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ّ
تعليمــات الترشــح للمســابقة

ما هي ُمسابقة  Eyes on Blue؟

يعتــر حــوض البحــر األبيــض املتوســط مــن أفضــل املناطــق مــن حيــث املنــاخ وال ّراحــة والثقافــة لذلــك يتدفّــق نحــوه
ماليــن الــزوار عــى مــدار الســنة مــن جميــع أنحــاء العــامل لالســتمتاع باملنــاخ املُعتــدل وبالطّعــام وباملناظــر الخالّبــة
بيــد أن ُمعــ ّدالت الحــرارة يف املتوســط ارتفعــت ب  1.4درجــة مئويــة منــذ أواخــر القــرن  19مقارنــة باملعــ ّدالت
املُسـ ّجلة عــى املســتوى العاملــي التــي تبلــغ  1.1درجــة .ويف غيــاب إجـراءات ملموســة إلزالــة الكربــون مــن املتوقّــع
أن ترتفــع درجــات الحـرارة ب  1.5درجــة إضافيــة بحلــول ســنة .2050
الســلبية الجســيمة
هــذا وقــد يُــؤ ّدي تغــر املنــاخ إىل تدهــور الوضــع املناخــي يف املتوســط وإىل املزيــد مــن التّداعيــات ّ
فيــا يتعلّــق باإلمــدادات بامليــاه والصناعــات الحيويــة عــى غـرار الزراعــة أو الســياحة ،علــا وأ ّن حــوايل  180مليــون
شــخص يف بلــدان جنــوب ورشق املتوســط يعانــون بعـ ُد مــن نــدرة امليــاه.
القضايــا البيئيــة واســعة ال ّنطــاق وبعيــدة املــدى بيــد أ ّن الحاجــة امللحــة إىل معالجــة قضايــا امليــاه والتحــول إىل
اقتصــاد أزرق دائــري أصبحــت أكــر أهميــة مــن أي وقــت مــى خاصــة يف بدايــة موســم الجفــاف عندمــا تزيــد
الحاجــة بشــكل كبــر إىل مزيــد مــن الوعــي وتغيــر الســلوك والعــادات واألمنــاط الجديــدة لإلنتــاج واالســتهالك.
لذلــك وإثــر تنظيــم املُســابقة اإلقليميــة األوىل  #EYESONGREENويف إطــار اليــوم العاملــي للمحيطــات ( 08يونيــو
التوســع للمفوضيــة أألوروبيــة ( )DG Nearوبرنامــج
 ،)2022تشــرك ّ
كل مــن اإلدارة العا ّمــة للجــوار ومفاوضــات ّ
الجــوار األورويب جنــوب ومــروع ســويتش ميــد مــرة أخــرى إلطــاق نســخة ثانيــة بعنــوان .#EYESONBLUE
تهــدف املســابقة إىل اختيــار أفضــل االبتــكارات البيئيــة الرياديــة يف قطــاع امليــاه مبــا يف ذلــك االقتصــاد األزرق يف
مثــاين دول عربيــة مــن منطقــة جنــوب البحــر األبيــض املتوســط :الجزائــر ومــر واألردن ولبنــان وليبيــا واملغــرب
وفلســطني* وتونــس.
تفتــح حملــة  #EYESONBLUEاملجــال لصانعــي التغيــر واملبتكريــن وتدعمهــم لعــرض منــاذج األعــال املســتدامة
التــي تعالــج املشــاكل املتعلقــة بامليــاه واملخاطــر التــي تتعــرض لهــا البيئــة البحريــة.
بكل دولة عضو تجاه هذه القضيّة
الخاصة ّ
متس باملواقف
ّ
*ال ميكن تفسري التّسمية عىل ا ٔنها اعرتاف بدولة فلسطني وهي ال ّ

