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 ورقة حسن اإلدارة  :IG 17/5المقرر 

  
  إن اجتماع األطراف المتعاقدة،

دلت في  من اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط كما ع   ) 6 (18 إلى المادة إذ يشير
  ، المشار إليھا ھنا باتفاقية برشلونة،1995برشلونة في عام 

 واالجتماع   2003 إلى المقررات المعتمدة في االجتماع الثالث عشر المعقود في كاتانيا، إيطاليا، في عام   إذ يشير أيضاً
حر المتوسط وتوجھات  والتقييم الخارجي لخطة عمل الب2005الرابع عشر المعقود في بورتوروز، سلوفينيا، في عام 

  خطة عمل البحر المتوسط في المستقبل على التوالي،

 العمل الذي اضطلعت به لجنة الصياغة التي أنشأھا االجتماع االستثنائي لجھات اتصال خطة عمل  إذ يالحظ مع التقدير
   الذي ترأسته إيطاليا،2006نوفمبر /البحر المتوسط المعقود في كاتانيا، تشرين الثاني

 إلى ضمان حسن اإلدارة الفعالة لخطة عمل البحر المتوسط على أساس التعاون األقوى والتكامل فيما بين        ھدفإذ ي
مكونات خطة عمل للبحر المتوسط المنتج لبرمجة وتخطيط موجھين وزيادة ملكية األطراف المتعاقدة ورؤية أكبر لخطة     

  عمل البحر المتوسط واتفاقية برشلونة في المنطقة،

 أھمية لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ودورھا في تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة         تأكيدإذ يعيد
  وإذ يدرك أھمية مكانھا في منظومة إدارة خطة عمل البحر المتوسط،

 رؤيتھما في المشھد   الحاجة إلى أن تزيد خطة عمل البحر المتوسط ولجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة     إذ يدرك
  الدولي والمساھمة بفاعلية في العمليات الدولية واإلقليمية بشأن التنمية المستدامة،

  ر الموافقة على ورقة حسن اإلدارة كما وردت في المرفق بھذا المقرر،يقر

ائل تنفيذ ورقة حسن  إلى األمانة أن تقدم تقريراً إلى مكتب األطراف المتعاقدة بشأن التدابير المتخذة وطرق ووس   يطلب
  اإلدارة وال سيما األعمال المقترحة كما وردت في المرفق بھذا المقرر،

 من األمانة أن تقترح على مكتب األطراف المتعاقدة أن يوافق ، مع مشاورة مسبقة مع جھات اتصال خطة     يطلب أيضاً
عايير وإجراء اختيار أعضاء لجنة البحر عمل البحر المتوسط وأعضاء لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة، على م  

المتوسط للتنمية المستدامة من المجتمع األكاديمي والعلمي والمنظمات الحكومية الدولية ومشاھير الخبراء كما وردت في    
  ورقة حسن اإلدارة الواردة في المرفق بھذا المقرر،

سط للتنمية المستدامة من المجتمع العلمي  من مكتب األطراف المتعاقدة أن يسمي أعضاء لجنة البحر المتو  يطلب
واألكاديمي والمنظمات الحكومية الدولية ومشاھير الخبراء طبقاً للمعايير واإلجراءات المتفق عليھا كما وردت في الفقرة       

  للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة مع التشكيل الذي تم النص عليه في    2009السابقة لغرض عقد اجتماع في عام    
  .ورقة حسن اإلدارة
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  مل البحر المتوسطأھداف ومبادئ حسن إدارة خطة ع  1

تم تصور خطة عمل البحر المتوسط في األصل ككيان حافز لتوجيه العاملين المتعددين في منطقة البحر المتوسط الذين                  
ـلوكھم وأنشطتھم الجماعية نوعية البيئة        ـدد س وبعد ثالثين عاماً، تطورت الحالة االجتماعية االقتصادية والسياسية        . يح

 اعتراف واسع بأن منظومة خطة عمل البحر المتوسط تحتاج إلى التكيف مع ھذه التغييرات               وھناك. والبيئية في المنطقة  
  .لتلبي على نحو أفضل التحديات المعقدة الحالية

ـواجه خطة عمل البحر المتوسط تحديات ذات عالقات متبادلة لحسن اإلدارة وزيادة الرؤية والحفاظ على وثاقة الصلة                   ت
ـية ا       ـية والتنم ـتحديات البيئ ـستدامة في المنطقة   ب والھدف األساسي من وثيقة حسن اإلدارة ھذه ھو ضمان أن تقوم           . لم

 وال سيما على أساس التنسيق ومناھج العمل        –منظومة خطة عمل البحر المتوسط بوضع وتنفيذ طريقة العمل المطلوبة           
  .وكذلك الھيكل التشغيلي

  :ورة خاصة جانبين مھمينينبغي أن يضمن نظام حسن إدارة خطة عمل البحر المتوسط بص

  عالقات قوية وتعاونية فيما بين مكونات خطة عمل البحر المتوسط والعاملين الرئيسيين،  1

  :نظام تنظيمي لخطة عمل البحر المتوسط يكون  2

  متسقاً مع مقاصد والتزامات اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا واستراتيجياتھا؛  ●

  معاصرة؛مستجيبا لالحتياجات واألولويات ال  ●

  لتلبية األھداف في المستقبل؛) على أساس مبادئ وتدابير حسن اإلدارة(فعاال وكفء   ●

  .مھيكال الستخدام الموارد إلى أمثل حد  ●

  :يكون ھيكل خطة عمل البحر المتوسط الذي يعمل بشكل جيد

  منسقاً من أجل الفاعلية؛  ●

  يضمن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا؛  ●

علية التدابير المتخذة تجاه تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا باستخدام نظام مؤشرات مناسبة يمكن             يضمن فا   ●
  أن تقوم بدور أيضاً في تقييم االتجاھات الممكنة في نوعية البيئة البحرية والمناطق الساحلية؛

ـل مراكز األنشطة اإلقليمية، بما في ذلك مدبول كأجزاء متكاملة               ● ـضمن أن تعم  لخطة عمل البحر المتوسط     ي
  وتركز عملھا على تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتھا؛

ـزاء رئيسية من اتفاقية برشلونة، تقوم بدور كامل ونشط في اتفاقية                     ● ـتعاقدة، كأج ـراف الم ـضمن أن األط ي
  منظومة خطة عمل البحر المتوسط؛/برشلونة

ـستھدف نشر المعلومات على وجه صحيح لتعزيز تنفيذ الفا           ● علية والرؤية السياسية والجماھيرية ودعم االتزام      ي
  .داخل األطراف المتعاقدة
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  آليات التنسيق والترابط  2

  .يتعلق حسن اإلدارة بكل من تحقيق النتائج المرغوبة وتحقيقھا بطريقة صحيحة

لمھمة التي تعمل في داخلھا     تشكل عامة بواسطة المعايير والقيم الثقافية للمنظمة، وبيئة ا        " الطريقة الصحيحة "ونظراً ألن   
ـوارد المتاحة لھا، فال يمكن أن يوجد قالب عالمي لحسن اإلدارة            وينبغي على كل منظمة أن تفصل تعاريف حسن        . والم

  .اإلدارة لتناسب احتياجاتھا وقيمھا

 بخواص حسن اإلدارة فقد نشرت األمم المتحدة قائمة. ھناك بعض المعايير والقيم العالمية التي تطبق عبر الحدود الثقافية     
  :تشمل

