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/IG.19المقرر السادس  6�

  "التعاون والشراكة مع خطة عمل البحر المتوسط والمجتمع المدني"

  

  إن األطراف المتعاقدة في االجتماع السادس عشر،

 إلى أھداف ومرامي خطة عمل البحر المتوسط واتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر                إذ تشير 
، المشار إليھا ھنا باتفاقية برشلونة، التي تضمن الحماية البيئية وتعزيز           1995المتوسط كما عدلت في برشلونة في عام        

  التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسط ومناطقھا الساحلية؛

 أن تحقيق ھذا الھدف واإليفاء بھذه الرسائل يمكن تحقيقھا على نحو أفضل مع وعي ودعم                   إذ تضع في اعتبارھا   
من اتفاقية  )  رابعا  (17 و 15اصة المنظمات غير الحكومية والجمھور طبقا للمادتين        متواصلين من المجتمع المدني وخ    

  برشلونة؛

، طورت عالقات مثمرة مع     1975 إلى أن خطة عمل البحر المتوسط، بھذه الروح، منذ إنشائھا في عام                إذ تشير 
ب من  -1-20قا للمادة   منظمات المجتمع المدني من خالل إنشاء وضع مراقب وشريك للمنظمات غير الحكومية طب             

  اتفاقية برشلونة؛

 إلى التوصيات التي اتفق عليھا كل من االجتماعين الحادي عشر والثاني عشر لألطراف المتعاقدة المعقودين في                 إذ تشير 
 على التوالي المتعلقة بتعاون خطة عمل البحر المتوسط والمنظمات غير الحكومية             2001 وموناكو،   1999مالطة،  

  مال األولوية ومعايير قبولھا؛وأھدافھا وأع

 بأن عددا من األنشطة في برنامج أنشطة خطة عمل البحر المتوسط قد نفذت بالشراكة مع المنظمات غير                     إذ تسلم 
  الحكومية الوطنية واإلقليمية والدولية ومشاركتھا على قدم المساواة مثل أعضاء لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة؛

 ھذا المقرر، اعترافھا بالدور النشط والبناء للمنظمات غير الحكومية الوطنية واإلقليمية والدولية في              ، من خالل  إذ تؤكد 
استراتيجية البحر  /اتفاقية برشلونة بما في ذلك لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة         /منظومة خطة عمل البحر المتوسط    

 أھدافھا؛ وفضال عن ذلك، تعترف بھذا التعاون خاصة من           المتوسط للتنمية المستدامة، وخاصة المساھمة في تحقيق       
خالل التأكيد على خاصية الشراكة لتعزيز تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا واستراتيجية البحر المتوسط للتنمية                 

  المستدامة؛

  تقرر بناء على ذلك أن تعتمد

ة السلوك لشركاء خطة عمل البحر      حقوق ومسؤوليات شركاء خطة عمل البحر المتوسط كما وردت في مدون          �(�أ)
�المتوسط الواردة في المرفق األول بھذا المقرر؛

المنظمات /المعايير واإلجراء لقبول شركاء خطة عمل البحر المتوسط من المنظمات الدولية والمجتمع المدني               ) ب(
  .مقررغير الحكومية وكذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية طبقا للمرفق الثاني بھذا ال

 األطراف المتعاقدة إلى التعاون وتشجيع شركاء خطة عمل البحر           االجتماع السادس عشر لألطراف المتعاقدة    يدعو  
المتوسط على مزيد من تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتھا وكذلك استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة على األصعدة               

  .الدولية والوطنية والمحلية

  :ع السادس عشر لألطراف المتعاقدة األمانة أناالجتمايرجو 
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تضطلع بتقييم القائمة الحالية لشركاء خطة عمل البحر المتوسط على أساس المعايير واإلجراءات المعتمدة                �(�أ)
جديدا لقبول وتجديد الشراكة لغرض تقديم قائمة محدثة لتنظر فيھا وتوافق عليھا اجتماعات المكتب خالل فترة                

�؛2011لى أن تخضع لموافقة االجتماع السابع عشر لألطراف المتعاقدة في عام السنتين القادمة ع

تيسير تنفيذ مدونة سلوك شركاء خطة عمل البحر المتوسط، بالتعاون مع مكونات خطة عمل البحر                �(�ب)
�المتوسط، من خالل تنفيذ جميع األعمال المشار إليھا ھنا باعتبارھا مسؤوليات األمانة؛

