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  خطة تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة  :IG 17/17المقرر 
  

 إن االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة،
  
  

نوفمبر / تشرين الثاني  11-8،  )سلوفينيا( إلى اعتماد األطراف المتعاقدة في اجتماعھا الرابع عشر، بورتوروز            إذ يشير 
  نمية المستدامة؛استراتيجية البحر المتوسط للت، 2005

  
   ببذل أقصي جھد لتنفيذ أھدافھا وتوجھاتھا واألعمال المقترحة حسب االقتضاء؛إذ يعيد تأكيده

  
استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ينضوي على تكامل أھداف االستراتيجية وتوجھاتھا              بأن تنفيذ    إذ يسلم 

 األطراف الفاعلة وتنمية الشراكات؛ وبناء القدرات؛ وإدارة المعرفة         وأعمالھا في أطر وأدوات السياسة الوطنية؛ واشراك      
  والمعلومات ونشرھا؛ وحشد الموارد وتخصيصھا؛

  
استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، يمكن لخطة عمل         أن، بينما تشكل البلدان العاملين الرئيسيين لتنفيذ         إذ يؤكد 

ك لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة، أن تشجع وتدعم وتيسر التنفيذ في              البحر المتوسط ومكوناتھا، بما في ذل      
   الميادين حيث تتوفر لھا مزايا نسبية وخبرة متراكمة؛

  
خطة عمل البحر المتوسط ومكوناتھا، بناء على نطاقھا ووالياتھا الخاصة، في إطار               أيضا أن    إذ يضع في اعتباره   

  ا ضمان تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة؛مواردھا وقدراتھا، ال يمكن بمفردھ
  

استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة التي ليست من االختصاص المباشر لخطة عمل              أن ميادين تنفيذ     إذ يؤكد 
كائھا المحتملين  البحر المتوسط يمكن تناولھا من خالل حوار بين األطراف الفاعلة المعنية مباشرة، أي، البلدان، وشر               

  على األصعدة الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية؛
  

 على الحاجة إلى وضع ترتيبات وتدخالت منسقة للموارد واألدوات واآلليات المختلفة لضمان التحقيق المستدام                إذ يؤكد 
  استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة؛وفي الوقت المناسب والمتوقع ألھداف 

  
ستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة يدعو إلى مبادرات تكميلية ملموسة           أن التنفيذ الفعال ال    ي اعتباره إذ يضع ف  

ومنسقة على مستويات مختلفة، تيسرھا وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط وبتآزر مع المنظمات والشبكات                   
  دامة في المنطقة؛والبرامج المتعلقة بعمليات السياسة المتعلقة بالتنمية المست

  
يونية / توصيات اجتماع لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة المعقود في اسطنبول في حزيران              إذ يأخذ في اعتباره   

   وكذلك التعديالت عليھا على أساس التعليقات الواردة إلى األمانة؛2007
  

  يقرر
  

  .ستدامة الواردة في المرفق بھذا المقرراستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المالموافقة على خطة تنفيذ 
  

  يطلب
  

استراتيجية البحر المتوسط   من األمانةومكونات خطة عمل البحر المتوسط أن تنسق جھودھا في دعم خطة تنفيذ                
  .للتنمية المستدامة
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  تدامة بإيجازاستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المس: معلومات أساسية
  
  

إن استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ھي إطار مرن غير ملزم قانونا، وغرضھا توجيه االستراتيجيات                  
ومن .  الوطنية للتنمية المستدامة والبدء في شراكة دينامية بين البلدان وتكييف االلتزامات الدولية مع األوضاع اإلقليمية               

أعلي مستوى بالتنمية المستدامة، تنوي البلدان وكذلك الجھات المانحة والشركاء اآلخرين             خالل االلتزام العام وعلى     
وتدعو استراتيجية البحر المتوسط    .  المعنيين، إنتاج ديناميكيات مستدامة مشتركة والحفاظ عليھا في جميع أنحاء المنطقة          

وتأخذ .   الضعف في المنطقة وكذلك قوتھا وفرصھا      للتنمية المستدامة إلى العمل، مع األخذ في الحسبان التھديدات ونقاط         
  . أيضا في عين االعتبار الحاجة إلى خفض الھوة بين البلدان المتقدمة والنامية في المنطقة

  
  :تسعي استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة لتحقيق أربعة أھداف شاملة

  
x دات البحر المتوسط؛المساھمة في التنمية االقتصادية من خالل النھوض بموجو 
x خفض التفاوتات االجتماعية من خالل تنفيذ األھداف االنمائية لأللفية ودعم الھويات الثقافية؛ 
x تغيير أنماط اإلنتاج واالستھالك غير المستدامة وضمان اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ 

  .تحسين اإلدارة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية  
  

  : استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة سبعة مجاالت أولوية للعمل مترابطة على نحو متبادل وكذلك التآزرحددت
  

x إدارة أفضل لموارد المياه والطلب عليھا؛ 
x تحسين االستخدام الرشيد للطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه؛ 
x ستدام من خالل إدارة مالئمة للنقل؛االنتقال الم 
x السياحة المستدامة كقطاع اقتصادي رائد؛ 
x الزراعة المستدامة والتنمية الريفية؛ 
x التنمية الحضرية المستدامة؛ 

  .اإلدارة المستدامة للبحر والمناطق الساحلية والموارد البحرية  
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  المرفق

  
  امةخطة تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستد

  
  
  ماذا يعني تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة؟  1
  

  المنظور القطري  
  

تحسين القدرات السياسية والسياسة العامة     قيام الحكومة ب  يعني تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة لبلد          
حوارات السياسية فيما بين األطراف الفاعلة والمسار العام        ويشمل ھذا تفعيل ال   .  والتخطيط للمشاركة في التنمية المستدامة    

ويشمل ھذا ايضا   .  للتنمية المستدامة في السياسات الشاملة والقطاعية وأدوات السياسة وترجمتھا إلى خطط انمائية وطنية            
  .حشد الموارد المحلية والدولية

  
ملموسة، واشراك األطراف الفاعلة على المستوى        تترجم إلى آثار     1يدعو تنفيذ االستراتيجية لكل بلد اتخاذ خطوات       

في عملية  )  الصناعة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والسلطات المحلية والمجتمع المدني وما إلى ذلك            (الوطني  
ى وبينما مجاالت األولوية في استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة توفر إطارا مفيدا، يحتاج كل بلد إل                 .  التنفيذ

 بما في ذلك االلتزامات     –، مع األخذ في االعتبار األولويات الوطنية والسياق والعمليات السياسية           2تحديد طريقة تنفيذھا  
ويتخذ تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية       .   وكذلك الموارد والمعوقات الموجودة في البلد        –الدولية األخرى   

  .حالة كل بلدالمستدامة مسارات وأشكال مختلفة طبقا ل
  

  المنظور اإلقليمي ودون اإلقليمي
  

ويعني أيضا ترجمة االلتزامات السياسية إلى أعمال من أجل التنمية المستدامة في منطقة البحر المتوسط جھدا جماعيا                  
تمع يتضمن بلدان عديدة وأقاليم فرعية وكذلك عاملين وشركاء إقليميين في مجال التنمية المستدامة، بما في ذلك المج                  

وأبعد من شواغل ومسؤولية البلدان الفردية، يعني تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ضم                 .  المدني
 بين الجنوب والجنوب وبين الشمال       –القدرات وتجميع الموارد من خالل جھود تعاونية دائمة وشراكات ملموسة             

يتضمن أيضا تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة        وعلى المستوى اإلقليمي أو دون اإلقليمي،       .  والجنوب
وباالضافة إلى ذلك،   .  تقاسم الخبرة بين البلدان والعاملين المعنيين، والمساھمة النشطة في الجھود الدائمة إلدارة المعرفة            

األطراف الفاعلة  / جمع الشركاء  مثال من خالل  (البيانية على المستوى اإلقليمي     /يمكن أن يكون لتنفيذ األعمال التجريبية     
ومن الواضح، أن التآزرات بين منظورين ضرورية       .  تأثير مضاعف في مرحلة التنفيذ    )  من بلدان مختلفة حول المنطقة    

  .وتشير إلى الميزة األولي لخطة التنفيذ
  

 ملموسة ومنسقة على    إن التنفيذ الفعال الستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة يدعو إلى مبادرات تكميلية             
ويكون تنفيذ االستراتيجية دائما من شقين، يتألفان من أنشطة محددة          .  المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية    

على المستوى القطري وكذلك مبادرات وأعمال لحشد العاملين والدول والسلطات المحلية والعاملين االجتماعيين                
  .في أكثر من بلد واحداالقتصاديين والروابط والسكان 

                                                            
ھا وتنفيذ حمالت إعالمية واتصاالت وما بيانية وتحديد مبادرات لشراكات والبدء في/ مثل تحديد وتنفيذ التزامات محددة والقيام بأعمال تجريبية 1

  .إلى ذلك
استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة البلدان في وضع خطط تنفيذ بناء على توجيه خطة عمل البحر المتوسط عن كيفية تنفيذ  قد ترغب  2

 عمل البحر المتوسط على المستوى القطري في برنامج  ويجرى تناول دعم خطة–وطنيا وبالتالي تقدم تقارير على المستويين اإلقليمي والدولي 
تحديد األھداف ذات العالقة؛ تحديد /تحدد مجاالت أولوية العمل طبقا لحالة البلد واحتياجاته؛ اختيار: ويمكن اقتراح عملية بسيطة. العمل

  .تقديم التقاريرالتوجھات واألعمال؛ حشد الموارد المحلية واألجنبية العامة والخاصة؛ التنفيذ؛ الرصد و
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  تحديات تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة  2
  

