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 في برشلونة 2018الطبعة الثالثة من منتدى بلو إيكو  .1
 

نوفمبر في برشلونة  16ُعقدت النسخة الثالثة من منتدى البيئة الزرقاء في 

، أسبانيا ، بهدف توضيح ومناقشة وإظهار الممارسات الجيدة إلدماج نهج 

في منطقة   األنظمة اإليكولوجية في التخطيط المجالي للسياحة البحرية

ساحل المشرق وجزر البليار. ناقش الممثلون المؤسساتيون للدولة 

من مختلف التخصصات والمجتمعات المحلية المستقلة ، فضالً عن خبراء 

، دور التخطيط المجالي البحري واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية 

كأدوات لحوكمة السياحة المستدامة. وشددوا على أهمية تكامل التخطيط 

الساحلي البحري وإدخال مفهوم قدرة النظام اإليكولوجي على إدارة 

 االستخدامات الترفيهية للنقل البحري والسياحة.

 forum-eco-ecoforum.org/blue-http://www.global-/18يد من المعلومات: لمز
 

 

 

 
 

 

المؤتمر العالمي الرفيع المستوى بشأن االقتصاد األزرق المستدام  - 2

 في نيروبيم حدث جانبي عن البحر المتوسط وتنظي
 

 28-26كجزء من مؤتمر االقتصاد األزرق المستدام )نيروبي ، كينيا ، 

( ، خطة عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة للبحراألبيض 2018نوفمبر 

للنشاطات  Plan Bleuأمانة اتفاقية برشلونة انضم مركز  - المتوسط 

لى أمانة االتحاد من أجل المتوسط ( إUNEP / MAPاإلقليمية )

(UFM والمبادرة البحرية المتوسطية التابعة لـلمبادرة البحرية )

لتنظيم  WWF( IMMالمتوسطية للصندوق العالمي للحياة البرية )

اإلقليمي لالقتصاد األزرق   حدث جانبي مشترك بعنوان " البعد

". تم افتتاح هذا المستدام والشامل: نموذج البحر األبيض المتوسط 

من قبل مدير قسم األنظمة البيئية  2018نوفمبر  28الحدث الجانبي في 

http://www.global-ecoforum.org/blue-eco-forum-18/


( ، السيدة مونيكا ماك ديفيت UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة 

Monika Mac Devette يًضا.، والذي سّهل المناقشة أ 

لمعرفة المزيد عن النقاط الرئيسية التي نوقشت في المؤتمر ، يرجى 

  النقر هنا

 

 
 

OuestMED ويست ميد:    

مؤتمر األطراف: نحو أعمال "زرقاء" ملموسة في غرب البحر  -

 ، الجزائر( 2018ديسمبر  3)األبيض المتوسط 

نظمت المفوضية األوروبية والرئيس المشارك لمبادرة التنمية المستدامة 

"مؤتمر أصحاب لالقتصاد األزرق في غرب البحر األبيض المتوسط 

المصلحة: نحو إجراءات زرقاء ملموسة في غرب البحر األبيض 

في الجزائر العاصمة  2018ديسمبر  3المتوسط" ، والذي عقد في 

لحدث بتبادل األفكار حول المشاريع وتعزيز )الجزائر(. سمح هذا ا

تطوير مشاريع ملموسة بين الجهات الفاعلة في المنطقة العاملة في 

القطاع البحري )الشركات والباحثون والمعاهد والسلطات الوطنية 

والمحلية التابعة لدول غرب المتوسط(. . وستستفيد أفكار المشروع 

لة التي تمت مناقشتها من الدعم والمقترحات المحددة والشراكات المحتم

الذي توفره آلية المساعدة التي أنشأتها المفوضية األوروبية لتعزيز تنفيذ 

 مبادرة وستميد.