  المشاركة،  ●

  الشفافية،  ●

  االستجابة،  ●

  التوجه نحو اتفاق اآلراء،  ●

  اإلنصاف،  ●

  الفاعلية والكفاءة،  ●

  المساءلة،  ●

  .الرؤية االستراتيجية  ●

  .)1997، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "حسن اإلدارة والتنمية البشرية المستدامة: "المصدر(

  . أھداف التنمية المستدامة بشكل واقعي، يجب اتخاذ عمل تجاه ھذا المثال بھدف جعله حقيقةلضمان تحقيق

وفي إطار خطة عمل البحر المتوسط، يجب على األمانة أن توفر قيادة قوية وتعمل كنقطة مرجعية والعمل على تحقيق                   
  .إصالحات في اإلدارة

ـذه الغاية، ينبغي أن يقوم المنسق، بمساعدة            ـل ھ ـن أج  نائب المنسق، باإلشراف على أداء اإلدارة عبر أجل طويل          وم
ـتآزر مع منظمات وبرامج األمم المتحدة األخرى          ـضمان ال وينبغي أن يشمل ھذا التنسيق وإعادة إحياء وتنظيم عمل         . ل

ـشطة اإلقليمية       ـز األن  خطة  ولجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة على ضوء ھياكل إدارة        ) بما في ذلك مدبول   (مراك
  .عمل البحر المتوسط التي قررت األطراف المتعاقدة اصالحھا

ـح أن التنسيق الفعال ضروري عبر خطة عمل البحر المتوسط             ـن الواض وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن توفر األمانة . م
  .التي قررتھا األطراف المتعاقدة، دعم التنسيق الفعال والقيادة والمساءلة" القواعد"بجانب تنفيذ 

ـيجر  ـز المساءلة من خالل فريق التنسيق التنفيذي الذي تترأسه األمانة ويتألف من مدراء مكونات خطة عمل                  س ي تعزي
  .البحر المتوسط لتعزيز التعاون والتنسيق عبر منظومة خطة عمل البحر المتوسط

ـسيق التنفيذي اجتماعات مدراء مراكز األنشطة اإلقليمية            ـريق التن ـنظم ف تظام، أربع مرات في    وينبغي أن يجتمع بان   . ي
  .السنة، ويقدم موجزاً لمناقشاته إلى المكتب وجھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط للعلم والموافقة عليه عندما يطلب

إن المسائل التي يجب أن ينظر فيھا فريق التنسيق التنفيذي تشمل التعاون في وضع وتنفيذ برامج عمل خطة عمل البحر                    
ـيل مسا       ـذلك تفع ـط وك ئل السياسة ذات العالقة وتوفير المشورة لألمانة في مجاالت اختصاص مراكز األنشطة            المتوس

وستكون المھام ذات األولوية لفريق التنسيق      . اإلقليمية بما في ذلك توصيات بشأن طرق ووسائل تناول المسائل التشغيلية          
قليمية بفاعلية ووضع برنامج العمل بناء على       التنفيذي تحديد وتصميم وقيادة تنفيذ عملية تكامل أنشطة مراكز األنشطة اإل          

  .ذلك

ـيجتمع فريق التنسيق التنفيذي بانتظام كما ورد أعاله، ولكن أيضاً عند الطلب في حاالت الضرورة، مع وجود شبكة                    س
  .وستقوم األمانة بوضع جدول أعمال فريق التنسيق التنفيذي. إلكترونية دائمة



UNEP(DEPI)/MED IG.17/10 Annex V 
Page 47  
 
 

  تنفيذ حسن اإلدارة  2-1

ـس    ـون المن ق، بمساعدة نائب المنسق، مسؤوالً عن التنفيذ الكامل ورصد عملية إصالح اإلدارة كما أوجزت في ھذا                يك
. وينبغي أن يتضمن تنفيذ حسن اإلدارة أنشطة للمساعدة على التغلب على العقبات المحتملة لالٌصالح             . القسم من الوثيقة  

  .ا بشكل استباقي كلما كان ممكناًوينبغي توقع العقبات المحتملة وتحديدھا مسبقاً والتصدي لھ

  اإلدارة المالية والمراجعة الحسابية  2-2

لضمان االتساق وتنسيق منظومة خطة عمل البحر المتوسط ووضع عملية تخطيط موحدة، ينبغي أن يصاحب المراجعة                
ـسابية لإلدارة بدقة كل مكون من مكونات خطة عمل البحر المتوسط من خالل مراجعة متقاطعة لخ                 طة عمل البحر   الح

. المتوسط كمنظومة، بما في ذلك األنشطة التي يمولھا الصندوق االستئماني للبحر المتوسط والتي تمولھا مصادر أخرى               
ـي أن تكون التوصيات من عملية المراجعة ذات شفافية وتتقاسمھا مكونات خطة عمل البحر المتوسط والنظر في                   وينبغ

  .ارد المالية ذات العالقةتمھيد الطريق إلى األمام وتوزيع المو

وفضالً عن ذلك، ومع ھدف رؤية واضحة والمساھمة في تحسين إدارة الموارد في منظومة خطة عمل البحر المتوسط،                  
ـذ عمليات المراجعة في عين االعتبار المدى الكامل لألموال التي قامت بحشدھا مكونات خطة عمل البحر المتوسط                   تأخ

  .من مصادر داخلية وخارجية

  االتصاالت الداخلية  2-3

تكون االتصاالت الداخلية، أساساً الموجھة نحو تحسين العالقات فيما بين مكونات خطة عمل البحر المتوسط والعالقات                
مع األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة، منتظمة وشفافة بالكامل لضمان التنسيق وتبادل المعلومات والحصول األمثل               

  .اإلحساس باالنضمام الكامل لمنظومة خطة عمل البحر المتوسطعلى الموارد وتحسين 

ـثل ھذا المنھج يولد مشاركة و        ولھذا يتوقع نقل األغراض واألنشطة واآلثار بوضوح وأن        . عند كل مستوى  " ملكية"إن م
  .توضحھا وتناقشھا مكونات خطة عمل البحر المتوسط واألطراف األخرى العاملة

  . الموزعة على األطراف المتعاقدة بسرعة عقب نشرھا باللغة األصليةينبغي توفير ترجمات الوثائق

  إدارة المعلومات واالتصاالت الخارجية  2-4

ـة عمل البحر المتوسط حجماً كبيراً من البيانات والمعلومات تأتي من تقارير األطراف المتعاقدة                    ـنظومة خط ـولد م ت
الستخدام األمثل للمورد الغني ھذا كأداة لتلبية أھداف اتفاقية         ولضمان ا . وينتجھا عمل مكونات خطة عمل البحر المتوسط      

برشلونة وبروتوكوالتھا واستراتيجياتھا، تتطلب خطة عمل البحر المتوسط نظام بيانات متكامل وفعال وبرنامج اتصاالت        
ـستھدف    ـية م بانتظام وسيجري استعراض سياسة خطة عمل البحر المتوسط المتعلقة بالمعلومات واالتصاالت           . خارج

  .وتحديثھا حسب ما يطلب
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  والية وحدة التنسيق  3

يتعلق ھذا الفصل بالھيئة التي أنشأھا برنامج األمم المتحدة للبيئة في أثينا لتوفيرھا ألمانة اتفاقية برشلونة كما نص على                   
ز أنشطة إقليمية وبالتالي    ومع ذلك ال تتناول والية فريق مدبول الذي يماثل وظيفياً مرك          .  من االتفاقية  17ذلك في المادة    

  .4تكون واليته محددة كما وردت في القسم 

ـرف وحدة التنسيق خارجياً على أنھا            ـي أن ُتع وينبغي استخدام  ". أمانة خطة عمل البحر المتوسط    /اتفاقية برشلونة "ينبغ
  .ةتعبير وحدة التنسيق فقط عندما يكون مطلوباً ألغراض داخلية في برنامج األمم المتحدة للبيئ

