،والنقـل
البحـري والموانـئ (بمـا فـي ذلـك بنـاء السـفن) ،والطاقـة البحريـة
المتجـددة ،والسلامة واألمـن البحرييـن.

قطاعات االقتصاد
األزرق في البحر
األبيض المتوسط

مصايد األسماك
وتربية األحياء المائية
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مقدمة
تعتبـر مصايـد األسـماك وتربيـة األحيـاء المائيـة من المحركات األساسـية
لالقتصـاد األزرق فـي البحـر األبيـض المتوسـط .أنهـا توفـر سـبل العيـش
السـاحلية األساسـية وكذلـك فـي كثيـر مـن األحيـان وصـول كبيـر إلـى
الغـذاء ،كجـزء مـن "النظـام الغذائـي للبحـر األبيـض المتوسـط.
نسـبيا لمصايد األسـماك
علـى الرغـم مـن اإلنتـاج االقتصـادي المنخفـض
ً
وتربيـة األحيـاء المائيـة مقارنـة باألنشـطة االقتصاديـة األخـرى فـي
المنطقـة (مثـل السـياحة والتنقيـب عـن النفـط والغـاز) ،فـإن اإلنتـاج
السـنوي يوفـر فـرص عمـل لمئـات اآلالف مـن األشـخاص.
توفر مصايد األسماك وتربية األحياء المائية المأكوالت البحرية الالزمة
لالستهالك البشري لمزيج من األسواق المحلية واإلقليمية والدولية،
أيضـا إلـى العديـد مـن الفوائد غير المباشـرة األخـرى وبالتالي
ممـا يـؤدي ً
الحفاظ على النسـيج االجتماعي للعديد من المجتمعات السـاحلية.
تهـدد العديـد مـن العوامـل اسـتدامة مصايـد األسـماك وتربيـة األحيـاء
المائيـة فـي البحـر األبيـض المتوسـط ،بمـا فـي ذلـك التلـوث المتزايد من
األنشـطة البشـرية ،وتدهـور الموائـل ،وإدخـال أنـواع غيـر أصليـة ،والصيـد
الجائـر وتأثيـرات التغيـرات المناخيـة علـى البيئة البحريـة وأنظمتها البيئية.

لمواجهـة التحديـات ،أقـرت معظـم دول البحـر األبيـض المتوسـط1فـي
عـام  2017إعلان ميديـا فيـش فـور ريفـر وزادت مـن تعزيـز الجهـود فـي
األولويـات الرئيسـية:
•حماية الموارد البحرية
•مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم
•وتعزيـز قابليـة المجتمعـات السـاحلية للحيـاة من خلال دعم مصايد
األسـماك صغيرة النطاق السـائدة في المنطقه
•ضمـان ظـروف عمـل الئقـة وحمايـة اجتماعيـة للصياديـن ،ويجعـل
مصايـد األسـماك أكثـر جاذبيـة لألجيـال الشـابة
•اإلعتـراف بعمـل المـرأة علـى قـدم المسـاواة ،وكذلـك بنـاء تربيـة
األحيـاء المائيـة المسـتدامة وتعزيـز سلسـلة القيمـة.
شـهد الطلـب فـي منطقـة البحـر المتوسـط علـى المنتجـات السـمكية
ارتفاعـا مطـردا خلال العقـود الماضيـة .يمكـن أن يعـزى ذلـك إلـى نمـو
سـكاني مهـم وزيـادة فـي االسـتهالك البشـري للفـرد .علـى الرغـم مـن
ذلـك ،فـإن إنتـاج القطـاع قـد انخفـض فـي السـنوات األخيـرة.

 1وقعت عليها  16دولة (ألبانيا ،الجزائر ،البوسنة والهرسك ،كرواتيا ،قبرص ،فرنسا ،اليونان ،إيطاليا ،مالطا ،موناكو ،الجبل األسود ،المغرب وسلوفينيا وإسبانيا وتونس وتركيا) وكذلك
المفوضية األوروبية

قطاعات االقتصاد األزرق
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نظرة عامة
مصايد األسماك

كان إجمالـي كميـات اإلنـزال فـي البحـر األبيـض المتوسـطالتـي تجـاوزت
 800,000طـن بيـن عامـي  2014و  2016أقـل فـي الواقـع مـن عمليـات
اإلنـزال المجمعـة خلال الفتـرة .)-17٪( 2013-2000
لوحـظ انخفـاض مخـزون الصيـد ،بسـبب إدراك اآلثـار السـلبية للممارسـات
السـابقة ،مثـل االسـتغالل المفـرط لألرصـدة السـمكية ،إلـى جانـب زيـادة
آثـار التلـوث وتغيـر المنـاخ  -بمـا فـي ذلـك األنـواع الغازيـة غيـر األصليـة -
2
التـي لهـا تأثيـر مباشـر علـى النظـام البيئـي البحـري (الفـاو .)2018

)Annual landings (tonnes

الشكل  1الهبوط السنوي (بالطن)
ITALY
178.723

TUNISIA
96.259

OTHERS
83.301
TURKEY
50.772

SPAIN
78.458

ALGERIA
103.008
GREECE
72.946

EGYPT
54.359

CROATIA
70.079

المصدر :متوسطعمليات اإلنزال السنوية لألطراف المتعاقدة مع الهيئة العامة لمصايد
األسماك واألطراف المتعاونة غير المتعاقدة (منظمة األغذية والزراعة )2020

قطاعـــا
تقليديـــا
وبالتالـــي ،علـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا القطـــاع يعتبـــر
ً
ً
اقتصاديــا مناسـ ًـبا (حوالــي  3.4مليــار يــورو فــي  ،)2018تواجــه دول البحــر
ً
ومتزايـــدا فـــي إمـــدادات المأكـــوالت
مهمـــا
األبيـــض المتوســـطعجـــزً ا
ً
ً
البحريـــة .وهـــذا لـــه تأثيـــر علـــى قابليـــة التوظيـــف فـــي هـــذا القطـــاع -
ويرجـــع ذلـــك ً
أيضـــا إلـــى االلتزامـــات اإلقليميـــة المتزايـــدة الصرامـــة.3
تختلـف هـذه الديناميـات باختلاف األنـواع البحريـة ،حيـث تظهـر األنـواع
البحريـة الصغيـرة تقلبـات كبيـرة ومتكـررة فـي الماضـي ،وتراجـع مطـرد
مسـتمرا
انخفاضـا
ً
فـي السـنوات األخيـرة .كمـا أظهـرت األنـواع القاعيـة
ً
فـي المصيـد منـذ الثمانينيـات والتسـعينيات .على العكـس من ذلك ،فإن
الم ْح ُـورة ) ومعظـم أنـواع
سـمك البـوري والرخويـات (الحبـار الشـائع ،رابـا َ
القشـريات (جمبـري فـرس النبـي ،وروبيـان الـورد فـي الميـاه العميقـة،
والروبيـان األزرق واألحمـر ،والروبيـان األحمـر العملاق) ،تظهـر اتجاهـا
متزايـدا فـي الصيـد.4

ومـع ذلـك ،مـن المهـم مالحظـة أنـه حتـى مـع االنخفـاض العـام فـي
عمليـات اإلنـزال ،فقـد زادت عائـدات صيـد البحـر األبيـض المتوسـطبنحـو
 10٪فـي عـام  ،2018حيـث تتـراوح اإليـرادات اإلجماليـة مـن  2013إلـى
 2018بيـن  3.2و 3.7مليـار يـورو .وفـي هـذا الصـدد ،فـإن سـتة بلـدان،
هـي إيطاليـا واليونـان وتركيـا وإسـبانيا والجزائـر وتونـس ،تمثـل 83٪
مـن إجمالـي اإليـرادات .ومـع ذلـك ،فـإن سـتة بلـدان فقـط هي(المغـرب
وتونـس وتركيـا وألبانيـا وكرواتيـا واليونـان) هي دول مصـدرة صافية بينما
تعتمـد غالبيـة دول البحـر األبيـض المتوسـط بشـكل كبيـر علـى اسـتيراد
المأكـوالت البحريـة.5
تظـل مصايـد األسـماك عمليـات مهمـة للمناطـق ،حيـث يعمـل جـزء كبيـر
مـن هـذه السـفن فـي شـرق ووسـط البحـر األبيـض المتوسـط .وتمثـل
السـفن الصغيـرة الحجـم الجـزء األكبـر مـن األسـطول  -حيـث تسـاهم
7_6
بنسـبة  29٪مـن إجمالـي إيـرادات القطـاع فـي عـام .2018
ومـن خلال المصادقـة علـى إعلان مالطـا ميديـا فيـش فوريفـر الـوزاري،8
الموقـع فـي مـارس  ،2017وافقـت معظم دول البحر األبيض المتوسـط
جـزءا
علـى أهميـة المصايـد الصغيـرة .هـذا ليـس فقـط ألنهـم يشـكلون ً
أيضـا بسـبب أهميتهـم فـي تعزيـز النتائـج
كبيـرا مـن األسـطول ،ولكـن ً
ً
االجتماعيـة واالقتصاديـة (أي خلـق فـرص العمـل واإليـرادات علـى
مسـتوى المجتمعـات المحليـة) .توفـر مصايد األسـماك الصغيرة وظائف
غذائيـا علـى وجـه التحديد حيث تشـتد الحاجة إليها :للسـكان
مهمـة وأمنً ـا
ً
المعرضين للخطر ،ال سـيما في المجتمعات السـاحلية الريفية .إلى جانب
الجهـود المبذولـة لتحسـين ربحيـة قطـاع مصايـد األسـماك الصغيـرة،
أيضـا حاجـة إلـى تعزيـز التنميـة االجتماعيـة للقطـاع ،ومعالجـة
هنـاك ً
نقـاط الضعـف وإزالـة الحواجـز التـي قـد تمنـع الصياديـن مـن الهـروب مـن
دائـرة الفقـر .تسـببت هـذه التطـورات فـي زيـادة الضغـط علـى األرصـدة
حاليـا
السـمكية فـي البحـر األبيـض المتوسـط ،والتـي يتـم صيـد معظمهـا ً
بيولوجيـا.كان رد الفعـل اإليجابـي علـى هـذا
بمسـتويات غيـر مسـتدامة
ً
االتجـاه السـلبي هـو معـدل الوعـي المتزايـد بمخاطـر االسـتغالل المفـرط
فـي السـنوات األخيـرة .كان هـذا بفضـل التحسـينات فـي اإلدارة مـن قبـل
السـلطات ،بمـا فـي ذلـك مجموعـة واسـعة مـن التدابيـر المتعلقـة بالحـد
األدنـى لحجـم الهبـوط ،وحـدود المصيـد ،واإلغلاق المكانـي والزمنـي
المخصـص للسـماح باسـتعادة المخزونـات وإنشـاء مناطـق مالجـئ،
وتخفيضـات فـي جهـد الصيـد ،إلـخ.

 2حالة مصايد البحر األبيض المتوسطوالبحر األسود ( 2018منظمة األغذية العالمية  )2018متاح علىhttp://www.fao.org/3/CA2702EN/ca2702en.pdf :
 3حالة مصايد البحر األبيض المتوسطوالبحر األسود ( 2020منظمة األغذية العامة  )2020متاح علىhttp://www.fao.org/3/cb2429en/CB2429EN.pdf :

 4حالة مصايد البحر األبيض المتوسطوالبحر األسود ( 2018منظمة األغذية العالمية  )2018متاح علىhttp://www.fao.org/3/CA2702EN/ca2702en.pdf :

 5حالة مصايد أسماك البحر األبيض المتوسطوالبحر األسود ( 2020منظمة األغذية الدولية  )2020متاح علىhttp://www.fao.org/3/cb2429en/CB2429EN.pdf :

 6حالة مصايد البحر األبيض المتوسطوالبحر األسود ( 2018منظمة األغذية المائية  )2018متاح علىhttp://www.fao.org/3/CA2702EN/ca2702en.pdf :
 7حالة مصايد البحر األبيض المتوسطوالبحر األسود ( 2020منظمة األغذية العامة  )2020متاح علىhttp://www.fao.org/3/cb2429en/CB2429EN.pdf :

 8إعالن وزاري بشأن استدامة مصايد األسماك في البحر األبيض المتوسطمتوفر على الرابطhttps://gfcmsitestorage.blob.core.windows.net/website/:
MedFish4Ever/2017-03-30-declaration-malta.pdf
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ومـع ذلـك ،فـي عـام  ،2017ال يـزال البحـر األبيـض المتوسـط  والبحـر
األسـود يحتفظـان بأعلـى نسـبة ( )62.5٪مـن المخزونـات التـي يتـم
9
صيدهـا بمسـتويات غيـر مسـتدامة فـي العالـم.
كمـا صرحـت الهيئـة العامـة لمصايـد األسـماك فـي آخـر حالـة لهـا لمصايـد
البحـر األبيـض المتوسـط والبحـر األسـود  ،102020ال تـزال هنـاك حاجـة
إلـى جهـود إضافيـة لتعزيـز إدارة مصايـد األسـماك لمكافحـة الصيـد غيـر
أيضـا لتقليـل المصيـد المرتجـع
القانونـي دون إبلاغ ودون تنظيـم ولكـن ً
سـنويا ،أو حوالـي  18٪مـن إجمالـي المصيـد).
( 230.000طـن
ً
فـي السـنوات األخيـرة ،علـى سـبيل المثـال ،مثلـت السلاحف البحريـة
الحصـة األكبـر مـن إجمالـي الصيـد العـارض المبلـغ عنـه مـن األنـواع
المعرضـة للخطـر ،تليهـا أسـماك القـرش والشـفنين .ولذلـك فـإن فهـم
الصيـد العرضـي واعتمـاد تدابيـر فعالـة للحـد منـه يمثـل خطـوات أساسـية
نحـو التقليـل إلـى أدنـى حـد مـن تأثيـرات مصايـد األسـماك علـى األنـواع
المعرضـة للمخاطـر والمرتجـع ،وبشـكل أعـم علـى النظـم اإليكولوجيـة
11
البحريـة.
تـم إطلاق برامـج رصـد بشـأن الصيـد العرضـي لألنـواع المعرضـة للخطـر
لتطويـر وتنفيـذ تدابيـر الحفظ واإلدارة المناسـبة لحماية األنواع المعرضة
للخطـر .إنهـا تشـرك السـكان المقيميـن فـي البحـر األبيـض المتوسـط
12
وتسـاهم فـي االسـتدامة المصاحبـة لقطـاع مصايـد األسـماك.
للوصـول إلـى مصايـد األسـماك المسـتدامة ،فـإن تحسـين إمكانيـة تتبـع
مفيدا في تنمية الوعي العام
المنتج أو إعداد العالمات البيئية سيكون
ً
بممارسـات الصيد وإدارة الموارد .وسـيتم السـماح بالفعل للمسـتهلكين
باتخـاذ قـرارات مسـتنيرة قبل شـراء أي سـمكة.

تربية األحياء المائية

مـن االتجاهـات الهامـة التـي ظهـرت فـي السـنوات األخيـرة التنويـع
المتزايـد لألنشـطة نحـو ممارسـات تربيـة األحيـاء المائيـة  -كطريقـة
لمعالجـة االنخفـاض فـي أداء مصايـد األسـماك.


المتوسـط
فـي هـذا الصـدد ،حـددت العديـد مـن بلـدان البحـر األبيـض
بالفعـل اسـتراتيجيات أو خطـط عمـل وطنيـة لتطويـر تربيـة األحيـاء المائية
البحريـة بأطـر مخصصـة أو كجـزء من اسـتراتيجياتها الوطنيـة القتصاد أزرق
مسـتدام  -بمـا فـي ذلـك التعهـدات بممارسـات تربيـة األحيـاء المائيـة
13
المسـتدامة.

يحـدث الجـزء األكبـر مـن اإلنتـاج (حوالـي مليـون طـن) فـي الميـاه الداخليـة
معتدلـة الملوحـة فـي مصـر للبلطـي والشـبوطيات والبـوري .وباسـتثناء
إنتـاج أسـماك الميـاه الداخليـة ،بلـغ إجمالـي إنتـاج تربيـة األحيـاء المائيـة
فـي الميـاه البحريـة والميـاه معتدلـة الملوحـة أكثر مـن  480ألف طن في
عـام 201616
تمثـل أربعـة بلـدان حوالـي  82٪مـن إجمالـي قيمـة االسـتزراع المائـي فـي
البحـر األبيـض المتوسـط :تمتلـك تركيـا أعلـى قيمـة بنحـو  670مليـون
دوالر أمريكـي ،تليهـا اليونـان وإيطاليـا وإسـبانيا.
Annual
aquaculture
production
(بالطن)
األحياء المائية
)(tonnesمن تربية
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المصدر :اإلنتاج السنوي من تربية األحياء المائية (بآالف األطنان) في البحر األبيض
المتوسطحسب المنتج ()FAO FISHSTAT 2018

بلـغ حجـم المبيعـات  373000طـن متـري و 1300مليـون مـن صغـار
17
السـمك ،بقيمـة  1.700-1500مليـون يـورو فـي عـام .2016
فيمـا يتعلـق بالمحـار ،بلـغ إجمالـي اإلنتـاج  190391طنً ـا فـي عـام 2000
مسـتقرا إلـى حـد
وانخفـض إلـى  147101طنً ـا فـي عـام  :2010ثـم ظـل
ً
كبيـر حتـى عـام  ،2016حيـث وصـل إلـى  146.051طنً ـا (منظمـة األغذيـة
والزراعـة .)2018
يرجـع االنخفـاض فـي اإلنتـاج ( -23٪مـن عـام  )2000بشـكل أساسـي
إلـى فقـدان المسـاحة المناسـبة السـتزراع المحـار ،إلـى جانـب التغيـرات
المهمـة فـي الميـاه السـاحلية للبحـر األبيـض المتوسـط علـى مسـتوى
توافـر المغذيـات ،وزيـادة صغـار السـمك بشـكل مفـرط ،والتلـوث البحـري
والسـموم الحيويـة.

ونتيجـة لذلـك ،ارتفـع إجمالـي إنتـاج االسـتزراع المائـي فـي دول البحـر
األبيـض المتوسـط  (بمـا فـي ذلـك األسـماك والمحـار والقشـريات
المسـتزرعة فـي الميـاه البحريـة قليلـة الملوحـة) مـن  643ألـف طـن فـي
عـام  2000إلـى  1144ألـف طـن فـي عـام  ،2010واسـتمر حتـى 1.575
ألـف طـن فـي عـام  2016وظلـت مسـتقرة إلـى حـد كبيـر فـي السـنوات
15_14
التاليـة

 9حالة مصايد األسماك في البحر األبيض المتوسطوالبحر األسود ( 2020الفاو  )2020متوفر علىhttp://www.fao.org/3/cb2429en/CB2429EN.pdf :

 10حالة مصايد األسماك في البحر األبيض المتوسطوالبحر األسود ( 2018الفاو  )2020متوفر علىhttp://www.fao.org/3/CA2702EN/ca2702en.pdf :
 11حالة مصايد األسماك في البحر األبيض المتوسطوالبحر األسود ( 2020الفاو  )2020متاح على http://www.fao.org/3/cb2429en/CB2429EN.pdf

 12حالة مصايد األسماك في البحر األبيض المتوسطوالبحر األسود ( 2018الفاو  )2020متوفر علىhttp://www.fao.org/3/CA2702EN/ca2702en.pdf :

 13مقال للمفوضية األوروبية عن االجتماع رفيع المستوى للمجلس العالمي لمصايد األسماك في نوفمبر  2020متاح على https://ec.europa.eu/fisheries/press/gfcm-
high-level-meeting-buildingnew-strategy-mediterranean-and-black-sea-fisheries-and_en

 14منظمة األغذية والزراعة ( .)2018برامج المصايد واالستزراع المائي - FishStatJ .برنامج للسلسلة الزمنية اإلحصائية لمصايد األسماك

 15حالة واتجاهات االتحاد األوروبي ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية العالمية ( )JRC 2020متاح علىhttps://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/state-and- :
trendseu-and-global-fisheries-and-aquaculture
 16مشروع  .PHAROS4MPAsمتاح علىhttps://pharos4mpas.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/Projects/ :
PHAROS4MPAs/AQUACULTURE_31july_single_page.pdf
 17مشروع  .MEDAIDمتاح علىhttp://www.medaid-h2020.eu/index.php/2019/10/08/deliverable-d1-3/ :
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كانـت معظـم هـذه التغييـرات بسـبب الضغـوط البشـرية وتغيـر المنـاخ.
وفـي هـذا الصـدد ،يتمثـل التحـدي الـذي يواجـه هـذا القطـاع فـي دعـم
االبتـكار والتنويـع المسـتدام -مـن مصايـد األسـماك إلـى تربيـة األحيـاء
18
المائيـة ،ومـن الغـذاء إلـى اإلنتـاج عالـي القيمـة

مربع  :1أفضل ممارسات إدارة االستزراع المائي

بـدا إنتـاج تربيـة األحيـاء المائيـة فـي الميـاه البحريـة أكثـر جاذبيـة فـي
السـنوات األخيـرة ،ال سـيما كوسـيلة لتجنـب التحديـات التـي تطرحهـا
القضايـا السـاحلية مثـل :جـودة الميـاه ،واألمـراض ،والتأثيـرات البيئيـة
المحليـة ،وحـدود نمـو العـرض التـي يواجههـا المنتجـون السـاحليون
التقليديـون.

في منطقة البحر األبيض المتوسط ،تعتمد التنمية المستقبلية
لتربيـة األحيـاء المائيـة بشـكل كبيـر علـى توافـر المسـاحة لتطويـر
هذا النشـاط بطريقة مسـتدامة .المناطق المخصصة لالسـتزراع
المائـي ،والتـي تعـرف بأنهـا "المناطق البحريـة حيث يكون لتنمية
االسـتزراع المائـي األولويـة علـى االسـتخدامات األخـرى" ،تعتبـر
أداة أساسـية لتحقيـق هـذا الهدف.

إذا تـم تبنـي 19نُ هـج التخطيـط اإلقليمـي وأطـر الحوكمـة المناسـبة ،فـإن
المزايـا البيئيـة لإلنتـاج البحـري يمكـن أن تقـدم تحسـينات علـى المنتجيـن
السـاحليين التقليدييـن فـي الخلجـان أو مصبـات األنهـار.
ومـع ذلـك ،فـإن حالـة األعمـال االقتصاديـة لمثـل هـذه التكنولوجيـا ال
تـزال غيـر مثبتـة ،وال تـزال هنـاك مخاطـر كبيـرة علـى اإلنتـاج فـي الخـارج
مـع تطـور التقنيـات وتوسـيع نطاقهـا .ومـع ذلـك ،هنـاك مجموعـة مـن
الممارسـات الواعـدة نحـو ممارسـات صغيـرة النطـاق لالسـتزراع المائـي
المسـتدام آخـذة فـي الظهـور.

المناطق المخصصة لالستزراع المائي

تسـاهم المناطـق المخصصـة لالسـتزراع المائـي فـي التنميـة
االقتصاديـة المحليـة مـن خلال تشـجيع االسـتثمارات وإنشـاء
الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة؛ تعزيـز األمـن الغذائـي والقبـول
االجتماعـي لتربيـة األحيـاء المائيـة ؛ تقليـل اآلثـار البيئيـة وتعزيـز
القـدرات المؤسسـية المحليـة.
وإلـى جانـب ممارسـات االسـتزراع المائـي المتكامـل متعـدد
التغذيـة ،قـد توفـر المناطـق المخصصة لالسـتزراع المائي فوائد
إضافيـة لالقتصـاد الدائـري.

 18إستراتيجية التنمية المستدامة لتربية األحياء المائية في البحر األبيض المتوسط والبحر األسود (.)GCM 2018متاح علىhttp://www.fao.org/3/I9766EN/i9766en.pdf :

 19مالءمة الموقع الستزراع األسماك الزعنفية البحرية في وسط البحر األبيض المتوسط متاح علىhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00772/ :
full
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جائحة كورونا
تضـرر القطـاع ككل بشـدة مـن تأثيـرات جائحـة كورونـا ،مـع تخفيضـات فـي
عـدد السـفن العاملـة تصـل إلـى  ،80٪ال سـيما الصغيـرة  /السـاحلية (مـع
أقـل مـن  10٪ال تـزال تعمـل فـي بعـض الحـاالت) ،بينمـا كانـت السـفن
غالبـا بنسـبة ( 100٪-40حسـب الحـاالت).
الكبيـرة تعمـل ً
في الواقع ،كانت تأثيرات أزمة كورونا تركز بشـكل أساسـي على سلسـلة
التوريـد وتسـويق اإلنتـاج .قـد تجـد الحـاالت التـي يركز فيها اإلنتاج بشـكل
20
وطرقا للنمو المسـتدام
ً
كبيـر علـى األسـواق المحليـة منافذ تجارية
لقـد تأثـر االسـتزراع المائـي بشـكل متنـوع للغايـة ،ويعتمـد ذلـك إلـى
حـد كبيـر علـى األنـواع البحريـة التـي يتـم تربيتهـا .ظلـت مـزارع األسـماك،
عمومـا التوزيـع اليومـي لألغذيـة ومراقبـة البيئـة والتحكـم
التـي تتطلـب
ً
فـي األمـراض ،نشـطة ولكـن مـع انخفـاض عـدد موظفيهـا ،بينمـا قللـت
انتظامـا،
المـزارع التـي تربـي األنـواع األخـرى والتـي تتطلـب متابعـة أقـل
ً
21
مـن نشـاطها.

المستقبل 2030-2021
قـررت بلـدان البحـر األبيـض المتوسـط تحسـين االسـتدامة االقتصاديـة
والبيئيـة للقطـاع علـى مـدى العقـد المقبـل.
وال سـيما مـن خلال سلسـلة مـن األهـداف واألنشـطة الطموحـة نحـو
تعزيـز إدارة مصايـد األسـماك وحوكمتهـا ،22ومـن خلال تكييـف عمليـة
اإلنتـاج بفضـل االبتـكارات التقنيـة.
تماشـياً مـع إعلان ميديـا فيشـر فوريفـر واسـتراتيجية االتحـاد األوروبـي،23
هنـاك حاجـة إلـى مزيـد مـن العمـل فـي المسـتقبل لضمـان المراقبـة
الكافيـة للصيـد مـن هـذه السـفن.
فيما يتعلق بتدابير إدارة مصايد األسـماك ،أحرزت الهيئة العامة لمصايد
24
كبيرا من حيث إدارة موارد مصايد األسـماك.
األسـماك
تقدما ً
ً

مربع 2

تأثيــر جائحـــة

كـــورونـــا
◄كال القطاعين تأثروا بشدة

◄تضرر صيد األسماك بشدة ،مع تخفيض عدد السفن
العاملة إلى 80٪
◄كان لمزارع تربية األحياء المائية تأثيرات متنوعة للغاية،
تعتمد إلى حد كبير على نوع األنواع التي يتم تربيتها.
◄إنخفاض حاد في الطلب على منتجات المصايد من قبل
الفنادق والمطاعم وصناعة السياحة بشكل عام

كمـا سيسـتمر اتخـاذ خطـوات مهمـة نحـو اإلدارة المكانيـة لمـوارد مصايد
األسـماك .تشـمل األمثلـة علـى هـذه الخطـوات الهامـة إطلاق خطـط
مراقبـة المناطـق المحظـورة علـى مصايـد األسـماك ،وتحديـد بصمـة
الصيـد فـي بعـض مصايـد األسـماك ،وتحديـد النقـاط السـاخنة لألنظمـة
اإليكولوجيـة البحريـة الضعيفـة وأنـواع المؤشـرات وكذلـك تجميـع
المؤشـرات الموجـودة .البيانـات فـي قاعـدة بيانـات تحليليـة وديناميكيـة
عـن الموائـل واألنـواع القاعيـة الحساسـة.

واالستمرار في وضع خطة إدارة لألنواع التجارية هو االستمرار في إدارة
مخزونـات البحـر األبيـض المتوسـطالرئيسـية مـن خلال تضميـن مجموعـة
واسـعة مـن تدابيـر اإلدارة ،مثـل الحـد األدنـى لحجـم الهبـوط ،وحـدود
المصيـد ،واإلغلاق المكانـي والزمنـي المخصـص للسـماح باسـتعادة
المخزونـات وإنشـاء مناطـق الملجـأ ،وتقليـل جهـد الصيـد ،ومـا إلـى ذلـك.

 20حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم (الفاو  )2020متوفر علىhttp://www.fao.org/3/ca9229en/ca9229en.pdf :

 21مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في البحر األبيض المتوسط والبحر األسود :تحليل أولي لتأثيرات أزمة فيروس كورونا متوفر علىhttp://www.fao.org/3/ca9090en/ :
CA9090EN.pdf

 22إعالن وزاري حول استدامة مصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط متوفر علىhttps://gfcmsitestorage.blob.core.windows.net/website/MedFish4Ever/2017- :
03-30-declaration-malta.pdf
 23إعالن وزاري حول استدامة مصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط متوفر علىhttps://gfcmsitestorage.blob.core.windows.net/website/MedFish4Ever/2017- :
03-30-declaration-malta.pdf

 24إعالن وزاري حول استدامة مصايد البحر األبيض المتوسط متاح على https://gfcmsitestorage.blob.core.windows.net/website/MedFish4Ever/2017-03-30-
declaration-malta.pdf
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علـى أي حـال ،ال تـزال هنـاك حاجـة لجهـود إضافيـة لتحقيـق االسـتدامة
بشـكل مناسـب ،ال سـيما فـي مواجهـة البيئـة المتغيـرة ،وال سـيما مـن
المحسـنة والمخصصـة التـي تتميـز بالتدابيـر
خلال خطـط اإلدارة التكيفيـة
ّ
االجتماعيـة واالقتصاديـة وتغيـر المنـاخ باإلضافـة إلـى التدابيـر المكانيـة
اإلضافيـة.
باإلضافـة إلـى اإلجـراءات الحاليـة المذكـورة أعلاه ،توفر كل هـذه الجهود
فرصا لمزيد من التعاون بين دول البحر األبيض المتوسـطإلدارة وحماية
ً
الصالـح العـام وهـو البحـر ومـوارده الحية التي يسـتغلها الصيادون.

كل هـذه العوامـل ،إلـى جانـب المنافسـة المتزايـدة علـى االسـتخدامات
السـاحلية ،وتدنـي تصـور الجمهـور لتربيـة األحيـاء المائيـة واإلطـار اإلداري
كبيـرا لتنميـة تربيـة األحيـاء المائيـة.
تحديـا
المعقـد ،تشـكل
ً
ً
أدى التوسـع السـريع فـي تربيـة األحيـاء المائيـة فـي البحـر األبيـض
المتوسـط إلـى زيـادة المنافسـة علـى اسـتخدام المناطـق السـاحلية.
وعلـى هـذا النحـو ،هنـاك حاجـة ملحـة لدمـج تربيـة األحيـاء المائيـة فـي
عمليـات التخطيـط المكانـي البحـري .بـدون التخطيـط المكانـي المنسـق،
سـيكون مـن المسـتحيل التحـرك نحـو التنميـة المسـتدامة للقطـاع.

فيمـا يتعلـق بتربيـة األحيـاء المائيـة ،وبخلاف هـذه اإلرادة السياسـية
القويـة ،فـإن تنميـة هـذا القطـاع يواجـه تحديـات اجتماعيـة واقتصاديـة
وبيئيـة كبيـرة .قـد تكـون العديـد مـن العوامـل قـد سـاهمت فـي هـذا
الوضـع ،ممـا أدى إلـى قـدرة تنافسـية محـدودة يبـدو أنهـا مرتبطـة
25
بمكونـات متعـددة فـي جميـع أنحـاء دورة اإلنتـاج وسلسـلة القيمـة

ُينظـر إلـى تنويـع القطـاع بشـكل متزايـد علـى أنـه يعـزز القـدرة التنافسـية
واستدامة أنشطة تربية األحياء المائية ،بما في ذلك خلق قيمة مضافة
عالية (الطحالب ،والتقنيات الحيوية) ،حيث يمكن حشـد البحث واالبتكار.
أيضا فرص دمج نماذج وممارسـات األعمال
ستشـمل مجاالت التحسـين ً
26
الدائريـة بشـكل أكبـر علـى طول سلسـلة القيمة فـي القطاع.

وال تـزال الشـكوك قائمـة حـول مـا إذا كان انخفـاض اإلنتاجيـة الفنيـة فـي
وراثيـا ،أو ضعف أداء
ناتجـا عن نقص األسـماك المحسـنة
ً
حديقـة الحيـوان ً
األعلاف ،أو اإلدارة الصحيـة غيـر الكافيـة ،أو مزيـج مـن هـذه العوامـل
أيضـا التشـكيك فـي االفتقـار إلـى
وغيرهـا مـن العوامـل البيئيـة .يمكـن ً
اسـتراتيجيات السـوق وعـدم كفايـة المعرفـة بتفضيلات المسـتهلك.

أيضـا فـرص للتعـاون بيـن الـدول علـى سـبيل المثـال بين
هـذه الفـرص هـي ً
شـواطئ البحـر الشـمالية والجنوبيـة لحـوض البحـر الغربـي المتوسـط .فـي
هـذا الصـدد ،تـم إطلاق مجموعـة عمـل فنيـة فـي إطـار مبـادرة ويسـت
ميد .كانت تأثيرات أزمة كورونا في الواقع بشـكل أساسـي على سلسـلة
التوريـد وتسـويق اإلنتـاج مثـل مصايـد األسـماك ،فـي حيـن أن اإلنتـاج
الـذي يركـز بشـكل متزايـد علـى األسـواق المحليـة قـد يجـد منافـذ وطـرق
27
جديـدة للنمـو المسـتدام.

واألهم من ذلك ،أن الشركات تطور أعمالها في بيئة اقتصادية معقدة،
والتـي تتأثـر بدورهـا بمـدى قـدرة المنتجيـن علـى الوصـول بسـهولة إلـى
التمويـل واألسـواق اإلقليمية.

 25التحديات التي تواجه تربية األحياء المائية البحرية في االتحاد األوروبي والمتوسط متاح على https://www.eurekaselect.com/156893/chapter/challenges-
facingmarine-aquaculture-in-the-eu-mediterranea

 26جلسة استماع عامة  -تدابير لتحسين تربية األحياء المائية المستدامة في االتحاد األوروبي (البرلمان األوروبي) متاح على www.europarl.europa.eu/committees/en/
public-hearing-measures-to-improve-susta/product-details/20200204CHE06981

 27حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم (الفاو  )2020متوفر علىhttp://www.fao.org/3/ca9229en/ca9229en.pdf :

قطاعات االقتصاد األزرق

ئاملا ءايحألا ةيبرتو كامسألا دياصم | 13

التوظيف
االتجاهات

المهارات

◄تدعم مصايد األسماك الطبيعية
في البحر األبيض المتوسط حوالي
 200000وظيفة مباشرة و 500000
وظيفة غير مباشرة (مع ركود نسبي
منذ عام )2016

◄المهارات الفنية والمهنية الالزمة
في االستزراع المائي المستدام/
تربية األحياء البحرية ،التصميم
والتخطيط ؛ تنفيذ االقتصاد الدائري.

◄في جميع أنحاء المنطقة ،يتقدم عمر
القوى العاملة ،مع ما يقرب من نصف
أفراد الطاقم الذي يتعدى عمرهم 40
عاماً  ،في حين أن  17٪فقط هم دون
سن .25
◄خلق فرص عمل مع تربية األحياء
البحرية (التقنيات الحيوية الزرقاء،
الطحالب)

الشباب والمرأة

◄مهارات أكبر مطلوبة لصانعي
السياسات إلنشاء مناطق ساحلية
فعالة مخصصة لتربية األحياء المائية
في البحر األبيض المتوسط
◄ضرورة تحسين المعرفة العامة
للشركات الصغيرة (بما في
ذلك قدرتها على التعامل مع
المستثمرين المستدامين المهتمين
بالقطاع)

تقليديـا موفـراً هامـاً للوظائـف فـي منطقـة البحـر األبيـض
يعتبـر القطـاع
ً
المتوسـط ،حيث يوجد حوالي  200000وظيفة مباشـرة في عام 2018
 أي أولئـك الذيـن يعملـون مباشـرة علـى متـن سـفن الصيـد فـي أدواربـدوام كامـل وبـدوام جزئـي .ولكـن لوحـظ ركـود فـي القـوى العاملـة منذ
2829
عـام .2016
وتـم تقديـر الوظائـف اإلضافيـة غيـر المتعلقـة بالسـفن فـي الماضـي
تقريبـا مقارنـة بالوظائـف المباشـرة  -ممـا يجعـل القطـاع
بحوالـي 2.5
ً
مصـدرا لحوالـي  500000وظيفـة 30فـي البحـر األبيـض المتوسـط.
ً
ومـع ذلـك ،فـإن القـوى العاملـة فـي جميـع أنحـاء المنطقـة تتقـدم فـي
السـن ،حيـث يزيـد عمـر مـا يقـرب مـن نصـف جميـع أفـراد الطاقـم عـن 40
عامـا.
عامـا ،فـي حيـن أن  ٪ 17فقـط هـم دون سـن ً 25
ً

◄توفير مجموعة متنوعة من الوظائف
بدوام كامل وبدوام جزئي وعمالة
موسمية على سبيل المثال مع مصايد
األسماك
مهما في تربية
دورا
◄تلعب النساء ً
ً
أيضا ً
األحياء المائية ،حيث تتمثل مساهمتهن
الرئيسية في كل من المصايد الصغيرة
والصناعية في مرحلة المعالجة
والتسويق.

خالل دعم الباحثين المهرة الشباب والجهات الفاعلة في مجال األعمال
باإلضافـة إلـى بنـاء القـدرة علـى الصمـود لمواجهـة حـاالت الطـوارئ
33
اإلقليميـة أو العالميـة فـي المسـتقبل (بمـا فـي ذلـك األوبئـة).
ضروريـا للقطـاع ولكنهـا ال تزال غيـر مبلّ غ عنها
أمـرا
ً
وتعـد مشـاركة اإلنـاث ً
إلـى حـد كبيـر ،وبالتالـي فهـي "غيـر مرئيـة" في كثيـر من األحيان .ونـادراً ما
تمارس النسـاء أنشـطة تجارية في المياه البحرية وأعماق البحار ،ولكنهن
شـيوعا فـي الصيـد مـن القـوارب الصغيـرة والـزوارق فـي الميـاه
أكثـر
ً
السـاحلية أو الداخليـة ،حيـث يجمعـن األعشـاب البحريـة ويضعـن الشـباك
مهما في تربية األحياء المائية ،حيث
دورا
أو الفخاخ .وتلعب النساء ً
ً
أيضا ً
يهتمـون بأحـواض األسـماك ،ويتغـذون ويحصـدون األسـماك ويجمعـون
يرقـات الجمبـري وإصبعيـات األسـماك .ومـع ذلـك ،فـإن أهـم دور لها في
34
المصايـد الصغيـرة والصناعيـة هـو فـي مرحلتـي المعالجـة والتسـويق.

دائمـا بشـكل منفصـل عن القطـاع الكبير،
علـى الرغـم مـن عـدم إحتسـابها ً
فقـد ُقـدرت العمالـة فـي قطـاع تربيـة األحيـاء المائيـة فـي البحـر األبيـض
المتوسـط  بحوالـي  123000وظيفـة دائمـة فـي الفتـرة مـن 2005
إلـى  -3132 2010وعلـى غـرار مصايـد األسـماك ،يوفـر االسـتزراع المائـي
مجموعـة متنوعـة مـن الوظائـف بـدوام كامـل وبـدوام جزئـي وعمالـة
موسـمية سـواء فـي وحـدات اإلنتـاج أو فـي أنشـطة الدعـم أو التوزيـع أو
الدعـم الفنـي واإلداري.
وسـتكون هنـاك حاجـة لجهـود أكبـر لبنـاء صناعـة مصايـد األسـماك وتربية
األحيـاء المائيـة لتكـون أكثـر قـدرة علـى الصمـود .علـى سـبيل المثـال ،مـن
 28حالة مصايد أسماك البحر األبيض المتوسط والبحر األسود ( 2018منظمة األغذية والزراعة  )2018متاح علىhttp://www.fao.org/3/CA2702EN/ca2702en.pdf :

 29حالة مصايد أسماك البحر األبيض المتوسط والبحر األسود ( 2020منظمة األغذية والزراعة  )2020متاح علىhttp://www.fao.org/3/cb2429en/CB2429EN.pdf :
 30المرجع نفسه.

 31تحليل األنشطة االقتصادية في البحر األبيض المتوسط

غالبا ما يتم الجمع بين األدبيات المتعلقة بالتوظيف في االستزراع المائي ومصايد األسماك ويتم االستشهاد بها بطرق مختلفة.
32
ً

 33مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في البحر األبيض المتوسط والبحر األسود :تحليل أولي لتأثيرات أزمة فيروس كورونا متاح على http://www.fao.org/3/ca9090en/
CA9090EN.pdf

 34دراسة دور المرأة في مصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط والبحر األسود .متاح علىhttps://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/02bea93e- :
01aa75ed71a1/language-en-8d04-11e9-3a43
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المربع  3الجهات الفاعلة والمبادرات والمشاريع المتعلقة بالمصايد المستدامة وتربية األحياء المائية
◄منظمــة األغذيــة والزراعــة  /المجلــس العالمــي لمصايــد
األســماك :مــع  22دولــة عضــو واالتحــاد األوروبــي ،يتمثــل
هدفهــا الرئيســي فــي ضمــان الحفــظ واالســتخدام المســتدام
للمــوارد البحريــة الحيــة باإلضافــة إلــى التنميــة المســتدامة لتربيــة
األحيــاء المائيــة فــي البحــر األبيــض المتوســطوالبحــر األســود.
•خطة العمل اإلقليمية للمصايد الصغيرة في البحر
األبيض المتوسطوالبحر األسود
•استراتيجية التنمية المستدامة لالستزراع المائي

◄مجموعــة ويســت ميــد الفنيــة :فــي إطــار مبــادرة ويســت
ميــد ،ســتقوم دول ويســت ميــد بمشــاركة أفضــل الممارســات
تحــت قيــادة دول المغــرب العربــي لتطويــر االســتزراع المائــي
المســتدام.
◄مبــادرة بلــو ميــد :البحــث واالبتــكار للوظائــف الزرقــاء والنمــو
فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط .يدعــم بلــو ميــد تشــكيل
الشــراكات المؤلفــة مــن أربعــة كيانــات علــى األقــل مــن دول
االتحــاد األوروبــي ودول خــارج االتحــاد األوروبــي لعقــد اجتماعات
متعــددة التخصصــات تــؤدي إلــى دراســة الجدوى أو االستشــراف

قطاعات االقتصاد األزرق

أو عــرض توضيحــي أو مشــروع تجريبــي علــى ســبيل المثــال .الب
مــاف :تطويــر نظــام وضــع العالمــات علــى منتجــات األســماك
الصغيــرة والحرفيــة فــي البحــر األبيــض المتوســط
◄مشــروع انترريــج ميــد بلوفازمــا :تمكيــن القــدرة االبتكاريــة
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــبكات البحريــة فــي جــزر
البحــر المتوســط والمناطــق الســاحلية ،لدعــم نمــو االقتصــاد
الدائــري األزرق فــي صيــد األســماك  /تربيــة األحيــاء المائيــة.
◄مشــروع ميــد إيــد (التنميــة المتكاملــة لالســتزراع المائــي فــي
البحــر األبيــض المتوســط) إتــش  .2020الهــدف مــن ميــد إيــد
هــو زيــادة القــدرة التنافســية الشــاملة واالســتدامة لقطــاع تربيــة
األســماك البحريــة فــي البحــر األبيــض المتوســط ،عبــر سلســلة
القيمــة بأكملهــا.
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مقدمة
يغطـي الشـحن التجـاري حوالـي  ٪ 80مـن التجـارة العالميـة ،اذا يعتبـر
ضروريـا لتدفقـات التجـارة البحريـة عبـر البحـر األبيـض
الشـحن التجـاري
ً
35
المتوسـط
ويمثـل القطـاع أحـد أبـرز أنشـطة االقتصـاد األزرق فـي منطقـة البحـر
أيضـا لتقلبـات السـوق واألزمـة الدولية.
األبيـض المتوسـط ،لكنـه معـرض ً
نسـبيا للنمـو
ـا
متقلب
ا
مصـدر
البحـري
تجعـل هـذه الخصائـص النقـل
ً
ً
ً
والوظائـف فـي المنطقـة فـي عالـم يتعـرض بشـكل متزايـد للصدمـات
التخريبيـة .يعـد تخضيـر النقـل البحـري وهـو محاولـة تحقيـق أداء بيئـي
مقبـول فـي سلسـلة توريـد النقـل البحـري ،مـن بيـن أكبـر التحديـات التـي
تواجـه المنطقـة.

مـن أجـل مواجهـة مثـل هـذه التحديـات ،يجـب علـى القطـاع تسـريع
اسـتعداد السـوق لتقنيـات "االنبعاثـات الصفريـة" ،والتـي بدورهـا تعنـي
حشـد اسـتثمارات كبيـرة فـي المعـدات والبنـى التحتيـة عبـر حـوض البحـر.

أمـرا
ويعتبـر اإلقبـال األكبـر علـى التقنيـات المبتكـرة والرقمنـة الكاملـة ً
محوريـا لتعزيـز المنافـذ الذكيـة وإمـدادات الطاقـة الداخليـة الفعالـة
ً
باإلضافـة إلـى اسـتيعاب أنظمـة النافـذة الواحـدة البحريـة عبـر المشـغلين
اإلقليمييـن.

علـى وجـه التحديـد ،يتعلـق هـذا بخفـض كبيـر فـي انبعاثـات غـازات
االحتباس الحراري ،وتلوث الهواء والماء ،وكذلك الحوادث واالنسكابات
البحريـة والضوضـاء والتأثيـرات الشـاملة علـى التنـوع البيولوجي السـاحلي
والبحـري.

https://ufmsecretariat.org/impacts-covid-ports-maritime-transport-mediterranean/ 35
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نظرة عامة
ينمـو النقـل البحـري العالمـي بمعـدل متوسـط يتـراوح بيـن  3٪و 3.5٪
فـي السـنوات األخيـرة ( 2005إلـى  ،)2018مـع زيـادة أخـرى بلغـت 4٪
فـي عـام 201936
ويمثـل البحـر المتوسـطفقـط  3.5٪من الميـاه العالمية ويمثل  27٪من
حركة التجارة البحرية العالمية وتسـتضيف أكبر أسـاطيل الرحالت البحرية.
أيضـا  10٪مـن الرحلات البحريـة العالميـة مـع مـا
يسـتضيف حـوض البحـر ً
يقـرب مـن  2.5مليـون مسـافر فـي عـام  2018والتوسـع المسـتمر فـي
37
الموانـئ البحريـة فـي شـمال وجنـوب البحـر األبيـض المتوسـط.
وتسـتمر االختالفات في الهياكل والخصائص اإلدارية ،ويتم دمج موانئ
شـمال البحـر األبيـض المتوسـطفـي المناطـق النائيـة األوروبيـة من خالل
38
شـبكات السـكك الحديدية والطرق

كمـا أثبتـت موانـئ شـمال إفريقيـا نفسـها بشـكل متزايـد كنقـاط أساسـية
جـزءا مـن نظـام
فـي شـبكة شـحن مهمـة ،ولكـن
ً
غالبـا دون أن تكـون ً
لوجسـتي داخلـي أوسـع متعـدد العقـد مثـل نظيراتهـا فـي االتحـاد
40
األوروبـي
بعـض االسـتثناءات الرئيسـية فـي منطقـة جنـوب البحر األبيض المتوسـط
41
هـو مينـاء بورسـعيد فـي مصـر وطنجةفـي المغرب
متزايـدا مـن الشـحن فـي
جـزءا
أيضـا
يمثـل الشـحن البحـري القصيـر ً
ً
ً
المنطقـة ،ممـا يجعـل علـى سـبيل المثـال حجـم شـحن البضائـع فـي البحـر
األبيـض المتوسـط يمثـل 31٪مـن إجمالـي أداء الشـحن البحـري القصيـر
42
فـي االتحـاد األوروبـي فـي عـام .2018

هـذا هـو الحـال ،علـى سـبيل المثـال ،فـي برشـلونة فـي إسـبانيا ومرسـيليا
39
فـي فرنسـا وجنـوة وال سبيتسـيا فـي إيطاليـا

الشكل  :3تطور حركة ميناء الحاويات
تطور حركة ميناء الحاويات
جائحة كورونا
الناتج المحلي
اإلجمالي 2020

أزمة االتحاد
األوروبي
الناتج المحلي
اإلجمالي 2012
إيطاليا 3,0% -
إسبانيا 3,0% -
فرنسا 0,3% -

إيطاليا 9,5% -
إسبانيا 9,5% -
Marseilles
فرنسا 8,5% -
La Spezia
Genoa
Barcelona
valencia

?

