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/IG.19 المقرر الخامس 5  

  "واليات مكونات خطة عمل البحر المتوسط"

  

  إن األطراف المتعاقدة في االجتماع السادس عشر، 

، 1995حرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط كما عدلت في برشلونة في عام             من اتفاقية حماية البيئة الب     17 إلى المادة    إذ تشير 
يشار إليھا ھنا باتفاقية برشلونة والتي بمقتضاھا تعين األطراف المتعاقدة برنامج األمم المتحدة للبيئة المسؤول عن تنفيذ سلسلة من                   

�وظائف األمانة كما وردت في ھذه المادة؛

 من اتفاقية برشلونة المتعلقة بالتغطية الجغرافية لتطبيقھا والمواد ذات العالقة بالبروتوكوالت               1ة   الماد إذ تضع في اعتبارھا   
  المختلفة؛

 أيضا إلى األحكام المؤسسية لخطة عمل البحر المتوسط التي إعتمدھا مؤتمر المفوضين المعقود في برشلونة، إسبانيا، في                  إذ تشير 
 بشأن ورقة   15/5يتعلق بدور وحدة التنسيق ومراكز األنشطة اإلقليمية وكذلك المقرر           فيما   1995يونية  / حزيران 10-9الفترة  

  حسن اإلدارة الذي اتخذه االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة في الميرية؛

ار إليھا   بأن برنامج مدبول وستة مراكز موجودة في بلدان مختلفة من البحر المتوسط تعمل كمراكز أنشطة إقليمية، يش                  إذ تعترف 
ھنا بمكونات خطة عمل البحر المتوسط، ھي لدعم خطة عمل البحر المتوسط لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتھا وكذلك استراتيجياتھا                  
بما في ذلك استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة وأنھا قدمت وتواصل تقديم خدمات قيمة جدا في شكل مخرجات تقنية                     

  خبرتھا إلى األطراف المتعاقدة؛ومساعدة في مجاالت 

تالحظ في   بأھمية وفائدة العمل المنفذ طوال السنوات من قبل وحدة التنسيق ومدبول ومراكز األنشطة اإلقليمية، ولكن                  إذ تعترف 
 أن ھناك حاجة لتحديد أفضل لدور ووظائف مكونات خطة عمل البحر المتوسط لضمان التآزر وتكامل أفضل وتجنب                   نفس الوقت 

  داخل وتحسين الفاعلية وأثر عمل خطة عمل البحر المتوسط؛الت

  :تقرر أن

   على الرسالة المشتركة وواليات مكونات خطة عمل البحر المتوسط كما وردت في المرفق بھذا المقرر وتذييالته؛توافق

لشركاء كما وردت    بمصادر التمويل الحالية لمكونات خطة عمل البحر المتوسط والتآزر وجداول المنظمات ا            تحيط علما 
  في التذييالت األول والثاني والثالث بالمرفق بھذا المقرر؛

 وحدة التنسيق أن ترصد تنفيذ ھذا المقرر بغرض ضمان أن أنشطة مكونات خطة عمل البحر المتوسط تنفذ بطريقة منسقة                     ترجو
اقدة بشأن أي تحديث مطلوب لواليات المكونات       وأن تخطر دوريا اجتماع األطراف المتع     �ومتكاملة وفعالة وكذلك تمشيا مع والياتھا     

.وذلك لضمان تماسكھا مع رسالة واستراتيجيات وأولويات خطة عمل البحر المتوسط واتفاقية برشلونة وبروتوكوالاتھا                   
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  المرفق األول

  واليات مكونات خطة عمل البحر المتوسط

  

  الرسالة المشتركة  1

و المساھمة في تحسين البيئة الساحلية والبحرية وتعزيز التنمية المستدامة          إن الھدف العام لخطة عمل البحر المتوسط ھ       
  .في منطقة البحر المتوسط

وفي ھذا السياق، تساعد مكونات خطة عمل البحر المتوسط بلدان البحر المتوسط لاليفاء بالتزاماتھا بمقتضي اتفاقية                  
تعاقدة واستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة       برشلونة وبروتوكوالتھا وتنفيذ مقررات اجتماعات األطراف الم       

  .وتوصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة

وتحت قيادة وحدة التنسيق، تساعد مكونات خطة عمل البحر المتوسط، في إطار مجاالت أنشطتھا، في تنفيذ استراتيجية                 
  .د، في وضع استراتيجيته الوطنية للتنمية المستدامةالبحر المتوسط للتنمية المستدامة، وعندما يطلب طرف متعاق

  :تحاول جميع مكونات خطة عمل البحر المتوسط تعزيز أثر ورؤية أعمال خطة عمل البحر المتوسط من خالل

�أنشطة فعالة وملموسة توضع على أساس تقييمات سليمة قائمة على العلم؛�(�أ)

� اإلقليمية والعالمية؛تعزيز التعاون القائم على منھج متكامل مع المبادرات�(�ب)

  اتصاالت أكثر فاعلية وتستھدف الجمھور العام ومتخذي القرارات بما في ذلك من خالل تحسين نشر النتائج؛) ج(

مزيد من دعم نظام تقاسم معلومات خطة عمل البحر المتوسط وقواعد بيانتھا المختلفة وويب لتطبيق رسم                  )  د(
عمل على التشغيل البيني مع النظم األخرى لألمم المتحدة والمستويات          الخرائط على أساس منھج منسق ينبغي أن ي       

  اإلقليمية؛

ـ( صيانة وتحديث مواقع الويب بانتظام التي تقييم صالت مع خطة عمل البحر المتوسط واتفاقية برشلونة                  )  ھ
  .وبروتوكوالتھا

لمنع والحذر ومبدأ المسؤولية    وفضال عن ذلك، تساھم جميع مكونات خطة عمل البحر المتوسط في تطبيق مبادئ ا               
  .المشتركة ولكن المختلفة ومبدأ المساعدة والتعاون والشراكة ومناھج النظام اإليكولوجي والتشاركي

  :يحكم أنشطة مكونات خطة عمل البحر المتوسط المبادئ التشغيلية التالية

ه اجتماع األطراف المتعاقدة    يوضع كل من البرنامج خماسي وكل سنتين طبقا لورقة حسن اإلدارة ويوافق علي            �.1
�.وينفذ تحت توجيه وحدة التنسيق

وبغرض زيادة الفاعلية والنتائج إلى أقصي حد ممكن ولتجنب اإلزدواجية وتحسين التماسك الشامل لمنظومة               �.2
�.خطة عمل البحر المتوسط، يجرى السعي للتشاور والتعاون مع جميع مكونات خطة عمل البحر المتوسط