ـية برشلونة، فإن الرسالة الشاملة لوحدة التنسيق ھي اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتعزيز                   ـة اتفاق ـبارھا أمان باعت
ـيذ الكامل والصحيح التفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا واستراتيجياتھا والمقررات والتوصيات التي تتخذھا               ـسير التنف وتي

ـراف المتعاقدة     ـتماعات األط لتنسيق ھذه المھمة من خالل ضمان التشغيل الجيد لمنظومة خطة عمل           وتنجز وحدة ا  . اج
  .البحر المتوسط وتيسير عمل األطراف المتعاقدة لتلبية التزاماتھم بمقتضى ھذه االتفاقية

ـل وحدة التنسيق ھو االضطالع بالدعم التقني ومساعدة مراكز األنشطة اإلقليمية لخطة عمل البحر المتوسط     بما (إن عم
  .طبقاً لوالياتھا الفردية، والمقررات المحددة لألطراف المتعاقدة)  مدبولفي ذلك

 من ھذه   7 من اتفاقية برشلونة، تعين بعض المھام المحددة ألمانة االتفاقية، كما يرد في الفقرة الفرعية                17وطبقاً للمادة   
  .المادة التي تنص على تعيين مھام أخرى إلى األمانة من قبل األطراف المتعاقدة

بوضوح ما إذا كانت مھمة ما يتعين أن تضطلع         ) 6انظر القسم   (ينبغي أن يحدد برنامج عمل خطة عمل البحر المتوسط          
ـا وحدة التنسيق و     وينبغي بالمثل أن توضح القرارات األخرى التي       . أو مركز أو أكثر من مراكز األنشطة اإلقليمية       /بھ

ـتخذھا األطراف المتعاقدة في اجتماعات األطراف         المتعاقدة بوضوح ما إذا كانت موجھة بشكل محدد لمركز أو أكثر           ت
ـن مراكز األنشطة اإلقليمية     وعندما ال يتم النص على ذلك، تعتبر وحدة التنسيق مسؤولة مباشرة عن تنفيذ القرارات              . م

  .أمانة خطة عمل البحر المتوسط من قبل األطراف المتعاقدة/المعينة التفاقية برشلونة

أمانة خطة عمل البحر المتوسط المھام      /ساس وفيما يتعلق بواليتھا الشاملة، ينبغي أن تؤدي اتفاقية برشلونة         وعلى ھذا األ  
  :التالية

  1التمثيل والعالقات

ـة عالية المستوى وحوار سياسي مع األطراف المتعاقدة وبلدان ثالثة في جميع المسائل المتعلقة                   ● ـمان سياس ض
  التھا واستراتيجياتھا؛بتنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكو

ـلونة في المحافل الدولية، واالتصال مع لجنة التنمية المستدامة والھيئات الدولية                    ● ـية برش ـة اتفاق ـيل أمان تمث
  واإلقليمية المماثلة األخرى؛

  االتصال مع البلدان التي تستضيف مراكز األنشطة اإلقليمية بشأن مسائل تتعلق بإنشائھا وتشغيلھا؛  ●

  ى اتصال منتظم مع األطراف المتعاقدة عبر جھات اتصالھا المعينة لدي خطة عمل البحر المتوسط؛الحفاظ عل  ●

ـصال مع المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية والعاملين الخاصين بشأن وثاقة موضوع األفقية مع                 ● االت
  بالقضايا القانونية والسياسة العامة؛اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا واستراتيجياتھا وال سيما المسائل المتعلقة 

ـضمان ترابط السياسة والموافقة على توزيع جميع المطبوعات              ● ـراف ل بما في ذلك المطبوعات الورقية     (اإلش
  .والنشرات الصحفية التي تصيغھا مكونات خطة عمل البحر المتوسط) والرقمية

  :الشؤون القانونية

لونة؛ تنسيق الصكوك القانونية التفاقية برشلونة؛ توفير المشورة لألطراف         إدارة الجوانب القانونية التفاقية برش      ●
ـشطة اإلقليمية         ـز األن ـتعاقدة ومراك بشأن المسائل القانونية المتعلقة باتفاقية برشلونة      ) بما في ذلك مدبول   (الم

  .وبروتوكوالتھا

ـالغ وآلية االمتثال كما تتطلبھا اتفاقية برشلونة                 ● ـام اإلب ـشغيل نظ ـمان ت وبروتوكوالتھا بما في ذلك تتبع     ض
  .المعلومات بشأن حالة جميع قرارات ومقررات األطراف المتعاقدة

                                                            
  .عندما يكون ذلك مالئماً) بما في ذلك مدبول(يمكن أن يعھد المنسق بجوانب المھمة ھذه إلى مدراء مراكز األنشطة اإلقليمية    1
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  :إعداد االجتماعات وتنظيمھا

ـيم اجتماعات أي ھيئات استشارية عالية المستوى أو أفرقة عاملة أفقية تنشئھا األطراف المتعاقدة                  ● بما في  (تنظ
ـك لجنة البحر المتوسط للتنمية المس       لألمانة وكذلك تتيح لألمانة وتنظم اجتماعات األطراف المتعاقدة        ) تدامةذل

واجتماعات مؤتمرات المفوضين واالجتماعات المتعلقة بالمسائل القانونية واإلبالغ واالمتثال واجتماعات جھات          
  .اتصال خطة عمل البحر المتوسط واجتماعات مكتب االتفاقية وما إلى ذلك

  :ذهوضع برنامج العمل وتنفي

ووحدة ) بما في ذلك مدبول   (ضمان التنسيق الشامل والمتكامل للعمل الذي تضطلع به مراكز األنشطة اإلقليمية              ●
  :التنسيق نفسھا، بواسطة

  تنسيق إعداد مقترحات لألطراف المتعاقدة تتعلق ببرنامج خماسي إشاري وبرنامج عمل لمدة سنتين؛  ●  

ـد تنفيذ برنامج عمل خطة عمل البحر           ● بما في ذلك المكونات المعينة لمراكز األنشطة       (المتوسط  رص
  وإبالغ األطراف المتعاقدة عنھا بانتظام؛) اإلقليمية ومدبول

ـمي وغير رسمي لمراكز األنشطة اإلقليمية ومدبول بشأن المسائل التي تتطلب                  ● ـيه رس ـر توج توفي
  انوني أو األفقي؛اشتراك وحدة التنسيق في أعمالھا وال سيما المسائل ذات الطابع الق

ـشجيع تدفق المعلومات المنتظم بين وفيما بين مراكز األنشطة اإلقليمية                ● ـسير وت بما في  ) ومدبول(تي
  .ذلك شبكات وتعاون ثنائي بين مكونات خطة عمل البحر المتوسط

  :المعلومات واالتصاالت

  .متوسطتنسيق التنفيذ وتحديث دوري لسياسة معلومات واتصاالت خطة عمل البحر ال  ●

  
  :المسائل المالية

ـنظومة خطة عمل البحر المتوسط مع االحترام الكامل للقواعد السارية واالعتبار                   ● ـية لم ـمان اإلدارة المال ض
  :الخاص لمراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين بما في ذلك

  رصدھا؛إدارة جميع االشتراكات في الصندوق االستئماني للبحر المتوسط والمصروفات منه و  ●  

