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  IG.21/17القرار

 
 2015 إلى 2014 من العامين لفترة والميزانية المتوسط البحر عمل خطة برنامج

 
 

 المتعاقدة، لألطراف عشر الثامن االجتماع

 

 لسنة المتوسط، األبيض للبحر الساحلية والمنطقة البحرية البيئة بحماية الخاصة برشلونة اقيةاتف من (vii) (2) 18 بالمادة التذكير
 برشلونة، اتفاقية يلي فيما وتسمى 1995

 للبيئة، المتحدة األمم لبرنامج التمويلية والقواعد برشلونة اتفاقية من (2) 24 بالمادة أيًضا التذكير

 القابلة التمويلية واإلجراءات والتحديدات القواعد IG.21/15 للقرار COP18  المتعاقدة فاألطرا اجتماع في تبنيه إلى باإلشارة
 برشلونة، اتفاقية على للتطبيق

  تحديثه، يتم وأن البد الميزانية لمساهمات التقييم مقياس بأن توضح IG.21/15 القرار بأن اإلشارة

 المتوسط، األبيض البحر ائتمان وصندوق العمل لخريطة بها التنبؤ ويمكن ومناسبة ثابتة موارد إليجاد الملحة الحاجة على التأكيد

 عشر السادس االجتماع إطار في مراكش في تبنيه تم الذي للعمل االستراتيجي للبرنامج االستراتيجي والبعد الكاملة المرجعية مراعاة
 العمل، خريطة وميزانية للعمل المقترحة 2015 ىإل 2014 من العامين وفترة 2009 نوفمبر في انعقد الذي المتعاقدة لألطراف

 العامة األمانة وتحفيز للعمل برنامج إعداد إطار في العامة األمانة تنفيذها تتولى التي التي واالستشارة التخطيط بعمليات الترحيب
 األنشطة في التقدم تقرير مالحظة عم المدى، متوسطة لإلستراتيجية المستقبلي التقدم سبيل في التخطيط لعملية الدعم من مزيد لتحقيق
 بها، المتعلق النفقات وتقرير 2013-2012 العامين فترة أثناء تمت التي

 أثناء برشلونة اتفاقية حول المتعاقدة لألطراف الرسمية الدائرة من العامة األمانة إلى المقدم التوجيهي اإلرشادي الدليل على المصادقة
 ،77 و 76 و 75 أرقام اجتماعاتها

 ارتباًطا CAL وحساب MTF صندوق أصابت التي العجز مواضع من االستشفاء إطار في تحقيقه تم الذي الملحوظ بالتقدم الترحيب
 العاملين، الموظفين على للحفاظ األنشطة تخفيض على تاثير له يكون وأن البد MTF قضية بأن األسف مع االستشفاء، بخطة

 المال رأس احتياطي وغياب MTF صندوق في االشتراكات مبالغ استالم في والترحيالت مةالقائ المتأخرات بسبب أنه على األسف
 ومعرض هش موقف في اآلن أصبح المتوسط األبيض البحر ائتمان صندوق فإن ،CAL حساب في العجز وموقف التشغيلي
  للسقوط،

 مليون 9 بلغت والتي ،2013 إلى 2012 من العامين فترة خالل العامة األمانة يد على تعبئةها يتم التي التمويلية بالموارد الترحيب
 SCP المستدام واإلنتاج االستهالك وبرنامج ECAP ببرنامج الخاص العمل برنامج في األولوية ذات لألنشطة مخصصة يورو

 ،RAC نلجا قبل من تعبئةها يتم التي الخارجية التمويل وموارد المتوسطية الشراكة وعالقة البيئة معلومات وأنظمة

 المتعاقدة، األطراف من العديد تواجهها التي التمويلية القيود مراعاة
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 :يقرر

 الحالي، القرار حيال 1 الملحق في الموضح 2015 إلى 2014 من العامين لفترة والميزانية العمل برنامج قبول

 ،"والميزانية الدخل مخصصات لىع عامة نظرة  .1 الجدول" 1 الملحق في المحدد النحو على] الميزانية مخصصات اعتماد
 يورو 1.197.138 بمبلغ التطوعية بالمساهمة األوروبي االتحاد بإشادة والترحيب MTF لصندوق يورو 11.081.142بمبلغ

  .CAL حساب في العجز لتغطية المخصص المبلغ ذلك في بما دوالر، 800.000 بمبلغ المضيف البلد ومساهمة

 يورو؛ 5.268.379 إلى حجمه يصل الذي العمل لبرنامج الميزانية إعداد وقت في تأمينه يتم الذي اآلخر الخارجي التمويل مالحظة

 أخرى ومنظمات المتعاقدة األطراف قبل من تطوًعا دفعه يتم ما يقابلها وما نقًدا دفعها يتم التي االشتراكات بمبالغ باإلشادة الترحيب
 ،2015 إلى 2014 من ينالعام فترة عمل برنامج  تنفيذ عملية دعم بهدف

 المستحقة المساهمات 2014 للعام تساوي والتي ،3 الجدول في تظهر والتي األطراف من تقييمها تم التي العادية المساهمات اعتماد
 مقياس تجاه الطريق منتصف لتقييمات السابقة المتوسط البحر عمل خطة مقياس من الحركة تعكس 2015 وللعام ،2014 للعام
 ؛67/238 التشريعات في (UNGA) المتحدة لألمم العمومية الجمعية بين عليه المتفق للتقييم 2012 مقياس تعكس التيو التقييم

 المتحدة لألمم العمومية للجمعية مقياس آخر على يعتمد مقياس تطبيق يتم 207-2016 العامين فترة في أنه على الموافقة
(UNGA) للتقييم؛ 

 نقل بمراحل ،2015 العام بحلول (يورو 831,000) السنوية النفقات من بالمائة 15 مستوى عند عامل مال رأس احتياطي تكوين
  ؛2015 العام في يورو 415,000 و 2014 العام في يورو 416,000 بمبلغ لالحتياطي

 أن إلى ستثنائيةوا بصفة MTF صندوق من المعتمدة التشغيل ميزانية من %30 نسبة إلى المخصصات بزيادة العامة األمانة تفويض
 مع التوازي على العمل برنامج إطار في األنشطة تنفيذ لغرض للمخصصات التدريجية وللزيادة التشغيل مال رأس احتياطي بناء يتم
 المتوقع؛ النقد دفق تيار

 ،2015 ديسمبر 31 بحلول المتوسط األبيض البحر ائتمان صندوق عمل إطار لتوسيع UNEP لبرنامج التنفيذي المدير طلب

 المتعاقدة لألطراف عشر السابع االجتماع قبل من تبنيها تم التي CAL االستشفاء خطة تنفيذ في باالستمرار العامة األمانة مطالبة
COP، 

 وأن ،1 الملحق من أ 5 الجدول في إليه اإلشارة تم كما 2015 إلى 2014 من العامين لفترة العامة األمانة موظفي اعتماد
REMPEC ؛2 الملحق في الواردة بالتوضيحات وباالرتباط الحالي للقرار ب 5 الجدول في 

 وفقاًً التشغيلية للميزانية مساهماتهم دفع على ،MTF لـ المتعسر المالي الموقف ضوء في وبخاصة المتعاقدة، األطراف حث
 العمل؛ لبرنامج والفعال الكامل بالتنفيذ للسماح المالية التشريعات من 4.2 لإلجراءات

 ،MTF صندوق إلى المتعاقدة لألطراف االشتراكات مبالغ مدفوعات بحالة الخاصة المعلومات بتحديث العامة األمانة لبةمطا
 عام؛ بشكل وإتاحتها العمل لخريطة اإللكتروني الموقع لنشرها وذلك المؤقتة، النفقات تقارير إلى باإلضافة

 في المساهمة تعميق بغرض التطوعي، أو النقدي بالدفع سواء ،MTF لصندوق التطوعي دعمهم لزيادة المتعاقدة األطراف دعوة
 ؛2015 إلى 2014 من الفترة عمل برنامج تنفيذ

 بمتطلبات للوفاء الضرورية الموارد تعبئة في العامة األمانة دعم على اآلخرين والشركاء UNEP وبرنامج المتعاقدة األطراف حث
 2014 للعامين والميزانية العمل برنامج إطار في بعد تمويلها يتم والتي األولوية ذات لياتالعم لتنفيذ تهدف التي الخارجية التمويل

 ؛2015 إلى

 في والنظر ،2015 إلى 2014 العامين لفترة والميزانية العمل برنامج تنفيذ في التقدم مدى حول تقرير برفع العامة األمانة مطالبة
 ،UNEP إلدارة تخضع التي MEAs هيئات بين من الممارسات أفضل تقرير إعداد

 مرتين ذلك يتم أن على الرسمية الدائرة أعمال لمراقبة والنفقات الدخل بين بالميزانية مؤقتة تقارير بإعداد العامة األمانة مطالبة
ًسنوياً؛
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 من 5 الفقرة تاسعاًً المادة في المحدد النحو على بها الخاصة المرجعية للشروط وفقاًً الرسمية الدائرة مع بالعمل العامة األمانة مطالبة
 ارتباًطا والبشرية المالية الموارد استغالل إطار في واالعتمادية والتأثيرية الفعالية من مزيد لتحقيق ،IG 21/13 اإلداري القطاع

 يستطيع حتى دالصد هذا في المبذولة الجهود مخرجات حول تقرير وبرفع المتعاقدة األطراف اجتماعات في عليها المتفق باألولويات
  ؛2021-2016 األجل متوسطة اإلستراتيجية عمل برنامج في االعتبار قيد نتائجه أخذ COP 19 اجتماع

 لألطراف عشر التاسع االجتماع في واالعتماد للنظر 2017-2016 للعامين والميزانية العمل برنامج بإعداد العامة األمانة مطالبة
 عليها؛ البناء تم التي الرئيسية اضاتواالفتر المبادئ توضيح مع المتعاقدة،

 توفير ولضمان UNEP في الممارسات أفضل مع األطراف إلى مسبقاًً المقدمة الميزانية توضيحات بموازنة العامة األمانة مطالبة
 .المناسب الوقت في المعلومات هذه

 تقييم بتنفيذ العامة األمانة ومطالبة إضافي لعام (2014-2010) سنوات لخمسة الحالي اإلستراتيجي العمل برنامج تمديد اعتماد
 االستراتيجي؛ العمل لبرنامج خارجي

 تنسيق ومراكز المتعاقدة، لألطراف الرسمية الدائرة مع الكاملة وباالستشارة العمل خريطة مكونات بمشاركة العامة األمانة مطالبة
 عشر التاسع االجتماع في واالعتماد للنظر 2021 ) إلى (2016 للفترة المدى متوسطة إستراتيجية بإعداد وشركائها العمل خريطة

 .المتعاقدة لألطراف

 

 





 

 

 1 الملحق
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 والمخصصات للدخل عام عرض 1 الجدول

         اليورو بعملة المبالغ كل

       

        )األساسي التمويل A( الجزء

        

A. الدخل 
 في معتمد

2012 
 في معتمد

2013 
 إلى 2012 من اإلجمالي

2013 
 لعام مقترح

2014 
 لعام مقترح

2015 
 إلى 2014 من اإلجمالي

2015 

                   المتوقع العادي الدخل

 MTF  5,540,571 5,540,571 11,081,142 5,540,571 5,540,571 11,081,142 لصندوق العادية االشتراكات مبالغ

 1,197,138 598,569 598,569 1,197,138 598,569 598,569 األوروبي لالتحاد التطوعية المساهمات

 613,600 306,800 306,800 561,600 280,800 280,800 اليوناني المضيف بلد مساهمة

 12,891,880 6,445,940 6,445,940 12,839,880 6,419,940 6,419,940 المتوقع العادي الدخل إجمالي

                     

B. االلتزامات 
 في معتمد

2012 
 في معتمد

2013 
 إلى 2012 من اإلجمالي

2013 
 لعام مقترح

2014 
 لعام مقترح

2015 
 إلى 2014 من اإلجمالي

2015 

                  

 3,158,710 1,629,024 1,529,686 3,393,734 1,841,596 1,552,138  األنشطة

 0 0 0 0 0 0 المجمع التمويل إطار في األنشطة

 3,158,710 1,629,024 1,529,686 3,393,734 1,841,596 1,552,138 ةاإلجمالي األنشطة

 7,103,350 3,513,078 3,590,272 7,558,197 3,843,466 3,714,731 األخرى اإلدارية والنفقات الوظائف

 0 0 0 227.000 226.000 453.000 (REMPEC) المتوسط البحر تلوث لمكافحة اإلقليمى المركز

 1,230,770 605.313 625,457 1,267,057 660,711 606,346 جالبرام دعم نفقات

 11,945,830 5,973,415 5,972,415 12,218,988 6,345,773 5,873,215 العادية االلتزامات إجمالي

 0 0 0 416,000 415,000 831,000 (PSC يشمل بما) العامل المال رأس احتياطي توفير

 12,776,830 6,388,415 6,388,415 12,218,988 6,345,773 5,873,215 العام اإلجمالي

       

 494,075 21,517 515,592 0 0 0 (MTF صندوق) وااللتزامات الدخل بين الفارق

       

 52,650 52,650 105,300 57,525 57,525 115,050 (CAL صندوق) وااللتزامات الدخل بين الفارق
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       (الخارجي التمويل  B)الجزء

       

   2012 2013 
 إلى 2012 من اإلجمالي

2013 2014 2015 
 إلى 2014 من اإلجمالي

2015 

 األبيض بالبحر الخاصة العمل خطة/(UNEP) للبيئة المتحدة األمم برنامج مشروع تمويل
 2,300,157 1,827,622 4,127,779 3,930,864 749,515 4,680,379 (MAP) المتوسط

