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 IG.21/11القرار

 
 المتوسطية التوجيه لجنة من المقدم ،(MSSD) المستدامة للتنمية المتوسطية لإلستراتيجية المراجعة تقرير تدعيم إطار في

 (MCSD)  المستدامة للتنمية
 
 

 المتعاقدة، لألطراف عشر الثامن االجتماع

 ،RIO+20  المستدامة للتنمية المتحدة األمم مؤتمر تلت التي ني،التضمي االستدامة مستوى لتحسين الشاملة العمليات أن مراعاة مع
  ،(MSSD) المستدامة للتنمية المتوسطية إستراتيجيه بتجديد برشلونة اتفاقية تقوم أن تتطلب

 خالل من يالبيئ التحول عملية لتيسير كأداة تعمل أن يتعين المجددة (MSSD) المستدامة للتنمية المتوسطية إستراتيجيه بأن ،والعلم
  واالقتصادية، االجتماعية األنشطة على التأثير

 بتقرير يتعلق فيما (MCSD) المستدامة للتنمية المتوسطية للجنة عشر الخامس االجتماع عن خرجت التي التوصيات وبمالحظة
 ،(MSSD)المستدامة للتنمية المتوسطية إستراتيجيه مراجعة

 الطريق خريطة وأن اإلنجاز، من مرتفع مستوى لتحقيق الرئيسي المفتاح هو يعد كوالمال المساهمين مشاركة ضمان أن وبإدراك
  ذلك، حدوث كيفية تحدد أن يتعين (MSSD) المستدامة للتنمية المتوسطية إستراتيجيه لمراجعة

 (MSSD) لمستدامةا للتنمية المتوسطية إستراتيجيه فإن IG.20/13 المتعاقدة األطراف قرار ضوء في أنه على التأكيد وبإعادة
 إعادة تتطلب مجددة MSSD إستراتيجيه أي أن وعلى (MCSD) المستدامة للتنمية المتوسطية باللجنة مباشرا ً ارتباطا ً مرتبطة
  ،(MCSD)  لجنة تكوين

 

 :قرر

 نسخة تقديم إلى ربالنظ (MSSD) المستدامة للتنمية المتوسطية إستراتيجيه مراجعة بعملية بالقيام العمل خريطة سكرتارية مطالبة
 إلى باالستناد وذلك عشر، التاسع اجتماعهم في وتبنيها مراعاتها من المتعاقدة األطراف تتمكن حتى MSSD إستراتيجيه من منقحة
  ،1الملحق في الموضحة الطريق خريطة

 وفق ا (MSSD) المستدامة للتنمية المتوسطية إستراتيجيه وتنقيح مراجعة عملية في السكرتارية لدعم Plan Bleu برنامج طلب
 ذات برامج من ذلك في بما ،MSSD إستراتيجيه تحقق حول التقارير وإعداد المراقبة بمعلومات الخاصة االحتياطية التدابير لبنود
 الخاصة والمسودات االستشارات أعمال وتنسيق كلها، المتوسطية المنطقة في MSSD إستراتيجيه مخرجات على تأثير ولديها صلة
 المراجعة، بهذه

 إطار في (MSSD) المستدامة للتنمية المتوسطية اإلستراتيجية من المنقحة النسخة وضع يتم أن ضرورة بضمان السكرتارية مطالبة
 للتفعيل، موجهة وعناصر التطلعية النظرة من كل على تحتوي وأن ) سنوات عشر (المدى طويل تطبيق

ً موضحة (MSSD) المستدامة للتنمية المتوسطية اإلستراتيجية من نقحةالم النسخة تكون أن بضمان السكرتارية مطالبة  تفصيال 
  العمل، بخريطة والمتعلقة واإلقليمية الشاملة بالعمليات

 للنتائج موجهة (MSSD) المستدامة للتنمية المتوسطية اإلستراتيجية من المنقحة النسخة تكون أن بضمان السكرتارية مطالبة
 المحلية، المستدامة التنمية وعمليات MSSD إستراتيجيه من الحالية النسخة تأثير تقييم بينها من أمور، دةع إلى ومستندة وبسيطة
 المنطقة، تواجه التي المستدامة التنمية لتحديات مشتركة رؤية إلى باإلضافة

 مجاالت دمج متضمنة (MSSD) دامةالمست للتنمية المتوسطية اإلستراتيجية من المنقحة النسخة تكون أن بضمان السكرتارية مطالبة
،( العمل لخطة األولوية ذات التأثير  الصلة ذات األخرى والعمليات (ICZM ) الساحلية للمناطق الموحدة اإلدارة ذلك، في بما مثال 

)، ا ءالضو تسلط أنها كما ، SCP )المستدام واإلنتاج االستهالك تفعيل وخطة البيئية األنظمة تقارب ذلك، في بما مثال   عدد على أيض 
 األخرى، القضايا من

 على تحتوي (MSSD) المستدامة للتنمية المتوسطية اإلستراتيجية من المنقحة النسخة تكون أن بضمان السكرتارية مطالبة
  .الصلة ذات األخرى والسياسات SCP المستدام واإلنتاج االستهالك تفعيل لخطة اإلستراتيجية التوجهات
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 1 الملحق
 