األزمة العالمية
الناتج المحلي
اإلجمالي 2009

6.000.000

إيطاليا 5,3% -
إسبانيا 3,8% -
فرنسا 2,9% -

5.000.000
4.000.000

برشلونة

فالنسيا
جنوة
مرسيليا

3.000.000
2.000.000

ال سبيتسيا

1.000.000
0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
المصدر :ويبنار من جمعية ميدبروتس عام  . 2020العرض :يطسوتملا دعبلاو ىلوألا ةيرحبلا راثآلا :بكاوكلا ةحئاج

 36األونكتاد ()2019

http://documents1.worldbank.org/curated/en/508771540319329808/pdf/131217-PUB-PUBLIC-publication-date-is-10-23-18.pdf 37

https://ajot.com/premium/ajot-mediterranean-sea-ports-in-the-middle 38
 39المرجع نفسه

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en 40

 41األونكتاد ( )2019استعراض النقل البحريhttps://unctad.org/system/files/official-document/rmt2019_en.pdf .
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/9639.pdf 42
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المربع  :4المواني على إمتداد ساحل البحر المتوسط
ميناء برشلونة
(إسبانيا)

هـو أحـد أكبـر الموانـئ فـي البحـر األبيـض المتوسـطويمثـل بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر  7.1٪مـن إجمالـي القيمة
43
المضافـة و  6.3٪مـن العمالـة فـي منطقـة كاتالونيا

جنوة وسافونا
(إيطاليا)

هـو مينـاء رئيسـي آخـر فـي البحـر األبيض المتوسـط .إنـه ينتج فوائد اقتصادية تمتد خـارج المدينتين المينائيتين إلى
جـزء كبيـر مـن البلادُ .ق ّـدر تأثيـر مينـاء جنـوة وحـده بــ  122ألـف وظيفـة وطنيـة ومسـاهمة بنحـو  10مليـارات يـورو
44
فـي االقتصـاد اإليطالي)

ميناء مرسيليا
فوس (فرنسا)

هـو أول مينـاء فـي فرنسـا والثالـث فـي البحـر األبيـض المتوسـطمـن حيـث حمولـة البضائـع .فهـو يولـد 41500
فرصـة عمـل مباشـرة وغيـر مباشـرة ،يمثـل  7.5٪مـن الوظائـف فـي القطاعـات التجاريـة .كمـا سـجل مـا مجموعـه
 97نقطـة مـن أصـل  100نقطـة فـي عـام  2020فـي مؤشـر المسـاواة بيـن الجنسـين  -ممـا يشـير إلـى إدراج قـوي
45
للمـرأة فـي القـوى العاملـة المحليـة

ميناء طنجة
(تونس)

هـو مينـاء حاويـات رائـد فـي البحـر األبيـض المتوسـط -بإجمالـي  5,771,221حاويـة مكافئـة فـي عـام  ،2020وهو
ملحوظـا بنسـبة  20٪ +مقارنـة بعـام  .2019كمـا زادت إسـتدعاءات السـفن التجاريـة فـي عـام
ً
ارتفاعـا
مـا يمثـل
ً
 ،2020حيـث أظهـرت نسـبة  10٪نمـو مقارنـة بعـام  ،2019مقرونً ـا بأكثـر مـن  14٪فـي السـفن الضخمـة منـذ عـام
46
.2019

ميناء حيفا
(إسرائيل)

يديـر حوالـي  50.3٪مـن مبيعـات البضائـع فـي جميـع الموانـئ اإلسـرائيلية ويوظـف  1004مـن عمـال الموانـئ.
47
تحتـل المرتبـة الرابعـة فـي كفـاءة اإلدارة بيـن موانـئ الحاويـات فـي جميـع أنحـاء العالـم.

ميناء مرسين
الدولي (تركيا)

هـو أكبـر مينـاء للحاويـات فـي تركيـا وأحـد الموانـئ الرئيسـية فـي البحـر األبيـض المتوسـط -بإجمالـي 2,009,724
حاويـة مكافئـة تـم تداولهـا فـي عـام  ،2020بزيـادة قدرهـا  3.6٪مقارنـة بالعـام السـابق ]1 [ .بحلـول عـام ،2022
مـن المتوقـع أن يكتسـب المينـاء سـعة  0.8مليـون حاويـة مكافئـة .سـيخلق التوسـع  500فرصـة عمـل جديـدة
مباشـرة و 5000مـن المكاسـب غيـر المباشـرة فـي المدينـة]2[ .

بناء السفن

حيويا للقطاع في البحر األبيض المتوسط ،خاصة
عنصرا
يعد بناء السفن
ً
ً
فـي دول مثـل فرنسـا وإيطاليـا حيـث يتم بناء سـفن عاليـة التخصص (مثل
48
العبارات والسفن البحرية وسفن الرحالت البحرية الكبيرة)
يتأثـر بنـاء السـفن ،مثـل أنشـطة التصنيـع األخـرى ،بالعديـد مـن العوامـل
التـي تتـراوح مـن التجـارة العالميـة واسـتهالك الطاقـة واألسـعار إلـى
تغييـر أنـواع البضائـع وأنمـاط التجـارة ،ومعـدالت التخريـد ومسـتويات
االسـتبدال.
قـد زادت قـدرات بنـاء السـفن بسـبب الدعـم العـام المشـوه للسـوق فـي
بعـض البلـدان ،حيـث تجـاوز نمـو األسـطول العالمـي نمـو التجـارة البحريـة
49
العالميـة بهامـش كبيـر

http://www.portdebarcelona.cat/en/web/economic/inici 43

https://www.portsofgenoa.com/en/about-us/port-in-numbers.html 44

https://www.marseille-port.fr/en 45

https://www.tmpa.ma/wp-content/uploads/2021/01/Press-release-Final-figures-of-port-activity-at-31-12-2020.pdf 46
https://www.haifaport.co.il/wp-content/uploads/2019/05/booklet-en.pdf 47

 48منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( .)2020المحيط المستدام للجميع :االستفادة من فوائد اقتصادات المحيطات المستدامة للبلدان النامية .متاح على https://doi.
org/10.1787/bede6513-en
 49تحليل عوامل تشويه السوق في بناء السفنhttps://dx.doi.org/10.1787/b39ade10-en .
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الضغوطات

األهـم مـن ذلـك ،أن النمـو المطـرد للقطـاع قـد أدى إلـى تسـريع الضغـط
علـى النظـم اإليكولوجيـة السـاحلية وتحـت المـاء اإلقليميـة .فـي الواقـع،
انعكسـت أنشـطة النقـل البحـري والموانـئ علـى البيئـة البحريـة فـي
المنطقـة .القطـاع مسـؤول عـن تلـوث الهـواء والمـاء ومصـدر النبعاثـات
50
ثانـي أكسـيد الكربـون الناتجـة عـن تغيـر المنـاخ
تأتـي الضغـوط علـى النظـم البيئيـة المحليـة مـن النقـل البحـري فـي شـكل
تلـوث كيميائـي محتمـل مـن النفـط والمـواد الخطـرة والضـارة ،وإلقـاء
القمامـة فـي البحـر ،وإطلاق ميـاه الصـرف الصحـي ،والترسـبات الحيويـه،
51
وإدخـال األنـواع غيـر األصليـة
تـم تأكيـد العالقـة بيـن كثافـة حركـة المـرور والحـوادث المسـببة للتلـوث
مـن خلال االنسـكابات النفطيـة التـي سـجلها االتحـاد الدولـي لمكافحـة
التلـوث لمالكـي الناقلات .فـي منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط ،تمثـل
فئـة "االصطـدام  17٪مـن الحـوادث المبلـغ عنهـا إلـى المركـز اإلقليمـي
لالسـتجابة لحـاالت الطـوارئ الخاصـة بالتلـوث البحـري للبحـر األبيـض
المتوسـط بعـد "التأريـض" ( .)21٪وتشـمل أنـواع الحـوادث األخـرى
الحريـق /االنفجـار ( ،)14٪فشـل نقـل البضائـع ( ،)11٪الغـرق( ،)9٪مـع
52
حـوادث أخـرى بنسـبة .28٪

علاوة علـى ذلـك ،مـن المتوقـع أن تـزداد انبعاثـات غـازات الدفيئـة عـن
طريـق الشـحن البحـري مـن حوالـي  90٪مـن االنبعاثـات عـام 2008
فـي عـام  2018إلـى  130٪-90مـن االنبعاثـات عـام  2008بحلـول عـام
53
.2050
يجـب معالجـة ملوثـات الهـواء المنبعثـة مـن الشـحن البحـري ،54مـع
وتقنيـا
بيئيـا
متطلبـات السياسـة الصارمـة المتزايـدة التـي تشـكل
ً
تحديـا ً
ً
لشـركات الشـحن.
علـى سـبيل المثـال ،فـإن غطـاء الكبريـت العالمـي  ،2020الـذي اعتمدتـه
حاليـا مـن
المنظمـة البحريـة الدوليـة فـي  8فـي أكتوبـر  ،2016يحـد
ً
انبعاثـات أكسـيد الكبريـت إلـى  ٪ 0.5فـي جميـع بحـار العالـم بحلـول ينايـر
 .2020قـد تسـمح المناقشـات الحاليـة لمنطقـة التحكـم فـي انبعاثـات
أكاسـيد الكبريـت فـي البحـر األبيـض المتوسـط بفتـح إمكانيـات جديـدة
55
للتنميـة المسـتدامة فـي المنطقـة فـي المسـتقبل.

باإلضافـة إلـى ذلـك ،فـإن انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري وملوثـات
الهـواء الناتجـة عـن نمـو القطـاع قـد أثـرت بشـكل متزايـد علـى جـودة
الهـواء وتسـببت فـي تلـوث الميـاه .فـي االتحاد األوروبي وحـده ،وحدثت
زيـادة فـي انبعاثـات غـازات الدفيئـة فـي العقـد الماضـي علـى الرغـم مـن
التحسـينات فـي كثافـة الكربـون للشـحن الدولـي.

الشكل  :4كثافة الحركة البحرية

المصدر :صورة خريطة الكثافةhttps://www.medqsr.org/background-ci19/ :

مصدر البيانات األصلي :موقع https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4 : MarineTraffic
س

https://www.medqsr.org/background-ci19 50
https://www.medqsr.org/background-ci19 51
https://www.medqsr.org/background-ci19 52

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652754/IPOL_BRI(2020)652754_EN.pdf 53
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6837 54

/https://www.euractiv.com/section/shipping/opinion/a-roadmap-to-cut-shipping-emissions-in-the-mediterranean 5 55
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جائحة كورونا
كان لتفشـي جائحـة كورونـا العالمـي األخيـر والمسـتمر تأثيـر كبيـر علـى
الشـحن العالمـي .حيـث أن هـذا القطـاع عرضـة لتقلبـات السـوق واألزمـة
نسـبيا للنمـو والوظائـف فـي عالـم
متقلبـا
مصـدرا
الدوليـة ،ممـا يجعلـه
ً
ً
ً
يتعـرض بالفعـل بشـكل متزايـد للصدمـات والتقلبـات .ونتيجـة لذلـك ،ورد
أن تقلصـات التجـارة العالميـة المتعلقـة بآثـار الوبـاء كانـت أعمـق ()-27٪
56
مـن االنكمـاش الـذي أعقـب األزمـة الماليـة لعـام )-24٪( 2008
وشـهدت أوروبـا ومنطقـة البحـر األبيـض المتوسـط أكبـر انخفـاض فـي
المكالمـات عبـر جميـع الوجهـات العالميـة ،مـع انخفـاض بنسـبة 13.9٪
أسـبوعا مـن عـام  ،2020مقارنـة بالفتـرة نفسـها مـن عـام
فـي أول 24
ً
57
.2019
فـي موانـئ االتحـاد األوروبـي وحدهـا ،علـى سـبيل المثـال ،انخفـض عـدد
أسـبوعا مـن عـام 2020
إسـتدعاءات السـفن بنسـبة  12.5٪فـي أول 48
ً
مقارنـة بالفتـرة نفسـها مـن العـام السـابق ،مـع مالحظـة التأثيـر األكثـر
أهميـة علـى سـفن الرحلات البحريـة والـركاب .األنشـطة األخـرى مثـل
ناقلات البضائـع السـائبة ،والحاويـات ،والبضائـع العامـة ،وناقلات النفط،
58
وسـفن البضائـع لـم تشـهد سـوى انخفـاض طفيـف (يصـل إلـى )٪ 5
وبـدال مـن ذلـك ،أظهـرت موانـئ شـمال إفريقيـا اتجاهـات مختلطـة .فـي
ً
مينـاء طنجـة المتوسـط ،علـى سـبيل المثـال ،تعاملـت مسـتويات االتصـال
ً
مقارنـة بالموانـئ األخـرى فـي المنطقـة ،علـى
بشـكل جيـد مـع الوبـاء
الرغـم مـن اإلبحـار الفـارغ الـذي يتـم إلغـاؤه مـن قبـل الناقـل والـذي أثـر
سـلبا علـى تـردد الخدمـة .59خلقـت القيـود التـي تؤثـر علـى النقـل الداخلـي
ً
بعـض التحديـات أمـام المعابـر عبـر الحـدود .علـى سـبيل المثـال ،فـي
بعـض البلـدان األفريقيـة ،زاد الوقـت المسـتغرق فـي اسـتالم البضائـع
بعـد اإلفـراج الجمركـي فـي عـام  2020مقارنـة بالفتـرة نفسـها مـن عـام
60
.2019

مربع 5

تأثيــر جائحـــة

كـــورونـــا

◄قطاع النقل من القطاعات األكثر تضرراً من جائحة
كورونا ،مع التأثير األكبر على السفن السياحية وسفن
الركاب.
◄تقلص التجارة العالمية بنسبة  .27٪وانخفاض عمل
السفن في االتحاد األوروبي بنسبة  12.5٪في أول 48
أسبوعا.
ً
◄عانت موانئ شمال إفريقيا من التأخير والتغييرات بالتردد.

أيضـا علـى أداء الشـحن
بعـد سـنوات مـن النمـو المطـرد ،61أثـرت األزمـة ً
البحـري القصيـر ،62علـى سـبيل المثـال ،مـع انخفـاض بنسـبة  ٪ 11مـن
أيضـا إلـى
العمليـات فـي إسـبانيا (63علـى الرغـم مـن أن المشـغلين تحولـوا ً
الشـحن البحـري القصيـر لموازنـة أزمـة النقـل لمسـافات طويلـة) .وبالمثل،
فـإن جائحـة كورونـا قـد ولّ ـدت بالفعـل ،ومـن المتوقـع أن تولـد المزيـد
نطاقـا
ً
مـن التأثيـرات علـى صناعـة بنـاء السـفن وسالسـل القيمـة األوسـع
64
فيهـا.

https://unctad.org/system/files/official-document/dtltlbinf2020d1_en.pdf 56
https://unctad.org/system/files/official-document/dtltlbinf2020d1_en.pdf 57

http://emsa.europa.eu/newsroom/covid19-impact/item/4259-december-2020-covid-19-impact-on-shipping-report.html 58
https://unctad.org/press-material/unctads-review-maritime-transport-2020-highlights-and-figures-africa 59
https://unctad.org/press-material/unctads-review-maritime-transport-2020-highlights-and-figures-africa 60

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/01shortsea.pdf 61

https://www.docksthefuture.eu/the-mediterranean-ports-connectivity-in-the-middle-of-a-vast-network-of-trade-lanes/ 62

/https://www.portseurope.com/spain-registers-a-decrease-in-short-sea-traffic-in-first-half-2020 63

https://www.porttechnology.org/news/msc-offers-short-sea-services-to-counter-covid-19-disruptions/ https://safety4sea.com/wilson-asa-arkon- 64
shipping-to-enhance-eu-short-sea-shipping/
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المستقبل ()2030 - 2021
مـن المتوقـع أن تنتعـش التجـارة البحريـة العالميـة وتتوسـع بنسـبة 4.8٪
طـوال عـام  -65 2021لكـن السـيناريوهات متعـددة وغيـر مؤكـدة إلـى
حـد كبيـر .فـي الواقـع ،تدفـع اتجاهـات الشـحن أنشـطة التجـارة العالميـة
التـي تأثـرت بشـدة بالوبـاء .لذلـك سـتحتاج الصناعـة إلـى التكيـف مـن أجـل
66
التعافـي
األهـم مـن ذلـك ،فاالنتعـاش يحتـاج إلـى تعزيـز اسـتدامة ومرونـة قطـاع
النقـل البحـري ككل قـدر اإلمـكان ،مـن أجـل اسـتدامة الوظائـف والتجـارة
67
الدوليـة واالقتصـاد العالمـي.
أمرا
ضروريا ،68إلى جانب وسـائل
ً
يعـد الترويـج للوقـود النظيـف والتقنيات ً
69
أكثـر صرامـة وفعاليـة لقياس آثـار انبعاثات التلوث
هنـاك حاجـة إلـى تطويـرات طموحـة مـن أجل التحرك بفعالية نحو السـفن
والمرافـئ التـي ال تصـدر أي انبعاثـات ،بمـا فـي ذلـك من خلال دعم مزيج
الطاقـة المسـتدامة (الغـاز الطبيعـي المسـال والميثانـول والهيدروجيـن
والوقـود الحيـوي ،ومـا إلـى ذلـك) وكهربـة السـفن والموانـئ .فـي هـذا
الصـدد ،علـى سـبيل المثـال ،تعـد أوجـه التـآزر األكبـر بيـن اللوجيسـتيات
70
المبتكـرة والبنـى التحتيـة للطاقـة ضروريـة لالسـتثمارات المسـتدامة.
األهـم مـن ذلـك ،لمعالجـة نقـاط الضعـف فـي السـوق اإلقليميـة بسـبب
األزمـة ،سـيكون مـن الضـروري استكشـاف سالسـل التوريـد الموثوقـة
بالكامـل فـي المسـتقبل .71وهـذا يعنـي تسـريع االسـتثمار فـي التقنيـات،
وال سـيما الرؤيـة والقيـادة والتقنيـات ذات الصلـة بالتحكم وكذلك تقييم
أيضـا إلـى توزيـع المخاطـر بشـكل أكثـر
نقـاط الضعـف .سـتحتاج الشـركات ً
72
فعاليـة ،مـع وضـع خطـط احتياطيـة واضحـة للمورديـن المعنييـن.
فـي هـذا السـياق ،يجـب التركيـز بشـدة علـى أقلمـة سالسـل التوريـد عبـر
منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط ،والتـي كانـت حتـى اآلن تعتمـد بشـكل
فعاال
حلا
ً
كبيـر علـى االتجاهـات العالميـة .يمكـن أن تكـون هـذه الجهويـة ً
73
لـكل مـن الشـواطئ الجنوبيـة والشـمالية للبحـر األبيـض المتوسـط

مـن خلال رقمنـة عملياتهـا وأنظمتهـا ،قـد توفـر موانـئ البحـر األبيـض
مزيـدا مـن الفوائـد فـي النظـم البيئيـة اإلقليميـة للشـحن
المتوسـط 
ً
جنبا إلـى جنب مع الخدمات
والـركاب .فـي المقابـل ،سـيتم إنشـاء البيانات ً
الجديـدة والعديـد مـن الفـرص الجديـدة .لكـن التقنيـات الجديـدة سـتكون
أيضـا لضمـان أدوات المراقبـة الذكية للنقل البحري ،وذلك إلدارة
ضروريـة ً
75
مخاطـر التلـوث وكـوارث النظـام البيئـي التـي تسـببها االنسـكابات
فـي هـذا السـياق ،سـتتيح خدمـات النوافـذ المفـردة البحريـة التـي تعمـل
بكامـل طاقتهـا عبـر موانـئ البحـر األبيـض المتوسـط جميـع المعلومـات
المطلوبـة مـن قبـل السـلطات العامـة فيمـا يتعلـق بوصـول السـفن
أيضـا محـاور أساسـية
وإقامتهـا ومغادرتهـا .76لكـن الموانـئ قـد تصبـح ً
للطاقـة المسـتدامة ،مـن خلال تبنـي مفاهيـم مثـل مجتمعـات الطاقـة
77
المتجـددة ،كمـا روجـت لهـا الصفقـة الخضـراء لالتحـاد األوروبـي.
وبالمثـل ،مـن أجـل تطويـر مفاهيـم جديـدة للسـفن (سـفن مرنة وقياسـية
وعاليـة الكفـاءة) ،فـإن التحـدي األساسـي الـذي يجـب أن يتبنـاه بنـاة
السـفن ومشـغلو الشـحن هـو اسـتخدام مـواد مسـتدامة جديـدة مـن
خلال تقنيـات التصميـم واإلنتـاج المتقدمـة.
يجـب تعزيـز النمـاذج الدائريـة بالكامـل فـي المنطقـة ،وذلـك العتمـاد
ممارسـات قياسـية فـي الشـحن وبنـاء الموانـئ والتركيـب والتفكيـك
وإعـادة التدويـر والتـي تعكـس نمـوذج أعمـال االقتصـاد الدائـري للنقـل
78
البحـري.
ولمواجهـة مثـل هـذه التحديـات واسـتدامتها ،تـم بالفعـل تنفيـذ عدد من
المبـادرات ،ولكـن سـيتم تقديـم المزيـد مـن الدعـم مـن قبـل صنـاع القـرار
والجهـات االقتصاديـة الفاعلـة فـي القطـاع عبـر البحـر األبيـض المتوسـط.
سـيتم تقديـم الدعـم مـن قبـل صانعـي السياسـات والجهـات االقتصاديـة
الفاعلـة فـي القطـاع عبـر البحـر األبيـض المتوسـط.

يتمثـل أحـد التحـوالت المحوريـة لمواجهـة التحـدي المسـتقبلي الـذي
تواجهـه الموانـئ فـي تعرضهـا لضغـوط متزايـدة لتصبـح "ذكية" من خالل
نقاطـا مهمـة
ً
تبنـي التحـول الرقمـي بشـكل كامـل .مـن خلال أن تصبـح
فـي سلسـلة التوريـد العالميـة ،تتمتـع الموانـئ الذكية بالقـدرة على تعزيز
المعلومـات اللوجسـتية التـي تعمـل كمراكـز للنظـام اإليكولوجـي للنقـل
74
اإلقليمـي فـي البحـر األبيـض المتوسـط.
https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020_en.pdf 65

OECD (2020). Sustainable Ocean for All: Harnessing the Benefits of Sustainable Ocean Economies for Developing Countries. Available at https://doi. 66
org/10.1787/bede6513-en

https://ufmsecretariat.org/impacts-covid-ports-maritime-transport-mediterranean/ 67

https://www.euractiv.com/section/shipping/opinion/a-roadmap-to-cut-shipping-emissions-in-the-mediterranean/ 68

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2009-062.pdf 69

https://medblueconomyplatform.org/theme-2-sustainable-maritime-transport-and-ports/ 70

https://www.cetmo.org/mediterranean-sea-covid-globalisation/ 71

https://www.reutersevents.com/supplychain/supply-chain/end-just-time 72

https://www.cetmo.org/mediterranean-sea-covid-globalisation/ 73

https://www.offshore-energy.biz/smart-ports-on-the-move-to-become-global-logistics-information-exchange-hubs/ 74
https://www.medqsr.org/background-ci19 75

https://medblueconomyplatform.org/theme-2-sustainable-maritime-transport-and-ports/ 76

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/green_deal/gdc_stakeholder_engagement_topic_05-1_green_airports_and_ 77
ports.pdf
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تدعـو إعالنـات االتحـاد مـن أجـل البحـر األبيـض المتوسـط بشـأن النقـل
( )2013واالقتصـاد األزرق ( )2021إلـى نقـل وموانـئ بحريـة مسـتدامة
مناخيـا وخاليـة مـن التلـوث.
ومحايـدة
ً
مـن بيـن أمـور أخـرى ،يشـددون علـى أهميـة جميـع الـدول األعضـاء فـي
االتحـاد مـن أجـل المتوسـط :االمتثـال لحـد  0.50٪مـن الكبريـت فـي
الوقـود البحـري ودعـوة جميـع البلـدان المشـاطئة لالتحـاد مـن أجـل
المتوسـطإلـى التصديـق علـى الملحـق السـادس التفاقيـة ماربـول ؛ دعم
تحضيـر إمكانيـة تعييـن البحـر األبيـض المتوسـط ككل ،كمنطقـة لمراقبـة
انبعاثـات أكاسـيد الكبريـت ،لدخولهـا حيـز التنفيـذ فـي أقـرب وقـت ممكن
بعـد خارطـة الطريـق التـي اقترحتهـا اتفاقيـة برشـلونة ؛ تعزيـز انتقـال
أسـاطيل وموانـئ البحـر األبيـض المتوسـطنحـو الحيـاد الكربونـي وعـدم
التلـوث؛ دعـوة دول البحـر األبيـض المتوسـطإلـى التصديـق علـى اتفاقيـة
79
هونـغ كونـغ الدوليـة إلعـادة التدويـر اآلمـن والسـليم بيئيـاً للسـفن
تـم اعتمـاد االسـتراتيجية اإلقليميـة لمنـع التلـوث البحـري مـن السـفن
واالسـتجابة لـه مـن قبـل األطـراف المتعاقـدة فـي اتفاقيـة برشـلونة فـي
عـام  ،2016تحـت مظلـة المركـز اإلقليمـي لالسـتجابة لحـاالت الطـوارئ
للتلـوث البحـري للبحـر األبيض المتوسـط .وتدار من قبل المنظمة البحرية
الدوليـة بالتعـاون مـع خطـة عمـل البحـر األبيـض المتوسـطلبرنامـج األمم
المتحـدة للبيئـة ،األهـداف العامـة لالسـتراتيجية اإلقليميـة (-2016
أوال ،منـع التلـوث مـن السـفن ؛ ثانيـاً منع الحوادث البحرية؛
 )2021وهـيً :
والثالـث للتحضيـر لالسـتجابة لحـوادث التلـوث الكبـرى .وطلبـت األطـراف
80
المتعاقـدة تقديـم مسـودة اسـتراتيجية متابعـة فـي ربيـع 2021
تهـدف الخطـة اإلسـتراتيجية  2022-2018لمركـز دراسـات النقـل
لغـرب البحـر األبيـض المتوسـط إلـى تحسـين ظـروف النقـل فـي منطقـة
البحـر األبيـض المتوسـط لتسـهيل التجـارة والحركـة اآلمنـة والفعالـة
والمسـتدامة لألشـخاص ،ال سـيما فـي ضـوء حمايـة البيئـة مـع الهـدف
الشـامل لتعزيـز التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة فـي المنطقـة .حـددت
الخطـة اإلسـتراتيجية  7مجـاالت إسـتراتيجية للمسـتقبل ،وهـي:
 .1مرصد للشبكة اإلقليمية متعددة الوسائط.
 .2تدفقات تجارة السكك الحديدية.
 .3التدفقات والعقد البحرية.
 .4تحسين النقل البري وسالمته ؛
 .5تسهيل النقل.
 .6المراكز اللوجستية.
81
 .7استدامة النقل

اسـتراتيجية االتحـاد األوروبـي لمنطقـة البحـر األدرياتيكـي واأليونـي هـي
اسـتراتيجية متعـددة األقاليـم اعتمدتهـا المفوضيـة األوروبيـة ووافـق
عليهـا المجلـس األوروبـي فـي عـام  .2014وقـد تـم تطويـر االسـتراتيجية
بالتعـاون بيـن المفوضيـة وممثلـي البلـدان وأصحـاب المصلحـة فـي
منطقـة البحـر األدرياتيكـي األيونـي.
تـم التوصـل إلـى اتفـاق للعمـل بشـكل متضافـر فـي المجـاالت ذات
االهتمـام المشـترك لفائـدة كل مـن الـدول المنفـردة والمنطقـة ككل.
الركيـزة  2مـن االسـتراتيجية تركـز علـى ربـط المنطقـة .ويهـدف إلى تطوير
شـبكات نقـل موثوقـة واتصاالت متعددة الوسـائط مـع المناطق النائية،
لـكل مـن الشـحن والـركاب .كمـا تهـدف إلـى تعزيـز السلامة واألمـن
البحرييـن باإلضافـة إلـى تطويـر نظـام إقليمـي تنافسـي متعـدد الوسـائط.
82
يتـم تنسـيق الركيـزة  2مـن قبـل إيطاليـا ومقدونيـا الشـمالية وصربيـا
مـن خلال إنشـاء إطـار للتعـاون فـي غـرب البحـر األبيـض المتوسـط ،تـم
تصميـم المجموعـة الفنيـة المعنيـة بالنقـل المسـتدام والشـحن األخضـر
التابعـة لمبـادرة ويسـت ميـد لتعزيـز الحـوار بيـن أصحـاب المصلحـة
الرئيسـيين والمسـاهمة في تقديم حلول مبتكرة للنقل البحري النظيف.
فـي أعقـاب اسـتنتاجات اللجنـة التوجيهيـة للربـاط فـي أكتوبـر ،2019
أنشـأت آليـة مسـاعدة ويسـت ميـد المجموعـة الفنيـة المذكـورة أعلاه
لمواجهـة التحديـات البيئيـة للنقـل البحـري وتحديـد السـبل المحتملـة
لتنميتهـا المسـتدامة ،بمـا فـي ذلـك التمويـل وتطويـر المشـاريع .بـدأت
 TGعملهـا فـي أبريـل  ،2020ومنـذ ذلـك الحيـن عقـدت أربعـة اجتماعـات
مـع أصحـاب المصلحـة المعنييـن ،وسـلطات الموانـئ والـوزارات مـن كل
دولـة مـن دول ويسـت ميـد.
تـم إنشـاء مجموعـات وطنيـة مخصصـة فـي جميـع البلـدان لدعـم
المناقشات في كل اجتماع من اجتماعات الفريق الحكومي الدولي ،مع
مشـاركة مجموعـة أوسـع مـن أصحـاب المصلحـة الوطنييـن فـي التشـاور
حاليـا إعـداد خطـة عمـل
بتنسـيق مـن محـاور ويسـت ميـد الوطنيـة .يتـم ً
محـددة ،بمـا فـي ذلـك عـدد مـن أفـكار المشـاريع المحتملـة .وبالتـوازي
مـع ذلـك ،يتـم إجـراء اسـتعراض ألنسـب آليـات التمويـل لدعـم هـذا النـوع
83
مـن النهـج

https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/02/Declaration-UfM-Blue-Economy-EN-1.pdf 79

https://www.rempec.org/en/about-us/strategies-and-actions-plans/regional-strategy 80

https://www.cetmo.org/sites/default/files/2.3_Strategic_plan_(bo).pdf 81
https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/ 82

https://www.westmed-initiative.eu/promoting-sustainable-transport-in-the-western-mediterranean/?lang=fr 83

قطاعات االقتصاد األزرق

ئناوملاو يرحبلا لقنلا | 23

المربع  6مبادرات الموانئ المتوسطية
YEPMED

تشـغيل الشـباب فـي موانـئ البحـر األبيـض المتوسـط ،بميزانيـة إجماليـة قدرهـا  2.9مليون يورو تعمل في سـتة
بلـدان متوسـطية (إيطاليـا ولبنـان ومصـر وتونـس وفرنسـا واألردن) لتعزيـز االندمـاج االجتماعـي ومكافحة الفقر
فـي المنطقـة مـن خالل احتراف الشـباب.

PSAMIDES

هـو مشـروع تعـاون إقليمـي أوروبـي ممـول فـي إطـار برنامـج  ،Interreg MEDبهـدف توسـيع نطـاق الحلـول
المبتكـرة الحاليـة واالسـتفادة منهـا مـن أجـل نظـام بيئـي بالموانـئ أكثـر كفـاءة واسـتدامة .وللقيـام بذلـك ،فإنـه
يعـزز التعـاون بيـن أصحـاب المصلحـة فـي النظـام البيئـي للموانـئ فـي  5دول أوروبيه متوسـطية .تبلـغ ميزانيتها
 2.9مليـون يـورو.

DocksTheFuture

يهـدف إلـى تعريـف "مينـاء المسـتقبل"من خلال توضيـح أنـه مينـاء قـادر علـى مواجهـة التحديـات المتعلقـة
اسـتنادا إلى
بتبسـيط العمليـات والرقمنـة ،والتجريـف ،وخفـض االنبعاثـات ،وانتقـال الطاقـة ،مـن بيـن أمور أخرى.
ً
حاليا على تحسـين أهداف ميناء المسـتقبل في عام  2030وجمع المشـاريع
شـراكة أكاديمية ،يعمل المشـروع ً
المحتملـة التـي سـيتم تجميعهـا ،باإلضافـة إلـى مؤشـرات األداء الرئيسـية المناسـبة التـي تـؤدي إلـى "مينـاء
خارطـة الطريـق المسـتقبلية لعـام ."2030

LIFE4MEDECA

تهـدف إلـى بنـاء إجمـاع ووعـي حـول إنشـاء منطقـة التحكم فـي االنبعاثات في البحر األبيض المتوسـط .من بين
أنشـطته الرئيسـية ،يقـوم المشـروع بتطويـر دراسـات تقنيـة واقتصاديـة حـول تأثيـر النقـل البحـري ،مـع مدخلات
مـن حـوارات أصحـاب المصلحـة فـي البلـدان األربعـة المعنيـة (ألمانيـا وبلجيكا وإيطاليـا والبرتغال)

SUPAIR

الموانـئ القابلـة لالسـتدامة فـي منطقـة البحـر األدرياتيكـي األيونـي التـي تدعـم سـلطات الموانـئ فـي تنفيـذ
حلـول النقـل والتنقـل منخفضـة الكربـون ومتعـددة الوسـائط في سـياق إقليمي كلي .الشـراكة ،تجمع  7موانئ
فـي منطقـة البحـر األدرياتيكـي األيونـي مـن بين شـركاء آخرين ،وستنشـئ شـبكة من الموانـئ منخفضة الكربون.
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التوظيف
االتجاهات
◄مصدر مهم للوظائف الخضراء
(خاصة للشباب) مع إمكانات نمو
بين ٪10-5
◄القطاع يواجه نقص العمالة
(بسبب نقص الكوادر المؤهلة
وظروف العمل)

المهارات

الشباب والمرأة

◄نقص المهارات في التجارة الخارجية
والبيئة واالستدامة والرقمنة
والعمليات اللوجستية للموانئ

◄يجب أن يستفيد كالهما من االنتقال
ذكاء
إلى نظام تنقل صديق للبيئة وأكثر
ً
ومرونة

◄القدرة اإلدارية على إعادة تعريف
النماذج وإعادة تحديد سالسل التوريد
الحالية وزيادة مرونة التجارة اإلقليمية

◄الحاجة إلى تعزيز الفرص للشباب
والنساء من خالل توفير ظروف
اجتماعية جيدة ووظائف جذابة

◄قابلية عالية للتوظيف للشباب في
مجتمعات الموانئ اللوجستية
◄الحاجة إلى زيادة تمثيل المرأة في
القطاع

تشـير األبحـاث المتاحـة إلـى نقـص المهـارات فـي قطـاع الشـحن ،حيـث
غالبـا مـا يتـم اإلبلاغ عـن مناهـج التدريـب والتعليـم الحاليـة علـى أنهـا
ً
84
قديمـة وتفتقـر إلـى المهـارات المبتكـرة التـي تتطلبهـا القطاعـات
غالبـا مـا تكون المناهج غير قـادرة على معالجة إمكانات
علـى هـذا النحـوً ،
االبتكار المطلوبة لالستجابة للتحديات المحددة.
كمـا نوقـش فـي هـذا التقريـر ،على سـبيل المثال ،تعتبـر التقنيات الجديدة
ضروريـة لجعـل أنشـطة النقـل البحـري أكثـر اسـتدامة (الشـحن األخضـر،
والموانـئ الذكيـة) ،وتقليـل اآلثـار البيئيـة وتقليـل التكاليـف االقتصاديـة
اإلجماليـة ألنشـطة النقـل البحـري .ومـع ذلـك ،ال يمكـن ضمـان االبتـكار
دون بـذل جهـود متسـقة لتطويـر المهـارات الحاليـة مـن خلال برامـج
التعليـم والتدريـب المهنـي الفعالـة.


المتوسـط
علاوة علـى ذلـك ،فـإن المعهـد البحـري لشـرق البحـر األبيـض
(قبـرص) هـو منظمـة غيـر هادفـة للربـح ،تعـزز المهـارات والمعرفـة فـي
صناعـة النقـل البحـري (وخارجهـا) لدعـم االقتصـاد األزرق المسـتدام
87
بالكامـل
تمثل مبادرة المعهد الوطني لعلوم المحيطات والجيوفيزياء التطبيقية
شـامال لمنتـدى غـرب البحـر
دعمـا
أيضـا
بشـأن النمـو األزرق المسـتدام ً
ً
ً
األبيـض المتوسـطللتعليـم العالـي والبحث واالبتـكار ولجميع بلدان البحر
88
األبيـض المتوسـط

لذلـك ،مـن الضـروري تكييـف المهـارات الحاليـة للقـوى العاملـة مـع
احتياجـات التوظيـف الجديـدة الناشـئة ،مـع تعزيـز التحـول الرقمـي فـي
القطـاع .فـي هـذا الصـدد ،مـن الضـروري تسـريع سـد الفجـوات التقنيـة
الموجـودة بيـن الشـواطئ الشـمالية والجنوبيـة لمنطقـة البحـر األبيـض
85
المتوسـط
توجـد بعـض الممارسـات الممتـازة فـي مناهـج التدريـب المبتكـرة .علـى
سـبيل المثـال ،يعـد معهـد البحـر األبيـض المتوسـط  للتدريـب البحـري
(تونـس) "قصـة نجـاح" للتعـاون بيـن الشـمال والجنـوب ومثـال حقيقـي
للشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص ،حيـث يربـط التعليـم وأصحـاب
86
المصلحـة فـي الصناعـة لمـلء الفجـوات بيـن االحتياجـات والمناهـج

https://www.westmed-initiative.eu/wp-content/uploads/2017/08/westmed-report5en-def-compressed.pdf 84
https://medblueconomyplatform.org/theme-2-sustainable-maritime-transport-and-ports/ 85

https://www.imfmm.tn/web/ 86

http://www.marinem.org/menu/fields-of-engagement/ 87

https://ufmsecretariat.org/project/blueskills-blue-jobs/ 88
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مـن الضـروري للقطـاع تقديـم الدعـم لمهـارات وقـدرات إداريـة أكبـر،
للسـماح باسـتيعاب النماذج في الوقت المحدد والنهج المسـتدامة في
إدارة مرافـق الموانـئ .وبالمثـل ،فـإن تعزيـز الوظائـف الجديـدة في قطاع
8990
الطاقـة المتجـددة أمـر محـوري لشـحن مسـتدام
نظـرا لكونهـا صناعـة يهيمـن عليهـا الرجـال تاريخيـاً  ،فـإن النسـاء اليـوم
ً
يمثلـن  2٪فقـط مـن القطـاع  -مـع  94٪مـن البحارة اإلنـاث الذين يعملن
علـى وجـه التحديـد فـي صناعـة الرحلات البحريـة علـى مسـتوى العالـم.91
ومـع ذلـك ،عنـد النظـر فـي التطـورات المسـتقبلية فـي هـذا القطـاع ،من
92
الواضـح أنـه ينبغـي توخـي فـرص أكبـر فـي توظيـف الشـباب والنسـاء
فـي الواقـع ،فـإن المجـاالت الواسـعة إلمكانيـات التحـول المسـتقبلية
سـتعني عـروض أكبـر فـي البحـث واالبتـكار وكذلـك التسـويق والعالقـات
الدوليـة ،وذلـك لالسـتفادة مـن المسـتوى المهنـي الحالـي بيـن ضفتـي
البحـر األبيـض المتوسـط.
لكـن سـيتعين علـى القطـاع تقديـم مزايـا أكبـر للقـوى العاملـة لديـه
ً
قـادرا علـى جـذب
وخاصـة ليكـون
قـادرا علـى المنافسـة الكاملـة -
ليكـون
ً
ً
93
ذكـورا وإناثً ـا علـى حـد سـواء
المواهـب الشـابة،
ً

https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2019/01/World-Maritime-University-Transport-2040-Automation-Technology-Employment-Thefuture- 89
of-work-2019_01.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2019ch2_en.pdf 90

https://www.imo.org/en/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/WomenInMaritime.aspx 91

https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2019/01/World-Maritime-University-Transport-2040-Automation-Technology-Employment-Thefuture- 92
of-work-2019_01.pdf

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-business-case-to-increase-female-employment-in-transport-final-report.pdf 93
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مقدمة
السـياحة السـاحلية والبحريـة هـي أحـد القطاعـات االقتصاديـة الرئيسـية
لبلدان البحر األبيض المتوسـط ،مع سـواحلها الجميلة والمدن السـاحلية
حاليـا نحـو التغييـر
التـي يسـهل الوصـول إليهـا والجذابـة .94يتجـه القطـاع ً
الهيكلـي التحويلـي المطلـوب بالفعـل والـذي يتضمـن إيجـاد تـوازن
مناسـب بيـن االحتياجـات والفـرص االقتصاديـة واالجتماعيـة والبيئيـة
الحاليـة والمسـتقبلية.

يهـدف هـذا التغييـر إلـى فتـح اإلمكانـات االقتصاديـة للقطـاع ،ومعالجـة
آثـاره البيئيـة وضمـان االسـتدامة علـى المـدى الطويـل وبالتالـي مطابقـة
97
أهـداف التنميـة المسـتدامة

أبـرز اإلعلان الـوزاري األخيـر لالتحـاد مـن أجـل المتوسـطبشـأن االقتصـاد
األزرق المسـتدام بالفعـل .95أن النظـم اإليكولوجيـة البحريـه والسـاحليه
باإلضافـة إلـى التـراث الثقافـي البحـري تسـاهم فـي جاذبيـة المناطـق
الساحلية .وفي الوقت نفسه ،أقر الوزراء بأن السياسات ذات الصلة ،بما
فـي ذلـك البحـث واالبتـكار ،يجـب أن تعتـرف بتأثيـرات األنشـطة السـياحية
علـى المناطـق السـاحلية ،وهشاشـة وتعقيـد النظـم اإليكولوجيـة
96
السـاحلية والبحريـة

https://ufmsecretariat.org/ufm-ministerial-conference-blue-economy/ & https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/02/DeclarationUfM- 94
Blue-Economy-EN-1.pdf

 95المرجع نفسه
 96المرجع نفسه

 97منصة منظمة السياحة العالمية 4 ،أهداف التنمية المستدامة .متاح علىhttp://tourism4sdgs.org/ :
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نظرة عامة
كمـا ُقـدرت المسـاهمة اإلجماليـة للسـياحة فـي منطقـة البحـر األبيـض
المتوسـط عـام  2015بنحـو  901مليـار دوالر ،حيـث تلقـت دول شـمال
103
إفريقيـا منهـا  58مليـار دوالر

السـياحة قطـاع رئيسـي لجميـع دول البحـر األبيـض المتوسـط  وقـد
عـزز الحـوض مكانتـه كمركـز السـياحة الرئيسـي فـي العالـم .98تسـاهم
السـياحة السـاحلية والبحريـة فـي إجمالـي الناتـج المحلـي لمنطقـة البحـر
األبيـض المتوسـطبنسـبة  11.3٪و  11.5٪مـن الصـادرات و  6.4٪مـن
101_100_99
االسـتثمارات الرأسـمالية و  11.5٪مـن إجمالـي العمالـة

أيضا المسـتويات المختلفـة من الضعف في جميع
تعكـس هـذه األنمـاط ً
أنحـاء المنطقـة تجـاه الصدمـات (اإلقليميـة والعالميـة) التـي تتعـرض لهـا
106_105_104
النظـم البيئيـة ألعمال السـياحة المحليـة

ومـع ذلـك ،فـإن إعـادة تقسـيم تدفقـات السـياحة فـي البحـر األبيـض
المتوسـطيتميـز باختلال تـوازن وعـدم مسـاواة قوييـن ،سـواء مـن حيـث
التدفقـات السـياحية أو الفوائـد االقتصاديـة.

قبـل جائحـة كورونـا ،حـاول القطـاع التعافـى مـن األزمـة الماليـة لعـام
 .2008وتوقعـت التوقعـات زيـادة فـي عـدد السـياح الدولييـن الوافديـن
لمواصلـة النمـو ،والوصـول إلـى  500مليـون فـي عـام  ،2030ممـا يعنـي

يتركـز 64٪مـن السـياح الدولييـن الوافديـن في شـمال غرب البحر األبيض
المتوسـط ،ويتركز  17٪منهم في جنوب شـرق البحر األبيض المتوسـط،
ويتركـز  14%فـي شـمال شـرق البحـر األبيـض المتوسـط و 5%فـي جنوب
102
غـرب البحر األبيض المتوسـط

الشكل  5عدد السياح الدوليين الوافدين حسب بلد المقصد (مليون)
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تم استخراج البيانات الكمية للفترة  2019-2016من تقارير بيانات منظمة السياحة العالمية لألعوام  2017و  2018و  2019و  *( 2020بيانات  2019مؤقتة مع البيانات حتى مايو
 .)2020بيانات سوريا وبيانات فرنسا لعام  2019مستمدة من .ةيمسوملا ةحايسلل ةيملاعلا ةحايسلا ةمظنم تانايب بيانات فرنسا وإسبانيا على المستوى الوطني ،وليس فقط منطقة
البحر األبيض المتوسط
 98نحو سياحة ساحلية وبحرية مستدامة في المناطق البحرية العالمية .حرره االتحاد االقتصادي .برشلونة .متاح علىhttp://www.ecounion.eu/wp-content/ :
BLUE-TOURISM-STUDY.pdf/06/uploads/2019

 99السياحة البحرية والساحلية ،بما في ذلك صناعة الرحالت البحرية ،مع مراعاة جميع المرافق الملموسة والمباشرة المتعلقة بالمحيطات.األنشطة السياحية والترفيهية ،مثل
الرياضات المائية والمطاعم والفنادق وأماكن اإلقامة على شاطئ البحر ،إلخ.

 100البحر األبيض المتوسط :الجرد والتوجهات االستراتيجية متواجد فيhttps://planbleu.org/sites/default/files/publications/cahier17_tourisme_en_web.pdf:
 101منتدى السياحة المتوسطية :متاح علىhttp://www.ascame.org/en/mediterranean-tourism-forum-meditour-2019 :

 102بيتريك وآخرون )2017( ،االقتصاد األزرق في البحر األبيض المتوسط .االتحاد من أجل المتوسط .متاح علىhttp://www.ecounion.eu/wp-content/uploads/2018/01/ :
UfMS_Blue-Economy_Report_Template-UFM_FINAL.pdf
 103بيتريك وآخرون )2017( ،االقتصاد األزرق في البحر األبيض المتوسط .االتحاد من أجل المتوسط .متاح علىhttp://www.ecounion.eu/wp-content/uploads/2018/01/ :
UfMS_Blue-Economy_Report_Template-UFM_FINAL.pdf
 104األثر االقتصادي للسفر والسياحة شمال أفريقيا  .2017متاح علىhttps://zh.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regional-2015/ :
africa2017.pdf

 105تحليل قطاع أبحاث السياحة .متاح علىhttps://www.caixabankresearch.com/en/sector-analysis/tourism/fight-international-tourism-mediterranean :

 106نحو سياحة ساحلية وبحرية مستدامة في المناطق البحرية العالمية .حرره االتحاد االقتصادي .برشلونة.متاح علىhttp://www.ecounion.eu/wp-content/ :
uploads/2019/06/BLUE-TOURISM-STUDY.pdf
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جائحة كورونا
احتمـال وجـود  250مليـون سـائح دولـي فـي المناطـق السـاحلية
(باإلضافـة إلـى السـياح المحلييـن) ،فـي حيـن كان مـن المتوقـع أن يـزداد
107108109110
نمو الناتج المحلي اإلجمالي المقدر .إلى  12.4٪حتى 2026
فـي الواقـع ،كان عـام  2019هـو العـام األعلـى لعمليات العبور السـياحية
فـي المنطقـة (مع  22.1مليون مسـافر).
ومـع ذلـك ،فقـد أدت جائحـة كورونـا إلـى خفـض عـدد السـياح الوافديـن
الدولييـن فـي األشـهر الثمانيـة األولـى مـن عـام  2020حيـث إنخفـض
العـدد بنسـبة  70٪مقارنـة بالسـنوات السـابقة ،ممـا يـدل علـى أن هـذه
األزمـة قـد تنحـرف عـن التوقعـات الحاليـة .111فـي الوقـت نفسـه ،سـجلت
انخفاضـا بنسـبة  69٪خلال فتـرة الثمانيـة أشـهر نفسـها.
ً
إفريقيـا
تشـمل مبـادرات خطـة انتعـاش السـياحة األوروبيـة بجائحـة كورونـا ،أموال
اإلنقـاذ للشـركات ،وسياسـات التحفيـز لالسـتغالل السـياحي ،ودعـم
الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة والشـركات الناشـئة باإلضافـة إلـى
مراجعـات الضرائـب واللوائـح التـي تؤثر على السـياحة .في هذا الصدد ،تم
إدراج السـياحة في االسـتجابات لحاالت الطوارئ على جميع المسـتويات
مـن خلال إنشـاء اسـتراتيجيات إدارة األزمـات ،مـع التأكيـد علـى السـياحة
كأولويـة قصـوى فـي برامـج المسـاعدة اإلنمائيـة لإلنعـاش

مربع 7

تأثيــر جائحـــة

كـــورونـــا

◄حدوث تراجع بنسبة  80٪-60في عدد الوافدين
الدوليين
◄تعرض  120مليون وظيفة سياحة مباشرة للخطر على
الصعيد العالمي
◄ضرورة التفكير في كيفية عمل القطاع للتحرك نحو
التعافي المستدام

الشكل  6التوقعات المستقبلية لعدد السياح الدوليين الوافدين (قبل أزمة )COVID-19

المصدر WWF -UNWTO (2016) :لقطة التجاه السياحة .مقتبس من السياحة في البحر األبيض المتوسط ،طبعة .2015
متاح علىhttps://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284416929 :

 107الحظ أن هذا يشمل األرقام الخاصة بالدول بأكملها ،وليس فقط المناطق الساحلية التي استقبلت حوالي نصف هؤالء السياح الدوليين الوافدين.