لخطط التقنية والعلمية والمخرجات األخرى المطلوبة وتنفذ بالتشاور الوثيق مع جھات اتصال            توجه البرامج وا  �.3
�.مكونات خطة عمل البحر المتوسط ويجرى استعراضھا رسميا في اجتماعاتھا كل سنتين
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�.يستشار شركاء خطة عمل البحر المتوسط في تخطيط األنشطة واشتراكھم في تنفيذھا، حسب االقتضاء�.4

عي للحصول على مصادر اضافية للتمويل من خالل وضع خطة مشتركة لحشد الموارد لخطة عمل               ينبغي الس �.5
�.البحر المتوسط وتنفيذھا

بغض النظر عن مصدر التمويل، ينبغي أن تركز األنشطة على أولويات خطة عمل البحر المتوسط والتحديات                �.6
�.التي تواجھھا، كما تقرر بالتشاور مع وحدة التنسيق والمكتب

  .عين أن توجه الشفافية والمساءلة والكفاءة والفاعلية تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم جميع األنشطةيت  .7



UNEP(DEPI)/MED IG 19/8 
Annex II 
�

50 

  

  )مدبول( والية البرنامج المنسق لرصد وبحوث التلوث البحري   2

  معلومات اساسية

 من قبل أول اجتماع حكومي      1975في عام   )  مدبول(أنشأ البرنامج المنسق لرصد وبحوث التلوث البحري        
لي للدول الساحلية في البحر المتوسط الذي عقده برنامج األمم المتحدة للبيئة للنظر في وضع برنامج واسع ومعقد                    دو

وأصبح مدبول أول مكون لبرنامج تشغيلي لخطة عمل البحر المتوسط لتقييم التلوث من             .  لحماية منطقة البحر المتوسط   
وبعد التأكيد  ).  2013-2006(و اآلن في المرحلة الرابعة      ومر البرنامج بثالث مراحل وھ    .  مصادر برية ومكافحته  

  .على تقييم التلوث، ومنذ المرحلة الثالثة، ركز مدبول على خفض التلوث ومكافحته

  الھدف وبيان الرسالة

وفي ھذا الصدد، فإن رسالة     .  إن ھدف مدبول ھو منع تلوث البحر المتوسط من مصادر برية والقضاء عليه               
األطراف المتعاقدة، من خالل تخطيط األنشطة واألعمال وتنسيقھا، بما في ذلك تشجيع وتحفيز               مدبول ھى مساعدة    

التآزرات وبرامج االستثمار، لتلبية االلتزامات بمقتضي اتفاقية برشلونة وبروتوكوالت اإللقاء والمصادر البرية والنفايات             
در برية والبرامج وخطط العمل الملزمة قانونا        الخطرة؛ تيسير تنفيذ خطط العمل الوطنية للتصدي للتلوث من مصا           

  .المتعلقة بالمصادر البرية؛ مواصلة تقييم حالة واتجاھات تلوث البحر المتوسط

  نطاق العمل والقضايا الرئيسية

  :تشمل المجاالت الرئيسية لعمل مدبول

�تلوث البحري؛تقييم حالة واتجاھات نوعية البيئة البحرية والساحلية بما في ذلك جوانب الصحة لل�.1

تشجيع القيام بإصالحات للسياسة لتنفيذ خطط العمل الوطنية، بما في ذلك برامج وتدابير لخفض التلوث                   �.2
�والقضاء عليه تدريجيا والتخفيف من آثار التلوث وترميم النظم التي أضر بھا التلوث؛

 خطط عملھا الوطنية من خالل      تحفيز وتيسير تحقيق األعمال التي تقوم بھا البلدان لخفض التلوث الواردة في           �.3
�مد الجسور بين البلدان والمؤسسات الدولية والجھات المانحة اإلقليمية والمؤسسات المالية؛

التقييم المنتظم ألحمال التلوث التي تصل البحر المتوسط وتحديد اتجاھات التلوث في المناطق الساحلية بما في                �.4
�ذلك المناطق الخطرة؛

�؛ت عن الضغوط وحالة البيئة البحرية والساحلية وتحليلھا ونشرھاجمع البيانات والمعلوما�.5

  .بناء القدرات والمساعدة التقنية لدعم األطراف المتعاقدة في المجاالت أعاله  .6

  :إن عمل مدبول في ھذه الميادين قائم على عدد من المبادئ واالفتراضات

طراف المتعاقدة لضمان التقييم المتواصل لحالة      التكامل الشامل لرصد عملية مكافحة التلوث التي اعتمدتھا األ        �.1
واتجاھات الضغوط ونوعية البيئة البحرية والساحلية وآثار التلوث وتقييم فعالية تدابير خفض التلوث التي                 

�تنفذھا البلدان؛

التطبيق المتدرج، حسب االقتضاء، للمسؤوليات المشتركة والمختلفة في عملية خفض التلوث، كما اتفقت عليھا              �.2
�األطراف، لتيسير التنفيذ طويل األجل لسياسة واستراتيجيات وبرامج خفض التلوث؛
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التنسيق الوظيفي ألنشطة رصد وتقييم ومكافحة التلوث وكذلك ضمان نوعية البيانات وجمعھا ومعالجتھا                �.3
�لعالمية؛وسياسات وإجراءات إدارة البيانات مع المعتمدة من قبل المنظمات والھيئات اإلقليمية والدولية وا

تزامن جداول اإلبالغ والتقييم لمدبول وتنسيق إجراءات التقييم واإلبالغ مع الجداول واالجراءات المعتمدة                 .4
  .للتقييم العالمي المتجدد لحالة البيئة البحرية
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   والية المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري في البحر المتوسط  3

  معلومات أساسية

 بناء على مقرر األطراف المتعاقدة بوالية       1976في عام   "  المركز اإلقليمي لمكافحة النفط   "في األصل   إنشأ    
دعم قدرات الدول الساحلية في منطقة البحر المتوسط ولتيسير التعاون فيما بينھا لمكافحة التلوث البحري الھائل بواسطة                 

لوث بالنفط ومن خالل وضع نظام معلومات إقليمي بغرض         النفط وخاصة من خالل تطوير القدرات الوطنية لمكافحة الت        
وجرى التوسع في والية المركز مع مرور السنين تمشيا مع مقررات األطراف            .  تناول حاالت طوارئ التلوث البحري    

المتعاقدة بغرض التصدى للمشاكل اآلخذة في الظھور والتطورات العالمية ذات العالقة مع تركيز خاص على التدابير                 
، تغير إسم المركز إلى المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ           1989وفي عام   .  قائية من التلوث من السفن    الو