بينما جھود تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ھي فرصة كبيرة لبلدان مختلفة وللمنطقة للبدء في عملية                  
ييرات واصالحات في السياسة والتنظيم واإلدارة وحشد من أجل التنمية المستدامة، يثير أيضا ھذا التنفيذ مسائل تتعلق بتغ         

  . الموارد البشرية والمالية
  :ومن المنظور القطري أو اإلقليمي، يواجه التنفيذ عددا من التحديات

  
x    تحويل االلتزام السياسي الذي تم التوصل إليه في اجتماع بورتوروز إلى             :  المسار العام للتنمية المستدامة

 عدة عريضة وفھم وأعمال توثر بفعالية على العمليات واألعمال الوطنية السياسية؛التزام وطنى ذي قا
x   تكامل شواغل التنمية المستدامة في األولويات القطاعية بينما العمل بجھد من أجل            :  التخطيط والتنسيق والرصد

 3يرة إقليمية ودولية؛التنسيق والتوافق؛ إيالء االعتبار لمسائل متقاطعة؛ االستجابة لمبادرات والتزامات كث
  .بناء الشراكة؛ بناء القدرات؛ إدارة المعرفة والمعلومات؛ حشد الموارد المالية: التنفيذ  

  
  خطة تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة  3
  

ھا على أنھا   ويمكن تعريف .  تضع خطة تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة خريطة الطريق إلى األھداف            
ترتيبات منسقة وتدخالت لموارد وأدوات وآليات مختلفة لضمان التحقيق المستدام ألھداف استراتيجية البحر المتوسط               "

 التي تشكل   العناصر االستراتيجية  وتختار   ميادين التدخالت  مختلفة وتحدد    توجھاتوتتبع خطة التنفيذ    ".  للتنمية المستدامة 
وتحدد الوسائل المختلفة للتنفيذ وتعمل على حشد الموارد البشرية         .   لعمليات أو مھام محددة    ةالمسؤوليكتل البناء، وتعين    

أي، رصدھا  (وتلتزم خطة التنفيذ بوقت وتوجز كيفية إدارة التنفيذ          .  والمؤسسية والمالية المتاحة المختلفة في المنطقة     
  ).وتنسيقھا

  
  االتجاھات االستراتيجية  3-1
  

  : البحر المتوسط للتنمية المستدامة توجھات استراتيجية تكميليةيتبع تنفيذ استراتيجية
  

x تكامل أھداف استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة وتوجھاتھا في أطر السياسة وأدواتھا؛ 
x مشاركة األطراف الفاعلة وإقامة الشراكات لمتابعة األھداف وأعمال التنفيذ؛ 
x بناء القدرات؛ 
x ومات ونشرھا؛إدارة المعرفة والمعل 
x 4حشد الموارد وتخصيصھا 

  .تنفيذ أعمال تجريبية  
  

وتوجد تآزرات  .  يدعو التنفيذ الفعال إلى تدخالت ملموسة وتكميلية ومنسقة في البلدان وعلى المستوى اإلقليمي                
  .وترابطات بين التدخالت واالتجاھات االستراتيجية المختلفة

  
دامة ھي طوق واسع معقد بسبب أنھا تتناول مسائل اجتماعية وبيئية              إن استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المست      

ونتيجة لذلك، يتطلب تنفيذھا حشد جميع الموارد . واقتصادية وكذلك تفاعالتھا من المستوى المحلي إلى المستوى اإلقليمي    
 وشراكات بين العاملين في     وفضال عن ذلك، يدعو التنفيذ أيضا إلى تعاون قوي        .  المتنوعة المتاحة محليا ووطنيا وإقليميا    

  .المؤسسات في البلدان والمنطقة، وفي بعض األحيان، على المستوى الدولي
  
  

                                                            
 وما إلى 2020 مثل مركز األمم المتحدة لرعاية الطفل واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر والشراكة األوروبية المتوسطية وآفاق عام  3
  .ذلك

إن منھجا . وية أقلفمثال، يبدو أن حشد وتخصيص الموارد المالية حظي بأول. حتى اآلن، فضل التنفيذ بعض ھذه التوجھات بطريقة مخصصة  4
ويمكن القيام بھذا خالل المشاورات القادمة مع األطراف . منتظما أكثر يستحق تبرير الثقل النسبي واألولوية الممنوحة لتوجھات مختلفة

  .المتعاقدة، ومكونات خطة عمل البحر المتوسط وشركائھا، مثال، بمناسبة اجتماعات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة



UNEP(DEPI)/MED IG.17/10 Annex V 
Annex 
Page 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 االتجاھات االستراتيجية ومستويات التدخل: استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامةتنفيذ : 1الشكل 
 
 

 حشد

ة والمعلومات ونشرھا بناء

توجھات استراتيجية البحر المتوسط للتنمية /اف
 المستدامة في أطر السياسة

ة مشاركة األطراف الفاعلة وإقام
 الشراكات
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  ميادين التدخالت المحددة لخطة عمل البحر المتوسط    3-2-1
  

استراتيجية نظرا لنطاقھا وواليتھا، ال يمكن لخطة عمل البحر المتوسط ومكوناتھا، مع مواردھا وقدراتھا، ضمان تنفيذ                 
لخطة وعلى العكس، في الميادين التي لھا ميزة نسبية وخبرة متراكمة، يمكن            .  البحر المتوسط للتنمية المستدامة بمفردھا    
  .وتدعم التنفيذ بشكل كبير واستشرافي من خالل تدخالتھاعمل البحر المتوسط ومكوناتھا أن توجه 

  
لخطة عمل البحر   وفيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، تتالف ميادين التدخالت المحددة                

  :المتوسط من
  

x دعم صياغة االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتنفيذھا 
x خطة عمل البحر المتوسط التنمية المستدامة األخرى وعملية السياسة خارج تآزرات مع شبكات ومنظمات 
x        المياة والطاقة وتغير المناخ والنقل والسياحة والزراعة والتنمية        (دعم وضع السياسة القطاعية وبرمجة العمل

 )الريفية والتنمية الحضرية
x ةدعم اإلدارة المستدامة للبحر والمناطق الساحلية والموارد البحري 
x المعلومات واالتصاالت 

  الرصد والتقييم  
  

ولكل من التدخالت   .  لخطة عمل البحر المتوسط   يركز التحليل التالي على عناصر تتعلق بميادين التدخالت المحددة           
المتعلقة بالقدرة الداخلية لعناصر خطة عمل البحر المتوسط وكذلك الميادين األخرى التي ليست من االختصاص المباشر                

 البحر المتوسط، ينبغي تخطيط األعمال واالضطالع بھا على اساس مناقشات منتظمة واتفاقات بين األطراف            لخطة عمل 
الفاعلة المعنية مباشرة، أي، البلدان وشركائھا المحتملين على المستويات الوطنية واالقليمية والدولية، بما في ذلك                  

 البحر المتوسط العمل كحافز يولد تفاعالت بين طيف          وينبغي أن يكون الھدف الشامل لخطة عمل       .  المجتمع المدني 
والسعي إلقامة شراكات مع مؤسسات الخبراء      )  وال سيما األطراف الفاعلة االجتماعية االقتصادية     (عريض من الشركاء    

وفي ھذه العملية، تحتفظ خطة عمل البحر المتوسط بدور مركزي من           .  ومبادرات في كل ميدان بحيث ال تزدوج الجھود       
ل ضمان الترابط والتقارب والتآزرات بين جميع العناصر االستراتيجية التي يعھد بھا لمنظومة خطة عمل البحر                  خال

وبھذه الطريقة، واعتمادا على توجھاتھا في المستقبل، يمكن أن تصبح لجنة            .  المتوسط وكذلك شركائھا خارج الخطة    
  .ذه المناقشات واالتفاقاتالبحر المتوسط للتنمية المستدامة أداة رئيسية ومكانا لھ

  
خطة عمل  تآزرات مع شبكات ومنظمات التنمية المستدامة واألطراف الفاعلة األخرى وعمليات السياسة خارج               3-2-2

  البحر المتوسط
  

توجد عالقات ھيكلية بين استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة واتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا والمبادرات                
مثل، الشراكة األوروبية المتوسطية واستراتيجية التنمية المستدامة لالتحاد األوروبي            (مية الرئيسية األخرى     اإلقلي

مؤتمر األمم المتحدة للبيئة    وال سيما   (واالتفاقات البيئية متعددة األطراف      )  واالستراتيجية البحرية لالتحاد األوروبي   
بما في ذلك الترتيبات     )  لوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر      والتنمية واتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيو      

  .المؤسسية التي تدعم تنفيذھا
  

وعلى أساس سياسي أكثر، تظھر استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة بوضوح في إعالن القاھرة والجدول                  
ي اعتمده المؤتمر الثالث لوزراء البيئة       الذ)  2013-2007  (2020الزمني لتنفيذ المرحلة األولي من آفاق عام          

وبينما يعطي ھذا قوة سياسية واضحة لتنفيذ        ).  2006نوفمبر  / تشرين الثاني  20القاھرة،  (األوروبيين المتوسطين   
استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، تدعو أيضا إلى تطوير ترابطات بين المنظمات والشبكات والبرامج                  

ات السياسة المتعلقة بالتنمية المستدامة في المنطقة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات               المتعلقة بعملي 
وباالضافة إلى ذلك، تدعو الموارد المحدودة المتاحة في البلدان والمنظمات الوطنية أو اإلقليمية التي يضاعف                .  المحلية

ويمكن لكل من   .   العاملين لوضع استراتيجيات والعمل معا      منھا الشاغل المشترك في الدعوة إلى تنسيق مختلف         
لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة أن تكونا أداة لتقارب عمليات            استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة و      

