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 بالغ صحفي

 مشاركة المغرب في المؤتمر الوزاري حول االقتصاد األزرق بمقر المجلس األوروبي ببروكسيل 

 

الذي ، و2015نونبر  17بمقر المجلس األوروبي يوم الثالثاء عقد المؤتمر الوزاري حول االقتصاد األزرق، ان

والسيد مفوض البيئة، الشؤون البحرية والصيد، ، يةألردناترأسه كل من السيد وزير النقل بالمملكة الهاشمية 

 لالتحاد من أجل المتوسط. العام  مين، وكذا السيد األاتفاوضموالسيد المفوض األوروبي لسياسة الجوار وال

 

األوروبي إضافة  وقد شارك في هذا المؤتمر الهام ممثلون عن بلدان البحر األبيض المتوسط، وأعضاء من االتحاد

 إلى المؤسسات البحرية المعنية بالسياسات البحرية فضال عن ممثلين عن المجتمع المدني.

 

 وقد شارك المغرب في هذا المؤتمر بوفد يتكون من:

  بلعربي، الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك؛رضوان رئيس الوفد، السيد 

  للمغرب بالمؤتمر؛نقطة اتصال ارية؛ شقور، مدير المالحة التجرضا السيد 

  ؛الوكالة الوطنية للموانئبالعثماني، مدير محمد السيد القائد 

 .عالوة على السيد زهير واآلنسة زاهيدي، ممثلين لبعثة المملكة المغربية لدى االتحاد األوروبي 

 

 

ويشمل مفهوم االقتصاد األزرق في حوض البحر األبيض المتوسط على وجه الخصوص، التدبير والحكامة الجيدة 

تشجيع االستثمار في و، التطور الالحق اتقانوكذا ، عاليةالمزاولة في هذه المنطقة ذات الحساسية اللجميع األنشطة 

إلى ضمان سالمة وأمن النقل هذا االقتصاد هدف يوالمعرفة والمهارات. كما  والتكنلوجيا واالبتكار البحث تمجاال

ة للتعاون موميالسياسات العبين ق يسالتنمكافحة مختلف أشكال التلوث في إطار فضال عن والتجارة البحرية، 

 ي.والتبادل شمال/جنوب وجنوب/جنوب واتباع نهج متكامل و شمول

 

 الن المؤتمر الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق.واختتمت أشغال هذا اليوم بتبني إع

بتطوير حوار   حيث سلط هذا اإلعالن الضوء بشكل خاص على ضرورة تكليف كتابة االتحاد من أجل المتوسط

 البحرية. اتوحول التنسيق بين القطاعات فيما يخص السياس إقليمي حول االقتصاد األزرق المستدام 

البلدان المتوسطية بغية   كما تم إقرار إنشاء منتدى االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق والذي سيجمع

ومن أجل المقاربات  بين المبادرات الحالية والمستقبلية والتظافرتبادل المعلومات، اآلراء و والممارسات الجيدة، 

 . ةالمنجز اتاإلعالن الحالي وتقييم التطور. كما سيمكن هذا المنتدى من ضمان تتبع حسب الحوض

هذه المناسبة مكنت الوفد المغربي من التبادل مع أعضاء باقي الوفود المشاركة في هذه الندوة حول وجهات النظر 

 ذات االهتمام المشترك.
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