ّ
من ُيمكنه الترشح؟

املؤسسات املستدامة امل ُبتدئة والناشئة التي تعمل يف قطاعات املاء/االقتصاد األزرق.
ُمسابقة هذه السنة مفتوحة أمام ّ
تستهدف امل ُسابقة بشكل خاص القطاعات التالية:
 .1االقتصــاد األزرق - 1األنشــطة املتعلقــة باالســتخدام املســتدام ملــوارد املحيطــات والحلــول لتلــوث املحيطــات والبحــار
واملناطــق الســاحلية
 .2ندرة املياه وإدارة الحاجة إىل املياه -الحلول التي تعالج ندرة املياه وتهدف إىل ضامن نفاذ الجميع للمياه
ـرف الصحــي وحفــظ الص ّحــة  -الحلــول التــي تعالــج تلــوث امليــاه وضــان امليــاه اآلمنــة وحفــظ الص ّحــة لفائــدة
 .3امليــاه والـ ّ
السكّان
تتمثل رشوط امل ُشاركة فيام ييل:
يقل عن سنتني
املؤسسة قامئة منذ ما ال ّ
أ .أن تكون ّ
املؤسسة ٌمس ّجلة طبقا للقوانني واللّوائح الوطنية وإن تطلّب األمر وفقا للقوانني واللّوائح االقليم ّية والدول ّية
ب .أن تكون ّ
املؤسسة حلوال وتنجز أنشطة تستهدف احدى القطاعات املذكورة أعاله
ت.أن تق ّدم ّ
ث .أن يكون للمؤسسة منوذج أعامل مستدام يعتمد عىل الرتابط بني املجتمع والبيئة واالقتصاد2
ّ
ج .أن يكــون مق ّرهــا يف إحــدى البلــدان املعن ّيــة مبــروع ســويتش ميــد يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا وهــي
الجزائــر ومــر واألردن ولبنــان وليبيــا واملغــرب وفلســطني* وتونــس.

ما هي الجوائز المبرمجة؟

الجوائز التي سيت ّم إسنادها هي التّالية:
أ .الجائــزة األوىل :جائــزة نقديــة بقيمــة  2000يــورو وقســيمة بقيمــة  2000يــورو لإلنفــاق عــى الخدمــات أو الــدورات
املؤسســة،
التدريبيــة لفائــدة ّ
ب .الجائــزة الثانيــة :جائــزة نقديــة بقيمــة  1750يــورو وقســيمة بقيمــة  1750يــورو لإلنفــاق عــى الخدمــات أو الــدورات
املؤسســة،
التدريبيــة لفائــدة ّ
ت .الجائــزة الثالثــة :جائــزة نقديــة بقيمــة  1000يــورو وقســيمة بقيمــة  1000يــورو لإلنفــاق عــى الخدمــات أو الــدورات
املؤسســة.
التدريبيــة لفائــدة ّ
ـيتول برنامــج  MedWavesاملتابعــة واملســاعدة التقن ّيــة لفائــدة
منصــة  TheSwitchers.orgوسـ ّ
ميكــن للفائزيــن ال ّنفــاذ أيضــا إىل ّ
املؤسســات الفائــزة لحســن توظيــف واســتغالل القســائم.
ّ

 1تشــمل أعــال االقتصــاد األزرق املســتدام ( )SBEجميــع قطاعــات االقتصــاد األزرق الخاضعــة ملبــادئ االقتصــاد الدائري فهــو يشــمل بالتــايل جميــع األنشــطة االقتصاديــة التــي تســتخدم
البحــر و/أو امليــاه الداخليــة (األنهــار والبحـرات) بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش .وهــو يُغطّــي األنشــطة التــي تقــع يف مناطــق البحــر وامليــاه الداخليــة وكذلــك األنشــطة األخــرى املوجــودة يف
املناطــق الســاحلية أو يف مناطــق نائيــة عــن الســاحل إذا ارتبطــت بالبحــر أو بامليــاه الدّاخليــة .يُشــر االقتصــاد األزرق امل ُســتدام إىل وجــود أعــال مســتدامة تُوفّــر حلــوال تجاريــة وتخلــق قيمــة
بيئيــة و/أو تحمــي البيئــة (مواجهــة التحديــات البيئيــة و/أو الحــد مــن اآلثــار البيئيــة) وتكــون قابلــة لالســتمرار اقتصاديــا مــع توفــر التمكــن االجتامعــي .كــا ينطــوي االقتصــاد األزرق امل ُســتدام
عــى فوائــد اجتامعيــة واقتصاديــة طويلــة املــدى مــع حاميــة التنـ ّوع البيئــي وإعــادة إحيائــه والحفــاظ عــى اإلنتاجيــة وصمــود النظــم اإليكولوجيــة املائيــة والســاحلية.
 2يرجى ُمراجعة تعريفنا لنموذج األعامل املستدامة يف الوثيقة التالية:

Burcu Tuncer and Giorgio Mosangini. SCP/RAC. (2020) “Circular economy business strategies: conceptual framework to guide the development of sustainable business models
متوفّرة عىل املوقع التايلhttps://www.theswitchers.eu/wp-content/uploads/2020/06/Strategies-for-the-Development-of-CEBM-1.pdf :

ّ
الجدول الزمني للمسابقة

• 8يونيو :فتح باب الرتشّ حات
• 30يونيو :غلق باب الرتشّ حات
•يوليو :تقييم الرتشحات من طرف لجنة التحكيم
• 31يوليو :اختيار أفضل  10مشاريع من طرف لجنة التحكيم
•نهاية شهر أغسطس – منتصف سبتمرب :تصويت عام عرب مواقع التواصل االجتامعي لربنامج الجوار األورويب جنوب.
•سبتمرب  -أكتوبر (يحدد الحقاً)  :الحفل الختامي وإعالن الفائزين

معايير التقييم
المعيار
أ.
تقييم العرض

ب.
التحدّ ي البيئي

ت.
املنافع البيئ ّية

ث.
املنافع االجتامع ّية

ج.
الجدوى االقتصادية

ح.
االبتكار

ّ
األسئلة األساسية

أ  :1-هل ميكنك أن تفهم بوضوح ما يعمل
املرشوع عىل تقدميه  /حلّه  /توفريه؟
أ  :2-هل تتناسب وترتبط منطقيا بالت ّحديات
البيئية األساسية التي يعالجها؟
ب  :1 -هل يُ ّربر صاحب املرشوع بوضوح كيف
أ ّن النشاط يرفع تح ّديا بيئيا بشكل مبارش؟
املحل
بالسياق ّ
ب  :2 -هل يتّصل هذا ّ
واإلقليمي؟
ت  :1 -هل يقدم صاحب املرشوع أرقاما كمية
لتربير املنافع البيئية للمرشوع؟
بالسياق املحيل
ت  :2 -هل تتصل هذه املنافع ّ
واإلقليمي؟
ث  :1 -هل يُق ّدم صاحب املرشوع أرقاما كمية
لتربير املنافع االجتامعية للمرشوع؟
بالسياق املحيل
ث  :2 -هل تتصل هذه املنافع ّ
واإلقليمي؟
ج  :1 -املعلومات امل ُق ّدمة من صاحب املرشوع
كافية للتنبؤ بالسالمة االقتصادية للمرشوع.
ج  :2 -هل توفر املعلومات فكرة عن جدوى
مناذج اإليرادات؟
ح  :1 -هل يصف صاحب املرشوع ويربر
يشكل رصيح السبب الذي يجعل عرضه فريدا
يف سياقه وكيف يوفر قيمة مضافة مقارنة
بالحلول/التّكنولوجيا املعمول بها حال ّيا يف
السوق؟
ّ