ـوارد خارجية التي تتلقاھا مكونات خطة عمل البحر المتوسط          ● ـن م ـتراكات م ـد االش مراكز (رص
ـي ذلك مدبول          ـا ف ـية بم ـشطة اإلقليم لضمان أن األنشطة الممولة تتمشى مع والياتھا الفردية        ) األن

  واألھداف الشاملة لمنظومة خطة عمل البحر المتوسط؛

ـتفاظ، بالتنسيق مع مدراء مر       ● ، بمعلومات حديثة تتعلق بجميع     )بما في ذلك مدبول   (اكز األنشطة اإلقليمية    االح
وظائف العاملين في منظومة خطة عمل البحر المتوسط، بما في ذلك وصف األعمال، وضمان التدريب المالئم            

  لموظفي خطة عمل البحر المتوسط؛

ـع استراتيجية وتنفيذھا لجذب موارد إضافية          ● أمانة خطة عمل   /دة قدرة اتفاقية برشلونة   لزيا) مالية وبشرية (وض
، من مصادر تشمل األطراف المتعاقدة والبلدان       )بما في ذلك مدبول   (البحر المتوسط ومراكز األنشطة اإلقليمية      

  .المانحة والقطاع الخاص وما إلى ذلك

م ومساعدة من نائب    أمانة خطة عمل البحر المتوسط بدع     /يشرف منسق خطة عمل البحر المتوسط على اتفاقية برشلونة        
ـسق  ـي أن يضطلع المنسق أساسا بالمھام الدبلوماسية والتمثيلية لألمانة مع قيام نائب المنسق بدور أكبر في                 . المن وينبغ

ـسائل التشغيل اليومية لألمانة       ). مثل استعراض الوثائق والعالقات مع مراكز األنشطة اإلقليمية ومدبول وما إلى ذلك           (م
  . التفصيلي للمھام عند وصف كل وظيفةوسيجري تحديد التقسيم
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  2واليات مراكز األنشطة اإلقليمية والبرامج  4

  : ما يليكحد أدنىينبغي أن تشمل والية كل مركز أنشطة إقليمية 

ـرف بوضوح دوره والمساھمة في تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا                    ● ـية تع ـل وأفق ـويلة األج ـداف ط أھ
  واستراتيجياتھا؛

ـاق الع    ● مل بما في ذلك مبادئ اإلدارة التي يعمل بمقتضاھا مركز األنشطة اإلقليمية بإشارة واضحة للتعاون               نط
ـرى وتنسيق من قبل وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط وأدوار               ـية األخ ـشطة اإلقليم ـز األن ـع مراك م

   المتعاقدة؛اجتماعات جھات االتصال ولجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة واجتماعات األطراف

  .قواعد وإجراءات واضحة ومتطلبات وآليات ذات عالقة بتنفيذ المبادئ  ●

ـضمان المقارنة والتنسيق فيما بين مراكز األنشطة اإلقليمية، ينبغي صياغة الواليات في استمارة معيارية وأن ترتبط                  ل
  .افقرات محددة في اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا واستراتيجياتھ/بوضوح بأقسام

ـل والية طرائق عالقات العمل مع األمانة ومكونات خطة عمل البحر المتوسط األخرى وال سيما                      ـز ك ـي أن تنج ينبغ
ـى آليات إقامة شراكات عمل والحفاظ عليھا فيما بين مكونات خطة عمل البحر المتوسط واألطراف الفاعلة                ـارة إل اإلش

ـل البحر المتوسط، مثل السلطا            ـة عم ـسية لخط ـرى الرئي ت الوطنية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص       األخ
  .والسلطات المحلية

  .ينبغي أن تشير الواليات بوضوح إلى مصادر وآليات تمويل العمليات وأنشطة مركز األنشطة اإلقليمية

ـل والية على كيفية مساھمة مركز األنشطة اإلقليمية في األھداف الجماعية لبرنامج األمم ال                    ـؤكد ك ـي أن ت متحدة ينبغ
خطة عمل البحر المتوسط وال سيما في إدارة المعرفة والنشر وتحسين الرؤية الشاملة لخطة عمل البحر المتوسط                 /للبيئة

  .التي ھي مسؤولية مھمة جماعية جارية لجميع مكونات خطة عمل البحر المتوسط

ويتعين . اف عن األنشطة واألعمال   يجب أن تشمل الوالية مرجعا واضحا وآليات محددة إلبالغ منتظم وفعال وكفوء وشف            
  .توفير ھذا اإلبالغ لألطراف المتعاقدة

                                                            
مراكز "ولھذا فإن جميع اإلشارات في وثيقة حسن اإلدارة إلى . األغراض العملية، ينبغي اعتبار مدبول مركز أنشطة إقليميةلجميع    2

  .ينبغي قراءتھا على أنھا تشمل مدبول أيضا" األنشطة اإلقليمية
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  الوضع المؤسسي لمراكز األنشطة اإلقليمية  5

) UNEP/BUR/64/4انظر الوثيقة    (2006أبريل  / نيسان 7-6كما سلم اجتماع المكتب المعقود في سلوفينيا في الفترة          
ـع مراكز األنشطة اإلقليمية في الوقت           ـر وض الحاضر متفاوت كثيراً ويتراوح ما بين وضع رسمي لألمم المتحدة          يعتب

ـي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري إلى وضع ھيئة            ـز اإلقليم وكالة وطنية كمركز األنشطة اإلقليمية     /كالمرك
ـف ومركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات ومركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحما              ـتاج األنظ ية خاصة إلى   لإلن

ـع    ـدمج "وض في خطة عمل البحر المتوسط مثل مدبول وإلى وضع منظمة غير حكومية كمركز األنشطة اإلقليمية               " م
  .للخطة الزرقاء

لقد تم االعتراف بأن ھذا التنوع يفرض عوائق خطيرة على التنسيق الوظيفي الكامل والتنسيق فيما بين األمانة ومكونات                  
  .خطة عمل البحر المتوسط

ـسيق الوضع المؤسسي لمراكز األنشطة اإلقليمية           إ ـانس وتن مع توضيح أدوارھا المحددة في     ) بما في ذلك مدبول   (ن تج
  .عملية تنفيذ اتفاقية برشلونة مسألة ذات أولوية

  .وتمثل ھذه الحقيقة شرطاً أساسياً مھماً لنظام تشغيلي كامل وموحد لحسن إدارة خطة عمل البحر المتوسط

  .ق، فإن تحويل مراكز األنشطة اإلقليمية إلى مراكز دولية خارج منظومة األمم المتحدة قد يكون مالئماًوفي ھذا السيا
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  برنامج العمل والتخطيط طويل األجل  6

  :المبادئ

ـبؤ في عمل خطة عمل البحر المتوسط، يقوم التخطيط على أساس برنامج خماسي إشاري يوجز األھداف                    ـضمان التن ل
ومن أجل توفير االستمرارية،    . ل منظومة خطة عمل البحر المتوسط عبر فترة خمس سنوات قادمة          ويحدد األعمال داخ  

ـمان الفاعلية ومدي وثاقة الموضوعات والسماح بتعديالت مالئمة لالستجابة للتطورات الجديدة، يجري استعراض               وض
وينظر كل اجتماع لألطراف    . متعاقدةالبرنامج الخماسي اإلشاري وتنقيحه على أساس متجدد في كل اجتماع لألطراف ال           

ـتعاقدة أيضاً في النتائج المؤقتة وحالة التنفيذ المقدمة من أمانة خطة عمل البحر المتوسط، ويعتمد أيضا برنامج عمل                    الم
  .تفصيلي لمدة سنتين يحدد األعمال التي سيضطلع بھا في فترة السنتين التالية