ويقوم على إدارة المركز المنظمة البحرية الدولية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة            .  التلوث البحري في البحر المتوسط    
  .خطة عمل البحر المتوسط/ للبيئة

 ولغرض اعتماد بروتوكول جديد متعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث               ،2001وفي عام     
، أعادت األطراف المتعاقدة التأكيد     )2002(،  )بروتوكول المنع وحاالت الطوارئ   (البحر المتوسط في حاالت الطوارئ      

  .ستجابة لهعلى اشتراك المركز في األنشطة المتعلقة بمنع التلوث البحري واالستعاداد واال

�الھدف وبيان الرسالة

إن ھدف المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري في البحر المتوسط ھو منع التلوث وخفضه من                   
وفي ھذا الصدد، فإن رسالة المركز ھى مساعدة األطراف المتعاقدة على           .  السفن ومكافحة التلوث في حاالت الطوارئ     

؛ 1976 من اتفاقية برشلونة؛ وبروتوكول حاالت الطوارئ لعام           9 و 6و)  1  (4ي المواد   تلبية التزاماتھا بمقتض  
 وتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية لمنع التلوث من السفن واالستجابة له التي           2002وبروتوكول المنع وحاالت الطوارئ لعام      

. جية البحر المتوسط للتنمية المستدامة     التي انعكست أھدافھا في استراتي      2005اعتمدتھا األطراف المتعاقدة في عام       
وسيساعد المركز أيضا األطراف المتعاقدة بناء على طلبھا في حشد المساعدة اإلقليمية والدولية في حاالت الطوارئ بناء             

�.على بروتوكول عرض البحر، عندما يبدأ نفاذ ھذا الصك

�نطاق العمل والقضايا الرئيسية

مركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري في البحر المتوسط لمنع تلوث            تتألف ميادين العمل الرئيسية لل    
�:البيئة البحرية من السفن وتطوير االستعداد واالستجابة للتلوث البحري العارض والتعاون في حالة الطوارئ من

مان التنفيذ  دعم قدرات الدول الساحلية في المنطقة بغرض منع تلوث البيئة البحرية من السفن وض                .1
الفعال في المنطقة للقواعد المعترف بھا عامة على المستوى الدولي المتعلقة بمنع التلوث من السفن                
وبغرض مكافحة، وإلى أقصي حد ممكن، القضاء على تلوث البيئة البحرية من أنشطة النقل البحري،               

  بما في ذلك مراكب النزھة؛

يئة البحرية من السفن وتيسير التعاون فيما بين دول البحر          إقامة تعاون إقليمي في ميدان منع تلوث الب       �.2
المتوسط الساحلية لالستجابة إلى حوادث التلوث التي ينتج عنھا أو قد تؤدي إلى تصريف النفط أو                 

�مواد خطرة وضارة أخرى والتي تتطلب أعمال طوارئ أو استجابة فورية؛

ذلك في تطوير قدراتھا الوطنية لالستجابة      مساعدة الدول الساحلية في البحر المتوسط التي تطلب          �.3
لحوادث التلوث التي ينتج عنھا أو قد ينتج عنھا تصريف النفط أو مواد خطرة وضارة أخرى وتيسير                 

�تبادل المعلومات والتعاون التكنولوجي والتدريب؛
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مالية وتشجيع  توفير إطار لتبادل المعلومات بشأن المسائل التشغيلية والتقنية والعلمية والقانونية وال            �.4
الحوار الھادف إلى إدارة األعمال المنسقة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية لتنفيذ                

�بروتوكول المنع وحاالت الطوارئ؛

مساعدة الدول الساحلية في المنطقة، التي تطلب ذلك في حاالت الطوارئ، سواء مباشرة أو                  5
أو عندما ال توجد إمكانيات للمساعدة في       بواسطة الحصول على المساعدة من أطراف أخرى         

  .المنطقة، في الحصول على مساعدة دولية من خارج المنطقة
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   والية مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء  4

  معلومات أساسية

/UNEP بناء على مقرر اجتماع حكومي دولي         1977أنشأت الخطة الزرقاء في عام          IG.5/7)  ( كبرنامج
يوضع تحت تصرف القادة السياسيين ومتخذي القرارات جميع المعلومات التي تمكنھم           "ي يھدف إلى أن     للتعاون اإلقليم 

و يساعد حكومات الدول    "  من وضع خطط تضمن التنمية االجتماعية االقتصادية المستدامة المثلي دون تدھور البيئة             
ة التي تواجھھا، في كل من البحر المتوسط وفي         الساحلية في منطقة البحر المتوسطعلي زيادة معرفتھا بالمشاكل المشترك        

، المنظمة المسؤولة عن تنفيذ برنامج      MEDEAS، قامت األطراف المتعاقدة بتسمية      1979وفي عام   ".  مناطقھا الساحلية 
الخطة الزرقاء، كمركز نشاط إقليمي لخطة عمل البحر المتوسط الذي أصبح مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء                  

وعلى ضوء التحديات البيئية العالمية ولخطة عمل البحر المتوسط، وخاصة          .  1984مل البحر المتوسط في عام      لخطة ع 
المتعلقة بالتنمية المستدامة، تطور تركيز مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء كمرصد للبحر المتوسط للبيئة والتنمية               

  . المستدامة ومركز للدراسات المنظورية

�ن الرسالةالھدف وبيا

إن ھدف مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء ھو المساھمة في زيادة وعي األطراف الفاعلة ومتخذي                    
القرارات في البحر المتوسط فيما يتعلق بقضايا البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة من خالل توفير سيناريوھات                   

صدد ومن خالل وظيفته المزدوجة كمرصد للبيئة والتنمية المستدامة         وفي ھذا ال  .  للمستقبل للمساعدة في اتخاذ القرارات    
ومركز للتحليل المنتظم والمنظوري، تكون رسالة مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء ھي أن تقدم إلى األطراف                  

ئيات البيئة والتنمية   المتعاقدة تقييمات عن حالة البيئة والتنمية المستدامة للبحر المتوسط وقاعدة صلبة لبيانات واحصا              
  .المستدامة ومؤشرات لدعم عملية اتخاذھا لألعمال والمقررات

�نطاق العمل والقضايا الرئيسية

تتطلب الحماية الفعالة للبيئة البحرية والساحلية والتنمية المستدامة للمنطقة منھجا طويل األجل التخاذ القرارات                
ارنته للبيانات التي تقدم تقييما واقعيا لحالة البيئة والتنمية المستدامة           التي تقوم على اساس قوي يعتمد عليه ويمكن مق         