ّ
النوع
نعم/ال
 10نقاط

نعم/ال
 15نقطة

نعم/ال
 10نقاط
نعم/ال
 10نقاط

ّ
النسبة
أ%60 :1-
أ%40 :2-

ب%70 :1-
ب%30 :2-

ت%65 :1-
ت%35 :2-
ث%60 :1-
ث%40 :2-

نعم/ال
 10نقاط

ج%60 :1-
ج%40 :2-

نعم/ال
 5نقاط

ح%100 :1-

النقاط
أ6 :1-
أ4 :2-

ب10,5 :1-
ب4,5 :2-

ت6,5 :1-
ت3,5 :2-
ث4,8 :1-
ث3,2 :2-
ج6 :1-
ج4 :2-

ح5 :1-

من نحن؟

كل من:
يُرشف عىل تنظيم املُسابقة ّ

برنامج الجوار األورويب جنوب

يعمــل االتحــاد األورويب مــع جريانــه يف املنطقــة الجنوب ّيــة عــى تعزيــز الســام واالســتقرار واالزدهــار االقتصــادي يف املنطقــة
بأرسها.
يدعــم االتحــاد األورويب مــن خــال السياســة األوروب ّيــة للجــوار اإلصالحــات السياســية واالقتصاديــة يف البلــدان املجــاورة
ـي لالتصــال يك ّمــل
ألوروبــا يف منطقــة جنــوب البحــر األبيــض املتوســط .برنامــج الجــوار األورويب جنــوب هــو برنامــج اقليمـ ّ
ويدعــم أعــال االتصــال التــي تقــوم بهــا املفوض ّيــة األوروب ّيــة وبعثــات االتحــاد األورويب يف  10مــن بلــدان الجــوار الجنــويب.
كل مــن البلــدان العــر كــا يعمــل
ينجــز برنامــج الجــوار األورويب جنــوب حمــات اتصاليــة وعمل ّيــات وطن ّيــة لســر اآلراء يف ّ
عــى تطويــر وتغذيــة شــبكة مــن املر ّوجــن مبــا يف ذلــك وســائل اإلعــام و شــباب مــن ص ّنــاع املحتويــات الرقم ّيــة و مــن
هم ـزات الوصــل للمســاعدة عــى نــر املعلومــات بشــأن االتحــاد األورويب يف بلدانهــم و أراضيهــم .يقــدم الربنامــج أيضــا
االستشــارة والدعــم االس ـراتيجي لفائــدة بعثــات االتحــاد األورويب ويعمــل عــن كثــب مــع كل منهــا.
يعتمــد الربنامــج نهجــا مواضيع ّيــا حيــث يســعى إىل تحديــد عــدد مــن املحــاور ذات األولويــة التــي توجــه املــا ّدة االتّصال ّيــة
ســنويّا ومبــا أ ّن البيئــة متثّــل أولويــة اس ـراتيجية رئيســية لالتحــاد األورويب عــى املســتوى العاملــي واإلقليمــي تعالجهــا مــن
خــال الصفقــة األوروب ّيــة الخ ـراء فهــي تش ـكّل أولويــة قصــوى عــى مســتوى االتّصــال بال ّنســبة لربنامــج الجــوار األورويب
جنــوب.
التوســع وفريــق العمــل
يســتفيد الربنامــج مــن التعــاون الوثيــق مــع فــرق االتصــال لــدى اإلدارة العا ّمــة للجــوار ومفاوضــات ّ
ـص لــدى جهــاز العمــل الخارجــي .StratCom
املختـ ّ

برنامج سويتش ميد

ـول االتحــاد األورويب متويــل برنامــج ســويتش ميــد وتــرف عــى تنفيــذه منظّمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصناع ّيــة
يتـ ّ
املتوســط لربنامــج األمــم املتحــدة
وقســم االقتصــاد لربنامــج البيئــة لألمــم املتحــدة و MedWavesخطّــة عمــل البحــر األبيــض ّ
للبيئــة ومركزهــا اإلقليمــي لألنشــطة بشــأن االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني (مركــز أنشــطة االســتهالك و اإلنتــاج املســتدامني،
التوســع.
ســابقا) .يتـ ّم تنفيــذ املبــادرة بالتّنســيق مــع اإلدارة العا ّمــة للجــوار ومفاوضــات ّ
انطلــق الربنامــج ســنة  2013للتّرسيــع يف نســق االنتقــال إىل أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة يف جنــوب البحــر األبيــض
املتوســط ،ال ســيام مــن خــال تعزيــز نهــج االقتصــاد الدائــري .يهــدف الربنامــج إىل تحقيــق اقتصــادات منتجــة ودائريّــة
ومتقاســمة داخــل املنطقــة املتوســط ّية مــن خــال تغيــر طريقــة اســتهالك وانتــاج البضائــع والخدمــات عــى نحــو مي ّكــن مــن
فصــل النمـ ّو البــري عــن الــر ّدي البيئــي.
تســتفيد مــن أنشــطة الربنامــج  8بلــدان يف جنــوب املتوســط وهــي الجزائــر ومــر وإرسائيــل واألردن ولبنــان واملغــرب
وفلســطني وتونــس وذلــك مــن خــال وضــع السياســات وتنظيــم األنشــطة اإليضاحيــة وفــرص التّشــبيك.
يدعــم ســويتش ميــد الجهــات املعن ّيــة ويصــل بينهــا لتوســيع نطــاق االبتــكارات البيئيــة واالجتامعيــة كــا يدعــم ص ّنــاع
واملؤسســات الناشــئة ور ّواد األعــال يف بلــدان
واملؤسســات الصغــرى واملتوســطة املبتكــرة بيئيــا والصناعــات
السياســات
ّ
ّ
جنــوب املتوســط التــي تعتــر خلــق فــرص العمــل وحاميــة املــوارد الطبيعيــة قضايــا ذات أولويــة تســاهم أيضــا يف اســتقرارها
االقتصــادي.

استامرة التسجيلhttps://forms.gle/3THhHW3HQxv43AdB6 :