 588,000 200,000 388,000 5,661,320 2,207,160 3,454,160 العناصر خالل من المجمعة اردالمو

 6,336,500     12,112,290     التعبئة واجبة موارد

 11,604,879 949,515 4,318,864 21,901,389 4,034,782 5,754,317 اإلجمالي

       

       RAC(مجلبرنا المضيفة البلدان اشتراكات مبالغ  C)الجزء

       

 2013 2012 (المركز) الدولة
 إلى 2012 من اإلجمالي

2013 2014 2015 
 إلى 2014 من اإلجمالي

2015 

 0 159,666 159,666 319,332     ( PAP/RAC مركز) كرواتيا

 2,774,000 1,387,000  1,387,000  0     2012 لعام الفعلية األرقام على التقدير يعتمد - (BP/RAC) فرنسا

 0  100,000  100,000 200,000     (INFO/RAC) إيطاليا

 0  209,000  209,000 418,000     (REMPEC) مالطا

 0 320,000 320,000 640,000     (CP/RAC) إسبانيا

 0 90,000 90,000 180,000     (SPA/RAC) تونس

 4,531,332 2,265,666 2,265,666 0 0 0 (عينيا ً أو نقديا ً) المضيف البلد مساهمات إجمالي

 
 

 الميزانية جداول حول إيضاحية مالحظات

 .باليورو يقابله ما إلى دوالر 400.000 تحويل عن الناتج العملة فرق لمعدل نظًرا السابقة، العامين فترة في نظيره عن يختلف اليورو بعمل CAL برنامج من المتوقع الدخل  (1

 .باليورو يقابله ما إلى دوالر 75.000 تحويل عن الناتج العملة فرق لمعدل نظًرا مختلف، CAL لـ بالنسبة العجز من االستشفاء مبلغ فإن كذلك (2

 

 

 المصطلحات مفاتيح

 اليوناني المضيف بلد ومساهمة األوروبي االتحاد من التطوعي المساهمة ومبلغ  MTFصندوق: األساسي التمويل

 .مباشرة العمل خطة مكونات بتعبئةها قامت التي والموارد  UNEPللبيئة المتحدة األمم برنامج مشروع يلتمو: المؤمن الخارجي التمويل
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  2102إلى  2102لفترة العامين من ( MAP)خطة العمل الخاصة بالبحر األبيض المتوسط (/UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة  .2الجدول 

 
 

 الحكم : رقم الموضوع
 

 تدعيم وتقوية االستدامة والكفاءة واالعتماجية المؤسسية  .0.0النتيجة 
 

 :سنوات لخمس استراتيجي عمل برنامج وأهداف مؤشرات

 

  الجودة والتوافق الزمني ومرجعية )مستوى الرضا عن القرار الذي بموجه تتم تتم مراقبة الهيئات والشركاء

 (األمانة العامة لخريطة العمل ومكونات العمل

 التخطيط ونظام تقييم األداء الداخلي إنشاء أنظمة 

 تعبئة الموارد لتنفيذ خطة عمل خمسية 

 عدد القرارات والسياسات التي يتم إعدادها بالتشاور مع الشركاء 

  نسبة الزيادة المئوية لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المشارك في خريطة العمل 

  4102 إلى 4102 من العامين فترة أهداف
 

 يذ الشامل لقرارات اجتماع التنفCOP18 
  (4140إلى  4102) الموافقة على مسودة برنامج عمل ومسودة إستراتيجية متوسطة المدى 

 االنتهاء من مقترح مشروعين كبيري الحجم 

 توقيع اتفاقي تعاون على األقل وتنفيذ اثنين قائمين بالفعل 
 إنشاء أنظمة التخطيط ونظام تقييم األداء الداخلي 

  دور البنود المرجعية  الخاصة ببرنامج تحديدNFP المعد، ومسئوليتها وخطوط التقارير الخاصة بها 

 إضافة عشرة شركاء جدد في خريطة العمل على األقل ضمن قائمة شركاء خريطة العمل 

 بلدان تنفيذ عالقة شراكة البحر األبيض المتوسط وتوفير الدعم الالزم لمضاعفة عدد التطبيقات الحسنة من خالل ال

 اإلحدى عشر المشاركين

  على األقل% 01مستوى الرضا عن االجتماعات تكون 
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 MTF المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 جيوالخار

 المؤمن

 واجبة

 التعبئة
 اإلجمالي

 العام

 اجتماعات جهات صنع القرار السياسي

0.0.0 

االجتماعات اإلجرائية والفعالة للدائرة الرسمية الألطراف 

المتعاقدة حول اتفاقية برشلونة والمفوضية المتوسطية للتنمية 

 المستدامة ومراكز التنسيق الموضوعية

ثالثة اجتماعات للدائرة 

 يةالرسم
اجتماع واحد لمراكز تنسيق 

 خريطة العمل
خمسة اجتماعات لمراكز 

 التنسيق الموضوعية
 MCSDاجتماع واحد لدائرة 

ثالثة اجتماعات لمفوضية 

 MCSDتوجيه لجنة 
اجتماع األطراف المتعاقدة 

COP19 
سوف يتم تنظيم كل أحداث )

خريطة العمل بما يتوافق مع 

 (معايير االستدامة

األمانة العامة 

ومكونات 

 خريطة العمل

01 482 002 1 001 00 090 001 020 

 التخطيط والبرمجة اإلستراتيجية

 تنفيذ نظام خريطة العمل لتقرير المراجعة الوظيفي الموسع 0.0.4

إجراءات تنفيذ قرارات 

األطراف الخاصة في تقرير 

المراجعة الوظيفي شاماًل 

 التغييرات الهيكلية 

 األمانة العامة
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0.0.0 

وتطوير ( التقييم الخارجي)تقييم برنامج العمل لخمس سنوات 

بطريقة ( 4140إلى  4102من )اإلستراتيجية متوسطة المدى 

التشارك تعبئة دورة التخطيط على التوازي مع األهداف التي 

وبرنامج العمل  SDGحددتها اتفاقيات دولية أخرى وعمليات 

  EcApالبيئي 

 ورش العمل،
 المستشارين، 

 العمليات االستشارية

األمانة العامة 

ومكونات 

 خريطة العمل

01 81 021 1 1 1 021 1 021 

                                                           
1
 استضافة اجتماعين للمكاتب واجتماع واحد لمراكز التنسيق الموضوعية لدى حكومة تركيا 



UNEP(DEPI)/MED IG.21/9 
Annex III - Page 11 
 

 

 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF 

 لعام

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي إجمالي

 المؤمن

 صندوق اليإجم

MTF والخارجي 

 المؤمن
 التعبئة واجبة

 اإلجمالي

 العام

 (كل هذه األنشطة سيتم تنفيذها من خالل الموارد البشرية الداخلية)عالقات الشراكة وتعبئة الموارد 

0.0.2 
المبادرات / تنفيذ اتفاقيات التعاون مع المنظمات

 الدولية واإلقليمية 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 األمانة العامة الخبرة المحلية

0.0.2 

تطوير قائمة شركاء خريطة العمل الموسعة مع 

تسليط الضوء على المؤسسات الجنوبية 

والمعايير والخطوط اإلرشادية الخاصة بالتطبيق 

وإعداد التقارير ومراقبة الدعم المقدم للمنظمات 

 غير الحكومية

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 األمانة العامة الخبرة المحلية

0.0.2 
القيام بزيادة مستوى التمويل لرفع معدل تنفيذ 

وتطوير وتمويل  PoWبرنامج 

 برنامجين على األقل/مشروعين
 الخبرة المحلية

األمانة العامة 

 والمكونات
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0.0.0 

 : تنسيق عالقات الشراكة المتوسطية

 ،اجتماعات مفوضية التوجيه والتقييم النهائي 

 غير الحكومية، تنسيق عمل المنظمات 

 ،توفير الدعم للبلدان لتمويل المشروعات 

 تنفيذ إستراتيجية المضاعفة 

  تنفيذ إستراتيجية التواصل على مستوى

مراجعة وتحديث : الشراكات المتوسطية

وترجمة صفحات الموقع اإللكتروني، البنود 

الجديدة الدورية، التقرير السنوي لعام 

والنسخة النهائية من منشور  4102

برنامجين . 4102لدروس المستفادة لعام ا

 تفاعليين للتعلم اإللكتروني،

االجتماعات والجلسات 

االستشارية والخبرة المحلية 

 وبرامج التدريب

األمانة العامة وعالقة 

 الشراكة المتوسطية

41  41  21  242 88  204 224 1 224 

0.0 

 اإلجمالي
    

021 482 212 222 062 285 09154 471 09264 
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 تبنيها تم التي واالستراتيجيات والبروتوكوالت BC المشتركة األهداف بتحقيق يتعلق فيما المتعاقدة األطراف دعم :ملء فجوة التنفيذ 0.2النتيجة 
 

 :سنوات لخمس استراتيجي عمل برنامج وأهداف مؤشرات
 

 يذها وتمويلهارقم الخطوط اإلرشادية والخطط للسياسات اإلقليمية التي تم تبنيها وتنف 

  4100إستراتيجية إقليمية حول النفايات البحرية التي تم تبنيها في عام 

  4100إستراتيجية إقليمية حول إدارة المياه الملوثة بنفايات السفن التي تم تبنيها في عام 

 عدد المشرفين البيئيين بحسب عدد الجهات والهيئات 

 4102كات النفايات الخطرة غير القانونية التي تم إعدادها في عام قاعدة البيانات والخطوط اإلرشادية الخاصة بحر  

  مؤشرات لجنةMSSD التي تم نشرها والتقارير المواجهة لها 

  (التقارير الخطية وإمكانية الوصول في الوقت المناسب)األداء وإمكانية الوصول إلى نظام خطي إلعداد التقارير 

 :2102 إلى 2102 من العامين فترة أهداف
 

  اكتمال دورة التنفيذ األولى لبرنامج البيئةEcAp  

  تبني برامج المراقبة والتقييم المدمجة وإطار عمل برامج القياس ضمن برنامج البيئةEcAp 

  مراجعة وتبني لجنةMSSD 

 4102 إعداد مسودة إستراتيجية إقليمية لمنع التلوث البحري من السفن والتصدي له، بحيث تكون جاهزة للتبني في عام  

  إعداد إطار العمل الخاص بتبني التغير المناخي ومراجعته من قبل لجنةMSCD  ورفعه للمشورة في اجتماعCOP19 

  تطوير منهجية عملSCP لمنطقة المتوسط وباقة أدوات وسبل ذات صلة والمصادقة عليها من قبل األطراف المعنية 
 

 

 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

 التوافق القانوني وإعداد التقارير ذات الصلة/التقدم

0.4.0 

فق القانوني األداء الوظيفي آللية التوا

والدعم المقدم للدول لإلسراع من 

معدل المصادقة على السبل واألدوات 

القانونية وتحسين إمكانات التوافق مع 

 إلزامات التقارير

االجتماعات والجلسات االستشارية 

 لمفوضية التوافق

 

 األمانة العامة 
08 22  80 1 1 1 80 1 80 

 0.4.4 

 مراجعة صيغة إعداد التقرير الخاص

بتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها، بما في 

ذلك صيف إعداد التقارير للخطط 

اإلقليمية السبع المتفق عليها لتنفيذ 

  LBSمن بروتوكول  02المادة 

 المشورة وورشة العمل
األمانة العامة 

ومراكز التنسيق 

MED POL 

41  21  01 1 1 1 01 1 01 
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 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

 EcApتنفيذ برنامج البيئة 

0.4.0 
الفعالية الوظيفية الكاملة آللية حكم 

  EcApبرنامج 
اجتماعين لمجموعة تنسيق عمل 

 برنامج، 
 األمانة العامة

21 41  81 48 1 48 018 1 018 

0.4.2 

االنتهاء من دورة التنفيذ األولى 

إعداد أوراق ( EcAp: 1لبرنامج 

تقييم الحقائق لتكون قاعدة للقيام بدورة 

( EcAp، 2التنفيذ الثانية من برنامج 

راءات تطوير إطار العمل لبرنامج اإلج

 EcApالمطورة ضمن برنامج البيئة 

تطوير ( 0التابع التفاقية برشلونة، 

( 2برنامج المراقبة والتقييم المدمج، 

تحقيق تأثير فعالية النفقات والتأثير 

االقتصادي الواقع على برنامج 

اإلجراءات التابع لبرنامج عمل 

EcAp  أو االحتفاظ بالحالة البيئية

GES، 5 ) اختبار األهداف

والمؤشرات في منطقة تحت إقليمية 

دراسات (2واحدة على األقل، 

توجهات التلوث وتقييم التأثيرات على 

المقياسين اإلقليمي  ودون اإلقليمي 

فيما يتعلق بعناصر جديدة لبرنامج 

 .01و  EO 5.9المراقبة الشامل 

ثالثة اجتماعات مراقبة واجتماعين 

مراقبة مدمجة شاملة واجتماع واحد 

وللتشاور حول  GESة البيئية للحال

 األهداف المعنية، 

 
 الدعم الفني للمجموعات الثالث

 تطوير نظام المعلومات

األمانة العامة 

ومكونات خريطة 

 العمل

029 482 222 0412 422⃰ 282 02149 291 02209 

 

                                                           
 

2
 لدى حكومة تركيا واجتماع آخر لدى حكومة إيطاليا ECAPيشمل استضافة اجتماع   
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 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

  تطوير استراتيجيات إقليمية جديدة ومراجعة االستراتيجيات وخطط العمل القائمة

0.4.2 

مراجعة وتحديث إستراتيجية إقليمية 

ع التلوث البحري من السفن لمن

 والتصدي له
 االجتماعات، المشورة

المركز االقليمى 

لمكافحة تلوث 

البحر المتوسط 

(REMPEC) 