وسط للتنمية  استراتيجية البحر المت  السياسة المختلفة في المنطقة من خالل دعم التفاعالت والتآزرات من خالل تنفيذ               
  .المستدامة
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استراتيجية البحر  تحتاج خطة عمل البحر المتوسط ومكوناتھا إلى االتصال مع العاملين اآلخرين المشاركين في ميادين               

المتوسط للتنمية المستدامة واالستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في البلدان أو المنطقة أو على المستوى العالمي                 
. السياسي المراحل المبكرة لتصميم التدخالت التجريبية      / وينبغي أن يتناول ھذا المستوى االستراتيجي       .إلقامة تعاون 

وتمثل المنظمات العاملة بنشاط على المستوى القطري وكذلك المنظمات التي تعمل على مستوى جماعي عالي أھمية                 
  .كبري

  
أو بناء القدرات أو زيادة     )  2020آفاق عام   (لتلوث البحري   توفر المبادرات والبرامج اإلقليمية في ميادين مختلفة مثل ا        

الوعي العام أو الرصد أو المعلومات أو التثقيف من أجل التنمية المستدامة وما إلى ذلك فرصا ملموسة لبناء شراكات                    
  .خطة عمل البحر المتوسط وكيانات أخرى في المنطقةوتحالفات استراتيجية بين 

  
ناء شراكات استراتيجية ملموسة على أساس تقييم مشترك للحاجات والمزايا النسبية لمختلف             ويمكن لألمانة أن تدعم ب    

وبجانب البدء في اتصاالت مع المؤسسات والمبادرات اإلقليمية والمجتمع المدني والبرامج، ينبغي على األمانة              .  العاملين
ر المتوسط والشركاء اإلقليميين خارج     خطة عمل البح  أيضا أن تستعرض تطور الشراكات المواضيعية بين مكونات          

  . ودعم ھذا الجھد5الخطة
  

وباالضافة إلى العمل المنتظم لمركز التنمية المستدامة بشأن االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، تم إنشاء شبكات                
اھم في خلق مجتمع يعمل      لتس 7 ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي      6مختلفة تحت إشراف االتحاد األوروبي    

لخطة عمل البحر المتوسط أن تقوم بجزء واضح واستشرافي         ويمكن  .  على وضع استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة     
استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة     ربط تنفيذ   :  ويمكن استخدام طرق مختلفة   .  وإدراج منظور البحر المتوسط   

دامة لالتحاد األوروبي؛ العمل مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمفوضية             باستراتيجية التنمية المست  
االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة لالتحاد األوروبي       لبحر المتوسط من شبكة      األوروبية بشأن شبكة فرعية ل     

جتماعية لألمم المتحدة؛ تطوير صلة خاصة بشأن       الموجودة فعال؛ دعم عالقات التعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واال         
االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتحديث إلكتروني مباشر لدراسات قطرية لالستراتيجيات الوطنية للتنمية               

وأيضا، يمكن تشجيع   .  خطة عمل البحر المتوسط ومركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات        المستدامة على موقعي ويب     
لتعاون على المستوى القطري مع الشركاء الحاليين لتقديم الخبرة في تنفيذ األنشطة، مثل برنامج األمم المتحدة                وتعزيز ا 
  .االنمائي

  
  العناصر االستراتيجية  3-3
  

إن جميع التدخالت بدعم من مكونات خطة عمل البحر المتوسط في بلدان مختارة أو مجموعة من البلدان أو على                      
المسار العام والمشاركة وبناء الشراكات وبناء      :  مي أو اإلقليمي تتمشي مع التوجھات االستراتيجية      المستوى دون اإلقلي  

  ).1-3انظر القسم (القدرات وإدارة المعرفة وحشد الموارد واألعمال التجريبية 
  

المتكررة أو  وتشمل األنشطة لمرة واحدة أو      .  تتألف العناصر االستراتيجية من عمليات مختلفة وسالسل من األنشطة         
أو القطرية والبرامج   / على المستوى الوطني أو اإلقليمي واستعراضات للحالة اإلقليمية و          8أعمال تجريبية :  المستمرة

اإلقليمية لبناء القدرات واالستعراض القطري وتقاسم الخبرة والممارسات الجيدة وحوارات السياسة وبناء المعرفة                
  .لومات وحمالت الوعي وما إلى ذلكالمستھدفة وأنشطة اإلدارة ونشر المع

  

                                                            
  .  مثال مع فرصة �نشا� �فرقة عمل 5
  /ESDN.http://www.sd-network.eu  �لشبكة �أل���بية للتنمية �لمستد�مة�  6
   شبكا� �قليمية بشأ� �ستر�تيجيا� �لتنمية �لمستد�مة 7

http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37425_1_1_1_1_37425,00.html).  
ية التي ظھرت خالل اجتماع األطراف المتعاقدة إلى مزيد من االستكشاف، وال سيما طابع وطموحات األعمال يحتاج مفھوم األعمال التجريب  8

مثال، كعناصر لخطة تنفيذ قطرية والتأثير على (التجريبية، وكيفية إدراجھا في عملية أوسع من التغيير على المستوى الوطني أو اإلقليمي 
  .وكيف أن تحقيقھا يمكن أن يكون له تأثير مضاعف وفوائد آلخرين) صياغة السياسة الوطنية أو اإلقليمية
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خطة عمل البحر المتوسط أن تخطط ويجرى       وينبغي على التدخالت في ميادين أخرى ليست من االختصاص المباشر ل          
االضطالع بھا على أساس مناقشات منتظمة واتفاقات بين األطراف الفاعلة المعنية مباشرة، أي، البلدان، وشركائھا                 

  .ت الوطنية أو اإلقليمية أو الدوليةالمحتملين على المستويا
  

؛ الوسائل وطريقة   )نمط التدخل (؛ المنھج   )األھداف(الھدف  :  يصف ما يلي العناصر االستراتيجية بطريقة منتظمة       
إن العناصر االستراتيجية ليست مستقلة عن بعضھا، ومسؤولية        .  ؛ المسؤوليات والتعاون؛ الشراكات والتآزرات    9العمل

  .مل البحر المتوسط ھي ضمان إقامة الجسور والتآزرات بينھا والحفاظ عليھاخطة عوحدة تنسيق 
  
  

خطة ميادين التدخالت المحددة والعناصر االستراتيجية ل     :  تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة     :  2الشكل  
  عمل البحر المتوسط

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الوالية واالختصاص

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  . يجرى تفصيل اإلجراءات المحددة والتفصيلية عندما يعد برنامج العمل وخطة العمل 9

ميادين التدخالت
 

 العناصر االستراتيجية

دة القطاعاتعمليات متعد   
االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة  دعم صياغة  -1

 وتنفيذھا
تآزرات مع شبكات ومنظمات التنمية المستدامة األخرى  -2

 وعمليات السياسة خارج خطة عمل البحر المتوسط
 

موضوعات أو قطاعات 
 محددة

 
 دعم وضع سياسات القطاعات وبرمجة األعمال -3

x قطاع المياه 
x تغير المناخقطاع الطاقة و 
x قطاع النقل 
x السياحة 
x الزراعة والتنمية الريفية 
x التنمية الحضرية 

موضوعات متكاملة أو 
 مستعرضة

 
دعم اإلدارة المستدامة للبحر والمناطق الساحلية والموارد  -4

 البحرية
 المعلومات واالتصاالت -5
 الرصد والمؤشرات -6

 
 

تكامل استراتيجية البحر المتوسط 
ي واألدواتفي اإلطار السياس  

 
 

اشراك األطراف الفاعلة وإقامة 
 الشراكات

 
 

 بناء القدرات
 
 

المعلومات/إدارة ونشر المعرفة  
 
 

 حشد وتخصيص الموارد
 
 

 أعمال تجريبية
 

 ميادين التدخل
 

 العناصر االستراتيجية

طة عمل البحر المتوسط والشركاء في المنطقة بمناسبة يحدد من خالل مشاورات بين وحدة تنسيق خ
  انعقاد اجتماعات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة

خطة عمل 
البحر 
المتوسط

الشركاء والعاملون 
 اآلخرون
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  دعم صياغة االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتنفيذھا  3-3-1
  

 تركز على التنمية المستدامة ھي األداة       إن االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة أو أي أطر للسياسة شاملة أخرى           
ولھذا، يشكل الدعم التقني والمالي     .  الطبيعية لتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة على المستوى القطري          

خطة لصياغتھا وتنفيذھا العنصر االستراتيجي الرئيسي لتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة التي يمكن ل              
  .عمل البحر المتوسط أن تساھم فيھا بشكل كبير

  
  األھداف

  
إن األھداف ھي مساعدة بلدان مختارة على صياغة استراتيجياتھا الوطنية للتنمية المستدامة وبناء خبرة لكتلة حرجة                  

ين البلدان في جميع    بشأن االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في البلدان المعنية والحث على التآزرات والتعاون ب             
  .أنحاء المنطقة

  
  المنھج االستراتيجي

  
وخالل دورات العمل   .  تؤدى التدخالت التجريبية في بلدان مختارة إلى صياغة استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة            

 استراتيجياتھا  اإلقليمية المنتظمة، تتقاسم البلدان المشاركة خبرتھا وممارساتھا الواعدة مع البلدان التي بدأت صياغة              
ويجرى استعراض حالة وضع االستراتيجيات الوطنية      .  الوطنية للتنمية المستدامة لغرض بناء القدرة وتحسين المنھج        

أو تنفيذھا في جميع بلدان المنطقة بشكل منتظم لتحديد االنجازات واالختناقات، وتحديد أنشطة بناء               /للتنمية المستدامة و  
وتعمل لجنة  .  لبلدان والشركاء عن حالة االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في المنطقة         القدرات التكميلية واخطار ا   