 108تقرير االقتصاد األزرق في البحر األبيض المتوسط .متاح علىhttps://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2017/12/UfMS_Blue-Economy_Report.pdf :
 UNWTO (2019) 109متاح علىhttps://www.unwto.org/news/tourisms-growth-across-all-regions-strengthens-sectors-potential-to-contribute-to- :
sustainable-development-agenda

 WTTC (2015) 110األثر االقتصادي للسفر والسياحة لعام  2015البحر األبيض المتوسط .متاح علىhttps://zh.wttc.org/-/media/files/reports/economic- :
impactresearch/regional-2015/mediterranean2015.pdf
 .WTTC (2020) 111متاح علىhttps://wttc.org/Research/Economic-Impact/Recovery-Scenarios-2020-Economic-Impact-from-COVID-19 :
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المستقبل 2030-2021
فـي أحـدث إعلان وزاري لالتحـاد مـن أجـل المتوسـط بشـأن االقتصـاد
األزرق المسـتدام ،112الـذي يسـاوره القلـق بالفعـل مـن اآلثـار المدمـرة
لوبـاء كورونـا علـى قطـاع السـياحة وبشـكل غيـر مباشـر علـى قطاعـات
االقتصـاد األزرق األخـرى ،اتفـق الـوزراء علـى
•تعزيـز تنسـيق السياسـات وتعـاون أصحـاب المصلحة وآليـات التعاون
لتقويـة مرونـة قطـاع السـياحة فـي منطقـة البحر األبيض المتوسـط.
•وضـع خطـط شـاملة للرصـد والتقييـم واإلحصـاء وتعزيـز رقمنـة
القطـاع.
•تنفيـذ اسـتراتيجيات وخطـط عمـل قطاعيـة مـن أجـل حمايـة البيئـة
وتقليـل انبعاثـات الكربـون مـن صناعـة السـياحة بأكملهـا ،بمـا فـي
ذلـك النقـل البحـري المرتبـط بالسـياحة.
•معالجـة السـياحة الموسـمية والسـياحة الزائـدة عـن طريـق الترويـج
لتنويـع العـرض السـياحي ،وتشـجيع السـياحة القائمـة علـى الخبـرة
والبطيئـة باإلضافـة إلـى ربـط المناطـق النائيـة.
•تعزيـز السـياحة البيئيـة والسـياحة المتخصصـة ،بمـا فـي ذلك أنشـطة
مثـل سـياحة الطهـي ،والسـياحة الرياضيـة ،مـن بيـن أمـور أخرى.
•تعزيـز السياسـات الماليـة واالسـتثمارية لدعـم السـياحة السـاحلية
والبحريـة المسـتدامة.

التحديات والفرص

مـن بيـن التحديـات ،تجـدر اإلشـارة إلـى أن القطـاع فـي الغالب غير مسـتقر
نظـرا لحساسـيته العاليـة لالضطرابـات البيئيـة واالجتماعيـة
ومتقلـب
ً
الخارجيـة والداخليـة (مثـل األزمـات ،الموسـمية ،الصراعـات االجتماعيـة،
االضطرابـات السياسـية ،اإلرهـاب ،انعـدام األمـن ،التباطـؤ االقتصـادي،
البطالـة ،تغيـر المنـاخ ،والتدهـور البيئـي ،والتكيـف  /الحمايـة السـاحلية أو
113
األزمـة الصحيـة الحاليـة لجائحـة كورونـا)

دراسة االتحاد من أجل المتوسطالجارية التي تركز على السياحة البحرية
والسـاحلية فـي إطـار انتعـاش اجتماعـي واقتصـادي أكبـر وتجديـد منطقة
البحـر األبيـض المتوسـطبعـد األزمـة .تشـير هـذه التبـادالت إلـى أن تأثيـر
الوبـاء الحالـي علـى القطـاع قـد يظـل علـى األقـل فـي المـدى المتوسـط
(الرحلات الدوليـة المحـدودة ،والتأثيـرات علـى الطلـب العالمـي ،ومـا إلى
ذلك).
ومـع ذلـك ،بعـض االنعكاسـات االسـتراتيجية الهامـة والفهـم قـد تنشـأ
بيـن الشـركات وصانعـي السياسـات ،تجـاه الحاجـة إلـى إعـادة تركيـز
عـروض السـياحة للـزوار المحلييـن الذيـن يجمعـون بيـن السـياحة السـاحلية
والداخليـة ،ومعالجـة الموسـمية ،وضمـان السلامة الكاملـة ،وتعزيـز
اجتماعيـا ،وكذلـك رفـع
الخدمـات والمنتجـات المسـتدامة والشـاملة
ً
115
مكانـة منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط كــ "وجهـة واحـدة".
حاليـا نحـو جهـود تحقيـق تنميـة سـياحية
وبهـذا المعنـى ،يتجـه القطـاع ً
مسـتدامة ومرنـة ومبتكـرة تأخـذ فـي االعتبـار جوانبهـا االقتصاديـة
واالجتماعيـة والبيئيـة الحاليـة والمسـتقبلية.
تتمتـع المنطقـة بإمكانيـات عاليـة بسـبب أصولهـا الطبيعيـة والثقافيـة
القويـة فـي جميـع أنحـاء المنطقـة .علـى هـذا النحـو ،ال تـزال هنـاك فرصـة
قويـة للشـركات والمؤسسـات العاملـة فـي هـذا القطاع فـي جميع أنحاء
المنطقـة ،إلعـادة التـوازن إلـى عـدم المسـاواة الحادثـه فـي أنمـاط النمـو
والدفـع نحـو المزيـد مـن االبتـكار المسـتدام.

بهـذه الطريقـة ،واجـه القطـاع تحديـات مـن قبـل عـدد مـن األزمـات
المختلفـة عبـر الزمـن بمـا فـي ذلـك تحـدي كورونـا المسـتمر حتـى اآلن.
كمـا أنهـا تواجـه اآلن الحاجـة إلـى معالجـة التغييـرات الهيكليـة مـن أجـل أن
واجتماعيـا باإلضافـة إلـى نمـاذج محليـة جديدة
بيئيـا
ً
تصبـح أكثـر اسـتدامة ً
114
ذات أسـاس محلـي وأكثـر مرونـة.
فـي الوقـت نفسـه ،سـلطت أزمـة كوفيـد  -19الضـوء علـى الحاجـة إلـى
تعزيـز عالمـة تجاريـة إقليميـة أفضـل لوجهـات خضـراء مسـتدامة وذات
قيمـة مضافـة فـي البحـر األبيـض المتوسـط.
علـى الرغـم مـن أن القطـاع يواجـه تحديـات بسـبب خصائصـه الحاليـة ،إال
أيضـا بعـض الفـرص للتطـورات المسـتقبلية ،ال سـيما فيمـا
أنهـا تمثـل ً
يتعلـق باالبتـكار المسـتدام.
علـى الرغـم مـن عـدد مـن التعديلات الالحقـة بسـبب األزمـة العالميـة،
التي أثرت بشـدة على كل من الوجهات السـياحية والشـركات ذات الصلة
عبر البحر األبيض المتوسـط ،فقد أثبت القطاع باسـتمرار مرونته وقدرته
علـى التكيـف والتعلـم مـن األزمـات الماضية.
تـم إجـراء تبـادالت حديثـة مـع أصحـاب المصلحـة اإلقليمييـن ،كجـزء مـن
 112بارومتر السياحة العالمية .منظمة السياحة العالمية ( .)2020المجلد  .6 :18متاح علىhttps://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/ :
wtobarometereng.2020.18.1.6

 .Fosse، J. & Le Tellier، J. (2017) Tourisme Permanent en Méditerranée: état des lieux et orientations stratégiques 113متاح علىhttps://planbleu.org/ :
sites/default/files/publications/cahier17_tourisme_en_web.pdf

 114تقرير االقتصاد األزرق في البحر األبيض المتوسط .متاح على https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2017/12/UfMS_Blue-Economy_Report.pdf

قدما.متاح علىhttps:// :
 115دراسة  EMEA-EMNES (2020). Covid-19في البحر األبيض المتوسط وأفريقيا .التشخيص واستجابات السياسة والتقييم األولي والمضي
ً
ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2020/04/EMEA-EMNES_Study-Covid-19_in_the_Mediterranean_and_Africa.pdf
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المربع  :8التحديات والفرص السياحية
تتأثـر السـياحة الجماعيـة ويترتـب علـى ذلـك آثـار اجتماعيـة وبيئيـة
نتيجـة موسـمية فتـرة الصيـف

تأثيـرات تغيـر المنـاخ والتغذيـات والتحديـات ذات الصلـة مـن خلال
التكيـف والتخفيـف مـن هـذا القطـاع مـع تطويـر السـياحة البيئيـة
119 118 117 116
- - -

تنويـع العـرض (أي الوجهـات البديلـة لــ "الشـمس ،البحـر ،الرمـال"،
السـياحة الدوريـة ،السـياحة البيئيـة ،السـياحة الطبيعيـة ،سـياحة
المغامـرات /الرياضـة ،السـياحة الثقافيـة ،السـياحة المعويـة،
السـياحة الصحيـة ،السـياحة األثريـة ،الغـوص والسـياحة تحـت الماء،
ومـا إلـى ذلـك)

اعتمـاد القطـاع علـى النظـم البيئية الطبيعية تجـاه تطوير إمكانات
النمـو التـي تجسـد قيمـة التنـوع البيولوجـي (تقـدر المنافـع بأكثـر
123 122 121 120
مـن  26مليـار يـورو  /سـنة) - - -

اآلثـار المسـتمرة غيـر المسـتدامة لنمـاذج األعمـال الحاليـة علـى
النظـم اإليكولوجيـة الطبيعيـة (ممـا يـؤدي إلـى فقـدان الموائـل/
التنـوع البيولوجـي ،واالسـتغالل غيـر المسـتدام للمـوارد ،والتلـوث
البحـري والقمامـة ،وانبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون ،ومـا إلـى
124
ذلـك)

االفتقـار إلـى مرونـة القطـاع مـن خلال إعـادة النظـر فـي نمـوذج
خلـق القيمـة المضافـة (المزيـد من إنتاج القيمة المضافة المحلية)
وتطويـر التـآزر بيـن القطاعـات.

تظل قدرة النمو اإلجمالية للقطاع من خالل نماذج أكثر استدامة وذات
قيمـة مضافـة عاليـة مـع مسـارات التعافـي التي ستشـمل تطـورات مثل:
تطويـر البحـر األبيـض المتوسـط كعالمـة تجاريـة واحـدة لوجهـة سـياحية
مسـتدامة ،وتعزيـز االبتـكار فـي المنتجـات والخدمـات ونمـاذج األعمـال
تمامـا ويمكـن الوصـول
مـن أجـل وجهـات سـياحية مسـتدامة وآمنـة
ً
إليهـا ،والحاجـة إلـى قـدرة أكبـر علـى تخطيـط وتطويـر البنـى التحتيـة
فضلا عـن االسـتيعاب الكامـل إلمكانيـات الرقمنـة
للسـياحة الخضـراء،
ً
نحـو تنويـع األسـواق والمنتجـات والخدمـات السـياحية فـي جميـع أنحـاء
126 125
المنطقـة- .
أيضـا أن تسـتمر التطـورات التكنولوجيـة (بمـا فـي ذلـك
مـن المتوقـع ً
االبتـكار والرقمنـة) فـي دفـع تجربـة السـفر إلى مسـارها نحو أن تصبح أكثر
سالسـة وخاليـة مـن االحتـكاك وذات جـودة عاليـة ،بطريقـة تسـاهم فـي
تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة لألمـم المتحـدة
أدى اسـتخدام التقنيـات ،بمـا فـي ذلـك "إنترنـت األشـياء" ،والخدمـات
القائمة على الموقع ،والذكاء االصطناعي ،والواقع المعزز واالفتراضي،
وتكنولوجيـا سلسـلة الكتـل إلـى عـرض سـياحي أكثـر جاذبيـة وكفـاءة
وبيئيـا مسـتدامة مقارنـة بالعـروض
واجتماعيـا
واقتصاديـا
وشـمولية
ً
ً
ً
السـابقة.

مربع  : 9الوجهات الذكيه
الوجهـة الذكيـة هـي ذات اسـتراتيجية للتكنولوجيـا واالبتـكار
واالسـتدامة وإمكانيـة الوصـول والشـمول علـى مـدار دورة
السـياحة بأكملهـا :قبـل وأثنـاء وبعـد الرحلـة.
أيضـا وجهـة تضـع السـكان والسـياح فـي
الوجهـة الذكيـة تعتبـر ً
االعتبـار ،مـع مراعـاة التعدديـة اللغويـة والخصوصيـات الثقافيـة
والموسـمية فـي التخطيـط السـياحي.

 116تأثير تغير المناخ على قطاع السياحة في جنوب البحر األبيض المتوسط :التنمية المتوقعة وتدابير السياسة .متواجد فيhttps://ufmsecretariat.org/wp-content/:
uploads/2018/11/UfMReport_ClimateChangeAndTourism.pdf
 Coll 117وآخرون ( )2010التنوع البيولوجي للبحر األبيض المتوسط :التقديرات واألنماط والتهديدات PLoS ONE .المجلدe11842 8 :5 .

 )UfM (2017 118تقرير االقتصاد األزرق في البحر األبيض المتوسط .متاح على _https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2017/12/UfMS_Blue-Economy
Report.pdf
 119االتحاد من أجل المتوسط( )2017تخضير االقتصاد األزرق .متاح علىhttps://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2020/08/file-library- :
3c13f1fc9ba7569958bb.pdf

 120حالة عام  2016للمناطق البحرية المحمية في البحر األبيض المتوسط :النتائج الرئيسية .كراسة .متاح علىhttps://drive.google.com/file/d/0Bw8D-TFFFcc:

 121الصندوق العالمي للطبيعة ( .)2019القيمة المعرضة للخطر في االقتصاد األزرق :تجربة نهج نمذجة األنظمة الستكشاف ضغوط االستدامة والمخاطر المالية.متاح على:
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/metabolic_wwf_value_at_risk_in_the_blue_economy_29112019_lr.pdf

 122مناطق  :IUCNالبحر األبيض المتوسط .متاح علىhttps://www.iucn.org/regions/mediterranean :

 123حالة عام  2016للمناطق البحرية المحمية في البحر األبيض المتوسط :النتائج الرئيسية .كراسة .متاح علىhttps://drive.google.com/file/d/0Bw8D-TFFFcc :

 124حالة عام  2016للمناطق البحرية المحمية في البحر األبيض المتوسط :النتائج الرئيسية .كراسة .متاح علىhttps://drive.google.com/file/d/0Bw8D-TFFFcc :

 - 125خطة التعافي ونموذج التنمية االقتصادية الجديد لمنطقة البحر األبيض المتوسط .متاح علىhttp://www.ascame.org/sites/default/files/ascame_recovery_ :
plan_short.pdf

 126استجابات سياسة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لفيروس كورونا ( )COVID-19) (2020إعادة بناء السياحة من أجل المستقبل :استجابات سياسات COVID-19
والتعافي منها .متواجد فيhttp://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/rebuilding-tourism-for-the-future-covid-19-policy-responses-and-:
/recovery-bced9859
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كمـا سـهل االبتـكار وإعـادة التفكيـر فـي العمليـات ،بهـدف مواجهـة
تحديـات مثـل السـياحة الموسـمية ،واالكتظـاظ ،وتطويـر وجهـات أكثـر
ذكاء.
ً
ولقـد كان للرقمنـة بالفعـل تأثيـر بيئـي إيجابـي ويمكـن أن يكـون لهـا تأثيـر
أكبـر ،مـع االبتـكارات فـي التصنيـع واألصـول الذكيـة واالسـتخدام الفعـال
للمـوارد التـي تسـاهم فـي بصمـة صناعـة أكثـر اسـتدامة.
تتمثـل بعـض التأثيـرات الرئيسـية علـى القطـاع ككل في تطوير تسـهيالت
السـفر الذكيـة والوجهـات الذكيـة وتوفيـر موجة جديدة مـن الوظائف.
هـذا هـو السـبب فـي أن الوجهـات الذكيـة هـي مفتـاح التحـول فـي قطاع
السياحة.
مـن خلال جمـع البيانـات بشـكل مسـتمر ودقيـق ودمجهـا وتحليلهـا مـن
أجـل اتخـاذ القـرارات بكفـاءة وتحديـد األولويـات وتوقـع التحديـات ،حيـث
ستخلق تجربة سلسة ومثيرة للسياح أثناء إدارة الموارد المحلية بكفاءة.

مربع  10بعض المشروعات لتقوية السياحة
مشروع HERIT-DATA

يهـدف إلـى تحديـد الحلـول المبتكـرة ،بدعـم مـن التقنيـات الجديـدة والبيانـات الضخمـة ،للحـد مـن اآلثـار
السـلبية للسـياحة علـى مواقـع التـراث الثقافـي والطبيعـي .بـدأ المشـروع فـي أبريـل  2018وسيسـتمر حتـى
127
مـارس .2022

مشروع
ShapeTourism

يهـدف إلـى إنشـاء منهجيـة شـاملة مبتكـرة قـادرة علـى تشـكيل ودفـع التنميـة السـياحية المسـتدامة بمـا
128
يضمـن جاذبيـة ونمـو واسـتدامة الوجهـة الثقافيـة المتوسـطية.

مشروع MED GAIMS

يهـدف إلـى زيـادة التدفقـات السـياحية ،ويغطـي جميـع المجـاالت والقطاعـات مثـل المسـافرين خـارج
الموسـم ،وخلـق فـرص عمـل وشـركات ناشـئة ألصحـاب المشـاريع .لهـذا الغـرض ،سـيطور المشـروع
ألعابـا
ً
فـي شـكل مـادي وافتراضـي لخلـق تجـارب للسـائحين ،ممـا يمنـح ميـزة تنافسـية ضروريـة لجاذبيـة المواقـع
129
األقـل شـهرة.

مشروع SMART MED

يهـدف إلـى معالجـة التحديـات الرئيسـية فـي منطقـة البحـر المتوسـط ،مثـل الموسـمية العاليـة ونقـص
130
التعـاون بيـن أصحـاب المصلحـة الرئيسـيين ،فـي تطويـر السـياحة الذكيـة والشـاملة والمسـتدامة.

مشروع BEST MED

يهـدف إلـى المسـاهمة فـي هـدف تعزيـز الحكـم المتوسـطي ،كونـه التحـدي الرئيسـي لمحاربـة الموسـمية
ونقـص التعـاون الفعـال بيـن الفاعليـن السـياحيين الرئيسـيين ،بمـا فـي ذلـك المشـاركة النشـطة للمواطنيـن
131
فـي تصميـم السياسـات.

مشروع الترويج
للسياحة المستدامة
في تونس

يهدف إلى تنويع وتعزيز جودة عروض السـياحة التونسـية .ينصب التركيز على المنتجات السـياحية الثقافية
والطبيعـة فـي مناطـق مختـارة .وبالتالـي ،يسـاهم القطـاع فـي تعزيـز مسـتدام لالقتصـاد وتحسـين سـوق
132
العمل التونسـي.

 127موقع ويب مشروع https://herit-data.interreg-med.eu/ :herit-DATA

 128موقع مشروع https://shapetourism.interreg-med.eu/ :ShapeTourism

 129موقع مشروع http://www.enicbcmed.eu/projects/med-gaims :MED GAIMS

 130موقع مشروع https://smartmed.interreg-med.eu/ :SMART MED
 131موقع مشروع https://best-med.interreg-med.eu/ :Best MED

 132موقع مشروع https://www.giz.de/en/downloads/Factsheet%20F%C3%B6rderung%20des%20 :Promotion of Sustainable Tourism in Tunisia
nachhaltigen%20Tourismus_EN.pdf
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مربع  11مجاالت الفرص المستقبلية في السياحة
"وجهة واحدة"
تطويـر عالمـة تجاريـة مشـتركة للبحـر األبيـض المتوسـط
كوجهـة عالميـة واحـدة ،لزيـادة جـذب السـياحة الدوليـة
واالسـتفادة منهـا بشـكل كامـل (أو مـن المحتمـل أن
تنجـذب إلـى) حـوض البحـر.

وجهة ذكية
(أي التطـورات التكنولوجيـة بمـا فـي ذلـك الرقمنـة،
وإنترنـت األشـياء ،والخدمـات القائمـة علـى الموقـع،
والـذكاء االصطناعـي ،والواقـع المعـزز واالفتراضـي،
وتكنولوجيـا سلسـلة الكتـل)

عالمة تجارية
مستدامة

سوق متنوع
تنافسي للمنتجات والخدمات.

133

134

 133تقرير عن االقتصاد األزرق للسلطات المحلية واإلقليمية في منطقة البحر األبيض المتوسط. COR-2019-04007-00-02-TCD-TRA (EN) 1/9.
متاح على https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/file-library-537056f329410ec71b48.pdf

 134خطة التعافي ونموذج التنمية االقتصادية الجديد لمنطقة البحر األبيض المتوسط .متاح علىhttp://www.ascame.org/sites/default/files/ascame_recovery_plan_ :
short.pdf
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التوظيف
االتجاهات

المهارات
◄هناك حاجة إلى تعزيز الشراكات
المستدامة بين أصحاب المصلحة من
أجل المساهمه في نمو القطاع من
خالل إستخدام استراتيجية مهارات
شاملة واتخاذ إجراءات لتلبية احتياجات
المهارات القطاعية

◄مصدر مهم للوظائف.
 2.5مليون وظيفة في جنوب
المتوسط في 2017
و 4.9مليون في 2019

مهمـا للنمـو والوظائـف ،خاصـة للشـباب،
مصـدرا
يعـد قطـاع السـياحة
ً
ً
حيـث إن  13٪مـن القـوى العاملـة المرتبطـة بالسـياحة تقـل أعمارهم عن
أيضا أكبر رب عمل للعمال المهاجرين ،والعاملين
عاما .السـياحة هي ً
ً 25
بـدوام جزئـي ،وكذلـك العاملات (  58٪مـن العامليـن فـي األنشـطة
135
السـياحية األساسـية هـم مـن النسـاء)
السـياحة البحريـة أو المتعلقـة بالمحيطـات ،وكذلـك السـياحة السـاحلية،
هـي قطاعـات حيويـة مـن االقتصـاد فـي العديـد مـن البلـدان .تأتـي
السـياحة السـاحلية والمتعلقـة بالمحيطـات فـي أشـكال عديـدة .وهـي
تشـمل سـياحة الغـوص وعلـم اآلثـار البحريـة وركـوب األمـواج والرحلات
البحريـة والسـياحة البيئيـة وعمليـات الصيـد الترفيهـي
المشـاركون الرئيسـيون فـي االقتصـاد األزرق هـم :المنظمـات غيـر
الحكوميـة والنقابـات العماليـة والجامعـات والشـباب واإلدارات المحليـة
واإلقليميـة ووسـائل اإلعلام .ومـع ذلـك ،يتألـف القطـاع فـي الغالـب
مـن الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة والمتناهيـة الصغـر التـي تكـون أكثـر
136
عرضـة للتأثـر بالتغيـرات االقتصاديـة والماليـة والسياسـية.

الشباب والمرأة
◄ 54٪من العاملين في األنشطة
السياحية األساسية هم من النساء

◄توفر فرص عمل من أجل الشباب (أي
التقنيات الجديدة واالبتكار)

فـي هـذا الصـدد ،تضـررت الوظائـف بشـدة بسـبب جائحـة كوفيـد-19
وقيـود السـفر العالميـة .فـي الواقـع ،قـد تكـون حوالـي  100إلـى 120
137
مليـون وظيفـة سـياحة مباشـرة فـي خطـر.
علـى الصعيـد العالمـي ،مـن المتوقـع أن تصل خسـائر الوظائف السـياحية
لعـام  2020إلـى  98.2مليـون لسـيناريو االتجـاه الصعـودي ،و 121.1
138
مليـون لخـط األسـاس و  197.5مليـون لسـيناريو االتجـاه الهبوطـي
ومـع ذلـك ،وكجـزء مـن اسـتراتيجية النمـو األزرق لالتحـاد األوروبـي ،تـم
تحديـد قطـاع السـياحة السـاحلية والبحريـة كمنطقـة ذات إمكانات خاصة
لتعزيـز أوروبـا الذكيـة والمسـتدامة والشـاملة.
في هذا الصدد ،يمكن أن تكون السـياحة المسـتدامة حاسـمة لالقتصاد
األزرق ،وتعزيـز الحفـظ واالسـتخدام المسـتدام للبيئـات واألنـواع البحريـة،
وتوليـد الدخـل للمجتمعـات المحليـة (وبالتالـي التخفيـف مـن حـدة الفقر)
وكذلـك الحفـاظ علـى واحتـرام الثقافـات والتقاليد والتـراث المحلي.

الشكل  7شمال أفريقيا إجمالي مساهمة السفر والسياحة في التوظيف

المصدرWTTC (2017) & UfM (2017) :

 135مخطط للتعاون القطاعي بشأن المهارات .االستجابة لمهارات غير متطابقة على المستوى القطاعي .متاح علىhttps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&lan :
gId=en&pubId=7969

 136تقرير االقتصاد األزرق  .2020متاح علىhttps://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/2020_06_blueeconomy2020-ld_final.pdf :
 137تقرير االقتصاد األزرق  .2020متاح علىhttps://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/2020_06_blueeconomy2020-ld_final.pdf :
 138المرجع السابق.
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في هذا السـياق ،إذا تمت إدارتها ومراقبتها بشـكل جيد ،يمكن للسـياحة
139
أن تكون مساهماً هاماً في التنمية المستدامة
الوظائف المتعلقة باالسـتهالك واإلنتاج المسـتدامين ،واإلدارة الفعالة
للمـوارد ،والحفـاظ علـى التنـوع البيولوجـي وحمايـة البيئـة هـي بعـض
الفـرص المتاحـة للقطـاع للتقـدم فـي مكافحـة تغيـر المنـاخ والتقـدم بيـن
140
جميـع أهـداف التنميـة المسـتدامة السـبعة عشـر (أي الهـدف )14
سـتتطلب مجـاالت الفـرص األخـرى مثـل التطـورات التكنولوجيـة بمـا فـي
ذلـك الرقمنـة ،مهـارات تقنيـة ومتقدمـة علـى حـد سـواء مـن أجـل تنفيـذ
وإدارة المبـادرات الذكيـة بشـكل فعـال.
وفـي هـذا الصـدد ،تهـدف االسـتراتيجية األوروبيـة للمفوضيـة األوروبيـة
إلـى تطويـر حلـول مبتكـرة وذكيـة فـي قطـاع السـياحة ،مـن خلال اقتـراح
التعليـم القائـم علـى المهـارات ،والتدريب والسياسـات التـي تحفز االبتكار
142 141
والتوظيـف الالئـق -

أيضـا
وبالمثـل ،تمـول مؤسسـة الجمعيـة األلمانيـة للتعـاون الدولـي ً
سلسـلة مـن التدريبـات علـى المهـارات الزرقـاء 143باإلضافـة إلـى االتحـاد
مـن أجـل المتوسـط  ،الـذي يعالـج هـذه المشـكلة بشـكل مباشـر مـع
األقسـام األخـرى.
بشـكل عـام ،مـن المتوقـع الدفـع نحـو المزيـد مـن النمـاذج المسـتدامة
واجتماعيـا ،مدفوعـة بدوافـع تفضيـل عوائـد اقتصاديـة أكبـر
بيئيـا
ً
ً
للمجتمعـات المحليـة وبنـاء المزيـد مـن الوظائـف عاليـة الجـودة وذات
محتملا
ً
إيجابيـا
تأثيـرا
القيمـة المضافـة .هـذه اآلفـاق اإليجابيـة تحقـق
ً
ً
تحديـا فيمـا يتعلـق بالحاجـة إلـى العمـال المهـرة.
أيضـا تمثـل
ولكنهـا ً
ً
تكافح الشركات في الصناعة ،وال سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة،
للعثـور علـى الموظفيـن المهـرة واالحتفـاظ بهـم ،وقـد تـم تحديـد العديد
مـن التحديـات ( أنظـر المربع )10

مربع  :12تحديات العثور على الموظفين المهرة واالحتفاظ بهم
ال يظهـر القطـاع علـى رأس قائمـة
الوظائـف األكثـر شـعبية للخريجيـن،
وال سـيما بسـبب التصـور السـلبي
لجـودة الوظائـف ،والموسـمية،
واآلفـاق المهنيـة المحـدودة.

المهـارات الصعبـة الجديـدة مطلوبـة للمهـن المطـورة حديثً ـا (مثـل إدارة
الوجهـات ،السـياحة المسـتدامة ،السـياحة الثقافيـة ،سـياحة المغامـرات،
السـياحة التـي يسـهل الوصـول إليهـا ،السـياحة الخضـراء ،إدارة التكيـف مـع تغيـر
المنـاخ ،جهـود محايـدة الكربـون ،المعرفـة باالقتصـاد الدائـري ،نمـاذج األعمـال
الجديـدة فـي السـياحة ،التسـويق اإللكترونـي والتجـارة اإللكترونيـة ومهـارات
إدارة األعمـال) ومـن المتوقـع أن يقـدم المتخصصـون فـي السـياحة خدمـات
مبتكـرة ومخصصـة وذات قيمـة مضافـة لمجموعـة واسـعة مـن الفئـات
المسـتهدفة ،بمـا فـي ذلـك كبـار السـن أو المسـافرين مـن ذوي االحتياجـات
144
الخاصـة (اإلعاقـات ،ومـا إلـى ذلـك)

تـم تحديـد فجـوات المهـارات
األساسـية للمهـارات األساسـية
األجنبيـة،
(اللغـات
التقليديـة
ومهـارات التعامـل مـع اآلخريـن،
التواصـل
ووسـائل
والتواصـل
االجتماعـي ،والمعرفـة متعـددة
الثقافـات ،وخدمـة العملاء ،والوعي
الثقافي ،ومهارات حل المشـكالت)؛

يتطلـب التوسـع والتطـور السـريع لالبتـكار والرقمنـة فـي قطـاع السـياحة
أيضـا مـن رواد
معرفـة جديـدة ومحـددة ليـس فقـط مـن الموظفيـن ،ولكـن ً
غالبـا مـا تفتقـر الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة
األعمـال فـي مجـال السـياحةً .
إلـى مهـارات اإلدارة اإللكترونيـة الالزمـة لمواكبـة التطـورات فـي األسـواق عبر
فضلا عـن األشـكال الجديـدة للتسـويق والتواصـل
اإلنترنـت وقنـوات التوزيـع،
ً
مـع العملاء؛

لـدى موفـري التعليـم فهـم محـدود
لمتطلبـات أصحـاب العمل وتوقعات
المسافرين؛

يحتاج التنقل عبر الحدود وعبر الوطن إلى المزيد من التشجيع

 139البنك الدولي وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة ( )2017إمكانات االقتصاد األزرق :زيادة الفوائد طويلة األجل االستخدام المستدام للموارد البحرية للدول
نموا .البنك الدولي ،واشنطن العاصمة.
الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية األقل ً
متاح علىhttps://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2020/08/file-library-515c5308a8598b56379f.pdf :
 140تقرير منظمة السياحة العالمية ( .)2017متاح علىhttps://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284419807 :

 141إستراتيجية أوروبية لمزيد من النمو والوظائف في السياحة الساحلية والبحرية .متاح علىhttps://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/ :
body/coastal-and-maritime-tourism_en.pdf
 142صفحة ويب منظمة السياحة العالمية حول التحول الرقمي .متاح علىhttps://www.unwto.org/digital-transformation :

 143موقع https://www.giz.de/en/html/index.html :GIZ

 144انظر الجهود مثل "جواز سفر المهارات في الضيافة والسياحة" ضمن اليورو بما في ذلك قوائم المهارات المحددة لثالثة قطاعات فرعية للسياحة(سياحة المغامرة والثقافية
والزرقاء)
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السـياحة هي أيضا أكبر مشـغل للنسـاء ( 58٪من العاملين في األنشـطة
السـياحية األساسـية هم من النسـاء) ،145لكن يتم تمثيلهم بشكل ناقص،
وفـي الغالـب في المناصب القيادية واإلدارية.
غالبـا مـا تتركـز مشـاركة اإلنـاث فـي القطاعـات األقل
فـي الوقـت نفسـهً ،
أجـراً واألدنـى مهـارة فـي صناعـة السـياحة .فـي الواقـع ،تكسـب النسـاء
 14.7٪أقـل مـن زمالئهـن فـي العمـل
هـذه الفجـوة القائمـة بيـن الجنسـين عرضـة للتفاقـم بسـبب أزمـة كورونـا،
حاليـا لمخاطـر
حيـث يتعـرض التوظيـف فـي خدمـات اإلقامـة والطعـام ً
عاليـة (حيـث يكـون أكثـر مـن نصـف العامليـن مـن النسـاء).

محوريـا فـي تحقيـق االلتزامـات فـي صميـم
دورا
ً
يلعـب قطـاع السـياحة ً
خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  - 2030بمـا فـي ذلـك االلتزامـات
بالمسـاواة بيـن الجنسـين ،والتـي يمكـن تحقيقهـا مـن خلال تنفيـذ
االسـتراتيجيات التـي تعـزز العمـل الالئـق للمـرأة فـي جميـع جوانـب قطـاع
السـياحة.
وتشـمل هـذه السـياحة فـي السياسـات القانونيـة وسياسـات االقتصـاد
الكلي التي تراعي الفوارق بين الجنسين أو تطوير المهارات التكنولوجية
146
والرقميـة ودورات التدريـب علـى القيـادة للنسـاء فـي مجـال السـياحة

أيضا تحقيق التزامات المساواة بين الجنسين من خالل:
المربع  13يمكن ً
تنفيـذ اسـتراتيجيات تعـزز العمـل الالئـق للمـرأة فـي
جميـع جوانـب قطـاع السـياحة.

إدراج السـياحة فـي السياسـات القانونيـة وسياسـات
االقتصـاد الكلـي التـي تراعـي الفـوارق بيـن الجنسـين،
مـن أجـل ضمـان قـدرة القطـاع علـى المسـاهمة فـي
المسـاواة بيـن الجنسـين وتمكيـن المـرأة؛

تطويـر المهـارات والتدريـب القيـادي للمـرأة فـي
السـياحة ،وكذلـك برامـج التدريـب علـى المسـاواة
بيـن الجنسـين لممثلـي السـياحة فـي القطاعيـن العـام
والخـاص.

تعميم اعتبارات المسـاواة بين الجنسـين في سياسـات
وخطـط السـياحة الوطنيـة ،بمـا فـي ذلـك تخصيـص
مـوارد بشـرية وماليـة كافيـة لضمـان إضفـاء الطابـع
المؤسسـي عليهـا وتنفيذهـا بالكامـل؛

دعـم المنظمـات النسـائية الشـعبية فـي المجتمعـات
السـياحية وتسـهيل مشـاركة المـرأة وقيادتهـا بشـكل
كامـل فـي النقابـات العماليـة عبـر القطـاع؛

زيـادة مشـاركة المـرأة فـي التدريـب علـى التقنيـات
الرقمية في السـياحة ،مع معالجة قضايا وصول المرأة
إلـى التكنولوجيـا واسـتخدامها فـي نفـس الوقـت؛

تعزيـز القـدرة الوطنيـة علـى البحـث واإلبلاغ عـن بيانـات
السـياحة المصنفـة حسـب نـوع الجنـس واسـتخدامها
لتعزيـز المسـاواة بيـن الجنسـين وتمكيـن المـرأة.

 145مخطط التعاون القطاعي بشأن المهارات .االستجابة لمهارات غير متطابقة على المستوى القطاعي .متاح علىhttps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&lan :
gId=en&pubId=7969
 146منظمة السياحة العالمية ( ،)2019التقرير العالمي حول المرأة في السياحة  -اإلصدار الثاني ،منظمة السياحة العالمية ،مدريد .متاح علىhttps://www.e-unwto.org/doi/ :
9789284420384/pdf/10.18111
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مقدمة
تعـد طاقـة الريـاح البحريـة ومحـوالت طاقـة األمـواج وتقنيـات تيـار المـد
والجـزر وتحويـل الطاقـة الحرارية للمحيطات والطاقة الشمسـية العائمة،
هـي جميـع أنـواع الطاقـة التـي يتـم تطويرها بشـكل متزايد في السـنوات
147
األخيـرة
وتسـاهم هـذه األنـواع مـن الطاقـة البحريـة بــ  36.1مليـار يـورو فـي الناتج
المحلـي اإلجمالـي لالتحـاد األوروبـي ،و 1.1مليـار يـورو مـن إجمالي الناتج
ً
شـخصا
المحلـي اإلجمالـي لالتحـاد األوروبـي وتمثـل 4624
موظفـا-148
ً
150 149
باإلضافـة إلـى ذلـك ،يمكنهـم توفيـر مـا يصـل إلـى  10٪مـن احتياجـات
151
الكهربـاء فـي أوروبـا بحلـول عـام 2050
ومـع ذلـك ،فـإن تطويـر مصـادر الطاقـة البحريـة المتجـددة فـي البحـر
األبيـض المتوسـطفـي الوقـت الحالـي أقـل ممـا هـو عليـه فـي أحـواض
البحر األخرى في االتحاد األوروبي  -ألسـباب تتعلق بالظروف الطبيعية
مثـل انخفـاض الريـاح ،والمـد والجزر ،وكذلك أعماق أكبر في البحر األبيض
152
المتوسـط.

علـى الرغـم مـن هـذا القيـد ،هنـاك العديـد مـن المواقع فـي البحر األبيض
قطاعا
المتوسـطمـع إمكانـات تنمويـة كبيـرة .تعتبـر طاقـة الريـاح البحريـة
ً
واعـدا بالطاقـه البحريـة المتجدده.
ً
يمكن أن يصل إنتاجها إلى  12جيجاواط بحلول عام  2030وما يقرب من
153
 40جيجاوات بحلول عام  2050لدول االتحاد األوروبي المتوسطية.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،تتكـون منطقـة واعـدة للغايـة لطاقـة األمـواج بيـن
154
سـردينيا وجـزر البليـار ،حيـث يقـدر بحوالـي  9.5كيلـو واط  /م.
علـى الرغـم مـن أن الطاقـة البحريـة المتجـددة ال تـزال فـي بدايتهـا ،إال
قطاعـا أزرق سـريع النمـو فـي المنطقـة .واحـدة ذات
أنهـا تظـل بالتالـي
ً
إمكانـات تنمويـة 155كبيـرة لمنطقـة البحـر األبيـض المتوسـط ،سـواء مـن
حيـث التطـور التكنولوجـي أو فـرص العمـل.
ً
مقارنـة بالمحيطـات العالميـة
نسـبيا
بغـض النظـر عـن مرحلتهـا المبكـرة
ً
األخـرى ،ال تـزال الطاقـة البحريـة المتجـددة توفـر إمكانـات تنميـة مثيـرة
لالهتمـام لمنطقـة البحـر األبيـض المتوسـط.

 147طاقة المحيط .متاح علىhttps://www.oceanenergy-europe.eu/ocean-energy/ :

 148طاقة الرياح البحرية .متاح علىmspforbluegrowth_sectorfiche_offshorewind.pdf (msp-platform.eu) :

 149المفوضية األوروبية ( .)2020تقرير االقتصاد األزرق لالتحاد األوروبي .2020 .مكتب منشورات االتحاد األوروبي .لوكسمبورغ .متاح على:
https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/default/files/2020_06_BlueEconomy-2020-LD_FINAL-corrected-web-acrobat-pro.pdf
 150المرجع نفسه.

 151طاقة المحيط في أوروبا .متاح علىhttps://www.oceanenergy-europe.eu/ocean-energy/ :

 152إنتريج ميد ميسترال .متاح على https://interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Blue_Growth/Projects/MISTRAL/blue_book_v5_low_res.pdf

 153إينتيرج ميد بلو جروث .متاح علىwpdmdl=9591&ind=1574776164297 :؟https://cpmr-intermed.org/download/blue-growth-policy-paper/
 154إينتيرج ميد بلو جروث .متاح علىwpdmdl=9591&ind=1574776164297 :؟https://cpmr-intermed.org/download/blue-growth-policy-paper/

 155السياحة البحرية (بما في ذلك المجتمعات المحلية) والرياح البحرية .متاح علىhttps://www.msp-platform.eu/sites/default/files/sector/pdf/1_tourism_ :
offshore_wind.pdf
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نظرة عامة
مـع األخـذ فـي االعتبـار الخصائـص الجيومورفولوجيـة للبحـر األبيـض
المتوسـط  والنضـج التكنولوجـي ،يبـدو أن هنـاك تقنيتـان واعدتـان
156
للمنطقـة وهمـا  :الريـاح واألمـواج البحريـة.
أيضـا واحـدة مـن التقنيـات البحريـة
تعتبـر الطاقـة الشمسـية العائمـة ً
157
الجديـدة ذات اتجاهـات النمـو الواعـدة.

أصبحـت تقنيـات وأجهـزة  OWEالخاصـة بتحويـل مصـادر الطاقـة هـذه إلى
كهربـاء جاهـزة اآلن للنشـر علـى نطـاق واسـع فـي مـزارع البحـر األبيـض
المتوسـط ،ممـا يسـمح باالنتقـال مـن العـرض إلـى التشـغيل واالسـتغالل
161
التجـاري.

يمثـل نمـط الريـاح فـي البحـر األبيـض المتوسـط عـدة حـاالت متطرفـة
محليـة ،مثـل خليـج األسـد وبحـر إيجـة األوسـط (متوسـط سـرعة الريـاح
158
السـنوية هو  8م  /ث) ،ومضيق كاسـوس في جنوب شـرق بحر إيجة.
وفـي الوقـت نفسـه ،يتـم تلبيـة تدفقـات طاقـة األمـواج األكثـر فعاليـة
159
فـي غـرب البحـر األبيـض المتوسـط والبحـر األيونـي.
حاليا أكثر أنواع
مـن بيـن جميـع الخيـارات التقنيـة ،تعـد طاقة الرياح البحريـة ً
نضجا في البحر األبيض المتوسط .إن مستوى
الطاقة البحرية المتجددة
ً
تطورهـا مـن حيـث التكنولوجيـا وأطـر السياسـات والتسـويق والقـدرات
160
المركبـة يجعلهـا منطقـة واعـدة للتنميـة االقتصاديـة فـي المنطقة.
الشكل  8متوسط مناخ الرياح السنوي (على ارتفاع  10أمتار فوق
مستوى سطح البحر) في البحر األبيض المتوسط (نموذج )ETA

الشكل  9متوسط تدفق طاقة األمواج المناخية في البحر المتوسط
لألعوام 2010-2001

تشير األسهم إلى متوسط اتجاه الرياح السنوي .المصدر Soukissian et :آل.)2017( ،
الطاقة المتجددة البحرية في البحر األبيض المتوسط :الحالة ووجهات نظر .الطاقات.
 .https://doi.org/10.3390/en1010151210.3390/en .1512 :)10( 10متاح
علىhttps://www.mdpi.com/1996-1073/10/10/1512 :

المصدر .Pisacane et al.، (2018) :استغالل الطاقة البحرية في منطقة البحر
األبيض المتوسط :خطوات إلى األمام وتحديات .الحدود في الطاقة بحث .109 :6
 .fenrg.2018.00109 / 10.3389متاح علىhttps://www.frontiersin.org/ :
articles/10.3389/fenrg.2018.00109/full

 156تجمع الطاقة المتجددة البحرية في البحر األبيض المتوسط :حالة مشروع بيالجوس .الحدود في أبحاث الطاقة  .7:16متاح علىhttps://www.frontiersin.org/ :
article/10.3389/fenrg.2019.00016
https://www.offshore-energy.biz/ocean-sun-inks-mediterranean-floating-solar-deal/ 157

 158الطاقة المتجددة في البحر األبيض المتوسط :الحالة واآلفاق .الطاقات .https://doi.org/10.3390/en1010151210.3390/en.1512 :)10( 10 .متاح علىhttps://www. :
mdpi.com/1996-1073/10/10/1512
 159الطاقة المتجددة في البحر األبيض المتوسط :الحالة واآلفاق .الطاقات .https://doi.org/10.3390/en1010151210.3390/en.1512 :)10( 10 .متاح علىhttps://www. :
mdpi.com/1996-1073/10/10/1512
 160تحليل إمكانات الطاقة الزرقاء في البحر األبيض المتوسط.متاح علىhttps://maestrale.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Blue_Growth/Projects/ :
MAESTRALE/fenrg-07-00062.pdf
 161استغالل الطاقة البحرية في منطقة البحر األبيض المتوسط :خطوات إلى األمام والتحديات .متاح علىhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ :
fenrg.2018.00109/
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مـن بيـن تقنيـات طاقـة الريـاح البحريـة ،تعـد مـزارع الريـاح البحريـة العائمـة
مناسـبة بشـكل خـاص لخصوصيـات البحـر األبيـض المتوسـط ،حيـث يمكـن
وبعيـدا عـن السـواحل حيـث قـد تكـون
نشـرها فـي الميـاه العميقـة
ً
162
األنشـطة المتزامنـة األخـرى عقبـات أمـام نشـرها الكامـل.
حتـى اآلن ،ومـع ذلـك ،فـإن مشـاريع طاقـة الرياح البحرية هـي في الغالب
فـي مرحلـة تجريبيـة فـي دول البحـر األبيـض المتوسـط  فـي االتحـاد
األوروبـي (فرنسـا واليونـان وإيطاليـا والبرتغـال) فـي الغالـب فـي مراحـل
164 163
التخطيـط والسـماح بالتطويـر ،مـع مواعيـد التسـليم غيـر المحـددة -

المتوسـط
قامت فرنسـا بنشـر أول ثالث مزارع تجريبية في البحر األبيض
 ،ومـن المتوقـع بـدء تشـغيلها فـي عـام  EoIMed 24 2021ميجـاوات
؛  Provence Grand Large 24.5ميجـا وات و Golfe du Lion
165
 Floating Offshore - EFGL 30ميجـاوات.
وفـي إيطاليـا ،يسـعى مشـروع سـفن سـيز ميـد إلـى الحصـول علـى امتيـاز
عامـا لتركيـب مزرعـة ريـاح عائمـة بقـوة 250
حكومـي بحـري لمـدة ً 30
166
كيلومتـرا مـن السـاحل فـي مضيـق صقليـة.
ميجـاوات ،علـى بعـد 35
ً

حاليا أعلى
إذا نظرنـا إلـى التكاليـف المقـدرة للريـاح البحريـة العائمة ،فهـي ً
مـن السـفلى الثابتـة ،ولكـن مـن المتوقـع أن ينخفـضالفـرق بحلـول عـام
 167.2050في الوقت نفسه ،ال تزال أشكال أخرى من طاقة المحيطات،
مثـل تقنيـات طاقـة األمـواج والمـد والجـزر ،تجريبيـة ،علـى الرغـم مـن أنهـا
أثبتـت إمكانـات جيدة.
ووفقـا لتقريـر " ،"Ocean SET 2020تبنـت أربـع دول متوسـطية فـي
ً
االتحـاد األوروبـي (إيطاليـا وفرنسـا والبرتغـال وإسـبانيا) بالفعـل سياسـات
168
محـددة السـتغالل طاقـة األمـواج والمـد والجـزر ألغـراض الطاقـة.
إذا نظرنـا إلـى التكلفـة المقـدرة لهاتيـن التقنيتيـن ،فمـن المتوقع أن تظل
تكاليـف تقنيـات طاقـة األمـواج والمـد والجـزر أعلـى بكثيـر ( 5.5مـرات و
أيضـا
 4أضعـاف تكاليـف االسـتثمار للريـاح البريـة ،علـى التوالـي) ،ولكنهـا ً
علـى مسـار تنازلـي نحـو عـام ( 2050خاصـة بالنسـبة لتكنولوجيـا طاقـة
169
األمـواج).