21 1 21 1 1 1 21 1 21 

0.4.2 
االنتهاء من خطة عمل بروتوكول 

 األرض اليابسة

 الخبرة المحلية، اجتماعات العمل
ورش العمل، التحليالت، شاماًل ذلك 

نوي لمجموعة االجتماع الس

BARCO OFOG 

األمانة العامة 

ومركز 

REMPEC 

1 1 1 21 1 21 21 81 021 

0.4.0 

على  MSSDمراجعة وتحديث لجنة 

وأهداف  RIO+20ضوء اجتماع 

، وتطوير SDGالتنمية المستدامة 

المتوسطية  ICZMإستراتيجية 

، MSSDباعتبارها جزًءا من لجنة 

واالنتهاء من إطار العمل اإلقليمي 

 بني التغييرات المناخية لت

 الخبرة المحلية، اجتماعات العمل
 ورش العمل، التحليالت

المخطط األزرق 

ولجنة 

PAP/RAC 
ومكونات أخرى 

بدعم )لخطة العمل 

من مشروع التنوع 

 (المناخي

82 28  022 010 28  022 009 011 209 

 0.4.8 

 SCPتطوير خطة عمل لبرنامج 

المتوسطي، مع خريطة طريق من 

أنها أن تبلور اإلجراءات الخاصة ش

وأهدافه المؤكدة على  SCPلبرنامج 

 األولويات اإلقليمية

الجلسات االستشارية واجتماعات 

 المشورة
CP RAC 

1 1 1 400 022 090 090 1 090 

0.2 

 اإلجمالي
    

224 268 850 726 285 09242 29026 871 29556 
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 علومات بفعاليةإدارة وتوصيل المعرفة والم  0.4النتيجة 
 

 :سنوات لخمس استراتيجي عمل برنامج وأهداف مؤشرات
 

 تطوير وتبني وتنفيذ إستراتيجية للمعلومات والتواصل 

 نشر نقرير حول حالة البيئة كل عامين ونشر تقرير آخر حول حالة البيئة وخطة التطوير كل أربع سنوات 

 ية الألطراف المتعاقدةإتاحة إمكانية الوصول إلى البيانات البحرية والساحل 

  عدد السياسات والتقارير والمنشورات التي تم رفعها إلى المساهمين والجمهور العام، على وجه اإلجمال وبواقع ندوة واحدة

 على األقل في السنة

 نظام التفعيل الوظيفي لخريطة المعلومات 

 : 2102 إلى 2102 من العامين فترة أهداف

 

 صة بمؤشرات التلوث وبدء اإلجراءات ذات الصلة على مؤشرات ترقية أنظمة المعلومات الخا

 .EcApأخرى لبرنامج 

  قاعدة البيانات لكل األنواع الغريبة والتفعيل الوظيفي لخرائط عملMEDGIS  

 تنظيم احتفاليتين بيوم ساحل البحر األبيض المتوسط . 

 المتوسط إنشاء قاعدة أساسية للتنوع المناخي وتغيره في منطقة البحر األبيض 
 

 
 

 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF 

 لعام

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 المؤمن

 لعام

4102 

 الخارجي

 المؤمن

 4102 لعام

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 واجبة

 التعبئة
 اإلجمالي

 العام

 أنظمة المعلومات

0.0.0 

ترقية وصيانة نظام العمل والبنية ( 0

التحتية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

(UNEP/) خطة العمل الخاصة بالبحر

بما في ذلك ( )MAP)األبيض المتوسط 

الموقع اإللكتروني والروابط الفعالة المؤدية 

إلى المكونات والبنية التحتية لمنشآت 

تطوير سبل وأدوات دعم ( 4، (المؤتمرات

ريطة عمل المعلومات على قرار خ

التوازي مع أدوات عمليات االستشارة 

 واسعة النطاق

الجلسات االستشارية 

 واألجهزة والبرامج

األمانة العامة ومركز معلومات 

Info/RAC  ومكونات أخرى لخريطة

 العمل

21  01 001 1 1 1 001 04  044 

0.0.4 

نظام معلومات التلوث المحدثة حتى تشمل 

يدة فيما بالمراقبة والميزانية الوظائف الجد

وسجل التحكم ( NBB)األساسية القومية 

 PRTRفي تحرير ونقل الملوثات 

 االستشارة
ومركز  MED POLبرنامج 

Info/RAC 

1 01 01 1 1 1 01 1 01 

0.0.0 

تحديث معلومات سريان الحركة البحرية 

في منطقة المتوسط ومعايير اتجاهات 

تجاهات سريان الحركة المرورية باال

 .السابقة

االستحواذ على البيانات 

 وعقد الخدمة 
المركز اإلقليمى لمكافحة تلوث البحر 

 (REMPEC)المتوسط 

1 1 1 1 1 1 1 21  21  
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 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة الرقم
MTF 
2014 

 صندوق

MTF 

 لعام

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 المؤمن

 لعام

4102 

 الخارجي

 نالمؤم

 4102 لعام

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 واجبة

 التعبئة
 اإلجمالي

 العام

0.0.2 

المعلومات حول /قاعدة البيانات

التنوع المناخي واستراتيجية 

ICZM. الدعم الالزم  وهي تقوم بتوفير

لإلدارة المدمجة لمخاطر المناخ 

وإدارة الفرص في عدد من 

 (االجتماعية االقتصاديةالقطاعات 

دعم مؤتمر جنيف 
UNEP/GRID  لتنفيذ

وصيانة هذه القاعدة 

الهاردوير )

سوف يتم (. والبرامج

استخدام القاعدة لتبادل 

المعرفة والمعلومات 

والبيانات وواصفات 

البيانات حول التنوع 

المناخي وتغيير وتقييم 

التأثيرات ومستويات 

الضعف في إجراءات 

 التبني

 األزرقالمخطط 
1 1 1 00  1 00  00  1 00  

  االتصاالت وإدارة المعرفة

0.0.2 

استهداف أنشطة الوصول اإلعالمي وإقامة 

أنشطة تهدف إلى الترويج لالطالع على 

أنشطة خريطة العمل التفاقية برشلونة، بما 

في ذلك المنشورات الموجهة لتقليل 

تقرير مشترك مع لجان )معدالت التلوث 

EEA  وNAP SAP  وPRTR) 

الخبرة المحلية لتصميم 

وترجمة وطباعة أوراق 

تقييم الحقائق والمواد 

اإلعالمية والرايات 

الدعائية وعناصر صور 

الجرافيك المعيارية 

والخطوط اإلرشادية 

التنفيذية للماركات 

ونماذج أوراق الحقائق 

والتقديمات والمنشورات 

التي تسلم باليد 

والتصميمات الجديدة 

 ات التسلسلية للمنشور

األمانة العامة 

ومكونات خريطة 

خاصة )العمل 

بمنشورات التلوث 

بالتعاون مع 

 SEISمشروعات 

والشراكة 

 )المتوسطية

1 1 1 22  1 22  22  1 22  
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 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 خارجيال

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

 تنفيذ إستراتيجية التواصل 0.0.2

الخبرة المحلية والمشورة إلنتاج 

خطوط إرشادية خاصة باستخدام 

. شعارات اللوجو وما إلى ذلك

 تجديد الموقع اإللكتروني/ استضافة

الشكل / ومتعلقات المكتبة والتصميم

إنتاج مطبوعات / العام وطباعة

خريطة العمل ومواد التواصل 

اإللكتروني والبنية التواصلية 

لخريطة العمل، باإلضافة إلى 

يشمل . الرسائل واإلجراءات العامة

الموقع اإللكتروني لمركز 

SPA/RAC  وآلية االستيضاح

/ MedGISواستمارة بيانات 

ة وقاعدة البيانات الشاملة المعياري

باألنواع البحرية الغريبة في منطقة 

 (MAMIAS)البحر المتوسط 

األمانة العامة 

ومكونات خريطة 

 العمل

1 02  02  1 1 1 02  021 082 

0.0.0 
احتفاليات يوم ساحل البحر األبيض 

 .المتوسط
 الخبرة المحلية، أحداث التواصل

األمانة العامة  

 PAPومركز 

RAC 

1 2 2 44 1 44 40 011 040 

0.4 

 اإلجمالي
    

21  045 075 010 1 010 281 402 252 

 29120 09222 49255 09522 622 09270 09272 550 284 ، الكلي0الموضوع رقم  
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 الساحلية للمناطق الموحدة اإلدارة: 2 الموضوع

 

 (التنمية المستدامة للمنطقة الساحلية)عال بين مستويين الحماية والتنمية اإلدارة الموحدة للمناطق الساحلية تحقق التوازن الف  2.0النتيجة 

 :سنوات لخمس استراتيجي عمل برنامج وأهداف مؤشرات
 

 المناطق البحرية في البلد المعني/ المناطق البحرية التي يوجد بها منشآت استقبال مناسبة بالمقارنة بعدد لمنافذ/ عدد المنافذ 

 ريبية المنفذةعدد المشروعات التج 

 عدد الخطوط اإلرشادية الشاملة لألطراف المتعاقدة حول الشعب المرجانية الصناعية 
 

 : 2102 إلى 2102 من العامين فترة أهداف

 

  االنتهاء من إستراتيجيتينICZM القومية 

  تطوير جيل جديد منCAMP  لزيادة خطط المنطقة الساحلية على التوازي مع بروتوكولICZM 

 عدة حكم لبروتوكول تنفيذ قاICZM المتوسطي 

  تحديث الخطوط اإلرشادية لبروتوكولICZM  على التوازي مع متطلبات البروتوكول 
  االنتهاء من وضع خطة عمل إقليمية حول إدارة الطبقة الخازنة للماء وإعدادها للتبني ونتائج األدلة

 واإلثباتات،
 ر االنتهاء من وضع خطة اإلدارة الشاملة لضفاف النه(IRBM )لهيئتين مائيتين 

 

 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

 ICZMية التنفيذ كما تم االتفاق عليها في خطة عمل أحداث أولو

4.0.0 

o  تطوير االستراتيجيات القومية لبروتوكول

ICZM ، 
o  التقييم الخارجي لمجموعةCAMP  لزيادة

خطط المنطقة الساحلية على التوازي مع 

البروتوكول ومبادرتين جديدتين للمجموعة 

CAMP، 
o  تحديث الخطوط اإلرشادية لبروتوكول

ICZM لإليفاء بمتطلبات البروتوكول. 
o  ،تنمية وتدعيم قاعدة الحكم 
o  إبداع آلية جديدة لتعميق الروابط بين

 ،MSPوخطة عمل  ICZMبروتوكول 
o ،إطار العمل المنهجي للقيام بتقييم السعة 
o  مؤشرات بروتوكولICZM، 

الخبرة المحلية، الجلسات 

االستشارية، الدعم الفني، 

ل، ورش اجتماعات العم

العمل اإلقليمية، دورات 

 تدريبية

عالقات الشراكة )

 (المتوسطية

 

مركز 

Info/RAC 
ومكونات أخرى 

 لخريطة العمل

024 048 491 020 01 000 220 201 0.190 
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 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 لخارجيا

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

4.0.4 

تحسين منتجات وخدمات النظام البيئي من 

خالل غابات البحر المتوسط على المناطق 

الساحلية ألغراض التحكم في معدل التآكل 

 وإتاحة الماء

 الخبرة المحلية

 لمستشارين،ا

 الدعم الفني

 اجتماعات العمل

 ورش عمل إقليمية

 

 المخطط األزرق
1 1 1 021 021 011 011 011 211 

  الدعم التقني وبناء القدرات

4.0.0 

تصوير أطر العمل التشريعية القومية التي تم 

إنهائها في دولتين على األقل باإلشارة إلى 

 ICZMبروتوكول 

المستشارين، اجتماعات 

 ملالع
 PAP/RACمركز 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.0.2 

السنوية باللغة  MedOpenيتم عقد دورة 

االنجليزية، وتم تحديث النسخة الفرنسية منها 

 وجاري عقدها

 الخبرة المحلية
 المستشارين،

 الدعم الفني
 PAP/RACمركز 

01  1 01  2 1 2 02  1 02  
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 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

4.0.2 

تصنيف المنافذ التي يتعين التزود بها، من 

ة، حيث أولوية منشآت االستيعاب المنشأ

تأسيس منتدى إقليمي لمنشآت استيعاب منافذ 

البحر المتوسط وإنشاء القدرات المتعلقة 

بتيسير سبل التبادل بين أصحاب السفن 

وسلطات المنافذ البحرية واية أطراف أخرى 

 ذات مصلحة في األمر 

التدريب العملي واالستحواذ 

 على البيانات واالجتماع

 REMPECمركز 

بالتعاون مع 

 MEDبرنامج

POL 

1 1 1 1 1 1 1 02  02  

4.0.2 

إدارة الطبقة الساحلية الخازنة للماء ومياه 

تقييمات مخاطر واآلثار السلبية : األرضية

للطبقة الساحلية الخازنة للماء، خطة العمل 

اإلقليمية للطبقات الخازنة للماء، األدلة 

تونس وكرواتيا والمغرب )واإلثباتات 

 ). األباني/والجزائر ومونتنجرو

الجلسات االستشارية وعقود 

 الخدمة واتفاقيات التعاون

األمانة العامة وعالقة 

الشراكة المتوسطية 

بالتعاون مع برنامج 

UNESCO/HP 

1 1 1 001 1 001 001 1 001 

4.0.0 

: IWRMاإلدارة الشاملة للموارد المائية 

األنشطة التحفيزية المساعدة وإنشاء القدرات 

مصر ) IWRMدارة حول الخطة القومية إل

وخطة  ICZM، بروتوكول (ولبنان وتونس

الطبقة الخازنة للماء وإدارة الموارد المائية 

IWRM ألبانيا/مونتنجرو)بوجانا /لنهر بونا( 

الجلسات االستشارية وعقود 

 الخدمة واتفاقيات التعاون

األمانة العامة وعالقة 

الشراكة المتوسطية 

بالتعاون مع برنامج 

GWP-MED 

1 1 1 008 1 008 008 1 008 

2.0 

 اإلجمالي
  

072 028 411 782 081 562 0.262 09112 2.271 

 2.271 09112 0.262 562 081 782 411 028 072 ، الكلي2الموضوع رقم  
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 الحيوي التنوع: 4 الموضوع
 