وتساھم في  "  كشبكة للبحر المتوسط بشأن االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة        "البحر المتوسط للتنمية المستدامة     
ة المستدامة وتنفيذھا وتقوم بدور أداة إلدارة المعرفة من         تبادل المعلومات الدائم عن صياغة االستراتيجيات الوطنية للتنمي       
ويجرى أيضا االحتفاظ بتدفق االتصاالت والمعلومات       .  خالل، مثال، المشاورة اإللكترونية ووضع مبادرات للشراكة       

 شركاء آخرين   الدائمة عن االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة من خالل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ومع             
  .في المنطقة وخارجھا

  
  10الوسائل وطريقة العمل

  
والغرض ھو االجتماع مع    .  بمجرد توقيع مذكرات التفاھم ذات العالقة، يجرى تنظيم الزيارات في البلدان المختارة             

اغة األطراف الفاعلة والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجتمع الجھات المانحة والمجتمع المدني، إلخطارھم بصي                 
وبھذه المناسبة، تنظم حلقة عمل إعالمية وطنية        .  االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والحصول على دعمھم       

إن تطوير التعاون مع الجھات المانحة       .  وتمويل تكميلي مضمون من مجتمع الجھات المانحة النشط في ھذا الميدان            
إن .  خطة عمل البحر المتوسط   ر التعاون وضمان رؤية      النشطة في مرحلة مبكرة ضروري لزيادة التماسك وتيسي        

  .  يجرى تطويرھا طوال فترة سنة، يتبعھا تنفيذ على أساس مستمر11استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامةصياغة 
  

عقب وضع واعتماد استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة على المستوى الوطني المالئم، تضطلع البلدان بمبادرات                
وبجانب البدء في االستعراض الضروري للسياسة والتشريع وتعديله، ولتكامل اآلراء بشأن استراتيجيات وطنية             .  يذھالتنف

األعمال التجارية  (للتنمية المستدامة، تقوم البلدان بدعم حشد جھود األطراف الفاعلة المعنية من جميع القطاعات المالئمة               
لتنفيذ استراتيجيات وطنية للتنمية    )  م والسلطات المحلية وما إلى ذلك      والصناعة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحج    

خطة عمل البحر المتوسط بدور الحافز في ھذه العملية بواسطة توفير           وتقوم  .  بيانية/المستدامة من خالل أنشطة تجريبية    
الفاعلة المعنية على المستوى    الدعم الدائم والمشورة التقنية حسب االقتضاء، وكذلك تيسير االتصاالت فيما بين األطراف             

  . اإلقليمي
  
  

                                                            
  .يجرى النظر في التدخالت التجريبية فقط ھنا حيث األنشطة األخرى تعبر عن نفسھا  10
ة المستدامة من عقد اجتماعات منتظمة للجنة التوجيه والقيام بجرد وصياغة رؤية وتوجھات إطارية استراتيجيات وطنية للتنميتتألف صياغة   11

  ؛ تنظيم حلقات عمل لمشاورات موسعة مع األطراف الفاعلة وطنية للتنمية المستدامة؛ إعداد وثيقة الستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة
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  المسؤوليات والتنسيق

  
فھي تحدد وتحشد وتنسق الموارد البشرية والمالية       .  تضطلع وحدة التنسيق بالمسؤولية الرئيسية للعنصر االستراتيجي ھذا       

طنيين واإلقليميين  وتحتفظ وحدة التنسيق بصالت مع العاملين والشركاء الرئيسيين الو           .  لمختلف المھام واألنشطة  
وعلى المستوى القطري، تقع المسؤولية على      .  وترصد االنجازات وتبلغ عنھا   .  والدوليين في داخل المنطقة وخارجھا    

خطة عمل البحر المتوسط التي تشكل العاملين الرئيسيين لضمان االشتراك           عاتق الحكومة من خالل جھات اتصال        
ويمكن أن يقوم المجتمع المدني بدور مھم من خالل المشاركة          .  ستراتيجي ھذا والمساھمة الوطنية الفعالة في العنصر اال     

  .في العملية ورصدھا
  

استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة وتنفيذھا يتعين       إن اشتراك مراكز األنشطة اإلقليمية المختلفة في دعم صياغة            
قليمية، على اساس المزايا النسبية ومجاالت       مراكز األنشطة اإل   بشكل منتظم وتكامله في برامج أعمال         12مواصلته
ھو فرصة كبيرة   "  استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة وتنفيذھا     لدعم صياغة   "إن العنصر االستراتيجي    .  الشواغل

  .مراكز األنشطة اإلقليمية في اإلجراءات الحكومية وعملياتھالتنسيق مختلف أعمال ومخرجات 
  

  الشراكة والتآزر
  

ة تطوير استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، يقاس جزء كبير من النجاح مقابل الحشد الفعال للمشاركين من                خالل عملي 
وينبغي اشراك متخذي القرارات واإلدارة العامة، وخاصة من          .  جميع المحافل ذات العالقة من أجل االستراتيجية       

 المحلية ورجال األعمال والقطاع الخاص، وبالطبع المجتمع        بحماية البيئة، والسلطات  "  تقليديا"القطاعات التي ال ترتبط     
  .المدني في الحوار الدافع وراءه الھدف، وذلك للتوصل إلى أقصي قاسم مشترك ممكن نحو التنمية المستدامة

  
ية المياه؛ الطاقة وتغير المناخ؛ النقل؛ السياحة؛ الزراعة والتنم       (دعم وضع سياسة القطاعات وبرمجة األعمال         3-3-2

  )الريفية؛ التنمية الحضرية
  

وعلى مستوى  .  حددت استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ھذه القطاعات على انھا مجاالت العمل ذات األولوية             
 ضروريا إلعالم   – على أساس األداء والقيود والفرص        –القطري والمنطقة، يعتبر فھم الحالة في قطاعات مختلفة          

وفضال عن ذلك، يشكل تحديد المناھج والممارسات الواعدة مجتمعة مع          .  ياسة ووضع برامج العمل   متخذي القرارات الس  
تقاسم المعرفة بين البلدان فاعليات قوية لتحسين سياسة القطاعات وأعمالھا على المستوى القطري وفي جميع أنحاء                  

  .منطقة البحر المتوسط
  

  األھداف
  

دارتھا لإلعالم عن حوارات السياسة والمقررات واألعمال ودعمھا، وفي          إن الھدف ھو توليد معرفة ذات عالقة وإ        
  .النھاية المساھمة في تطوير وتحديث سياسات واستراتيجيات للقطاعات

  
  المنھج االستراتيجي

  
. التبليغ والقياس وتحديد سيناريوھات وأمثلة ألفضل الممارسات واالتصاالت والتنفيذ         :  يبني المنھج حول خمسة أعمدة    

وبالتعاون الوثيق مع شبكات مؤھلة ودعم خبراء أفرقة العمل العاملة           .  وثق الممارسات السياسية من البلدان وتنشر     وت
إن تجميع النتائج ومناقشتھا خالل حلقات العمل اإلقليمية        .  كلجنة توجيه، تعد دراسات للقطاعات القطرية وتقدم التقارير       

إن السياسة واألدوات   .  ملين، تسمح بتحديد القيود والفرص المشتركة     والمحافل التي يشترك فيھا طيف واسع من العا        
ويكمل دراسات  .  للتغلب على العقبات وتلبية أولويات البلدان وااللتزامات الدولية، تحدد وتنشر على نطاق واسع               

يوھات الممكنة  القطاعات الوطنية االستعراضات اإلقليمية والدراسات المنظورية التي تحدد االتجاھات وتوضح السينار           

                                                            
قليمية للخطة الزرقاء بشأن مؤشرات التنمية المستدامة عملية صياغة استراتيجية وطنية للتنمية ينبغي أن يغني عمل مركز األنشطة اإل: مثال  12

المستدامة في البلدان؛ ويمكن أن تكون قدرات إيصال الوعي واالتصاالت لمركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات مؤثرا في نشر انجازات 
نشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف مساھمة رئيسية للقيام باشراك القطاع الخاص وقطاع األعمال استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة؛ إن لمركز األ

  .في العملية وتغيير األنماط غير المستدامة لإلنتاج واالستھالك
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ومن .  ويھيكل المنھج بواسطة تطبيق منتظم لمؤشرات التنمية المستدامة على القطاعات المختلفة          .  في القطاعات المعنية  
وتعتبر .  البيانية/خالل مشاركة مدى واسع من األطراف الفاعلة، تشكل الشراكات الضرورية لتنفيذ األعمال التجريبية             

مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء ضرورية لتحديد إدارة المعرفة وقياس           وضعھا   مؤشرات التنمية المستدامة التي   
  .االنجازات والتقدم في القطاعات المختلفة

  
  الوسائل وطريقة العمل

  
إن األفرقة العاملة ھي نقطة إلتقاء       .   التي أنشأت في قطاعات مختلفة      13إن مركز ھذا المنھج ھو األفرقة العاملة       

لمية والتقنية ذات النوعية العالية مع العاملين الموجھين نحو السياسة بھدف إدراج نتائج األفرقة العاملة في                المعلومات الع 
إن اإلجراءات المشتركة عن كيفية عمل األفرقة العاملة تزيد من فعالية تنفيذ              .  مختلف العمليات الوطنية واإلقليمية   

 مساھمة مشاركين تقنيين وممثلين عن السلطات الوطنية بوالية تحول          إن.  استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة    
لجنة البحر  نتائج األفرقة العاملة إلى توصيات للسياسة ضرورية، يخلق تماسك مطلوب وتآزر بين األفرقة العاملة و                

 تآزرات مع الھيئات    وفي ھذا الصدد، ينبغي أن تھدف األفرقة المواضيعية العاملة إلى خلق          .  المتوسط للتنمية المستدامة  
  14.العالمية أو اإلقليمية القائمة التي لديھا خبرة معترف بھا بشأن المسائل المواضيعية

