منصة أصحاب المصلحة لالقتصاد
األزرق المتوسطي
أخبار نصف سنوية سريعة عن االقتصاد األزرق

مرحبا ً بكم في هذا العدد الحادي عشر من النشرة اإلخبارية عبر اإلنترنت حول
االقتصاد األزرق في منطقة البحر األبيض المتوسط !
ستجد هنا أحدث المعلومات حول األعمال التي يقوم بها االتحاد من أجل المتوسط )  )UfMوشركائه لتعزيز االقتصاد
االزرق في منطقة البحر األبيض المتوسط.
العدد رقم  | 11اكتوبر .2021

اضغط هنا إلرسال األخبار واألحداث القادمة لإلصدار التالي من النشرة اإلخبارية أو للنشر على منصة
أصحاب المصلحة لالقتصاد األزرق المتوسط.

آخر األخبار
 .1منصة اصحاب المصلحة لالقتصاد االزرق المتوسط
اخبار سريعة نصف سنوية عن االقتصاد األزرق .مجموعة عمل االقتصاد األزرق الثامن لل  UfMوندوة لمهارات
الرقمنة ،عقدت الندوة عبر اإلنترنت
يوم  10يونيو/حزيران  ،2021انعقد االجتماع الثامن لمجموعة عمل
االقتصاد األزرق لالتحاد من أجل المتوسط عبر اإلنترنت بمشاركة أكثر من
 100مشارك .وترأس االجتماع المفوضية األوروبية والرئاسة األردنية
المشتركة ،بمساعدة سكرتارية االتحاد من أجل المتوسط .باإلضافة إلى ذلك،
انعقدت الفعالية المتتالية "مهارات الرقمنة التي نظمها االتحاد من أجل
المتوسط باالشتراك مع  WESTMEDفي  9يونيو/حزيران  2021على
شكل ندوة عبر اإلنترنت .وقدمت الندوة تحليالً ورؤى حول مهارات الرقمنة المطبقة على تربية األحياء المائية والسياحة
على مستوى البحر األبيض المتوسط من خالل دراسات الحالة ،والمشاريع ،وحالة المبادرات للمزيد انقر هنا.