ركاء خطة عمل البحر المتوسط من بلدان البحر المتوسط المتقدمة لغرض دعم قدراتھا             توفير المساعدة إلى ش     ) ج(
اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا وكذلك أھداف      /ومساھمتھا في تحقيق أھداف خطة عمل البحر المتوسط         

  .استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة
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  المرفق األول

  مدونة السلوك

ھو ضمان الواجبات األدبية المشتركة لتوجيه الشراكة بين خطة عمل البحر المتوسط                إن ھدف مدونة السلوك      
والمنظمات غير الحكومية وتوفير رؤية أكبر بااللتزامات المتبادلة لكل من المنظمات غير الحكومية وبرنامج األمم                 

  .خطة عمل البحر المتوسط/ المتحدة

لحقيقيين لخطة عمل البحر المتوسط تلتزم في االشتراك في حوار بناء           إن المنظمات غير الحكومية باعتبارھا الشركاء ا      
ومشاورات مع األطراف المتعاقدة ومختلف مكونات خطة عمل البحر المتوسط، تعمل على تيسيرھا أمانة خطة عمل                 

  .البحر المتوسط، لتناول القضايا الرئيسية والسعي للتنفيذ الفعال لعمل خطة عمل البحر المتوسط

  ر�ا� خطة عمل �لبحر �لمتوسطحقو� ش
يمكن للمنظمات غير الحكومية صياغة تعليقات أو تقدم نقدا بناء أو مقترحات بشأن أنشطة خطة عمل              .1

  البحر المتوسط واألطراف المتعاقدة؛

يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدم عروضا مكتوبة لموضوعات ذات عالقة بأھداف االتفاقية               �.2
وتقوم األمانة عادة بتوزيع ھذه الوثائق بما في ذلك نشرھا على             .  مراتخالل االجتماعات والمؤت  

وتشمل مشاركة المنظمات غير الحكومية الحق في الحصول        .  موقع ويب خطة عمل البحر المتوسط     
على جميع الوثائق المتعلقة بعملية اتخاذ القرارات التي تصدر عن االجتماعات وتعميم البيانات                

�؛ .المكتوبة

�ت غير الحكومية ليس لھا حق التصويت؛إن لمنظما�.3

ينبغي أن تنعكس وجھات نظر المنظمات غير الحكومية التي تم اإلعراب عنھا في اجتماع في                  �.4
�التقرير الرسمي لذلك االجتماع؛

ولھذا الغرض، ترسل إليھا، بواسطة اإلنترنت، جميع       .  يحق للمنظمات غير الحكومية أن تحاط علما      �.5
ات خطة عمل البحر المتوسط التي قد تكون ذات أھمية لھا، وبھذه الطريقة              الوثائق التي أعدتھا ھيئ   

�تسمح لھا بوقت كاف لتعد وتشارك بفاعلية في عملية اتخاذ القرارات؛

وتتيح األمانة ومكونات خطة عمل     .  يحق للمنظمات غير الحكومية الحصول على المعلومات البيئية       �.6
 غير الحكومية دون أن تبدى أي إھتمام من ناحيتھا،            البحر المتوسط المعلومات البيئية للمنظمات    

�وبأسرع وقت ممكن بعد تقديم طلبھا؛

ترتبط المنظمات غير الحكومية بشكل وثيق بمختلف مراحل إعداد برامج وأعمال خطة عمل البحر               �.7
�المتوسط ومتابعتھا؛

دة ومقترحات بشأن   يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدم كتابة إلى األمانة تعليقات عامة أو محد             �.8
وتخطر األمانة المكتب   .  موضوعات في اختصاصھا تتعلق بتنفيذ أھداف خطة عمل البحر المتوسط          

�تبعا لذلك؛

تدعي المنظمات غير الحكومية إلى المشاركة في حلقات تدارس ومنتديات ومؤتمرات تنظمھا الھيئات             �.9
�المختلفة لخطة عمل البحر المتوسط؛
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وترسل النشرة إليھا   .  ألنشطتھا"  أمواج المتوسط "ية صفحة في نشرة      تتاح للمنظمات غير الحكوم   �.10
�.مجانا