 لمزيد من المعلومات يرجى تفحص:
http://www.westmed-initiative.eu/ 

 

 ، الجزائر( 2018ديسمبر  4إعالن الجزائر )-

، بحضور المفوضية اعتمد وزراء غربي البحر األبيض المتوسط 

، إعالنًا يهدف إلى تعزيز التعاون األوروبية واالتحاد من أجل المتوسط 

ة على البحري اإلقليمي في إطار مبادرة وستمد. تشجع هذه المبادر

وتشمل االقتصاد األزرق المستدام في غرب البحر األبيض المتوسط 

دول من داخل االتحاد األوروبي وخارجه )الجزائر وفرنسا  10

وإيطاليا وليبيا ومالطا والمغرب وموريتانيا وإسبانيا والبرتغال 

http://www.westmed-initiative.eu/


والبرتغال وتونس( (. وقد اتفقت البلدان العشرة على خريطة طريق 

اقتصاد أزرق مستدام في الحوض الفرعي من أجل  مشتركة لتطوير

توليد النمو وخلق الوظائف وتوفير بيئة معيشية أفضل لسكان البحر 

 المتوسط. مع الحفاظ على النظام البيئي لمنطقة البحر األبيض المتوسط.
 

 يرجى قراءة البيان هنا
 

 

تنظيم اللجنة التوجيهية الخامسة للمبادرة من أجل التنمية المستدامة  -

فبراير ،  WestMED 11لالقتصاد األزرق في غرب المتوسط 

 ، باريس 2019

 

بعد نجاح مؤتمر الجزائر ، الذي سمح لوزراء وممثلي الدول العشرة 

 باعتماد إعالن الجزائر بالموافقة على خارطة الطريق للمبادرة ، عقد

في باريس االجتماع  2019فبراير  11في  OUESTMEDأعضاء 

 الخامس للجنة التوجيه.

 

 لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بـ أليساندرا سينسي

alessandra.sensi@ufmsecretariat.or 

 

 
 

 
 

 ، روما( 2018ديسمبر  10. منتدى األسماك )4

 

تنظيم المنتدى األول لعلوم مصايد األسماك في البحر األبيض -

 والبحر األسودالمتوسط 

د من بلداً ، فضالً عن العدي 45خبيراً وعلماء من  450اجتمع أكثر من 

المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة 

ديسمبر  14إلى  10اآلخرين في مقر المنظمة في روما في الفترة من 

لمناقشة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا. علم مصائد األسماك  2018

في المنطقة وتحديد أولويات البحث في العقد المقبل. وكان هذا الحدث 

mailto:alessandra.sensi@ufmsecretariat.or


ظمته الهيئة العامة لمصائد األسماك في البحر األبيض المتوسط ، الذي ن

، هو األول من نوعه للمنطقة ، ويشمل منظورات المحيطات 

 واالجتماعية واالقتصادية في بحوث مصائد األسماك.

 

 يرجى قراءة االستنتاجات الرئيسية للمنتدى هنا

 

 

إصدار تقرير عن حالة مصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط  -
 والبحر األسود

كانون األول / ديسمبر حالة مصايد األسماك في البحر  11أُطلقت في 

( التي نشرتها منظمة SoMFi 2018والبحر األسود )المتوسط 

(. يقدم هذا التقرير لمحة GFCMاألغذية والزراعة لألمم المتحدة )

ملة عن االتجاهات الحديثة في إدارة مصايد األسماك في البحر شا

والبحر األسود ، ويقدم معلومات عن أنشطة الصيد ، واآلثار المتوسط 

االجتماعية االقتصادية ، والموارد البحرية ، والجهود المبذولة 

 لالستغالل المستدام لمصايد األسماك.

 

 يمكن تنزيل المنشور هنا
 

 

 

 BLUEMEDحول مبادرة حدث موازي لالتحاد من أجل المتوسط  -

 2018التي تم تنظيمه خالل منتدى األسماك لعام 

في يهدف هذا الحدث الموازي ، الذي نظمه االتحاد من أجل المتوسط 

، إلى تعزيز التنسيق  2018ديسمبر  13للصيد في  2018إطار منتدى 

مل رئيسي في دعم إدارة األفضل ألنشطة البحث واالبتكار كعا

، واستخدام القطاعات البحرية والبحرية في البحر األبيض المتوسط 

 .BLUEMEDمع التركيز على مبادرة 

 

 لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بـ أليساندرا سينسي
alessandra.sensi@ufmsecretariat.org 
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" 2019في البحرأألبيض المتوسط  . مؤتمر "االستثمارات الزرقاء5