ـن األنشطة الواردة في برنامج ع          ـرض م مل خطة عمل البحر المتوسط ھو تيسير وتعزيز التنفيذ الكامل التفاقية     إن الغ
  .برشلونة وبروتوكوالتھا واستراتيجياتھا وأيضاً مقررات وتوصيات اجتماعات األطراف المتعاقدة

 وينبغي أن يشمل كل من البرنامج الخماسي اإلشاري وبرنامج العمل التفصيلي لمدة سنتين كامل أنشطة خطة عمل البحر 
. المتوسط بما في ذلك األعمال الممولة من الصندوق االستئماني للبحر المتوسط واألعمال التي تمول من مصادر أخرى                

ـن لألنشطة خارج نطاق برنامج العمل المعتمد من قبل اجتماع لألطراف المتعاقدة، عند تبريرھا، أن تضطلع بھا                   ويمك
ومع ذلك، ينبغي أن يوافق المكتب على التعديالت على .  والياتھامكونات خطة عمل البحر المتوسط إذا كانت تتمشى مع

  .برنامج العمل قبل البدء في أي أنشطة اضافية

  :إعداد البرامج المقترحة

تعتمد األطراف المتعاقدة البرنامج الخماسي اإلشاري وبرنامج العمل لمدة سنتين في اجتماعاتھا على أساس مقترح تقدمه                
  .األمانة

ـدة      ـوم وح التنسيق باإلشراف على إعداد مشروع البرامج على أساس مقترحات أولية من مراكز األنشطة اإلقليمية              وتق
  .طبقاً لمجاالت تخصصھا وعلى أساس تحليل النتائج المتحققة

كما اعتمد في   (ينبغي أن تأخذ مقترحات برنامج العمل لمدة سنتين في عين االعتبار البرنامج الخماسي اإلشاري الجارى                
ـ  ـابق لألطراف المتعاقدة    اج ).  من ھذه الوثيقة   7انظر القسم   (، وكذلك نتائج حالة البيئة وتمارين رصد االمتثال         )تماع س

وينبغي على كل مركز أنشطة إقليمية التشاور مع جھات اتصاله المعينة حسب االقتضاء في إعداد المقترحات، ويجري                 
ـشطة اإلقليمية أيضاً على أن تتصل           ـز األن ـشجيع مراك  فيما بينھا في ھذه المرحلة لتعزيز تكاملية أجزائھا المقترحة          ت

  .لبرامج عمل خطة عمل البحر المتوسط

  
  :لكل عنصر مقترح لإلدراج في البرامج، ينبغي أن يعد مكون خطة عمل البحر المتوسط المقترح إطاراً منطقياً كما يلي

  :لكل بند في البرنامج الخماسي اإلشاري

  أھداف ونتائج؛  ●

  أنشطة إشارية لتلبية األھداف؛  ●

  العالقة باالتفاقية والبروتوكوالت واالستراتيجيات المعتمدة ومقررات األطراف المتعاقدة؛  ●

  ؛)الجارية والماضية؛ الخارجية والداخلية في خطة عمل البحر المتوسط(الصلة مع األعمال األخرى   ●

  إشارة عن الموارد المطلوبة؛  ●

  .المخاطر  ●

  :ي برنامج العمل لفترة السنتينولكل عمل ف

  :يكون للعمل المقترح

  ھدفا ونتائج محددة؛  *

  استدامة طويلة األجل ومتابعة للنتائج؛  *



UNEP(DEPI)/MED IG.17/10 Annex V 
Page 53  
 
 

  مؤشرات مقترحة لرصد إنجازه؛  *

  عالقة باالتفاقية والبروتوكوالت واالستراتيجيات المعتمدة ومقررات األطراف المتعاقدة؛/أساس منطقي  *

  ؛)أو في حالة عدم تضمنه، األساس المنطقي إلضافة(متجدد الحالي عالقة مع البرنامج ال  *

   ؛SWOTتحليل   *

ـرى         * ـال األخ ـلة باألعم  وكيفية –) الجارية والماضية؛ الخارجية والداخلية في خطة عمل البحر المتوسط (ص
  ضمان التآزرات؛

   البشرية والمالية؛–الموارد المطلوبة   *

  مصدر الميزانية؛  *

  ليات داخل منظومة خطة عمل البحر المتوسط؛تقسيم المسؤو  *

  .المخاطر وكيفية إدارتھا  *

ـز األنشطة اإلقليمية ومدبول إعداد ھذه البطاقة كأداة للمساعدة في ضمان العالقة والفاعلية                    ـستخدم مراك ـي أن ت ينبغ
 .المتوقعة للنشاط المقترح

ـتالم مقترحات من مراكز أنشطة إقليمية فردية، تقوم وحدة              ـند اس التنسيق بفحصھا من أجل التماسك والجدوى، وال       ع
ـي الجوانب االستراتيجية للعناصر التي تستخدم في السنوات األخيرة من البرنامج اإلشاري المتجدد                  ـر ف ـيما، النظ . س

  .ويجري تشجيع وحدة التنسيق على التشاور مع المنظمات الشركاء، حسب االقتضاء، في ھذه المرحلة

بإرسال مشروعات المقترحات المجمعة للبرنامج الخماسي اإلشاري وبرنامج العمل لفترة السنتين           ثم تقوم وحدة التنسيق     
ـة لجھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط من أجل الحصول على تعليقات ومالحظات أولية مكتوبة بفترة أربعة      القادم

ـھر على األقل قبل اجتماع جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط            ن تستعرض وحدة التنسيق التعليقات     وينبغي أ . أش
ـي اجتماع مدراء مراكز األنشطة اإلقليمية بغرض إعداد مشروع منقح يقدم إلى اجتماع جھات اتصال خطة                    ـواردة ف ال

ـل البحر المتوسط    وينبغي أن تنظر المناقشة في اجتماع جھات االتصاالت بشكل خاص في التماسك الشامل ومدى              . عم
  . العمل لمدة سنتين المقترح والتوجه االستراتيجي للبرنامج الخماسي اإلشاري المتجدد المقترحالجوانب العملية لبرنامج

  .ثم تقدم األمانة مشروع نھائي لكل برنامج إلى اجتماع األطراف المتعاقدة العتماده

  :مقررات وتوصيات اجتماع األطراف المتعاقدة

ـون المقررات التي تتخذھا األطراف المتعا          ـي أن تك وتعتمد األطراف المتعاقدة   . قدة في اجتماعاتھا عملية وموجزة    ينبغ
ـي اإلشاري وبرنامج العمل لمدة سنتين من خالل مقرر في اجتماع األطراف المتعاقدة                ـرنامج الخماس وينبغي على  . الب

ـراف أن تحجم عن اعتماد مقررات إضافية تعين مھام إلى األمانة بدالً من                المھام في  أو باإلضافة إلى، ضم ھذه      (األط
  ).برنامج العمل

ـدد أي مقرر آخر موجه إلى األمانة بوضوح إذا كان موجھاً إلى وحدة التنسيق فقط أو محدد إلى مراكز                        ـي أن يح ينبغ
  .األنشطة اإلقليمية أو إلى مكونات خطة عمل البحر المتوسط ككل

ويمكن تنفيذھا ومقتضبة   ) وليست إعالمية  (إن المقررات الموجھة إلى األطراف المتعاقدة نفسھا ينبغي أن تكون تشغيلية          
ـيم االمتثال في المستقبل             ـسمح بتقي ـة لت ـيه الكفاي ـا ف وينبغي أن تكون مثل ھذه المقررات متماسكة مع التوجھات         . بم