تدعي المنظمات غير الحكومية إلى تعيين ممثلين في االجتماعات الدورية للمنظمات غير الحكومية              �.11
�المعتمدة، خاصة قبل اجتماع األطراف المتعاقدة؛

لمتوسط والمنظمات غير الحكومية    يمكن التوصل التفاق بين األمانة أو ھيئات خطة عمل البحر ا            �.12
تخصصا، حتى تساھم األخيرة في تنفيذ مھام في إطار برنامج خطة عمل البحر                /األكثر إھتماما 

ومع ذلك، ال تعني الشراكة بين خطة عمل البحر المتوسط والمنظمات غير الحكومية منح              .  المتوسط
�مساعدة مالية بشكل تلقائي؛

أي وقت أن تعلن عن تخليھا عن اإلعتماد الممنوح لھا بواسطة            يمكن للمنظمات غير الحكومية في      �.13
�تقديم إخطار مكتوب إلى األمانة؛

  مسؤوليات شركاء خطة عمل البحر المتوسط

تتضمن المنظمات غير الحكومية في برامج أنشطتھا األھداف التي تسعي إليھا خطة عمل البحر                  .1
برشلونة وبروتوكوالتھا وفي قرارات لجنة      المتوسط ومكوناتھا كما تم اإلعراب عنھا في اتفاقية           

  البحر المتوسط للتنمية المستدامة وفي مقرررات اجتماعات األطراف المتعاقدة؛

من أجل دعم روح التضامن فيما بين شعوب البحر المتوسط، تساھم المنظمات غير الحكومية في                 �.2
أھداف اتفاقية برشلونة   زيادة وعي ومعلومات أعضائھا والجمھور العام، ومن أجل معرفة أفضل ب           

�وبروتوكوالتھا وكذلك منجزات خطة عمل البحر المتوسط؛

ولھذا الغرض، تنشر المنظمات غير الحكومية بيانات ومواد إعالمية ذات عالقة في اجتماعات                �.3
�وأحداث تنظمھا وتنشر الوثائق المتعلقة بأنشطة خطة عمل البحر المتوسط؛

 األمانة ومختلف برامج خطة عمل البحر المتوسط ومراكز          تخطر المنظمات غير الحكومية بانتظام    �.4
األنشطة اإلقليمية بأنشطتھا وكذلك مساھمتھا في تحقيق أھداف خطة عمل البحر المتوسط، اساسا من              
خالل إرسال نشرات إعالمية وتقارير سنوية ومطبوعات أخرى ذات عالقة ومن خالل دعوتھا إلى               

�نشطة األخرى، حسب االقتضاء؛المشاركة في اجتماعاتھا العامة واأل

تعمل المنظمات غير الحكومية على تشجيع ودعم االمتثال التفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا وتساھم             �.5
�في تنفيذھا بدعم من المنظمات غير الحكومية على األصعدة المحلية والوطنية والدولية؛

ألخرى، خاصة القطاع الخاص    تحاول المنظمات غير الحكومية بناء شراكة مع األطراف الفاعلة ا          �.6
والمنظمات غير الحكومية األخرى والسلطات العامة، بغرض االضطالع بتعزيز األنشطة المتعلقة            

�بتنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا؛

تحاول المنظمات غير الحكومية وضع أنشطة للتثقيف البيئي والتدريب في بلدان البحر المتوسط فيما              �.7
� خطة عمل البحر المتوسط؛يتصل بأھداف وأنشطة

تحاول المنظمات غير الحكومية إقامة عالقات وأعمال مشتركة وتآزرات مع المنظمات غير                �.8
�الحكومية األخرى في شمال وجنوب البحر المتوسط؛
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طبقا لخبرائھا وخبراتھا المحددة على المستويات المحلية أو الوطنية أو اإلقليمية، تضع المنظمات               �.9
تھا الفنية وخبرتھا تحت تصرف خطة عمل البحر المتوسط من خالل تقديم              غير الحكومية معرف  

�المشورة أو الشورى ومن خالل المشاركة في عمليات المسح أو األنشطة أو المطبوعات؛

تتصدر المنظمات غير الحكومية بانتظام أنشطة ومشروعات خطة عمل البحر المتوسط باستخدام              �.10
�مختلفة لإلنترنت؛الموارد المتاحة، وخاصة المواقع ال