 ، مالطا( 2019يناير  24)

في مؤتمر االتحاد األوروبي شاركت أمانة االتحاد من أجل المتوسط 

"Blue Investments in the Mediterranean 2019 " وهو ،

حدث يهدف إلى ربط المبدعين والمجتمع المالي بهدف تعزيز التنمية 

المستدامة لالقتصاد األزرق في العالم. حوض البحر األبيض المتوسط 

مع حماية موارده البحرية. قدمت المفوضية األوروبية خصيصا هذا 

الحدث كمساهمة في تنفيذ مبادرات التعاون بين بلدان البحر األبيض 

 في سياق منتدى االتحاد األزرق لالقتصاد ومبادرة وست ميدوسط المت

OuestMED. 

 

 لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بـ أليساندرا سينسي
alessandra.sensi@ufmsecretariat.org 

 

 

 
 

 

 CPMR . اللجنة المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية المحيطية6

 

تعرف اللجنة المتوسطية المشتركة لمؤتمر المناطق البحرية  -

 + MITOMED( أنشطة الرسملة لـ CPMRالمحيطية )

+ في جيرونا  MITOMEDُعقد االجتماع الثاني عشر لمشروع 

كانون الثاني / يناير. اجتمع شركاء المشروع  25و  24)اسبانيا( في 

تى اآلن ومناقشة التقدم في جامعة جيرونا لتقييم اإلجراءات المتخذة ح

واستمرارية المشروع. عرض شركاء المشروع األنشطة التي يتم 

االنتهاء منها في أراضيهم. تم أيًضا اختبار مؤشرات وإرشادات النظام 

مرة أخرى لتجنب أي سوء فهم وضمان جودة النظام األساسي 

المتوسطية لمؤتمر لالستخدام على نطاق أوسع. شاركت اللجنة 

، منسقة  CPMR (CIM)ق البحرية المحيطية لالجتماع المناط
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من   حزمة العمل حول الرسملة ، مشروعها لخطة الرسملة الخاصة بها

 اجل مناقشة األنشطة المستقبلية وتلقي التعليقات من الشراكة.

 

 لمزيد من المعلومات ، يرجى قراءة هنا
 

 

 -CPMR اللجنة المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية المحيطية -

CIM تختم تحالف التعاون المتوسطي 

 -CPMR المحيطية  قدمت اللجنة المتوسطية لمؤتمر المناطق البحرية

CIM  دعمها الكامل للخطط الرئيسية للتحالف اإلقليمي الذي يهدف إلى

وضع إستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى بناء مستقبل مستدام لجميع 

على "اإلعالن المشترك للتحالف مواطني البحر المتوسط. تم التوقيع 

من أجل التعاون المتوسطي" من قبل الممثلين السياسيين لخمسة 

-Euroregion Pyreneesو  CIMبما في ذلك  -منظمات متوسطية 

Mediterranean (EPM و )MedCities  وthe Latin Arc  و

the Adriatic Euroregion  وIonian -  خالل الندوة الدولية

بعد عام الرئيسية حول "مستقبل البحر األبيض المتوسط 

فبراير تحت رعاية الحكومة  4والتي عقدت في برشلونة في   "2020

 200، والتي شارك فيها أكثر من  EIMو  CPMالكاتالونية ، و 

 مشارك.

 

 لمزيد من المعلومات ، يرجى قراءة هنا
 

 
 

 

فبراير  MSP DGMARE-UNESCO (12. إطالق مشروع 7

 ، باريس( 2019

( الذي نظمته لجنة MSPُعقد مؤتمر التخطيط المجالي البحري )

و  11( مساء IOC-UNESCOاألوصيانوغرافية الدولية لليونسكو )

-IOCهي مبادرة مشتركة بين  MSPglobalفبراير في باريس.  12

UNESCO  والمديرية العامة للشؤون البحرية ومصايد األسماك

، مؤطرة في خريطة   DG MAREية األوروبيةالتابعة للمفوض



الطريق المشتركة لتسريع تخطيط الفضاء البحري في العالم ، بتمويل 

 مشترك من قبل الصندوق األوروبي البحري وصيد األسماك.