  .االستراتيجية وتوقيت األعمال الواردة في برامج العمل

ـات السياسية والتوصيات من األطراف المتعاقد            ـون اإلعالن ـي أن تك ة والمبادئ التوجيھية التي تعتمدھا األطراف      ينبغ
  .المتعاقدة متميزة عن المقررات وال تخضع لإلبالغ عن االمتثال
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  رصد التقدم المحرز  7

ـروتوكوالتھا واستراتيجياتھا ھو تنفيذ تغييرات حقيقية لتحسين البيئة في منطقة البحر                    ـلونة وب ـية برش ـدف اتفاق إن ھ
فھم جيد للوقوف على ما إذا كان التقدم الذي يجرى تحقيقه ھو من أجل إنجاز األھداف                ومن الضروري توافر    . المتوسط

  .الموضوعة وتحديد أين يكون األداء األفضل المطلوب

ينبغي . ينبغي أن ينظر رصد التقدم في الخطوات المتخذة وأيضا في النتائج على األرض وكذلك أسباب النجاح أو الفشل                 
تغذية مرتدة إلعداد البرامج اإلشارية وبرامج العمل لمدة سنتين في المستقبل وبالتالي تستخدم             أن تكون نتائج ھذا الرصد      

  .لتحسين فاعلية األعمال التي تضطلع بھا مكونات خطة عمل البحر المتوسط واألطراف المتعاقدة نفسھا

ـب نظام مناسب للمؤشرات لقياس فاعلية التدابير المتخذة تجاه تنفيذ اتفاقية ب             رشلونة وبروتوكوالتھا وأيضاً لمعرفة    ويطل
ـر المتوسط         ـئة البح ـي بي ـات ف وينبغي جمع المعلومات ذات العالقة معا من مصادر وطنية مختلفة في نظام          . االتجاھ
  .معلومات متماسك من أجل ھذا الغرض

  اإلبالغ عن حالة البيئة

ـرات رصد النتائج على األرض من اإلبالغ عن حالة البيئة               ـع مؤش ـي جم  وتعتبر مؤشرات حالة البيئة مدخالت      .ينبغ
  .رئيسية لتصميم البرامج اإلشارية لخطة عمل البحر المتوسط في المستقبل

ـوم مكونات عديدة لمنظومة خطة عمل البحر المتوسط بجمع المعلومات عن حالة البيئة بما في ذلك لإليفاء بمتطلبات                    تق
ـروتوكوالت من أجل اإلبالغ التقني إلى خطة عمل ال          وباإلضافة إلى ذلك، تولد أنشطة إقليمية أخرى،       . بحر المتوسط الب

وألسباب .   وأنشطة قيد التنفيذ في الوكالة األوروبية للبيئة، معلومات عن حالة البيئة            MEDSTATبما في ذلك برنامج     
ـاءة واالكتمال، ينبغي على أمانة خطة عمل البحر المتوسط تنسيق أنشطتھا مع المبادرات األخرى ك                . لما كان ممكناً  الكف

ـى التي يتعين أن تتخذھا خطة عمل البحر المتوسط ينبغي أن تكون تكامل البيانات التي تجمعھا مراكز                 ـوة األول والخط
حيث " تقرير واحد "وفي النھاية ينبغي على المنطقة أن تتقدم تجاه منھج          ). بما في ذلك مدبول   (األنشطة اإلقليمية المختلفة    

ـئ        ـة البي ـيانات حال ـع ب ة متبعة معايير متفق عليھا لكي تستخدم ألغراض متعددة، بما في ذلك احتياجات وطنية،              تجم
  .ومتطلبات المفوضية األوروبية ومتطلبات اتفاقيات أخرى وما إلى ذلك

  المؤسسي في األطراف المتعاقدة/التقدم التشريعي

ـية إبالغ خطة عمل البحر المتوسط معلومات عن كيفية امتثال التشري              ـر آل عات والمؤسسات في األطراف المتعاقدة     توف
ـبات اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا بما في ذلك مقررات اجتماعات األطراف المتعاقدة التي توجه إلى األطراف                 لمتطل

وعلى أساس تقارير من األطراف المتعاقدة بشأن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا، ينبغي أن تضع األمانة               . المتعاقدة
ـصف الحالة الشاملة فيما يتعلق بالتقدم التشريعي والمؤسسي في المنطقة            تقر ـراً ي ويمكن أن تستخدم ھذه المعلومات     . ي

ـتحديد الخطوات المطلوبة لتصحيح أي عدم امتثال وتصميم برامج عمل خطة عمل البحر المتوسط بناء على ذلك في                    ل
  .المستقبل

  التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل

ـول حالة تنفيذ برنامج عمل خطة عمل البحر المتوسط الحالي بما في ذلك التفاصيل التقنية المعتبرة                   إن المع  ـومات ح ل
  .مفيدة للفھم والتقييم الصحيحين، مطلوبة لتوجيه إدارتھا وتعتبر أيضا مدخالت لتصميم البرامج في المستقبل

ـصاالت المنتظمة فيما بين مراكز األنشطة اإلقليمية وبي          نھا ووحدة التنسيق ھو مفتاح ضمان التحديد المبكر ألي         إن االت
  .مشاكل تتعلق بتنفيذ برنامج العمل لفترة السنتين

ـشطة اإلقليمية تقارير رسمية منتظمة            ـز األن ـتقدم مراك وينبغي وضع ھذه   . إلى وحدة التنسيق  ) مثال كل ستة أشھر   (س
ويشمل جميع الجوانب الجوھرية واإلدارية والمالية ألنشطة       التقارير على أساس األعمال في برنامج العمل لفترة السنتين          

ـز  ـي أن تؤكد على أي مشاكل تمت مواجھتھا عند التنفيذ أو التي تحتاج إلى الخروج عن برنامج العمل                   . المراك وينبغ
  .المتفق عليه

ضا أن تتاح التقارير لجميع     وينبغي أي . ينبغي أن يناقش المكتب التقارير، التي ستوفر توجيھاً إلى األمانة لحل أي مشاكل            
  .األطراف المتعاقدة

  :، ينبغي أن يقيم اإلبالغ التقدم المحرز فيما يتعلقوكحد أدنى

  ؛)األنشطة(باسم والغرض المحدد من النشاط   ●

  اإلشارة إلى التاريخ الذي منحت فيه الوالية لنشاط محدد والھيئة التي وفرت ھذه الوالية؛  ●
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ـيذ األنشطة تمشياً م      ● ع الغرض والتأكيد على التقارب أو الخروج عن األھداف وتحديد األسباب وتبرير أي             تنف
  تغييرات، ورصد التفاصيل التقنية للتمكن من فھم وتقييم صحيحين؛/خروج

  الفوائد المرتبطة باستخدام منھج موضوعي وشفاف؛/التكاليف  ●

  شطة الرئيسية من قبل خبراء بارزين ومستقلين؛وينبغي تنفيذ تقييمات دورية لجميع األن. أثر النشاط وفاعليته  ●

  .بفاعلية) األنشطة(جھود لحشد الموارد الخارجية لتنفيذ النشاط   ●

  .وينبغي أن يقيّم اإلبالغ أيضاً التماسك بين األعمال الفردية ومساھماتھا تجاه تلبية أھداف خطة عمل البحر المتوسط
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  دور جھات االتصال  8

   عمل البحر المتوسطدور جھات اتصال خطة  8-1

  التعيين

ـات اتصال خطة عمل البحر المتوسط الوزارة            ـين جھ ـوم بتعي الھيئات المختصة التي تمثل األطراف المتعاقدة في       /تق
  .اجتماعات األطراف المتعاقدة