 حديدها وتقييمهاتقديم خدمات النظام البيئي من خالل البيئة البحرية والساحلية التي تم ت  4.0النتيجة 
 

 :سنوات لخمس استراتيجي عمل برنامج وأهداف مؤشرات
 

  4100تمت إتاحة تقييم عالمي متاًحا في عام 

 تحقيق ونشر ست دراسات حالية على األقل 
 

 :2102 إلى 2102 من العامين فترة أهداف
 

 مل تجريبية على األقل  اختبار الدراسات الحالية الخاصة بخدمات النظام البيئي المقدمة في ثالث خطط ع 
 

 

 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 واجبة

 التعبئة
 اإلجمالي

 العام

0.0.0 

ثالث دراسات حالية في  تطوير

إطار الخدمات التي تقدمها 

 . األنظمة البيئية البحرية والساحلية

من خالل المشروعات الصغيرة 

الواجب تنفيذها على يد مدربين 

بعد أن يتم عقد ورشة عمل 

، في ثالث 4102تدريبية في عام 

خطط عمل تجريبية للشراكة 

 المتوسطية

مركز 

SPA/RAC 

41  1 41  1 1 1 41  1 41  

     اإلجمالي 0.0
21  1 21  1 1 1 21  1 21  
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دة والمعرضة ، باإلضافة إلى األنواع المهد(السابق، بما في ذلك أعمال الصيد والملوثات واألنواع غير المتوطنة 2101رؤية استراتيجية وأهداف جديدة في سياق عام )الحفاظ على التنوع الحيوي واالستخدام المستديم له   4.2النتيجة 

 للخطر
 

 :سنوات لخمس استراتيجي عمل برنامج وأهداف مؤشرات
 

  وضع مؤشرات مناسبة 

 عدد التغييرات في حالة األنواع المدرجة في قائمة األنواع المهددة 

 عدد البرامج المشتركة للحفاظ على األنواع المعرضة للخطر 

 اظ على األنواع المعرضة للخطرعدد األطراف المتعاقدة ممن لديهم خطط حماية قومية للحف 

 عدد اإلجراءات المخططة المحققة في إطار خطط العمل اإلقليمية 

 عدد الخطوط اإلرشادية المنفذة بدقة 

 : 2102 إلى 2102 من العامين فترة أهداف
 

 التقييم الناجح لتطبيقين 
 التنفيذ الناجح لخطط العمل للمحافظة على األنواع المهددة والبيئات األساسية  
  قائمةEBSA  في منطقة المتوسط المقدمة الجتماع لجنةCBD COP12 

 
 

 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي

 المؤمن

 4102 لعام

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة بةواج
 اإلجمالي

 العام

 مراجعة وتنفيذ خطط العمل اإلقليمية وقائمة األنواع وأية سياسات أخرى خاصة بالتنوع الحيوي

0.4.0 

تقييم برنامجي عمل للحيتان 

واقتراح برامج مراجعة على 

 CBDالتوازي مع برنامج 

  EcApويرنامج  

الجلسات االستشارية والتشاور 

 CPمع الشركاء وبرامج 
مركز 

SPA/RAC 1 9 9 1 1 1 9 1 9 

0.4.4 

ترشيد عملية توجيه العمليات 

التنفيذية الخاصة بقوائم األنواع 

في الملحقات المتعلقة 

ومعها  SPA/BDببروتوكول 

القوائم العلمية لبرنامج 

GFCM. 

جمع البيانات والجلسات 

 االستشارية،
التنسيق والتشاور مع برنامج 

GFCM 

األمانة العامة 

كز ومر

SPA/RAC 2 00  08 2 1 2 40  81 010 

0.4.0 

 EBSAتنظيم ورشة عمل 

بالتعاون مع األمانة العامة 

 CBDلمركز 

األمانة العامة  تنظيم ورشة عمل

ومركز 

SPA/RAC  مع

األمانة العامة 

 CBDلمركز 

21  1 21  1 1 1 21  1 21  
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 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF 

 لعام

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 لعام المؤمن الخارجي

4102 

 الخارجي

 المؤمن

 لعام

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 واجبة

 التعبئة
 العام اإلجمالي

 الدعم التقني وبناء القدرات

0.4.2 

اتخاذ مزيد من اإلجراءات 

التنظيمية والحفازه لبناء القدرات 

ورفع الوعي بقضية المحافظة 

على األنواع المعرضة للخطر 

في إطار تنفيذ خطط العمل 

 . اإلقليمية

 

الجلسات االستشارية وبرامج 

 التدريب
مركز 

SPA/RAC 

1 42 42 1 1 1 42 1 42 

0.4.2 

القاعدة العلمية األساسية المتعلقة 

باألنواع المهددة في إطار تنفيذ 

 خطط العمل اإلقليمية
 ة وورش العملالمشور

مركز 

SPA/RAC 

00  44 02  1 1 1 02  1 02  

0.4.2 

االنتهاء من خرائط العمل وقوائم 

الموجودات في البيئات األساسية 

في إطار خطتى عمل تهدفان 

للمحافظة على البيئة البحرية 

والمحافظة على التجمعات 

الحيوية المرجانية والجيرية في 

 البحر األبيض المتوسط 

، جلسات استشارية، عقد خدمة

اجتماعات، / ورش عمل تدريبية

 أنشطة االتصاالت والنشر

مركز 

SPA/RAC 

41  40 20 1 1 1 20 211 220 
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 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 المؤمن

 4102 لعام

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 رجيالخا

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

0.4.0 

 GEFالدول الجديرة ببرنامج 

لديها القدرة على االستخدام 

المستديم لموارد المصايد 

الساحلية والبحرية العالية من 

خالل تطبيق برنامج البيئة 

EcAp  ،حول أعمال الصيد

لهادفة شاماًل تطبيق التدخالت ا

لتقليل أعمال الصيد غير 

 المنظمة وغير المستدامة

تنفيذ العقود مع مؤسسات قومية 

 واجتماعات وورش عمل

األمانة العامة 

ومركز 

SPA/RAC 

بالتعاون مع منظمة 

FAO ( في سياق

الشراكة 

 (المتوسطية

1 1 1 091 1 091 091 1 091 

 أنظمة المعلومات

 

0.4.8 

ت تطوير نظام تبادل المعلوما

حول المياه اإلقليمية الملوثة 

وتنشيط الوعي العام باألنشطة 

المنفذة حول القضايا المتعلقة 

بالمياه الملوثة من السفن 

 . واألنواع المائية الشاملة

 عقد الخدمة

المركز اإلقليمى 

لمكافحة تلوث 

البحر المتوسط 

(REMPEC) 

1 1 1 1 1 1 1 22  22  

   اإلجمالي 4.2
88  51 078 052 1 052 474 622 558 
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 (ABNJ)، بما في ذلك المناطق تحت حكم السلطة القضائية القومية (MPA)توسيع وتقوية واإلدارة الفعالة لشبكة المناطق البحرية والساحلية المحمية   4.4النتيجة 

 

 :سنوات لخمس استراتيجي عمل برنامج وأهداف مؤشرات
 

  عدد المناطقMPA المنشأة 

 اخلة ضمن سلطة المنطقة الدMPA (كم مربع) 

  تقييم خطط إدارة برنامجMPA/SPAMI  

 

 : 2102 إلى 2102 من العامين فترة أهداف

 

  االنتهاء من عملية إنشاء ست مناطقMPA 
  تقوية عالمةSPAMI 
  تحسين سبل التعاون بين مناطقSPAMI ومناطق الصيد المحمية 
 44  تقييم ناجح لمناطقSPAMI 

 

 

 المكون التنفيذ سبل وقعةالمت النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF 

 لعام

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي

 المؤمن

 4102 لعام

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 العام اإلجمالي التعبئة واجبة

 الدعم التقني وبناء القدرات

0.0.0 

ء القدرة لدى توفير الدعم وإنشا

 04بلدان المتوسط الجديرة ببرنامج 

GEF  األولي في المناطق البحرية

والساحلية المنشأة مع التأكيد الشديد 

على القدرة التواصلية بشبكة 

اإلنترنت والقضايا البيئية التمثيلية، 

وذلك على المستويين القومي وتحت 

 اإلقليمي

عقود خدمة، جلسات استشارية، 

تدريبية، أنشطة ورش عمل، حزم 

 االتصاالت والنشر

مركز 

SPA/RAC 

82  2 89 290 1 290 284 080 829 
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 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF 

 لعام

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي

 المؤمن

 4102 لعام

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 ارجيوالخ

 المؤمن

 العام اإلجمالي التعبئة واجبة

0.0.4 

البدء في إعداد شبكة تواصل 

وعملية تعاون شاملة بين عناصر 

قائمة ) SPAMIبرنامج 

SPAMI) مع تسليط الضوء على ،

التقييمات العلمية فائقة الجودة 

والنشر واسع النطاق للمعلومات 

 . ذات الصلة

جلسات استشارية، أنشطة 

 لنشراالتصاالت وا
مركز 

SPA/RAC 

2 9 02  04  1 04  42  02 20 

0.0.0 

من عناصر  44االنتهاء من تقييم 

SPAMI  الموجودين في قائمة

SPAMI  و  4110و  4110لعام

 4119و  4118

 الجلسات االستشارية
مركز 

SPA/RAC 

02 20  24 1 1 1 24 41  84 

 االتصاالت وإدارة المعرفة

0.0.2 

مج دعم عملية إنشاء برنا

SPAMI  المشترك في البحار

 المفتوحة 

عقود خدمة، جلسات استشارية، 

ورش عمل، حزم تدريبية، أنشطة 

 االتصاالت والنشر 

مركز 

SPA/RAC 

0 4 2 024 1 024 020 1 020 

   الكلي 4.4
018 60 065 767 1 767 547 222 09028 

 2.076 827 0.441 562 1 562 467 022 206 ، الكلي4الموضوع رقم  
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 والتحكم التلوث من الوقاية: 2 الموضوع
 

 (الفوائض، مواد خطرة)التحذير المبكر من التلوث   2.0النتيجة 
 

 :سنوات لخمس استراتيجي عمل برنامج وأهداف مؤشرات
 

 عدد األطراف المتعاقدة/ عدد خطط الطوارئ القومية التي تم تبنيها 

 ث والنقاط الساخنة ونشرها كل عامينتحديث الخرائط الخاصة بالمناطق الحساسة للتلو 

 إعداد التقارير حول ملوثات الطوارئ التي تتطلب االنتباه الخاص والتي يتم تقديمها عند الضرورة 

 رفع تقرير باتجاهات مستويات التلوث كل سنتين 

  4102إعداد برامج المراقبة القومية المحدثة وتنفيذها في جميع األطراف المتعاقدة بحلول 

  4102دخول المواد الغذائية لألنهار ورفع تقارير بحلول تقييم 
 

 :2102 إلى 2102 من العامين فترة أهداف
 

  4102تحديث الخرائط الخاصة بالمناطق الحساسة للتلوث والنقاط الساخنة ونشرها بحلول عام 

  تحديث قوائم المواد الخطرة ذات األولوية من المواردLBة ورفع ، بما في ذلك من المواد الصناعي

 COP19تقرير بها إلى اجتماع 

 الدعم المقدم لتحديث برامج مراقبة التلوث القومية في عشر دول 

 اختبار وسيلة لدعم التعاون الفوري لصرف الزيوت 

 إعداد مسودة بالخطط اإلرشادية لمراقبة النفايات البحرية 
 

 

 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي إجمالي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

 التحليالت/ التقييمات

2.0.0 

تحديث قائمة المواد الخطرة ذات 

األولوية التي سبق أن تمت الموافقة 

، بما في ذلك 4119عليها في عام 

من مواد الطوارئ وقائمة النقاط 

الساخنة، التي تشمل تقييم التلوث 

 الصناعي 

 المشورة واالجتماعات

 MEDبرنامج 
POL   بالتعاون

 UFMمع لجنة 

ومجموعة 

H2020. 

21  1 21  1 1 1 21  1 21  

2.0.4 

تنفيذ التقييم المستند إلى المؤشر 

حول تنفيذ الخطة اإلقليمية لعام 

في  HWالخاصة بجيل  4110

منطقة المتوسط وتقلبل مجموعة 

BOD . 