  
  :تتميز األفرقة العاملة بما يلي

  
x ،الغرض واألھداف واالختصاصات والمخرجات المتوقعة 
x ،فترة زمنية وخطة عمل مع عالمات ومھام ومواعيد تنفيذ 
x معلومات واإلبالغ،إجراءات العمل والرصد وال 

التآزر مع مكونات خطة عمل البحر المتوسط األخرى غير مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء ومع                    
  .مبادرات التنمية المستدامة في قطاعات معنية

  
وعلى أساس المعلومات المشكلة ھذه، تتاح دراسات األفرقة العاملة لمختلف الشركاء واألطراف الفاعلة، من خالل                  

وفضال عن ذلك، يساعد استخدام استمارة مشتركة على رصد         .  واقع ويب مختلفة لمكونات خطة عمل البحر المتوسط       م
  .وتقييم االنجازات في مختلف القطاعات

  
وتدل األھمية التي أولتھا استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة لمسائل مستعرضة في قطاعات أن األفرقة العاملة                

  . وال أن تعمل بمعزل عن بعضھا بعضا15 تركز على وجه الحصر على الجوانب التقنية في مختلف القطاعاتينبغي أال
  

  المسؤوليات والتنسيق
  

بناء على واليته، يضطلع مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء بالمسؤولية األساسية في تنفيذ العنصر االستراتيجي                
وترصد وتبلغ عن االنجازات    .  نظم الخطة الزرقاء وتدير وتيسر سلسلة من األنشطة       وبالنسبة للقطاعات المختلفة، ت   .  ھذا

. خطة عمل البحر المتوسط بالتطورات واالنجازات     وتواصل الخطة الزرقاء إخطار وحدة تنسيق       .  في مختلف القطاعات  
انسجامھا مع أھداف   وترصد وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط التماسك بين التدخالت في القطاعات المختلفة و               

وتعمل وحدة التنسيق على التأكد من أن        .  استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة وتوجھاتھا وأعمالھا المقترحة        

                                                            
رقة العاملة المواضيعية  كما نوقش خالل االجتماع الحادي عشرللجنة التوجيه التابعة للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة، تطور دور األف 13

لقد كان القصد األصلي من األفرقة المواضيعية العاملة أن تغطي المجاالت التي . منذ أن أنشأت في سياق لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة
ة االستراتيجية إلى التنفيذ، يتعين ومع تحول صياغ. لقد ثبت أنھا ضرورية لصياغة استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة. نفذ فيھا القليل

  .أن تصبح األفرقة العاملة موجھة نحو العمل أكثر، وتجميع المعرفة المتاحة واشراك األطراف الفاعلة
 وينبغي أن يسمح الھيكل الذي تعمل فيه األفرقة المواضيعية العاملة أو ھيئات مماثلة بعمل الخبراء واألطراف الفاعلة من مدى واسع والمجتمع

والشكل الممكن للجمع بين ھاتين الوظيفتين ھو عقد اجتماعات أولية ألفرقة الخبراء تعقبھا . المدني والھيئات الحكومية وغير الحكومية المھتمة
  .محافل تجمع مدى واسع من األطراف الفاعلة

  . إلى ذلكمثل الفريق الدولي المعني بتغير المناخ، والمنظمة الدولية للسياحة بشأن السياحة وما  14
  :إذا كان مالئما يمكن النظر في إنشاء أفرقة عاملة بشأن المسائل المستعرضة مثل  15

إدارة المعرفة وبناء القدرات واالستراتيجيات المالية وحشد الموارد المالية واشراك األطراف الفاعلة وشراكة القطاعين العام والخاص وما إلى 
  .ذلك
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المدخالت المتعلقة بالقطاعات تساھم في عمل ومناقشات استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، والعكس بالعكس،              
وتدعم األمانة أيضا األنشطة في مختلف      .  ة البحر المتوسط للتنمية المستدامة في أعمال القطاعات       لجنوترتد تغذية نتائج    

القطاعات من خالل حضور اجتماعات األفرقة العاملة حسب االقتضاء، من خالل المساھمة في تدفق المعلومات وتقديم                
  .الدعم المالي، إذا لزم األمر وطبقا للميزانية المعتمدة

  
توى القطري، تساعد األمانة في ضمان الحشد الفعال والكامل للبلدان المھتمة واألطراف الفاعلة والمجتمع               وعلى المس 

وتقع المسؤولية الرئيسية على كاھل الحكومات من خالل جھات االتصال المحددة للقطاعات التي تضمن                 .  المدني
مية للخطة الزرقاء مع مراكز األنشطة اإلقليمية        مركز األنشطة اإلقلي  وينسق  .  المشاركة والمساھمة الوطنية الفعالة   

األخرى أنشطة على المستوى القطري، وال سيما مع مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية و مركز                  
، األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف حيث مجاالت تدخالتھما على التوالي ھي إدارة المناطق الساحلية واإلنتاج األنظف               

  .يتعلق بعضھا أو كلھا بقطاعات مختارة
  

مركز األنشطة  ومسؤولية  .  ھناك وفرة في المؤسسات التي تنتج وتجمع معلومات متعلقة بالقطاعات في البلدان والمنطقة            
اإلقليمية للخطة الزرقاء أن يساھم في اتساق المعلومات والمعرفة المولدة في قطاعات مختلفة، والتنسيق مع نظم وجھات                 

مثل، االعتماد بصورة خاصة على     (خطة عمل البحر المتوسط     داع المعلومات والمعرفة األخرى في إطار منظومة        إي
خطة عمل البحر   مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات من خالل معلومات         إيصال الوعي البيئي وقدرات االتصاالت ل      

  ).EEA و EED و Green Spiderمثل، (وخارجھا ) 5-3-3انظر القسم (المتوسط 
  

  الشراكة والتآزر
  

 معتمدا على   16مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء بانتظام إلى التعاون مع الشبكات المؤھلة في قطاعات مختلفة             يلجأ  
وينبغي تطبيق نفس المبدأ على     .  وينبغي السعي الشتراك مؤسسات الخبرات القائمة والمجتمع المدني       .  خبرتھا وقدراتھا 

خطة عمل البحر المتوسط من أجل اشراك طيف أوسع من الخبراء واألطراف             لة التي أنشأتھا مكونات     األفرقة العام 
  .الفاعلة

  
  دعم اإلدارة المستدامة للبحر والمناطق الساحلية والموارد البحرية  3-3-3
  

: وسط ومكوناتھا يتكامل العنصر االستراتيجي ھذا مع معظم المسائل التي تتعلق مباشرة بوالية خطة عمل البحر المت                
مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية ومركز األنشطة اإلقليمية للخطة             (تدھور المناطق الساحلية    

؛ التلوث من مصادر برية     )مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة      (؛ خسارة التنوع البيولوجي     )الزرقاء
المركز اإلقليمي لالستجابة   (والتلوث من السفن    )  كز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف     مدبول ومر (وتوليد النفايات   

  ).لحاالت طوارئ التلوث البحري
  

  األھداف
  

يكون الھدف، على المستوى الوطني، ھو دعم البلدان في صياغة وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتكاملة الستعادة                
أو تعزيز التنمية االقتصادية القائمة على حماية رأس المال البيئي           /وضعھا الطبيعي و  السواحل والموارد البحرية إلى     

وعلى المستوى اإلقليمي، يكون الھدف ھو وضع شروط إطارية للتنمية ھذه، وال سيما على أساس     .  والثقافي واالجتماعي 
  .إطار قانوني وقدرة مؤسسية وقاعدة للمعلومات

  
  المنھج االستراتيجي

  
  :مراكز األنشطة اإلقليمية المعنيةنھج على جبھات متباينة ولكن متقاربة تنبع من واليات يعمل الم

                                                            
 البحر المتوسط ومعھد البحر المتوسط للمياه الذي يجمع رجال األعمل والسلطات المحلية -لبرنامج العالمي للمياهأمانة ا: مثال في قطاع المياه  16
والمركز الدولي للدراسات العليا الزراعية المتوسطية؛ وفي قطاع الطاقة، مرصد البحر ) شبكة البحر المتوسط التفاقية رامسار (Medwetو 

 MEDREPوالمشروع اإلقليمي ) شبكة البحر المتوسط لوكاالت كفاءة الطاقة (MEDENER و ANME و ADEMEالمتوسط للطاقة و 
 Helio Internationalالمحفل األوروبي المتوسطي لمعاھد العلوم االقتصادية و /والجامعة الصيفية للبحر المتوسط ومعھد البحر المتوسط

  ).منظمة غير حكومية(
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x اإلدارة والتنمية المتكاملتين للمناطق الساحلية 
x منع التلوث من السفن وخفضه 
x منع التلوث من مصادر برية وخفضه 

  حماية التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموارد البحرية  
  

مراكز األنشطة اإلقليمية، يجرى تنفيذ نفس فئات األنشطة        ت التوجھات واألھداف طبقا للمواصفات المختلفة ل      وبينما تتفاو 
  :على كل من ھذه الجبھات

  
x                   صياغة أو تحسين أطر سياسية وطنية وخطط وأدوات أخرى لتكامل مسائل التنمية المستدامة في األدوار

لتنفيذ على المستوى القطري فيما يتعلق بالترتيبات الدولية          مراكز األنشطة اإلقليمية، ودعم ا     المواضيعية ل 
 واإلقليمية والبروتوكوالت؛

x                ،اشراك األطراف الفاعلة وإقامة الشراكات وحشد الموارد المالية حول البرامج والمشروعات ذات العالقة
 بھدف القيام بأعمال تجريبية؛

x تطوير القدرة المؤسسية والموارد البشرية؛ 
  . وإدارة المعرفة ونشر المعلوماتزيادة الوعي  