  .المطلوبة

 واستراتيجية البحر المتوسط للتنمية     1995 من اتفاقية برشلونة،     4وفي ھذا السياق وفي إطار تنفيذ المادة           
  :لزرقاء ھي ، تكون ميادين العمل الرئيسية لمركز األنشطة اإلقليمية للخطة ا2005المستدامة، 

التحديد الجارى وجمع ومعالجة البيانات واالحصائيات البيئية واالقتصادية واالجتماعية الستخدام األطراف             �.1
�الفاعلة ومتخذي القرارات؛

تقييم التفاعل بين البيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية ووضع مؤشرات وأدوات ذات عالقة لقياس التقدم                �.2
�ستدامة؛المحرز تجاه التنمية الم

�إعداد تحليالت ودراسات منظورية للمساعدة في بناء رؤيات للمستقبل كمساعد التخاذ القرارات؛�.3

نشر نتائج ھذا العمل بمختلف األشكال والقنوات المالئمة، بما في ذلك المطبوعات المنتظمة عن حالة البيئة                  �.4
�.وتقارير التنمية والبيئة وتوقعات تنمية منطقة البحر المتوسط

دة األطراف المتعاقدة في تقييم تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة في اساراتيجياتھا                مساع  .5
  .الوطنية للتنمية المستدامة
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إن الموضوعات والمجاالت الرئيسية التي يشملھا مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء تتمشي مع مجاالت العمل ذات                
  . وتصمم األنشطة لتيسير تنفيذھا ومتابعتھا.  المتوسط للتنمية المستدامةاألولوية الستراتيجية البحر
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   والية مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية  5

  معلومات أساسية

 بناء على مقرر    1980أنشأ مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية في سبليت في عام                  
/UNEPي الدولي   االجتماع الحكوم  IG.5/7)   للمساعدة في تنفيذ مكون التخطيط المتكامل لخطة 1977لعام )  54، الفقرة 

وكانت واليته األصلية واسعة من حيث النطاق وتحتوي على         .  1975عمل البحر المتوسط المعتمد في برشلونة في عام         
طور خطة عمل البحر المتوسط، وعلى      ومع ت .  عشرة أعمال ذات أولوية في ستة مجاالت أنشطة تتطلب عمال فوريا           

ضوء التحديات في السياق البيئي العالمي، وخاصة المتعلقة بالمناطق الساحلية، تم إعادة تركيز عمليات مركز األنشطة                 
اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية على الحاجة للتنمية المستدامة للمناطق الساحلية في المنطقة، وخاصة من خالل                

 الصفة  2008وأضفي اعتماد بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في عام          .  رة المتكاملة للمناطق الساحلية   اإلدا
الرسمية على دور مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة                

  .للمناطق الساحلية

�الھدف وبيان الرسالة

إن الھدف المحدد لمركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية ھو المساھمة في التنمية المستدامة                  
وفي ھذا الصدد، فإن رسالة المركز ھي توفير المساعدة          .  للمناطق الساحلية واالستخدام المستدام لمواردھا الطبيعية      

فاقية برشلونة وتلبية االلتزامات بمقتضي بروتوكول اإلدارة المتكاملة        من ات )  1  (4لبلدان البحر المتوسط لتنفيذ المادة      
، وبواسطة تنفيذ، بصورة خاصة، المھام      2005للمناطق الساحلية وتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة،         

  .2008 من بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، 32المعينة له في المادة 

� العمل والقضايا الرئيسيةنطاق

تتألف ميادين العمل الرئيسية لمركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق                
  :الساحلية من

مساعدة األطراف المتعاقدة عاة صياغة وتنفيذ استراتيجيات وطنية لخطط أعمال بمقتضي بروتوكول اإلدارة                .1
   للمناطق الساحلية؛المتكاملة

  مساعدة البلدان في المنطقة لدعم قدراتھا بغرض تيسير التنمية المستدامة للمناطق الساحلية من خالل ضمان أن                 2
البيئة والمناظر الطبيعية تؤخذ في عين االعتبار بالتنسيق مع التطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي؛ صيانة                 

االستخدام المستدام للموارد الطبيعية؛ تحقيق التماسك بين الجمھور والمبادرات         المناطق الساحلية وتكاملھا؛ ضمان     
�الخاصة وبين جميع قرارات السلطات العامة على جميع األصعدة الذي يؤثر على المناطق الساحلية؛

في )  حليةمثل برنامج إدارة المناطق السا    (تجريبية إلدارة السواحل    / مساعدة البلدان في تنفيذ مشروعات بيانية       3
مناطق ساحلية محلية مختارة في البحر المتوسط لبيان تطبيق اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كأداة رئيسية ،                  

إن أھداف مشروعات برنامج إدارة     .  بغرض تنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على وجه التحديد         
تنفيذ التنمية المستدامة في مناطق المشروعات؛ تحديد وتطبيق         المناطق الساحلية ھي وضع أدوات وإجراءات ل       

المنھجيات واألدوات ذات العالقة؛ المساھمة في بناء القدرات على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية؛ ضمان               
�االستخدام الواسع للنتائج المتحققة؛

مية اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خالل        إقامة تعاون إقليمي في ميدان بناء القدرات وزيادة الوعي بأھ           4
�تنظيم أنشطة التدريب والتثقيف وزيادة الوعي وربط الشبكات والمطبوعات ونشر المعلومات؛
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وضع منھجيات وأدوات لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وكذلك تناول المسائل القطاعية المحددة مع التركيز                5
رة المتكاملة للمناطق الساحلية مثل التنمية الحضرية وإدارة الموارد الطبيعية            على السواحل في إطار اإلدا    

والسياحة المستدامة والمناظر الطبيعية وحماية التراث والتآكل الساحلي والتربة والبنية األساسية والنقل                
  .والتلوث والنفايات وتغير المناخ والنظم اإليكولوجية الساحلية المحددة
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   األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة والية مركز  6

  معلومات عامة

 بناء على مقرر    1985أنشأ مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة في تونس في عام                 
/UNEPاألطراف المتعاقدة    IG.23/11)  (             الذي عھد إليه بمسؤولية تقييم حالة التراث الطبيعي والمناظر الطبيعية

.  المعني بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر المتوسط        1982ساعدة البلدان في تنفيذ بروتوكول جنيف لعام        وم
، أشارت األطراف المتعاقدة إلى تصميمھا على جعل البحر المتوسط منطقة رائدة لتطبيق اتفاقية التنوع               1993وفي عام   

البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع        البيولوجي من خالل تعديل اتفاقية برشلونة واعتماد         
الذي بدأ نفاذه في عام     ")  بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي      ("البيولوجي في البحر المتوسط     

1999.  