الجلسات االستشارية القومية 

 واإلقليمية
 MEDبرنامج 

POL 

01  02 42 1 1 1 42 1 42 
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 نالمكو التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة الرقم
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي إجمالي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

2.0.0 

جمع البيانات لتدعيم البلدان فيما 

يتعلق برفع التقارير حول معدل 

 . ثالتلو

الجلسات االستشارية القومية 

 واإلقليمية
 MEDبرنامج 

POL 

21  1 21  1 1 1 21  01 81 

2.0.2 

تنفيذ برامج ضمان الجودة على 

الملوثات وأعمال المراقبة الحيوية 

والخطوط اإلرشادية حول النفايات 

 البحرية

الدعم القومي واالتفاقيات مع 

التعليمات والبرامج الخاصة بضمان 

 الجودة

 MEDبرنامج 

POL 

041 81 411 1 1 1 411 1 411 

2.0.2 

إعداد الدراسات القومية حول 

الموارد المتنوعة لملوثات المياه 

النظيفة في إطار حوض البحر 

األبيض المتوسط وتأثيراتها على 

 الصحة العامة 

 الخبرة المحلية وورشة العمل
المخطط األزرق 

 MEDومركز 

POL 

1 1 1 01  1 01  01  1 01  

 الدعم التقني وبناء القدرات 

2.0.2 
دعم البلدان الست لتنفيذ البرامج 

 المحدثة لمراقبة التلوث 
 مع البلدان SSFAاتفاقية 

 MEDبرنامج 

POL 

21 22 042 1 1 1 042 02 021 

2.0.0 

تدعيم القدرات القومية وتحت 

اإلقليمية استجابة للنفايات وتطوير 

باعتباره نظام تقديم الدعم اإلقليمي 

 MEDESS. )أحد األولويات
4MS ) 

 التدريبات العملية التفصيلية

المركز االقليمى 

لمكافحة تلوث 

البحر المتوسط 

(REMPEC) 

1 1 1 010 1 010 010 1 010 

2.0.8 

تطوير خطط طوارئ القومية للتلوث 

البحري بالنسبة لبلدان ليبيا ولبنان 

ونظام االستجابة القومية للمواد 

 . لمصر( HNS)لضارة الخطرة ا

 االستشارة

المركز االقليمى 

لمكافحة تلوث 

البحر المتوسط 

(REMPEC) 

1 1 1 1 1 1 1 21  21  

2.0 

 اإلجمالي
  

281 025 245 000 1 000 221 56 626 
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 مستويات تخفيض التلوث في البيئات البحرية والساحلية للبحر األبيض المتوسط  2.2النتيجة 
 

 :سنوات لخمس استراتيجي عمل نامجبر وأهداف مؤشرات
 

  سعة االستثمارات في إطار عمل اتفاقيات التعاون المزدوجةMeHSIP GEF  وSP  والنفقات القومية

 في مناطق النقاط الساخنة

  إعداد مشروعاتPRTR ألربعة بلدان على األقل 

 الجة مياه الفقدإعداد استمارة قياس مستوى الرضا لمديري برامج تدريب فريق العمل في إطار مع 

 عدد تقارير التوافق المعدة حول معايير التلوث في مياه االستحمام ومياه نمو األسماك الصدفية 
 
 

 :2102 إلى 2102 من العامين فترة أهداف

 

  التفعيل الوظيفي لشبكة البحر األبيض المتوسط للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 

  برنامج  40تحديثNAP من مصادره األساسية من اليابس مع الوضع في االعتبار الخطة اإلقليمية لمكافحة  لمكافحة التلوث

 .النفايات البحرية

  من بروتوكول المصادر واألنشطة البرية  02تطوير الخطة التنفيذية للخطط اإلقليمية وفقًا للمادةLBS 

 تطوير سبع قوائم قومية للمواقع الملوثة بالزئبق 

 ة خاصة بالتحكم والوقاية من التلوثإعداد أربعة خطوط إرشادي 
 

 

 MTF 2014 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م

صندو

 MTF ق

 لعام

4102 

 إجمالي

 صندوق
MTF 

الخارج

 ي

 المؤمن

 لعام

4102 

 الخارجي

 المؤمن

 لعام

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 إجمالي

 صندوق
MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 واجبة

 التعبئة
 اإلجمالي

 العام

 تنفيذ السياسة اإلقليمية

2.4.0 

برنامج مراجعة لتسليط  40تبني 

الضوء على الخطط اإلقليمية بالتوافق 

من بروتوكول  02مع المادة 

 LBSالمصادر واألنشطة البرية 

، بما يشمل EcApوأهداف برنامج 

وتنفيذ  NAPتحليل النفقات لبرنامج 

الخطة اإلقليمية وتوفير الدعم لتعبئة 

 . ماليةالموارد ال
الجلسات االستشارية على المستويين 

 اإلقليمي والقومي وورشة عمل قومية

 MEDبرنامج 

POL 

01 02  22  424 24 492 021 011 221 

2.4.4 

تطوير الخطط المعنية لتيسير تنفيذ 

الخطط اإلقليمية التي تم تبنيها في 

من بروتوكول  02إطار عمل المادة 

  LBSالمصادر واألنشطة البرية 
المشورة واالجتماعات وبالتعاون مع 

 H2020مجموعة 

 MEDبرنامج 

POL 

01  01 21  1 1 1 21  1 21  
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 MTF 2014 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م

 صندوق
MTF 

 لعام

4102 

 إجمالي

 صندوق
MTF 

 الخارجي

 المؤمن

 4102 لعام

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 إجمالي

 MTF ندوقص

 والخارجي

 المؤمن

 واجبة

 التعبئة
 اإلجمالي

 العام

  الدعم التقني وبناء القدرات

2.4.0 

دعم البلدان لتنفيذ الخطوط اإلرشادية 

التي تم تبنيها في إطار عمل 

تحديث الخطوط )بروتوكول النفايات 

 ( اإلرشادية حول مادة الجرف
بالتعاون مع . ورشة عمل إقليمية

 IMOبرنامج 

 MEDامج برن

POL 

41  1 41  1 1 1 41  21  21 

2.4.2 

دعم أربعة بلدان في إطار قياس وإدارة 

طن من  211وتهيئة ما يصل إلى 

المواد المحتوية على روابط كلورية 

  PCBمتعددة 

عمليات التخلص من النفايات على 

يد شركات متخصصة وورش عمل 

 تعمل على إنشاء القدرات

 MEDبرنامج 

POL 

1 1 1 08 1 08 08 1 08 

2.4.2 

الخطوط ( دعم عشرة بلدان لتنفيذ أ

اإلرشادية وأفضل التطبيقات حو إدارة 

الخطوط ( زيوت التشحيم، ب

اإلرشادية الخاصة بإدارة بطاريات 

أفضل التطبيقات (  الرصاص، جـ

الخاصة بإدارة أوحال الفوسفوجيبسم، 

الخطوط اإلرشادية الخاصة (  د

التدوير من إعادة /باسترجاع الكروم

 قطاع دباغة الجلود

الجلسات االستشارية على 

المستويين اإلقليمي والقومي وورش 

 عمل قومية وإقليمية ومنشورات

 MEDبرنامج 

POL 

1 1 1 008 42 020 020 1 020 

2.4.2 

تقديم الدعم التقني لثالث بلدان غير 

 BAT4MEDمستهدفة في برنامج 

و  BATفي إطار تطبيق برنامجي 

BEP لبدائل المتوفرة عن الوقاية وا

من الملوثات األساسية وتقليلها إلى 

أدنى مستوياتها في إطار تفعيل 

 LBSبروتوكول 

تنظيم مجموعات عمل فنية وورش 

العدد )أو إقليمية /عمل قومية و

يتوقف على التمويل الخارجي 

 (المتاح

 CP/RACمركز 

 MEDوبرنامج 

POL 

1 1 1 1 1 1 1 011 011 

2.4.0 

سبعة بلدان إلعداد قائمة بالمواقع دعم 

الملوثة بالزئبق بما يتوافق مع 

 متطلبات الخطة اإلقليمية

الجلسات االستشارية على 

 المستويين اإلقليمي والقومي 

 MEDبرنامج 
POL  ومركز

CP RAC 

011 48 048 1 1 1 048 1 048 
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 MTF 2014 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م

 صندوق
MTF 

 ملعا

4102 

 إجمالي

 صندوق
MTF 

 الخارجي

 المؤمن

 4102 لعام

 الخارجي

 المؤمن

 4102 لعام

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي
MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 واجبة

 التعبئة
 اإلجمالي

 العام

2.4.8 

تبني إنشاء شبكة متوسطية من 

قاعدة من المنظمات الخاصة / الخبراء

في إطار الدول  BATببرنامج 

 وسطيةالمت
 االستشارة وورشة عمل إقليمية

مركز تنسيق 

CP/RAC 

1 1 1 1 1 1 1 011 011 

2.4.9 

تطوير األنشطة التجريبية لبرنامج 

SCP  مع تسليط الضوء على

األولويات القومية ذات المرجعية 

اإلقليمية، والتركيز بصفة خاصة على 

والكيماويات السامة  POPبرامج 

 بحريةوقطاع األغذية والنفايات ال

التدريبات والتمرينات والمراقبة 

واجتماعات العمل والزيارات 

الميدانية واألنشطة المنفذة على 

 األرض

مركز تنسيق 

CP/RAC 
1 1 1 1 1 1 1 011 011 

2.4.01 
تقنيات التنظيف في / الوقاية من التلوث

القطاعات أو المناطق الصناعية 

 الخاصة، 
 الندوات المحلية

مركز تنسيق 

CP/RAC 
1 1 1 00 1 00 00 1 00 

2.4.00 
دعم البلدان لتعميق سبل تنفيذ نظام 

الفحص البيئي بغرض استخدام برامج 

 وأدوات حديثة للتحكم في التلوث 

 االستشارة وورشة عمل إقليمية
 MEDبرنامج 

POL 

41  1 41  91 1 91 001 1 001 

دعم ستة بلدان إلنشاء آلية للتحكم في  2.4.04

 ( PRTR)ملوثات تحرير ونقل ال
 المشورة واالجتماعات القومية

 MEDبرنامج 
POL ( جزء من

SEIS) 

1 1 1 22 1 22 22 411 422 

2.4.00 

لشبكة البحر األبيض المتوسط 

للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 

وتنظيم تنفيذ األنشطة ذات الصلة، مثل 

 المراقبة المشتركة 

 االجتماعات، المراقبة

ى المركز اإلقليم

لمكافحة تلوث 

البحر المتوسط 

(REMPEC) 

08 1 08 1 1 1 08 04  21  
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 MTF 2014 المكون سبل التنفيذ النتيجة المتوقعة م
صندوق 

MTF  لعام

2102 

إجمالي 

صندوق 
MTF 

الخارجي 

المؤمن 

 2102لعام 

الخارجي 

المؤمن 

 2102لعام 

إجمالي 

الخارجي 

 المؤمن

إجمالي صندوق 
MTF 

والخارجي 

 المؤمن

اجبة و

 التعبئة
اإلجمالي 

 العام

2.4.02 

عشرة بلدان  (0: الدعم المقدم إلى

لتنفيذ الخطة التحت إقليمية لمكافحة 

انتقال النفايات الخطرة غير الشرعة 

تدعيم األنظمة ( 4العابر للحدود، 

القومية للفحص لتقييم مستوى 

 .التوافق

 ورش عمل إقليمية
 MEDبرنامج 

POL 

1 1 1 08 1 08 08 1 08 

2.2 

     اإلجمالي

058 52  252 864 77  521 09242 672 09512 

 2.225 768 0.780 0.120 77 572 741 222 278 الكلي 2الموضوع  
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 (SCP) المستدام واإلنتاج االستهالك مجال في: 2 الموضوع
 

 االقتصادية ومجموعات االستهالك والبنية التحتية والتنمية المكانية قدر أكبر من االستدامة إكساب األنشطة: تسليط الضوء على األنظمى البيئية المؤثرة على السائقين  2.0النتيجة 
 

 :سنوات لخمس استراتيجي عمل برنامج وأهداف مؤشرات
 

 عشر وجهات تجريبية للسياحة المدروسة بغرض تقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 لمستدامةوضع الخطوط اإلرشادية حول الحركية ا 

 اتفاق الدول المصادقة على إعادة تدوير السفن بشكل آمن وسليم بيئيًا 

 عدد اإلدارات المدعومة في عملية التمويل األخضر التي تم تبنيها والسياسات البيئية كنتيجة لألنشطة المعنية: اإلدارة العامة 

 نظيف التي تم تبنيها والتعاون في تحمل المسئولية عدد األعمال المدعومة في التصنيف البيئي واإلنتاج ال: القطاع الخاص

 االجتماعية كنتيجة لألنشطة المعنية

 عدد الجامعات المدعومة في برنامج : الجامعاتSCP المشمول في إطار مناهجهم التعليمية 

 خضرعدد الجهات المستهلكة التي تزيد من معدل استهالك المنتج األ: المجتمع المدني/ المنظمات غير الحكومية 
 

 : 2102 إلى 2102 من العامين فترة أهداف

 

  رجل أعمال خضر جدد واستالم أفضل خمسة منهم خدمات المشورة الفنية والمالية  011تدريب 

  من جهات  42نجاح تدريبCSO  على برامجSCP  0وCS  تحت إشراف مبادراتSCP  

  ة التلوث واإلدارة الصناعية المستدامة من المساهمين القوميين الجدد فيما يتعلق بمقاوم 42تحسين قدرات

  LBSفي القطاعات التي يستهدفها بروتوكول المصادر واألنشطة البرية 

  إدماج إجراءاتSCP وأهدافها في برنامج التنمية القومية لخمسة بلدان 

 
 

 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF 

 لعام

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 ارجيالخ

 المؤمن

 4102 لعام

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 واجبة

 التعبئة
 اإلجمالي

 العام

 الدعم التقني وبناء القدرات

2.0.0 

في إطار تنفيذ  SCPتعزيز برنامج  

عمليات التخطيط للتنمية القومية في 

 خمسة بلدان متوسطية

واجتماعات قومية وبرامج  قواعد

تدريبية وتقارير حول الوضع 

مع التخطيط  SCPالحالي لبرنامج 

 على مستوى المساهمين المحليين  

 CPمركز 
RAC   بالتعاون

مع برنامج 

UNEP/DTI
E 

1 1 1 24 09  90 90 1 90 
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 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 لعام MTF صندوق