1

 .2يجتمع فريق العمل المعني بالبيئة التابع لالتحاد من أجل المتوسط لتقدم
في العمل المشترك في منطقة البحر األبيض المتوسط
انعقد االجتماع الخامس لفريق عمل االتحاد من أجل المتوسط المعني بالبيئة
في  27مايو/أيار ،حيث ضم ممثلين عن البلدان وأصحاب المصلحة اإلقليميين
في جدول أعمال البيئة لالتحاد من أجل المتوسط .ترأس االجتماع االفتراضي
الرئاسة المشتركة لالتحاد األوروبي من أجل المتوسط في أوروبا واألردن،
بدعم من سكرتارية االتحاد من أجل المتوسط.
تضمن االجتماع اهداف رئيسية كانت كالتالي )1:مناقشة أولويات العمل في إطار جدول أعمال البحر المتوسط األخضر
لعام  ،2030األداة المقترحة الجديدة للتكامل والتعاون اإلقليمي )2 ،اكتشاف فرص الشراكة والتمويل المتعلق بأجندة المتوسط
األخضر لعام  2030في ضوء البرامج التي تسير حالياً )3 ،تحديد الطرق التشغيلية لجدول أعمال البحر المتوسط األخضر
 )4 ،2030عرض وربط اإلجراءات الرئيسية اإلقليمية والتطورات ذات الصلة بشأن:
( )1البالستيك ضمن نهج االقتصاد الدائري األخضر (البر والبحر) )2( ،الحلول القائمة على الطبيعة  ،مع التركيز على
األراضي الرطبة والمناطق البحرية المحمية .للمزيد انقر هنا.
 .3اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط  UfMبشأن البيئة
والعمل المناخي
اجتمع وزراء من  42دولة عضو في االتحاد من أجل المتوسط
 UfMيوم  4اكتوبر/تشرين األول في القاهرة في المؤتمر الوزاري
الثاني لالتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والعمل المناخي تحت
الرئاسة المشتركة لألردن واالتحاد األوروبي .واتفقا على أجندة
مشتركة لتعزيز الجهود في المنطقة األورومتوسطية لمعالجة التحديات المناخية والبيئية المتعددة التي تواجهها بشكل عاجل.
يعكس هذا االلتزام أعلى طموح ممكن في تسريع االنتقال نحو اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخيا ً وخضراء .للمزيد انقر
هنا
 .4مؤتمر رسم خطة الطريق ل MAP Engage
في  18يونيو/حزيران  ، 2021نظمت  MIO-ECSDEحدث رسم خطة
الطريق ل  MPA Engageاألول لتوفير فرصة ألصحاب المصلحة
للتواصل وتبادل الخبرات نحو استجابة جماعية وموحدة لتغير المناخ في
المحميات البحرية المتوسطية .حيث يؤثر تغير المناخ بشكل كبير على البحر
األبيض المتوسط  ،حيث ترتفع درجة حرارته بمعدل  ٪20أسرع من
المتوسط العالمي .تعد المحميات البحرية -على الرغم من الحلول القائمة على
الطبيعة التي تقدمها لدعم الجهود المبذولة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف
من حدته -أول من يشعر بآثار تغير المناخ .للمزيد انقر هنا.
 .5حدث رسم خطة الطريق لمشروع النفايات البالستكية
حدث رسم خطة الطريق لمشروع النفايات البالستكية :نقطة انطالق في تعزيز
جهود إدارة القمامة البحرية في المناطق البحرية المحمية في البحر األبيض
المتوسط  ،جمعت محميات البالستيك المنتهكة بالمحمية البحرية أكثر من 90
من مديري المحميات البحرية المتوسطية وخبراء القمامة البحرية في أول
حدث رسم طريق عقد عبر اإلنترنت في  17يونيو/حزيران  .2021الحدث
كانت بمثابة نقطة انطالق نحو نهج موحد ضد القمامة البحرية في المحميات
البحرية المتوسطية .وقد أبرز الحدث إنجازات المشروع التي تناولت دورة
إدارة النفايات البحرية بأكملها  ،من المراقبة والتقييم إلى الوقاية والتخفيف .للمزيد انقر هنا
 .6نهج جديد القتصاد أزرق مستدام في االتحاد األوروبي
ستوضح الصفقة األوروبية الخضراء وخطة التعافي ألوروبا االقتصاد
األوروبي لسنوات عديدة ،أو حتى عقود .واالقتصاد األزرق في االتحاد
األوروبي أساسي لكال المجهودين ،لتضمين االقتصاد األزرق بالكامل في
الصفقة الخضراء واستراتيجية التعافي؛ اعتمدت المفوضية نهجا ً جديدا ً
القتصاد أزرق مستدام في االتحاد األوروبي .للمزيد انقر هنا.
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 .7حملة اجعل أوروبا زرقاء
تطالبكم حملة "اجعل أوروبا زرقاء"  -المواطنين والشركات والمؤسسات
والسلطات والمشاهير والمعلمين  -بالتعهد بمساعدة المحيط ليصبح أزرق
من جديد ،إن تعهدك هو وعد أو إجراء شخصي من شأنه أن يحافظ على
صحة محيطنا ،كل عمل  -حتى الصغير منه  -يجلب التغيير لمحيطنا.
للمزيد انقر هنا