تعطي المنظمات غير الحكومية موافقتھا أو بناء على طلب أي من ھيئات خطة عمل البحر المتوسط                �.11
المختلفة المعلومات أو الوثائق أو التقارير المتعلقة بموضوعات قيد الدراسة إلى األمانة والبرامج               

�المختلفة ومراكز األنشطة اإلقليمية؛

ية على عالقات مستمرة مع مختلف جھات اتصال خطة عمل البحر            تحافظ المنظمات غير الحكوم   �.12
�المتوسط في البلدان عند وجودھا؛

تساھم المنظمات غير الحكومية وتشارك بانتظام بطريقة نشطة في اجتماعات خطة عمل البحر                �.13
�المتوسط واألنشطة األخرى التي تدعي لھا؛

 عن أي بيانات، سواء شفھية أو كالمية         عند اإلعراب عن آرائھا، تمتنع المنظمات غير الحكومية        �.14
�يمكن أن تنتھك حقوق اآلخرين؛

ال يجب أن تستخدم المنظمات غير الحكومية فرصة اجتماعات خطة عمل البحر المتوسط لإلعراب               �.15
�عن آراء سياسية أو دينية بشأن مسائل غير متعلقة مباشرة باتفاقية برشلونة؛

مات غير الحكومية المعتمدة، ينبغي األخذ في االعتبار         عند تفسير تطبيق الواجبات السابقة للمنظ       .16
  .القدرات والموارد والظروف االجتماعية الثقافية المختلفة وأھداف المنظمات غير الحكومية المعتمدة

إن مساھمة المنظمات غير الحكومية في تنفيذ خطة عمل البحر المتوسط كما وردت تحت                    .17
  .ھا في عملية اإلبالغ لخطة عمل البحر المتوسطينبغي أن يتم اإلبالغ عن" المسؤوليات"

�االمتثال لقواعد السلوك

 في حالة شكوى أو نزاع يتعلق بحقوق وواجبات المنظمات غير الحكومية في إطار خطة عمل البحر                  �.1
المتوسط بين منظمة غير حكومية وھيئات خطة عمل البحر المتوسط، يمكن رفع شكوى مكتوبة إلى                  

وتعمل األمانة على حل النزاع، وإذا لزم األمر، تطلب          .  ظمة غير الحكومية المعنية   األمانة من قبل المن   
�وسيط يعينه المكتب؛

�:إذا كان لدي األمانة رأي معقول بأن منظمة غير حكومية فشلت ماديا في االمتثال لمدونة السلوك ھذه�.2

رحا مكتوبا باألسس   تخطر األمانة المنظمة غير الحكومية باالدعاء بعدم االمتثال وتقدم لھا ش           �(�أ)
�التي قام عليه ھذا اإلدعاء؛

 يوما عقب استالم ھذا االشعار لتقدم لألمانة ردا           30يتاح للمنظمة غير الحكومية مدة       �(�ب)
�مكتوبا على اإلدعاء بعدم االمتثال؛

�تنظر األمانة في الرد المكتوب، وإما�(�ج)

�تقبل الرد وتسحب االشعار؛ أو�(1)
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 يوما من   30ية بوجوب معالجة عدم االمتثال خالل       تنفذ االشعار على المنظمة غير الحكوم     �(2)
�االشعار التالي ھذا؛

 يوما الثانية، يجوز    30وإذا فشلت المنظمة غير الحكومية في عالج انتھاك مدونة السلوك خالل مدة             )  د(
  ،لألمانة أن ترفض تجديد إعتماد المنظمة غير الحكومية كمراقب

لسلوك ھذه، تحت أي ظرف من الظروف، كوسيلة للضغط          وبشرط عدم استخدام عدم االمتثال لمدونة ا      
�.على أي منظمة غير حكومية أو طرد أي منظمة غير حكومية على أساس أسباب تعسفية
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  المرفق الثاني

  معايير االعتماد وتجديدھا وسحب االعتماد واإلجراءات ذات العالقة

  الشروط العامة لالعتماد  :الجزء األول

  :غير الحكومية مؤھلة لصفة مراقبتوجد فئتان من المنظمات 

�المنظمات غير الحكومية الدولية واإلقليمية؛ •

  .المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية  

  :ينبغي لكال الفئتين تلبية الشروط العامة التالية

اتفاقية برشلونة  /تخصصاتھا وميادين عمل خطة عمل البحر المتوسط        )  ميادين(أن تكون ممثلة في ميدان        )  أ(
  وبروتوكالتھا؛