4102 

 إجمالي

 دوقصن

MTF 

 الخارجي

 المؤمن

 لعام

4102 

 الخارجي

 المؤمن

 لعام

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي
MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 واجبة

 التعبئة
 اإلجمالي

 العام

2.0.4 
تنمية برنامج تدريب ودعم، وتدريب 

من رجال األعمال الخضر،  0111

من بينهم عشرة يتم تزويدهم بالدعم 

 الالزمالفني والمالي 

 

تدريب المدربين في الموقع وعلى 

التوازي مع برنامج تدريب رواد 

األعمال وتحليل السوق واجتماعات 

المساهمين المتعددين وأحداث 

اإلبداع المشترك واجتماعات على 

مستوى القاعدة وقاعدة التمويل 

العامة الشاملة وخدمات المشورة 

 والخدمات التمويلية 

مركز تنسيق 

CP/RAC 

1 1 1 1 1 1 1 211 211 

2.0.0 

تطوير برنامج تدريبي وبرنامج دعم 

 21لعدد يسع إلى برامج تتراوح بين 

 SCPفي برنامج  CSO 02إلى 

إلى  4وتوجيه الدعم لتحقيق عدد من 

 SCPهدف من مبادرات  0

 

األنشطة التي تنشأ القدرات والقاعدة 

االستهالكية المستندة إلى معدل 

نماط الحياة االستهالك المستدام وأ

وأحداث اإلبداع المشترك، باإلضافة 

إلى الدعم الفني والمالي الموجه إلى 

المبادرات الخاصة بالمجتمع المدني 

  SCPلبرنامج 

مركز تنسيق 

CP/RAC 
1 1 1 1 1 1 1 011 011 

2.0.2 

تنمية النشاط التجريبي لبرنامج 

SCP  مع تسليط الضوء على

 األولويات القومية ذات المرجعية

اإلقليمية، والتركيز الخاص على 

اإلجراءات العامة لالستدامة 

 ICZMوالسياحة وبروتوكول 

برامج التدريب واألحداث  المنفذة 

 على األرض

مركز تنسيق 

CP/RAC 
1 1 1 1 1 1 1 011 011 
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 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF 

 لعام

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 جيالخار

 المؤمن

 4102 لعام

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي
MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

2.0.2 

 SCPتنمية إمكانيات شبكة 

 لمنطقة المتوسط 

 

قاعدة الشبكة وأوراق الحقائق 

والصحف والشبكة االجتماعية وأحداث 

تعاون القومي الشبكة وورش عمل ال

وفريق وإطار عمل التحليل التصاعدي 

والزيارات الميدانية والمقابالت 

والتحليالت التصاعدية والدروس 

المستفادة، بما في ذلك خرائط الطريق 

المرئية وخرائط عمل المساهمين 

األساسيين الخارجيين وقاعدة بيانات 

الخبراء ومؤسسات التمويل المستندة 

طبيقات المعينة، إلى االحتياجات والت

مثل قاعدة التمويل الشاملة واألحداث 

الجانبية والندوات العامة وورش العمل 

الخاصة بالموضوعات الهامة والندوات 

الفعالة والملخصات المؤثرة 

 واجتماعات نقاط الفحص

مركز تنسيق 

CP/RAC 
1 1 1 1 1 1 1 211 211 

2.0.2 

أنشطة إنشاء القدرات ببرنامج 

SCP (تويات اإلقليمية على المس

(  وتحت اإلقليمية والقومية

 والزيارات الدراسية 

 برامج التدريب والزيارات الدراسية

مركز تنسيق 

CP/RAC 
1 1 1 00 1 00 00 1 00 

تنظيم المنتدى اإلقليمي الرابع  2.0.0

 WDMحول 
 المخطط األزرق الدراسة اإلقليمية والمؤتمر والتوصية

02 01  42 41  1 41  22  082 401 

 التحليالت/ التقييمات

2.0.8 
األوضاع المفضلة للسياحة المستدامة 

أو العالمة أو /تنفيذ ميثاق و)المحددة 

 (. السياحة المستدامة

 المخطط األزرق ورشة العمل والتحليالت
1 21  21  1 1 1 21  221 211 

     اإلجمالي 2.0

02 61 72  014 45  022 207 09542 29022 

 29022 09542 207 022 45 014 72 61 02 الكلي 2 الموضوع 
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 المناخي التغير: 6 الموضوع
 

 منطقة المتوسط قادرة على مواجهة تحديات التغير المناخي من خالل تفهم التاثيرات المحتملة والمستويات البيئية الضعيفة بشكل أفضل  6.0النتيجة 
 

 :اتسنو لخمس استراتيجي عمل برنامج وأهداف مؤشرات
 

 مؤشرات تأثير التغير المناخي متاحة على وجه الخصوص لمنطقة المتوسط 

 توجد دراستين على األقل متاحتان حول تأثير التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر 

  عدد الدراسات القطاعية أو المتقاطعة 
 

 : 2102 إلى 2102 من العامين فترة أهداف
 

 ير والتنوع المناخي تطوير وحدة التدريب الخاصة بالتغCVC  والمتعلقة بتنفيذ وإمداد واستخدام

 . ICZMالمعلومات حول التنوع المناخي وإستراتيجية /قاعدة البيانات

 تقييم تأثيرات التغير المناخي على األقل على اثنين من خطط العمل التجريبية 
 

 

 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

2.0.0 

تقييم مؤشرات تأثير التغير المناخي على 

التنوع الحيوي في المناطق ذات الحماية 

 الخاصة 

لخبرة المحلية المشورة وا

 والتحليالت
مركز 

SPA/RAC 

02 1 02 1 1 1 02 041 002 

2.0.4 

: التحليل اإلقليمي للتنوع والتغير المناخي

االتفاق على المؤشرات، التحليل العميق 

 والتقرير اإلقليمي حول التأثيرات البيئية

المشورة والخبرة المحلية 

 والتحليالت
األمانة العامة، 

 المخطط األزرق

1 1 1 40 1 40 40 1 40 

 الدعم التقني وبناء القدرات

متطلبات المعلومات والمعرفة الموضحة في  2.0.0

 عالقة الشراكة مع الفاعلين ذوي الصلة

 المستشارين والدعم الفني

المخطط األزرق 

ومركز 

PAP/RAC 

1 1 1 01 1 01 01 1 01 

2.0.2 
سبل إدماج قضية التنوع والتغير المناخي 

اإليضاجات في ) ICZMمل ضمن خطة ع

 ، بناء القدرات ورفع الوعي(تونس

المشورة والخبرة المحلية 

والتحليالت وورش العمل 

 التدريبية

األمانة العامة 

والمخطط األزرق 

ومركز 

PAP/RAC 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6.0 

     اإلجمالي

02  1 02  40 1 40 26 021 066 
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 ماعي االقتصاديتراجع مستوى القصور االجت 6.2النتيجة 

 

 

 :سنوات لخمس استراتيجي عمل برنامج وأهداف مؤشرات

 

  تقرير صارم لمنطقة المتوسط("إتاحة نشر التقرير حول نفقات التغير المناخي في منطقة البحر األبيض المتوسط)" 

 عدد التوجيهات القطاعية التي تم إعدادها 

 لة حول إجراءات التخفيف والتبنيوثيقة إطار العمل لألبعاد البحرية والساحلية الشام 
 

 : 2102 إلى 2102 من العامين فترة أهداف

 

 إعداد تقييمين على المستوى االجتماعي االقتصادي من شأنهما أن يؤثران على جانبين تجريبيين 
  إعداد خطةICZM  واحدة تحتوي على إجراءاتCVC الشاملة 

 

 
 

 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 المؤمن

 4102 لعام

 الخارجي

 المؤمن

 4102 لعام

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

 المنشورات/ التحليالت / التقييمات

2.4.0 

تحليل التأثير االقتصادي االجتماعي 

المناخي على جانبيين تجريبيين للتغير 

بالتركيز على األنشطة الساحلية )

 ( والبحرية

 المستشارين، اجتماعات العمل
المخطط األزرق ومركز 

PAP/RAC ( التنوع

 ( المناخي

1 1 1 04  1 04  04  1 04  

 الدعم التقني وبناء القدرات

2.4.4 

الدعم المقدم لدمج التدابير واإلجراءات 

التغير المناخي ضمن الخاصة بتبني 

السواحل، / ICZMاستراتيجيات 

باإلضافة إلى الخطط والبرامج ذات 

 الصلة 

الخبرة المحلية، المستشارين، 

 اجتماعات العمل
 PAP/RACمركز 

1 1 1 90  1 90  90  1 90  

2.4.0 
تطوير قاعدة تبني التغير المناخي عبر 

 . منطقة المتوسط

تدريب خبراء محليين على ثالث 

ش عمل، على أن تقام واحدة ور

في المغرب وتكون خاصة بدول 

المغرب العربي تونس والجزائر 

والمغرب، وواحدة في مصر 

تكون خاصة بالدول العربية 

، (ليبيا ومصر وسوريا)

واألخيرة في كرواتيا خاصة 

 .بدول البحر األدرياتي

المخطط األزرق وشراكة 

 البحر المتوسط

1 1 1 82 1 82 82 1 82 
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 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF لعام 

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 المؤمن

 4102 لعام

 الخارجي

 المؤمن

 4102 لعام

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

2.4.2 

منطقة  الدعم المقدم في إطار عملية تنقية

البحر األبيض المتوسط لتكون منطقة 

والترويج ( ECA)محكومة االنبعاثات 

لسبل وأدوات أخرى متفق عليها لتقليل 

باقة )االنبعاثات الصادرة عن السفن 

لتسليط الضوء على  IMOإجراءات 

 (GHGانبعاثات 

االستحواذ على البيانات 

 والخدمات االستشارية

المركز اإلقليمى لمكافحة 

البحر المتوسط  تلوث

(REMPEC) 

1 1 1 1 1 1 1 001 001 

6.2 

     الكلي

1 1 1 054 1 054 054 001 414 
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 (يط واستخراج وتخزين الكربونمثالا المزارع الهوائية وطاقة المح)تقييم وتوفير المعلومات الالزمة لتقليل التأثيرات البيئية المعاكسة على إجراءات التخفيف والتبني لالستراتيجيات والتقنيات   6.4النتيجة 

 :سنوات لخمس استراتيجي عمل برنامج وأهداف مؤشرات

 

  تقييم إجراءات إدماج برامج التحلية البيئية وإعادة استغالل مياه الصرف 

 تقديم التوجيهات حول سبل تقييم التأثيرات البيئية بالنظر إلى ثالث تقنيات على األقل 

 عن أنشطة فصل غاز ثاني أكسيد الكربون رفع تقرير حول المخاطر الناشئة" 

 : 2102 إلى 2102 من العامين فترة أهداف

 

 إعداد مسودة توجيهات حول فصل الكربون 

 ورقة سياسية حول أنشطة التحلية المائية في منطقة المتوسط وتأثيراتها  على البيئة البحرية 

 المكون التنفيذ سبل المتوقعة النتيجة م
MTF 
2014 

 صندوق

MTF 

 لعام

4102 

 إجمالي

 صندوق

MTF 

 الخارجي

 المؤمن

 لعام

4102 

 الخارجي

 لعام المؤمن

4102 

 إجمالي

 الخارجي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF 

 والخارجي

 المؤمن

 التعبئة واجبة
 اإلجمالي

 العام

 التحليالت / التقييمات

 

2.0.0 

عقد جلسات استشارية مع األطراف 

المعنية حول الحصول على الكربون 

في منطقة المتوسط  CCSصله وف

والتبعات القانونية والبيئية المترتبة 

 .على ذلك

 اجتماع
 MEDبرنامج 

POL 

41  01 21  1 1 1 21  1 21  

2.0.4 

تنفيذ أنشطة إضافية لتحديد معدل 

التغير الفيزيائي البحري والساحلي 

الذي يرجع إلى استراتيجيات وتقنيات 

 التخفيف/ التبني

 .لعملالمشورة وورشة ا
مركز 

PAP/RAC 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.0.0 

رفع ورقة سياسية حول أنشطة التحلية 

المائية في منطقة المتوسط وتأثيراتها  

على البيئة البحرية إلى مجموعة 

MEDPOL FP . 