 

 لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بـ أليساندرا سينسي
alessandra.sensi@ufmsecretariat.org 

 

 

 
 
 

. المؤتمر الدولي "االبتكار من أجل محيط مستدام: المراصد 8

 ، لشبونة 2019فبراير  14وشبكات المعرفة" ، 

على خلفية النقاش حول دور المراصد وشبكات المعرفة في تشجيع 

، كان هذا المؤتمر الدولي فرصة لتسليط  االبتكار من أجل محيط مستدام

. حول اقتصاد المحيط OECDالضوء على النتائج الرئيسية لمشروع 

"تعزيز االبتكار في اقتصاد المحيط: تعزيز البحار والمحيطات 

المستدامة من خالل االبتكار". جمع الحدث صناع القرار من القطاعين 

دارات الحكومية. تم العام والخاص ، باإلضافة إلى ممثلين من اإل

عرض النتائج الرئيسية لمنشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

القادمة "إعادة التفكير في االبتكار من أجل اقتصاد مستدام للمحيطات" 

 )إعادة التفكير في االبتكار من أجل االقتصاد المستدام( ، خالل الحدث.
 

 
 

 

 

 

 حداث قادمةأ
 

 مارس في بولوني سور مير 13و  12. مارينا ، المؤتمر النهائي ، 1

حول االقتصاد األزرق ، تم . فريق عمل االتحاد من أجل المتوسط 2

 مارس في بروكسل 25تأكيده في 

ورشة عمل الرسملة  -المستدام للسياحة  Interreg MED. مجتمع 3

 مارس في سبليت 28-27الثانية في الموقع ، 
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الذي يموله االتحاد األوروبي  SwitchMed IIإطالق برنامج  - 4

 نيسان / أبريل. 4إلى  3بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين ، فيينا ، 

 GSOتلية )االجتماع الثالث لمجموعة العمل المعنية باألشعة السا - 5

BLUEMED)  ،4 أبريل في بروكسيل 

. اجتماع فريق عمل االتحاد من أجل البيئة )فرقة العمل( في أعقاب 6

 أبريل في بروكسل. 9في  SWIM-H2020االجتماع األخير آللية دعم 

 MedCoast4BG -Côtesو  CO-EVOLVE. الحدث المشترك 7

Méditerranéennes  من أجلune Croissance Bleu مية تن

 أبريل في مونبلييه. 9مستدامة للالقتصاد األزرق، 

8 .InnoBlueGrowth  تعزيز واجهة سياسة ممارسة العلوم في ،

 في مرسيليا. 2019أبريل  17-16النمو األزرق ، 

9 .PANCeA  استجابات النظام البيئي لتحديات البحر األبيض ،

 مايو ، روما. 7-6في التنوع البيولوجي ، حدث الرسملة ، المتوسط 

10 .BleuTourMed -  منتدى السياحة المستدامةMED  ،5  6و 

 يونيو في برشلونة

 MedFish4Ever  ،11-12. مؤتمر رفيع المستوى لمبادرات 11

 يونيو في مراكش.

رفيع المستوى ألبحاث البنى التحتية  BLUEMED CSA. مؤتمر 12

 يونيو في باريس 13-14، 
 

 

لمعرفة كيفية حماية بياناتك ، يمكنك قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بنا 

 . /http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/registerعلى موقعنا. 

 

 

تتلقى هذا البريد اإللكتروني ألن معلوماتك موجودة في قاعدة البيانات 

 الخاصة بنا.

يمكنك تحديث تفضيالتك: 
http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/user/update/ 

 

 أو

 

http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/register/
http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/user/update/


مة إلغاء االشتراك من هذه القائ
http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/user/unsubscribeemail/ 

 

 

 

يتم تمويل هذا البرنامج بالكامل من قبل االتحاد األوروبي من 

وبالتعاون مع آلية  EASMEMED IN BLUEخالل منحة 

IMPMED ( ومؤتمر المناطق البحرية الطرفيةCPMR-

IMC.) 
 

 
 

http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/user/unsubscribeemail/