اتفاقية برشلونة  /أن تكون قادرة، من خالل عملھا، على دعم تحقيق أھداف خطة عمل البحر المتوسط                   )  ب(
  وبروتوكوالتھا؛

أو /اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا في المنطقة و     /  أن تكون قادرة على تعريف عمل خطة عمل البحر المتوسط          )  ج(
  بلدانھا؛

اتفاقية برشلونة  /  عات أو برامج محددة، في تنفيذ برامج أنشطة خطة عمل البحر المتوسط           أن تسھم، من خالل مشرو    )  د(
  وبروتوكوالتھا؛

ـ( أن تسھم، من خالل أحداث أو عروض محددة ترتبط بمجال نشاط خطة عمل البحر المتوسط وفي زيادة الوعي                   )  ھ
  الجماھيري؛

راء بشأن تحديد سياسات وبرامج وأعمال خطة عمل         أن توفر، من خالل أنشطة أو خبرات محددة، مشورة الخب          )  و(
  البحر المتوسط؛

/ أن تنشر بانتظام المعلومات ألعضائھا، حسب ما ينطبق، عن معايير وأنشطة وانجازات خطة عمل البحر المتوسط               )  ز(
  اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا في ميادين تخصصاتھا؛

يئات المختلفة لخطة عمل البحر المتوسط، المعلومات أو الوثائق أو          أن توفر، سواء طواعية أو بناء على طلب الھ        )  ح(
  .االراء المتعلقة بمجاالت تخصصاتھا

  معايير وإجراءات محددة لالعتماد   :الجزء الثاني

  االعتماد

  :المحلية/تنطبق المعايير التالية على المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية

تصاصات وأھداف ونطاق لألنشطة متعلقة بمجال نشاط واحد أو أكثر لخطة عمل             أن يكون لھا وضع قانوني واخ     )  أ(
  البحر المتوسط وبنطاق اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا؛

   سنوات على األقل؛4وجدت منذ ) ب(

  تقدم تقارير مالية وعن نشاطھا عن آخر سنتين؛) ج(
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  تعمل بشكل ديموقراطي؛) د(

ـ(   قارھا في بلد من بلدان البحر المتوسط؛توجد مكاتبھا اإلقليمية أو م) ھ

تقدم إثباتا عاما أو متخصصا أو تقنيا أو متخصص علميا بشأن مسائل تتعلق بأنشطة خطة عمل البحر المتوسط                    )  و(
  واتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا؛

  .توكوالتھاتبين ما ھي المساھمات التي يمكن أن تقدمھا إلى خطة عمل البحر المتوسط واالتفاقية وبرو) ز(

  :المحلية/تنطبق المعايير المحددة التالية على المنظمات غير الحكومية الوطنية

  أن تكون أھداف المنظمات غير الحكومية تتعلق عن حق بالبيئة البحرية والمناطق الساحلية؛) أ(

ية أو محلية بشأن    أن تشارك المنظمات غير الحكومية أو ترغب في المشاركة في برامج أو مشروعات محددة وطن              )  ب(
  .تنفيذ خطة عمل البحر المتوسط واتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا

  :إجراءات االعتماد

 أشھر قبل اجتماع األطراف المتعاقدة أو من خالل          6ترسل منظمة غير حكومية الطلب إلى األمانة بمدة           •
ويقدم الطلب  .   الحكومية المعنية  مقترح مقدم من مركز األنشطة اإلقليمية لمدبول بالموافقة على المنظمة غير           

�.باستخدام استمارة الطلب المرفقة باعتبارھا التذييل بھذا المرفق

�يجرى السعي للحصول على رأي مركز األنشطة اإلقليمية •

�مشروع مقترح األمانة المقدم إلى جھة اتصال خطة عمل البحر المتوسط •

�مقرر المكتب بشأن االعتماد •

�ماع األطراف المتعاقدة للموافقة عليهإحالة مقرر المكتب إلى اجت •

  موافقة ضمنية من اجتماع األطراف المتعاقدة  

  :تجديد االعتماد

�تطلب كل منظمة غير حكومية، كل ست سنوات، من األمانة أن تجدد إعتمادھا •

ينبغي أن يبين الطلب المساھمة التي قدمتھا المنظمة غير الحكومية ألنشطة ومشروعات خطة عمل البحر                   
  األحداث/وسط وكذلك حضورھا االجتماعاتالمت