تم إعداد الورقة . المشورة وورشة العمل

 .Swimفي إطار مشروع السباحة 
 MEDبرنامج 

POL 

01 00  20  1 1 1 20  1 20  

6.4 

     اإلجمالي

21  27  57  1 1 1 57  1 57  

 266 241 446 222 1 222 002  27  62 الكلي 6الموضوع  
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 الجدولًالموحدًللموضوعاتًواإلجمالياتً

 MTF 2014 
 MTF صندوق

 4102 لعام
 صندوق إجمالي

MTF 
 المؤمن الخارجي

 4102 لعام
 المؤمن الخارجي

 4102 لعام
 يالخارج إجمالي

 المؤمن

 صندوق إجمالي

MTF والخارجي 

 المؤمن
 العام اإلجمالي التعبئة واجبة

 الكلي 
 الحكم  - 0الموضوع 

280 990 02202 02400 222 02942 02299 02224 22120 

 الكلي

  ICZMبروتوكول  - 4الموضوع 
004 048 011 082 081 922 02422 02112 42401 

 الكلي
 التنوع الحيوي  - 0الموضوع 

402 020 020 924 1 924 0.001 820 42002 

 الكلي
 الوقاية من التلوث والتحكم   - 2الموضوع 

208 424 001 902 00 02120 02080 028 42229 

 الكلي

 SCPبرنامج  - 2الموضوع 
02 21 02ً 010 09ً 024 400 02902 42024 

 الكلي
 التغير المناخي - 2الموضوع 

22ً 20ً 004 442 1 442 002 401 222 

 اإلجمالي الشامل لكل الموضوعات
09241 09625 49025 29405 521 29268 89227 69447 029762 
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 المتوقع العادي الدخل: 4 جدول

      

 (بعملة اليورو) 2102 لعام العادية االشتراكات مبالغ (بعملة اليورو) 2102 لعام العادية االشتراكات غمبال (بعملة اليورو) 2104 لعام العادية االشتراكات مبالغ (بعملة اليورو) 2102مبالغ االشتراكات العادية لعام  % األطراف المتعاقدة

 02292 02800 02800 02800 1.10 ألبانيا

 202082 282020 282020 282020 0.12 الجزائر

 002040 022209 022209 022209 1.01 البوسنة والهرسك

 202020 202001 202001 202001 1.90 كرواتيا

 002220 02022 02022 02022 1.02 قبرص

 0082299 0082280 0082280 0082280 4.21 االتحاد األوروبي

 022009 402020 402020 402020 1.29 مصر

 029082222 420102424 420102424 420102424 00.92 فرنسا

 0802220 0222220 0222220 0222220 4.80 اليونان 

 0122024 802240 802240 802240 0.20 إسرائيل

 022122990 020002201 020002201 020002201 00.02 إيطاليا

 82899 02800 02800 02800 1.10 لبنان

 082192 0192042 0192042 0192042 0.90 ليبيا

 22291 02800 02800 02800 1.10 مالطا

 02940 02800 02800 02800 1.10 موناكو

 082101 022200 022200 022200 1.48 المغرب

 02202 02492 02492 02492 1.14 مونتنجرو

 022409 002000 002000 002000 1.20 سلوفينيا

 9102800 8012000 8012000 8012000 02.99 إسبانيا

 002044 022200 022200 022200 1.48 سوريا

 002084 002204 002204 002204 1.40 تونس

 4842210 0422202 0422202 0422202 4.42 تركيا

 011.11 292219270 292219270 292219270 292219270 (MTF صندوق) العادية المساهمات إجمالي

      اإلضافية المساهمات

 2982229 2982229 2982229 2982229   المساهمات التطوعية لالتحاد األوروبي

 0122811 0122811 4812811 4812811   (0( )اليونان)البلد المضيف 

      

 (.4102إلى  4102لفترة العامين  1.020، و 4100إلى  4104لفترة العامين   1.014)دوالر بعملة اليورو باستخدام معدل الميزانية     211.111المبلغ المساوي لقيمة (: 0)
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 (األساسي التمويل) عنصر لكل اإلدارية والنفقات األنشطة ملخص: 2 جدول

 

    
 ق عليها الميزانية المصد

 الميزانية المقترحة (بعملة اليورو)

 (بعملة اليورو)
  4104 4100 

اإلجمالي         من 

 4100إلى  4104
4102 4102 

اإلجمالي         

إلى  4102من 

4102 

             

             

               (MEDPOLومجموعة  Cوحدة : سابقًا)األمانة العامة 

 1,899,797 1,004,542 895,255 421022020 020202204 8822282  ةاألنشطة اإلجمالي

 2,778,726 1,497,211 1,281,515 021222292 022082424 022282404  والنفقات اإلدارية األخرى الوظائف

 4,678,523 2,501,753 2,176,770 291819620 297229742 294229507 اإلجمالي  

             (REMPEC)البحري اإلقليمي في منطقة البحر األبيض المتوسط مركز استجابات الطوارئ للتلوث 

 146,077 68,002 78,075 0202442 812111 002442  األنشطة اإلجمالية

 1,564,797 735,785 829,012 020142142 2282800 2202090  الدعم اإلداري

 1,710,874 803,787 907,087 092249225 7489840 7029208 اإلجمالي  

               (BP/RAC)مركز األنشطة اإلقليمية للمخطط األزرق 

 253,537 137,662 115,875 4002801 0202922 0022802  األنشطة اإلجمالية

 933,188 428,762 504,426 021182824 2122242 2122242  الدعم اإلداري

 1,186,725 566,424 620,301 092869682 6669480 6219410 اإلجمالي  

             (PAP/RAC)مركز األنشطة اإلقليمية لبرامج التشغيل ذات األولوية 

 299,600 132,600 167,000 0402111 0222111 0202111  األنشطة اإلجمالية

 897,621 415,064 482,557 9012820 2882001 2842220  الدعم اإلداري

 1,197,221 547,664 649,557 092549867 6229401 6259227 اإلجمالي  

             (SPA/ RAC)مركز النشاط اإلقليمي في المناطق المتمتعة بالحماية الخاصة 

 463,973 230,492 233,481 2102924 4002020 4012092  األنشطة اإلجمالية

 713,151 327,664 385,487 0002221 0822280 0882000  الدعم اإلداري

 1,177,124 558,156 618,968 092729622 6269622 6089568 اإلجمالي  
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INFO/RAC        

 95,724 55,724 40,000 0122228 422111 812228  األنشطة اإلجمالية

 70,317 35,317 35,000 1 1 1  الدعم اإلداري

 166,041 91,041 75,000 0129228 229111 819228 اإلجمالي  

               (CP/RAC)ج النظيف مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتا

 2 2 0 4 4 1  األنشطة اإلجمالية

 100,000 50,000 50,000 1 1 1  الدعم اإلداري

 100,002 50,002 50,000 2 2 1 اإلجمالي  

 0 0 0 1 1 1   المجمع التمويل إطار في األنشطة

 1,230,770 605,313 625,457 024202120 2212000 2122022  نفقات دعم البرامج

 11,447,280 5,724,140 5,723,140 0097629688 690079624 296229162   الشامل اإلجمالي

 
 

 .راكزالم هذه وأداء النشاط لتقرير وفقاً  COP 19 اجتماع قبل التجديد إلمكانية تقييم إجراء سيتم .2015-2014 العامين لفترة تجريبية وبصفة استثنائي نحو على المنح هذه تقديم سيتم
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تفاصيل الرواتب والنفقات اإلدارية - ا .2الجدول   

 

 (بعملة اليورو) المقترحة الميزانية (بعملة اليورو) عليها المصدق الميزانية    

 العامة األمانة

  2102 2104 

         اإلجمالي

 إلى 2102 من

2104 2102 2102 

         اإلجمالي

 إلى 2102 من

2102 

 MTF صندوق MTF صندوق MTF صندوق MTF صندوق MTF صندوق MTF صندوق    

             m/m المحترف العمل فريق

 D.2/D.1 04  187,364 187,364 374,728 220,359 212,229 432,588 -المنسق 

 P.5 04  175,921 175,921 351,842 201,875 191,520 393,395 -المنسق االستراتيجي والمسئول عن العمليات والموكل / D.1 -المنسق الموكل 

 MEDPOL - P.5 04  42,982 145,665 188,647 0 0 0مدير برنامج 

 P.4 04  139,768 139,768 279,536 164,675 164,675 329,350 -موظف الحكومة / Cوحدة مسؤول البرنامج 

 P.4 04  139,768 139,768 279,536 164,675 164,675 329,350 -التلوث مسؤول البرنامج / MEDPOLمسؤول البرنامج 

 P.3 04  139,768 139,768 279,536 139,287 139,287 278,574 -موظف المراقبة والتقييم / MEDPOL - P.4مسؤول البرنامج 

 P.3 04  145,665 145,665 291,330 0 139,287 139,287 -المستدامة موظفو قسم التنمية / األنشطة االجتماعية واالقتصادية/ WHO - P.5مسؤول البرنامج 

 P.3 04  108,389 108,389 216,778 69,644 139,287 208,931 -موظف قسم التلوث / P.3 -موظف قسم المعلومات 

 P.3 04  0 0 0 0 81,251 81,251 -موظف الشئون القانونية 

 P.4/G.7 04  0 0 0 0 0 0 -إدارة التمويل / موظف قسم اإلدارة 

 2,192,726 1,232,211 960,515 2,261,933 1,182,308 1,079,625   اإلجمالي رفالمحت العمل فريق

               العام الخدمة فريق

 G.6 04  0 0 0 0 0 0 -مساعد االجتماعات واالستحواذ 

 G.5/G4 04  0 0 0 0 0 0 -مساعد قسم المدفوعات واالنتقاالت 

 G.6 04  0 0 0 0 0 0 -مساعد شئون الميزانية 

 G.6 04  0 0 0 0 0 0 -مساعد الشئون اإلدارية 

 G.5 04  0 0 0 0 0 0 -مساعد شئون المعلومات 

 WHO - G.5 04  55,000 55,000 110,000 0 0 0األمانة العامة لمنظمة 

 G.6 04  52,650 58,266 110,916 56,000 0 56,000 -مساعد الشئون اإلدارية لشراكة المتوسط 

 G.5 04  57,000 57,000 114,000 54,000 54,000 108,000 -برامج مساعد شئون ال

 G.5 04  58,000 58,000 116,000 54,000 54,000 108,000 -مساعد شئون البرامج 

 G.5 04  55,000 55,000 110,000 54,000 54,000 108,000 -مساعد شئون البرامج / MEDPOL - G.5مساعد شئون برامج 

 G.4 04  0 0 0 0 0 0 -الكاتب اإلداري 

 380,000 162,000 218,000 560,916 283,266 277,650    اإلجمالي العام الخدمة عمل فريق

 2,572,726 1,394,211 1,178,515 2,822,849 1,465,574 1,357,275   اإلجمالية الوظائف
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               األخرى اإلدارية النفقات

 190,000 95,000 95,000 207,040 105,572 101,468   االنتقال في األعمال الرسمية

 16,000 8,000 8,000 16,605 7,116 9,489   (شاملة المتنوعات)نفقات مكتبية أخرى 

 206,000 103,000 103,000 223,645 112,688 110,957   األخرى اإلدارية النفقات إجمالي

 2,778,726 1,497,211 1,281,515 3,046,494 1,578,262 1,468,232   األخرى  اإلدارية والنفقات الوظائف إجمالي
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 اإلدارية والنفقات الرواتب تفاصيل .ب 2الجدول 

 

 (بعملة اليورو) المقترحة الميزانية (بعملة اليورو) عليها المصدق الميزانية    

 العامة األمانة

  2102 2104 

         اإلجمالي

 إلى 2102 من

2104 2102 2102 

         جمالياإل

 إلى 2102 من

2102 

 MTF صندوق MTF صندوق MTF صندوق MTF صندوق MTF صندوق MTF صندوق    

             m/m المحترف العمل فريق

 P.4/D.1 04  166,127 171,903 338,030 90,249 120,828 211,077 - ديرالم

 P.3 04  129,373 139,046 268,419 145,998 114,592 260,590 مسؤول البرنامج/  P.5  كبير مسؤولي البرنامج 

 P.3 04  1 1 2 57,296 0 57,296 مسؤول البرنامج 

 P.3  /P4 04  118,246 120,828 239,074 126,869 114,592 241,461 مسؤول البرنامج

 770,424 350,012 420,412 845,525 431,778 413,747   فريق العمل المحترف اإلجمالي

 0     0       الخدمة العامفريق 

 G.7 04  19,674 19,674 39,348 20,508 19,674 40,182 -المالي / داري مساعد االال

 G.7 04  25,973 1 25,974 0 0 0ن االعالم مساعد شئو

 G.7 04  29,523 30,115 59,638 31,560 30,115 61,675المدير مساعد 

 G4 04  25,776 25,776 51,552 13,368 0 13,368 - امين سر/ كاتب 

 G.5  04  26,863 26,863 53,726 27,576 26,863 54,439 - أمين سر

 G4 04  26,625 27,124 53,749 13,806 0 13,806امور لوجستية /مساعد فني

 183,470 76,652 106,818 283,987 129,553 154,434    اإلجمالي العام الخدمة عمل فريق

 953,894 426,664 527,230 1,129,512 561,331 568,181   اإلجمالية الوظائف

 0     0       النفقات اإلدارية األخرى

 64,750 29,750 35,000 70,000 35,000 35,000   االنتقال في األعمال الرسمية

 93,153 53,371 39,782 102,512 62,500 40,012   نفقات مكتبية 

 157,903 83,121 74,782 172,512 97,500 75,012   إجمالي النفقات اإلدارية األخرى

 1,111,797 509,785 602,012 1,302,024 658,831 643,193   والنفقات اإلدارية األخرى  الوظائفإجمالي 

 REMPEC        227,000 226,000 453,000نفقات انتقال 

 1,564,797 735,785 829,012         اإلجمالي الشامل
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 (2107 إلى 2102 من إسقاطات) تجميعها يتم لم التي االشتراكات لمبالغ بالنسبة MTF صندوق ميزانية تسوية: 6 جدول

     

 4100 إلى 4102 من المقدر 4102 إلى 4102 من المقدر 4100 إلى 4104 من المقدر 4100 إلى 4101 من الفعلي اليورو بماليين

 0.4 1.2- 0.0- 0.1-  لألمام MTF صندوق ميزانية تعبئة

          

         (0) الدخل

 PSC 9.8 9.8 9.0 9.0مبالغ االشتراكات العادية باستثناء رسوم خدمة الموانئ 

PSC 0.0 0.0 0.4 0.4 

 01.6 01.6 00.0 00.0 اإلجمالي الدخل

          

         النفقات

 01.2 9.8 0.8 01.9 النفقات

 01.6 5.8 7.8 01.5 النفقات إجمالي

          

 1.1 1.8 4.4 1.2 والنفقات الدخل بين الفارق

          