 .8تطلق اليونسكو أولى األحداث المتعلقة ب (عقد المحيطات ) لقيادة
ثورة معرفة المحيطات
في سياق االحتفاالت العالمية باليوم العالمي للمحيطات؛ أعلنت اللجنة
األوقيانوغرافية (علوم المحيطات) الحكومية الدولية التابعة لليونسكو عن
االحداث األولى المعتمدة رسميا ً كجزء من عقد األمم المتحدة لعلوم
المحيطات من أجل التنمية المستدامة" 2030-2021( ،عقد المحيط" ،بقيادة مؤيدين متنوعين من العالمين والحكومة
والمجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة والقطاع الخاص والعمل الخيري والمنظمات الدولية ،تتميز هذه اإلجراءات الرائدة
لعقد المحيط بمدى جغرافي واسع .للمزيد انقر هنا.
 .9مشروع  MSPالتجريبي غرب البحر األبيض المتوسط
يتم تنفيذ المشروع التجريبي في غرب البحر األبيض المتوسط في الجزائر
وفرنسا وإيطاليا ومالطا والمغرب وإسبانيا وتونس ،في حين أن الدول
األعضاء األخرى في االتحاد من أجل المتوسط في غرب البحر األبيض
المتوسط يمكن أن تشارك أيضًا في األنشطة التدريبية .بنا ًء على التجارب
السابقة في المنطقة لتعزيز ممارسات التخطيط المكاني البحري الجيدة ،يتم تكييف األنشطة لتلبية كل من األولويات
واالحتياجات اإلقليمية والوطنية في سياق غرب البحر األبيض المتوسط .للمزيد انقر هنا.
 .10استراتيجية الهيئة العامة لمصايد األسماك  2030لمصايد األسماك
وتربية األحياء المائية المستدامة في البحر األبيض المتوسط والبحر
األسود
تم إطالق استراتيجية جديدة قوية لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية
المستدامة في البحر األبيض المتوسط والبحر األسود في  9يوليو/تموز
 .2021األهداف استراتيجية  2030الجديدة للهيئة العامة لمصايد األسماك في
البحر األبيض المتوسط ( )GFCMتتماشى مع التحول األزرق ،وهو ركيزة من اإلطار االستراتيجي الجديد لمنظمة األغذية
والزراعة .إنه التزام طموح تبنته  22دولة باإلضافة إلى االتحاد األوروبي يهدف إلى تأمين مستقبل مستدام لمصايد األسماك
وتربية األحياء المائية في البحر األبيض المتوسط والبحر األسود .للمزيد انقر هنا.
 .11اطالق  MSFDالستشارة عامة مفتوحة
أطلقت المفوضية األوروبية مشاوراتها العامة عبر اإلنترنت حول مراجعة
التوجيه اإلطار لالستراتيجية البحرية ،ستراجع هذه المبادرة إنجازات وأوجه
قصور هذا التوجيه ،واستكشاف خيارات التحسين واقتراح التعديالت
الممكنة .تهدف هذه المشاورة العامة إلى جمع آراء مواطني االتحاد
األوروبي وأصحاب المصلحة.
من فضلك ،ضع في اعتبارك مشاركة وجهة نظرك حول قانون االتحاد األوروبي المهم هذا ،يمكن تقديم الردود بأي لغة
رسمية في االتحاد األوروبي .للمزيد انقر هنا.
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 .12تطبق ورش عمل تجربة سياسات  Blue Bio Medمنهجيات مبتكرة
لفهم تحديات التنمية المستدامة
نفذت  CREDAبمساعدة  Reimagined Futuresإحدى هذه المنهجيات
خرائط األنظمة ،في ورشة العمل األولى حول تحدي التلوث البالستيكي
البحري في البحر األبيض المتوسط  ،ساعدت هذه التقنية المشاركين على
تحديد العوامل التي تسهل وتعوق التحول المستدام .للمزيد انقر هنا.
 .13حددت  WINTER MEDاألولويات اإلقليمية الستراتيجيتها عبر
الوطنية للسياحة على مدار العام
انعقدت اللجنة التوجيهية الخامسة لمشروع WINTER MED Interreg
 MEDعبر اإلنترنت في  19أبريل/نيسان  2021وجمعت م ًعا CPMR-
 IMC / ICجنبا ً إلى جنب مع بقية شركاء المشروع ،وتسمح هذه االجتماعات
المنتظمة للشركاء بمشاركة تقدمهم ومناقشة المزيد من الخطوات لتحقيق
الهدف الرئيسي للمشروع الذي هو :تعزيز السياحة المستدامة على مدار العام في البحر األبيض المتوسط .للمزيد انقر هنا.