الشكل  10دراسة حول إمكانات الشبكة البحرية في منطقة البحر األبيض المتوسط
طاقة األمواج

طاقة المد والجز

توربينات الرياح البحرية العائمة

توربينات الرياح البحرية المثبتة

المصدر :قيم مدخالت  CAPEXو  OPEXمحددة مستخدمة لعامي  2030و  2050لحساب مستويات  LCOEلكل تقنيات الخارج
( https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/91d2091a-27bf-11eb-9d7e-01aa75ed71a1نوفمبر )2020

 162أحدث تقييم ونظرة عامة على أكثر الدوافع والفرص ذات الصلة فياالقتصاد المتوسطي األزرق .مشروع مسترال ،التسليم  D3.1.2؛  .DOI 10.5281 / zenodo.3242281متاح
علىhttps://interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Blue_Growth/Projects/MISTRAL/blue_book_v5_low_res.pdf :

 163انتقال الطاقة في البحر األبيض المتوسط .في :المناخ والتغير البيئي في حوض البحر األبيض المتوسط -الوضع الحالي والمخاطرللمستقبل.متاح علىhttps://www.medecc. :
org/wp-content/uploads/2020/11/MedECC_MAR1_3_3_Energy_transition_in_the_Mediterranean.pdf
 164المصدر السابق

 165الرياح البحرية في أوروبا .االتجاهات واإلحصاءات الرئيسية  .2019متاح علىWindEurope-Annual-Offshore-Statistics-2019.pdf :

https://renewablesnow.com/news/corrected-7-seas-med-seeks-concession-for-250-mw-floating-wind-project-off-italy-705512/ 166

 167المفوضية األوروبية ( )2020دراسة حول إمكانات الشبكة البحرية في منطقة البحر األبيض المتوسط .مكتب منشورات االتحاد األوروبي.لوكسمبورغ .متاح علىhttps:// :
op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/91d2091a-27bf-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en

 168التقرير السنوي األول .متاح علىhttps://www.oceanset.eu/wp-content/uploads/2020/05/OceanSET_FirstAnnualReport_April2020_with-infographic.pdf :

 169المفوضية األوروبية ( )2020دراسة حول إمكانات الشبكة البحرية في منطقة البحر األبيض المتوسط .مكتب منشورات االتحاد األوروبي.لوكسمبورغ .متاح علىhttps:// :
op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/91d2091a-27bf-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en
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تحديـا
قـد تشـكل النزاعـات فـي االسـتخدامات المختلفـة للفضـاء البحـري
ً
لمزيـد مـن نشـر القطـاع فـي المنطقـة .وينطبـق هـذا بشـكل خـاص علـى
النزاعـات الناشـئة مـع األنشـطة البحريـة األخـرى ذات الصلـة (السـياحة،
ومصايـد األسـماك ،والنقـل البحـري) والتحديات التـي تواجه الحفاظ على
173 172 171 170
النظـام اإليكولوجـي- - - .
آثارا سلبية
عالوة على ذلك ،يمكن أن يتضمن تطوير مزارع الرياح البحرية ً
مصـدرا للضوضـاء تحـت المـاء
وإيجابيـة علـى حـد سـواء ألنهـا قـد تكـون
ً
ويمكـن أن تشـكل نقطـة انطلاق لألنـواع الغازيـة .في الوقت نفسـه ،قد
تعمـل كشـعاب مرجانيـة اصطناعيـة و /أو أجهـزة لتجميـع األسـماك ،أو
حتـى إنشـاء مناطـق محظـورة لمصايـد األسـماك تعمـل كمناطق محمية
بحريـة حيـث ُيحظـر الصيـد بشـباك الجـر والشـباك الخيشـومية ،على سـبيل
174
المثال.

فـي أعقـاب انـدالع أزمـة فيـروس كورونـا ،شـهدت اسـتثمارات الطاقـة
انخفاضـا بنسـبة  34٪فـي النصـف األول مـن عـام ،2020
ً
المتجـددة
مقارنـة بالفتـرة نفسـها مـن عـام .2019ومـع ذلـك ،يبـدو أن الوبـاء الحالي
178
قـد زاد مـن اهتمـام المسـتثمرين بأصـول أكثـر اسـتدامة.
علـى الرغـم مـن االضطرابـات الكبيرة في سلسـلة التوريـد الخاصة بصناعة
الريـاح خلال النصـف األول مـن عـام  ،2020ال سـيما فيمـا يتعلـق بإنتـاج
وتجميـع وواردات مكونـات توربينـات الريـاح الرئيسـية ،تمكنـت الـدول
179
األوروبيـة مـن تركيـب  1.2جيجـاواط فـي الخـارج.
وحتـى اآلن ،كانـت الريـاح البحريـة أقـل تأثـراً بالوبـاء مـن معظـم قطاعـات
الطاقـة.

لذلـك ،يجـب أن يتـم التطويـر اإلضافـي للقطـاع بعـد إجـراء تقييـم مناسـب
للتأثيرات المحتملة ومن خالل عملية مشاركة مهمة ألصحاب المصلحة
مـن أجـل تحقيـق تعايـش ناجح وفعـال بين االسـتخدامات البحرية.
تتعلـق التحديـات األخـرى بالحاجـة إلـى أطـر تنظيميـة مناسـبة  -بمـا فـي
ذلـك التخطيـط المناسـب البحـري المكانـي واإلدارة المتكاملـة للمناطـق
السـاحلية  -عـدم االسـتقرار المالـي فـي بعـض البلـدان ،ونقـص المسـاحة
المتاحـة للعمليـات البحريـة ،وهيـكل البحـر األبيـض المتوسـطتحـت المـاء.
قيـودا هيكليـة علـى التنميـة الكاملـة
كل هـذه القضايـا مجتمعـة تفـرض
ً
176 175
للقطـاع- .
لوحـظ تأثيـر أولـي قـوي ألزمـة كوفيد -19على مصـادر الطاقة المتجددة
أيضـا انتعـاش
البحريـة فـي بلـدان شـمال البحـر األبيـض المتوسـط ،ولكـن ً
177
سـريع بسـبب مرونـة القطـاع.

 170السياحة البحرية (بما في ذلك المجتمعات المحلية) والرياح البحرية .متاح علىhttps://www.msp-platform.eu/sites/default/files/sector/pdf/1_tourism_ :
offshore_wind.pdf

 171صحيفة الصراع  :5الرياح البحرية ومصايد األسماك التجارية .متاح علىhttps://www.msp-platform.eu/sites/default/files/sector/pdf/5_offshore_wind_fisheries. :
pdf
 172ورقة الصراع  :7النقل والرياح البحرية .متاح علىhttps://www.msp-platform.eu/sites/default/files/sector/pdf/7_Transport_offshore_wind_kg.pdf :

 173ورقة الصراع  :8الحفظ والرياح البحرية .متاح علىhttps://www.msp-platform.eu/sites/default/files/sector/pdf/8_offshore_wind_conservation.pdf :
 174قدرة مزارع الرياح البحرية على العمل كمناطق محمية بحرية  -مراجعة منهجية لألدلة الحالية.مار بول / 10.1016 .309-301 :45 ،جيه ماربول 2013.09.002

 175تجمع الطاقة المتجددة البحرية في البحر األبيض المتوسط :حالة مشروع https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/Soukissian-2019-.PELAGOS
Med-Sea.pdf
 176متنزهات الرياح العائمة البحرية في المياه العميقة للبحر األبيض المتوسط .مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة  .448-51:433متاح على https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S1364032115005973

 177تقرير الرياح البحرية العالمية  .2020متاح علىhttps://gwec.net/wp-content/uploads/2020/12/GWEC-Global-Offshore-WindReport-2020.pdf :

 178المشهد العالمي لتمويل الطاقة المتجددة ،2020 ،الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ،أبوظبي .متواجد فيhttps://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/:
Publication/2020/Nov/IRENA_CPI_Global_finance_2020.pdf
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المستقبل 2030-2021
قطاعـا أزرق سـريع النمـو ،مـع
حاليـا
تعـد الطاقـة المتجـددة البحريـة
ً
ً
إمكانـات تطويـر كبيـرة للبحـر األبيـض المتوسـطفـي السـنوات القادمـة.
اقتـرح سـيناريو انتقـال الطاقـة الـذي صاغـه مرصـد الطاقـة المتوسـطي،
أن امتصـاص الطاقـة المتجـددة فـي المنطقـة سـيضاعف أدائهـا الحالـي
ثلاث مـرات بحلـول عـام  ،2040وبالتالـي سـيصل إلـى حوالـي  27٪مـن
إجمالـي اسـتهالك الطاقـة ،بمتوسـطمعـدل نمـو يبلـغ  4.3٪لـكل فـرد
بالعـام .فـي هـذا السـيناريو ،الذي يغطي جميـع أنواع المصادر المتجددة،
مـن المتوقـع أن يتـم تشـغيل معظـم الزيـادة مـن خلال طاقـة الريـاح
والطاقـة الشمسـية.
تحديـدا
بالتـوازي مـع ذلـك ،ركـزت توقعـات الريـاح األوربيـة بشـكل أكثـر
ً
علـى القطـاع وقـدرت إجمالـي  70جيجـاواط مـن طاقـة الريـاح البحريـة
180
المنتجـة فـي ميـاه جنـوب أوروبـا بحلـول عـام .2040
سـتكون السـنوات القادمـة حاسـمة فـي إطلاق إمكانـات الطاقـات
البحريـة فـي البحـر األبيـض المتوسـط.
كمجـال مهـم لفـرص التنميـة للمسـتقبل ،ومـن المهـم التأكيـد علـى أن
الطاقـات البحريـة المتجـددة هـي تكنولوجيـات بديلـة ذات صلـة للمصـادر
"التقليديـة" الملوثـة وغيـر المسـتدامة  -ويتـم دعمهـا بشـكل متزايـد مـن
خلال التمويـل العـام.
دورا بـارزً ا ،ال سـيما فـي الصفقـة الخضـراء
علـى هـذا النحـو ،فهـم يغطـون ً
182 181
األوروبيـة وحزمـة التعافـي اإلقتصـادي مـن كورونـا -
مـن المرجـح أن تدعـم البنيـة التحتيـة القويـة الحاليـة للموانـئ ،إلـى جانـب
الخبـرة فـي المزيـد مـن مصـادر الطاقـة التقليدية في عدد من بلدان البحر
مزيـدا مـن التطويـر في المسـتقبل.
األبيـض المتوسـط،
ً
باإلضافـة إلـى ذلـك ،فـإن االنخفـاض المسـتمر في تكلفة الطاقـة البحرية
أيضـا عامـل إيجابـي قـد يـؤدي إلـى زيـادة االهتمـام بتطوير
المتجـددة هـو ً
185 184 183
هذا القطـاع- - .

ومـع ذلـك ،هنـاك بعـض الجوانـب الهامـة التـي يجـب النظـر فيهـا علـى
النحـو الواجـب مـن أجـل التنميـة الكاملـة للقطـاع فـي المسـتقبل .قـد
تشـمل هـذه:
•االسـتدامة :عـادة مـا تكـون الطاقـة المتجـددة غيـر محـدودة
ومسـتدامة (مشـروطة بـإدارة مناسـبة) ،ممـا قـد يقلـل بشـكل كبيـر
مـن انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري .يمكـن اسـتغالل مـوارد
الطاقـة النظيفـة والمتجـددة للمحيطـات العالميـة بعـدة طـرق.
لذلـك ،فـإن ضـرورة تطويـر الطاقـات البحريـة المتجـددة واضحـة.
مهمـا يمكنـه أن يلعـب
قطاعـا
تعتبـر الطاقـات البحريـة المتجـددة
ً
ً
حاسـما فـي تحقيـق أهـداف التخفيـض فـي انبعاثـات غـازات
دورا
ً
ً
االحتبـاس الحـراري وفـي مكافحـة تغيـر المنـاخ .علـى هـذا النحـو،
سـوف تسـاعد الطاقـات البحريـة المتجـددة أوروبـا علـى التحرك نحو
الحيـاد الكربونـي المطلـوب؛
نظـرا ألن القطـاع بعيـد عـن االنتشـار الكامـل
•احتياطـات السلامة:
ً
فـي البحـر األبيـض المتوسـط ،فـإن آثـاره بالمثـل يجـب تقييمهـا إلـى
حـد كبيـر باإلضافـة إلـى اآلثـار الضـارة المحتملـة .كمـا أن إجـراءات
التخفيـف لـم يتـم تصميمهـا بعـد .علـى هـذا النحـو ،يجـب أن تأخـذ
دائمـا فـي االعتبـار اتخـاذ احتياطـات
الطاقـات البحريـة المتجـددة
ً
السلامة مـن أجـل تجنـب أو تقليـل التأثيـرات البيئيـة علـى البيئـة
بعيـدا عـن الشـاطئ)؛
(خاصـة عنـد االنتقـال
ً
•االبتـكار :يجـب أن يعـزز الطاقـات البحريـة المتجـددة مـن قـدرات
البحـث واالبتـكار والجهـود المبذولـة لتطويـر التقنيـات التـي مـن
شـأنها أن تسـمح باالسـتغالل الكامـل إلمكانيـات مصـادر الطاقـات
البحريـة المتجـددة فـي البحـر األبيـض المتوسـط.
•الرقمنـة :بصفتـك وافـداً جديـداً يطلـب تخصيـص مسـاحات بحريـة
مخصصـة ،يدفـع الطاقـات البحريـة المتجـددة تطويـر المعرفـة
المتعلقـة باألنشـطة البحريـة الجاريـة للحـد مـن النزاعـات والمخاطـر.
بـدأ اسـتخدام بيانـات المراقبـة البحريـة فـي تقديـم صـورة كاملـة
لألنشـطة التـي تمهـد الطريـق لفضـاء بحري متفـق عليه حيث يمكن
تطويرالطاقـات البحريـة المتجـددة

https://www.cire.pl/pliki/1/2019/windeurope_our_energy_our_future.pdf 180

مناخيا .متواجد فيhttps://eur-lex.europa.eu/:
 181المفوضية األوروبية ( )2020استراتيجية االتحاد األوروبي لتسخير إمكانات الطاقة المتجددة البحرية من أجل مستقبل محايد
ً
uri=CELEX:52020DC0741&from=AR؟legal-content/EN/TXT/PDF/

 182تعزيز االقتصاد األزرق :الطاقة المتجددة البحرية ،الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ،أبو ظبي .متاح علىhttps://www.irena.org/publications/2020/Dec/Fostering-a- :
blue-economy-Offshore-renewable-energy

 183االنطالق إلى العالمية :توسيع نطاق الرياح البحرية إلى األسواق الناشئة .واشنطن العاصمة :البنك الدولي .متاح علىhttp://documents1.worldbank.org/curated/ :
en/716891572457609829/pdf/Going-Global-Expanding-Offshore-Wind-To-Emerging-Markets.pdf

https://www.gminsights.com/industry-analysis/offshore-wind-energy-market 184

 185تعزيز االقتصاد األزرق :الطاقة المتجددة البحرية ،الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ،أبو ظبي .متاح علىhttps://www.irena.org/publications/2020/Dec/Fostering-a- :
blue-economy-Offshore-renewable-energy
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•الترخيـص :يجـب تعزيـز األطـر التنظيميـة للتوعيـة بالطاقـات البحريـة
المتجـددة وتسـهيل عمليـة الترخيـص مـع الحفـاظ علـى التقييـم
الكافـي والتشـاور العـام قبـل تركيب البنى التحتيـة للطاقات البحرية
المتجـددة
•المنصـات متعـددة االسـتخدامات :إن الطلـب البشـري علـى
المـوارد البحريـة والفضـاء يفـرض الحاجـة إلـى مفاهيـم جديـدة
السـتغالل المـوارد المسـتدامة وتخصيـص الفضـاء الذكـي .متعـدد
االسـتخدامات هو مفهوم ناشـئ للتغلب على المطالبات المكانية
ودعـم النمـو األزرق .اإلمكانـات متعـددة االسـتخدامات الناشـئة
ذات الصلـة بطاقـة الريـاح البحريـة العائمـة وتربيـة األحيـاء المائيـة
186
(مثـل خليـج األسـد) يجـب تعزيزهـا ودعمهـا فـي المسـتقبل.
•التعايـش مـع االسـتخدامات البحريـة األخـرى :يجـب أن تعمـل
الطاقـات البحريـة المتجـددة علـى تطويـر إمكانـات الجمـع بيـن
األنشـطة البحريـة المختلفـة (مثـل الطاقة المتجـددة ،وتربية األحياء
المائيـة ،ومصايـد األسـماك ،والموارد الحيويـة ،والحفاظ على البيئة
واسـتعادتها ،والنقـل البحـري ،وتحليـة الميـاه ،وخدمـات السـياحة)
فـي نفـس الفضـاء البحـري مـن خلال تعايشـهم؛
•فـرص الطاقـات البحريـة المتجـددة فـي الجـزر :مـن المسـلم بـه
أن الطاقـات البحريـة المتجـددة لهـا دور هـام محتمـل فـي التنميـة
المستدامة للمناطق الساحلية والجزر .تزداد أهمية هذه اإلمكانات
بالنسـبة للجـزر ،وكمـا هـو الحـال مـع االتصـال المباشـر ،فـإن الطاقـة
متاحـة مباشـرة لالسـتهالك .التكلفـة الموحـدة للطاقـة أقـل مـن
مراكـز كهربـاء الوقـود .يمكـن أن تكـون الطاقـات المتجـددة البحريـة
مكملـة للطاقـات المتجـددة علـى األرض وتشـغل مسـاحة أقـل.
مـن األمثلـة علـى تطويـر الطاقـات البحريـة المتجـددة فـي البحـر األبيـض
المتوسـط  مشـروع ( PELAGOSلتعزيـز الشـبكات والمجموعـات
المبتكـرة لتـآزر الطاقـة المتجـددة البحريـة فـي سـواحل وجـزر البحر األبيض
المتوسـط).
كان مـن المتوقـع إنشـاء مجموعـة متوسـطية تحفـز النمـو األزرق،187
وتطوير االبتكارات التكنولوجية ذات الصلة وتسـريع اسـتغالل االبتكارات
189 188
التكنولوجيـة ذات الصلـة فـي قطـاع السـوق- .
 مشـاريع أخـرى فـي البحـر األبيـض المتوسـطموضحـة فـي المربـع رقـم14

مربع  14تطوير الطاقات البحرية المتجددة
في البحر األبيض المتوسط
مشـروع  :PELAGOSيهـدف إلـى تحديـد نظـام إدارة
وتنسـيق بيـن الـدول المشـاركة (اليونـان ،إيطاليـا ،البرتغـال،
إسـبانيا ،قبـرص ،فرنسـا ،كرواتيـا) ،يربـط بيـن المكونـات
المختلفـة للحلـزون الرباعـي (أي القطـاع العـام ومجتمـع
األعمـال ومؤسسـات التعليـم العالـي والمجتمـع
المدنـي) التـي تمثـل الروابـط والصراعـات المحتملـة بيـن
إنتـاج المعرفـة واسـتخدام المعرفـة فـي مجـال الطاقـة
190
البحريـة.
مشـروع  :MAESTRALEيهـدف إلـى وضـع األسـاس
السـتراتيجية نشـر الطاقـة البحريـة فـي البحـر األبيـض
المتوسـط ،بالتنسـيق مـع شـركاء مـن إيطاليـا وإسـبانيا
وكرواتيـا واليونـان وقبـرص والبرتغـال وسـلوفينيا ومالطـا.
كان الناتـج الرئيسـي للمشـروع هـو إنشـاء معامـل
الطاقـة الزرقـاء فـي كل منطقـة مشـاركة .تضـم معامـل
الطاقـة الزرقـاء الشـركات المحليـة والسـلطات العامـة
ومؤسسـات المعرفة والمواطنين ،وهي تشـكل األسـاس
لدعـم سياسـات الطاقـة الزرقـاء المسـتقبلية وتخطيـط
191
االسـتراتيجيات الملموسـة للنمـو األزرق.
مشـروع  :BLUE DEALتـم إنشـاؤه لتحقيـق االسـتفادة
من نتائج مشـاريع  MAESTRALEو  .PELAGOSويهدف
إلـى زيـادة األنشـطة عبـر الوطنيـة للمجموعات والشـبكات
المبتكـرة لقطـاع األعمـال التجاريـة ،وتطويـر الروابـط والتآزر
بيـن الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة والسـلطات العامـة
ومؤسسـات المعرفة والمجتمع المدني وإنشـاء تحالفات
الصفقـات الزرقـاء عبـر الوطنيـة واإلقليميـة .يوضـح هـذا
المشـروع كيفيـة الوصـول إلـى تقييـم شـامل قـادر علـى
إنتـاج خطـة نشـر الطاقـة الزرقـاء فـي منطقـة معينـة .مـن
خلال ربطهـا بإجـراءات االبتـكار المفتوحـة ،سـتجعل BLUE
 DEALمـن الممكـن تصـور تطويـر منطقـة  MEDالتـي
192
أيضـا علـى الطاقـات الزرقـاء.
سـتعتمد ً
مشـروع طاقـة األمـواج  :EWP-EDF Oneيهـدف إلـى
تركيـب عشـر عوامـات لمشـروع طاقـة األمـواج "EWP-
 "EDF Oneفـي مينـاء يافـا فـي إسـرائيل .وستشـمل
األعمـال أعمـال األسـمنت لتقويـة كاسـر األمـواج وتركيـب
موجـودا
متـرا
ً
عشـر عوامـات علـى كاسـر أمـواج بطـول ً 30
مسـبقا داخـل المينـاء .سـتبلغ قـدرة العوامـات المركبـة
ً
193
 100كيلـو وات.
يمكـن أن يـؤدي تطويـر القطـاع إلى تحقيق فوائد اقتصادية ضخمة حيث

 186استكشاف إمكانات متعددة االستخدامات في منطقة البحر األبيض المتوسط .علم البيئة الكلية .629-612 :653متاح علىhttps://doi.org/10.1016/j. :
scitotenv.2018.10.308
http://be-cluster.eu/ 187

 188مشروع بيالجوس .متاح علىhttps://pelagos.interreg-med.eu/ :

 189تجمع الطاقة المتجددة البحرية في البحر األبيض المتوسط :حالة مشروع  .PELAGOSالحدود في الطاقةالبحث  .7:16متاح علىhttps://www.frontiersin.org/ :
article/10.3389/fenrg.2019.00016
 190مشروع بيالجوس .متاح علىhttps://pelagos.interreg-med.eu/ :

 191مشروع  .MAESTRALEمتاح علىhttps://maestrale.interreg-med.eu/ :

 192مشروع  .BLUE DEALمتاح علىhttps://blue-deal.interreg-med.eu/ :

 193مشروع طاقة الموجة البيئية :EDF One´wave -متوفر علىhttps://www.ecowavepower.com/israel/ :
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التوظيف
االتجاهات
◄زيادة هائلة في خلق فرص العمل عبر
األسواق والتقنيات المختلفة

المهارات
◄المهارات الفنية والمهنية الالزمة في
قطاعات إنتاج الطاقة المستدامة،
والوظائف البيئية ،والتصميم
والتخطيط؛ تحليل سياسة الطاقة؛
اقتصاديات الطاقة واالستشارات؛
البحث والتطوير ،إلخ.

يمكنه توفير  400000فرصة عمل أوروبية بحلول عام .2050

-

195 194

بنـاء علـى دراسـة أجرتهـا الوكالـة الدوليـة للطاقـة المتجـددة ،يقـدر
ً
المجلـس العالمـي لطاقـة الريـاح ( )2020أنـه يتـم إنشـاء  17.3وظيفـة
عاما
بـدوام كامـل مباشـر لـكل ميجـاوات من سـعة التوليد ،علـى مدار ً 25
196
مـن عمـر مشـروع الريـاح البحريـة.
إن اتخـاذ خطـوات نحـو انتقـال مسـتدام للطاقـة بالكامـل مـن شـأنه أن
يجلـب فوائـد اقتصاديـة كبيـرة ،بمـا فـي ذلـك اسـتقالل الطاقـة وفـرص
نظـرا ألن تركيـب وتشـغيل وصيانـة هـذه المحطـات
النمـو والتوظيـف -
ً
197
فرصـا قيمـة للقـوى العاملـة المحليـة.
يوفـر ً
فـي الوقـت نفسـه ،فـإن تطويـر القطـاع لديـه القدرة على إحـداث تأثيرات
إيجابيـة مباشـرة علـى التوظيـف 198للقطاعـات االقتصاديـة المحليـة
والواسـعة النطـاق (البنـاء ،والهندسـة الكهربائية والميكانيكية ،وأنشـطة
التصنيـع ،والنقـل البحـري ،والخدمـات المهنيـة إلجـراءات التجميـع و
خدمـات اإلقامـة) .مـن المحتمـل أن تتأثـر هـذه األنشـطة بشـكل إيجابـي
199
أثنـاء إنشـاء وتشـغيل وإيقـاف تشـغيل محطـات الطاقـة.

الشباب والمرأة
حرصا على
◄المهنيون الشباب أكثر ً
االنتقال إلى فرص العمل في قطاع
الطاقة المتجددة

◄فرص متنوعة للشباب الواعي الرقمي
والمستدام

◄ومع ذلك ،ال تزال المرأة تواجه حواجز
أمام التوظيف واالحتفاظ بالوظائف
في صناعة الطاقة التي ال يزال الرجال
يهيمنون عليها

لألعطـال وأكثـر كفـاءة مـن حيـث التكلفـة باإلضافـة إلـى ضمـان اسـتمرار
تشـغيلها .كمـا أن القطاعـات األخـرى ذات الصلـة  -مثـل اإلنشـاءات
البحريـة وبنـاء السـفن وتصميـم نظـام الطاقـة الكهربائيـة وتشـغيلها -
فرصـا ال تقـدر بثمـن للنمـو،
مـن شـأنها ً
أيضـا أن تتوخـى بشـكل غيـر مباشـر ً
حيـث يمكنهـا إعـادة تكييـف الحلـول التكنولوجيـة المطـورة فـي سـياقات
مختلفـة وإعـادة توجيـه أعمالهـم
جزئيـا واالسـتفادة مـن تجربتهـم-200.
ً
202 201
علـى هـذا النحـو ،يوفـر القطـاع مجموعـة واسـعة مـن فـرص العمـل،
كامال ،على المسـتويين الفني
والتـي تحتـاج إلـى موظفيـن مدربيـن تدريبـاً
ً
والمهنـي .نتيجـة لذلـك ،مـن الضـروري تطويـر مجموعـة واسـعة مـن
المعـارف والمهـارات ذات الصلـة مـن أجـل تعزيـز وتنفيـذ أسـاليب جديـدة
إلنتـاج الطاقـة المسـتدامة.

وبالمثـل ،فـإن تشـغيل محطـات الطاقـة هـذه سـيؤدي إلـى فوائـد غيـر
مباشـرة لالقتصـادات المحليـة مـن خلال االسـتفادة مـن مصـادر الطاقـة
األرخـص واألكثـر موثوقيـة.
أيضـا بنـى تحتيـة ومكونـات مبتكـرة قـادرة علـى
سـيتطلب تطويـر القطـاع ً
تحمـل الضغـوط البيئيـة البحريـة الشـديدة ،مما يجعـل المرافق أقل عرضة

 194طاقة المحيط في أوروبا .متاح علىhttps://www.oceanenergy-europe.eu/ocean-energy/ :
 195المرجع نفسه.

https://gwec.net/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/08/GWEC-offshore-wind-2020-5.pdf 196

https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2020/10/file-library-537056f329410ec71b48.pdf 197
 198المرجع نفسه.

 199استغالل الطاقة البحرية في منطقة البحر األبيض المتوسط :خطوات لألمام والتحديات .الحدود في أبحاث الطاقة .6:109متاح علىhttps://www.frontiersin.org/ :
article/10.3389/fenrg.2018.00109

 200اللبان وآخرون .2014 ،متاح علىhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2018.00109/full#B27 :
 2015a، b ، 201متاح علىhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2018.00109/full#B54 :

 202بورثويك .2016 ،متاح علىhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2018.00109/full#B7 :
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المهنيـون الشـباب ،وال سـيما جيـل األلفيـة (مـن مواليـد الثمانينيـات إلـى
بنـاء علـى معاييـر
منتصـف التسـعينيات) ،يختـارون بشـكل متزايـد المهـن ً
التأثيـر االجتماعـي  /البيئـي وبالتالـي ،فإنهـم ينجذبـون إلـى قطـاع الطاقة
بـدال مـن الصناعـات القائمـة علـى الوقـود األحفـوري.
المتجـددة
ً
ومـع ذلـك ،فـإن فـرص التقـدم الوظيفـي فـي صناعـة الطاقـة المتجـددة
ال تـزال غيـر منصفـة بيـن الجنسـين وال تـزال المـرأة تواجـه حواجـز أمـام
التوظيـف واالحتفـاظ بالوظيفـة.
علاوة علـى ذلـك ،يميـل المهنيـون العاملون في الصناعـات القائمة على
الوقـود األحفـوري التـي يهيمـن عليهـا الذكـور إلـى أن يكونـوا أكثـر درايـة
بالتغييـرات التـي تحـدث فـي الصناعـة وكذلـك فـرص االنتقـال إلـى قطـاع
الطاقـة المتجـددة.
ونتيجـة لذلـك ،تقـل احتماليـة اسـتفادة النسـاء مـن خلق فـرص العمل في
203
هـذا المجال.

فرصـا جديـدة إلعـادة تأهيـل القـوى العاملـة
كمـا سـيوفر تطويـر القطـاع ً
206
فـي الصناعـات البحريـة األخـرى ذات الصلـة.
يمكـن لـكل مـن الشـركات الكبيـرة والشـركات الصغيـرة والمتوسـطة فـي
الواقـع اكتسـاب مهـارات وقـدرات جديـدة مـن خلال التعـاون مـع أحـدث
األبحاث ،وتأكيد وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة وعالية القيمة.
سيسـتفيد الباحثـون األكاديميـون إلـى حـد كبيـر مـن قـدرة الشـركات
الخاصة القائمة على البقاء في سـوق تنافسـية وبالتالي تعزيز الشـراكات
208 207
مـن أجـل النشـر الصناعـي لمفاهيمهـا- .
إلعطاء الخطوط العريضة لمجموعة متنوعة من القطاعات التي يحتمل
أن تكـون مرتبطـة ،سـواء فـي سلسـلة التوريـد أو فـي البحـث والتطويـر،
يجـدر النظـر هنـا فـي الشـركات واألعمـال ( أنظـر المربـع رقـم :)12

وبالتالـي ،مـن المحتمـل أن تغطـي فـرص العمـل المتوقعـة فـي مجـال
الطاقـة المتجـددة مجموعـة واسـعة مـن المجـاالت.
•التصميم والتخطيط
•تحليل وتطوير سياسة الطاقة
•اقتصاديات الطاقة وإدارة الطاقة
•التقدم المحرز في استشارات كفاءة الطاقة
•تقييم اآلثار االجتماعية والبيئية ألنظمة الطاقة
•البحث والتطوير
لذلـك مـن المتوقـع أن يـؤدي نمـو صناعـة الطاقـة المتجـددة إلـى خلـق
فـرص عمـل هائلـة في األسـواق الجديدة والقائمـة .وبالتالي ،يجب توزيع
أربـاح هـذا النمـو بالتسـاوي .لكـن مثـل هـذه اإلمكانـات تتطلـب الدعـم
الكامـل مـن الشـركات فـي جميـع أنحـاء القطاع باإلضافة إلـى وضع برامج
وسياسـات اسـتباقية تعالـج إمكانيـة الوصـول غيـر المتكافـئ إلـى فـرص
205 204
التطويـر الوظيفـي- .

 203طاقة الرياح :منظور جنساني .متاح على https://www.irena.org/publications/2020/Jan/Wind-energy-A-gender-perspective

 204مصادر الطاقة المتجددة  ،2020الوكالة الدولية للطاقة ،باريس .متاح علىhttps://www.iea.org/reports/renewables-2020 :

 205طاقة الرياح :منظور جنساني .متاح على https://www.irena.org/publications/2020/Jan/Wind-energy-A-gender-perspective
 206المرجع نفسه.

Appleyard، 2017: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2018.00109/full#B1 207
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مربع  15مجاالت فرص العمل في الطاقات البحرية المتجددة
قطـاع النفـط والغـاز وصناعـة بنـاء السـفن  :متخصـص فـي
إنشـاء منصـات الحفـر والمنصـات العائمـة وسـفن اإلمـداد
البحـري ومـد الكابلات ،والقـدرة علـى تقديـم التقييـم
االقتصـادي للمراحـل المختلفـة فـي عمـر الهيـكل العائـم،
مـن البنـاء إلـى النشـر

حلـوال فعالـة مـن حيـث التكلفـة للبناء
الشـركات التـي تقـدم
ً
البـري باإلضافـة إلـى الخبـرة العمليـة فـي جميـع مجـاالت
التقنيـات الجيوتقنيـة البحريـة :تشـمل المشـاريع النموذجيـة
المنصـات البحريـة ،والهيـاكل تحـت سـطح البحـر ،وخطـوط
األنابيـب ،والهيـاكل العائمـة ،والتـي تكـون دراسـة جدواهـا
مصحوبـة بتقييمـات كميـة للمخاطـر تغطـي النطاق الكامل
للمنشـآت البحريـة ،بمـا فـي ذلك التحليـل الهيدروديناميكي
والمحافظـة علـى البحـر للوحدات العائمة ،وتحليل اإلرسـاء،
ومناولـة السـفن  /محـاكاة المنـاورة ،وتحليـل المكونـات
الميكانيكيـة؛

صناعـة اإللكترونيـات :تقديـم حلـول مبتكـرة لتخزيـن الطاقـة
والبطاريـات للتطبيقـات البحريـة.

الشـركات المتخصصـة فـي تصميـم وإنتـاج المضخـات
والتوربينـات الكهربائيـة الغاطسـة ،والتـي يعـد أداؤهـا فـي
حاسـما فـي ظـروف
أمـرا
ً
ظـل ظـروف التدفـق المتغيـر ً
األمـواج منخفضـة الطاقـة النموذجيـة للبحـر األبيـض
ا لمتو سـط.

شـركات التصنيـع :تقديـم المحامـل ،والمسـامير الكرويـة،
ومـا إلـى ذلـك.

الشـركات التـي تقـدم مـواد مبتكـرة ومتينـة للهيـاكل
المغمـورة :علـى سـبيل المثـال ،طلاءات وسـبائك جديدة) ؛

الشـركات التـي تطـور الروبوتـات غيـر المأهولـة تحـت المـاء:
لرصـد ومراقبـة البنـى التحتيـة فـي البحـر.

الشـركات التـي تقـدم حلـول اتصـاالت متكاملـة بـدون
كابلات :إلنترنـت األشـياء تحت المـاء ،والتي تفتح إمكانيات
جديـدة لتركيـب ومراقبـة البنـى التحتيـة.
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مقدمة
أصبحـت السلامة واألمـن البحريـان قضيـة عابـرة للحـدود الرئيسـية فـي
منطقة البحر األبيض المتوسط .ويرجع ذلك إلى شمول قضايا السالمة
واألمـن والبيئـة  -جميـع الجوانـب المحوريـة فـي التنميـة االقتصاديـة
المسـتدامة.
أمـرا بالـغ األهميـة لضمـان منطقـة
تعتبـر وظائـف خفـر السـواحل الفعالـة ً
متوسـطية آمنـة ومأمونـة .ومـع ذلـك ،تواجـه هـذه الوظائـف تحديـات
ذات صلـة ،بمـا فـي ذلـك الحاجـة إلـى اكتشـاف التهديـدات البحريـة
والسـاحلية فـي أقـرب وقـت ممكـن.
نتيجـة لالحتياجـات المختلفـة للسلامة واألمـن البحرييـن ،يوجـد اآلن عـدد
من الفرص للتطوير واالبتكار عبر القطاع .باختصار ،تشـمل األمثلة تطوير
فضلا عـن تبـادل المعلومـات والخبـرة والمسـاعدة
أنشـطة التدريـب،
ً
التقنيـة والتدريـب وأفضـل الممارسـات لمعالجـة تبـادل المعرفـة عبـر
المنطقـة.

قطاعات االقتصاد األزرق

أيضـا أسـواق جديـدة لتطبيقـات التقنيـات المبتكـرة ويجـب
توجـد ً
اسـتغاللها بالكامـل فـي المسـتقبل ،كطريقـة لتطويـر مناهـج مشـتركة
لمعالجـة القضايـا المعقـدة الدائمـة مثـل تغيـر المنـاخ ودعـم التخطيـط
المكانـي لتحقيـق األمـن واإلسـتمتاع باقتصـاد أزرق آمـن.
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نظرة عامة
القيـم
تواجـه منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط ،بسـبب نظامهـا البيئـي ّ
مسـتمرا مـن
عـددا
باإلضافـة إلـى أصولهـا االجتماعيـة واالقتصاديـة،
ً
ً
التهديـدات البحريـة المعقـدة (االجتماعيـة واالقتصاديـة والبيئيـة
209
والمناخيـة) التـي تؤثـر علـى سلامة المنطقـة وأمنهـا.
علاوة علـى ذلـك ،فـإن تطويـر اقتصـاد أزرق مزدهـر فـي البحـر األبيـض
المتوسـطيتسـبب فـي نفـس الوقـت فـي مثـل هـذه التهديـدات ويتأثـر
بهـا.
مـن ناحيـة أخـرى ،ال تـزال التنميـة المسـتدامة لبعـض أنشـطة االقتصـاد
األزرق (مثـل النقـل والسـياحة والطاقـة المتجـددة وتربيـة األحيـاء المائيـة
سـلبا علـى سلامة المنطقـة وأمنهـا
ومصايـد األسـماك) 211 -210تؤثـر
ً
(التلـوث وانتشـار األمـراض وتدهـور النظـام اإليكولوجـي وغيـر القانوني و
212
الصيـد غيـر المبلـغ عنـه ،ومـا إلـى ذلـك).
مـن ناحيـة أخـرى ،فـإن االسـتدامة المسـتقبلية لهـذه األنشـطة (من حيث
الوظائـف طويلـة األجـل والنمـو) مهـددة بعـدد مـن العوامـل الخارجيـة
(تغيـر المنـاخ ،والهجـرات ،واالفتقـار إلـى التخطيـط المكانـي البحـري
213
والسـاحلي الفعـال ،ومـا إلـى ذلـك).

فـي الوقـت نفسـه ،ال يوجـد نظـام أمنـي واحـد حتـى اآلن يغطـي منطقة
البحـر األبيـض المتوسـطبأكملهـا ،حيـث لـكل بلـد نظامـه الخاص.
علـى سـبيل المثـال ،فـي االتحـاد األوروبـي ،كل دولـة عضـو لديهـا نظـام
بنـاء علـى مبـادئ السـيادة واالختصـاص
المراقبـة البحريـة الخـاص بهـاً ،
الحصـري للـدول األعضـاء فـي االتحـاد األوروبـي .فـي هـذا السـياق،
وتفضيلا لتعـاون إقليمـي أكبـر ،طـور االتحـاد األوروبـي سلسـلة مـن
ً
أدوات التنسـيق التـي تهـدف إلى تحسـين قـدرات المراقبة والتدخل على
المسـتوى عبـر الوطنـي .فـي هـذا الصـدد ،تعـد بيئـة تبـادل المعلومـات
المشـتركة أداة مرجعيـة ألنظمـة الحوكمـة متعـددة المسـتويات.
بعـد بدأهـا فـي عـام  ،2014تـم تطويـر بيئـة تبـادل المعلومـات المشـتركة
بشـكل مشـترك مـن قبـل المفوضيـة األوروبيـة والـدول األعضـاء فـي
االتحـاد األوروبـي /المنطقـة االقتصاديـة األوروبيـة .وهـو يدمـج أنظمـة
وشـبكات المراقبـة الحاليـة ويمنـح جميع السـلطات المعنيـة الوصول إلى
217
المعلومـات التـي يحتاجونهـا لمهامهـم فـي البحـر.

لذلـك فـإن االعتـراف بأهميـة السلامة واألمـن البحرييـن ضـروري لضمـان
النمـو االقتصـادي المسـتدام عبـر منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط،
وكذلـك مـن أجـل الرفاهيـة العامـة واالسـتقرار فـي المنطقـة .والتعـاون
مـع خفـر السـواحل سـيكون بمثابـة دعامـة للتكامـل فـي البحـر األبيـض
المتوسـط .وبهـذا المعنـى ،فـإن أحـدث إعلان وزاري لالتحـاد مـن أجـل
المتوسـط  بشـأن االقتصـاد األزرق 214المسـتدام قـد اعتـرف بالفعـل
عـال مـن السلامة واألمـن البحرييـن فـي جميـع
بأهميـة ضمـان مسـتوى ٍ
أنحـاء حـوض البحـر األبيـض المتوسـط .هـذا ليس فقط لحمايـة المواطنين
أيضـا مـن أجـل تطويـر اقتصـاد أزرق مسـتدام.
والبلـدان ،ولكـن ً
فـي الوقـت نفسـه ،تدعـو اتفاقيـات المنظمـة البحريـة الدوليـة إلـى تعزيـز
القـدرة علـى الوقايـة مـن الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث التـي مـن صنـع
فضلا عـن التلـوث الناجـم عـن السـفن ،بالتعـاون
اإلنسـان والتصـدي لهـا،
ً
وضمـن اإلطـار القانونـي المتفـق عليـه ،مـع الجهـات اإلقليميـة ذات
215
الصلـة .ومـن خلال المؤسسـات اإلقليميـة.
فـي هـذا الصـدد ،تـم وضـع برنامـج األمـم المتحـدة للبيئـة وخطـة عمـل
البحـر األبيـض المتوسـطوالمركـز اإلقليمـي لالسـتجابة لحـاالت الطـوارئ
للتلـوث البحـري للبحـر األبيـض المتوسـط بهـدف منـع وتقليل التلوث من
216
السـفن ومنـع التلـوث البحـري علـى الفـور وتسـرب التلـوث.

https://governance.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/increasing-safety-and-security-in-the-mediterranean-sea/ 209
 210تكامل عمليات األمن البحري في البحر األبيض المتوسط .مركز األمن البحري الدولي .متواجد في:
https://cimsec.org/integrating-maritime-security-operations-in-the-mediterranean/

 211أجندة األمن والدفاع ورقة مناقشة :األمن البحري في البحر األبيض المتوسط :التحديات واالستجابات السياسية.متاح على
https://www.files.ethz.ch/isn/130716/Maritime_Discussion_Paper_FINAL.pdf

https://www.efpia.eu/about-medicines/development-of-medicines/regulations-safety-supply/environment-health-safety-and-sustainability/ 212
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/information-reports/sustainable-development-mediterranean- 213
regioninformation-report

https://ufmsecretariat.org/ufm-ministerial-conference-blue-economy/ & https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/02/ 214
DeclarationUfM-Blue-Economy-EN-1.pdf
https://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/GuideMaritimeSecurityDefault.aspx 215

 216موقع https://www.rempec.org/en :REMPEC

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/cise-common-information-sharing-environment-new-era-maritime-surveillance_en 217
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المستقبل 2030 - 2021
ال يمكـن للنظـم اإلقليميـة ،كمـا هـي اليـوم ،مواجهـة جميـع التحديـات
ذات الصلـة مـن أجـل منطقـة آمنـة ومأمونة حيث تشـمل بعض التحديات
(ضغـوط األنشـطة المتنوعـة فـي البحر وضرورة مراعـاة الهجرة والمخاطر
218
البيئيـة والحمايـة والبيئـة وتغيـر المنـاخ).
لذلـك مـن الضـروري إعـادة التوفيـق بيـن األهـداف واألغـراض المعقـدة
والمجـزأة للمراقبـة البحريـة وكذلـك تعزيـز البنـى التحتيـة التمكينيـة
الرئيسـية (الماديـة وغيـر الماديـة) بتقنيـات وأنظمـة مراقبـة أكثـر تطـوراً.
علاوة علـى ذلـك ،فـإن المنـاخ العالمـي والتحديـات البيئيـة هـي عامـل
مضاعـف للتهديـد ومصـدر لعـدم االسـتقرار الـذي سـيعيد تشـكيل
الجغرافيـا السياسـية ،بمـا فـي ذلـك المصالـح االقتصاديـة والتجاريـة
واألمنيـة العالميـة .وسـتكون األنشـطة المسـتقبلية ضروريـة لزيـادة
المرونـة المناخيـة والبيئيـة ،مـع منـع النزاعـات وانعـدام األمـن الغذائـي
وتشـريد السـكان والهجـرة القسـرية.
وهناك حاجة إلى تبسيط البيانات باعتبارها مصدر قلق منتظم باإلضافة
إلى الحاجة إلى التحرك نحو اسـتراتيجية إدارة البيانات التي تعمل بشـكل
أفضـل علـى مواءمـة جانـب العرض والطلب لخدمـات البيانات (المزودون
مع المسـتخدمين) (انظر قسـم الفرص).

كمـا يجـب تعزيـز قدراتنا المشـتركة لحمايـة البيئة البحرية
والتخفيـف مـن حـدة تغيـر المنـاخ واالرتقـاء إلـى مسـتوى
التحديـات الجديدة

إستراتيجية إدارة البيانات

واسـتجابتها هـو
إن ضمـان تحسـين كفـاءة األنظمـة القائمـة
مشـاركة وإدارة أفضـل للمعلومـات والبيانـات بيـن مختلـف المسـتويات
المؤسسـية ،وإشـراك الهيئـات العامـة والخاصـة والجامعـات والسـلطات
المحليـة والمواطنيـن مـن خلال تحولهـم الرقمـي.
219

خلال أزمـة كوفيـد ،-19تـم إثبـات ذلـك بشـكل أكبـر حيـث تعتمـد السـفن
وأصحـاب السـفن والمجتمـع البحـري علـى حلـول واضحـة وموثوقـة
وقائمـة علـى البيانـات ،ممـا يسـهل نشـاطهم االقتصـادي فـي هـذا
الواقـع الجديـد.

مربع 16
نحو استراتيجية إدارة البيانات:
جدا من البيانات المتعلقة باألنشـطة البحرية،
يتـم إنتـاج قـدر كبيـر ً
أو البيئـة البحريـة ،أو مراقبـة الطقـس (السـطح البحـري /تحـت
المـاء ،والجـو ،وأنظمـة الطائـرات الموجهـة عـن ُبعـد ،واألقمـار
الصناعيـة ،واإلدارة المدنيـة ،والجهـات الفاعلـة العسـكرية
والترفيهية والسـياحية ،والبحوث البحرية و المراقبة واالسـتخراج
وصناعـة الشـحن والمنظمـات غيـر الحكوميـة) .220علـى هـذا
النحـو ،هنـاك حاجـة ملحـة لنظـام العمـود الفقـري للبحـر األبيـض
المتوسـط كمرجـع لتبـادل أفضـل للمعلومـات.

سـتحتاج إدارة األمن والسلامة البحرية الفعالة من تنفيذ نظام المراقبة
البحريـة علـى المسـتويين الوطنـي وعبـر الوطنـي ،ومعالجـة أبعـاده
أيضـا فـي أهـداف الصفقـة األوروبيـة الخضـراء
المختلفـة مـع المسـاهمة ً
وخطـة األمـم المتحـدة لعـام  2030ألهـداف التنميـة المسـتدامة

التعاون والتآزر والتنسيق

في الوقت نفسه ،هناك حاجة إلى تعاون أفضل ونهج متعدد الحوكمة
فـي المسـتقبل مـن أجـل معالجـة القضايـا المعقـدة (مثـل مقاومـة تغيـر
المنـاخ والوقايـة واإلدارة) ،والقـدرة علـى توفيـر أنظمـة أفضـل لدعـم
بنـاء
القـرار والسـماح لتحسـين التفسـير واإلدارة وعمليـات اتخـاذ القـرار ً
علـى أحـدث البيانـات المتاحـة.

https://governance.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/increasing-safety-and-security-in-the-mediterranean-sea/ 218

 219منصة البحث والتطوير للمراقبة البحرية والوعي باألوضاع البحرية .متاح علىhttps://bluehub.jrc.ec.europa.eu/ :

 220ورقة سياسة بشأن عمليات المراقبة البحرية :تنفيذ متعدد المستوياتالحوكمة في المراقبة البحرية .متاح علىhttps://governance.interreg-med.eu/fileadmin/ :
_user_upload/Sites/Governance/horizontal_project/Library/Deliverables/WP6-Maritime_surveillance/6-2-2_PANORAMED_-_KPP_Maritime
Surveillance.pdf
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فـي االتحـاد األوروبـي ،علـى سـبيل المثـال ،سـيكون تعزيـز إطـار طوعـي
أمـرا
والمركـزي للتعـاون فـي المراقبـة البحريـة متعـددة المسـتويات ً
أساسـيا لتوسـيع نطـاق الخدمـات والنهـج التـي سـيتم تقديمهـا عبـر
ً
221
المنطقـة.
وتكاملا ألنظمـة
ً
ومـن شـأن هـذا النهـج ،بـدوره ،أن يجلـب قيمـة مضافـة
البيانـات البحريـة الحاليـة والخدمـات وعمليـات المشـاركة ،مـع تجنـب
االزدواجيـة .علاوة علـى ذلـك ،يجـب أن يكـون نهـج التنفيـذ متعـدد
شـموال عبـر
جـزءا مـن إطـار عمـل تبـادل معلومـات أكثـر
ً
المسـتويات هـذا ً
االتحـاد األوروبـي .وينبغـي أن يعمـل تنفيـذه على تحقيق االتسـاق ضمن
ذلـك اإلطـار.
بطريقـة أكثـر عمليـة ،تحـدد مبـادرة االتحـاد األوروبـي خمسـة مبـادئ
رئيسـية لضمـان كفـاءة تبـادل المعلومـات واسـتدامتها:
الشفافية؛ االستدامة؛ التبسيط؛ الدعوات للمشاريع ،الوافدون الجدد.