 (MSSD) المستدامة للتنمية المتوسطية اإلستراتيجية لمراجعة ريقط خريطة
 

2014 
 

 2014 يناير
 

 . MSSD إستراتيجيه مراجعة عملية إطالق .1
 .الرئيسيين المصلحة أصحاب  مع التعاون لتيسير اإلنترنت على المرئية القاعدة تجهيز .2
 وإعداد MSSD 1.0 إستراتيجيه تقييم عملية في للمساعدة الخبراء من مجموعات خمس إلى ثالث من يتراوح عدد تجهيز .3

  .التوجيه لجنة عليها توافق التي المعايير إلى باالستناد اختيارها يتم أن على ،MSSD 2.0  اإلستراتيجية مسودة
 الجانبين مراعاة تتم أن يتعين .MSSD 2.0 اإلستراتيجية مسودة أعمال في العون لتقديم استشارية مجموعة تجهيز .4

  .التوجيه لجنة عليها توافق التي المعايير إلى باالستناد اختيارها يتم وأن المجموعة موازنة عند والموضوعي يالجغراف
 من وأفراد MCSD لجنة من آخرين وأعضاء (MCSD) المستدامة التنمية إستراتيجيه توجيه لجنة أن إلى اإلشارة تجدر
 بحد المجموعة تحديد يتم أن يتعين .المجموعة هذه في شاركت سوف العمل خطة في رئيسية شريكة ومنظمات العمل خطة
ا 20 أقصى   .معينة محاور على للعمل الفرعية المجموعات تحديد يتم أن يمكن .إدارتها يمكن حتى عضو 

 يتضمن أن على ،MSSD إستراتيجيه تنفيذ على القائمة األدلة يجمع أن شأنه من استشاري تقرير إعداد على العمل بدء .5
 تحديد إلى باإلضافة اإلستراتيجية، تنفيذ في المساهمة الدولية والعمليات والمشروعات البرامج بماهية المتعلقة ةاألدل

 وتنقيح مراجعة طريق إلى اإلشارة تتم أن على ،MSSD إلستراتيجيه المنقحة بالنسخة الخاصة والتحديات القضايا
 .اإلستراتيجية

 
 2014 أبريل

 
 يتم التي المدى، واسعة استشارة عملية إطالق ،MSSD 1.0 إستراتيجيه تنفيذ حول االستشاري التقرير إلى باالستناد .6

 اإلقليمي، المستويين على رئيسيين ومساهمين MCSD لجنة أعضاء مع اإلنترنت، على المرئية القاعدة خالل من تيسيرها
 مخرجات استيعاب يمكن حتى ومراجعتها MSSD إستراتيجيه تحديث إمكانية بسبل يتعلق فيما وذلك العالمي، أمكن، وإن

 .RIO+20 مؤتمر
 

 2014 يونيو
 

 والنتائج االستشاري التقرير استخدام االستشارية، والمجموعة الخبراء مجموعات تقدمه سوف الذي الدعم إلى باالستناد .7
 وقبولها مراعاتها يمكن حتى ،MSSD 2:0 إلستراتيجيه مسودة بنية تحضير بهدف االستشارية اإلجراءات عن الناتجة

 من المنقحة للنسخة مسودة إعداد في والبدء ،2014 يونيو في تعقد أن المقرر من التي MCSD التوجيه لجنة اجتماع في
 .MSSD إستراتيجيه

 
 2014 ديسمبر

 
 .MSSD إلستراتيجيه المنقحة النسخة من األولى المسودة إتمام .8
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2015 
 

 2015 يناير
 

 لجنة اجتماع انعقاد قبل بذلك القيام يتم أن يتعين .MCSD لجنة أعضاء على MSSD ستراتيجيهإل المنقحة النسخة توزيع .1
MCSD بينهم فيما لالستشارة لألعضاء الفرصة إتاحة يمكن حتى األقل، على أسابيع بستة. 

 
 2015 فبراير

 
 من األولى المسودة على قةللمصاد الشريكة والمنظمات العمل خطة في والمشاركين MCSD لجنة أعضاء مع مؤتمر عقد .2

 .متاحة المقدمة الصناديق تكون أن على ،MSSD 2.0 إستراتيجيه
 

  2015 أبريل
 

  .داخلية تعليقات لطرح الفرصة إلتاحة العمل لخريطة المحورية النقاط الجتماع MSSD 2.0 إستراتيجيه مسودة تقديم .3
 

  2015  مايو
 

  .العمل لخريطة المحورية والنقاط MCSD لجنة تعليقات لتجميع الخبراء مجموعة اجتماع .4
 

  2015  يونيو
 

  .إلنهائها MCSD لجنة الجتماع MSSD 2.0 إستراتيجيه مسودة تقديم .5
 

  2015  سبتمبر
 

  .العمل لخريطة المحورية النقاط الجتماع MSSD 2.0 إستراتيجيه مسودة تقديم .6
 

  2015 نهاية
 

 إلى MSSD 2.0 إستراتيجيه مسودة تقديم

 