  :إجراءات تجديد االعتماد

 أشھر قبل االجتماع الثالث لألطراف المتعاقدة ، وإال ينظر إلى            6يرسل الطلب إلى األمانة بمدة        •
�المنظمة غير الحكومية على أنھا تتنازل عن إجراءات اعتمادھا

�يجرى السعي للحصول على رأي مركز األنشطة اإلقليمية •

�شروع مقترح األمانة إلى المكتبم •

�يحال مقرر المكتب إلى اجتماع األطراف المتعاقدة للموافقة عليه •
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o  موافقة ضمنية من اجتماع األطراف المتعاقدة  

  االنسحاب من االعتماد

ية لم  عقب االستماع للمنظمة غير الحكومية قيد النظر، يمكن لألمانة أن تسحب االعتماد إذا بدا أن المنظمة غير الحكوم                 
  .تعد تلبي معايير االعتماد وانتھكت مدونة السلوك وفشلت في عالج ھذا االنتھاك طبقا ألحكام مدونة السلوك

 سنوات يؤدي إلى إلغاء     4إن االفتقار الكامل إلى المشاركة في اجتماعات وأنشطة خطة عمل البحر المتوسط طوال                
  .ومية قيد النظراالعتماد تلقائيا عقب االستماع إلى المنظمة غير الحك

  آثار االعتماد   الجزء الثالث

  شركاء خطة عمل البحر المتوسط/قائمة المراقبين من المنظمات غير الحكومية

تضع األمانة قائمة بالشركاء المراقبين لخطة عمل البحر المتوسط وتحديثھا كل اجتماع لألطراف المتعاقدة، وتميز بين                 
  .او المحلية/اإلقليمية وبين المنظمات غير الحكومية الوطنية واو /المنظمات غير الحكومية الدولية و

  المشاركة في أنشطة خطة عمل البحر المتوسط

 من النظام الداخلي كمسألة مبدأ على المنظمات غير الحكومية الدولية دون طلب ترخيص               2-8تنطبق المادة    •
�.وتشمل ھذه االجتماعات مختلف اجتماعات جھات االتصال. خاص

المحلية؛ يمكن  /ء، ويعتمد على جدول األعمال الذي له اھتمام محتمل للمنظمات غير الحكومية الوطنية            واستثنا •
�.أن تطلب األخيرة ترخيصا خاصا من األمانة لحضور اجتماع أو مؤتمر يكون له عالقة مباشرة بھا

البحر المتوسط للتنمية   يحق لكال فئتي المنظمات غير الحكومية المعتمدة كمراقبين التعيين كأعضاء في لجنة               •
�.المستدامة طبقا للنظام الداخلي للجنة

 من النظام الداخلي للجنة البحر      5 من النظام الداخلي التفاقية برشلونة والمادة        2-8ألف و -1-8طبقا للمادة    •
المتوسط للتنمية المستدامة، يمكن أن تمثل المنظمات غير الحكومية المعتمدة طبقا لألحكام واردة الذكر                  

�.مراقبين في اجتماعات اللجنة، بموافقة لجنة التوجيهك

يمكن دعوة المنظمات غير الحكومية المعتمدة إلى حضور اجتماعات مراكز األنشطة اإلقليمية وأفرقة التوجيه               •
�.ألنشطة ھذه المراكز

�.يمكن أن تقدم منظمة غير حكومية مقترحات يجرى التصويت عليھا إذا دعمھا طرف متعاقد •

ونة السلوك أشكال أخرى من المشاركة والشراكة بشأن حقوق وواجبات شركاء خطة عمل البحر               ترد في مد    
  .المتوسط
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  تذييل

  شركاء خطة عمل البحر المتوسط/استمارة طلب وضع مراقبين للمنظمات غير الحكومية

 والعنوان gr.unepmap@unepmedu�رجاء إرسال االستمارة مستكملة والوثائق المطلوبة بالبريد اإللكتروني إلى 
  البريدي