  
مثل (وعلى مستوى أعلي من التجميع، تبني التدخالت على االستراتيجيات والمبادرات والبرامج اإلقليمية األخرى                 
 2020االستراتيجية البحرية لالتحاد األوروبي والشراكة األوروبية المتوسطية والصكوك ذات العالقة مثل آفاق عام                

بيئي الثالث لألولويات القصيرة ومتوسطة األجل وبرنامج العمل االستراتيجي وبرنامج العمل               وبرنامج العمل ال  
االستراتيجي لصيانة التنوع البيولوجي البحري والساحلي والشراكة االستراتيجية للبحر المتوسط لمرفق البيئة العالمية              

  ).وما إلى ذلك
  

  الوسائل وطريقة العمل
  

مل تفاوتا كبيرا، تعتمد على حالة البلد وحالة التنفيذ الوطنية من خالل خطط العمل الوطنية               تتفاوت الوسائل وطريقة الع   
  .والقدرة المؤسسية

  
ينبغي اعتبار إنشاء أفرقة عاملة مواضيعية على أنھا وسائل تتضمن مدى واسع من األطراف الفاعلة لتكامل ُبعد التنمية                  

مراكز األنشطة اإلقليمية المعنية، وينبغي أن تعمل       ك اتخاذ القرارات ل   وال تحتاج لتكون منتظمة ولكن يتر     .  المستدامة
  .3-3-3بنفس الطريقة كما ورد في القسم 

  
ولتيسير التنسيق وتبادل المعلومات بين مكونات خطة عمل البحر المتوسط المشاركة على جبھات مختلفة في نفس                   

  . لخطة عمل البحر المتوسط على المستوى القطريالبلدان، ينبغي النظر في إمكانية وضع خطط تدخالت مشتركة
  

  المسؤولية والتسيق
  

  :مراكز األنشطة اإلقليمية لھا مسؤولية أولية للتدخالت في مجاالت والياتھا الخاصة بھاإن 
  

x إدارة المناطق الساحلية وتنميتھا: مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية 
x منع التلوث من السفن وخفضه: جابة لحاالت طوارئ التلوث البحريالمركز اإلقليمي لالست 
x منع التلوث من مصادر برية وخفضه: مدبول 

حماية التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموارد      :  مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة        
  البحرية

  
. وترصد أيضا االنجازات وتبلغ عنھا    .  ة في مجاالتھا الخاصة   تقوم المراكز بتنظيم وإدارة وتيسير سلسلة من األنشط        

وتضمن وحدة التنسيق   .  خطة عمل البحر المتوسط بالتطورات واالنجازات      وتواصل االتصال واخطار وحدة تنسيق       
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ق وتنس.  وترصد الترابط الشامل للعمليات المختلفة وتطابقھا مع أھداف استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة              
مراكز األنشطة اإلقليمية في عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة             وحدة التنسيق، بشكل خاص، مدخالت       

  .ومناقشاتھا، وتضمن أن مقررات اللجنة ھي تغذية مرتدة في عمل مراكز األنشطة اإلقليمية ذات العالقة
  

 االتصال ذات العالقة التي تشكل العاملين        وعلى المستوى القطري، تقع المسؤولية على الحكومات من خالل جھات          
مراكز األنشطة اإلقليمية المعينة مسؤولة عن تنسيق       وتكون  .  الرئيسيين لضمان المشاركة والمساھمة الوطنيتين الفعالتين     

وينبغي إيالء عناية خاصة إلى االتصال مع مركز األنشطة اإلقليمية           .  أنشطة المراكز األخرى على المستوى القطري     
. نتاج األنظف الذي يتمتع بموقع متميز في ضم قطاع األعمال والتأثير على األنماط المستدامة لإلنتاج واالستھالك                 لإل

وينبغي أن تستفيد مراكز األنشطة اإلقليمية المسؤولة عن عمل مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء بشأن المؤشرات                
 واالتصال مع مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات لالستفادة من          –امة   وال سيما المؤشرات الساحلية للتنمية المستد       –

  . البيئي قدراته على االتصاالت وإيصال الوعي
  

  الشراكات والتآزر
  

من الضروري أن تقوم خطة عمل البحر المتوسط ومكوناتھا باالتصال بالشركاء اآلخرين المشاركين في مجاالت                  
ويعني ھذا إقامة تعاون مبكر عند تصميم التدخالت مع .  وى اإلقليمي أو العالمي   تخصصھم في بلدان مختارة وعلى المست     

ويفترض ھذا االحتفاظ بعالقات عمل . المنظمات النشطة على المستوى القطري أو اإلقليمي، بما في ذلك المجتمع المدني       
ثل، االستراتيجية البحرية لالتحاد م(منتظمة مع المنظمات أو المبادرات أو الشبكات التي تعمل على مستوى تجميع عالي 

  :إن الشركاء الرئيسيين والمبادرات لتطوير تآزرات على جبھات مختلفة تشمل). األوروبي وشراكة البحر األدرياتيكي
  

x                 برنامج المساعدة التقنية والبيئية لمنطقة البحر المتوسط وبرنامج العمل البيئي الثالث لألولويات القصيرة
جماعة األوروبية وبرنامج األمم المتحدة االنمائي والبنك الدولي والمنظمات الدولية غير            ومتوسطة األجل وال  

 ؛)إدارة المناطق الساحلية وتطويرھا(الحكومية والمنظمات غير الحكومية 
x  ؛)لمنع التلوث من السفن وخفضه(المنظمة البحرية الدولية والبرنامج البيئي للبحر األسود 
x ؛)منع التلوث من مصادر برية وخفضه وبناء القدرات (2020وسطية وآفاق عام الشراكة األوروبية المت 

برنامج العمل االستراتيجي لصيانة التنوع      :  حماية التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموارد البحرية          
اك البحر  البيولوجي الساحلي والبحري واتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي واللجنة العامة لمصايد أسم             

  . وما إلى ذلكMedWet و المتوسط
  
  المعلومات واالتصاالت  3-3-4
  

يدعو تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة إلى تقاسم المعلومات المنتظم والفعال ليس عبر خطة عمل البحر                 
وعي متخذي القرارات والجمھور    إن زيادة   .  المتوسط فحسب، بل أيضا بين العاملين الرئيسيين داخل المنطقة وخارجھا         

وبناء على ذلك، تعتبر المعلومات واالتصاالت عنصر        .  العام مھم مثل نجاح التنفيذ ويعتمد أيضا على الفھم والدعم          
  .استراتيجي آخر في ميادين التدخل المحددة لخطة عمل البحر المتوسط

  
  األھداف

  
ر المتوسط ومكوناتھا في دعم استراتيجية البحر المتوسط        جعل العمل الذي تضطلع به خطة عمل البح       :  إن األھداف ھي  

للتنمية المستدامة متاحا للعاملين الرئيسيين؛ وزيادة رؤية استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة فيما بين األطراف               
  .الفاعلة والشركاء

  
  المنھج االستراتيجي

  
  :يتبع المنھج طرقا تكميلية مختلفة
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ة شاملة للمعلومات واالتصاالت بھدف بناء صورة واضحة الستراتيجية البحر المتوسط           صياغة استراتيجي  ( أ)
للتنمية المستدامة وأھدافھا، وأيضا من خالل توفير معلومات متجانسة تعرض على مواقع ويب مكونات               

 خطة عمل البحر المتوسط المختلفة؛
لتنمية المستدامة وتنفيذ عناصرھا    بذل جھود اتصاالت موجة نحو أھداف استراتيجية البحر المتوسط ل             ) ب(

  :االستراتيجية، تتناول احتياجات كل مجموعة من األطراف الفاعلة، مثل
x النجاح؛–سيناريوھات النجاح : قطاع األعمال واالستدامة  
x دور سلطات التخطيط والتنفيذ في االستدامة، أمثلة ناجحة؛: متخذو القرارات 

  .لحياة اليومية لسكان البحر المتوسط ودور المواطنينكيف تؤثر االستدامة على ا: جمھور واسع  
  

بناء شراكات وتعاون مع الشركاء الرئيسيين المعنيين بواسطة المعلومات واالتصاالت وحشد المھارات من                 )ج(
  مختلف اآلفاق، بما في ذلك القطاعين العام والخاص واألكاديميين والمجتمع المدني؛

  .التصاالت من خالل إقامة بوابة للبحر المتوسط والبيئةدعم تكنولوجيا المعلومات وا  )د(
  

  الوسائل وطريقة العمل
  

رسالة عامة  /إن تطوير صورة  .  تجرى صياغة استراتيجية المعلومات واالتصاالت من خالل عملية تشاركية متكررة          
ھا ھو حجر الزاوية الذي     واضحة توجد في أساس عرض استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة والحاجة إلى تنفيذ            

  .ينبغي أن تبني عليه
  

إن الفھم الجيد لألولويات والقضايا التي تعني مختلف المجموعات المستھدفة، وبالتالي الحساسة، له أھمية رئيسية                  
  .للتصميم والدافع وراء ھدف أنشطة المعلومات واالتصاالت

  
األجھزة (ة األساسية للمكونات الموزعة والمنسقة        البني –إن تصميم وتطوير معلومات خطة عمل البحر المتوسط           

 تشمل أخصائيين في استراتيجية المعلومات      –)  التطبيقات والبيانات واإلجراءات والمعايير وما إلى ذلك       /والبرامجيات
ويجرى استشارة األطراف الفاعلة ومجتمع      .  مراكز األنشطة اإلقليمية  واالتصاالت وموظفي المعلومات من مختلف       

 خطة عمل   /عملين اإلقليميين الذين يستفيدون من البنية األساسية المشتركة لمعلومات برنامج األمم المتحدة للبيئة             المست
  .البحر المتوسط بصورة منتظمة