مربع : 17
 4مبادئ توجيهية لتنفيذ إطار طوعي وال مركزي للمراقبة
البحرية متعددة المستويات223
 .1دمج التقنيات والخدمات الجديدة لتطوير االقتصاد األزرق
 .2االنتقال من تبادل المعلومات إلى مشاركة البيانات كمواد
خام تسمح بظهور سياقات متعددة  /معرفة عبر القطاعات
 .3تطوير مجموعات من مواطني االتحاد األوروبي /
المؤسسات متعددة الجنسيات لبناء الثقة بين المستويات
المختلفة
 .4التغلب على الحواجز القطاعية وعبر الوطنية والمتعددة
الجنسيات للوصول إلى البيانات وتكييف عمليات صنع القرار.

تحتـاج الجهـود إلـى تحسـين وتشـجيع وضمـان تبـادل المعلومـات بيـن
القطاعيـن العـام والخـاص داخـل القائمـة (مثـل  CISEو EUROSUR
 )(FRONTEXو  )SAFESEANET (EMSAو  )VMS (EFCAو
 )COPERNICUS (ESAو  )MARSUR (EDAو Maritime Single
222
 ) Windowأو أطـر جديـدة.
شـامال يمكـن ترقيتـه وتطويـره وتكييفـه -
إطـارا
تشـكل هـذه األدوات
ً
ً
مـن أجـل تحسـين قـدرات وظـروف عمـل الجهـات الفاعلـة المشـاركة فـي
األنشـطة البحريـة (مقدمـي ومسـتخدمي البيانـات البحرية على مسـتوى
االتحـاد األوروبـي والمسـتوى الوطنـي واإلقليمـي والمحلـي).
أيضـا ركيـزة داعمـة للتخطيـط المكانـي
يجـب أن تكـون المراقبـة البحريـة ً
البحـري واإلدارة المتكاملـة للمناطـق السـاحلية .وذلـك ألن أنظمـة
المراقبـة يمكـن أن تسـاعد اإلدارة المتكاملـة للمنطقـة السـاحلية علـى
إدارة الصـراع بشـكل أفضـل ،وتعزيـز االسـتخدامات المتعـددة وتحقيـق
التـوازن بيـن االحتياجـات االجتماعيـة والبيئيـة الخاصـة بالسـياق والفـرص
االقتصاديـة.
األهـم مـن ذلـك ،قـد تنشـأ فـرص أخـرى لخدمـات السلامة والمراقبـة
الفعالة لتقنيات الفضاء للعثور على أسواق وتطبيقات جديدة باإلضافة
إلـى التقنيـات المبتكـرة األخـرى ،مثل األنظمة غير المأهولة والمسـتقلة،
والـذكاء االصطناعـي ،والجيـل الخامـس ،والحوسـبة السـحابية وحوسـبة
الحافـة ،والرقمنـة ،والرصـد والتحسـين وقابليـة التشـغيل البينـي.

 221إنتريج البحر األبيض المتوسط .منصة الحوكمة ورقة سياسة بشأن عمليات المراقبة البحرية :تنفيذ متعدد المستويات
الحوكمة في المراقبة البحرية .متاح علىhttps://governance.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Governance/horizontal_project/Library/ :
Deliverables/WP6-Maritime_surveillance/6-2-2_PANORAMED_-_KPP_Maritime_Surveillance.pdf

 222طور االتحاد األوروبي أدوات تنسيق لتحسين قدرات المراقبة والتدخل على المستوى عبر الوطني مثل المعلومات المشتركةبيئة المشاركة )CISE -

 223ورقة سياسة بشأن عمليات المراقبة البحرية :تنفيذ متعدد المستوياتالحوكمة في المراقبة البحرية .متاح علىhttps://governance.interreg-med.eu/fileadmin/ :
_user_upload/Sites/Governance/horizontal_project/Library/Deliverables/WP6-Maritime_surveillance/6-2-2_PANORAMED_-_KPP_Maritime
Surveillance.pdf
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التوظيف
االتجاهات

المهارات

الشباب والمرأة

◄أسواق وتطبيقات جديدة للتقنيات
مثل (األنظمة غير المأهولة
والمستقلة ،الذكاء االصطناعي،
البيانات الضخمة ،إلخ).

◄يتطلب األمر نهج متعدد التخصصات
(مثل تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،واإلدارة ،والرياضيات،
وعلم االجتماع ،والقانون)

◄فرص متنوعة للقادمين الجدد (خاصة
الشباب)

◄ومهارات مطلوبة لعمليات التحقق
من الصحة ،وتكامل مصادر البيانات
المختلفة ،والتطبيقات الجديدة
للبيانات ،وتحديد التكامل عبر
القطاعات ...

سـتظهر فـرص عمـل مختلفـة لألعمـال التجاريـة التـي تتعامـل مـع األمـن
والـذكاء والخدمـات وحمايـة البيئـة للمـوارد الطبيعيـة واألمـن السـيبراني
والرصـد والتقنيـات المبتكـرة .وكلهـا أساسـية القتصـاد مسـتدام.
سـوف تشـمل المهـارات المطلوبـة مهـارات المعرفـة الصعبـة (التقنيـة
أيضـا المهـارات الشـخصية (المهـارات التكميليـة) التـي
والمهنيـة) ،ولكـن ً
تعتبـر إلزاميـة عنـد التعامـل مـع المنتجـات المعقـدة وذات التكنولوجيـا
العاليـة .يتعلـق هـذا بشـكل خـاص بعمليـات التحقـق التـي تضمـن امتثـال
دوليا.
المنتجات لألطر التنظيمية (للشحن واألنشطة البحرية) ،المحددة
ً
أيضا القدرة
المهـارات اللينـة الالزمـة للسلامة واألمـن البحريين ستشـمل ً
علـى دمـج مصـادر البيانـات المختلفة بشـكل أفضـل والحصول على قيمة
مضافـة مـن تحليلهـا (أمنـاء المحتـوى ،ومنقبون البيانـات ،وعالم البيانات،
وما إلـى ذلك).

قطاعا يحركه الرجال ويلزمه
◄ال يزال
ً
بذل المزيد من الجهود لتقليص الفجوة
بين الجنسين

لذلـك ينبغـي بـذل الجهـود لتحسـين التعليـم والـدورات التدريبيـة عاليـة
خصيصا
المسـتوى التـي تهـدف إلى نشـر المعرفة المتخصصـة المصممة
ً
للجهات الفاعلة الرئيسية التي تتعامل مع "قضايا السالمة واألمن" من
أجـل تحقيـق أكبـر تأثيـر مضاعـف ،ال سـيما فيمـا يتعلـق بتوجيـه الشـباب.
225
نحـو المهـن البحريـة.
كمـا ينبغـي بـذل مزيـد مـن الجهـود لتقليـص الفجـوات بيـن الجنسـين.226
وعلـى الرغـم مـن الجهـود األخيـرة لتقليـص الفجـوات بيـن الجنسـين (علـى
سـبيل المثـال فـي مشـهد البحـوث البحريـة) ،ال يـزال قطـاع السلامة
قطاعـا يحركـه الرجـال.
واألمـن إلـى حـد كبيـر
ً

باإلضافـة إلـى ذلـك ،تتعلـق هذه المهارات الشـخصية بالقـدرة على النظر
إلـى مـا وراء المجـاالت التطبيقيـة الشـائعة لتلـك التـي تـم فيهـا صياغـة
البيانـات لتطبيقـات جديـدة وسـياقات متعـددة ومعرفـة عبـر القطاعـات.
سـتكون هنـاك حاجـة إلـى بنـاء قـدرات محـددة لتطويـر خطـة التطويـر
المهنـي لمفتشـين محدديـن (مثـل مفتشـي الكبريـت ومفتشـي دولـة
224
العلـم) وكذلـك لتقديـم مجموعـة واسـعة مـن الـدورات التدريبيـة.
أيضـا لمختلـف التخصصـات ومجـاالت التوظيـف الجديـدة
ستنشـأ الفـرص ً
ذات الصلـة (المعلوماتيـة ،والرياضيـات ،وعلـم االجتمـاع ،والبيئـة،
والقانـون ،والحوكمـة ،وبـراءات االختـراع ،واإلدارة ،واألمـن ،وتربية األحياء
المائيـة ،ومصايـد األسـماك ،والجغرافيـا ،ومـا إلـى ذلـك).

 224تقرير توقعات  .EMSA 2021متاح علىhttp://www.emsa.europa.eu/publications/item/4336-emsa-outlook-2021.html :
 225تحقق من مشروع التقييم :مهارات متقدمة في السالمة والبيئة واألمن في البحر .متاح علىhttp://www.assess-project.com/ :

 226تمكين المرأة في المجتمع البحري.مجلة  WMUللشؤون البحرية  .530-525 :18متاح علىhttps://link.springer.com/article/10.1007/s13437-019-00188-6 :
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مربع  18مبادرات األمن والسالمة البحرية
مشروع MED
OSMoSIS

يركـز علـى تطويـر وحـدات للمراقبـة البحريـة وتبـادل المعلومـات فـي نهـج البحـر األبيـض المتوسـطواألطلسـي.
سيستكشـف المشـروع تطبيق اإلرشـادات الحالية وقدرات التطور المسـتمر لنموذج تبادل بيانات  .CISEفيما
227
يتعلـق بجوانـب المراقبـة البحريـة ،سـيتم تطويـر  14وظيفـة جديـدة وإجـراء أربـع دراسـات تجريبية.

مبادرة
SAFEMED

نفذتهـا الوكالـة األوروبيـة للسلامة البحريـة ،وتهـدف إلـى تقديـم المسـاعدة الفنيـة فـي القطـاع مـن خلال
الجمـع بيـن أصحـاب المصلحـة الوطنييـن واألوروبييـن والدولييـن  -بهـدف رفـع معاييـر السلامة واألمن وحماية
البيئـة البحريـة 228.وتشـمل الـدول المشـاركة فـي المشـروع الجزائـر ومصـر واألردن وإسـرائيل وليبيـا ولبنـان
والمغـرب وفلسـطين وتونـس .فـي كل بلـد تقـود نقطـة االتصـال العمليـات ،كجـزء مـن نشـاط المؤسسـات
الوطنيـة ذات الصلـة 229.كجـزء مـن هـذا المشـروع ،هنـاك مبـادرة ذات صلـة هـي منتـدى وظائـف خفـر السـواحل
المتوسـطي ،والتـي تهـدف إلـى تعزيـز التعـاون اإلقليمـي حـول القضايـا البحريـة ذات األهميـة المشـتركة
230
والمصلحـة المشـتركة.

منتدى
MedCGFF
لوظائف خفر
السواحل
المتوسطي

تم إنشـاء منتدى وظائف خفر السـواحل المتوسـطي لتعزيز التعاون بين وكاالت خفر السـواحل في دول البحر
األبيـض المتوسـط السـاحلية بمبـادرة مـن إيطاليـا وعقـد االجتمـاع األول فـي جينوفـا  /إيطاليـا فـي عـام .2009
وهو منتدى غير ملزم وغير سياسـي ومسـتقل .منصة تتألف من  24دولة متوسـطية .يهدف منتدى وظائف
خفـر السـواحل المتوسـطي ،الـذي يجمـع ممثلـي المنظمـات والمؤسسـات المختصـة التي تشـارك في أنشـطة
خفر السـواحل في البحر األبيض المتوسـط ،في المقام األول إلى تطوير شـراكات محتملة وتعزيز التعاون بين
الـدول األعضـاء إلجـراء أنشـطة فـي العديـد مـن المجـاالت التـي تتـراوح مـن األمـن البحري والسلامة إلى حماية
البيئـة .كمـا يسـعى المنتـدى إلـى حلـول مشـتركة للتحديـات التي قد تواجهها الـدول األعضاء.

 227الموقع اإللكتروني لمشروع https://med-osmosis.interreg-med.eu/ :MED OSMOSIS

 228موقع مشروع http://emsa.europa.eu/we-do/assistance/training/safemed-iv.html :SAFEMED IV

http://emsa.europa.eu/focal-points.html 229

http://www.emsa.europa.eu/tags/105-safemed-iv-c7-mediterranean-coast-guard-functions-forum.html 230
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مقدمة
غالبـا مـا يوصـف البحـر األبيـض المتوسـط بأنـه أحـد أكثـر مناطـق العالـم
ً
231
تضـررا بالقمامـة البحريـة.
ً
هنـاك أدلـة متزايـدة علـى كميـة وتكويـن وتوزيـع القمامـة البحريـة فـي
حـوض البحـر األبيـض المتوسـط ،حيـث تتضاعـف الجهـود البحثيـة لمعالجة
هـذه القضيـة الحرجـة .ومـع ذلـك ،ال تـزال هنـاك تحديـات لتقييـم تأثيـر
القمامـة البحريـة فـي المنطقـة ،بالنظـر إلـى طبيعـة المعلومـات المجـزأة
233 232
حاليـا- .
ً
ينمـو اإلنتـاج العالمـي للبالسـتيك بشـكل كبيـر منـذ السـتينيات وهنـاك
بالفعـل كميـات هائلـة مـن القمامـة البحريـة فـي المحيطـات والبحـار.
وتشـير التقديـرات إلـى أن المـواد البالسـتيكية واللدائـن الدقيقـة تمثـل
234
 ٪ 90-70مـن إجمالـي تكويـن القمامـة البحريـة فـي حـوض البحـر هـذا.

قـدر أحـدث تقريـر لالتحـاد الدولـي للحفـاظ علـى الطبيعة (االتحـاد الدولي
ّ
لحفـظ الطبيعـة 237)2020،أن إجمالـي البالسـتيك المتراكـم علـى سـطح
البحـر فـي البحـر األبيـض المتوسـط يقـدر بحجـم  1,178,000طـن ،مـع
نطـاق محتمـل مـن  53,500إلـى  3,546,700طـن (فقـط علـى سـطح
البحـر والتـي تشـكل أقـل مـن  0.1٪مـن إجمالـي المخـزون).
سـنويا قـدره
مركزيـا للبالسـتيك
تسـربا
أيضـا
قـدرت هـذه الدراسـة ً
ً
ً
ً
 229000طـن (تقديـرات التسـرب المنخفضـة والعاليـة تعـادل 150.000
سـنويا  -1علـى التوالـي) ،منهـا  94٪مـن البالسـتيك
و  610.000طـن
ً
الكبيـر و 6٪مـن البالسـتيك الدقيـق.

وفقـا للصنـدوق العالمـي للطبيعـة ،يتـم إطلاق أكثـر مـن نصـف مليـون
ً
طـن مـن البالسـتيك فـي ميـاه البحـر األبيـض المتوسـط كل عـام ،وهـو
مـا يعـادل  33800زجاجـة بالسـتيكية تُ لقـى فـي البحـر كل دقيقـة .235فـي
الوقـت نفسـه ،يقـدر أن مـا يقـرب مـن  62مليـون قطعـة مـن القمامـة
الكبيـرة تطفـو علـى سـطح حـوض البحـر األبيـض المتوسـط بأكملـه.236

 231برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )2015تقييم القمامة البحرية في البحر األبيض المتوسط .2015متاح علىhttps://wedocs.unep.org/bitstream/ :
handle/20.500.11822/7098/MarineLitterEng.pdf

 232القمامة البحرية في البحر األبيض المتوسط :منظور أوقيانوغرافي .RG.2.1.2315.3760/10.13140 .متاح على https://www.researchgate.net/ :
publication/270049954_Marine_litter_in_the_Mediterranean_Sea_an_oceanographic_perspective/citation/download
https://www.medqsr.org/ci-22-results-and-status-including-trends 233

 234المعرفة واألدوات إلدارة تأثير القمامة البحرية في المناطق البحرية المحمية في البحر األبيض المتوسطو حالة اللعب والتحديات المقبلة .متاح على:
_https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/horizontal_project/News_events/Panacea
report_Marlice_final_v5.pdf
 235مستشارو دالبرغ ،مبادرة البحر األبيض المتوسطالتابعة للصندوق العالمي للطبيعة ( )2019أوقفوا فيضان البالستيك :كيف يمكن لدول البحر األبيض المتوسطإنقاذ بحرها.
متوفرةعلىhttps://awsassets.panda.org/downloads/a4_plastics_reg_low.pdf :
 236الحطام العائم في البحر األبيض المتوسط .نشرة التلوث البحري86: 494-504. 10.1016 / j.marpolbul.2014.06.025 .

Boucher, J. & Bilard, G. (2020). The Mediterranean: Mare plasticum. Gland, Switzerland: IUCN. x+62 pp. Available at: https://portals.iucn.org/library/ 237
sites/library/files/documents/2020-030-En.pdf
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الشكل  11مخزون من البالستيك ،يعكس  10سنوات
من أخذ العينات عبر البحر األبيض المتوسط

تعكس  10سنوات من أخذ العينات عبر البحر األبيض المتوسط ،مقارنة بالتسرب البالستيكي السنوي من مستجمعات المياه التي تم النظر فيها في هذه
تقريبا .متاح على:
الدراسة .يكون المخزون المتراكم بنفس حجم التسرب الذي يبلغ  10سنوات
ً
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-030-En.pdf

نظرة عامة
أظهـر التقريـر الدولـي لتنظيـف السـواحل لعـام ( )2020أن أعقـاب
انتشـارا فـي سـواحل وشـواطئ البحـر األبيض
السـجائر هـي العنصـر األكثـر
ً
238
المتوسـط.
متوسـطياُ ،ق ِّدر متوسـطكثافة
موقعـا
بنـاء علـى دراسـة أجريـت علـى 28
ً
ً
ً
عنصـرا 100 /
القمامـة فـي الشـواطئ والمناطـق المحميـة بــ 1048
ً
239
متـر.

فيمـا يتعلـق بتوزيـع القمامـة البحريـة العائمة ،تم رصـد تركيزات أعلى في
البحـر الليغـوري وحـوض سـردينيا والبحـر التيرانـي األوسـط ،خاصـة خلال
240
المواسـم األكثـر ً
دفئـا.
كمـا أظهـرت نمذجـة كيفيـة انجـراف القمامـة البحريـة العائمـة أن معظـم
المناطـق الملوثـة هـي حـوض صقليـة الفرعـي والبحـر الكتالوني ومنطقة
241
دلتـا نهـر بـو وبحيرة فينيسـيا.

Top 10 marine litter items collected
in the Mediterranean Sea
الشكل  :12تم تحديد أكثر  10أنواع شائعة من القمامة البحرية في البحر األبيض المتوسط
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المصدر :أهم  10عناصر قمامة تم جمعها في أحداث تنظيف الشواطئ والسواحل على مدار عام  2019في دول البحر األبيض المتوسط.
استنادا إلى التقرير الدولي لتنظيف السواحل ( .)2020متاح على https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-
ً
 .Report_-FINAL.pdfمالحظة :لم يتم جمع أي بيانات عن ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك ولبنان وليبيا وموناكو والجبل األسود والمغرب
وفلسطين وسوريا وتونس.

 238تقرير تنظيف السواحل الدولي  .2020متاح علىhttps://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2020/10/FINAL_2020ICC_Report.pdf :

 239القمامة البحرية في المناطق المحمية الساحلية والبحرية للبحر األبيض المتوسط -ما مدى سوء ذلك .تقرير تقييم لقطة علىكميات وتكوين ومصادر القمامة البحرية الموجودة
على الشواطئ .Interreg Med ACT4LITTER & MIO-ECSDE ،متاح علىhttps://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2019/02/SNAPSHOT-ASSESSMENT- :
OF-ML-IN-MED-MPAs_final.pdf

 240معالجة القمامة البحرية في البحر األبيض المتوسط :المعرفة واألدوات ،مجتمع  Interreg MEDلحماية التنوع البيولوجي .متواجد فيhttp://panaceaweb.adabyron.uma.:
es/download/66/panacea/862/report-tackling-marine-litter-in-the-mediterranean-knowledge-and-tools.pdf
 241المرجع نفسه
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التحديات والفرص:

يظهـر أحـد التحديـات الرئيسـية عنـد تقييـم تأثيـر القمامـة البحريـة فـي
منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط ،أن المعلومـات الحاليـة هـي معلومـات
مجـزأة.

تـؤدي النفايـات المكثفـة التـي تولـد األنشـطة االقتصاديـة مثـل السـياحة
والصيـد المكثـف ،بمـا فـي ذلـك الصيـد التجـاري والترفيهـي ومـزارع تربيـة
األحيـاء المائيـة ،إلـى زيـادة ضغـط توليـد النفايـات علـى البحـر األبيـض
245
المتوسـط.

مـن أجـل تحقيـق فهـم واضـح للمشـكلة وتوضيـح هـذه التقييمات بشـكل
قسـم أحـدث تقريـر فـي االتحـاد الدولـي لحفـظ الطبيعـة
أفضـلّ ،
( )2020البحـر األبيـض المتوسـط  إلـى خمسـة أقسـام مختلفـة (انظـر
الشـكل أدنـاه):

أنشـأت المنظمـة البحريـة الدوليـة خطـة عمـل لمعالجـة القمامـة البحريـة
شـامال عـن مرافـق االسـتقبال فـي المينـاء" والـذي
"دليلا
ً
ووضعـت
ً
يوفـر إرشـادات حـول توفيـر مرافـق اسـتقبال المينـاء للنفايـات الناتجـة عـن
246
السـفن.

يكمـن التحـدي اآلخـر إلدارة القمامـة البحريـة فـي تحديـد مصـدر التلـوث،
حيـث يمكـن أن يحـدث هـذا بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر مـن خلال
مسـارات مقصودة أو غير مقصودة (على سـبيل المثال من خالل منافذ
ميـاه الصـرف ،وسـوء إدارة النفايـات ،والتخلـص مـن القمامـة ،واإلغـراق،
ومـا إلـى ذلـك).

ومـع ذلـك ،هنـاك حاجـة إلـى مرافـق اسـتقبال موانـئ ُمـدارة 247بشـكل
أفضـل لجمـع النفايـات وإعـادة التدويـر علـى طـول سـواحل البحـر األبيـض
المتوسـط ،خاصـة وأن البلـدان يجـب أن تحسـن مرافـق اسـتقبال الموانـئ
لضمـان التجميـع وإعـادة التدويـر المناسـبين للنفايـات القادمـة مـن جميع
األنشـطة البحريـة.

يمكن أن يكون إدخال القمامة مباشـرة ،من السـفن أو األنشـطة األخرى
فـي البحـر ،وكذلـك مـن المصـادر السـاحلية أو الداخليـة ثـم نقلهـا عـن
243
طريـق األنهـار إلـى البحـر.

أيضـا ممـرات مهمـة تدخـل مـن خاللهـا القمامـة البحريـة إلـى
األنهـار هـي ً
البيئـة السـاحلية والبحريـة .248علاوة علـى ذلـك ،يسـاعد حـوض البحـر
األبيـض المتوسـطشـبه المغلـق علـى تراكم القمامـة بدرجة أكبر مما هو
249
عليـه فـي المحيطـات المفتوحـة.

242

ومـع ذلـك ،فـإن المصـادر الرئيسـية للقمامـة البحريـة تشـمل مرافـق إدارة
النفايـات الحضريـة سـيئة اإلدارة .تمثـل منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط
سـنويا لـكل
بعضـا مـن أكبـر كميـات النفايـات الصلبـة البلديـة المتولـدة
ً
ً
شـخص ( 760-208كجـم  /سـنة) كمـا إن بـه بنيـة تحتيـة غيـر كافيـة
244
لمعالجـة النفايـات.

الشكل  13األجزاء البيئية الرئيسية للقمامة البحرية

البحر األبيض المتوسط :غالند ،سويسرا :متاح على:
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-030-En.pdf

 242البحر األبيض المتوسط . :غالند ،سويسرا . :متاح علىhttps://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-030-En.pdf :

 243المفوضية األوروبية ( .)2020تقرير االقتصاد األزرق لالتحاد األوروبي .2020 .مكتب منشورات االتحاد األوروبي .لوكسمبورغ .متاح علىhttps://blueindicators.ec.europa. :
eu/sites/default/files/2020_06_BlueEconomy-2020-LD_FINAL-corrected-web-acrobat-pro.pdf
 244تقييم القمامة البحرية في البحر األبيض المتوسط .2015متاح علىhttps://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7098/MarineLitterEng.pdf :
sequence=1&isAllowed=y؟https://wedocs.unep.org/bitstream/handle /20.500.11822/7098/MarineLitterEng.pdf

 245القمامة البحرية في المناطق المحمية الساحلية والبحرية للبحر األبيض المتوسط -ما مدى سوء ذلك .تقرير تقييم لقطة علىكميات وتكوين ومصادر القمامة البحرية الموجودة
على الشواطئ .Interreg Med ACT4LITTER & MIO-ECSDE ،متاح علىhttps://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2019/02/SNAPSHOT-ASSESSMENT- :
OF-ML-IN-MED-MPAs_final.pdf

 246دليل عن اآلثار العملية للتصديق على اتفاقية ماربول  ،78/73وتنفيذها وإنفاذها ،طبعة ( 2002نشرت ألول مرة  ،)1993المنظمة البحرية الدولية ،لندن 2003 ،؛ رقم بيع IMO
 IA636E؛ رقم ال. ISBN: 92-801-4152-X

 247دليل شامل عن مرافق استقبال الموانئ ،إصدار ( 1999نُ شر ألول مرة في  ،)1995المنظمة البحرية الدولية ،لندن ،1999 ،المنظمة البحرية الدوليةرقم المبيعات  IMO-597E؛
ردمك. 92-801-6094-X

 248معالجة القمامة البحرية في البحر األبيض المتوسط :المعرفة واألدوات ،مجتمع  Interreg MEDلحماية التنوع البيولوجي .متواجد فيhttps://planbleu.org/sites/default/:
files/upload/files/panacea_ML_policy_report_20190408.pdf
 249تقييم القمامة البحرية في البحر األبيض المتوسط .2015متاح علىhttps://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7098/MarineLitterEng.pdf :
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7098/MarineLitterEng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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المستقبل ()2030-2021
يعتبر البحر األبيض المتوسـطمن أهم النقاط السـاخنة للتنوع البيولوجي
فـي العالـم ،حيـث يسـتضيف  9٪-7.5مـن التنـوع البيولوجـي البحـري
251 250
العالمـي- .
ولكـن تتعـرض النظـم اإليكولوجيـة للبحـر األبيـض المتوسـط  للتهديـد
المتزايـد مـن جـراء الضغـوط البشـرية المباشـرة وغيـر المباشـرة ،مثـل
التلـوث (بمـا فـي ذلـك القمامـة البحريـة) ،وأنشـطة الصيـد المكثفـة،
والنقـل البحـري ،وتغيـر المنـاخ .هـذه هـي العوامـل الرئيسـية التـي تسـبب
فقـدان التنـوع البيولوجـي ،وتدميـر الموائـل ،والتغذيـات ،وإدخـال األنـواع
252
غيـر األصليـة

شـيوعا
يعـد االبتلاع واإلشـتباك واالسـتعمار والطفـو مـن أكثـر المخاطـر
ً
مختلفـا
ً
نوعـا
علـى الحيـاة البحريـة .257وجـدت دراسـة حديثـة أن ً 116
نوعا متشابكً ا في القمامة البحرية و 178
تناولت البالستيك ،ووجد ً 44
نوعـاً تـم العثـور عليهـا فـوق أجسـام عائمـة أو تسـتخدم القمامـة البحريـة
258
كطبقـة سـفلية فـي البحـر األبيـض المتوسـط.
آثارا اقتصادية كبيرة بسـبب
علاوة علـى ذلـك ،ستسـبب القمامـة البحرية ً
آثارهـا علـى بعـض قطاعـات االقتصـاد األزرق (مثـل السـياحة ،ومصايـد
األسـماك ،ومـا إلـى ذلـك).

هنـاك دليـل متزايـد علـى تأثـر النظـم البيئيـة البحريـة العالميـة بالقمامـة
البحريـة نتيجـة ألنمـاط حياتنـا غيـر المسـتدامة المرتبطـة بثـورة
"البالسـتيك" .253علـى هـذا النحـوُ ،ينظـر إلـى القمامـة البحريـة في الوقت
الحالـي علـى أنهـا تهديـد رئيسـي للحفـاظ علـى التنـوع البيولوجـي البحـري
واسـتدامته وكذلـك النظـم البيئيـة الصحيـة والوظيفيـة ،ويرجـع ذلـك
جزئيـا إلـى توزيعهـا الواسـع.254
ً
الطريقة التي يؤثر بها تلوث القمامة على الحياة البحرية على مستويات
مختلفـة ليسـت مفهومـة
تمامـا حتـى اآلن .255ومـع ذلـك ،هنـاك أدبيـات
ً
متزايـدة حـول تأثيرهـا علـى األنواع البحرية ،حيث أجريت معظم الدراسـات
المتاحـة علـى أسـماك القـاع ( ،)32.9٪وأنـواع السـطح ( ،)27.7٪تليهـا
األنـواع القاعيـة ( ،)14.7٪والقيعـان ( ،)16.5٪والنيريتيـة () .)5.3٪
256
ومناطـق متوسـطة العمـق (.)2.9٪

 250تأثيرات القمامة البحرية على أنظمة الشعاب المرجانية في البحر األبيض المتوسط :من المياه الضحلة إلى المياه العميقة .جبهة .مارس العلوم.متاح علىhttps://www. :
frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.581966/full

 251اختيار مؤشر بيولوجي في استراتيجيات مراقبة القمامة البحرية في البحر األبيض المتوسط .متاح علىhttps://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2018/01/ :
Bioindicator-Selection-in-the-Strategies-for-Monitoring-Marine-Litter-in-the-Mediterranean-SEA_UfM-Report-November-2017_print.pdf

 252معالجة القمامة البحرية في البحر األبيض المتوسط :المعرفة واألدوات ،مجتمع  Interreg MEDلحماية التنوع البيولوجي .متواجد فيhttps://planbleu.org/sites/default/:
files/upload/files/panacea_ML_policy_report_20190408.pdf

 253التنوع البيولوجي للبحر األبيض المتوسطوالقمامة البحرية :قاعدة معارف تفاعلية ،مشروع  Interreg Medلحماية التنوع البيولوجي .متوفرةعلى الموقعhttp://www.etc. :
uma.es/wp-content/uploads/PAN_report_Mediterranean-biodiversity-and-marine-litter_LowRes.pdf
 254آثار القمامة البحرية على أنظمة الشعاب المرجانية في البحر األبيض المتوسط :من المياه الضحلة إلى المياه العميقة .متاح علىhttps://www.frontiersin.org/ :
articles/10.3389/fmars.2020.581966/full

 255التنوع البيولوجي للبحر األبيض المتوسطوالقمامة البحرية :قاعدة معارف تفاعلية ،مشروع  Interreg Medلحماية التنوع البيولوجي .متوفرةعلى الموقعhttp://www.etc. :
uma.es/wp-content/uploads/PAN_report_Mediterranean-biodiversity-and-marine-litter_LowRes.pdf
مبتكرا ومحفزً ا لمكافحة القمامة البالستيكية البحرية في منطقة البحر األبيض المتوسط .متوفرةعلى الموقعhttp://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/ :
حل
ً
ً 256
genericas/25-solutions-innovantes-pour-lutter-contre-les-dechets-plastiques-mari

 257لمعرفة واألدوات إلدارة تأثير القمامة البحرية في المناطق البحرية المحمية في البحر األبيض المتوسط( .)MPAsحالة اللعب والتحديات المقبلة .متاح علىhttps:// :
_biodiversity-protection.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/horizontal_project/News_events/Panacea_report
Marlice_final_v5.pdf
 258أناستاسوبولو وفورتيبوني ( .)2019أثر التلوث البالستيكي على الحياة البحرية في البحر األبيض المتوسط ،في :دليل البيئة متاح علىhttps://link.springer.com/ :
chapter/10.1007%2F698_2019_421

قضايا مطروحة للنقاش

 | 60ةيرحبلا ةمامقلا

الشكل  14تفاعالت التنوع البيولوجي مع القمامة البحرية

المصدرCarlos Guitart (ETC-UMA), Dania Abdul Malak (ETC-UMA), Antonio Sánchez (ETC-UMA), Carolina Pérez Valverde :
(MedCities), Emanuele Bigagli (Independent Consultant, MedCities), Sonsoles San Román (ETCUMA). Mediterranean
| biodiversity and marine litter: an interaction knowledge base, Interreg Med Biodiversity Protection project, 2019.
Knowledgebase: https://cica-esri.maps.arcgis.com/apps/dashboards/670e73343bc645ef9a8b10da0aab8542

علـى سـبيل المثـال ،قـدرت األمـم المتحـدة للبيئـة إجمالـي تكلفـة رأس
المـال الطبيعـي للنظـم اإليكولوجيـة البحرية من أضرار نفايات البالسـتيك
259
سـنويا علـى مسـتوى العالـم.
بمبلـغ  13مليـار دوالر
ً
وبالنظـر إلـى الفـرص الرئيسـية لمعالجـة القمامـة البحريـة في المسـتقبل،
هنـاك حاجـة لزيـادة المعرفـة والمعلومـات المتعلقـة بالموضـوع (مثـل
القمامـة البحريـة ،وجهـود االقتصـاد الدائـري ،وجهـود االسـتهالك
واإلنتـاج المسـتدامين ،واإلجـراءات القانونيـة ،واإلجـراءات االجتماعيـة
والبنيـة التحتيـة واإلجـراءات االقتصاديـة حـول القمامـة البحريـة ).
نحـن بحاجـة إلـى معلومـات متزايـدة وطويلـة األجـل وقاعـدة معـارف
موثوقـة بشـأن القمامـة البحريـة وتأثيراتهـا علـى التنـوع البيولوجـي
والبشـر فـي منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط بأكملهـا
إن الطريقـة التـي يؤثـر بهـا تلـوث القمامـة (سـواء كانـت بحجـم كبيـر أو
تماما
حتـى بأحجـام دقيقـة ونانويـة) علـى الحيـاة البحرية ليسـت مفهومة
ً
ً
خاصـة فيمـا وراء المقاييـس المكانيـة والزمانيـة القصيـرة.
حتـى اآلن،
تحتـاج هـذه الدراسـات إلـى تحديـد أولوياتهـا بشـكل عاجـل لتمكيـن فهـم
السـيناريوهات المسـتقبلية المحتملـة ودعـم إيجـاد حلـول لضمـان النظـم
اإليكولوجيـة البحريـة الوظيفيـة ،وبالتالـي توفيـر خدمـات النظـام البيئـي
260
المناسـبة.

جهود االقتصاد الدائري واالستهالك المستدام وجهود اإلنتاج
تتصـور خطـة عمـل االقتصـاد الدائـري لالتحـاد األوروبـي أنـه بحلـول
عـام  ،2030سـتكون جميـع العبـوات البالسـتيكية داخـل سـوق االتحـاد
261
األوروبـي قابلـة إلعـادة االسـتخدام أو قابلـة إلعـادة التدويـر.
علـى هـذا النحـو ،يمكـن أن تكون سياسـات وممارسـات االقتصاد الدائري
نظـرا لقدرتها علـى تدوير النفايات
مفتاحـا لحـل مشـكلة القمامـة البحريـةً ،
ً
داخـل االقتصـاد؛ واسـتعادة القيمـة المجسـدة فـي المـواد البالسـتيكية
التـي تسـربت مـن االقتصـاد كنفايـات؛ ومواصلـة الجهـود السـتعادة
262
القمامـة التـي تـم تصريفهـا بالفعـل فـي المحيطـات.
جنبـا إلـى جنـب مـع تحسـين إدارة مدافـن النفايـات ،علـى
سيسـاعد هـذاً ،
تقليـل كميـة تلـك المـواد البالسـتيكية التـي مـن المرجـح أن ينتهـي بهـا
المطـاف كقمامـة بالسـتيكية بحريـة .جنبـا إلـى جنـب مـع تدابيـر لتشـديد
إدارة المصـادر البحريـة للقمامـة البحريـة ،وعمليـات التنظيـف حيثمـا كان
ذلـك ممكنـا ،وبالتالـي وقـف التلـوث البالسـتيكي المتزايـد للمحيطـات
263
ومنعـه فـي نهايـة المطـاف

 259تثمين البالستيك :دراسة الجدوى لقياس وإدارة والكشف عن استخدام البالستيك في صناعة السلع االستهالكية .التنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط والقمامة
البحرية :قاعدة معارف تفاعلية ،مشروع  Interreg Medلحماية التنوع البيولوجي .متوفرة على الموقعhttp://www.etc.uma.es/wp-content/uploads/PAN_report_ :
Mediterranean-biodiversity-and-marine-litter_LowRes.pdf

 260التنوع البيولوجي للبحر األبيض المتوسطوالقمامة البحرية :قاعدة معارف تفاعلية ،مشروع أنتريج ميد لحماية التنوع البيولوجي .متوفرةعلى الموقعhttp://www.etc.uma. :
es/wp-content/uploads/PAN_report_Mediterranean-biodiversity-and-marine-litter_LowRes.pdf
 261المفوضية األوروبية ( )2020خطة عمل االقتصاد الدائري الجديد ألوروبا أنظف وأكثر قدرة على المنافسة .متاح علىhttps://ec.europa.eu/environment/circular- :
economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf

 262منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )2019مواجهة التحدي المتمثل في القمامة البالستيكية البحرية باستخدام االقتصاد الدائري .متاح علىhttps://www.unido.org/ :
sites/default/files/files/2019-06/UNIDO_Addressing_the_challenge_of_Marine_Plastic_Litter_Using_Circular_Economy_0.pdf
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المربع  :MedBioLitter 19قاعدة بيانات مفتوحة عن القمامة البحرية وعلوم التنوع البيولوجي
تعمـل جهـود البحـث علـى القمامـة البحريـة علـى زيـادة معرفتنـا بالكميـة والتكوين واآلثار علـى النظم البيئية
جغرافيـا ،ممـا يجعـل مـن
البحريـة والتنـوع البيولوجـي .ومـع ذلـك ،فـإن عـدد الدراسـات مبعثـر وغيـر متـوازن
ً
الصعـب علـى صانعـي السياسـات والمديريـن وقطـاع األعمـال وعامـة النـاس فهـم أبعـاد مثـل هـذا التحدي
الحديـث بدقـة مـع صعوبة االسـتجابة بشـكل سـريع.
مشـروع  PANACeAقام بتطوير  ،MedBioLitterوهي قاعدة بيانات مفتوحة وتوفر معلومات مكانية
حـول المعـارف العلميـة الحاليـة المتعلقـة بالقمامـة البحريـة وتفاعلات التنـوع البيولوجـي فـي منطقـة
البحـر األبيض المتوسـط.
قاعـدة البيانـات المواضيعيـة  MedBioLitterيتـم تحديثهـا بانتظـام لتشـمل النتائـج العلميـة الرئيسـية
مـن قبـل مشـاريع  Interreg Medلحمايـة التنـوع البيولوجـي وشـبكة مـن المؤسسـات الشـريكة
النشـطة فـي أبحـاث القمامـة البحريـة.
قاعـدة بيانـات  MedBioLitterتتضمـن ،باإلضافـة إلـى تحديـد الموقـع الجغرافـي ألكثـر من
 470منطقـة ونـوع ،إمكانيـة الوصـول المباشـر إلـى أكثـر مـن  100مقـال؛ وأحـدث
المؤلفـات العلميـة حـول القمامـة البحريـة والتنـوع البيولوجـي فـي البحـر
األبيـض المتوسـطبمـا فـي ذلـك البيانـات المكانيـة والبيانـات الوصفيـة
والتأليف .عالوة على ذلك ،تتضمن قاعدة البيانات آلية ألي مؤلف
مهتـم بتقديـم معلومـات جديـدة لتحليلهـا وإدراجها فـي التحديثات
القادمـة (اإلصـدار األخيـر ،اإلصـدار  ،6مـارس .)2021

بالفعـل فـي مرحلـة تصميـم المنتـج ،قـد يتـم بالفعـل النظـر فـي الجهـود
264
التاليـة:
أ) التدقيـق فـي المـواد المسـتخدمة للتغليـف ،بمـا فـي ذلـك أنـواع
ا لبال سـتيك ؛
ب) اختيـار المـواد المتجـددة والقابلـة للتحلـل الحيـوي والقابلـة للتحويـل
إلـى سـماد ومـواد مضافـة التـي ليسـت أو أقـل سـمية مـن التغليـف
البالستيكي األساسي أو المنتجات البالستيكية ذات االستخدام الواحد
ج) تصميم استخدام مواد أقل لتقليل النفايات ؛
عـددا
واحـدا أو
عـددا
د) تصميـم العبـوات والمنتجـات التـي تسـتخدم
ً
ً
ً
صغيـرا مـن البوليمـرات التـي يسـهل فصلهـا أثنـاء إعـادة التدويـر.
ً
يمكـن أن تشـمل تدابيـر السياسـة تحفيـز ممارسـات االقتصـاد الدائـري
فـي التصميـم ،دعـم تنفيـذ االبتـكارات فـي تصميـم المنتجـات الحاليـة
أيضـا ،يمكـن أن تهـدف السياسـات إلـى دعـم االبتـكارات
والجديـدةً .
والمشـاريع الناشـئة على وجه الخصوص فيما يتعلق بالبالسـتيك الجديد
والقابـل للتحلـل البيولوجـي.

بمـواد متجـددة؛ تنفيـذ نمـاذج أعمـال جديـدة تلغـي الحاجـة إلـى التعبئـة
والتغليـف والمنتجـات البالسـتيكية ذات االسـتخدام الواحـد؛ والحـد مـن
تسـاقط األليـاف الدقيقـة والميكروبيـدات فـي أنظمـة إدارة مياه الصرف
266
الصحـي والقضـاء عليهـا.
أيضـا مـن فـرص الصفقـة
قـد تأتـي فـرص تحقيـق االقتصـاد الدائـري ً
الخضـراء واالقتصـاد األزرق المسـتدام ،ال سـيما فـي مناطـق الجـزر التـي
تعتـرف بالقيـود الجغرافيـة للجـزر والمناطـق الخارجيـة).
يرجـع ذلـك إلـى التحديـات المتعلقـة بالعزلـة ،ممـا يجعلهـا عرضـة بشـكل
خـاص للتهديـدات التـي تشـكلها العولمـة ،واالتجاهـات الديموغرافيـة،
وتغيـر المنـاخ ،وإمـدادات الطاقـة ،وخاصـة بالنسـبة للمناطـق الشـرقية،
والتعـرض لتدفقـات الهجـرة المتزايـدة.

علاوة علـى ذلـك ،يمكـن أن يكـون هنـاك دعـم إضافـي لتطويـر بنيـة
تحتيـة فعالـة لجمـع وفصـل مجـاري النفايـات لتمكيـن السـلطات المحليـة
مـن المـوارد الماليـة والتقنيـة الكافيـة ،والتـي يمكـن أن تحفـز تصميمـات
265
المنتجـات لتسـهيل إعـادة التدويـر.
في قطاعات الخدمات ،قد يتم تشجيع السياحة وشركات البيع بالتجزئة
وكذلك المغاسل الصناعية لتنفيذ ممارسات االقتصاد الدائري.
قـد يكـون هـذا فـي ضـوء اسـتبدال العبـوات ذات االسـتخدام الفـردي
بعبـوات متينـة وقابلـة إلعـادة االسـتخدام؛ اسـتبدال مـواد التغليـف
 264منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )2019مواجهة التحدي المتمثل في القمامة البالستيكية البحرية باستخدام االقتصاد الدائري .متاح علىhttps://www.unido.org/ :
sites/default/files/files/2019-06/UNIDO_Addressing_the_challenge_of_Marine_Plastic_Litter_Using_Circular_Economy_0.pdf
 265المرجع نفسه.
 266المرجع نفسه.
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حاليـا إلـى
تهـدف التدابيـر التـي تهـدف إلـى الحـد مـن القمامـة البحريـة ً
إعـادة تشـكيل الصناعـات المتعلقـة بإنتـاج واسـتخدام والتخلـص مـن
267
العناصـر المعـروف أنهـا جـزء سـائد مـن القمامـة البحريـة.

اإلجراءات القانونية
تتطلـب معالجـة التلـوث البحـري أطـر سياسـات شـاملة وواسـعة النطـاق
علـى المسـتوى اإلقليمـي والوطنـي والعالمـي ،بسـبب الطبيعـة العابـرة
270
للحـدود للتلـوث ،والتـي تنتشـر عـن طريـق الهـواء أو التيـارات البحريـة.

وتشـمل هـذه إنتـاج واسـتخدام المـواد البالسـتيكية ذات االسـتخدام
أيضـا تدابيـر البنيـة
الواحـد والمـواد المتعلقـة بمصايـد األسـماك ،ولكـن ً
التحتيـة ،مثـل تعديـل مرافـق اسـتقبال الموانـئ ولوجسـتيات إدارة
النفايـات.

هـذه القضيـة العالميـة والمتوسـطية ،والتحديـات اإلداريـة الناشـئة عنها،
هـي محـور تركيـز الحكومـات والمنظمـات الدوليـة في جميـع أنحاء العالم
271
التـي تسـعى إلـى تنسـيق اسـتجابة عالميـة لهـذا التحدي المشـترك.

بينمـا تتـم مناقشـة اسـتخدام المـواد ذات األسـاس الحيـوي ،وفـي ظـل
ظـروف معينـة محـددة "المـواد القابلـة للتحلـل الحيـوي" ،يجـب أن يسـبق
أيضـا
اسـتخدامها تحليـل شـامل لتأثيرهـا ليـس فقـط علـى البيئـة ،ولكـن ً
268
علـى األنشـطة ذات الصلـة ،علـى سـبيل المثـال .فـي إنتـاج الغـذاء.

إن البروتوكـوالت المنسـقة لرصـد وتقييـم القمامـة البحريـة فـي مختلـف
األجـزاء البحريـة وتأثيراتهـا علـى التنـوع البيولوجـي وكذلـك خطـوط
األسـاس واألهـداف المحـددة بوضـوح لقيـاس االتجاهـات والتقـدم،
272
أيضـا فـي مكافحـة القمامـة البحريـة.
ستسـاعد ً

فـي مرحلـة اإلنتـاج ،يجـب تصـور التصميـم فـي اتجـاه دورة الحيـاة ،و/
أو إعـادة التدويـر و /أو إعـادة تدويـر المنتجـات .علـى هـذا النحـو ،يمكـن
لبعـض التدابيـر بالفعـل منـع تسـرب المـواد الخـام البالسـتيكية والنفايـات
البالسـتيكية الصناعيـة إلـى البيئـة.

كانـت اتفاقيـة برشـلونة التابعـة لألمـم المتحـدة  /خطـة عمـل البحـر
المتوسـط هـي أول برنامـج بحـري إقليمـي يتبنـى خطـة إقليميـة ملزمـة
قانونً ـا بشـأن إدارة القمامـة البحريـة ( .)2013وهـي تديـر منصـة تشـغيلية
وتعاونيـة لتنسـيق الجهـود علـى مسـتوى الحـوض وكذلـك تنفيـذ برنامـج
الرصـد والتقييـم المتكامـل للبحـر المتوسـط والسـاحل (األمـم المتحـدة
للبيئـة  /اتفاقيـة برشـلونة) ،بمـا فـي ذلـك رصـد وتقييـم القمامـة البحريـة
273
(الهـدف البيئـي .) )10

قـد تشـمل هـذه التدابيـر تعزيـز إدارة المـواد الخـام البالسـتيكية (للقضـاء
علـى خسـائر المـواد فـي مجـاري المياه العادمة) ،وكذلك تحسـين إنتاجية
المـوارد للتصنيـع مـن خلال تنفيـذ أسـاليب إنتـاج أنظـف تتسـم بكفـاءة
269
اسـتخدام المـوارد.
فـي مرحلـة االسـتخدام ،يجـب توجيـه المورديـن والعملاء نحـو خيـارات
تدعـم ممارسـات االقتصـاد الدائـري ،وال سـيما اختيـار عـدم اسـتخدام
المنتجـات البالسـتيكية أحاديـة االسـتخدام ،ودعـم أنظمـة إدارة النفايـات
التـي يمكنهـا جمـع المـواد البالسـتيكية وفرزهـا وفصلها وإعـادة تدويرها
بشـكل فعـال.

علاوة علـى ذلـك ،أنشـأت العديـد مـن بلـدان البحـر األبيـض المتوسـط
خطـط عمـل وطنيـة أو تدابيـر برنامـج تعالـج قضيـة القمامـة البحريـة فـي
حيـن تبنـت دول أخـرى تدابيـر لتقليل اسـتخدام األكياس البالسـتيكية ذات
274
االسـتخدام الواحـد.

فـي نهايـة العمـر االفتراضـي األول ،يجـب أن يكـون للمنتجـات اتجاهـات
مختلفـة يجـب اتباعهـا قبـل أن تصبـح نفايـات :إعـادة االسـتخدام مـع
أو بـدون إصالحـات أو إعـادة تجديـد ،وإعـادة تدويـر المـواد الثانويـة إمـا
لنفس النوع من االسـتخدام؛ إعادة التدوير إلى اسـتخدامات أعلى قيمة
أو تدويرهـا إلـى اسـتخدام بديـل .فـي االقتصـاد الدائـري ،تكـون خيـارات
إعـادة تدويـر النفايـات ،أو يجـب أن تكـون ،هـي نفسـها بالنسـبة للتغليـف
البالسـتيكي والمنتجـات البالسـتيكية سـريعة الحركـة وقصيـرة العمـر.