 .14قامت فرقة العمل التابعة للجنة المتوسطية للسياحة بجمع مناطق البحر
األبيض المتوسط للتفكير في األدوات الالزمة لدعم االنتعاش المستدام للسياحة
في  16يوليو/تموز  ،2021عقدت اللجنة المتوسطية ( )CPMR-IMCاجتماعها
الفعلي لفريق العمل حول "الثقافة والسياحة المستدامة"  ،بالتنسيق مع مجتمع
 Interreg MEDللسياحة المستدامة .تم تصميم االجتماع كمتابعة لالستبيانين
اللذين تم إرسالهما في الخريف الماضي وربيع هذا العام فيما يتعلق بتداعيات
جائحة  COVID-19على قطاع السياحة وانتعاشه المستدام .للمزيد انقر هنا.
 .15انضم إلى يوم الساحل المتوسطي 2021
يوم الساحل المتوسطي  25سبتمبر/أيلول هو احتفال سنوي إقليمي لبرنامج األمم
المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط تم تقديمه بموجب بروتوكول
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  ICZUالتفاقية برشلونة .مركز األنشطة
اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية هو المروج لهذا االحتفال الهام لمنطقة
البحر األبيض المتوسط .تم اختيار تاريخ  25سبتمبر لالحتفال بأول تصديق على
بروتوكول االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من قبل سلوفينيا .اآلن أكثر من أي وقت مضى  ،يعد االلتزام باالمتثال وإنفاذ
أمرا بالغ األهمية لجهود المنطقة للتعافي بشكل أفضل في حقبة
الصكوك المعتمدة بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ً
ما بعد ال  .COVID-19للمزيد انقر هنا
 .16يشهد مؤتمر االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
االلتزامات السياسية الرئيسية ومبادرات التمويل الجديدة ،وسط إجماع حول
مناخ البحر األبيض المتوسط وأزمة التنوع البيولوجي
قدمت  12منظمة متوسطية رائدة حلوالً جديدة للحفظ والحفاظ المالي لمعالجة
أزمة التنوع البيولوجي والمناخ في المنطقة ،كانت بعض أعظم النتائج هي
التزام  8حكومات متوسطية و  5منظمات غير حكومية بتحقيق  ٪10من
المناطق الخاضعة "لحماية قوية" وعدم تصريف البالستيك في البحر خالل  10سنوات في المنطقة .كما تم إطالق 3
مبادرات تمويلية جديدة لحماية المناطق البحرية عالية الحماية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة في البحر األبيض المتوسط،
فضالً عن دعم إجراءات المجتمع المدني في بلدان شمال إفريقيا .للمزيد انقر هنا.
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الموارد والفرص
 .1تقارير ومنشورات" :نحو اقتصاد أزرق مستدام في منطقة البحر
األبيض المتوسط"
يجمع منشور االتحاد من أجل المتوسط "نحو اقتصاد أزرق مستدام في
منطقة البحر األبيض المتوسط" معلومات نوعية /كمية عن الوضع الحالي
وإمكانيات القطاعات الزرقاء في منطقة االتحاد من أجل المتوسط مع التركيز
بشكل خاص على دول البحر األبيض المتوسط .يتم عرض الخصائص
القطاعية والتحديات والفرص لكل قطاع في الماضي والحاضر والمستقبل.
عالوة على ذلك؛ يقدم المنشور معلومات عن االتجاهات فيما يتعلق بالتوظيف والمهارات الالزمة وتأثير  COVID-19على
كل قطاع .التقارير والمنشورات ذات الصلة متوفرة باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية .للمزيد انقر هنا.