�الھدف وبيان الرسالة

 خاصة ھو المساھمة في الحماية والصيانة       إن الھدف المحدد لمركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية          
واإلدارة المستدامة للمناطق البحرية والساحلية ذات القيمة الطبيعية والثقافية الخاصة واألنواع المھددة والمھددة                  

  .باالنقراض للحياة الحيوانية والنباتية

ة خاصة ھي تقديم المساعدة     وفي ھذا السياق، فإن رسالة مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماي              
، وبمقتضي بروتوكول   1995 من اتفاقية برشلونة،      10 و 4لألطراف المتعاقدة لتلبية التزاماتھا بناء على المادتين         

المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي؛ تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي لصيانة التنوع البيولوجي في                 
، وكذلك استراتيجية البحر المتوسط للتنمية       2003ذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في عام        منطقة البحر المتوسط ال   

من بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة      )  7  (11 و 9المستدامة وبواسطة تنفيذ المھام المعينة له في المادتين          
  .والتنوع البيولوجي

�نطاق العمل والقضايا الرئيسية

المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي السياسة ويوفر القاعدة التشغيلية ألعمال األطراف            يحدد بروتوكول المناطق    
المتعاقدة، ويحمي التنوع البيولوجي البحري والساحلي من خالل منتدى مكثف مع المنظمات الدولية والوطنية                   

 ھذا الصدد، تكون مجاالت العمل      وفي.  والمنظمات غير الحكومية والجھات المانحة وجميع األطراف الفاعلة األخرى         
  :الرئيسية لمركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة كما يلي

تيسير وتشجيع القيام ببحوث الستكمال قاعدة المعرفة وملء الفجوات في المعرفة بشأن التنوع البيولوجي                 �.1
�البحري والساحلي في منطقة البحر المتوسط؛

 قوائم الجرد ورسم الخرائط ورصد التنوع البيولوجي الساحلي والبحري والمناطق             التيسير والمساھمة في  �.2
�المتمتعة بحماية خاصة في البحر المتوسط؛

التيسير والمساھمة في التقييم والتخفيف من أثر التھديدات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي بما في                 �.3
�ذلك من ممارسات مصايد األسماك غير المستدامة؛

�لمساھمة ومساعدة البلدان في صيانة الموائل الحساسة واألنواع والمواقع؛ا�.4
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تشجيع إنشاء المناطق المتمتعة بحماية خاصة والمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية للبحر المتوسط               �.5
ط بالشبكات  بما في ذلك المناطق خارج الوالية القضائية الوطنية تمشيا مع اإلطار القانوني الدولي وضمان الرب              

 بھدف منع وخفض خسارة التنوع       2000�Naturaوالتآزرات مع جميع الشبكات اإلقليمية وخاصة شبكة         
�البيولوجي البحري والساحلي؛

المساھمة في بناء القدرات والدعم التقني ومساعدة البلدان على حشد موارد مالية اضافية لتنفيذ بروتوكول                   .6
  .وع البيولوجيالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتن

(وفي ھذا الصدد، تؤخذ في عين االعتبار األھداف التي حددتھا القمة العالمية لجوھانسبيرج بشأن التنمية المستدامة                 
وفي سياق المبادئ والمناھج التي حددت في المقدمة التي تشمل جميع مكونات خطة عمل البحر المتوسط،                )  2002

المتمتعة بحماية خاصة بالتأكيد بشكل خاص في عمله على مبدأ مصايد            سيقوم مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق      
  .األسماك المسؤولة
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   والية مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف  7

  معلومات أساسية

 بناء على مقرر االجتماع االستثنائي       1996تم قبول مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف في عام               
قد أنشأ مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف في األصل لتعزيز ونشر اإلنتاج ).  (UNEP/IG.8/7لألطراف المتعاقدة   

والمنھج الذي يطبقه اآلن برنامج األمم المتحدة       .  األنظف، كما عرفه برنامج األمم المتحدة للبيئة في بلدان البحر المتوسط          
إن .  لة لضمان االستدامة واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية       للبيئة ھو تناول أنماط اإلنتاج واالستھالك بطريقة متكام        

تشجيع اإلنتاج واالستھالك المستدامين ھو أحد األھداف استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة وخطة تنفيذ                  
 يكون مركز    على أن  2009مايو  /وباالضافة إلى ذلك، تمت الموافقة في آيار      .  جوھانسبيرج لتحقيق التنمية المستدامة   

�. األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف ھو المركز اإلقليمي التفاقية ستوكھولم بشأن الملوثات العضوية المداومة

�الھدف وبيان الرسالة

إن ھدف مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف ھو المساھمة في منع التلوث واإلدارة المستدامة والفعالة                   
وارد على أساس منھج متكامل لإلنتاج واالستھالك المستدامين الذي اعتمده برنامج األمم               للخدمات والمنتجات والم  

  .المتحدة للبيئة

 4وفي ھذا السياق، يقدم مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف المساعدة لألطراف المتعاقدة في تنفيذ المادة                  
 من بروتوكول النفايات    2-5، والمادة   1996ر البرية،    من بروتوكول المصاد   5، والمادة   1995من اتفاقية برشلونة،    

 حيث يقوم اإلنتاج واالستھالك المستدامين بدور مھم        1994 من بروتوكول عرض البحر،      8، والمادة   1996الخطرة،  
ويقدم .  وكذلك البروتوكوالت األخرى التي تحولت فيھا لإلنتاج واالستھالك المستدامين مسألة رئيسية لتحقيق أھدافھا              

أيضا مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف المساعدة لألطراف المتعلقدة في تعزيز واستخدام آليات تؤدى إلى أنماط                 
  .مستدامة لإلنتاج واالستھالك

�نطاق العمل والقضايا الرئيسية

�:إن نطاق العمل والقضايا الرئيسية لمركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف ھي ما يلي

  في خلق المعرفة لدى متخذي القرارات بشأن الربط بين أنماط اإلنتاج واالستھالك والتدھور البيئي               المساھمة�.1
�لمنطقة البحر المتوسط؛

توفير المساعدة التقنية للجمھور والقطاع الخاص في بلدان البحر المتوسط لخفض التلوث من مصادر برية،                �.2
 تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل ممارسات بيئية        وال سيما المواد الضارة والنفايات الخطرة، من خالل       

�واالنتاج األنظف ومبادئ االتفاقية الدولية لحماية النباتات واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛

تشجيع المنافسة الخضراء كأداة يمكن من خاللھا للمدراء ورجال الصناعة العمل على دفع الشركات الصغيرة               �.3
�لبحر المتوسط إلى النجاح في السوق العالمية؛ومتوسطة الحجم في ا