 267توجيهات بشأن الحد من تأثير بعض أنواع البالستيك

 268المفوضية األوروبية ( .)2020تقرير االقتصاد األزرق لالتحاد األوروبي .2020 .مكتب منشورات االتحاد األوروبي .لوكسمبورغ .متاح علىhttps://blueindicators.ec.europa. :
eu/sites/default/files/2020_06_BlueEconomy-2020-LD_FINAL-corrected-web-acrobat-pro.pdf

 269منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )2019مواجهة التحدي المتمثل في القمامة البالستيكية البحرية باستخدام االقتصاد الدائري .متاح علىhttps://www.unido.org/ :
sites/default/files/files/2019-06/UNIDO_Addressing_the_challenge_of_Marine_Plastic_Litter_Using_Circular_Economy_0.pdf

 270المفوضية األوروبية ( .)2020تقرير االقتصاد األزرق لالتحاد األوروبي .2020 .مكتب منشورات االتحاد األوروبي .لوكسمبورغ .متاح علىhttps://blueindicators.ec.europa. :
eu/sites/default/files/2020_06_BlueEconomy-2020-LD_FINAL-corrected-web-acrobat-pro.pdf
 271التنوع البيولوجي للبحر األبيض المتوسطوالقمامة البحرية :قاعدة معارف تفاعلية ،مشروع  Interreg Medلحماية التنوع البيولوجي .متوفرةعلى الموقعhttp://www.etc. :
uma.es/wp-content/uploads/PAN_report_Mediterranean-biodiversity-and-marine-litter_LowRes.pdf
 272خطوط األساس البحرية لقمامة الشاطئ التابعة لالتحاد األوروبي 30022 ،يورو ،مكتب المطبوعات التابع لالتحاد األوروبي ،لوكسمبورغ.

 273التنوع البيولوجي للبحر األبيض المتوسطوالقمامة البحرية :قاعدة معارف تفاعلية ،مشروع  Interreg Medلحماية التنوع البيولوجي .متوفرةعلى الموقعhttp://www.etc. :
uma.es/wp-content/uploads/PAN_report_Mediterranean-biodiversity-and-marine-litter_LowRes.pdf
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اإلطار التشـريعي الرئيسـي المتعلق بمراقبة النفايات البحرية في البلدان
األوروبيـة المطلـة علـى الجـزء الشـمالي مـن البحـر األبيـض المتوسـط
هـو توجيـه إطـار عمـل االسـتراتيجية البحريـة لالتحـاد األوروبـي حيـث يتـم
التعامـل مـع القمامـة البحريـة مـن خلال السياسـات األخرى األكثـر حداثة،
مثـل اإلسـتراتيجية األوروبيـة للبالسـتيك فـي اقتصـاد دائـري أو البيـان
276 275
األزرق لعـام - .2020
يتطلـب التوجيـه اإلطـاري لالسـتراتيجية البحريـة أن كميـات أو مكونـات
ضـررا للبيئـة السـاحلية والبحريـة .لقـد أوجـد
القمامـة البحريـة ال تسـبب
ً
أسـاس األدلـة العتمـاد التوجيـه بشـأن المـواد البالسـتيكية ذات
االسـتخدام الفـردي ،والـذي يهـدف إلـى تقليـل التأثيـر علـى البيئـة البحرية
مـن المنتجـات البالسـتيكية ذات االسـتخدام الواحـد ومـن أدوات الصيـد
البالسـتيكية وتربيـة األحيـاء المائيـة.
تتبـع المنتجـات البالسـتيكية ذات االسـتخدام الواحـد باإلضافـة إلـى
أنشـطة االتحـاد األوروبـي بشـأن المـواد البالسـتيكية الدقيقـة إجـراءات
متابعـة السـتراتيجية  2018للبالسـتيك التـي اعتمدتهـا المفوضيـة
متكاملا لإلنتـاج واالسـتخدام واآلثـار
ً
نهجـا
األوروبيـة ،والتـي قدمـت
ً
البيئيـة للبالسـتيك والمنتجـات المحتويـة عليـه ،بمـا فـي ذلـك بعـد
277
دولـي.
رحـب اإلعلان الـوزاري األخيـر لالتحـاد مـن أجـل المتوسـطبشـأن االقتصاد
األزرق المسـتدام 278بالفعـل بالتقـدم المحـرز فـي تنفيـذ خطـة العمـل
اإلقليميـة بشـأن إدارة القمامـة البحريـة فـي البحـر األبيـض المتوسـط،
وفقـا لالجتمـاع الوزاري
وتطبيـق نهـج االسـتهالك واإلنتـاج المسـتدامين ً
لالتحـاد مـن أجـل المتوسـط  بشـأن البيئـة وتغيـر المنـاخ لعـام ،2014
والموافقـة التاليـة علـى خطـة العمـل اإلقليميـة لعـام  2016بشـأن
االسـتهالك واإلنتـاج المسـتدامين التفاقيـة برشـلونة.
أيضـا بالتـزام اتفاقيـة برشـلونة
فـي نفـس اإلعلان الـوزاري ،رحـب الـوزراء ً
التخـاذ إجـراءات عاجلـة لمنـع تسـرب البالسـتيك فـي البحـر األبيـض
المتوسـط ،مـن خلال تعزيـز تدابيـر الوقايـة والنهـج الدائريـة ،واعتمـاد
خطـط وطنيـة لتحقيـق تدريجـي لجمـع النفايـات البالسـتيكية وإعـادة
تدويرهـا بنسـبة  .100٪بحلـول عـام .2025

اإلجراءات االجتماعية
أيضـا تشـجيع المسـتهلكين علـى التحـول إلـى نمـاذج األعمـال
يمكـن ً
القائمـة علـى المنتـج كخدمـة أو المشـاركة إلطالـة عمـر المنتجـات
أيضـا رفـض المنتجـات التـي تحتـوي
البالسـتيكية المسـتهلكة .يمكنهـم ً
أيضـا
علـى ميكروبيـدات 279أو تلـك التـي تزيـل األليـاف الدقيقـة ،ولكـن ً
يطبقـون التعديلات التحديثيـة علـى سـبيل المثـال .الغسـاالت /
المجففـات المنزليـة ،والتـي يمكن أن ترشـح هـذه الميكروبيدات /األلياف
الدقيقـة.
وبالمثـل ،يمكـن تحـدي أنمـاط االسـتهالك وأنمـاط الحيـاة والقصـور
االقتصـادي الراسـخ مـن خلال تنفيـذ نمـاذج االقتصـاد الدائـري حيـث
يمكـن للمسـتهلكين بالجملـة أن ينشـروا قوتهـم الشـرائية علـى طـول
281 280
أنمـاط االسـتخدام الدائـري- .
يجـب اسـتكمال السياسـات التـي تسـهل التغييـرات المقترحـة بتثقيـف
خـال مـن
المسـتهلك الـذي يبـدأ فـي سـن مبكـرة مـن أجـل مسـتقبل
ٍ
282
القمامـة البالسـتيكية.

أيضـا بدعـم أمانـة االتحـاد مـن أجـل المتوسـط وإجراءاتهـا لتعزيـز
ورحبـوا ً
التنسـيق اإلقليمـي والشـراكة بشـأن القمامـة البحريـة ،ربمـا ضمـن نهـج
االقتصـاد الدائـري األخضـر األوسـع ،بالتعـاون الوثيـق مـع أمانـة اتفاقيـة
برشـلونة والعديـد مـن أصحـاب المصلحـة واألطـر األخـرى ذات الصلـة
(الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة والمحليـة).

 275القمامة البحرية في المناطق المحمية الساحلية والبحرية للبحر األبيض المتوسط -ما مدى سوء ذلك .تقرير تقييم لقطة علىكميات وتكوين ومصادر القمامة البحرية الموجودة
على الشواطئ .Interreg Med ACT4LITTER & MIO-ECSDE ،متاح على https://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2019/02/SNAPSHOT-ASSESSMENT-OF-
ML-IN-MED-MPAs_final.pdf

 2020 276البيان األزرق .متاح علىhttps://seas-at-risk.org/images/pdf/publications/SAR_BLUE_MANIFESTO_DEPLIANT_A4_plie_BaT.pdf :

 277المفوضية األوروبية ( .)2020تقرير االقتصاد األزرق لالتحاد األوروبي .2020 .مكتب منشورات االتحاد األوروبي .لوكسمبورغ .متاح علىhttps://blueindicators.ec.europa. :
eu/sites/default/files/2020_06_BlueEconomy-2020-LD_FINAL-corrected-web-acrobat-pro.pdf
https://ufmsecretariat.org/ufm-ministerial-conference-blue-economy/ & https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/02/Declaration- 278
UfM-Blue-Economy-EN-1.pdf

 279منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )2019مواجهة التحدي المتمثل في القمامة البالستيكية البحرية باستخدام االقتصاد الدائري .متاح علىhttps://www.unido.org/ :
sites/default/files/files/2019-06/UNIDO_Addressing_the_challenge_of_Marine_Plastic_Litter_Using_Circular_Economy_0.pdf
 280التنوع البيولوجي للبحر األبيض المتوسطوالقمامة البحرية :قاعدة معارف تفاعلية ،مشروع  Interreg Medلحماية التنوع البيولوجي .متوفرةعلى الموقعhttp://www.etc. :
uma.es/wp-content/uploads/PAN_report_Mediterranean-biodiversity-and-marine-litter_LowRes.pdf

 281منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )2019مواجهة التحدي المتمثل في القمامة البالستيكية البحرية باستخدام االقتصاد الدائري .متاح علىhttps://www.unido.org/ :
sites/default/files/files/2019-06/UNIDO_Addressing_the_challenge_of_Marine_Plastic_Litter_Using_Circular_Economy_0.pdf
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بالمثـل ،فـإن التعـاون والتنسـيق الفعـال عبـر الحـدود وعبـر القطاعـات
علـى نطـاق البحـر األبيـض المتوسـطفي تنفيذ السياسـات الحالية وتعزيز
أفضـل الممارسـات (مثـل مصايـد األسـماك ،والسـياحة ،والغـوص ،ومـا
أيضـا فـي التقـدم نحـو مكافحـة القمامـة
إلـى ذلـك) مـن شـأنه أن يسـاعد ً
البحريـة.
فيمـا يتعلـق بالحـد مـن القمامـة البحريـة الناتجـة عـن قطاعـات االقتصـاد
أيضـا إلـى تبـادل أفضـل الممارسـات لمعالجـة قضيـة
األزرق ،دعـا الـوزراء ً
القمامـة البحريـة مـن تربيـة األحيـاء المائيـة ومسـألة معـدات الصيـد
المهجـورة أو المفقـودة أو المهملـة ،فـي إطـار الهيئـة العامـة لمصايـد
أسـماك البحـر األبيـض المتوسـط ،تمـت دعـوة الـدول األعضـاء فـي
االتحاد من أجل المتوسـطللمشـاركة مع الصيادين إلشـراكهم في جمع
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القمامـة البحريـة فـي البحـر.
كمـا أن حملات توعيـة المسـتخدمين ،وحشـد وعـي أفضـل ،وبحـث
علمـي وإجـراءات ذات أولويـة ،باإلضافـة إلـى تمكيـن المديريـن بـاألدوات
أيضـا فـي معالجـة هـذه
والمعرفـة الالزمـة ،التـي مـن شـأنها أن تسـاعد ً
المشـكلة.
زيـادة الوعـي واالهتمـام بهـذه القضيـة مـن قبـل المواطنيـن والحكومات
والمنظمـات الدوليـة والوطنيـة يمكـن أن تحفـز برامـج المراقبـة والبحـث
المتوسـط

العلمـي وأنشـطة المنظمـات غيـر الحكومية في البحر األبيض
(أي اسـترداد معـدات الصيـد بالتعـاون مـع الصياديـن ،والمشـاركة مـع
الصياديـن إلشـراكهم فـي جمـع القمامـة البحريـة فـي البحـر ،ومـا إلـى
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ذلـك).

المتوسـط
وفـي هـذا الصـدد ،دعـا اإلعلان الوزاري األخير لالتحاد من أجل
بشـأن االقتصـاد األزرق المسـتدام 285بالفعـل جميـع بلـدان االتحـاد مـن
أجـل المتوسـط إلـى تطويـر المزيـد مـن المبـادرات لزيـادة الوعـي العـام
بالقمامة البحرية ومعالجتها ،بما في ذلك المواد البالسـتيكية الدقيقة،
مـن خلال إجـراءات تشـمل ،مـن بيـن أمـور أخـرى ،مراقبـة القمامـة البحريـة
وإزالتها.

البنى التحتية واإلجراءات االقتصادية
إن اإلجـراءات التـي تدعـم أنظمـة إدارة النفايـات التي يمكنها جمع المواد
البالسـتيكية وفرزهـا وفصلهـا وإعـادة تدويرهـا بفعاليـة (مثـل تحسـين
أيضـا فـي معالجـة القمامـة البحريـة.
ممارسـات إدارة النفايـات) ستسـاعد ً
وبالمثـل ،يجـب أن تواصـل األعمـال جهودهـا للحـد مـن اسـتخدام
البالسـتيك البكـر وزيـادة إعـادة تدويـر البالسـتيك للوفـاء بمسـؤولياتها
االجتماعيـة والبيئيـة للشـركات.
مـن بيـن اإلجـراءات االقتصاديـة المحتملـة لمكافحـة القمامـة البحريـة.
يمكـن تحقيـق ذلـك مـن خلال وسـائل مثـل إنفـاذ الحظـر علـى بعـض
المنتجـات البالسـتيكية األخـرى ،وفـرض الرسـوم فـي حـاالت عـدم
االمتثـال ،وخطـط إرجـاع الودائـع لتقليل اسـتخدام المنتجات البالسـتيكية
ذات االسـتخدام الفـردي أو قصيـر العمـر ،وجهـود وضـع العالمـات
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البيئيـة
أيضـا إلـى تحفيـز جانـب العـرض علـى
يمكـن أن تـؤدي عـدد مـن المبـادرات ً
تصميمـات المنتجـات الدائريـة وتفضيـل هـذه المنتجـات علـى جانـب
الطلـب ،مثـل تدابيـر إنشـاء أسـواق للمـواد البالسـتيكية المعـاد تدويرهـا
وتحسـين أسـواق البالسـتيك الحيـوي؛ فـرض ضرائـب متباينـة علـى
المـواد البالسـتيكية البكـر والمعـاد تدويرهـا؛ إدخـال معاييـر المحتـوى
المعـاد تدويـره؛ تحسـين المعلومـات حـول المحتـوى المعـاد تدويـره فـي
287
جنبـا إلـى جنـب مـع الحملات التعليميـة للمسـتهلكين.
المنتجـات ً
يجمـع المربـع  20عينـة قصيـرة مـن بعـض المبـادرات والمشـاريع التـي
تعالـج القمامـة البحريـة فـي البحـر األبيـض المتوسـط.

 283منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )2019مواجهة التحدي المتمثل في القمامة البالستيكية البحرية باستخدام االقتصاد الدائري .متاح علىhttps://www.unido.org/ :
sites/default/files/files/2019-06/UNIDO_Addressing_the_challenge_of_Marine_Plastic_Litter_Using_Circular_Economy_0.pdf
 284تأثيرات القمامة البحرية على أنظمة الشعاب المرجانية في البحر األبيض المتوسط :من المياه الضحلة إلى المياه العميقة .جبهة .مارس العلوم .581966 :7.متاح علىhttps:// :
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.581966/full#B36
https://ufmsecretariat.org/ufm-ministerial-conference-blue-economy/ & https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/02/Declaration- 285
UfM-Blue-Economy-EN-1.pdf

 286مواجهة التحدي المتمثل في القمامة البالستيكية البحرية باستخدام االقتصاد الدائري .متاح علىhttps://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-06/UNIDO_ :
Addressing_the_challenge_of_Marine_Plastic_Litter_Using_Circular_Economy_0.pdf

 287منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )2019مواجهة التحدي المتمثل في القمامة البالستيكية البحرية باستخدام االقتصاد الدائري .متاح علىhttps://www.unido.org/ :
sites/default/files/files/2019-06/UNIDO_Addressing_the_challenge_of_Marine_Plastic_Litter_Using_Circular_Economy_0.pdf
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المربع  :20مبادرات األمن والسالمة البحرية
مشروع ACT4LITTER

يهـدف إلـى سـد بعـض الفجـوات التـي حددها مديرو المناطق المحمية البحريـة لمعالجة ضغوط القمامة
البحريـة التـي تؤثـر بشـكل متزايـد علـى المناطـق المحميـة فـي البحـر األبيـض المتوسـط .جمعـت المبـادرة
مجموعـة مـن التدابيـر الفعالـة القابلـة للتحويل التي يمكن لمديري المحميات البحرية تنفيذها ومراجعتها
وتطبيقهـا لمعالجـة مشـكلة القمامة البحريـة في الموقع.

مشروع
MEDSEALITTER

حلـل ابتلاع العديـد مـن األنـواع البحريـة للمـواد البالسـتيكية بمـا فـي ذلـك األسـماك والسـلحفاة ضخمـة
الـرأس والمسـتنقعات والديـدان العلقيـة البحريـة.

مشروع PANACeA

أصبح اآلن مشـروع مجتمع حماية التنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسـط( )2022-2019للمضي
قدمـا فـي جهـود التواصـل واإلدارة داخـل وخـارج المناطـق المحميـة ( ،)PAsوبالتالـي تعزيـز الحفـاظ علـى
ً
الطبيعـة وإدارتهـا فـي المنطقة.

مشروع
PLASTICBUSTERS
MPAs

شـامال ومتعـدد األوجـه ومنسـق لمكافحـة القمامة البحريـة في المناطق المحمية السـاحلية
نهجـا
يوفـر ً
ً
والبحريـة فـي البحـر األبيـض المتوسـطنحـو أنظمة بيئيـة بحرية صحية .تقوم بذلك من خالل معالجة دورة
إدارة القمامـة بأكملهـا ،وتطويـر بروتوكـوالت مراقبة غسـل األموال ،وتنفيذ إجراءات التخفيف.

مشروع COMMON

يهدف إلى تطبيق مبادئ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمواجهة تحدي القمامة البحرية.

BLUEMED Pilot Action

وأيضـا التواصـل وإجـراءات
ً
يهـدف إلـى تعزيـز تـداول الممارسـات الجيـدة ،وإجـراءات البحـث والتطويـر،
التثقيـف الموجهـة بشـكل خـاص لمواجهـة التحديـات التـي تشـكلها القمامـة البحريـة.
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التوظيف
قـد تنشـأ فـرص عمـل جديـدة حـول مواضيـع إدارة النفايـات البالسـتيكية،
ومنـع القمامـة البحريـة ،واالقتصـاد الدائـري ،واستشـارات القمامـة
البحريـة والمـواد البالسـتيكية الدقيقـة ،وتصميـم المنتجـات والتغليـف؛
اختصاصـي االسـتثمار الدائـري مديـر الخدمـات اللوجسـتيه ومديـر دورة
حيـاة المنتـج ،إلـخ.
وانطالقـا مـن الزخـم نحـو االسـتدارة ،فـإن الفـرص ستتوسـع .وفـي نهايـة
ً
المطـاف ،ال يصـل االقتصـاد الدائـري إال إلـى إمكاناتـه المتغيـرة عالميـاً
ويفهـم علـى
بمجـرد أن يصبـح العمـل المرتبـط بالدائريـة أقـل مـن قيمتـه ُ
نطـاق واسـع علـى أنـه عمـل كالمعتـاد.
وسـتصبح المكانـة الدائريـة هـي السـائدة ،ولـن يشـعر أي شـخص بالحاجـة

إلـى توضيحهـا كجـزء مـن الوظيفـة .ومـع ذلـك ،لـم يحـدث هـذا حتـى اآلن
مـع األدوار المرتبطـة ،ممـا يتـرك الكثيـر مـن الفـرص إلحـراز تقـدم.
فيما يتعلق باالقتصاد الدائري ،تم وصف  3أنواع من الوظائف:
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•الوظائـف الدائريـة "األساسـية" ،بمـا فـي ذلـك تلـك التـي تنطـوي
علـى مـوارد متجـددة ،وإطالـة عمـر المنتجـات وإعـادة التفكيـر فـي
نمـاذج األعمـال.
•"تمكين" الوظائف الدائرية ،بما في ذلك التصميم للمستقبل.
•الوظائـف الدائريـة "غيـر المباشـرة" ،فـي التعليـم والخدمـات
الحكوميـة والمهنيـة ،كلهـا تدعـم الوظائـف الدائريـة األساسـية.

المربع  :21المعرفة والمهارات المطلوبة
أساس المعرفة للوظائف الجديدة المحتملة المتعلقة
بالقمامة البحرية
•المعرفة بسياسات وعمليات الشراء الخضراء.
•معرفة اإلطار الدولي بشأن القمامة البحرية من المصادر
البحرية ،وخاصة االتفاقية الدولية لمنع التلوث من
السفن.
•معرفة استراتيجية االتحاد األوروبي فيما يتعلق بمرافق
استقبال الميناء.
•معرفة السياسات المتعلقة باالقتصاد الدائري
والبالستيك واالستهالك واإلنتاج المستدامين.
•نظرة ثاقبة على عمل مؤسسات االتحاد األوروبي
وإطارها المتعلق باالقتصاد الدائري والقمامة البحرية.

المهارات والقدرة على الوظائف الجديدة المحتملة
المتعلقة بالقمامة البحرية
•القدرة على إقامة حوار وتعاون بين أصحاب المصلحة
البحريين ذوي الصلة ،على سبيل المثال البيئة ومصايد
األسماك والصناعة ،فيما يتعلق بإنتاج البالستيك
وإدارته؛
•القدرة على تنفيذ التسلسل الهرمي للنفايات،
وتوسيعه ليشمل مسؤولية المنتج ،ودعم مخططات
إرجاع الرواسب من المنتجات البالستيكية والنفايات
البالستيكية.
•تعزيز و /أو اقتراح أنشطة لتنفيذ االستهالك واإلنتاج
المستدامين للبالستيك.
•دعم الجهود للحد من القمامة من المصادر البحرية.
•القدرة على زيادة وعي السلطات العامة والمستهلكين
بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين للبالستيك وآثار
النفايات على البيئة.

 288اقتصاد الدائرة ( )2018تسليح القوى العاملة لثورة دائرية :المهارات والعمل في اقتصاد دائري .متاح علىhttps://www.circleeconomy.com/news/arming-the- :
workforce-for-a-circular-revolution-skills-and-labour-in-a-circular-economy

قضايا مطروحة للنقاش

األبحاث
البحرية
واالبتكار

قضايا مطروحة للنقاش

 | 68كتبالاو ةيرحبلا ثاحبألا

مقدمة
البحـث واالبتـكار همـا محـركان أساسـيان لالقتصاد األزرق المسـتدام في
منطقـة البحر األبيض المتوسـط.
توجـد مجموعـة واسـعة مـن المبـادرات لدعـم قـدرة أكبـر علـى البحـث
واالبتـكار عبـر ضفتـي المنطقـة.
ومـع ذلـك ،ال تـزال الفـوارق قائمـة ،سـواء فـي الشـواطئ الجنوبيـة
والشـمالية أو عبـر القطاعـات المختلفـة فـي االقتصـاد األزرق.
ولكـي تكـون فعالـة ومؤثـرة بشـكل كامـل ،يجـب أن ينعكـس البحـث
واالبتـكار علـى االحتياجـات والتحديـات المحـددة لقطاعـات االقتصـاد
األزرق ،مـع تحويلهـا إلـى فـرص حقيقيـة للمناطـق المحليـة.
وبالتالـي ،فـإن زيـادة جمـع ونشـر األدلـة العلميـة القوية عبـر منطقة البحر
األبيـض المتوسـط هـي شـرط أساسـي مسـبق لتنميـة ذكيـة ومسـتدامة
لالقتصـاد األزرق.

مصدر الصورةhttp://www.bluemed-initiative.eu/wp-content/uploads/2018/11/IMG_1925.jpg :
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نظرة عامة
تـم تعزيـز مجموعـة واسـعة مـن إجـراءات السياسـة علـى مـدار العقـد
الماضـي ،بهـدف دعـم قـدرة أكبـر علـى البحـث واالبتـكار فـي مجـال
االقتصـاد األزرق عبـر ضفتـي منطقـة البحر األبيض المتوسـط .يتم تقديم
عينة من المبادرات والمنصات ذات الصلة في هذا القسـم ،مما يسـمح
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بمزيـد مـن االبتـكار فـي المنطقـة.
مبادرات السياسات ومنصات أصحاب المصلحة
ضروريـا فـي تعزيـز بعـض المبـادرات ذات
كان دور المفوضيـة األوروبيـة
ً
الصلة التي تهدف إلى زيادة القدرة على البحث واالبتكار في المنطقة.
علـى سـبيل المثـال ،تـم إطلاق مبـادرة البحـر األبيـض المتوسـطفـي عام
 2014وصـادق عليهـا االتحـاد مـن أجـل المتوسـطفـي عـام  ،2017كجـزء
مـن إعلان فاليتا.

كمـا تمـت صياغـة خطـة تنفيـذ إضافيـة فـي يونيـو  ،2020291نتجـت عـن
األولويـات التـي قدمتهـا كل دولـة مـن دول البحـر األبيـض المتوسـط.
عـددا مـن التحديـات الهيكليـة القتصـاد أزرق مسـتدام عبـر
يعالـج هـذا
ً
حـوض البحـر.
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تنشـط المجموعـات المواضيعيـة عبـر عـدد مـن المجـاالت المحوريـة
(السياسـة والمعرفـة واالقتصـاد والتكنولوجيـا) وتسـمح بمشـاركة
الممثليـن الوطنييـن المعنييـن .وفـي هـذا السـياق ،تم تنظيـم مؤتمر في
فبرايـر  2021293لعـرض أهـم اإلنجـازات والتحديـات المسـتقبلية.

علاوة علـى ذلـك لدعـم االقتصـاد األزرق المسـتدام عبـر حـوض البحـر،
تـم االتفـاق علـى أجنـدة مشـتركة للبحث واالبتكار االسـتراتيجي لمنطقة
290
البحـر األبيـض المتوسـطفـي عـام .2018
وقد سمح جدول األعمال بتحديد عدد من التحديات الرئيسية والثغرات
المعرفيـة واألنشـطة التمكينيـة التـي يجـب معالجتهـا علـى النحـو التالي:
فضلا عـن تدابيـر االسـتجابة ذات الصلـة لخلق القدرات وتعزيز المهارات.

الشكل  :15أولويات  BLUEMEDالمتوسطية للبحث واالبتكار

المصدر :موقع بلوميد
http://www.bluemed-initiative.eu/about-the-bluemed-initiative/ 289

http://www.bluemed-initiative.eu/wp-content/uploads/2018/12/BLUEMED-SRIA_Update_2018.pdf 290

http://www.bluemed-initiative.eu/wp-content/uploads/2020/07/bluemed-preliminary-implementation-plan_version-complete.pdf 291

http://www.bluemed-initiative.eu/about-the-bluemed-initiative/#organization 292

http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-final-conference/ 293
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تعتبـر منصـة أصحـاب المصلحـة فـي االقتصـاد األزرق المتوسـطي
مـن البنيـة التحتيـة الحيويـة لتنسـيق اإلجـراءات وتبـادل الممارسـات بيـن
أصحـاب المصلحـة اإلقليمييـن.

هنـاك مبـادرة أساسـية أخـرى تهدف إلى تعزيز البحـث واالبتكار اإلقليمي
وهي مبادرة البرمجة المشـتركة للمحيطات والبحار والمحيطات الصحية
296
والمنتجة ،التي تأسسـت في عام .2011

المبـادرة هـي أكبـر "محطـة شـاملة" للمعلومـات العامـة والتقنيـة
والقطاعيـة المتعلقـة بالشـؤون البحريـة والبحريـة فـي منطقـة البحـر
األبيض المتوسط.

تعمـل كمنصـة حكوميـة دوليـة ،مفتوحـة لجميـع الـدول األعضـاء فـي
االتحـاد األوروبـي والبلـدان المنتسـبة التـي تسـتثمر فـي البحـوث البحريـة
والبحريـة ،تحـدد المبـادرة اإلجـراءات المشـتركة االسـتراتيجية التـي
تهـدف إلـى تنفيـذ أجنـدة البحـث االسـتراتيجي واالبتـكار للبحـر األبيـض
297
المتوسـط.

294

يختلف الحجم والنطاق واألسـاليب المحددة لكل إجراء حسـب احتياجات
حاليـا إطلاق إطـار اسـتراتيجي
البحـث واألهـداف المـراد تحقيقهـا .يجـري ً
جديـد ،يهـدف إلـى تحديـث اإلطـار الحالـي وتوفيـر اللبنـات األساسـية
298
لمسـار متماسـك وناجـح بعـد عـام .2020
أيضـا منصـة رقميـة مهمـة تهدف إلى ربـط األنظمة البيئية
 SEMEDهـي ً
299
لالبتـكار وخلق فرص شـراكة االبتكار.
مـن خلال االنضمـام إلـى  ،SEMEDيمكـن للمبتكريـن العثـور علـى
االتصـاالت والمـوارد التـي يحتاجـون إليهـا ،ومشـاركة الفـرص والمعرفـة
عبر الشـبكة وتنمية الشـراكات والمزيد من الفرص للشـركات وعبر النظم
البيئيـة المحليـة.

المنصـة ،التـي نفذتهـا أمانـة االتحـاد مـن أجل المتوسـط ،هـي أداة تواصل
إقليميـة تتيـح تبـادل المعرفـة بيـن الممارسـين اإلقليمييـن (الباحثين ،رواد
األعمـال ،الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي ،صنـاع السياسـات ،إلخ)
وتدعـم تطويـر االقتصاد األزرق المسـتدام.
وبالتالـي ،فهـي تسـمح للجهـات الفاعلـة ذات الصلـة فـي جميـع أنحـاء
معـا عبـر القطاعـات واالنخـراط فـي شـراكات خاصـة
المنطقـة بالعمـل ً
بقطـاع معيـن ،لمعالجـة الفجـوات فـي الوصـول إلـى المعرفـة واالبتـكار،
295
مـع تعزيـز االقتصـاد األزرق المسـتدام عبـر حـوض البحـر.

الشكل  16إجراءات  JPI Oceansالمشتركة لحل
البحث االستراتيجي وجدول أعمال االبتكار
إجراءات التمويل المشترك للملوثات المائية
العلم من أجل حالة بيئية جيدة
التمويل المشترك

الضوضاء في البيئة البحرية
ارتفاع مستوى سطح البحر

مركز المعرفة

علم مناخ المحيطات

تقاسم البنية التحتية

التقييم المتكامل للملوثات الجديدة
إجراءات التمويل المشترك لالقتصاد الحيوي األزرق

المشتريات العامة المشتركة

استدامة المحيطات
مخطط التمويل المشترك
الغذاء والتغذية

شبكة معايرة أجهزة االستشعار البحرية األوروبية
الذخيرة في البحر
المعايرة البيئية لتوجيه اإلطار المائي
الجانب البيئي للمایکرو بالستيك
الجانب البيئي للتعدين العميق
االستخدام المتعدد للبنية التحتية للمراقبة

المصدرhttps://www.jpi-oceans.eu/joint-actions-0 :
https://medblueconomyplatform.org/#gsc.tab=0 294

https://medblueconomyplatform.org/blue-economy-community/ 295

https://www.jpi-oceans.eu 296

https://www.jpi-oceans.eu/joint-actions-0 297

http://jpi-oceans.eu/draft-strategy-framework-beyond-2020 298

https://semed.eu/search?q=join%20us 299
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كوبرنيكـوس للخدمـات البحريـة هـي عبـارة عـن منصـة مفتوحـة تتيـح
الوصـول إلـى بيانـات األقمـار الصناعيـة وتسـمح لجميـع أصحـاب المصلحة
فـي منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط .هـذا الوصـول إلـى مجموعـة مـن
الخدمـات التمكينيـة المتعلقـة بالبيانـات ذات الصلـة بالسياسـة البحريـة
300
واالبتـكار العلمـي.
تشـمل الخدمـات المقدمـة خدمـات توفيـر البيانـات والمراقبـة وإعـداد
بنـاء علـى مجموعـة
التقاريـر باإلضافـة إلـى تصـور االتجاهـات والتنبـؤات ً
301
واسـعة مـن المؤشـرات البحريـة والعلميـة المتاحـة.
يتـم جمـع البيانـات مـن حسـابات األقمـار الصناعيـة وأخـذ عينـات مباشـرة
مـن المحيطـات ونمـاذج رقميـة للمحيطـات العالميـة بمـا فـي ذلـك البحـر
األبيـض المتوسـط.
علاوة علـى ذلـك ،تتوفـر مؤشـرات مراقبـة المحيطـات باإلضافـة إلـى
تقريـر علمـي موسـع يتـم نشـره بشـكل دوري مـع أكثـر مـن  30مؤسسـة
302
وأكثـر مـن  100عالـم.
المالحظـات والتنبـؤات التـي تنتجهـا الخدمـة تدعـم جميـع القطاعـات
أيضـا مـن أجـل التحسـين
البحريـة ،سـواء مـن أجـل تطويـر الخدمـات ولكـن ً
الفعـال فـي صنـع السياسـات .وتشـمل هـذه مجـاالت السياسـة مثـل
السلامة البحريـة ،وإدارة المـوارد البحريـة ،والبيئـة السـاحلية والبحريـة
303
وكذلـك الطقـس ،والتنبـؤات الموسـمية والمنـاخ.

الجهات الفاعلة والهيئات ذات الصلة باالبتكار
باإلضافـة إلـى المبـادرات والمنصـات السـابقة التـي تمـت مناقشـتها،
يجـب تسـليط الضـوء علـى دور المجموعـات البحريـة.
عـادة مـا يتـم هيكلـة المجموعـات كمؤسسـات لشـركات مترابطـة،
ومؤسسـات مرتبطـة ،وهيئـات بحثيـة ،ومـا إلـى ذلـك ،علـى هـذا النحـو،
أصبحـت جهـات فاعلـة ذات صلـة بشـكل متزايـد فـي نظـام إيكولوجـي
فعـال لالبتـكار عبـر البحـر األبيض المتوسـط ،305وهم العبين رئيسـيين في
تطويـر اقتصـاد أزرق مسـتدام بالكامـل فـي المنطقـة.
أيضـا محـركات أساسـية السـتيعاب االبتـكار المسـتدام مـن قبـل
وهـي ً
الشـركات وأصحـاب المصلحـة اآلخريـن فـي المجـاالت األساسـية لتنميـة
االقتصـاد األزرق فـي البحـر األبيـض المتوسـط.
وللقيـام بذلـك ،فإنهـم يميلـون إلـى لعـب دور مهـم فـي المشـاركة مـع
مسـتثمرين مسـتدامين مـن القطاعيـن العـام والخـاص ،والذيـن يهتمـون
بشـكل متزايـد بتمويـل المشـاريع المسـتدامة المبتكـرة والجذابـة.

الشكل  :17توزيع المجموعات البحرية عبر البحر
المتوسط
جنوب شرق المتوسط
4%

شـبكة المراقبـة والبيانـات البحريـة األوروبيـة هـي شـبكة مـن المنظمـات
304
التـي تدعمهـا السياسـة البحريـة المتكاملـة لالتحـاد األوروبـي.
وفقـا
ً
معـا لمراقبـة البحـر ومعالجـة البيانـات
تعمـل هـذه المنظمـات ً
للمعاييـر الدوليـة وإتاحـة هـذه المعلومـات مجانً ـا كطبقـات بيانـات قابلـة
للتشـغيل المتبـادل ومنتجـات بيانـات.
تـم إنشـاء سلسـلة مـن نقـاط التفتيـش فـي حـوض البحـر لتقييـم مـدى
إمكانيـة العثـور علـى البيانـات البحريـة وسـهولة الوصـول إليهـا والتشـغيل
بـدءا
المتبـادل وإعـادة االسـتخدام فـي جميـع أحـواض البحـار األوروبيـةً ،
مـن البحـر األبيـض المتوسـط والبحـر الشـمالي منـذ عـام .2013
تـم إطلاق بوابـة اسـتيعاب بيانـات  EMODnetفـي عـام  .2017وهـي
واسـتراتيجيا السـتهداف مجموعـات البيانـات التـي
اسـتباقيا
نهجـا
ً
ً
تتخـذ ً
يمكـن أن تسـد الفجـوات الرئيسـية مـن خالل الوصول إلـى مبادرات أخرى،
أو مجتمعـات محـددة تقـوم بجمـع البيانـات ولكنهـا ال تشـارك بياناتهـا
بشـكل تقليـدي ،مثـل القطـاع الخـاص.

جنوب غرب المتوسط
16%

البحر األدرياتيكي
(خارج االتحاد األوروبي)
5%

االتحاد األوروبي
(غرب المتوسط)
61%

االتحاد األوروبي
(شرق المتوسط)
14%

الشكل  :18توزيع المجموعات البحرية استناداً
إلى حجمها
33%

36%

22%

9%

بدائية

ناشئة

نامية

ناضجة

مصدر الشكلين  17و :18المجموعات البحرية في منطقة البحر األبيض
المتوسط) 2019طسوتملا لجأ نم داحتالا(
https://www.copernicus.eu/en 300

https://www.copernicus.eu/en/copernicus-services/marine 301

https://marine.copernicus.eu/access-data/ocean-monitoring-indicators 302
https://www.copernicus.eu/en/copernicus-services/marine 303
https://emodnet.eu/en/what-emodnet 304
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أيضـا جهـات فاعلـة محوريـة فـي تعزيـز
الجامعـات ومراكـز البحـوث هـي ً
البحـث واالبتـكار فـي المنطقـة .فـي هـذا الصـدد ،تلعب اتحـاد الجامعات
محوريـا فـي الجمـع بيـن  130جامعـة من  23دولة عبر
دورا
ً
المتوسـطيةً ،
306
منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط.
وفـي جهـد أساسـي لتسـريع االبتـكار المسـتدام ،تتمثـل مهمـة اتحـاد
الجامعـات المتوسـطية فـي تطويـر البحـث والتعليـم فـي المنطقـة
األورومتوسـطية لتعزيـز التعـاون العلمـي والثقافـي واالجتماعـي
واالقتصـادي فـي مختلـف المجـاالت العلميـة فـي جميع أنحـاء المنطقة.
من خالل العمل كـ "جامعة بال جدران" ،تعزز اتحاد الجامعات المتوسطية
تنميـة القـدرات مـن خلال العالميـة والتنقـل ،وتخطـط ألنشـطة جمـع
األمـوال ،وتدعـم ضمـان الجـودة فـي التعليـم ،بمـا فـي ذلـك األحـداث
والتدريـب.
مـن خلال العديـد مـن المبـادرات التـي نفـذت علـى مـدى عقديـن ،أصبـح
اتحـاد الجامعـات المتوسـطية نقطـة مرجعيـة للتعـاون الجامعـي الدولـي
واسـتجابة للتحديـات التـي تواجـه منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط.
علـى وجـه الخصـوص ،دعمـت اتحـاد الجامعـات المتوسـطية بلـدان جنوب
البحـر األبيـض المتوسـط ،بمـا فـي ذلـك مـن خلال الشـبكات الفرعيـة
المواضيعيـة (النقـل واللوجسـتيات ،والمنـاخ ،والسـياحة ،والمـوارد
الطبيعيـة ،ومـا إلـى ذلـك) .307رعايـة حاضنـات الجامعـات فـي جميـع
أنحـاء المنطقـة 308.لقـد أثبـت االسـتثمار فـي البحـث واالبتـكار حتـى اآلن
حقـا فـي
مهمـا فـي السـعي لتحقيـق مبتكـر ومسـتدام ً
دورا
ً
أنـه يلعـب ً
االقتصـاد األزرق علـى ضفتـي البحـر األبيـض المتوسـط.

https://www.uni-med.net/en/about-us/ 306

https://www.uni-med.net/tag/subnetwork/ 307

https://ufmsecretariat.org/reinforcing-innovation-employability-nexus-mediterranean-new-handbook/ 308
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المستقبل ()2030-2021
مهمـا فـي السـعي
دورا
ً
لقـد أثبـت البحـث واالبتـكار حتـى اآلن أنـه يلعـب ً
لتحقيـق إبتـكار وإسـتدامه حقيقيـة فـي االقتصـاد األزرق علـى ضفتـي
البحـر األبيـض المتوسـط.
حيويـا بشـكل متزايـد في تطويـر اقتصاد أزرق
دورا
ً
يلعـب البحـث واالبتـكار ً
مسـتدام للمنطقـة فـي المسـتقبل ،بينمـا أصبحـت الشـراكات والتعـاون
بيـن األوسـاط األكاديميـة والصناعـات والحكومـات عوامـل تمكيـن
محوريـة.
مـن أجـل تحقيـق هـذه التوقعـات ،يجـب أن تكـون الجامعـات والمعاهـد
اسـتراتيجيا
البحثيـة سـريعة االسـتجابة وقابلـة للتكيـف وموجهـة
ً
ومحكومـة بشـكل مسـتقل ومترابطـة بشـكل كامـل مـع الشـركاء
أيضـا السـماح بتعـاون أكبـر
اإلقليمييـن والشـبكات الدوليـة .مـن الضـروري ً
بيـن األوسـاط األكاديميـة والصناعـة والحكومـة لتعزيـز االبتـكار وقابليـة
التوظيـف.
في هذا الصدد ،يجب أن تكون أولويات االبتكار والبحث لالقتصاد األزرق
فـي منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط التـي حددهـا برنامـج BlueMed
للبحـوث اإلسـتراتيجية واالبتـكار بمثابـة إرشـادات .تشـمل القطاعات ذات
األهميـة :النظـم اإليكولوجيـة ،وتغيـر المنـاخ ،والتقنيـات الحيويـة ،وتربيـة
األحيـاء المائيـة ،ومصايـد األسـماك ،والسـياحة ،وبنـاء السـفن ،والنقـل،
وأنظمـة المراقبـة ،والبيانـات ،والمنصـات البحريـة ،والتـراث الثقافـي
والتخطيـط المكانـي.
ومـع ذلـك ،مـن أجـل تسـريع نقـل االبتـكار مـن البحـث إلـى شـركات
االقتصـاد األزرق ،تتالشـى الحـدود بيـن المجـاالت المختلفـة بشـكل
متزايـد ،ممـا يـؤدي إلـى نظـام من اإلجـراءات التآزرية التي يتعين تسـريعها
فـي المسـتقبل:

•تعمل شركات الصناعة كمركز لإلنتاج.
•توفر الحكومات بيئة مواتية (مثل توفير الحوافز واالستقاللية
واالستقرار)؛
•يقوم المجتمع المدني والقطاع الثالث بتحفيز المصالح المحلية
والسعي وراء اإلمداد الفعال للخدمات واالبتكار على المستويات
الشعبية ،مع التعبير عن االحتياجات المحلية.
طموحـا
يجـب علـى الصناعـة أن تسـاهم بشـكل أكبـر مـن خلال التـزام أكثـر
ً
باالبتـكار المسـتدام والبحـث التعاونـي.
سـيكون هـذا ممكنً ـا مـن خلال توفيـر فـرص عمـل للباحثيـن والمبتكريـن
الشـباب والمهـرة ،مـع المشـاركة فـي تطويـر المناهـج لجعـل هـذا
جـزءا ال يتجـزأ مـن مؤسسـات االقتصـاد األزرق في البحر األبيض
الموقـف ً
المتوسـط فـي المسـتقبل.
محوريا ،ال سـيما في
دورا
ً
ومع ذلك ،سـيظل صناع السياسـات في لعب ً
أيضـا ،تعـد الحوافـز الفعالـة لـكل
تحسـين البيئـة التنظيميـة والسياسـاتيةً .
أمـرا بالـغ األهميـة لتسـهيل تنميـة
مـن األوسـاط األكاديميـة والصناعيـة ً
تعاونيـة ومبتكـرة مسـتدامة لالقتصـاد األزرق عبـر البحـر المتوسـط
ويجـب أن يكـون هنـاك دفعـة جماعيـة لتعزيـز "العالقـة بيـن االبتـكار
والتوظيـف" فـي المسـتقبل فـي منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط .يجـب
أن يتـم تقديـم هـذه الدفعـة بشـكل جماعـي مـن قبـل جميـع الجهـات
وذكـورا ،سـواء أكانـوا صنـاع سياسـات /سـلطات أو رواد
الفاعلـة ،إناثً ـا
ً
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أعمـال أو باحثيـن أو أعضـاء فـي المجتمـع المدنـي.

•الجامعات ومراكز البحث هي مصدر المعرفة والتكنولوجيا
الجديدة.
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المهارات البحرية
والمهن
والتوظيف
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مقدمة
لقـد لوحـظ تسـارع فـي الوظائـف فـي جميـع قطاعـات االقتصـاد األزرق
خلال العقـد الماضـي  -حيـث تمثـل بعـض القطاعـات ذات الصلـة مثـل
النقـل ومصايـد األسـماك والسـياحة الحصـة األكبـر مـن السـوق ،ولكـن
أيضـا مـع تطـورات مثيـرة لالهتمـام فـي تربيـة األحيـاء المائيـة والطاقـة
ً
علـى سـبيل المثـال.
اسـتنادا إلـى الـدور ذي الصلـة لمصايـد األسـماك والسـياحة ،ال سـيما
ً
بالنسـبة لشـواطئ جنـوب البحـر األبيـض المتوسـط ،فـي الواقـع ،نمـت
مؤخـرا فـي مجـال تربيـة األحيـاء المائيـة البحريـة ،مـع بقـاء
فـرص العمـل
ً
اإلمكانـات (التـي لـم يتـم تقييمهـا إلـى حـد كبيـر) فـي القطاعـات الناشـئة
مثـل التكنولوجيـا الحيويـة الزرقـاء والطاقـات البحريـة المتجـددة
ولذلـك فـإن اإلمكانـات قائمـة لمجموعـة واسـعة مـن فـرص العمـل
والوظائـف الجديـدة فـي كل مـن الشـواطئ الشـمالية والجنوبيـة للبحـر
األبيـض المتوسـط .ومـن أجـل دعـم االقتصـاد األزرق المسـتدام بالكامل،
مـن المهـم تواجـد مجموعـة واسـعة مـن المهـارات المبتكـرة في منطقة
البحـر األبيـض المتوسـط.