   معلومات عامة-الجزء ألف

  اسم ومختصر المنظمة باإلنجليزية والفرنسية  1

  عنوان المقر  2

  الشارع  

  المدينة  

  البلد  

  الھاتف  

  الفاكس  

  البريد اإللكتروني  

  موقع اإلنترنت  

  سنة التأسيس  3

  نوع المنظمة  4

  حاد؛ مؤسسة؛ منظمة مھنية؛ منظمة جامعةرابطة؛ ات

  الوضع التنظيمي  5

  رئيس المنظمة واسمه بالكامل وعنوانه  

  األمين العام للمنظمة واسمه بالكامل وعنوانه  

  الھيكل والھئات التشغيلية المباشرة  

  العاملون  

  عدد األعضاء  

  التمويل  6

  اشتراكات العضوية) أ(  

  تمويل من الجمھور) ب(  
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  ت خاصةتبرعا) ج(  

  أخرى، رجاء أن تحدد) د(  

  األھداف   7

  رجاء وصف أھداف أو والية أو رسالة منظمتكم باختصار باإلنجليزية أو الفرنسية

  أنشطة منظمتكم  8

  رجاء وصف أنشطة منظمتكم  

  المؤيدون  9

  لمنظمتكم) الجھات المانحة/المؤيدون/األعضاء(رجاء وصف قاعدة الدعم باختصار   

  االعتماد  10

  تماد لدي منظمات دولية وحكومية دولية أخرىاالع  

  المطبوعات  11

  العدد/العناوين  

  ھل تنشر منظمتكم تقريرا سنويا؟  

  نعم  

  ال  

  أو مواد تثقيفية متاحة؟/ھل تنتج منظمتكم قائمة بالمطبوعات و  

   المجاالت الممكنة للتعاون مع خطة عمل البحر المتوسط–الجزء باء 

   منظمتكم التي تتمشي مع برنامج أنشطة وسياسات خطة عمل البحر المتوسطرجاء أن تبين مجاالت أنشطة

  حسن إدارة البيئة والتنمية) أ(  

  تكامل البيئة في التنمية) ب(  

  الجوانب القانونية لتنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا) ج(  

  مكافحة التلوث ومنعه) د(  

ـ(     صيانة التنوع البيولوجي) ھ

  إدارة النظام اإليكولوجي/تكاملة للمناطق الساحليةاإلدارة الم) و(  

  االستھالك واإلنتاج المستدامين) ز(  

  اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية وكفاءة استخدام الموارد) ح(  
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     المشاركة الجماھيرية وزيادة الوعي) ط(  

   طرائق التعاون مع خطة عمل البحر المتوسط–الجزء جيم 

  نظمتكم أن باستطاعتھا المساھمة في أنشطة خطة عمل البحر المتوسط والترويج لقيمھابأي طريقة تشعر م  1

  )الدراسات التقارير، األعمال السابقة في المجال المعني وخبرة أعضائھا وما إلى ذلك: رجاء وصف(

  ما ھو التعاون العملي الذي أقامته مع وحدة التنسيق ومراكز األنشطة اإلقليمية  2

نشطة المشتركة والتعليقات على مشاريع الوثائق وتبادل المعلومات والمشاركة كخبراء والمشاركة في رجاء وصف األ(
  )اجتماعات وأحداث خطة عمل البحر المتوسط وما إلى ذلك

  بأي وسائل وإلى أي جمھور تروج منظمتكم غير الحكومية عمل خطة عمل البحر المتوسط وانجازاتھا  3

  

  االسم والتوقيع

   المنظمةمنصبكم في

  التاريخ

  : أو بالبريد إلىgr.unepmap@unepmedu� رجاء إعادة ھذا االستبيان بالبريد اإللكترون إلى

  وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط

  :رجاء أن ترفق جميع الوثائق المطلوبة لدعم طلبكم للحصول على وضع المراقب

  ظام األساسي نسخة من الن1

   قائمة بأعضاء المنظمة2

   تقرير عن األنشطة األخيرة3

 إعالن بأن منظمتكم تقبل حقوق وواجبات شركاء خطة عمل البحر المتوسط الواردة في مدونة سلوك شركاء الخطة 4
  .التي اعتمدھا االجتماع السادس عشر لألطراف المتعاقدة

  