اإلنتاج للمنظمات  -دعم آليات يمكن من خاللھا استخدام معايير االستدامة بالتدريج في النظام الكلي لالستھالك             �.4
وضع البطاقات البيئية والمشتروات المستدامة واإلدارة المستدامة للمجاالت الصناعية والمسؤولية          :  والشركات

�للشركات وما إلى ذلك؛االجتماعية 

تشجيع أساليب الحياة المستدامة التي تناسب التراث الثقافي والطبيعي واالقتصادي واالجتماعي لمجتمعات                .5
  .البحر المتوسط وتساھم في خلق معلومات وتثقيف باالستھالك المستدام
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   والية مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت  8

  معلومات أساسية

 بناء على مقرر االجتماع الرابع عشر       2005 مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت في عام          أنشأ  
لألطراف المتعاقدة وبالتالي يحل محل مركز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد الذي قبل كمركز ألنشطة إقليمية                 

/UNEP (1993المتعاقدة في عام لخطة عمل البحر المتوسط من قبل االجتماع الثامن لألطراف  IG.3/5 .(  

، خالل االجتماع الرابع عشر لألطراف المتعاقدة، منح مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات             2005وفي عام   
واالتصاالت والية إنشاء بنية أساسية إلدارة المعلومات لتيسير ودعم أنشطة المعلومات واالتصاالت في أنحاء خطة                 

  .عمل البحر المتوسط

�الھدف وبيان الرسالة

إن ھدف مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت ھو المساھمة في جمع المعلومات وتقاسمھا وزيادة وعي                  
وفي ھذا السياق،   .  الجمھور والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات وتعزيزھا على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية           

قليمية للمعلومات واالتصاالت ھي تقديم معلومات كافية وخدمات االتصاالت وتكنولوجيات          فإن رسالة مركز األنشطة اإل    
 من اتفاقية برشلونة بشأن     26 بشأن المشاركة الجماھيرية والمادة      12البنية األساسية إلى األطراف المتعاقدة لتنفيذ المادة        

 على بروتوكوالت مختلفة، ومن ثم تدعم قدرات إدارة          اإلبالغ وكذلك العديد من المواد المتعلقة بمتطلبات اإلبالغ بناء         
ولغرض ضمان توافر معرفة بيئية سليمة علميا ومتماسكة، يحاول         .  المعلومات واالتصاالت لخطة عمل البحر المتوسط     

لدولية مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت بالتعاون الوثيق مع المؤسسات البيئية الرئيسية األخرى والھيئات ا             
  .العاملة في إدارة البيانات البيئية والمعلومات، أن تتحرك بالتدريج نحو نظام تقاسم المعلومات البيئية

�نطاق العمل والقضايا الرئيسية

يجرى تجميع نطاق عمل مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت والقضايا الرئيسية في المجاالت المواضيعية               
  :الرئيسية التالية

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  أوال  

) معلومات خطة عمل البحر المتوسط    (تصميم وتنفيذ بنية اساسية لبيانات بيئية ومكانية مشتركة وخدمات شبكة           �.1
والخارجية فيما بين الدول الساحلية     )  خطة عمل البحر المتوسط   /برنامج األمم المتحدة للبيئة   (للمعلومات الداخلية   

دعم لألطراف المتعاقدة لتنفيذ أنشطة منسقة على المستويين الوطني واإلقليمي وذلك للتنفيذ             للبحر المتوسط ك  
�الكامل التفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا واستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة؛

�تشجيع إنشاء شبكات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛�.2

�؛نشطة اإلبالغ اإللكترونيتقديم المساعدة لألطراف المتعاقدة في أ�.3

  تقاسم المعلومات واالتصاالت والتثقيف والتدريب وزيادة الوعي   ثانيا

بالتعاون الوثيق مع وحدة التنسيق ومكونات خطة عمل البحر المتوسط األخرى، يقوم مركز األنشطة اإلقليمية                    
  :للمعلومات واالتصاالت

تقاسم المعلومات وآليات اإلبالغ من خالل التعاون والتدريب         بتحسين إدارة تدفق البيانات البيئية والمكانية و       �.1
�المالئم؛
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�تحسين اتصاالت خطة عمل البحر المتوسط وتعزيز مبادرات التثقيف ومشاركة األطراف المتعاقدة وملكيتھا؛�.2

 إقامة شراكات عمل طويلة األجل فيما بين مكونات خطة عمل البحر المتوسط واألطراف المتعاقدة في اتفاقية                �.3
�برشلونة والمنظمات غير الحكومية واألطراف الفاعلة األخرى؛

تشجيع المشاركة الجماھيرية وزيادة الوعي بشأن السياسات البيئية والتنمية المستدامة للدول األعضاء المنفردة               .4
  .في االتفاقية

  نشر نتائج من البحوث البيئية ومن الرقابة االبتكارية وتكنولوجيا الرصد  ثالثا

ة المعرفة لملء الفجوة بين العلم والرصد البيئي ووضع السياسة في منطقة البحر المتوسط، مع األخذ                دعم قاعد �.1
في االعتبار الجھود الحالية على المستوى األوروبي المتوسطي للتركيز على الممارسات الجيدة المتعلقة بتنفيذ              

�اتفاقية برشلونة واستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة؛

شجيع تقاسم الخبرة والنتائج الناجمة عن البحوث البيئية والتكنولوجيات المبتكرة، بما في ذلك الناتجة عن                 ت  .2
مبادرات الرقابة المتعلقة ببيئة البحر المتوسط والتنمية المستدامة مثل فريق رقابة األرض والرصد العالمي                

  .للبيئة واألمن

تصاالت استخدام أفضل تكنولوجيا واتصاالت متاحة لخفض اآلثار البيئية         يشجع مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واال     
  .الشاملة لمكونات خطة عمل البحر المتوسط والمساھمة في تخضير اتفاقية برشلونة
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   مصادر تمويل مكونات خطة عمل البحر المتوسط–التذييل األول 