لذلـك ،هنـاك حاجـة إلـى دعـم التدريـب والتعليـم عبـر المهـن ذات الصلـة
بالمالحـة البحريـة مـن أجـل دعـم التطـورات التكنولوجيـة ومواجهـة
التحديـات البيئيـة .يجـب أن تنعكـس سياسـات التعليـم والتوظيـف
المسـتهدفة بعنايـة علـى الخصائـص القطاعيـة الفرعيـة واإلقليميـة ،إذا
تمامـا كوسـيلة لضمـان المزيـد مـن
كانـت تهـدف إلـى أن تكـون فعالـة
ً
الفـرص الوظيفيـة والوظائـف الجيـدة فـي االقتصـاد األزرق فـي جميـع
أنحـاء المنطقـة.
األهـم مـن ذلـك ،أن العديـد مـن شـبكات وأدوات التدريـب والتعليـم
متاحـة بالفعـل ،ولكـن يجب تعزيزها ومشـاركتها بشـكل أكبر عبر المنطقة
والجهـات الفاعلـة المختلفـة فيهـا .علـى وجـه الخصـوص ،ال يـزال هنـاك
عـدم توافـق بيـن مهـارات القـوى العاملـة واالحتياجـات المتطـورة
ألنشـطة االقتصـاد األزرق المختلفـة.
وبالتالـي ،فـإن التوظيـف الفعـال والدعـم الوظيفـي يتطلـب تعاونً ـا
كبيـرا مـن خلال النهـج الالمركزيـة ،عبـر جميـع نطاقـات الجهـات الفاعلـة
ً
المحليـة واإلقليميـة (الحلـزون الرباعـي الـذي يشـمل أصحـاب المصلحـة
مـن القطاعيـن العـام والخـاص والبحـوث وأصحـاب المصلحـة) .هـذا مجـال
يحتـاج إلـى دعـم السياسـات حتـى للممارسـات القائمـة.
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نظرة عامة
حيويـا فـي النظـام البيئـي لألعمـال فـي
عنصـرا
يعـد االقتصـاد األزرق
ً
ً
متزايـدا مـن
جـزءا
منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط ،وبالتالـي يمثـل
ً
ً
الوظائـف والمهـن المهنيـه فـي جميـع أنحـاء المنطقـة.
كمـا هـو موثـق فـي هـذا التقريـر ،مـن الواضـح أن أربـاب العمـل الرئيسـيين
فـي هـذا القطـاع همـا السـياحة السـاحلية والبحريـة ومصايـد األسـماك،
مـع عـدد مناسـب مـن المهنييـن العامليـن فـي النقـل البحـري وأنشـطة
الموانـئ المختلفـة األخـرى.
ومـع ذلـك ،تظهـر إمكانـات كبيـرة إلنشـاء مجموعـات ومهـارات مهنيـة
مبتكـرة فـي عـدد مـن المجـاالت األقـل بـروزً ا ولكنهـا بالتأكيـد شـديدة
االبتـكار ،مثـل تربيـة األحيـاء المائيـة البحريـة المسـتدامة ،والتقنيـات
الحيويـة الزرقـاء ،والطاقـات البحريـة المتجـددة .علـى الرغـم مـن كونهـا
حاليـا علـى شـاطئ شـمال البحـر األبيـض المتوسـط -كمـا هـو موثق
بـارزة ً
فـي أقسـام محـددة مـن هـذا التقريـر  -فـإن تلـك المناطـق الناشـئة لديهـا
أيضـا إمكانيـة لخلـق فـرص عمـل فـي السـاحل الجنوبـي.
ً
علاوة علـى ذلـك ،يمكـن للتكنولوجيـات الجديـدة المبتكـرة أن تسـمح
بفـرص العمـل ذات الصلـة فـي جميـع أنحـاء المنطقـة ،وبالتالـي توفيـر
مسـار لوصـول أكبـر للشـباب والنسـاء للوفـاء بوظائفهـم داخـل القطـاع.
عندمـا ال يتمكـن العمـال الشـباب والخريجـون والباحثـون مـن العثـور علـى
فرص عمل الئقة  -سواء كان ذلك في بلدانهم أو في المنطقة األوسع
بشـكل عـام  -فإنهـم يخاطـرون بالدخـول فـي حالـة البطالـة الكاملـة أو
طبيعيـا،
خيـارا
الناقصـة .فـي هـذا السـياق ،يصبـح االنتقـال إلـى بلـد آخـر
ً
ً
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المتوسـط
األهـم مـن ذلـك ،كشـفت النـدوة اإلقليميـة لالتحـاد مـن أجـل
حـول المهـارات والمهـن والوظائـف الزرقـاء( 311عقـدت فـي  19نوفمبـر
 2019فـي بروكسـل) عـن عـدد مـن الجوانـب المحوريـة لتعزيـز الوظائـف
القيمـة والمسـار الوظيفـي فـي المنطقـة.
أبـرز الحـدث أن مجموعـة متنوعـة مـن االسـتراتيجيات واألدوات للتطويـر
الوظيفـي األزرق موجـودة بالفعـل فـي البحـر األبيـض المتوسـط .علـى
هـذا النحـو ،يمكـن اعتمادهـا بشـكل أكبـر فـي جميع أنحـاء المنطقة إذا تم
تكييفهـا بشـكل صحيـح مـع االحتياجـات المحـددة للقطاعـات والجهـات
الفاعلـة المحليـة فـي كل بلـد.
مـن بيـن هـؤالء ،يهـدف مشـروع  BlueSkillsإلـى تعزيـز فـرص العمـل
البحـري 312مـن خلال تطويـر المهـارات وتبـادل المعرفـة وتقييـم البحـوث
مـن أجـل منطقـة متوسـطية أكثـر اسـتدامة.
هدفهـا هـو تطويـر مناهـج جديـدة وزيـادة فـرص العمـل فـي القطاعيـن
البحري .من خالل دعم المجتمعات األورومتوسـطية ألصحاب المصلحة
فـي االقتصـاد األزرق مـن خلال التعليـم العالـي والبحث واالبتكار ،سـيعزز
المشـروع المعرفـة المشـتركة لمنطقـة البحـر األبيـض المتوسـط.
تشـمل المشـاريع والمبـادرات المهمـة األخـرى التـي نُ فـذت فـي منطقـة
البحـر األبيـض المتوسـط  مشـروع  ،Deep Blueومبـادرة ،BlueMED
و  ،EMSEA Medوالفرصـة العاليـة للتوظيـف التنفيـذي لمنطقـة
البحـر األبيـض المتوسـط ،أو مشـروع الفرصـة الجديـدة للبحـر األبيـض
المتوسـط أو مشـروع مبـادرة الوظائـف (( .)Med4Jobsانظـر المربـع
)23

يقـدم الجـدول أدنـاه لمحـة عامـة عـن التحديـات والفـرص الرئيسـية عبـر
أنشـطة االقتصاد األزرق ذات الصلة .الحظ أنه يمكن االطالع على مزيد
مـن التفاصيـل حـول الوظائـف /الفـرص الوظيفيـة ،بمـا فـي ذلـك للشـباب
والنسـاء ،باإلضافـة إلـى احتياجـات المهـارات المحـددة لـكل قطـاع فـي
األقسـام المحـددة مـن هـذا التقريـر.
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المربع  22نظرة عامة على الخصائص الخاصة باحتياجات المهارات
واإلمكانيات الوظيفية عبر القطاعات في البحر األبيض المتوسط
نشاط
االقتصاد
األزرق

األداء

الشباب والنساء

احتياجات المهارات والوظائف

السياحة

النشاط المستمر
(الحاجة إلى الدعم
لدفع االستدامة
الكاملة)

◄هناك حاجة إلى مجموعة واسعة من
المهارات المادية (الشهادات ،والكفاءات
التقنية ،وما إلى ذلك) والمهارات
الشخصية (اللغات ،والقدرات اإلدارية،
وما إلى ذلك) من أجل تعزيز التنمية
المستدامة في هذا القطاع .وهناك
حاجة إلى استراتيجية شاملة لدعم
المهارات.

◄ 54٪من العاملين في
األنشطة األساسية هم من
النساء
◄توجد فرص عمل للشباب
(تقنيات جديدة ،ابتكار)

الطاقة البحرية
المتجددة

نشاط ناشئ
(مع منافذ قيمة)

◄المهارات الفنية والمهنية الالزمة في
قطاعات إنتاج الطاقة المستدامة،
والوظائف البيئية ،والتصميم والتخطيط
؛ تحليل سياسة الطاقة؛ اقتصاديات
الطاقة واالستشارات ؛ البحث والتطوير،
إلخ.

◄يحتمل إجتذاب المهنيين
الشباب لقطاع الطاقة
المتجددة وفرص العمل فيه
◄فرص متنوعة للشباب  /النساء
ذوي المهارات العالية
◄تواجه النساء حواجز أمام
التوظيف واالحتفاظ بالوظائف
في صناعة الطاقة التي ال يزال
الرجال يسيطرون عليها

مصايد
األسماك
وتربية األحياء
المائية

استمرار النشاط
(مصايد األسماك)
والنشاط المتزايد
(تربية األحياء المائية)
(أي التنويع من مصايد
األسماك إلى تربية
األحياء المائية)

◄المهارات الفنية والمهنية الالزمة في
االستزراع المائي المستدام  /تربية
األحياء البحرية ،التصميم والتخطيط ؛
تنفيذ االقتصاد الدائري
◄مهارات أكبر مطلوبة لصانعي السياسات
إلنشاء مناطق ساحلية فعالة مخصصة
لتربية األحياء المائية في البحر األبيض
المتوسط
◄يجب تحسين المعرفة العامة للشركات
الصغيرة (بما في ذلك القدرة على
التعامل مع المستثمرين المستدامين
في القطاع)

◄إمكانيات توظيف للشباب
والنساء (العمل بدوام كامل،
بدوام جزئي ،والموسمي)
مهما
دورا
◄تلعب النساء ً
ً
أيضا ً
في تربية األحياء المائية ،حيث
تتمثل مساهمتهن الرئيسية
في كل من مصايد األسماك
الصغيرة والصناعية في مرحلة
التجهيز والتسويق

األمن
والسالمة

تزايد النشاط
(فرصة للمهن
الجديدة)

◄تعددية التخصصات (تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،اإلدارة،
الرياضيات ،علم االجتماع ،القانون ،إلخ).
◄مهارات التحقق من صحة البيانات،
وتكامل مصادر بيانات األمان المختلفة،
والتطبيقات الجديدة لبيانات األمان،
والتكامل عبر القطاعات للمعرفة
المتولدة ،وما إلى ذلك.

◄ال يزال يتعين تحديد فرص
مختلفة للمهنيين الشباب،
حيث أن هذه قطاعات ناشئة
نسبيا
ً
قطاعا يحركه الرجال
◄ال يزال
ً
ويلزمه بذل جهود لتقليص
الفجوات بين الجنسين
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نشاط
االقتصاد
األزرق

األداء

احتياجات المهارات والوظائف

الشباب والنساء

النقل
والموانئ

النشاط الثابت
(تخضير كمعزز)

◄الموانئ الخضراء كفرصة عمل ناشئة
◄نقص التجارة الخارجية والبيئة
واالستدامة والرقمنة والعمليات
اللوجستية للموانئ
◄القدرة اإلدارية على إعادة تعريف
النماذج في الوقت المناسب وإعادة
تحديد سالسل التوريد الحالية

◄تعزيز المسار الوظيفي للشباب
والنساء  -الظروف االجتماعية
الجيدة والوظائف الجديدة
الجذابة
◄قابلية توظيف عالية للشباب
في مجتمعات الموانئ
اللوجستية

البحث
واالبتكار
(مستعرض
للقطاعات)

تزايد النشاط
(وظائف شاملة)

◄مجموعة واسعة من الفرص الجديدة
داخل وعبر القطاعات التقليدية والناشئة
حديثً ا

◄مجال مهم لتوظيف الباحثين
والنساء الشباب
◄يمكن أن تجد الدعوة إلى
حليفا
ً
خال من القمامة
اقتصاد ٍ
أساسيا في أوساط الشباب
ً
في جميع أنحاء المنطقة
◄التخصصات التي تناسب
الشباب والنساء غير نشطة
حاليا في سوق العمل.
ً

محاربة
القمامة
البحرية (فرصة
لوظائف
جديدة قيمة)

استمرار النشاط

◄جمع البيانات اإلقليمية ذات الصلة عن
القمامة
◄حلول خالية من القمامة للشركات
والشركات الناشئة
◄قدرة أصحاب المصلحة المتعددين على
المشاركة.

◄يمكن أن تجد الدعوة إلى
حليفا
ً
خال من القمامة
اقتصاد ٍ
أساسيا في أوساط الشباب
ً
في جميع أنحاء المنطقة
◄التخصصات التي تناسب
الشباب والنساء غير نشطة
حاليا في سوق العمل
ً
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المربع رقم ( 23المهارات والمبادرات المهنية البحرية)
BlueSkills

مشـروع يعـزز فـرص الوظائـف البحريـة "الزرقـاء" مـن خلال تطويـر المهـارات وتبـادل المعرفة وتقييـم البحوث من
313
أجـل البحـر األبيض المتوسـطاألكثر اسـتدامة.

Deep Blue

مشـروع يهـدف إلـى تطويـر المهـارات وبنـاء القـدرات مـن خلال تعزيـز الحـوار الجيوسياسـي والتعـاون العلمـي
314
الدولـي (دبلوماسـية العلـوم) فـي منطقـة غـرب البحـر األبيـض المتوسـط.

BlueMED

مبـادرة تهـدف إلـى تعزيـز الرؤيـة المشـتركة للبحـر األبيـض المتوسـط األكثـر صحـة وإنتاجيـة ومرونـة ،وتعزيـز
الرفاهيـة االجتماعيـة للمواطنيـن واالزدهـار ،اآلن ولألجيـال القادمـة ،وتعزيـز النمـو االقتصـادي والوظائـف.

EMSEA Med

هـو الفـرع المتوسـطي لجمعيـة معلمـي علـوم البحـار األوروبيـة الـذي تـم تشـكيله فـي المؤتمـر السـنوي #
316
 EMSEA15فـي جزيـرة كريـت فـي أكتوبـر .2015

HOMERe

فرصـة عاليـة لبرنامـج التوظيـف التنفيـذي لمنطقـة البحـر األبيـض المتوسـط والتـي تعـزز التنقـل الداخلـي بيـن
دول البحـر األبيـض المتوسـط ،ويسـتهدف فـي الغالـب الطلاب البارزيـن فـي السـنة األخيـرة مـن دراسـتهم قبـل
317
التخـرج.

MedNC

يعالج التحدي المتمثل في التكامل االجتماعي والمهني للشـباب ،وال سـيما لمن ال يتلقون التدريب والتعليم،
مـن خلال حشـد وتعزيـز التعـاون بيـن أصحـاب المصلحـة من كل من ضفتي البحر األبيض المتوسـط ،بما في ذلك
318
مدارس الفرصة الثانية.

Med4Jobs

مشـروع مبـادرة البحـر األبيـض المتوسـط للوظائـف يهـدف إلـى المسـاعدة فـي زيـادة فـرص العمـل للشـباب
والنسـاء ،وسـد الفجوة بين العرض والطلب على العمل ،وتعزيز ثقافة ريادة األعمال وتنمية القطاع الخاص

315

319

 313موقع مشروع https://ufmsecretariat.org/project/blueskills-blue-jobs/ :BlueSkills
https://deepblue.co.in/ 314

 315موقع  BlueMEDالمبدئيhttp://www.bluemed-initiative.eu/ :

 316موقع http://www.emsea.eu/info.php?pnum=15 :EMSEA Med

 317موقع برنامج https://ufmsecretariat.org/project/homere-high-opportunity-for-mediterranean-executive-recruitment/ :HOMERe

 318موقع مشروع https://ufmsecretariat.org/project/mednc-new-chance-mediterranean-network/ :MedNC

 319موقع مشروع https://ufmsecretariat.org/project/mediterranean-initiative-for-jobs-med4jobs/ :Med4Jobs
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مـن المجـاالت المهمـة للدعـم لتعزيـز مهـارات االقتصـاد األزرق المبتكـرة
والتطويـر الوظيفـي توفيـر خدمـات التدريـب والتوجيـه والتوفيـق بيـن
الباحثيـن عـن عمـل فـي مختلـف الصناعـات .يمكـن تبسـيط الممارسـات
الحاليـة فـي بعـض المجـاالت وقطاعـات االقتصـاد األزرق فـي البحـر
األبيـض المتوسـطإلـى المنطقـة بأكملهـا ومجموعـة أنشـطة االقتصـاد
األزرق.
علاوة علـى ذلـك ،تعـد صقـل مهـارات العامليـن الحالييـن فـي االقتصـاد
األزرق وإعـادة تأهيلهـم مـن األنشـطة المحوريـة إلعـادة التـوازن بيـن
الوظائـف والمهـارات الزرقـاء عبـر منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط،
علـى المسـتويين المحلـي والوطنـي .وتجـدر اإلشـارة إلـى أن زيـادة النمـو
وفـرص العمـل فـي بلـدان الجنـوب سـيكون لها آثار إيجابيـة على المنطقة
بأكملهـا.
يحتاج مقدمو التعليم والتدريب بهذا المعنى إلى االستجابة في الوقت
المناسـب لمجموعـة متغيـرة باسـتمرار مـن االحتياجـات عبـر القطاعـات
والمناطـق ،مـن خلال تقديـم قـدر أكبـر مـن التخصصـات المتعـددة فـي
عـرض التدريـب المسـتقبلي.

يمثـل "هجـرة العقـول" (أي ميـل األفـراد المهـرة إلـى تـرك أماكـن  /بلـدان
المنشـأ لالنتقـال إلـى أماكـن أجنبيـة حيـث يمكنهـم العثـور علـى وظائـف
أكثـر قيمـة) مشـكلة رئيسـية يجـب معالجتهـا علـى الفـور :توفيـر المهارات
والكفـاءات األفضـل لالقتصـاد األزرق بشـكل عـام ،هـو أحـد وجهـي
العملـة فـي هـذا التحـدي ذي الصلـة  -واآلخـر هـو الحاجـة إلـى مزيـد مـن
االسـتثمارات لتعزيـز القـدرة التنافسـية واالبتـكار فـي القطـاع ،ممـا يوفـر
طلبـا أكبـر علـى المهنييـن المؤهليـن.
ً
وبالمثـل ،هنـاك نقـص فـي أدوات الوعـي بشـأن المهـن المهنيـة الجديدة
(أيـام التدريـب ،توجيـه رفيـع المسـتوى ،إلـخ) والتـي تسـتهدف بشـكل
خـاص المهنييـن الشـباب مـن الجنسـين (ذكـور وإنـاث).
ويقـدم الجـدول أدنـاه رقـم  18لمحـة عامـة عـن االسـتنتاجات المختلفـة
320
التـي توصلـت إليهـا النـدوة اإلقليميـة لالتحـاد مـن أجـل المتوسـط

يجـب تقديـم الجوانـب الشـاملة  -بمـا فـي ذلـك الرقمنـة ،والتخضيـر،
والمهـارات اللينـة والتقنيـة (بمـا فـي ذلـك ريـادة األعمـال وإدارة وسـائل
فضال عن اإلحصائيات والتخطيط
التواصـل االجتماعـي والقـدرة اللغوية)،
ً
المكانـي البحـري.

المربع  :24استنتاجات الندوة اإلقليمية األولى لالتحاد من أجل المتوسط حول المهارات الزرقاء والوظائف واألعمال
( ،2019/11/19بروكسل)

تعزيز برامج التنقل والتدريب التشغيلي
(مثل برنامج  )OGS Deep Blueوطلب
تخفيف شروط األهلية والمشاركة في
برامج االتحاد األوروبي التي تتناول
المهارات والوظائف (كما في إيراموس +
وإنتريج ومختلف إيميف وما إلى ذلك)

العمل على تبادل وفتح الوصول إلى
المعلومات والبيانات المتعلقة بقضايا
توظيف المهارات

نشر استخدام منصة االقتصاد األزرق
المتوسط ( )VKCكمنصة لتبادل
المعلومات /األدوات التربوية /المشاريع
واالتصال  -استراتيجيات التخصص الذكية

تقديم المزيد من المناهج متعددة
التخصصات في التدريبات

تعزيز الكفاءات والمهارات في مجال
الرقمنة ،والبيئة ،والمهارات اللينة
والمهارات التقنية ،واألمن ،وريادة األعمال،
واالقتصاد االجتماعي واالقتصادي،
والمناهج متعددة التخصصات ،ووسائل
اإلعالم االجتماعية ،واللغات ،واإلحصاءات،
والقانون والتخطيط المكاني البحري

تتبع احتياجات التدريب  /التوجيه /
التوفيق (مثل مبادرة  ،Med4jobsمشروع
 ،MENTORمشروع )MARINEM

تطوير المهارات المهنية :التدريب على
التعليم والتدريب المهني والتدريب قصير
المدى  /التعلم مدى الحياة مطلوبان أكثر
من الشهادات الجامعية .بشكل عام ،هناك
حاجة إلى تدريب يرتبط مباشرة بأصحاب
العمل

معالجة عدم التوافق بين مناهج التعليم
ومجموعة المهارات التي يحتاجها السوق

رفع مستوى الوعي حول الوظائف
المهنية الجديدة (األيام المفتوحة ،التوجيه
عالي المستوى ،إلخ).

https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2020/12/SeminaronBlueskillsCareersandJobs19November2019.pdf 320
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تتوفـر نظـرة عامـة علـى مجموعـة واسـعة مـن التدريبـات واألنـواع عبـر
سـاحل االتحـاد األوروبـي للبحـر األبيـض المتوسـط  -ولكـن األكثـر قابليـة
أيضـا علـى السـاحل الجنوبـي –
للتطبيـق ً
معروضـة فـي الجـدول أدنـاه ،علـى النحـو المنصـوص عليـه مـن قبـل
المجلـس البحـري األوروبـي ،321لتوضيـح الخيـارات المتاحـة للمهنييـن.

مربع  25أنماط التدريب عبر دورات الدراسات العليا
نوع التدريب

محتوى التدريب

من يقوم بالتدريب

سوق العمل
المحتمل

شكل التدريب

دورات درجة
جامعية قائمة
على البحث
(بكالوريوس،
ماجستير ،دكتوراه)

تدريب بحثي تأديبي
ومتعدد التخصصات،
مدفوع بالفضول .يتطلب
في الغالب أطروحة بحث.

موظفو الجامعة
مع واجبات البحث
والتدريس

البحث العلمي،
التدريس ،القطاع
الخاص ،الصناعة،
اإلدارة العلمية

في الغالب دورات
حضور بدوام كامل،
تتزايد مع التعلم
اإللكتروني

التدريب البحري
للمحترفين
دورات الدبلوم
المهني

بناء وإصالح السفن،
التشغيل ،اإلرشاد،
القانون البحري ،إدارة
شؤون الشحن

الجامعات
والمعاهد للتعليم
اإلضافي

الحركة البحرية
وجميع جوانب
صناعة الشحن
البحري

حضور التدريس
والتعلم عن بعد

شهادات الهندسة
والتكنولوجيا
(بكالوريوس
وماجستير)

الهندسة البحرية ،هندسة
المحيطات ،العمارة
البحرية ،الديناميكا
المائية ،التكنولوجيا
البحرية

الجامعات التقنية
والفنون التطبيقية

مهندسون
وفنيون

حضور بدوام كامل
في الغالب ،تدريب
قائم على العمل،
التعلم عبر اإلنترنت
والتعلم عن بعد

دبلومات قطاعية
متخصصة،
دورات معتمدة،
دورات تدريب
مهني (دبلوم،
بكالوريوس،
ماجستير)

قطاع محدد على
سبيل المثال إدارة
السياحة ،تربية األحياء
المائية وتكنولوجيا
الصيد ،المناطق البحرية
المحمية ،إدارة الموارد
البحرية ،التأمين البحري،
إدارة السواحل

الصناعة والمعاهد
التعليمية
المعتمدة،
والجامعات
(الفنية)،المنظمات
غير الحكومية
والمؤسسات
الهادفة للربح وغير
الهادفة للربح

إدارة متوسطة
وعالية المستوى
في القطاع
المقابل

التعلم القائم على
العمل ،بدوام جزئي
وبدوام كامل ،دورات
التواجد ،التعلم عن
بعد ،التدريب الداخلي

تدريب داخلي
للدبلومات
والشهادات
المهنية

التكنولوجيا واإلدارة
والمهارات األخرى
المحددة لكل صناعة

المدربين الخارجيين
والداخليين
المحترفين

التطوير الوظيفي
داخل الصناعة،
ومؤهالت
المبتدئين
والمرافقين

عروض قصيرة
وموجهة

المصدر :المجلس البحري األوروبي ،تدريب المحترفين البحريين في القرن الحادي والعشرين ()2018

https://www.marineboard.eu/sites/marineboard.eu/files/public/publication/EMB_FSB2_2018_Web_v1.pdf 321
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المستقبل ()2030-2021
هنـاك أكثـر مـن وكيـل نشـط مشـارك فـي عمليـة بنـاء بيئـة صحيـة،
للوظائـف المسـتقبلية فـي االقتصـاد األزرق المسـتدام عبـر البحر األبيض
المتوسـط .وتعتبـر الشـركات والمؤسسـات والمـدارس ومراكـز التدريـب،
فضلا عـن الجهـات الفاعلـة األخـرى ذات الصلـة فـي المجتمـع المدنـي،
ً
جهـات فاعلـة محوريـة.
كمـا هـو مذكـور فـي كتيـب االتحـاد مـن أجـل المتوسـط  لألوسـاط
األكاديميـة والصناعـة وصانعـي السياسـات ،322فـإن تضافـر الجهـود
أمـرا بالـغ األهميـة
لتكثيـف الحـوار حـول االبتـكار وإمكانيـة التوظيـف يعـد ً
إلطلاق اإلمكانـات الحقيقيـة لمنطقتنـا .إن االفتقـار إلـى التواصـل بيـن
هذين العالمين المترابطين ،إذا ترك دون رادع ،يمكن أن يعيق التوظيف
وخلـق فـرص العمـل.
إن تعزيـز العالقـة بيـن االبتـكار وقابليـة التوظيـف هو المفتاح للمسـاهمة
بشـكل أكبـر فـي التنميـة المسـتدامة لمنطقتنـا .للقيـام بذلـك ،مـن
الضـروري المشـاركة الكاملـة لجميـع أصحـاب المصلحـة المعنييـن -
مؤسسـات التعليـم العالـي أو الشـركات أو الـوزارات أو المؤسسـات
الوسـيطة أو جمعيـات المجتمـع المدنـي.

إذا نظرنـا إلـى المسـتقبل ،تظهـر إمكانـات كبيـرة لمزيـد مـن الجسـور وربـط
ضفتـي البحـر األبيـض المتوسـط -وذلـك لزيـادة المهـارات والكفـاءات.
يجـب معالجـة مجـاالت جديـدة للتدريـب المناسـب للجهـات الفاعلـة
العامـة والخاصـة ،وكذلـك الباحثيـن ،لتوقـع االتجاهـات التحويليـة وتعزيـز
التحـوالت العادلـة.
بالنسـبة للصناعـة ،سـتوفر الشـراكات الخاصـة بالقطـاع وسـيلة لتطويـر
خصيصـا كطريقـة لمعالجـة الفجـوات فـي
وتنفيـذ اسـتراتيجيات مصممـة
ً
المهـارات ،بمـا فـي ذلـك مـن خلال الشـراكات العامـة والخاصـة.
بنـاء علـى الممارسـات الجيـدة الموجـودة فـي جميـع
علاوة علـى ذلـكً ،
أنحـاء المنطقـة ،مـن الممكـن تحقيـق المزيـد من التطـورات في المهارات
المهنيـة والتدريـب قصيـر األجـل والتعلـم مـدى الحيـاة.

يوضـح أدنـاه تصـور للتفاعـل بيـن األوسـاط األكاديميـة والصناعـة
والحكومـة ("الحلـزون الثالثـي") ،مـع تكامـل المجتمـع المدنـي ("الحلـزون
الرباعـي") وتأثيـرات االسـتثمار فـي التعليـم علـى التنميـة المسـتدامة
323
("الحلـزون الخماسـي")

الشكل  19الحلزون الخماسي

المصدر :االتحاد من أجل المتوسط
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حـدد جـدول أعمـال البحـث واالبتـكار االسـتراتيجي 324لمنطقـة البحـر
األبيـض المتوسـط  عوامـل تمكيـن محـددة لتعزيـز المهـارات والمهـن
325
المبتكـرة فـي قطـاع االقتصـاد األزرق فـي المنطقـة.
األول يمكّ ـن مـن إظهـار الحاجـة إلـى دعـم الوصـول الكامـل إلـى البيانـات
والمعلومـات ،وذلـك لتعزيـز المعرفـة فـي المنطقـة  -وهـذا مجـال لـه
عواقب ذات صلة في توظيف الباحثين والشركات ذات الصلة بالمعرفة.
يعكـس المجـال الثانـي الحاجـة إلـى دعـم األعمـال المبتكـرة والخدمـات
الجديـدة و  /أو نمـاذج األعمـال  -وبالتالـي توفيـر فرصـة ممتـازة للمديرين
والمبتكريـن ومستشـاري األعمـال وغيرهـم مـن المهنييـن فـي هـذا
المجـال.

عـددا مـن اإلجـراءات التمكينية الشـاملة التي
أخيـرا ،واألهـم مـن ذلـك ،أن
ً
ً
تـم تحديدهـا مفيـدة لتسـهيل عمليـة التنفيـذ لضمـان فعاليـة إجـراءات
المعرفـة واالقتصـاد والتكنولوجيـا ونقلها إلـى قطاعات االقتصاد األزرق
وسالسـل القيمـة .تُ مكِّ ـن هـذه السياسـات وتتطلـب قـرارات سياسـية
لتنفيذهـا.
فـي هـذا الصـدد ،يتـم توفيـر مصـدر قيـم لمزيـد من الرؤى مـن خالل خطة
تنفيـذ  ،BLUEMED326والتـي تحـدد أوجـه عـدم التطابـق األكثـر صلة التي
يجـب معالجتهـا فـي المسـتقبل لتبسـيط احتياجـات الصناعـة وإجـراءات
السياسـة التـي يجـب وضعهـا مـن أجـل الدعـم الفعـال للوظائـف والمهـن.

إضافيـا تحـدده
محـورا
يعتبـر تعزيـز تقنيـات التمكيـن وخلـق القـدرات
ً
ً
االسـتراتيجية  -مـع فـرص عمـل ووظائـف واضحـة للمهندسـين والفنييـن
والباحثيـن التطبيقييـن ،إلـخ.

الشكل  4 :20ركائز ومهارات التطوير

تمكين المعرفة

المعرفة التمكينية الرئيسية لمنطقة
البحر األبيض المتوسط

عوامل تمكين االقتصاد

4

عوامل تمكين القطاع الرئيسي في
البحر المتوسط

ركائز
ومهارات
التطوير

عوامل التمكين التقنية

تمكين التكنولوجيا وخلق القدرات لمنطقة
البحر األبيض المتوسط

عوامل التمكين الشاملة
للوظائف الزرقاء والنمو األزرق

المصدر :أجندة بلوميد للبحوث االستراتيجية واالبتكار 2018

http://www.bluemed-initiative.eu/strategic-research-and-innovation-agenda/ 324

http://www.bluemed-initiative.eu/wp-content/uploads/2018/12/BLUEMED-SRIA_Update_2018.pdf 325
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المربع  26سياسة المطابقة واحتياجات الصناعة
تطويـر شـبكة مـن مراكـز بنـاء القـدرات
والبحـوث لتدريـب المهنييـن الجـدد علـى
أخـذ العينـات والتسـجيل والعمـل علـى
المسـتوى البحـري للدراسـات البيئيـة
والهندسـية والعلميـة

مواءمـة مناهـج التعليـم العالـي ،وإنشـاء
برامـج مشـتركة للماجسـتير والدكتـوراه،
والتبـادالت العلميـة قصيـرة األجـل،
إلعـداد الجيـل القـادم مـن علمـاء االقتصاد
األزرق والتقنييـن ورجـال األعمـال

تطويـر منصـة إلكترونيـة للتوجيـه
اإللكترونـي للشـباب المبتدئيـن لتكـون
بمثابـة حاضنـة افتراضية إلنشـاء نظام بيئي
حيـوي لـرواد االبتـكار

المشـاركة فـي تطويـر الـدورات التدريبيـة
وأنشـطة التبـادل المعرفـي لتحسـين
مسـتوى القـدرات المؤسسـية والفنيـة
والبشـرية علـى المسـتوى الوطنـي لتنفيـذ
التخطيـط المكانـي البحـري والحوكمـة
البحريـة

تحسـين مراكـز وقـدرات التدريـب
المتوسـطية لتنفيـذ المشـاريع التـي
تضمـن السلامة فـي عمليـات النفـط
والغـاز البحريـة ،بمـا فـي ذلـك المخاطـر
البيئيـة والتقنيـات الجديـدة

تطوير أسـاليب جديدة لتدريب المشـغلين
األمنييـن ،واسـتغالل الفـرص التـي توفرهـا
تقنيـة الواقـع المعزز

اسـتغالل التقنيـات الرقميـة الجديـدة
ألغـراض التدريـب ،مـع حلـول تعتمـد علـى
الواقـع االفتراضـي أو الواقـع المعـزز

تعزيـز بنـاء القـدرات لزيـادة مرونـة بلـدان
البحـر األبيـض المتوسـط

تدريـب جيـل جديـد مـن الفنييـن والعلمـاء
البحرييـن علـى إجـراء البحـوث حـول حمايـة
التـراث الثقافـي البحـري

خطة تنفيذ بلو ميد

327
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االقتصاد
األزرق المستدام
باعتباره فرصة

لتمويل النتائج المستدامة
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مقدمة
الدعـوات إلـى التمويـل المسـتدام الكامـل (واالسـتثمارات) تبـرز بشـكل
متزايـد كفرصـة لمنطقـة البحـر األبيـض المتوسـط .لـذا تتوافـر بشـكل
متزايـد مجموعـة واسـعة مـن تدفقـات التمويـل العامـة والخاصـة.
يتـم ذلـك مـن خلال المبـادرات اإلقليميـة والعالميـة التـي تتنـاول
االقتصـاد األزرق والتـي تهـدف علـى نطـاق أوسـع إلـى دعـم التخفيـف
مـن تغيـر المنـاخ والتكيـف معـه عبـر حـوض البحـر .علـى الصعيـد العالمـي،
سـنويا ،ممـا يجعـل
يحقـق االقتصـاد األزرق أكثـر مـن  2.5تريليـون يـورو
ً
المحيطـات سـابع أكبـر اقتصـاد فـي العالـم مـن حيـث الناتـج المحلـي
328
اإلجمالـي
وكمـا يوضـح هـذا التقريـر ،يعـد قطـاع االقتصـاد األزرق ككل محـركً ا
أساسـيا للنمـو والوظائـف فـي المنطقـة .ومع ذلك ،ال يزال البحر األبيض
ً
المتوسـط بإعتبـاره مصـدر الثـروة لألفـراد والشـركات ،تحـت التهديـد مـن
العديـد مـن التحديـات التـي يسـببها اإلنسـان ،بمـا فـي ذلـك اإلفـراط فـي
صيـد األسـماك والتلـوث والتدهـور البيئـي ،ناهيـك عـن آثـار تغيـر المنـاخ
329
العالمـي

علـى الرغـم مـن هـذه المخـاوف ،هنـاك اسـتمرار لسـوء الفهـم أو القبـول
للمخاطـر التـي تشـكلها إسـتثمارات العمـل كالمعتـاد.
وهـذا بـدوره يؤثـر علـى العوائـد طويلـة األجـل للمبـادرات االقتصاديـة
والماليـة للقطـاع 331.كل هـذه الجوانـب ذات أهميـة خاصـة فـي البحـر
األبيض المتوسـط ،332مع آثار سـلبية على االسـتقرار االقتصادي ،ونوعية
نظامـه البيئـي ،وكذلـك الوصـول إلى الغذاء والصحة واألمن العام لسـبل
العيـش اإلقليميـة.
ومـع ذلـك ،تتوفـر مجموعـة واسـعة مـن األمـوال وفـرص التمويـل
للعقـد القـادم ،لدعـم االقتصـاد األزرق المسـتدام فـي البحـر األبيـض
المتوسـط .333والتـي يجـب تحسـينها بالكامـل من أجـل مواجهة مثل هذه
التحديـات ،مـن خلال تعزيـز التآزر بين المنح العامة واالسـتثمارات الخاصة،
حقا.
ولمعالجة االختناقات المختلفة القتصاد متوسـطي أزرق مسـتدام ً

إذا لـم تتـم معالجـة تهديـدات النظـام البيئـي الحاليـة بشـكل عاجـل،
فبحلـول عـام  ،2030قـد يكـون ثلـث االسـتثمارات فـي االقتصـاد األزرق
غيـر مسـتدام  -ممـا يعنـي أنـه سـيتم اسـتثمار مـا يقـرب مـن  250مليـار
330
يـورو فـي األنشـطة التـي تضـر محيطاتنـا عبـر الكوكـب.

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/Sustainable-Blue-Economy-Flyer.pdf 328

https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/ocean-preservation-and-sustainable-investing-202006.html 329

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2c390547-2a1b-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-173288055 330
https://www.metabolic.nl/publications/value-at-risk-in-the-blue-economy-pdf/ 331

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/restoring-ecosystems-mediterranean 332

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bede6513-en/1/3/3/index.html?itemId=/content/publication/bede6513-en&_csp_=b7545bd11087d48c1bbc2 333
341619b3830&itemIGO=oecd&itemContentType=book
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نظرة عامة
التمويل العام المستدام :تحويل االستثمارات اإلقليمية
منـذ عـام  ،2018عملـت األمـم المتحدة بنشـاط علـى تعزيز تنفيذ الهدف
 14من أهداف التنمية المسـتدامة (الحياة تحت الماء) ،ووضعت معايير
خاصـة بالمحيطـات ،ممـا يمكّ ـن الصناعـة الماليـة مـن تعميـم اسـتدامة
القطاعـات القائمـة علـى المحيطـات.
ونتيجـة لذلـك ،تـم وضـع مبـادئ تمويـل االقتصـاد األزرق المسـتدام
"كمعيار ذهبي"  -أول إطار توجيهي عالمي في العالم للبنوك وشركات
334
التأميـن والمسـتثمرين لتمويـل اقتصـاد أزرق مسـتدام

فـي منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط ،تشـمل المصـادر الرئيسـية
لالسـتثمارات فـي االقتصـاد األزرق المسـتدام فـرص التمويـل العـام
التـي تقدمهـا المنظمـات الدوليـة والحكومـات وبنـوك التنميـة متعـددة
األطـراف و "الصناديـق الخضراء".يتـم تقديـم هـذا التمويـل فـي شـكل
منـح أو أدوات إقـراض تهـدف إلـى التمويـل المشـترك للمشـاريع وتقديـم
الدعـم لتطويـر البنيـة التحتيـة والشـركات الصغيـرة والمتوسـطة.

وفـي هـذا الصـدد ،تدعـم مبـادرة تمويـل برنامـج األمـم المتحـدة للبيئـة
مبـادرة تمويـل االقتصـاد األزرق المسـتدام ،335وهـو مجتمـع عالمـي
تعقـده األمـم المتحـدة يركـز علـى التقاطـع بيـن التمويـل الخـاص وصحـة
المحيطـات ،ودعـم تنفيـذ مبـادئ تمويـل االقتصـاد األزرق المسـتدام

كمثـال رئيسـي ،يهـدف صنـدوق البيئـة للمناطـق البحريـة المحميـة
فـي البحـر األبيـض المتوسـط 339إلـى تعزيـز االسـتدامة الماليـة
طويلـة األجـل للمناطـق البحريـة المحميـة مـن خلال إنشـاء "صنـدوق
المتوسـط

اسـتئماني" ،تـدار بشـكل مشـترك مـن قبـل دول البحـر األبيـض
والمنظمـات اإلقليميـة ( MedPAN، WWF-Mediterranean، IUCN-
 ،Mediterraneanمـن بيـن آخريـن).

كجـزء مـن هـذه المبـادرة ،تـم إصـدار دليـل عملـي للمؤسسـات الماليـة
336
لقيـادة التعافـي المسـتدام للمحيطـات

متزايـدا باالسـتثمارات
اهتمامـا
بالتـوازي مـع ذلـك ،يبـدي القطـاع الخـاص
ً
ً
المستدامة من خالل األدوات المالية المبتكرة ،مثل "السندات الزرقاء".

وثيقـا بعمـل المنظمـات الدوليـة األخـرى،
ً
ارتباطـا
ً
هـذه مبـادرة مرتبطـة
مثـل مفوضيـة االتحـاد األوروبـي وخطـة عملهـا بشـأن تمويـل النمـو
المسـتدام ،337والتـي علـى أساسـها أنشـأت نظـام تصنيـف االتحـاد
338
األوروبـي لألنشـطة المسـتدامة (تصنيـف االتحـاد األوروبـي).

يوفـر قسـم "تمويـل االقتصـاد األزرق" ضمـن منصـة أصحـاب المصلحـة
لالقتصـاد األزرق المتوسـطي التابـع لالتحـاد مـن أجـل المتوسـط 340نظرة
عامـة علـى المنظمـات والمبـادرات والبرامـج والمكالمـات المحددة التي
تعـزز وتمويـل التنويـع والتنميـة المسـتدامة لالقتصـادات البحريـة فـي
منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط.

سيسـمح هـذا النهـج الجديـد بتنسـيق جميـع جهـود تمويـل االتحـاد
األوروبـي نحـو التنميـة المسـتدامة ،بمـا فـي ذلـك االقتصـاد األزرق فـي
البحـر األبيـض المتوسـط.

أيضـا أدوات محـددة متاحـة مثـل دليـل الممارسـين "تسـهيل
هنـاك ً
إجـراءات التقديـم لتمويـل مشـروع االقتصـاد األزرق"  ،341والـذي يقـدم
إرشـادات ونصائـح خطـوة بخطـوة للوصـول إلـى تمويـل االقتصـاد األزرق.

https://www.unepfi.org/blue-finance/the-principles/ 334
https://www.unepfi.org/blue-finance/ 335

https://www.unepfi.org/publications/turning-the-tide/ 336

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_en/ 337

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en 338
https://ufmsecretariat.org/project/medfund/ 339

https://medblueconomyplatform.org/funding-blue-economy/ 340

https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2020/08/file-library-29eceee7fda97fabe077.pdf 341
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المنح العامة القتصاد أزرق مستدام
كانـت هنـاك مجموعـة واسـعة مـن فـرص التمويـل المتاحـة تقليديـا
فـي االتحـاد األوروبـي 342ومـع ذلـك ،فـإن تدفقـات جديـدة محـددة مـن
التمويـل تسـتهدف اآلن بلـدان شـمال وجنـوب البحـر األبيـض المتوسـط.

تتوقع األحكام المقترحة للمخصصات المالية أن تتلقى برامج Interreg
تمويلا مـن أداة الجـوار والتنميـة والتعـاون الدولـي والصنـدوق
ً
NEXT
األوروبـي للتنميـة اإلقليميـة .نُ شـرت ورقـة مشـتركة حـول البرمجـة
اإلسـتراتيجية  2027-Interreg NEXT 2021فـي ينايـر .2020349
واقتـرح إسـتراتيجية اسـتجابة تتضمـن أهـداف سياسـة جديـدة تسـتند إلـى
تلـك المحـددة للصناديـق الهيكليـة واالسـتثمارية األوروبيـة .تـم تحديـد
التوجهـات ذات األولويـة المحـددة لـكل مـن المجموعـات الجغرافيـة
الخمـس الجديـدة ،بمـا فـي ذلـك حـوض البحـر األبيـض المتوسـط.

أيضـا للشـركاء
ويسـتهدف هـذا الدعـم دول االتحـاد األوروبـي ،ولكـن ً
المتجاورين ،ال سيما من خالل إعادة إطالق وتعزيز الشراكة االستراتيجية
344
بيـن االتحـاد األوروبـي وشـركائه فـي الجـوار الجنوبـي.

أيضـا إنشـاء أداة
تتوخـى سياسـة التماسـك الجديـدة لالتحـاد األوروبـي ً
االسـتثمار االبتـكاري األقاليمـي ،ودعـم االسـتثمارات وتطويـر سالسـل
نمـوا .سـيتم توضيـح هـذه
القيمـة المسـتدامة 350فـي المناطـق األقـل
ً
الجوانـب بشـكل أكبـر فـي وقـت الحـق مـن هذا العـام ،على سـبيل المثال
مـن خلال االتصـاالت اإلضافيـة (المحتملـة) مـن قبـل المديريـة العامـة
للشـؤون البحريـة والثـروة السـمكية.

مؤخـرا لتخصيـص  1.8تريليـون يـورو
خططـت مفوضيـة االتحـاد األوروبـي
ً
غيـر مسـبوق مـن التمويـل لدعـم التعافـي مـن جائحـة كورونـا وأولويـات
االتحـاد األوروبـي طويلـة األجـل عبر مجاالت السياسـة المختلفة ،بما في
343
ذلـك التحـوالت الخضـراء والرقميـة.

وبنـاء علـى ذلـك ،345تـم وضـع "أجنـدة جديـدة للبحـر األبيـض المتوسـط"
ً
فـي أوائـل عـام  ،2021مـن خلال اتصـال مشـترك يدعـو إلـى التعافـي
األخضـر والرقمـي والمـرن والعادل .ويسترشـد بخطة التنمية المسـتدامة
لعـام  2030واتفاقيـة باريـس والصفقـة الخضـراء األوروبيـة.346
فـي هـذا اإلطـار ،تظهـر مجموعة ال مثيل لها من الفرص لتمويل مشـاريع
االقتصاد األزرق في البحر األبيض المتوسط
أداة الجـوار والتنميـة والتعـاون الدولـي هـي أداة تمويـل االتحـاد
األوروبـي الجديـدة التـي تهـدف إلـى دعـم مثـل هـذه الشـراكة اإلقليميـة
المتجـددة ،مـن بيـن الصناديـق األخـرى .347وتسـتند األداة علـى ركائـز
إقليميـة (مـن بينهـا البلـدان المجـاورة فـي الجنـوب والشـرق) باإلضافـة
إلـى ركائـز مواضيعيـة وسـريعة االسـتجابة.

مـع تنفيـذ ميزانيـة االتحـاد األوروبـي الجديـدة  ،2027-2021سـتدعم
الوكالـة األوروبيـة المعنيـة بالمنـاخ والبنيـة التحتيـة والبيئـة المنشـأة
سـابقا باسـم  ،INEAتنفيـذ الصفقـة األوروبيـة
ً
حديثً ـا ،والتـي كانـت تُ عـرف
الخضـراء مـن خلال إدارة برامـج االتحـاد األوروبـي ذات الصلـة ،بميزانيـة
إجماليـة قدرهـا  52مليـار يـورو .علـى وجـه التحديـد ،سـتدير الوكالـة
الجديـدة الصنـدوق األوروبـي البحري ومصايد األسـماك ،وبرنامج الحياة،
وإلـى حـد مـا .Horizon 2020

يخصـص اقتـراح ميزانيـة المفوضيـة األوروبيـة لشـهر مايـو  2020مبلـغ
 86مليـار يـورو* (بأسـعار  )2018لتغطيـة أداة الجـوار والتنميـة والتعـاون
الدولـي الجغرافيـة بالكامـل (فـي جميـع أنحـاء العالم) ،بما فـي ذلك زيادة
قدرهـا  10.5مليـار يـورو لضمـان العمـل الخارجـي الممـول بموجـب أداة
االنتعـاش لالتحـاد األوروبـي الجديـدة ،أكثـر مـن  8٪زيـادة فـي مقتـرح
.2018
برنامـج  Interreg MEDاألوروبـي للبحـر المتوسـط القـادم ،27-2021
علـى سـبيل المثـال ،يركـز بقـوة علـى االقتصـاد الدائـري ،وتعزيـز التنـوع
البيولوجـي والحـد مـن التلـوث .تـم التوصـل إلـى توافـق فـي اآلراء بشـأن
التغطيـة الجغرافيـة للبرنامـج المقبـل والتـي تتمثـل فـي توسـيع منطقـة
تعاونـه مـن خلال الترحيـب ببلدين جديدين من بلدان خطة العمل الفورية
(بلغاريـا وجمهوريـة مقدونيـا الشـمالية) وثلاث مناطـق إسـبانية جديـدة.
مـن المتوقـع إطلاق برنامـج  Interreg MEDالمسـتقبلي فـي الفصـل
348
الدراسـي الثانـي مـن عـام .2021
فـي التـوازي مـع ذلـك ،سيسـتهدف "برنامـج  "Interreg NEXTالجديـد
علـى الحـدود الخارجيـة لالتحـاد األوروبـي البلـدان الشـريكة المجـاورة.
سـيتم تطويـر برامـج  Interreg NEXTلمـا بعـد  2020مـن قبـل شـركاء
بنـاء علـى مبـادئ الشـراكة والملكيـة.
مـن المناطـق المؤهلـةً ،
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/publications/brochure-eu-funding-opportunities-for-the-blue- 342
economy-2014-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2073 343

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/southern-neighbourhood-eu-proposes-new-agenda-mediterranean_en 344

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92844/joint-communication-southern-neighbourhood_en 345
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf 346

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-mff-multiannual-financial-framework-v09_en.pdf 347

https://interreg-med.eu/about-us/futureinterregmedprogramme/ 348

http://kokoushallinta.ekliitto.fi/djulkaisu/kokous/2020293-5-1.PDF 349

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/347039/02_Warsaw_VP_FINAL_June+2019.pdf/a75cee23-128c-4107-b1cf-53279a026dbb 350
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يمتلك الصندوق األوروبي البحري ومصايد األسـماك
وتربيـة األحيـاء المائيـة 351عمليـة مبسـطة إلطلاق
ميزانيتـه البالغـة  6.108مليـار يـورو للفتـرة مـن 2021
إلـى  .2027وسـيركز إطـار الصنـدوق األوروبـي البحـري
ومصايـد األسـماك الجديـد علـى دعم مصايد األسـماك
السـاحلية الصغيـرة ،وتعزيـز تربيـة األحيـاء المائيـة
المسـتدامة مـن خلال تشـجيع االسـتثمارات فـي هـذا
القطـاع.
أحكامـا بشـأن اإلدارة
أيضـا
علاوة علـى ذلـك ،وألول مـرة ،ستشـمل ً
ً
الدوليـة للمحيطـات وتدابيـر لالسـتجابة لألزمـات االسـتثنائية التي تسـبب
اضطرابـات فـي السـوق.
سـيتم تشـجيعها علـى اسـتخدام األمـوال المتاحـة لتمويـل اسـتبدال
أو تحديـث أسـاطيل الصيـد وكذلـك لتعزيـز تجديـد األجيـال فـي المهنـة
مـن خلال دعـم اقتنـاء المهنييـن الشـباب للسـفن .ستشـارك الصنـدوق
األوروبـي البحـري ومصايـد األسـماك فـي تمويل المشـاريع بنسـبة .70٪
باإلضافـة إلـى ذلـك ،فـإن هورايـزن أوروبـا 352المجـددة،
جزئيـا مـن مهمـة أبولـو  11الخاصـه بوضـع
المسـتوحاة
ً
رجـل علـى سـطح القمـر ،353سـتدمج خمـس بعثـات بحـث
وابتـكار جديـدة .سـتعمل هذه كمجموعـة من اإلجراءات
التـي تعالـج التحديـات المجتمعيـة الرئيسـية مـن خلال
أهـداف قابلـة للقيـاس ومحـددة زمنيـاً.
مهمـة سلامة المحيطـات والبحـار والميـاه السـاحلية
والميـاه الداخليـة سـتدعم تطويـر الحلـول لمنـع وتقليـل التلـوث البحـري،
بمـا فـي ذلـك البالسـتيك؛ واالنتقـال إلـى االقتصـاد الدائـري واألزرق؛
وتطويـر مـواد جديـدة بمـا فـي ذلـك بدائـل البالسـتيك القابلـة للتحلـل
354
والتخطيط المكاني الحضري والسـاحلي والبحري ،من بين أمور أخرى.
يقتـرح تقريـر "مهمـة سـتارفيش  :2030اسـتعادة محيطنـا ومياهنـا"،355
أهدافـا وجـداول زمنيـة محـددة ويحـدد
ً
الـذي أعـده مجلـس البعثـة،
احتياجـات االسـتثمار اإلجماليـة .مـن المتوقـع إطلاق بعثـات هورايـزن
أوروبـا فـي مرحلـة التنفيـذ الكامـل فـي الربعيـن الثالـث والرابـع مـن عـام
.2021

تـم إنشـاء مبـادرة البرمجـة المشـتركة بحـار
ومحيطـات صحيـة ومنتجـة ()JPI Oceans
فـي عـام  2011كمنصـة حكوميـة دوليـة ،مفتوحـة
لجميـع الـدول األعضـاء فـي االتحـاد األوروبـي
والبلـدان المنتسـبة التـي تسـتثمر فـي البحـوث
البحريـة.
358

توفـر المنصـة المـوارد الالزمـة لمواجهـة التحديـات
الدوليـة المتعلقـة بالمحيطـات ،وذلـك بشـكل أساسـي مـن خلال
الدعـوات المشـتركة لمشـاريع البحـث واالبتـكار عبـر الوطنيـة (مثـل
 MarTERA Cofundبشـأن التقنيـات البحريـة ،واالقتصـاد الحيـوي األزرق
 ،ERA-NET Cofundومـا إلـى ذلـك) سـتقوم  JPI Oceansبتبنـي إطـار
عمـل اسـتراتيجي جديـد  -25 2021مـع ثالثـة مجـاالت ذات أولوية (صحة
المحيطـات وإنتاجيـة المحيطـات واإلشـراف علـى المحيطـات والحوكمة)
تهـدف مبـادرة  359 SwitchMedإلـى تسـريع
التحـول إلـى أنمـاط االسـتهالك واإلنتـاج
المسـتدامة فـي جنـوب البحـر األبيـض المتوسـط،
وال سـيما مـن خلال تعزيـز نهـج االقتصـاد الدائـري.
يتـم تمويـل مبـادرة  SwitchMedمـن قبـل االتحـاد
األوروبـي وتنفذهـا األمـم المتحـدة (اليونيـدو،
وبرنامـج األمـم المتحـدة للبيئـة ،وبرنامـج األمـم
المتحـدة للبيئـة /خطـة عمـل البحـر المتوسـط)
ومركـز النشـاط اإلقليمـي لالسـتهالك واإلنتـاج المسـتدامين(SCP /
 ،)RACبالتنسـيق الوثيق مع المديرية العامة للجوار .والتوسـيع (EU DG
.)NEAR
لتعزيـز تنميـة االقتصـاد الدائـري فـي منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط،
مباشـرا للقطـاع الخاص(الصناعـة والشـركات
دعمـا
تقـدم SwitchMed
ً
ً
الناشـئة ورجـال األعمـال) ،وتسـاهم فـي إنشـاء أطـر سياسـات تمكينيـة
وتوفـر خدمـات التنسـيق والشـبكات واالتصـاالت مـن خلال مرفـق
الشـبكات.