ـات اتصال خطة عمل البحر المتوسط أشخاص لھم صالحيات مالئمة رسمية من إدارة في طرف المتعاقد                   ـثل جھ . يم
ـو  ن بدور القناة الرسمية لالتصال بين األمانة واألطراف المتعاقدة ويحصلون على نسخ من المراسالت فيما بين                ويقوم

ـونات خطة عمل البحر المتوسط األخرى           ـصال مك ـات ات ولإليفاء بمھامھم على الوجه الصحيح، ينبغي أن تتلقى        . جھ
ـات اتصال خطة عمل البحر المتوسط في الوقت المناسب جميع مراس            الت ووثائق خطة عمل البحر المتوسط ذات       جھ

  .العالقة

ـل أسماء ووظائف جھات االتصال المعينة إلى أمانة خطة عمل البحر المتوسط وإلى جميع األطراف المعنية على                   ترس
  .المستوى الوطني

ـر فيما يتعلق بتعيين جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط تخطر به األمانة والسلطات والھي                  ئات المعنية  إن أي تغيي
  .األخرى

  المھام الرئيسية

ـسيق العالقة بين أمانة خطة عمل البحر المتوسط والھيئات الحكومية            ● اإلدارية المعنية بوالية وأنشطة خطة     /تن
  عمل البحر المتوسط

ـع الھيئات الحكومية       ● ـسيق م اإلدارية، حسب االقتضاء، إلعداد اجتماعات األطراف المتعاقدة ونشر وثائق         /التن
  ل األمانة على الھيئات المعنيةعم

  إرسال التعليقات والوثائق الرسمية إلى أمانة خطة عمل البحر المتوسط  ●

  حضور اجتماعات جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط  ●

  نشر التوصيات والقرارات وطنياً التي اعتمدتھا اجتماعات األطراف المتعاقدة والمكتب  ●

  : المتعاقدة وال سيما فيما يتعلقمتابعة تنفيذ مقررات األطراف  ●

  بإجراءات التصديق على الصكوك القانونية لخطة عمل البحر المتوسط  ●

  إعداد التشريعات الوطنية ذات عالقة  ●

  اعتماد وتنفيذ الخطط واالستراتيجيات الوطنية ذات العالقة  ●

  إعداد مشروعات وبرامج لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتھا  ●

   من االتفاقية26 تقارير طبقاً للمادة إعداد وإرسال  ●

   من االتفاقية بشأن االمتثال27إعداد وإرسال تقارير كما تطلب المادة   ●

ـراء وطنيين مالئمين للمشاركة في اجتماعات وأنشطة خطة عمل البحر المتوسط بعد التشاور مع                   ● ـسمية خب ت
  اإلدارية، حسب الحاجة/الھيئات الحكومية

  ات غير الحكومية والشركاء اآلخرين المعنيين بأنشطة خطة عمل البحر المتوسطاالتصال مع المنظم  ●

نشر المعلومات بشأن أنشطة خطة عمل البحر المتوسط واالستفادة، حسب االقتضاء، من وثائق معلومات خطة                 ●
  عمل البحر المتوسط

ـصال مع الممثلين المحليين لمرافق ومؤسسات وبرامج التمويل الدولية لد           ● عم مشروعات متعلقة بتنفيذ خطة االت
  عمل البحر المتوسط

ـن أجل مسائل تتعلق بلجنة البحر المتوسط للتنمية                         ● ـتعاقد م ـرف الم ـع ط ـصال م ـة ات ـدور نقط ـيام ب الق
  استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة/المستدامة
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  التنسيق مع جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية لطرف متعاقد  ●

ـالم و    ● ـشورة لجھات اتصال مراكز األنشطة اإلقليمية حول استراتيجية طرف متعاقد فيما يتعلق               إع ـديم الم تق
  باتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا وسياسات البحر المتوسط األخرى

  إعالم جھات اتصال مراكز األنشطة اإلقليمية حول القرارات واألنشطة التي يمكن أن تكون ذات عالقة بھا  ●

  .نة خطة عمل البحر المتوسط في تحديد خبراء من أجل مبادرات أو مشاورات محددةمساعدة أما  ●

  دعم جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط

  :ينبغي أن تتلقى جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط الدعم التالي، حسب االقتضاء. لإليفاء بمھامھا،

  :اإلدارية/تقوم الھيئات الحكومية

ـسب االقتض      ● ـار، ح اء، جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط بوضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات           بإخط
  وبرامج األطراف المتعاقدة والمشروعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا

  بتوفير أي بيانات ومعلومات ذات عالقة لجھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط   ●

  حر المتوسط عن تعيين جھات اتصال مراكز األنشطة اإلقليميةاستشارة جھات اتصال خطة عمل الب  ●

ـر مصادر كافية لجھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط ، حسب الحاجة، لتنفيذ مھامھا وذلك في سياق                    ● توفي
  السياسات واألولويات المالية والتوظيف الوطنية،

التطورات المتعلقة بتنفيذ، طرف متعاقد،     مواصلة إخطار جھات االتصال الوطنية لخطة عمل البحر المتوسط ب           ●
  .التفاقات بيئية متعددة األطراف ذات العالقة باتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا

  :تقوم أمانة خطة عمل البحر المتوسط

  بتوجيه اتصاالتھا، حسب االقتضاء، مع الطرف المتعاقد من خالل جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط  ●

ـلة إخطار جھ     ● ات اتصال خطة عمل البحر المتوسط بالمراسالت أو الوثائق المرسلة إلى جھات اتصال             مواص
  مركز األنشطة اإلقليمية

ـدعم، بما في ذلك التدريب المالئم، إلى جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط لتمكينھا من تنفيذ                     ● ـر ال توفي
  مھامھا

  العالقات مع جھات اتصال مركز أنشطة إقليمية

ات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية إخطار جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط بأنشطتھا فيما              تواصل جھ   ●
  يتعلق بتنفيذ مقررات وتوصيات األطراف المتعاقدة، بما في ذلك برنامج العمل

ـصال مركز األنشطة اإلقليمية جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط باحتياجات طرف                   ● ـات ات ـر جھ تخط
  داف المحددة في ميدان عملھا المحددمتعاقد واألھ

ـات اتصال خطة عمل البحر المتوسط الدعم الضروري لتنفيذ مھامھا بما في ذلك المساھمات في                    ● ـي جھ تتلق
  إعداد التقارير إلى أمانة خطة عمل البحر المتوسط

ـسق جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط مع جھات اتصال مركز أنشطة إقليمية إعداد اجت                 ● ماعات خطة  تن
  .عمل البحر المتوسط وأنشطتھا األخرى

  

  اختصاصات جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء  8-2

  التعيين

ھيئة مختصة بتعيين جھة اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء للطرف المتعاقد بالتشاور مع جھة               /تقوم وزارة 
  .اتصال خطة عمل البحر المتوسط
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ـثل    إدارية مسؤولة  /جھة اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء أشخاص لھم صالحية مالئمة لھيئة حكومية            يم

  .عن سياسات واسعة لحماية البيئة والتنمية المستدامة

ـل جھة اتصال خطة عمل البحر المتوسط اسم ووظائف جھة االتصال المعينة إلى أمانة خطة عمل البحر المتوسط                    ترس
  .كز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء وكذلك إلى الھيئات المعنية في الطرف المتعاقدومدير مر

  المھام

  :تكون جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء مسؤولة عن

  اإلدارية؛/المحافظة على العالقة بين مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء والھيئات الحكومية  ●