 .2تقرير االقتصاد األزرق لالتحاد األوروبي لعام  ،2021تعد القطاعات
الناشئة االقتصاد األزرق لدور قيادي في التحول األخضر في االتحاد
األوروبي
نشرت المفوضية األوروبية اإلصدار الرابع من "تقرير االقتصاد األزرق
لالتحاد األوروبي"  ،الذي يقدم نظرة عامة على أداء القطاعات االقتصادية
السبعة والعشرين لالتحاد األوروبي المتعلقة بالمحيطات والبيئة الساحلية.
وظف القطاع بشكل مباشر ما يقارب  4.5مليون شخص في عام  2018وحقق
حوالي  650مليار يورو في المبيعات و  176مليار يورو من القيمة المضافة اإلجمالية .تتطور األنشطة الناشئة مثل طاقة
المحيطات والتكنولوجيا الحيوية البحرية والروبوتات بسرعة وستلعب دورا ً مهما ً في انتقال االتحاد األوروبي نحو اقتصاد
دائري ومتنوع بيولوجيا ً محايد للكربون .للمزيد انقر هنا
 .3ندوة عبر اإلنترنت مشتركة بين االتحاد من أجل المتوسط ومنظمة
الصحة العالمية بشأن البيئة والصحة في مدن الموانئ البحرية
وقعت منظمة الصحة العالمية ( )WHOواالتحاد من أجل المتوسط ()UfM
مذكرة تفاهم في عام  2020للتعاون عبر القطاعات في تعزيز تنفيذ خطة
التنمية المستدامة لعام  .2030تهدف هذه الشراكة المؤسسية إلى دعم الدول
األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط في بناء القدرات وتعزيز العمل من
أجل الصحة ،بما في ذلك من خالل البحوث الصحية والتثقيف الصحي
والدعوة للصحة  ،في جميع مجاالت السياسة للشراكة األورو -متوسطية .وفي هذا السياق؛ ساعدت الندوة عبر اإلنترنت
على زيادة الوعي وتعزيز البيئات الصحية من خالل التنمية الحضارية والحوكمة في مدن الموانئ البحرية .عقدت الندوة
عبر اإلنترنت في  17يونيو/حزيران  .2021انقر هنا لترى تسجيل الندوة.
 .4المعرفة من أجل العمل  -تم إطالق منصة  Oceanالجديدة في اليوم
العالمي للمحيطات 2021
يقع التعاون في قلب  - Ocean + Habitatsوهو مصمم ليكون أداة متاحة
للجميع .توفر المنصة الجديدة إحصاءات مفصلة وجاهزة لالستخدام حول
التوزيع والحالة المهددة للموائل البحرية الرئيسية ،والتي تم تقسيمها بالفعل
ً
حسب البلدان .سيكون هذا المورد مفيدا ً لمختلف الجهات الفاعلة في جميع أنحاء العالم ،بدءا من المؤسسات التعليمية إلى
المنظمات البحثية إلى الشركات والقطاع الخاص .للمزيد انظر هنا.
 :AquaDocs .5إطالق مستودع مستندات جديد
 :AquaDocsهو مستودع الوصول المفتوح المشترك بين اليونسكو/
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات وتبادل المعلومات  IODEو
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الرابطة الدِولية للمكتبات ومراكز المعلومات الخاصة بعلوم األحياء المائية والبحرية  IAMSLICبدعم من ملخصات العلوم
المائية ومصايد األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة .إنه مستودع مواضيعي يغطي بيئات المياه الطبيعية البحرية
والساحلية ومصبات األنهار /قليلة الملوحة والمياه العذبة ويشمل جميع جوانب العلوم والتكنولوجيا واإلدارة والمحافظة على
هذه البيئات وكائناتها ومواردها والجوانب االقتصادية واالجتماعية والقانونية .للمزيد انقر هنا.

.6التخطيط المكاني البحري في أوروبا :من التخطيط إلى الواقع
 MSPفي اوروبا :التعاون عبر الحدود والقطاعات من أجل استخدام ذكي
ومستدام وعادل للفضاء البحري .شريط الفيديو يعرض أعمال خمسة مشاريع
ِل  MSPبدعم من الصندوق األوروبي البحري ومصايد األسماك (-2014
 .)2020انقر هنا لمشاهدة الفيديو
 .7ندوة عبر اإلنترنت بعنوان "المرأة في االقتصاد األزرق في منطقة البحر
األبيض المتوسط"
انعقدت الندوة عبر اإلنترنت "النساء في االقتصاد األزرق في البحر األبيض
المتوسط"  ،التي نظمها االتحاد من أجل المتوسط و  EMUNIفي  22سبتمبر/
أيلول  .2021وسلطت الضوء على مساهمة المرأة ومشاركتها باعتبارها ً
ناقال
أساسيًا في قطاعات االقتصاد األزرق الرئيسية في منطقة البحر األبيض المتوسط
 ،وناقشت  -ضمن نهج موجه نحو الحل  -التحديات التي تعيق التعبير الكامل عن فرصهم .للمزيد انقر هنا.
.8حدث جانبي رفيع المستوى لالجتماع الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط حول
البيئة والعمل المناخي
يهدف هذا الحدث ،الذي تم تنظيمه باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والمفوضية األوروبية؛ إلى مشاركة وإبراز وتعزيز الجهود السياسية والتشغيلية
رفيعة المستوى نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادة النظام اإليكولوجي،
مع التركيز بشكل خاص على " النظم الغذائية ضمن التحول األوسع نحو البيئة
الخضراء ،واألزرق النظيف ،واقتصاد دائري على المستوى األورومتوسطي "
.انقر هنا لمشاهدة الفيديو