         أخرى عناصر

       UNEP 1.0مبلغ االشتراك في األمانة العامة لبرنامج 

       QML 1.0إعادة تخصيص المبالغ لصندوق 

       1.2 تحويالت الوكالة البينية

       1.2- (4) 4100في ديسمبر إعادة التحويل عند بداية العجز 

     0.4   (0) 4100مهايأة الرهونات غير المجمعة لعام 

     1.2-   (0) 4104مهايأة الرهونات غير المجمعة حتى عام 

 0.2 0.2 1.2- 0.4-  لألمام MTF صندوق ميزانية تعبئة

     

 1.8 0.8   (2) التشغيل مال رأس الحتياطي

     

     

     يالحواش

   %.92إلى معدل التجميع التاريخي بنسبة  4100إلى  4102يستند إسقاط الدخول للفترة من : (0)

    

    :هو  00/04/4119مليون دوالر كما كان في  2.2حجم العجز بقيمة : (2)

     (1.222) 4119مليون يورو عند تطبيق معدل ديسمبر  0.1( أ
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     (1.021) 4119دل ديسمبر مليون يورو عند تطبيق مع 0.2( ب

 

 2وعلى أية حال فمعدل الجمع الحالي . تم تسجيلها باعتبارها دخول 4100تعد عملية التسوية ضرورية ألن كل مبالغ االشتراطات لعام : (4)

 .إلى متأخرات الرهونات، باإلضافة 4100غير المجمعة لمبالغ اشتراكات % 02فقط، وبذلك فإن عملية التسوية تعكس نسبة % 22يبلغ نسبة 

 

 باإلضافة إلى أية عمليات تجميع للمتأخرات، فقد يكون من الممكن أن يتم التأسيس المبكر  4100باالستناد إلى معدل الجمع النهائي لعام : (2)

     .الحتياطي رأس مال التشغيل

     

 بعملة اليورو فهو مجرد تخمين  MTFأما تسوية إسقاطات صندوق . يكيالعملة الرسمية لتعامالت األمم المتحدة هي الدوالر األمر: ملحوظة

   .قد تكون األشكال النهائية مختلفة بالنسبة لتأرجحات معدل سعر الصرف. يستند إلى افتراضات سابقة
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 2ًالملحق

 خطةًعملًالبحرًالمتوّسطً/برشلونةًتفاقيةالًالعامةًاألمانة

 مقدمة
 

ًتفويضًبر.0ً ًللبحرًاألبيضًالمتوسطًمنUNEPًًتامجًتم ًالساحلية ًوالمنطقة ًالبحرية ًالبيئة منًقبلًاألطرافًإلىًاتفاقيةًحماية
بأداءUNEPًًتمًتخويلًوحدةًالتنسيقًبتكليفًمنًبرنامجً.وبروتوكوالتها(00ًالمادةً)خاللًوظائفًاألمانةًالعامةًالتفاقيةًبرشلونةً

فيCOP 15ًًحولًحكمًخريطةًالعملًالتيًتمًتبنيهاًفيًاجتماعIGً.00/2ًًالقرارً.ًتهاهذهًالمهامًالتفاقيةًبرشلونةًوبروتوكوال
والذيًوضعًالخطواتًاألولىًباتجاهًتحديدًأمانةًعامةًمنًخاللًلمناداةًبإنشاءًوحدةًتنسيق،ًبحيث4118ًًفيًعامً(ًإسبانيا)ألميراً

التمثيلًوالعالقاتً:ًشلونة،ًعلىًأنًيتمًتحديدًمهامهاًوفًقاًلماًيليتكونًمعروفةًخارجًياًبوصفهاًاألمانةًالعامةًلخطةًعملًاتفاقيةًبر
 .الخارجيةًوالشئونًالقانونيةًوإعدادًوتنظيمًاالجتماعاتًوتنميةًوتنفيذًبرنامجًالعملًوالمعلوماتًوالتواصل

 
خدمةًاتفاقيةًبرشلونة،ًًفإنهًيتعينًأنًيكونًهناكًعددًكبيرًمنًموظفيًاألمانةًالعامةًيقومونًعلىUNEPًمنًمنظورًبرنامجً.4ً

 .ًوهوًماًيمثلًضرورةًلتحقيقًالتوريدًالسليمًوالمستديمًلألولوياتًالتيًتمًتحديدهاًمنًقبلًاألطراف
 

ودورهاًالهامًفيًسبيلًدعمًتنفيذًاالتفاقيةRACًًهذاًالمقترحًيفترضًوجودًمراكزًخطةًالعملًالخاصةًبالبحرًاألبيضًالمتوسطً.0ً
 .مساندةًالضروريةًالخاصةًبتنفيذًخطةًالعملًالخاصةًبالبحرًاألبيضًالمتوسطوبروتوكوالتهاًوتوفيرًال

 
 الوظائف

 
2ً ًوالعالقاتً. ًالتمثيل ًذلك ًفي ًبما ًوبروتوكوالتها، ًلالتفاقية ًالتالية ًبالوظائف ًبرشلونة ًاتفاقية ًعمل ًلخريطة ًالعامة ًاألمانة تقوم

وإعدادًوتنظيمًعمليةًاتخاذًالقرارًالسياسيًواجتماعاتًالمنظماتًالقانونية،ًالخارجية،ًوإدارةًكلًالنواحيًالقانونيةًالتفاقيةًبرشلونةً
وتطويرًوتنفيذًبرامجًالعملًوالمعلوماتًواالتصالًوتنسيقًبينًالقضاياًاألفقيةًبينًالسياساتًواالستراتيجيات،ًباإلضافةًإلىًتطويرً

 ريةًوالساحلية،خططًالعملًاإلقليميةًومراقبةًمدىًالتوافقًوحالةًمراقبةًالبيئةًالبح
 

2ً ًبتخويلًمراكزًالنشاطًاإلقليميً. ًالعامة ًاألمانة RACً)تقوم ًفيًالقراراتً( ًهيًمحددة ًكما ًإليهم، ًالموكلة ًاألنشطة ًتنفيذ بمهام
ًتقومًبدورًالمراكزً ًأنًتجعلها الصادرةًعنًاألطرافًالمتعاقدةًوالواردةًفيًالبروتوكوالتًالمتعلقةًبهذهًالمراكز،ًوالتيًمنًشأنها

ًفيًنصًالبروتوكوالتال ًموضحة ًبالبحرًاألبيضً. ًالعملًالخاصة ًالبروتوكوالتًوخطة ًحيالًتنفيذ ًالالزم ًتوفرًالدعم كذلكًفإنها
 .ًالمتوسط

 
2ً ًالمنسقً. ًبمثابة ًليكون ًتخويله ًسوفًيتم ًالعامة ًالمحترفًلألمانة ًالعمل ً(D1)فريق ًموظفًأول ً)وموكل)، )P5)ًًموظفين ،

فيماًيليًعرضً(.P3ً)،ًوموظفًفيًشئونًالمراقبةًوالتقييمً(P3)،ًموظفًشئونًقانونيةً(P3)نامجً،ًموظفينًللبر(P4)للبرنامجً
 :لوظائفًفريقًالعملًالمحترفًفيًاألمانةًالعامة

 

 ًالمنسق(D1ً ًالسياساتً(. ًالتوجيهًفيًمجالًإعداد ًالتمثيلًالدبلوماسي، ًمهام ًالعامة، ًالشاملةًلألمانة مسئولًعنًاإلدارة
والتوجيهاتًالتيًيتعينًأنًيتمًتقديمهاًالألطرافًالمتعاقدة،ًوتقديمًسبلًالتوجيهًاالستراتيجيًفيًمجاليًًواالستراتيجيات

 التنميةًوتنفيذًبرنامجًالعمل،ً
 

 أول سؤولمنائب و (P5 )للمنسق الدعم وتوفير اإلشراف عمليات عن مسئول. واإلجرائي االستراتيجي التخطيط  مجال في 

  بالكامل، العمل خريطة لنظام والمراقبة والتخطيط األعمال مجةلبر الشامل البرنامج في

 

 ًمسؤولًالحوكمة(P4ً.)ًاتفاقيةًبرشلونةًواجتماعًمراكزًالتنسيقًًفيألطرافًالمتعاقدةًلمكتبًاأعمالًالسكرتاريةًالفنية
 ،EcApمالًالتنفيذيةًلبرنامجًعنسيقًاألوتEcAp CGًومجموعةًعملًالنظامًالبيئيً

 

 0ً-يضًمعدالتًالتلوثًموظفًشئونًتخف(P4ً.)ًأعمالًالسكرتاريةًالفنيةًلبروتوكوالتًالتحكمًفيًالتلوثًومسئولةًعن
 ،LBSالمهامًالمخولةًلألمانةًالعامةًبهدفًدعمًعمليةًتنفيذًبروتوكولًالمصادرًواألنشطةًالبريةً

 

 ً4ً-موظفًشئونًتخفيضًمعدالتًالتلوث(P3ً.)لتحكمًفيًالتلوثًومسئولةًعنًأعمالًالسكرتاريةًالفنيةًلبروتوكوالتًا
المهامًالمخولةًلألمانةًالعامةًبهدفًدعمًعمليةًتنفيذًبروتوكولًالنفاياتًوالنفاياتًالخطرةًوأجزاءًمنًبروتوكولًاألرضً

 اليابسة،
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 ً ًمسؤول ًواالقتصادية ًاالجتماعية ًواألنشطة ًالمستدامة P3ً)التنمية ًاألبيضً(. ًالبحر ًلمفوضية ًالفنية ًالسكرتارية أعمال
ًا ًالمستدامة ًللتنمية ًوتلكًاالجتماعيةً(MCSD)لمتوسط ًالمستدامة ًالتنمية ًبأنشطة ًذاتًالصلة ًاألفقية ًالقضايا ًوتنسيق ،

 االقتصادية،
 

 ً ًوالتقييم P3ً)موظفًالمراقبة ًوبروتوكوالتهاً(. ًالخاصًباالتفاقية ًالمدعمة ًالشاملة ًوالمراقبة ًالتقييم مسئولًعنًبرنامج
 امجًالنظامًالبيئي،ًعلىًالتوازيًمعًمتطلباتًبرن

 

 ًموظفًالشئونًالقانونية(P3ً.)ًأعمالًالسكرتاريةًلمفوضيةًالتوافقًوإعدادًتقريرًكلًعامينًحولًمدىًالتوافقًوالخدمات
 القانونية،ً

 
 

فيًإطارًالحدودًالموضحةPSCًًفريقًالعملًفيًوحدةًاإلدارةًسوفًيتمًاالستمرارًفيًتمويلهًمنًخاللًنفقاتًدعمًالبرنامجً.0ًً
 .4102،ًوذلكًفيًمطلعًعامUNEPًفيًاتفاقيةًالخدماتًالقائمةًبينًاألطرافًالمتعاقدةًعلىًاتفاقيةًبرشلونةًوبرنامجً

 
 

 :المضمون
 

 :ًأصبحًمنًضمنًمهامهًماًيليMEDPOLًفريقًالعملًفيًأثيناًالذيًسبقًأنًتمًتكليفهًبوحدةًالتنسيقًوبرنامجً.8ً
 

(i) ًالمنسقً،نائبًةًصياغةًوظائفًالمنسقًوإعادنائبًالمنسقًوًمنصبتخفيض 
 

(ii) ًًاآلنًفي ًهيًموجودة ًكما ًتقومًعناصرًالحكمًوموظفيًالشئونًالقانونيةًبمهامها االستمرارًفيًتقليلًمعدالتًالتلوث،
،ًباإلضافةًإلىًفريقًعملً(MAP)خطةًالعملًالخاصةًبالبحرًاألبيضًالمتوسطً(/UNEP)برنامجًاألممًالمتحدةًللبيئةً

GSًًأدناه،ً(0ً)فيًالنقطةًباستثناءًماًذكر 
 

(iii) ًوظيفيًواحدًًمنصبإلغاء(0(ً)P5ً)ًمنًدرجةً(4ً)وظيفيينًًمنصبينوتنزيلP4ًًإلىP3ًًوP5ًًإلىP3ًًبينماًيتم،
 .ًمهامًواقعيةمنصبًمسؤولًاالعالمًالىًتحويلً

 
إنشاءًأمانةًعامةًموحدةًًسيتمًإدماجهما،ًومنًثمًسيتمMEDPOLًالوظائفًاألساسيةًلألمانةًالعامةًمنًودةًالتنسيقًوبرنامجً.9ً

 .ًمنًاتفاقيةًبرشلونة00ًومستدامةًفيًأثيناًتكونًأكثرًقدرةًعلىًاالضطالعًبمهامًاألمانةًالعامة،ًكماًهوًموضحًفيًالمادةً
 

قدًيتمًالتعاقدUNEPًًوالتيًكانتًتتمًسابًقاًعلىًيدًفريقًعملًبرنامجً(ًمثلًإدارةًالمشروعات)أنشطةًأخرىًلألمانةًالعامةً.01ً
ًبالتعاونًمعًعناصرًأخرىً ًاألنشطة ًباالضطالعًبهذه ًالعامة ًلتكليفًاألمانة ًللتطبيقًأوًميسرة ًتكنًقابلة ًلم ًمنًالباطنًإذا عليها

 .لخريطةًالعمل
 
 

 برنامجًتنظيميًوظيفي

 

 إدارة  

التخطيطًاالستراتيجيً  

سبل االتصال والمعلومات    واإلجرائي

 )الواجب تنفيذها في الخارج)

 المراقبة والتقييم   قانوني   مالحك   2 -تقليل التلوث    1 -تقليل التلوث   
األنشطة االجتماعية   

واالقتصادية والتنمية 

 المستدامة