مصادر 
برنامج /التمويل

مركز أنشطة 
 إقليمية

قيمي المركز اإلا مدبول
لالستجابة لحاالت 

 طوارئ التلوث البحري

مركز األنشطة اإلقليمية  الخطة الزرقاء
لبرنامج األعمال ذات 

 األولوية

مركز األنشطة اإلقليمية 
للمناطق المتمتعة بحماية 

 خاصة

مركز األنشطة اإلقليمية 
 لإلنتاج األنظف

مركز األنشطة 
اإلقليمية للمعلومات 

 واالتصاالت

ي المصدر الرئيس
 للتمويل والتوظيف

الصندوق االستئماني 
 للبحر المتوسط

الصندوق االستئماني 
 للبحر المتوسط

الصندوق االستئماني 
حكومة  للبحر المتوسط

 فرنسا

الصندوق االستئماني 
 للبحر المتوسط

الصندوق االستئماني 
 للبحر المتوسط

حكومة إسبانيا من خالل 
وزارة البيئة والشؤون 

ومقاطعة البحرية والريفية 
 كتالونيا للبيئة واالسكان

حكومة إيطاليا على أن 
تخضع لقواعد الميزانية 

 الوطنية

مصادر تمويل 
 اضافية

بلدان البحر المتوسط، 
مرفق البيئة العالمية، 
المفوضية األوروبية، 

البنك الدولي، المصرف 
األوروبي لالستثمار، 

الصندوق الفرنسي لمرفق 
البيئة العالمية، مقترحات 

لقائية من الكفيلين، بما في ت
ذلك البلدان المتطوعة 

وشراكة مع القطاع 
 الخاص

 

حكومة مالطة تقتصر 
على توفير المقر، توفر 
المنظمة البحرية الدولية 

مرتب موظف واحد، 
البرنامج المتكامل 

للتعاون التقني، صناعة 
النفط الفرنسية، 

مساھمات طوعية من 
األطراف المتعاقدة 
وعات والشركاء، مشر

ممولة من المفوضية 
األوروبية ومشروعات 

مخصصة أبرمت 
بشراكة عامة مع القطاع 

 الخاص 

 

،  بلدان البحر المتوسط
المفوضية األوروبية، 
المصرف األوروبي 

لالستثمار، الوكالة 
الفرنسية للتنمية، 
الوكالة اإلسبانية 
للتنمية والتعاون 

الدولي، البنك الدولي، 
شركات خاصة، 

تلقائية من مقترحات 
الكفيلين بما في ذلك 

البلدان المتطوعة 
وشراكة مع القطاع 

 الخاص

حكومة كرواتيا تقتصر 
على توفير المقر وتغطية 

  بعض تكاليف التشغيل

مقترحات تلقائية من 
الكفيلين بما في ذلك 

البلدان المتطوعة وشراكة 
 مع القطاع الخاص 

 

حكومة تونس، مرفق 
البيئة العالمية، البنك 

دولي، الصندوق الفرنسي ال
لمرفق البيئة العالمية، 
المفوضية األوروبية، 

الوكالة اإلسبانية للتنمية 
والتعاون الدولي، 

مقترحات تلقائية من 
الكفيلين بما في ذلك 

البلدان المتطوعة وشراكة 
 مع القطاع الخاص

 

،  مرفق البيئة العالمية
الصندوق االستئماني 

للبحر المتوسط، مقترحات 
ائية من الكفيلين بما في تلق

ذلك البلدان المتطوعة 
وشراكة مع القطاع 

 الخاص

 الصندوق االستئماني ,
للبحر المتوسط، مرفق 

 ISPRAالبيئة العالمية، 
كفاالت من ) عينية(

القطاع الخاص، 
مقترحات تلقائية من 
الكفيلين بما في ذلك 

البلدان المتطوعة 
وشراكة مع القطاع 

  الخاص
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   جدول تآزرات مكونات خطة عمل البحر المتوسط–اني التذييل الث

  :خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق أھداف مشتركة من أجل األعمال التي حددت في الجدول التالي، سيتعاون مكون أو أكثر من مكونات

 
مركز األنشطة اإلقليمية 

 لإلنتاج األنظف
مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات 

 واالتصاالت

شطة اإلقليمية مركز األن
للمناطق المتمتعة بحماية 

 خاصة

مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات 
 األولوية

 الخطة الزرقاء

المركز اإلقليمي 
لالستجابة 

لحاالت طوارئ 
 التلوث البحري

 2-5 و1-5تنفيذ المواد  مدبول
 من بروتوكول 3-5و

 المصادر البرية

يادة إدارة البيانات وعرضھا واإلبالغ وز
  الوعي

تطوير عقدة نظام معلومات خطة عمل البحر 
المتوسط ووضع سجل تصريف الملوثات 

 ونقلھا والتدريب

تقييم إقليمي لحالة النظم 
 اإليكولوجية

تنفيذ مكون التقييم لمشروع 
 منھج النظام اإليكولوجي

التلوث البحري، مكون التلوث من مصادر 
، منھج برية في برامج إدارة المناطق الساحلية
 التلوث البحري والنظام اإليكولوجي

مؤشرات ومتابعة إدارة 
النفايات ومكون التلوث 

ستراتيجية البحري ال
البحر المتوسط للتنمية 
  المستدامة وتغير المناخ

 تقرير عن البيئة والتنمية

حمل الملوثات 
من أنشطة النقل 

 البحري

 

المركز 
اإلقليمي 

لالستجابة 
لحاالت 
طوارئ 
التلوث 

 لبحريا

اإلنتاج واالستھالك 
المستدامين فيما يتعلق 

ببناء السفن وإعادة تدوير 
بما في ذلك (السفن 

 )مراكب النزھة

 

تطوير عقدة نظام معلومات خطة عمل البحر 
، حالة التكنولوجيا، الوقت الفعلي  المتوسط

التقريبي للحصول والتقاسم وأنشطة زيادة 
 الوعي والتثقيف والمعلومات

نواع المكتسحة في إدارة األ
 إطار إدارة مياه الصابورة

إدارة المناطق البحرية 
 الحساسة بشكل خاص

أثر النقل البحري على 
حساسية التنوع البيولوجي 
البحري والساحلي ورسم 
الخرائط المتعلق بالحياة 

الحيوانية والنباتية البحرية 
 والساحلية المحمية

حماية الحياة البرية في 
 حاالت الطوارئ

خطيط البنية األساسية للموانئ بما في ذلك ت
المرافئ ورسم خرائط الحساسية فيما يتعلق 

 بتخطيط الطوارئ

تنفيذ ومتابعة فصل النقل 
استراتيجية البحر في 

المتوسط للتنمية 
 المستدامة

 تغير المناخ

 تقرير عن البيئة والتنمية

 

 

متابعة المياه والطاقة في  الخطة الزرقاء
 مةالمدن المستدا

جمع وتجميع وإدارة البيانات واالحصائيات 
استراتيجية البحر التي تؤكد على مؤشرات 

تقييم الخدمات التي تقدمھا 
النظم اإليكولوجية البحرية 

ستراتيجية البحر متابعة فصول مختلفة ال
وضع أدوات المتوسط للتنمية المستدامة، 
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 مةالمدن المستدا