  
  المسؤوليات والتنسيق

  
مات بينما لجميع مكونات خطة عمل البحر المتوسط دور للقيام به في إنتاج المعلومات ونشرھا، تقع مسؤولية المعلو                  

المتعلقة باستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة التي تظھر نيابة عن خطة عمل البحر المتوسط على عاتق أمانة                  
وبينما تحتفظ بوضوح مكونات خطة عمل البحر المتوسط المختلفة بالمسؤولة عن العناصر            .  خطة عمل البحر المتوسط   

تضمن وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط ترابط أھداف استراتيجية          االستراتيجية بأنشطة المعلومات الخاصة بھا،      
إن التعاون الوثيق بين جميع مكونات خطة عمل البحر المتوسط          .  البحر المتوسط للتنمية المستدامة وتوجھاتھا وأعمالھا     

ن تنسيق وتطابق   بشأن مسائل االتصاالت والمعلومات ال يمكن االستغناء عنه ألمانة خطة عمل البحر المتوسط لضما              
  .الرسائل

  
. بناء على واليته، يضطلع مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات بالمسؤولية التقنية األساسية للعنصر االستراتيجي ھذا               

ويرصد ويبلغ أيضا عن    .  ، ينظم المركز ويدير وييسر سلسلة من األنشطة       خطة عمل البحر المتوسط   وبالتعاون مع أمانة    
خطة عمل البحر المتوسط بالتطورات     ركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات إخطار وحدة تنسيق         ويواصل م .  االنجازات
  .واالنجازات

  
  الشراكة والتآزر

  
في األوضاع الثقافية والسياسية واالجتماعية المعقدة التي تميز منطقة البحر المتوسط، من الضروري بناء شراكات                 

إن استراتيجية المعلومات   .  اء الوعي فيما بين األطراف الفاعلة المختلفة       طويلة األجل للترويج لالتصاالت الفعالة وبن     
وبالرغم من احتمال زيادة التماسك     .  واالتصاالت المتطورة حاليا يمكن أن توفر إطارا واسعا بين نظم المعلومات الحالية           
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مركز األنشطة  مثل،  (ھذا، يظل من الضروري الحفاظ على تعاون وثيق مع الشبكات أو المؤسسات الحالية داخل                  
 وال سيما المنظمات غير الحكومية والمجتمع       17خطة عمل البحر المتوسط   أو خارج منظمومة    )  اإلقليمية للخطة الزرقاء  

  .المدني
  
  الرصد والتقييم  3-3-5
  

ھداف إن رصد وتقييم تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة أداة حرجة لإلجابة على ما إذا كان طريق أ                   
االستراتيجية ھو الطريق الصحيح، وأين يقف المرء من االنجازات في ھذا الطريق وكيف ينبغي االستمرار تجاه                   

وبالرغم من أن كالھما مكملين، ال ينبغي اعتبار الرصد على أنه رصد             .  ويعتبر رصد التنفيذ أداة لإلدارة    .  األھداف
  .مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاءية المستدامة الذي يتصدره للتنمية المستدامة الذي يدعمه تنفيذ مؤشرات التنم

  
  األھداف

  
الحفاظ على إجراء رصد منتظم لتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة لتحسين التنفيذ، واالبالغ عن                   

  18.االنجازات وإدارة التدخالت في المستقبل
  

  المنھج االستراتيجي
  

يذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ھما مھمة لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة،               إن رصد وتقييم تنف   
ولتلبية األھداف، يجب أن تقوم جھود الرصد والتقييم على أساس واضح وسھل الستخدام                   .  تيسرھما األمانة 

 المتوسط للتنمية المستدامة، متضمنة تقييم      مؤشرات متكيفة مع التوجھات االستراتيجية لتنفيذ استراتيجية البحر        /معايير
مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء      التقدم المحرز في التنمية المستدامة، على أساس المؤشرات التي وضعھا              
  .واالستراتيجيات الوطنية واالعتماد على خط أساس المعرفة مقابل رصد التقدم

  
  الوسائل وطريقة العمل

  
  :نظورات مختلفةيتضمن تنفيذ الرصد م

  
x رصد االنجازات في عناصر استراتيجية مختلفة؛ 
x رصد التآزرات والتماسك بين عناصر استراتيجية؛ 

  .رصد التعاون مع الشركاء خارج منظومة خطة عمل البحر المتوسط  
  

  المسؤولية والتنسيق
  

ل البحر المتوسط المسؤولة بتطوير     بالتعاون الوثيق مع وحدة التنسيق، تحتاج مؤشرات األداء إلى قيام مكونات خطة عم            
وتنظر المؤشرات ھذه بشكل خاص في المبادئ التوجيھية . العناصر االستراتيجية المختلفة بالتشاور مع الشركاء المعنيين

لجنة البحر المتوسط   ويرتبط الرصد والتقييم عن كثب بعمل       ).  1-3القسم  (والتوجھات االستراتيجية المختلفة    )  4القسم  (
وھناك حاجة لجمع المعلومات المقارنة عبر تدخالت مختلفة وتحليلھا على أساس منتظم، طبقا للتواتر              .   المستدامة للتنمية

  19.الذي تحدده وحدة التنسيق

                                                            
خطة عمل ألنشطة اإلقليمية للمعلومات في سلسلة من اتفاقات الشراكة وتحالفات مختلفة ليس مع مكونات  كمثال، حتى اليوم، يشارك مركز ا 17

البحر المتوسط فحسب، بل أيضا مع مرفق البيئة العالمية والمفوضية األوروبية واالتحاد الدولي لالتصاالت وكلية موظفي منظومة األمم المتحدة 
 واالتفاق بشأن صيانة الثدييات البحرية في البحر األسود والبحر المتوسط ومناطق المحيط األطلسي EUROSTATوالوكالة األوروبية للبيئة و 

  .MedWetالمجاورة و 
  .بواسطة خطط عمل متجددة كل خمس سنوات وبرامج عمل كل سنتين  18
  .مثال على أساس عالمات ومواعيد نھائية للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة  19
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  الشراكة والتآزر

  
مراكز األنشطة  إن وضع خطة مشتركة للرصد والتقييم قد تكون ضرورية للسماح بالتنسيق الفعال والتآزرات بين                  

إن خطة الرصد والتقييم ونتائجھا تغذي      .  خطة عمل البحر المتوسط    المختلفة وكذلك الشركاء خارج منظومة       اإلقليمية
إعداد خطة العمل وبرنامج العمل، وتوجه أيضا البلدان لالبالغ عن التنفيذ الوطني الستراتيجية البحر المتوسط للتنمية                 

حر المتوسط للتنمية المستدامة والشركاء في المنطقة بانتظام        لجنة الب وفي ھذا الصدد، من الضروري اخطار       .  المستدامة
وتناقش ھذه  .  استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة     عن الخطوات والمبادرات التي يتخذھا كل بلد لتنفيذ            

محدد من مكونات   لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة لتحديد الدعم ال       المعلومات التي تجمعھا األمانة خالل اجتماعات       
  .خطة عمل البحر المتوسط والشركاء المحتملين اآلخرين

  
  الدور المركزي لمنظومة خطة عمل البحر المتوسط  3-4
  

عند تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، تشكل البلدان العاملين الرئيسيين، يدعمھا مكونات خطة عمل                 
خطة عمل البحر المتوسط القيام بتفعيل استراتيجية البحر المتوسط للتنمية             ويكون دور مكونات     .  البحر المتوسط 

أو تنفيذ استراتيجيات وعمليات وطنية وإقليمية وأعمال أو برامج          /المستدامة من خالل تشجيع ودعم وتيسير تطوير و        
ا دعم دائم للعمليات    وفي ھذا الصدد، ينبغي النظر إلى تدخالت مكونات خطة عمل البحر المتوسط على أنھ              .  تجريبية

السياسية الوطنية والمساھمة في تماسك السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة وسياسة المعلومات التي تتم                 
بمعرفة الخبراء وجمع مدى واسع من األطراف الفاعلة معا، أي، السلطات الحكومية والمحلية والعاملين االجتماعيين                 

  .ير الحكومية والمجتمع المدني بشكل عاماالقتصاديين والمنظمات غ
  
  وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط  3-4-1
  

كما ورد في األقسام السابقة بشأن العناصر االستراتيجية، يكون دور األمانة ضروريا للتنفيذ الفعال الستراتيجية البحر                 
 البحر المتوسط في مختلف ميادين       وتضمن األمانة تعاون جميع مكونات خطة عمل        .  المتوسط للتنمية المستدامة  

وبالنسبة للمسائل االستراتيجية والسياسية، تضمن األمانة السطح البيني        ".  المعلومات واالتصاالت "التدخالت، وال سيما    
بين خطة عمل البحر المتوسط والشركاء في الخارج، وتوفر نقطة اتصال لألطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتنفيذ                     

وفي ھذا الصدد، يكون التحدى الرئيسي لألمانة ھو مساعدة البلدان التي            .   المتوسط للتنمية المستدامة   استراتيجية البحر 
يجرى الضغط عليھا لالستجابة لعمليات إقليمية ودولية أخرى، الحفاظ على التماسك وتوجيھھا بكيفية تنفيذ استراتيجية                

ور التنسيقي لألمانة الرصد الشامل لتنفيذ استراتيجية البحر        ويتضمن أيضا الد  .  البحر المتوسط للتنمية المستدامة وطنيا    
 وتوفير المعلومات لألطراف الفاعلة عن استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة و              20المتوسط للتنمية المستدامة  

ور السياسي للجنة البحر    ويظھر الد .  لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة    االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وعمل      
خطة عمل البحر المتوسط ونتائج لجنة الصياغة الضرورية لتنفيذ استراتيجية          المتوسط للتنمية المستدامة من عملية تقييم       

لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة دور األمانة        ومع ذلك، يجعل طابع ووظيفة      .  البحر المتوسط للتنمية المستدامة   
  .نه كيان فريد لضمان التواصل بين دورات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامةضروريا، نظرا أل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة يختلف عن رصد التنمية المستدامة في المنطقة من خالل المؤشرات التي وضعھا  رصد تنفيذ إن  20

  .مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء
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  المسؤوليات:  تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة– 3الجدول 

  
   

 المكون الميسر االتجاھات االستراتيجية المفضلة العناصر االستراتيجية
 المسار العام -1 

 لشراكاتالمشاركة وا -2
 بناء القدرات -3
 إدارة المعرفة -4
 حشد الموارد -5
 األعمال التجريبية -6

 

استراتيجية البحر دعم صياغة  .1
المتوسط للتنمية المستدامة 

 وتنفيذھا

خطة عمل البحر أمانة  5 ,4 ,2 ,3 ,1
 المتوسط

التآزرات مع شبكات ومنظمات التنمية  .2
المستدامة األخرى وعملية السياسة 

  المتوسطخطة عمل البحرخارج 

خطة عمل البحر أمانة  (5 ,4 ,3) ,6 ,2 ,1
 المتوسط

 
دعم صنع سياسة القطاع وبرمجة  .3

 األعمال

 

4, 3, (2, 1) 
1, 2, 3, 6 

مركز األنشطة اإلقليمية  
 للخطة الزرقاء

مركز األنشطة اإلقليمية 
 لالنتاج األنظف

x قطاع المياه  
x قطاع الطاقة وتغير المناخ 
x النقل 
x السياحة 
x  والتنمية الزراعيةالزراعة 
x التنمية الحضرية 

 دعم اإلدارة المستدامة للبحر والمناطق الساحلية والموارد البحرية

x مركز األنشطة اإلقليمية        5 ,2 ,4 ,3 ,1 اإلدارة المتكاملة وتنمية المناطق الساحلية
 لبرنامج األعمال ذات األولوية

x تجابة المركز اإلقليمي لالس 3 منع التلوث من السفن وخفضه
 لحاالت طوارئ التلوث البحري

x مدبول 5 ,4 ,3 ,2 ,1 منع التلوث من مصادر برية وخفضه 

x         حماية التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 والموارد البحرية

 مركز األنشطة اإلقليمية  1, 5 ,4 ,3
للمناطق المتمتعة بحماية 

 خاصة
 ميةمركز األنشطة اإلقلي (3,2) ,4 المعلومات واالتصاالت .4

 للمعلومات
خطة عمل البحر أمانة  1 الرصد والتقييم .5

 المتوسط
 للخطة مركز األنشطة اإلقليمية

 الزرقاء
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  مراكز األنشطة اإلقليميةاألدوار المشتركة والمتفاوته ل  3-4-2
  

. جھا لدعم التنفيذ  مراكز األنشطة اإلقليمية برام   عقب اعتماد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، نظمت مختلف          
وأبعد من مجرد توجيه تنفيذ العناصر االستراتيجية وتقاسم المعلومات بشأن مساھماتھا، يتعين على مراكز األنشطة                 

تنفيذ استراتيجية البحر   اإلقليمية، تحت تنسيق األمانة، أن تبين كيف تتقارب وتساھم على نحو مشترك في تناول                  
مراكز األنشطة  إن من الضروري ل   .   ھذا التقارب إلى تخطيط وبرمجة مشتركين       ويدعو.  المتوسط للتنمية المستدامة  

استراتيجية البحر  وسيساھم وضع برامج عمل محددة وخطط عمل لتنفيذ         .  اإلقليمية أن توضح ماذا تفعل وتنسق وتشرف      
  .المتوسط للتنمية المستدامة في نقل رسالة واضحة عن من يقوم بماذا

 
مراكز األنشطة اإلقليمية أن تعمل بتآزر وال سيما         وتلبي توصيات األطراف المتعاقدة، يتعين على        وبينما تحتفظ بوالياتھا  

وباالضافة .  استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة    عند تحديد وبناء الموارد البشرية والمعلومات الضرورية لتنفيذ         
 .فضل مكان لدعم التآزرات ھو المستوى القطريمراكز األنشطة اإلقليمية، يبدو أن أإلى اجتماعات مدراء 

 
ومن أجل ھذه الغاية، عند توجيه التدخالت       .  مراكز األنشطة اإلقليمية كميسرين   وباالضافة إلى اشتراكھا المباشر، تعمل      

ادة فمثال، يمكن أن تستفيد استف. في ميدان محدد، يتعين عليھا تطوير تحالفات استراتيجية وحشد شركاء أو شبكات آخري           
مراكز األنشطة اإلقليمية المختلفة    استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة التي توجھھا        كبيرة من األنشطة المتعلقة ب    

 .من شبكات أعضاء لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة
 
 جھات االتصال  3-4-3
 

ة لخطة عمل البحر المتوسط، العاملين       تشكل جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط، كممثلين لألطراف المتعاقد           
وبطرق كثيرة، يعتمد نجاح تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية          .  الرئيسيين لمنظومة خطة عمل البحر المتوسط      

وباعتبارھا كذلك، يتعين أن تعمل     .  المستدامة على المستوى القطري عليھا بثقل بسبب أنھا األقرب للحقيقة السياسية للبلد           
 . في تخطيط التدخالت ذات العالقة ورصد تنفيذھابنشاط

 
وبجانب التخطيط، يمكن أن تكون جھات االتصال الوطنية في صدارة حشد األطراف الفاعلة على المستوى الوطني أو                  
المستوى المحلي وتعمل كحافز لوضع أعمال تجريبية تبين تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة على                  

 .وى الوطني، متبعة األولويات التي وضعتھا االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بھدف العمل كمضاعفالمست
 
 مبادئ توجيھية لتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة  4-4
 

وتكون .  لمبادئإن تنفيذ تدخالت استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة يجرى توجيھه بواسطة مجموعة من ا               
 :األعمال والتدخالت

 
x استجابة لالحتياجات والتحديات الوطنية والمترابطة مع االحتياجات والتحديات اإلقليمية؛ 
x  ؛)الترابط والتنسيق(تجنب االزدواج مع التدخالت األخرى في األطر المختلفة 
x  أكثر؛تحدث على المستوى حيث ال يمكن أداؤھا بفاعلية على مستوى مباشر أو محلي 
x  ؛)إضافة(تحقق فوائد متعلقة بالتنمية المستدامة ال تتحقق في غياب استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة 
x  وبين العاملين والمبادرات) إقليميا ووطنيا(دعم التآزرات بين المستويات المختلفة. 

 
ك، ولوضع أولويات لألنماط والتركيز على األعمال       وباالضافة إلى ذل  .  يمكن استخدام ھذه المعايير لتقييم نوعية التنفيذ      

 :التجريبية، يمكن النظر في المعايير التالية
 

x االستجابة للمسائل الناشئة؛/العجلة في األعمال 
x أولوية وأھمية المجموعات المستھدفة التي تتناولھا األعمال؛ 
x توافر الوسائل المطلوبة الكتمال األعمال؛ 
x ا اكتملت األعمالالجدوي واألثر المتوقع إذ. 
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 الموارد المالية للتنفيذ  5
 

يمكن أن تقدر تكاليف تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة فقط على أساس برنامج عمل للتدخالت تفصيلي                 
 .وينبغي أن ينعكس في الميزانية البرنامجية لخطة عمل البحر المتوسط لفترة السنتين ذات العالقة. كل سنتين

 
استراتيجية البحر  لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة و     بعد تخصيص الميزانية لالجتماعات والمؤتمرات المتعلقة ب      و

المتوسط للتنمية المستدامة، من المھم التوضيح في الميزانية المجمعة لخطة عمل البحر المتوسط أي جزء من الموارد                  
وبالفعل يوفر  .   إلى تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة       المالية لخطة عمل البحر المتوسط الحالية يذھب      

وھذا .  مراكز األنشطة اإلقليمية الدعم المباشر للتنفيذ ولكن ليس بالضرورة أن يسمي كذلك             جزء كبير من أنشطة      
البحر المتوسط للتنمية   خطة عمل البحر المتوسط في تنفيذ استراتيجية        بيان المساھمة الشاملة لمنظومة     :  التوضيح يساعد 

تتلقي موارد  )  مكونات خطة عمل البحر المتوسط    (المستدامة؛ تقدير ما إذا كانت منظومة خطة عمل البحر المتوسط            
مالية كافية لتحقيق دعم كاف في ميادين التدخل المحددة؛ دعم تحديد موارد اضافية ومبالغ من خارج االشتراكات العادية                  

 .لألطراف المتعاقدة
 
 لتنفيذ على مراحلا  6
 

يدعو تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة إلى منظور زمني يتناسب مع التحديات وتنسيق المخطط                   
مثل األھداف االنمائية   (الرئيسي المتفق عليه من قبل جميع بلدان العالم وجميع المؤسسات االنمائية الرائدة في العالم                 

 .وكذلك برنامج عمل اتفاقية األمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة) يذ جوھانسبيرجلأللفية الثمانية وخطة تنف
 

لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة الذي وافقت عليه األطراف وعلى المستوى اإلقليمي، ينبغي أن يشكل برنامج عمل    
مل ذات تفاصيل أكثر لكل فترة سنتين، وذلك         أساسا لوضع خطة تنفيذ متعددة السنوات وخطة ع        2005المتعاقدة في عام    

استراتيجية البحر المتوسط للتنمية    لضمان التقارب الكامل بين عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة وتنفيذ               
 .المستدامة

 
  