األحداث القادمة
 .1المؤتمر  13لعلماء بحر البلطيق 22-18،اوكتوبر /تشرين األول  ، 2021آروس –الدينمارك.
 .2اطالق مباردة  SWICHMEDباإلضافة الى حفل توزيع جوائز  20-19 ،WeMedاوكتوبر /تشرين األول
 ،2021عبر اإلنترنت.
 .3مبادرة اطالق عنان األفكار من أجل المحيط 21-20 ،اوكتوبر  /تشرين األول  ،2021عبر اإلنترنت.
 .4التنفيذ المعماري لنظام البيانات ومعلومات المحيطات  29-25 ،ODISاوكتوبر /تشرين األول  ،2021عبر
اإلنترنت.
 .5معرض ومؤتمر الطاقة البحرية  27-26 ،2021اوكتوبر  /تشرين األول  ،2021اميستردام –هولندا.
 .6مؤتمر معرفة المحيطات 27-26 ،أوكتوبر/تشرين األول ( ،2021لندن – انجلترا وعبر االنترنت) .
 .7يوم الخبراء التكنولوجيين في علم البيئة ( 29-26 ،)ECOMONDOأوكتوبر/تشرين األول  ،2021ريميني
– إيطاليا.
 .8مؤتمر التغيير المناخي ( 31 ،)COP26أكتوبر/تشرين األول –  12نوفمبر /تشرين الثاني  ،2021جالسجو
– المملكة المتحدة.
 .9مبادرة محيط  7-5 ،)Ocean Hackathon( 2021نوفمبر  ،2021فرنسا – تحدد المدينة الحقاً.

6

 .10مؤتمر مبادرة ( ,)WestMEDباإلضافة إلى توزيع جوائز المبادرة 9 ،نوفمبر /تشرين الثاني ،2021
(كالياري – إيطاليا وعبر االنترنت)
 .11المؤتمر العام لمحطات المياه 19-17 ،نوفمبر/تشرين الثاني ،2021عبر االنترنت.
 .12منتدى االبتكار االقتصادي الحيوي األزرق لمشروع  19-18 ،BLUE MIO MEDنوفمبر/تشرين الثاني
 ،2021فيريرا – إيطاليا.
 .13ندوة  WavECالسنوية  30 ،2021نوفمبر/تشرين الثاني  ،2021عبر االنترنت.
 .14مؤتمر طاقة المحيطات األوروبي  7-6 ،2021ديسمبر/كانون األول  ،2021بروكسل -بلجيكا.
 .15اتفاقية برشلونة للتغير المناخي ( 10-7 ،) COP 22ديسمبر/كانون األول  ،2021أنطاليا – تركيا.
 .16المؤتمر الدولي لبيانات المحيطات 16-14 ،فبراير /شباط  ،2021سوبوت – بولندا.
 .17أسبوع البحر التكنولوجي  30-26 ،2022سبتمبر/أيلول  ،2021بريست – فرنسا.

لمعرفة كيفية حماية بياناتك ،يمكنك قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بنا في موقعنا اإللكتروني.
أنت تتلقى هذا البريد اإللكتروني؛ ألن معلوماتك موجودة في قاعدة بيناتنا ،بإمكانك إلغاء االشتراك بالضغط هنا.
األخبار العاجلة الحالية مدعومة ماليا ً من قبل االتحاد األوروبي من خالل منح ، EASME MED IN BLUE
وبالتعاون مع مرفق  IMP Medومؤتمر المناطق البحرية الطرفية  -لجنة المتوسط.)CPMR-IMC( .
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