سـيوفر برنامـج اليـف الجديـد المزيـد مـن الفـرص
الملموسـة فـي مجـاالت الطبيعـة والتنـوع البيولوجـي،
واالقتصـاد الدائـري ونوعيـة الحيـاة ،والعمـل المناخـي،
كجـزء جديـد مـن العمـل ،واالنتقـال إلـى الطاقـة
356
النظيفـة.
اقترحـت المفوضيـة األوروبيـة زيـادة ميزانيـة البرنامـج
مـن  3.4مليـار يـورو إلـى  5.4مليـار يـورو ،ومـن المتوقـع
أن ترتفـع نسـبة الميزانيـة المخصصـة للمنـح مـن  81٪إلـى  357.85٪ومـن
المتوقـع إطلاق جديـد لــ  LIFE Callلتقديـم مقترحـات فـي أواخـر ربيـع
عـام .2021

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/04/informal-deal-on-european-maritime-and-fisheries-fund-for-the- 351
period-2021-2027/

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en 352

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_mission-oceans-citizens-summary_en.pdf 353

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe/healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en 354

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/672ddc53-fc85-11ea-b44f-01aa75ed71a1 355

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals 356

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_conference_report_v7.pdf 357

https://www.jpi-oceans.eu/about 358
https://switchmed.eu/about-us/ 359
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صنـدوق  360،Switchersالـذي طـوره برنامـج األمـم
المتحـدة للبيئـة  /خطـة عمـل البحـر المتوسـطبتمويـل
مـن  SwitchMedمـن بيـن مؤسسـات أخـرى ،هـو
صنـدوق تأثيـر للشـركات الخضـراء الناشـئة التـي تغطـي
منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط  بأكملهـا.
تتمثـل أهدافهـم االسـتثمارية بشـكل أساسـي فـي
رواد األعمـال الذيـن يخلقـون قيمـة مـن خلال االبتـكار البيئـي مـن خلال
تحويـل التحديـات البيئيـة إلـى فرص عمـل .ويغطي القطاعات الزرقاء مثل
السـياحة المسـتدامة والطاقـة والتنقـل وإنتـاج الغـذاء.
واألهـم مـن ذلـك ،أن المنـح األصغـر التـي يقدمهـا
أيضـا
االتحـاد مـن أجـل المتوسـط قـد تـم اسـتخدامها ً
فـي الماضـي ،علـى سـبيل المثـال لمعالجة فـرص العمل
فرصـا ثمينـة للحصـول
فـي المنطقـة .وقـد وفـرت هـذه ً
علـى التمويـل خاصـة للشـركاء الجنوبييـن.

تسـتهدف هـذه الدعـوة بشـكل خـاص بلـدان الشـرق األوسـط وشـمال
إفريقيـا واإلجـراءات اإلقليميـة ،وتدعـم المشـاريع التـي تهـدف إلـى
تحسـين المرونة االقتصادية ،وتعزيز التدريب ،وتنمية المهارات وإمكانية
التوظيـف ،ونشـاط ريـادة األعمـال وبنـاء القـدرات.
أيضـا علـى
مـن الواضـح أن العديـد مـن مصـادر التمويـل األخـرى متاحـة ً
المسـتويين دون اإلقليمـي والقطـري  -بمـا فـي ذلـك التعـاون الثنائـي -
حيـث سـتكون هنـاك حاجـة إلـى دراسـة مخصصة ومفصلـة لتوفير تغطية
جيـدة .يقـدم المربـع أدنـاه نظـرة عامـة علـى بعـض فـرص التمويـل العـام
الوطنيـة الرئيسـية لالقتصـاد األزرق المتوسـطي والتكيـف مـع تغيـر
المنـاخ.

مثـال علـى ذلـك هـو مخطـط منـح االتحـاد مـن أجـل
المتوسـط  لتعزيـز التوظيـف  -واالسـتجابة اإلقليميـة
لوبـاء كورونـا 361،والـذي يركـز علـى تحسـين ظروف العمل والمعيشـة في
بلـدان البحـر األبيـض المتوسـطمـن خلال دعـم المنظمـات غيـر الربحيـة،
والمنظمـات األخـرى التـي تدعـم رواد األعمـال وأصحـاب المشـاريع
الصغيـرة والمتوسـطة والمتناهيـة الصغـر .الشـركات ذات الحجـم الكبيـر
علـى المسـتوى اإلقليمـي.

مربع  27فرص التمويل العام الوطني للتكيف مع المناخ واالقتصاد األزرق في البحر األبيض المتوسط
ألمانيا

مـن خلال وزارة التعـاون االقتصـادي والتنميـة والجمعيـة األلمانيـة للتعـاون الدولـي ،وكالـة التنميـة الوطنيـة
األلمانيـة ،تقـود الحكومـة األلمانيـة التمويـل الدولـي للتخفيـف مـن آثـار تغيـر المنـاخ والتنـوع البيولوجـي فـي
البلـدان الناميـة والناشـئة والتـي تمـر بمرحلـة انتقاليـة .وبالتعـاون مـع المغـرب ومعهد المـوارد العالمية ،أطلقت
" أداة شـراكة المسـاهمات المحـددة وطنيـا " ،والتـي تدعـم البلـدان فـي تنفيـذ مسـاهماتها المحـددة وطنيـا
بموجـب اتفاقيـة باريـس .تقـدم الوكالـة األلمانيـة للتعـاون الدولـي ،التعـاون المالـي والفنـي فـي البلـدان الناميـة
فـي مجـاالت مثـل مصايـد األسـماك المسـتدامة وتربيـة األحيـاء المائيـة ،والسـياحة المسـتدامة ،والتنـوع
البيولوجـي وخدمـات النظـام البيئـي.

فرنسا

توفر الوكالة الفرنسـية للتنمية وكياناتها الفرعية ( PROPARCOالمخصصة للقطاع الخاص) والمرفق الفرنسـي
للبيئـة العالميـة ،التمويـل والدعـم ألكثـر مـن  4000مشـروع فـي جميـع أنحـاء العالـم .فـي عـام  ،2019خصصـت
مجموعـة الوكالـة الفرنسـية للتنميـة مـا يقـرب مـن  2مليـار يـورو لمشـاريع التكيـف مـع المنـاخ .فـي البحـر األبيـض
المتوسـط ،على سـبيل المثال ال الحصر ،يهدف مشـروع "إزالة التلوث من البحر األبيض المتوسـط" إلى الحفاظ
علـى جـودة الميـاه علـى سـاحل البحـر األبيـض المتوسـط بتونـس ،ويسـاهم مشـروع "الصيـد مـن أجـل أفضـل
الممارسـات" ،ومقـره المغـرب ،فـي تطويـر قطـاع الصيـد السـاحلي والصغيـر الحجـم.

هولندا

خصـص الصنـدوق الهولنـدي للمنـاخ والتنميـة  160مليـون يـورو فـي الفتـرة  2022-2019للتكيـف مـع المنـاخ
والتخفيـف مـن آثـاره ،وخصـص  50٪منهـا علـى األقـل لمشـاريع التكيف مـع المناخ .خصص الصنـدوق الهولندي
للمنـاخ والتنميـة وثيـق الصلـة بشـكل خـاص باألعمـال التجاريـة فـي منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط ،وخاصـة
نمـوا التابعـة لمنظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة فـي المنطقـة .مـن بيـن المجـاالت
بالنسـبة للبلـدان األقـل ً
ذات األولويـة ،يركـز الصنـدوق االسـتثمارات فـي معالـم ريـو األربعـة ،بمـا فـي ذلـك المرونـة المناخيـة وأنظمـة
المياه.

لوكسمبورغ

يدعـم مرفـق تمويـل رأس المـال الطبيعـي األزرق الـذي تدعمـه حكومـة دوقيـة لوكسـمبورغ ويديـره االتحـاد
الدولي للحفاظ على الطبيعة مشاريع رأس المال الطبيعي األزرق مع مزايا واضحة لخدمة النظام اإليكولوجي،
بنـاء علـى تدفقـات دخـل متعـددة ومناسـبة لملـف تعريـف المخاطر.
ً

https://www.theswitchersfund.eu/en/ 360

https://ufmsecretariat.org/grant-scheme-2020/ 361
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استهداف البنى التحتية المستدامة والشركات الصغيرة والمتوسطة
نطاقـا لالسـتثمارات المسـتدامة
ً
كجـزء مـن الدعـوات األوسـع
والمؤثـرة ،والتـي تهـدف إلـى معالجـة تحديـات التخفيـف مـن تغيـر
المنـاخ والتكيـف معـه فـي جميـع أنحـاء العالـم ،تظهـر مجموعـة
362
واسـعة مـن صناديـق التأثيـر الجديـدة.
محوريا
دورا
ً
في هذا الصدد ،تلعب بنوك التنمية المتعددة األطراف ً
فـي تمويـل مبـادرات االقتصـاد األزرق فـي منطقـة البحـر األبيـض
المتوسـط ،وذلـك بشـكل أساسـي مـن خلال التدفقـات التقليديـة
أيضـا مـن خلال األدوات
للتمويـل (مثـل المنـح والقـروض) ولكـن ً
الماليـة المبتكـرة (السـندات الزرقـاء واألسـهم ،الضمانـات ،ومـا إلـى
ذلـك) .هـذه العمليـة لهـا بالفعـل عواقـب ذات صلـة فـي إعـادة
تشـكيل الوصـول إلـى التمويـل المسـتدام للشـركات والمؤسسـات
الصغيـرة والمتوسـطة فـي البحـر األبيـض المتوسـط.
شـجعت مجموعـة البنـك الدولـي لصنـدوق
 ،PROBLUE363وهـو صنـدوق اسـتئماني جديـد
متعـدد المانحيـن ،يقـع مقـره فـي البنـك الدولـي،
ويدعـم تنميـة المـوارد البحريـة والسـاحلية
المتكاملـة والمسـتدامة والصحية.تبلـغ االلتزامـات
الحاليـة لشـركة  PROBLUEأكثـر مـن  150مليـون
دوالر ،مكرسـة للمبـادرات عبـر القطاعـات فـي أربـع
ركائـز مواضيعيـة :مصايـد األسـماك وتربيـة األحيـاء
المائيـة ،والتلـوث البحـري ،وقطاعـات المحيطـات وإدارة المناظـر
البحريـة.
إنـه يتمتـع بتغطيـة جغرافيـة عالميـة ،علـى الرغـم مـن أنـه فـي حـوض
البحـر األبيـض المتوسـط علـى وجـه التحديـد ولكـن  PROBLUEدعـم
تطويـر مناهـج للنظـم اإليكولوجيـة البحريـة والسـاحلية األنظـف فـي
بلـدان المغـرب العربـي ،وصياغـة مؤشـرات أداء مصايـد األسـماك
لمصايـد األسـماك فـي غـزة علـى طـول سـاحل البحـر األبيـض
364
المتوسـط.
علـى جبهـة االتحـاد األوروبـي ،يعمـل بنـك االسـتثمار األوروبـي بمثابة
بنـك المنـاخ فـي االتحـاد األوروبـي من خالل االسـتثمار فـي االقتصاد
األزرق المسـتدام ودعـم المبـادرات التـي تهـدف إلى الحد من التلوث
365
والحفـاظ علـى هذا المـورد الطبيعي
صنـدوق االسـتثمار األوروبـي  EIFهـو بنـك
االسـتثمار األوروبـي الرئيسـي لتمويـل المخاطـر
الـذي يسـتهدف المؤسسـات الصغيـرة والصغيـرة
ومتناهيـة الصغـر فـي جميـع أنحـاء أوروبـا .تصنـف
ثلاث دول متوسـطية (إيطاليـا وفرنسـا وإسـبانيا)
علـى أنهـا المسـتفيد الرئيسـي مـن قـروض صنـدوق
االسـتثمار األوروبـي ،وال سـيما فـي قطاعـات
التصنيـع وتجـارة الجملـة والتجزئـة وتكنولوجيـا

المعلومـات واالتصاالت.وتشـكل المشـروعات متناهيـة الصغـر
 92٪مـن المشـروعات المتناهيـة الصغـر والصغيـرة والمتوسـطة
366
المدعومـة
فـي اآلونـة األخيـرة ،قـام صنـدوق االسـتثمار األوروبـي بتجربـة بعـض
الشـراكات اإلقليميـة مـع الـدول األعضـاء في االتحاد األوروبي  -مثل
صنـدوق " ،367"Portugal Blueوهـو شـراكة بقيمـة  50مليـون يـورو
تسـتهدف الشـركات البرتغاليـة فـي النظـام البيئـي لالقتصـاد األزرق.
فـي اآلونـة األخيـرة ،تـم إطلاق مبـادرة صنـدوق المنـاخ دون الوطنـي
مـن قبـل مناطـق  R20للعمـل المناخـي .للمبـادرة مرفـق مخصـص
للمسـاعدة الفنيـة ملحـق بالصنـدوق الرئيسـي ،مـن أجـل السـماح
القيمـة فـي تحقيق مسـتوى النضج المناسـب
بدعـم فكـرة المشـروع ّ
وقـدرة الشـراكة.
فـي ديسـمبر  ،2020أصبـح البنـك األوروبـي لإلنشـاء والتعميـر أحـد
الموقعيـن علـى مبـادئ تمويـل االقتصـاد األزرق المسـتدام ويخطـط
لتوسـيع نسـبة إقراضـه المسـتدام إلـى أكثـر مـن  50٪خلال السـنوات
الخمـس المقبلـة .368وبالمثـل ،أصـدر البنـك الدولـي فـي عـام 2019
سـندات تنميـة مسـتدامة بقيمـة  28.6مليـون يـورو لمـدة  5سـنوات،
تهـدف إلـى دعـم تمويـل برامـج التنميـة التـي تتماشـى مـع أهـداف
369
التنميـة المسـتدامة
يهدف  ،EU BlueInvestبتمكين من الصندوق
األوروبـي البحـري ومصايـد األسـماك ،إلـى تعزيز
االبتـكار واالسـتثمارات فـي تقنيـات االقتصـاد
األزرق المسـتدامة .للقيـام بذلـك ،فإنـه يدعـم
االسـتعداد والوصـول إلـى التمويـل للشـركات
فـي مرحلـة مبكـرة والشـركات الصغيـرة
370
والمتوسـطة وشـركات التوسـع
وبالمثـل ،فـإن مبـادرة االتحـاد األوروبـي للشـمول المالـي 371التـي
أنشـأتها المفوضيـة األوروبيـة ،تهـدف إلـى دعـم المشـروعات
المتناهيـة الصغـر والصغيـرة والمتوسـطة فـي منطقـة جنـوب البحـر
األبيـض المتوسـط  بالشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا مـن خلال
تحسـين وصولهـا إلـى التمويـل .تـدار المبـادرة بالشـراكة مـع بنـك
االسـتثمار األوروبـي .البنـك األوروبـي لإلنشـاء والتعميـر .والوكالـة
الفرنسـية للتنميـة .تبلـغ ميزانيـة مبـادرة االتحـاد األوروبـي للشـمول
المالـي اإلجماليـة  1.5مليـار يـورو ،وهـي منظمـه فـي خمسـة مرافـق
إقليميـة :التمويـل األصغـر ،ورأس المـال المخاطـر ،والخدمـات
االستشـارية ،وخطـوط االئتمـان وصناديـق الضمـان.
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https://www.worldbank.org/en/programs/problue/overview 363
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أمـا بالنسـبة للصناديـق الخضـراء ،فـإن صنـدوق البيئـة العالمـي 372يوفـر
للبلـدان الناميـة والبلـدان التـي تمـر اقتصاداتهـا بمرحلـة انتقاليـة بإمكانيـة
تحقيـق أهـداف االتفاقيـات واالتفاقـات البيئيـة الدوليـة .فـي منطقـة
البحر األبيض المتوسط ،يقدم صندوق البيئة العالمي إمكانيات التمويل
المشـترك لمشـاريع االقتصـاد األزرق ،مثـل مشـروع "إعـادة بنـاء متوسـط
أيضـا علـى منطقـة المحميـات البحريـة.
أزرق وأقـوى" ،373والـذي يركـز ً
وفـي اآلونـة األخيـرة ،تـم إطلاق مبـادرة صنـدوق المنـاخ دون الوطني
مـن قبـل "منظمـة مناطـق العمـل المناخي" للعمل المناخـي .375للمبادرة
مرفق مخصص للمساعدة الفنية 376ملحق بصندوق الدمج الرئيسي،377
وذلـك للسـماح بدعـم فكـرة المشـروع القيمـة للحصـول علـى مسـتوى
378
النضـج المناسـب وقدرة الشـراكة
374

ولكـن هنـاك عـدد مـن مبـادرات القطـاع الخـاص آخـذة فـي الظهـور
أيضـا ،تسـتهدف علـى وجـه التحديـد الشـركات  -والشـركات الصغيـرة
ً
والمتوسـطة  -وتهـدف إلـى دعـم أفكارهـم التجاريـة المسـتدامة
(المنتجـات أو الخدمـات) للوصـول إلـى مسـتوى أعلـى مـن االسـتعداد
للسـوق .علـى سـبيل المثـال ،تسـتهدف اسـتثمارات Katapult Ocean
379 Acceleratorشـركات االقتصـاد األزرق الناشـئة علـى نطـاق عالمـي.
حتـى اآلن ،تـم دعـم  32شـركة فـي  17دولـة ،بمـا فـي ذلـك الشـركات
المتوسـطية الناشـئة مثـل ( ATLAN Spaceالمغـرب) أو Algaeing
(إسـرائيل) ،الذيـن اسـتفادوا مـن االسـتثمار فـي المراحـل المبكـرة وبرامـج
التسـريع.
(وحرصـا علـى)
وعيـا
ً
بشـكل عـام ،المسـتثمرون مـن القطـاع الخـاص أكثـر ً
الفرص المسـتدامة المتعلقة بالمحيطات .كما أظهرت دراسـة حديثة،380
وهـذا صحيـح بشـكل خـاص فيمـا يتعلـق بالتكيـف مـع تغيـر المنـاخ
والتخفيـف مـن حدتـه ،ومعالجـة التلـوث البالسـتيكي البحـري ،ومصايـد
األسـماك وتربيـة األحيـاء المائيـة المسـتدامة .ومـع ذلـك ،لزيـادة اهتمـام
المسـتثمرين ووعيهـم ،يجـب تعزيـز الظـروف المواتيـة.

الشكل  21فرص المستثمرين في االقتصاد األزرق المستدام
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مقدمة
تعقيـدا فـي العالـم.
يعـد البحـر األبيـض المتوسـط  مـن أكثـر المناطـق
ً
إنـه جسـر بيـن ثلاث قـارات ،هـذه المنطقـة الضيقـة محاطـة بــ  22دولـة
ذات مسـتويات مختلفـة مـن التطـور ،والتـي تشـكلت عالقاتهـا عبـر آالف
السـنين مـن الحـروب والتحالفـات والفتوحـات.
ينتـج عـن هـذا التاريـخ مزيـج حقيقـي مـن التوتـرات والتعـاون .يوفـر "مـاري
قويـا
نوسـتروم" كأسـم قديـم للبحـر األبيـض المتوسـط تراثً ـا مشـتركً ا
ً
معا على المـدى الطويل.
لجميـع البلـدان المحيطـة ويوفـر فرصـة للعمـل ً

كل هـذه األطـر لهـا هـدف مشـترك :التعـاون بيـن الجهـات الفاعلـة مـن
أجـل اقتصـاد أزرق مسـتدام فـي منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط.
باإلضافـة إلـى جميـع األعمـال المنجـزة والتقـدم المحـرز ،أشـار المؤتمـر
الـوزاري الثانـي لالتحـاد مـن أجـل المتوسـط حـول االقتصـاد األزرق إلـى
الحاجـة إلـى تعزيـز التنسـيق والتعـاون فـي مجـال الشـؤون البحريـة ،مـن
أجل تحسـين الحوكمة البحرية وجدوى االسـتراتيجيات المناسـبة البحرية،
بمـا فـي ذلـك علـى المسـتوى دون اإلقليمـي.

واسـتجابة لذلـك ،حـددت دول البحـر األبيـض المتوسـط وأقـرت العديـد
مـن األطـر التـي تتنـاول قطاعات أو موضوعات مخصصة .تشـمل األمثلة
البـارزة البيئـة إتفاقيـة برشـلونة وبرنامـج األمـم المتحـدة للبيئـة) ،ومصايـد
األسـماك (الهيئـة العامـة لمصايـد أسـماك البحـر األبيـض المتوسـط)
وكذلـك االقتصـاد األزرق .باإلضافـة إلـى ذلـك ،علـى المسـتوى دون
مسـتفيدا
اإلقليمـي ،كان االقتصـاد األزرق حافـزً ا لتطويـر تعاون مخصص
ً
مـن الشـراكات القائمـة.

المصدر :االتحاد من أجل المتوسط :المؤتمر الوزاري الثاني حول االقتصاد األزرق المستدام ( 2فبراير )2021
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نظرة عامة
على المستوى اإلقليمي
تـم إنشـاء االتحـاد مـن أجـل المتوسـط بتفويـض تعزيـز
العالقات متعددة األطراف ،وزيادة الملكية المشـتركة
للعمليـة ،ووضـع الحوكمـة علـى أسـاس المسـاواة،
وضوحـا
وترجمتهـا إلـى مشـاريع ملموسـة ،وأكثـر
ً
للمواطنيـن" فـي البحـر المتوسـط.

باإلضافـة إلـى ذلـك ،شـدد اإلعلان الـوزاري علـى أهميـة إنشـاء آليـات
تواصـل مناسـبة ألصحـاب المصلحـة فـي االقتصـاد األزرق حـول البحـر
األبيـض المتوسـط .لالسـتجابة للحاجـة إلـى دعـم مشـاركة أصحـاب
المصلحـة ،أنشـأت أمانـة االتحـاد مـن أجـل المتوسـط  منصـة أصحـاب
المصلحـة لالقتصـاد األزرق المتوسـطي (.)MedBESP

وهـو مبنـي علـى إعلان باريـس المشـترك (.)2008
ويجمـع االتحـاد مـن أجـل المتوسـطجميـع دول االتحـاد
األوروبـي و  15دولـة فـي جنـوب وشـرق البحـر األبيـض
المتوسـط.

كمنصـة شـبكات إقليميـة لتبـادل المعرفة ودعم تنميـة االقتصاد األزرق،
 MedBESP382هـو أكبـر "محطـة واحـدة" للمعلومـات العامـة والتقنيـة
والقطاعيـة المتعلقـة بالشـؤون البحريـة والبحريـة فـي منطقـة البحـر
األبيـض المتوسـط.

لتعزيـز البعـد السياسـي ،تـم بالفعـل عقـد اجتماعيـن وزارييـن لالقتصـاد
األزرق ،اتفقـت خاللـه جميـع أطـراف االتحـاد مـن أجـل المتوسـط علـى
إعالنـات مشـتركة لاللتزامـات الوطنيـة واإلقليميـة مـن أجـل التنميـة
المسـتدامة لالقتصـاد األزرق.

وهـو يهـدف إلـى تحسـين الحوكمـة البحريـة فـي منطقـة البحـر األبيـض
المتوسـط مـن خلال تعزيـز سياسـات نهـج أكثـر اسـتراتيجية ومتكاملـة
ومنسـقة ؛ تمكيـن التعـاون والتـآزر عبـر القطاعـات والحـدود وكذلـك
تحسـين نشـر المعرفـة والتواصـل وبنـاء القـدرات..

مـع اإلعلان الـوزاري األول ( 17نوفمبـر  381)2015قـرر وزراء دول االتحـاد
مـن أجـل المتوسـط تعزيـز إمكانـات االقتصـاد األزرق فـي منطقـة البحـر
األبيـض المتوسـط.

كجـزء مـن العمليـة المؤديـة إلـى االجتمـاع الوزاري الثانـي لالتحاد من أجل
المتوسـطحـول االقتصـاد األزرق المسـتدام ،أطلقـت الرئاسـة المشـتركة
لالتحاد من أجل المتوسـطواألمانة العامة استشـارة ألصحاب المصلحة
عبـر اإلنترنـت فـي مـارس  2020لتعزيـز تبـادل المعرفـة والمشـاركة داخـل
مجتمـع االقتصاد األزرق.

علاوة علـى ذلـك ،اتفقـوا علـى تحسـين الحوكمـة البحريـة وتحقيـق بيئـة
مواتيـة لتعزيـز الوظائـف واالبتـكار وفـرص األعمال القائمـة على المعرفة
مـن خلال تطويـر القطاعـات البحريـة الرئيسـية.
المتوسـط

كجـزء مـن أحـد مخرجـات اإلعلان الـوزاري لالتحـاد مـن أجـل
الصـادر فـي  17نوفمبـر  2015بشـأن االقتصـاد األزرق ،وبالنظـر إلـى
معالجـة القضايـا البحريـة ،تـم تعييـن مجموعـة عمـل مخصصـة لالقتصـاد
معـا لتبـادل المعلومـات
األزرق لجمـع دول البحـر األبيـض المتوسـط  ً
واآلراء وأفضل الممارسـات ،ال سـيما خالل المؤتمر اإلقليمي المخصص
والتحضيـر لالجتماعـات الوزاريـة.

تمحـورت المشـاورات حـول الموضوعـات ذات األولويـة المحـددة مـع
الـدول األعضـاء فـي االتحـاد مـن أجـل المتوسـط ،والتـي تراوحـت بيـن
الحوكمـة البحريـة ،والغـذاء المسـتدام ،والسـياحة ،والنقـل البحـري وإدارة
الموانئ إلى التكيف مع تغير المناخ ،والطاقة البحرية ،وتنمية المهارات
الزرقـاء ،والتوظيـف ،والسلامة والمراقبـة .قـدم حوالـي  100كيـان -
بمـا فـي ذلـك مراكـز البحـوث والجامعـات ،واإلدارات العامـة ،والقطـاع
الخـاص ،والمنظمـات الدوليـة والمنظمـات غيـر الحكومية  -أكثر من 350
جوهريـا.
تقييمـا
ً
ً

يهـدف االجتمـاع السـادس لمجموعـة العمـل المعنيـة باالقتصـاد األزرق
إلـى إنشـاء  /تطويـر أوجـه التـآزر بين المبـادرات الحالية باإلضافة إلى توفير
مدخلات لإلجـراءات المسـتقبلية ونهـج أحـواض البحـر  /االسـتراتيجيات
البحريـة المحتملـة ،دون تكـرار المبـادرات والهيئـات الحاليـة.

https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-17-declaration-on-blue-economy_en.pdf 381
https://medblueconomyplatform.org 382
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في  2فبراير  ،2021بعد ست سنوات من اإلعالن الوزاري األول لالتحاد
مـن أجـل المتوسـط ،جـدد الـوزراء التزامهـم السياسـي تجـاه إعلان أكثـر
طموحـا بشـأن االقتصـاد األزرق المسـتدام ،383والتزمـوا بشـدة بالتعـاون
ً
الوثيـق والتصـدي للتحديـات المشـتركة فـي قطاعـات االقتصـاد األزرق
الرئيسـية.
وأقروا بالعمل الذي تم تنفيذه في ظل أطر التعاون والتنسيق القائمة.
ودعـوا إلـى مزيـد مـن التعزيـز ألوجـه التـآزر بيـن المشـاريع واألنشـطة بيـن
أمانـة االتحـاد مـن أجـل المتوسـط ،والمفوضيـة األوروبيـة ،والمنظمـة
البحريـة الدوليـة ،وبرنامـج األمـم المتحـدة للبيئـة /خطـة عمـل البحـر
المتوسـط ،وغيرهـا مـن المنظمـات التنفيذيـة اإلقليميـة ذات الصلـة
المتفـق عليهـا.
كمـا أكـدوا علـى ضـرورة تعزيـز التنسـيق والتعـاون فـي مجـال الشـؤون
البحرية .كان هذا من أجل تحسـين الحوكمة البحرية وكذلك الستكشـاف
القيمـة المضافـة وجـدوى االسـتراتيجيات المناسـبة البحريـة ،بمـا فـي
ذلـك علـى المسـتوى دون اإلقليمـي مثـل اسـتراتيجية االتحـاد األوروبـي
لمنطقـة البحـر األدرياتيكـي واأليونـي ( )EUSAIRأو مبـادرة .WestMED

تعمل الهيئة العامة لمصايد األسـماك في البحر األبيض المتوسـطعلى
تعزيـز التنميـة والحفـظ واإلدارة الرشـيدة واالسـتخدام األمثـل للمـوارد
فضلا عـن التنميـة المسـتدامة لتربيـة األحيـاء المائيـة فـي
البحريـة الحيـة،
ً
البحـر األبيـض المتوسـطوالبحـر األسـود والميـاه المتصلـة .وهـي تتألـف
مـن  23دولـة عضـو إلـى جانـب االتحـاد األوروبـي .العضويـة مفتوحـة لكل
مـن الـدول السـاحلية المتوسـطية والمنظمـات االقتصاديـة اإلقليميـة
وكذلـك للـدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة ،التـي تشـارك سـفنها فـي
الصيـد فـي ميـاه البحـر األبيـض المتوسـط.
في إعالن االتحاد من أجل المتوسـطلإلقتصاد األزرق لعام  ،2021أشـار
الـوزراء إلـى الـدور المهـم الـذي تلعبـه الهيئـة العامـة لمصايـد األسـماك
باعتبارهـا الركيـزة األساسـية للتعـاون اإلقليمـي فـي مجـال مصايـد
األسـماك .وهـذه األهميـة ال تتعلـق فقـط بتحديـد توصيـات اإلدارة
والموافقـة عليهـا بهـدف إدارة المخزونـات الرئيسـية فـي المنطقـة علـى
نحـو مسـتدام ،ولكـن أيضـا لتطويـر تربيـة األحيـاء المائيـة المسـتدامة.

اتفـق الـوزراء علـى تعزيـز السياسـات واألدوات التحويليـة ،مثـل التجمعات
البحريـة أو التخطيـط المكانـي البحـري ،ودعـم االنتقـال إلـى االقتصـاد
األزرق الدائـري والمحايـد الكربونـي.
سـيتم إنشـاء أنشـطة ومشـاريع مشـتركة جديـدة حـول مجموعـة واسـعة
مـن القضايـا ،بمـا فـي ذلك المهارات الزرقاء والقمامـة البحرية والطاقات
البحريـة المتجـددة والسـياحة القائمـة علـى الطبيعـة ،مـن بين أمـور أخرى.
اتفاقيـة حمايـة البيئـة البحريـة والمنطقـة السـاحلية للبحـر األبيـض
المتوسـط(اتفاقيـة برشـلونة) ،وخطـة عمـل البحـر األبيض المتوسـط هي
إطـار إداري إقليمـي للقضايـا البيئيـة.
الهـدف العـام التفاقيـة برشـلونة هـو حمايـة النظـم البيئيـة للبحـر األبيـض
المتوسـطوتعزيـز أجنـدة التنميـة المسـتدامة فـي المنطقـة .يطبـق إطـار
إقليميـا لمواجهـة التحديـات المشـتركة
نهجـا
ً
التعـاون المؤسسـي هـذا ً
للتدهـور البيئـي وكذلـك حمايـة النظـم اإليكولوجيـة البحريـة والسـاحلية.
تجمـع اتفاقيـة برشـلونة  21دولـة متوسـطية واالتحـاد األوروبـي
(كأطـراف متعاقـدة فـي اتفاقيـة برشـلونة) .تمـت الموافقـة علـى مذكرة
تفاهـم بيـن أمانـة االتحـاد مـن أجـل المتوسـط وبرنامـج األمـم المتحـدة
للبيئـة /خطـة عمـل البحـر األبيـض المتوسـط فـي عـام .2013
يعيـد اإلعلان الـوزاري الثانـي لالتحـاد مـن أجل المتوسـطبشـأن االقتصاد
األزرق المسـتدام التأكيـد علـى االلتـزام بتحقيـق األهـداف طويلـة األجـل
الحاليـة للإدارة المسـتدامة للبحـر مـن أجـل متوسـط أنظـف بحلـول عـام
.2020

https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/02/Declaration-UfM-Blue-Economy-EN-1.pdf 383
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المستوى دون اإلقليمي
وعلـى المسـتوى دون اإلقليمـي ،تـم تعييـن منظمـات
إضافيـة.
حـوار مجموعـة  5+5أو دول غـرب البحـر األبيـض
المتوسـط هـو مبـادرة تعـاون حكوميـة دوليـة بيـن
مالطـا وإيطاليـا وفرنسـا وإسـبانيا والبرتغـال وموريتانيـا
والمغـرب والجزائـر وتونـس وليبيـا .تـم إطلاق مجموعـة
 5+5فـي عـام  ،1990ويتـم توجيهـه مـن خلال
المؤتمـرات الوزاريـة لـوزراء الخارجيـة.
فـي  23يونيـو  2019فـي مرسـيليا ،وقـع وزراء خارجيـة دول الحـوار + 5
( 5فرنسـا ،البرتغـال ،إسـبانيا ،إيطاليـا ،مالطـا ،موريتانيـا ،المغـرب ،الجزائـر،
تونـس ،ليبيـا) علـى البحـر األبيـض المتوسـط "مـن أجـل تنفيـذ المشـاريع
التـي اقترحهـا المجتمـع المدنـي وتقديـم اسـتجابة جماعيـة للتحديـات
المشـتركة فـي البحـر األبيـض المتوسـط مـن خلال" قمـة ضفتـي البحـر
384
األبيـض المتوسـط ،منتـدى البحـر األبيـض المتوسـط ".
اتحـاد المغـرب العربـي هـو مبـادرة تعـاون علـى أسـاس
معاهـدة مراكـش ( )1989بيـن موريتانيـا والمغـرب
والجزائـر وتونـس وليبيـا (األعضـاء الجنوبيـون فـي
مجموعـة  .)5+5يهـدف اتحـاد المغـرب العربـي إلـى
دعـم "السياسـة المشـتركة فـي جميـع المجـاالت"
مـن أجـل السـماح بالتنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة
مـن خلال المشـاريع المشـتركة والبرامـج المتكاملـة
أو القطاعيـة .فـي الشـؤون االقتصاديـة ،تهـدف السياسـة المشـتركة
إلـى ضمـان التنميـة الصناعيـة والزراعيـة والتجاريـة واالجتماعيـة للـدول
األعضاء.وباالشـتراك مـع هـذه المنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة
والمتعـددة األطـراف ،تـم تحديـد االسـتراتيجيات والمبـادرات السياسـية
للتعامـل مـع الشـؤون البحريـة.
توفـر اسـتراتيجية البحـر األبيـض المتوسـط للتنميـة المسـتدامة -2016
385
2025
تكامليـا لجميـع أصحـاب المصلحـة ،بما في ذلك
سياسـاتيا
إطـارا
ً
ً
ً
شـركاء خطـة عمـل البحـر المتوسـط ،لترجمـة خطـة التنميـة المسـتدامة
لعـام  2030وأهـداف التنميـة المسـتدامة علـى المسـتوى اإلقليمـي
ودون اإلقليمـي والوطنـي .والمسـتويات المحليـة فـي منطقـة البحـر
األبيـض المتوسـط.
تخضـع إسـتراتيجية البحـر األبيـض المتوسـط للتنميـة
المسـتدامة للمراجعـة لتعريـف MED 2050. MED
 2050وهـو تمريـن استشـراف طمـوح مصمـم كواجهـة
أصليـة بيـن العلـوم والسياسـات ،ويهـدف إلـى حشـد
صانعـي القـرار وأصحـاب المصلحـة مـن شـمال وجنـوب
البحـر األبيـض المتوسـط ،بمـا يتجـاوز الجغرافيـا والحـدود
المؤسسـية.

بموجـب اتفاقيـة برشـلونة ،تـم اعتمـاد
بروتوكـوالت مختلفـة للمسـاعدة فـي حمايـة
البحـر األبيـض المتوسـط  ومناطقـه السـاحلية.
مـن بينهـا ،بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق
السـاحلية (المعتمـد فـي  )2010وهـو الخطـوة
األولـى لتنميـة االقتصـاد األزرق.
على الرغم من عدم ذكر التخطيط المكاني البحري صراحة في بروتوكول
اإلدارة المتكاملـة للمناطـق السـاحلية فـي البحـر األبيـض المتوسـط ،
فـإن التخطيـط المكانـي للمنطقـة السـاحلية يعتبـر أداة أساسـية لتنفيـذ
نفـس البروتوكـول .أحـد األهـداف الرئيسـية للإدارة المتكاملـة للمناطـق
السـاحلية هـو "التسـهيل ،مـن خلال التخطيـط الرشـيد لألنشـطة ،التنميـة
المسـتدامة للمناطـق السـاحلية مـن خلال ضمـان مراعاة البيئـة والمناظر
الطبيعيـة فـي انسـجام مـع التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة"
(المـادة  .) 5ولدعـم اسـتدامة االقتصـاد األزرق فـي اجتماعهـم العـادي
الثامـن عشـر ،التزمـت األطـراف المتعاقـدة فـي اتفاقيـة برشـلونة بتنفيـذ
نهـج النظـام اإليكولوجـي إلدارة األنشـطة البشـرية فـي البحـر األبيـض
المتوسـط ،مـع الهـدف النهائـي لتحقيـق حالـة بيئيـة جيـدة للبحـر األبيـض
المتوسـط
يوفـر تنفيـذ توجيهـات إطـار عمـل االسـتراتيجية البحريـة لالتحـاد األوروبـي
والتخطيـط المكانـي البحـري لالتحـاد األوروبـي (  )2014مـن قبـل
فرصـا واحتياجـات
الـدول األعضـاء فـي االتحـاد األوروبـي فـي المنطقـة ً
حاسـمة لتطبيـق اإلدارة المتكاملـة للمناطـق السـاحلية  /نهـج النظـام
اإليكولوجـي فـي البحـر األبيـض المتوسـط والتخطيـط المكانـي البحـري
فـي جميـع أنحـاء البحـر األبيـض المتوسـط المنطقـة ذات الهـدف النهائـي
المشـترك لتحقيـق حالـة بيئيـة جيـدة للبحـر األبيـض المتوسـط
يشـجع اإلعلان الـوزاري األول لالتحـاد مـن أجـل المتوسـط  لالقتصـاد
األزرق على"تطبيـق أدوات السياسـة الشـاملة ،مثـل التخطيـط المكانـي
البحـري واإلدارة المتكاملـة للمناطـق السـاحلية ،مـع مراعـاة التفاعلات
البريـة والبحريـة مـن خلال نهـج قائـم علـى النظـام اإليكولوجـي وأهميـة
تسـريع الجهـود فـي اتخـاذ اإلجـراءات الضروريـة تدابيـر لتطويـر شـبكة
متماسـكة وجيـدة اإلدارة للمناطـق البحريـة المحمية لتلبية أهداف خطة
عمـل البحـر األبيـض المتوسـط.
فـي االجتمـاع الـوزاري الثانـي لوحـدة األعمـال مـن االتحـاد مـن أجـل
المتوسـط ،تـم التذكيـر بأهميـة هـذه األدوات باعتبارهـا عوامـل تمكيـن
"لتنميـة قطاعـات وأنشـطة االقتصـاد األزرق المسـتدامة ،وجـذب
االسـتثمار ،وتقليـل التأثيـرات علـى البيئـة".

هدفهـا هـو مواجهـة العديـد مـن الـرؤى المحتملـة لمسـتقبل البحـر
األبيـض المتوسـط  بحلـول عـام ( 2050بخطـوة وسـيطة فـي عـام
 )2030والمشـاركة فـي بنـاء مسـارات انتقـال متينـة ومتينـة نحـو أهـداف
مشـتركة .386بالنسـبة إلـى  ،MED2050تـم بنـاء شـبكة لتكـون مفتوحـة
وواسـعة النطـاق وترحـب بأصحـاب المصلحـة المهتميـن مـن شـواطئ
البحـر األبيـض المتوسـط  الثالثـة.
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اسـتراتيجية االتحاد األوروبي لمنطقة البحر األدرياتيكي
واأليونـي 387هـي اسـتراتيجية إقليميـة كليـة اعتمدتهـا
المفوضيـة األوروبيـة وأقرهـا المجلـس األوروبـي فـي
عـام  .2014تغطـي اإلسـتراتيجية تسـعة بلـدان :أربـع
دول أعضـاء فـي االتحـاد األوروبـي (كرواتيـا واليونـان
وإيطاليـا و سـلوفينيا) وخمـس دول مـن خـارج االتحـاد
األوروبـي (ألبانيـا ،البوسـنة والهرسـك ،الجبـل األسـود،
مقدونيـا الشـمالية ،صربيـا).
تعـزز اسـتراتيجية االتحـاد األوروبـي لمنطقـة البحـر األدرياتيكـي واأليونـي
النمـو االقتصـادي واالزدهـار فـي المنطقـة مـن خلال تحسـين جاذبيتهـا
وقدرتهـا التنافسـية واالتصـال .كمـا تهـدف إلـى حمايـة البحـر والبيئـة
السـاحلية والداخليـة والنظـم اإليكولوجية.ركائزهـا األولـى مخصصـة
للنمـو األزرق مـع ثالثـة أهـداف محـددة ( )1لتعزيـز البحـث واالبتـكار
وفـرص األعمـال فـي قطاعـات االقتصـاد األزرق ،مـن خلال تسـهيل
تـداول العقـول بيـن مجتمعـات البحـث واألعمـال وزيـادة قـدرات التواصـل
والتكتل )2(،إلى التكيف مع اإلنتاج واالسـتهالك المسـتدام للمأكوالت
البحريـة ،مـن خلال وضـع معاييـر ونهـج مشـتركة لتعزيـز هذيـن القطاعيـن
وتوفيـر مجـال متكافـئ فـي المنطقـة الكليـة؛ و( )3تحسـين إدارة أحـواض
البحـر مـن خلال تعزيـز القـدرات اإلداريـة والمؤسسـية فـي مجـال اإلدارة
والخدمـات البحريـة.
فـي عـام  ،2015دعـا اإلعلان الـوزاري لالتحـاد مـن أجـل المتوسـطحـول
االقتصـاد األزرق 388الـدول المشـاركة إلـى استكشـاف القيمـة المضافـة
وجدوى االستراتيجيات البحرية المناسبة على المستوى دون اإلقليمي،
وكانـت مبـادرة التنميـة المسـتدامة لالقتصـاد األزرق فـي منطقـة غـرب
البحـر األبيـض المتوسـط 389التـي اعتمدتهـا المفوضيـة األوروبيـة فـي 19
أبريـل  2017وصدقهـا المجلـس فـي  26يونيـو .2017

مبـادرة  WestMEDهـي نتيجـة سـنوات مـن الحـوار
بيـن عشـر دول مـن منطقـة غـرب البحـر األبيـض
المتوسـط  تشـارك فـي حـوار مجموعـة ،5 + 5
معـا لتحقيـق مصالحهـم المشـتركة
الذيـن يعملـون ً
فـي المنطقـة .وفـي  4ديسـمبر  ،2018فـي
الجزائـر العاصمـة ،اعتمـد الـوزراء العشـرة مـن دول
غـرب البحـر األبيـض المتوسـط ،مـع المفوضيـة
األوروبيـة واالتحـاد مـن أجـل المتوسـط ،إعالنً ـا لتعزيـز التعـاون اإلقليمـي
فـي مبـادرة  .WestMEDواتفـق الموقعـون علـى خارطـة طريق مشـتركة
لتطويـر االقتصـاد األزرق المسـتدام فـي الحـوض الفرعـي لتوليـد النمـو
وخلـق فـرص العمـل وتوفيـر بيئـة معيشـية أفضـل لسـكان البحـر األبيـض
المتوسـط ،مـع الحفـاظ علـى الخدمـات التـي يؤديهـا النظـام البيئـي للبحـر
األبيـض المتوسـط.
في خارطة الطريق هذه ،تم االتفاق على  6أولويات:
1.السالمة البحرية ومكافحة التلوث البحري
2.تطوير الكتلة البحرية
3.تنمية المهارات وتداولها
4.االستهالك واإلنتاج المستدامين
5.التنوع البيولوجي والمحافظة على الموائل البحرية واستعادتها
6.تنميـة المجتمعـات السـاحلية ومصايـد األسـماك وتربيـة األحيـاء
المائيـة المسـتدامة

أيضـا البلـدان
فـي اسـتنتاجاته بشـأن النمـو األزرق ،390دعـا المجلـس ً
المتوسـط

المشـاركة والمفوضيـة األوروبيـة وسـكرتارية االتحـاد مـن أجـل
قدمـا فـي تنفيذهـا بمـا يتماشـى مـع جميـع المبـادرات
إلـى المضـي
ً
األخـرى التـي يتـم تنفيذهـا فـي المنطقـة.

https://www.adriatic-ionian.eu/wp-content/uploads/2018/04/For-a-prosperous-and-integrated-Adriatic-and-Ionian-region.pdf 387

https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-17-declaration-on-blue-economy_en.pdf 388

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/com-2017-183_en.pdf 389

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10662-2017-INIT/en/pdf 390
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مـع إعلان االتحـاد من أجل المتوسـطلعـام  ،2021اعترف الوزراء بمبادرة
 WestMEDو  EUSAIRكأمثلـة ناجحـة للتعـاون ،وركـزت علـى أهـداف
واضحـة وأولويـات وأهـداف قابلـة للقيـاس وكمحفـز لتطويـر مشـاريع
االقتصـاد األزرق المسـتدامة فـي المنطقـة

اإلطار  28األولويات العشر لإلعالن الوزاري الثاني
لالتحاد من أجل المتوسط بشأن االقتصاد األزرق
1.حوكمة ومستقبل حوض البحر
2.البحث واالبتكار البحري والمهارات والمهن والتوظيف
3.الغذاء المستدام من البحر :مصايد األسماك وتربية
األحياء المائية
4.النقل البحري والموانئ المستدامة والمحايدة مناخياً
والتلوث الصفري
5.التفاعالت بين القمامة البحرية واالقتصاد األزرق
6.السياحة الساحلية والبحرية
7.التخطيط المكاني البحري والتكامل وإدارة المنطقة
الساحلية
8.الطاقات البحرية المتجددة
9.السالمة البحرية واألمن األزرق واألنشطة االقتصادية
	10.االستثمار المستدام في اإلقتصاد األزرق
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