 تغير المناخ

استراتيجية البحر تنفيذ 
المتوسط للتنمية المستدامة 

وخاصة أولويات المياه 
 والطاقة

 تقرير عن البيئة والتنمية

استراتيجية البحر التي تؤكد على مؤشرات 
  المتوسط للتنمية المستدامة، 

 MISED /نظام معلومات الخطة الزرقاء

النظم اإليكولوجية البحرية 
 والساحلية

اإلدارة المستدامة للموارد 
 البحرية والطبيعية الساحلية

تغير المناخ والتنوع 
  البيولوجي

 تقرير عن البيئة والتنمية

وضع أدوات المتوسط للتنمية المستدامة، 
دام األرض متكيفة مع المناطق لتخطيط استخ

، دراسات  الساحلية، تغير المناخ، مؤشرات
منظورية، تقرير عن البيئة والتنمية، موارد 

تطوير السياحة، التنمية الحضرية  المياه،
 والريفية، مناھج تشاركية

مركز األنشطة 
اإلقليمية 
لبرنامج 

األعمال ذات 
 األولوية

زيادة الوعي والتدريب 
 اج األنظفعلى اإلنت

تقييم وزيادة الوعي بشأن 
اإلنتاج واالستھالك 
المستدامين إلدارة 
 المناطق الساحلية

تطوير موقع ويب، إدارة البيانات، نشر 
تطوير عقدة األنشطة، االستشعار عن بعد، 

نظام معلومات خطة عمل البحر المتوسط، 
التزام اإلبالغ لبروتوكول اإلدارة المتكاملة 

 ةللمناطق الساحلي

إدارة المناطق المتمتعة 
بحماية خاصة، مكون التنوع 

البيولوجي في برامج إدارة 
 المناطق الساحلية

-   

 

مركز األنشطة 
اإلقليمية 
للمناطق 
المتمتعة 

 بحماية خاصة

اإلدارة المستدامة للموارد 
الطبيعية البحرية 

 والساحلية

بروتوكول عقدة نظام معلومات خطة عمل 
موعة البيانات بشأن ، مج البحر المتوسط

المناطق المحمية وموائل التنوع البيولوجي 
واألنواع المھددة، بيانات البحوث ونشرھا، 

إدارة البيانات والمعلومات وزيادة الوعي، فيلم 
وثائقي تثقيفي عن التنوع البيولوجي في البحر 

 المتوسط

    

مركز األنشطة 
اإلقليمية 

للمعلومات 
 واالتصاالت

اإلنتاج نشر مواد عن 
واالستھالك المستدامين، 
 ومجموعة أدوات تثقيفية
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   جدول شراكات مكونات خطة عمل البحر المتوسط–التذييل الثالث 

المركز اإلقليمي لالستجابة  مدبول العناوين
لحاالت طوارئ التلوث 

 البحري

مركز األنشطة اإلقليمية  الخطة الزرقاء
لبرنامج األعمال ذات 

 األولوية

ز األنشطة اإلقليمية للمناطق مرك
 المتمتعة بحماية خاصة

مركز األنشطة اإلقليمية 
 للمعلومات واالتصاالت

مركز األنشطة 
اإلقليمية لإلنتاج 

 األنظف

الشركاء 
 والشراكات

منظمة الصحة 
الوكالة �;العالمية

الدولية للطاقة الذرية
�اتفاقية لندن�;

بروتوكول بازل
Convention;;�
MEhSIP/EIB;�

OSPAR;�
HELCOM;�

MIO/ECSDE�
EUROCHLOR�  

المجلس األوروبي 
�لصناعة الكيماويات

CEFIC�ASCAME�

HELMEPA;�
CLEANUP�
GREECE,�
UNADEP 

المنظمة البحرية الدولية، 
المجلس األوروبي للصناعات 

 الكيميائية
�ICE�Network,�

International�Tanker�
Owners�Pollution�

Federation�Limited�
(ITOPF),���

Sea�Alarm�Foundation,�
�International�

Petroleum�Industry�
Environmental�

Conservation�
Association�(IPIECA),�

Mediterranean�Oil�
Industry�Group�

(MOIG),�International�
Ocean�Institute�(IOI). 

TEEB,�IUCN,� 

الصندوق العالمي للحياة 
�,البرية

Tour�du�Valat,��

CEDARE,��

CIHEAM,��

�معھد مياه البحر المتوسط

�المرصد المتوسطي للطاقة

FEMISE��

مؤسسات مختلفة متوسطية 
وأوروبية تتناول التنمية 
 المستدامة في المنطقة

اللجنة الحكومية 
 اإلقيانوغرافية لليونيسكو

منظمة األغذية 
والزراعة، االتحاد 

الدولي لحفظ الطبيعة 
والموارد الطبيعية، 

  البحر المتوسط

ندوق العالمي للحياة الص
البرية، الوكالة 

األوروبية للبيئة، 
برنامج األمم المتحدة 

االنمائي، الوكالة 
األلمانية للمساعدة 
االنمائية، الشركاء 

في ) مشروع قائم(
البحر األسود والبحر 
البلطيقي، ومنظمات 

غير حكومية في بلدان 
انشطة (البحر المتوسط، 

) يوم السواحل
UNCCD;� 

بحر المتوسط والمؤسسات بلدان ال
�الوطنية

�اتفاقية التنوع البيولوجي

�اتفاقية بون

�اتفاقية برن

-�CGPM�(FAO)�

االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 
�والموارد الطبيعية، البحر المتوسط

�-الصندوق العالمي للحياة البرية 
MedPo�

-�BirdLife�International�

-�ACCOBAMS�

-�MedPAN��

خرى منظمات غير حكومية أ
، ,MEDASSETالسلم األخضر (

TETHYS( 

 

UNEP/GRID,�UNEP�Live,�
UNEP/OARE,�UNEP�

Infoterra,�GEO/GEOSS,�
EEA/Eionet,�

INSPIRE/SEIS,�GMES,�EU�
Green�spider,�ENP,�

MEDSTAT/Env,�EC�FP7,�
CORDIS,�EMODNET,�

EuroMed,�MIRA/MoCo,�
Cosmo-SkyMed 

ASCAME 

Business�Med�

ية المراكز الوطن
�لإلنتاج األنظف

UNITAR,�
RECETOX,�

المراكز اإلقليمية 
بمقتضي اتفاقية 

�استوكھولم

CSIC�Sarria�
Chemical�
Institute�

اتفاقية بازل، المركز 
�في مصر

شعبة التكنولوجيا 
والصناعة واالقتصاد 
لبرنامج األمم المتحدة 

 للبيئة
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