ـي     ● ـساھمة ف ـة اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء من خالل تعليقات         الم ـتماعات جھ ـداد اج  إع
ـدم بناء على مبادرتھا أو تتعلق بوثائق أعدتھا الخطة الزرقاء، بعد التشاور مع ھيئات                    ـواء تق ـرحات س ومقت

  الطرف المتعاقد حسب الحاجة؛

اإلدارية وجھات اتصال   /ات إلى الھيئات الحكومية   حضور اجتماعات جھة االتصال وتقديم تقارير عن االستنتاج         ●
  خطة عمل البحر المتوسط؛

ـشر وثائق تقنية وإعالمية ومبادئ توجيھية ودراسات وما إلى ذلك لمركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء                  ● ن
  على الھيئات المعنية؛

ـيذ مقررات وتوصيات اجتماعات األطراف المتعاقدة بالتشاور م            ● ـتابعة تنف ع جھات اتصال خطة عمل البحر      م
  المتوسط؛

ـر الحكومية والمجتمع األكاديمي والعلمي والعاملين االجتماعيين االقتصاديين                 ● ـنظمات غي ـع الم ـصال م االت
  المعنيين بأنشطة مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء؛

  خطة عمل البحر المتوسط؛إرسال جميع المعلومات والوثائق المطلوبة لتنفيذ مھامھا إلى جھات اتصال   ●

ـشر وترويج وثائق ومطبوعات مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء فيما بين الھيئات الحكومية               ● اإلدارية /ن
  المعنية وكذلك على المؤسسات العامة والخاصة واألفراد المھتمين؛

 األنشطة اإلقليمية للخطة    تنظيم، كلما كان ضروريا، عروض ومناقشات مع الشركاء والخبراء بمشاركة مركز            ●
  الزرقاء لتعزيز أنشطة المركز؛

ـومات إلى مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء تتعلق بدوره كمرصد للبيئة والتنمية في البحر                   ● ـال معل إرس
  المتوسط وكأحد مراكز دعم لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة؛

ـساعدة مركز األنشطة اإلقليمية للخطة ال        ● زرقاء في الحصول على معلومات مفيدة من خالل تحديد المصادر          م
  ذات العالقة واألشخاص الرئيسيين الذين يتعين االتصال بھم؛

ـساھمة في إعداد اجتماعات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة من خالل تعليقات ومقترحات سواء بناء                  ● الم
  د التشاور مع الھيئات الوطنية؛على مبادرته أو تتعلق بوثائق أعدھا المركز بع

  إنتاج مطبوعات مشتركة مع مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء، إذا دعت الحاجة ؛  ●

  .مساعدة مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء في تحديد الخبراء من أجل مبادرات أو مشاورات محددة  ●

  تدابير الدعم

ـاء بمھامھا، من المستصوب لجھات ا       تصال مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء أن تتلقي الدعم التالي، حسب           لإليف
  :االقتضاء

  :تقوم ھيئات الطرف المتعاقد

باالرتباط مع جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء في صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات                ●
  لك إنتاج إحصائيات ومؤشرات ذات عالقة؛الطرف المتعاقد المتعلقة بالتنمية المستدامة بما في ذ

إرسال جميع المعلومات الضرورية إلى جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء وال سيما لمتابعة     ●
  مقررات وتوصيات اجتماع األطراف المتعاقدة ذات العالقة؛
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ـر موارد كافية، حسب الحاجة، إلى جھات اتصال مركز األنشطة اإل             ● قليمية للخطة الزرقاء لتنفيذ مھامھا     بتوفي
  .في سياق سياسات وأولويات مالية وللتوظيف واسعة للطرف المتعاقد

  :يقوم مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء

ـر جميع المعلومات المطلوبة لجھات االتصال لتنفيذ مھامھا بما في ذلك التفاصيل التقنية التي تعتبر مفيدة         ● بتوفي
  ييم الصحيحين؛للفھم والتق

بتوفير الدعم، بما في ذلك التدريب المالئم، إلى جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء لتمكينھا                  ●
  .من تنفيذ مھامھا

  

  اختصاصات جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف  8-3

  التعيين

طة اإلقليمية لإلنتاج األنظف للطرف المتعاقد بالتشاور مع جھة         ھيئة مختصة بتعيين جھة اتصال مركز األنش      /تقوم وزارة 
  .اتصال خطة عمل البحر المتوسط

ـة اتصال مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف أشخاص لديه صالحية مالئمة تعينھم ھيئة حكومية                ـثل جھ إدارية /يم
  .لتلوث وأنماط استھالك طبقاً لرسالة المركزمسؤولة عن سياسات تعزيز تنمية اإلنتاج األنظف مع التركيز على منع ا

  :يتعين أن تكون معايير قرار تعيين جھات االتصال قائمة على

  أو االستھالك المستدام؛/خبرة المرشح في مجال اإلنتاج و  -

ـسة أو مركز المرشح مع القطاعات واألطراف الفاعلة المعنية بمسائل اإلنتاج واالستھالك                  - ـل مؤس مثل (تفاع
  ).ط الصناعية واألعمال ووكاالت حماية المستھلكين وما إلى ذلكالرواب

ـل جھة اتصال خطة عمل البحر المتوسط اسم ووظائف جھة االتصال المعينة إلى أمانة خطة عمل البحر المتوسط                    ترس
  .ومدير مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف وكذلك إلى الھيئات المعنية في الطرف المتعاقد

  المھام

  :كون جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف مسؤولة عنت

  الحفاظ على عالقات مع المركز واألطراف الفاعلة ذات العالقة في الطرف المتعاقد؛  ●

ـساھمة في إعداد اجتماعات جھة اتصال المركز من خالل تعليقات ومقترحات سواء بناء على مبادرتھا أو                   ● الم
  ا المركز بالتشاور مع ھيئات الطرف المتعاقد، حسب الحاجة؛تتعلق بوثائق أعدھ

اإلدارية وجھات اتصال   /حضور اجتماعات جھة االتصال وتقديم تقارير عن استنتاجاتھا إلى الھيئات الحكومية            ●
  خطة عمل البحر المتوسط؛

  ت المعنية؛نشر وثائق تقنية وإعالمية ومبادئ توجيھية ودراسات وما إلى ذلك للمركز على الھيئا  ●

ـد، بالتشاور مع جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط، تنفيذ مقررات وتوصيات اجتماعات األطراف                 ● رص
  المتعاقدة ذات العالقة؛

ـال جميع المعلومات والوثائق المطلوبة إلى جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط لتنفيذ مھامھا بما في         ● إرس
  ذلك تقارير عن التنفيذ؛

ـصال   ● اإلدارية في صياغة سياسات عامة تتعلق باإلنتاج واالستھالك المستدامين وفي / مع الھيئات الحكومية  االت
  وضع برامج مالئمة واتفاقات طوعية مع قطاعات اإلنتاج والمبادرات األخرى؛

  االتصال مع العمليات اإلقليمية والدولية المتعلقة باإلنتاج األنظف؛  ●

ـع الممثلين المحلي       ● ـصال م ين لمرافق ومؤسسات وبرامج التمويل الدولية لدعم المشروعات المتعلقة بتنفيذ          االت
  أنشطة مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف؛
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ـيع األطراف الفاعلة لتحقيق التنفيذ الفعال لإلنتاج المستدام والكفاءة اإليكولوجية واالستھالك                  ● ـع جم ـل م العم

  المسؤول؛

  عاقد فيما يتعلق باإلنتاج األنظف واقتراح أنشطة طبقاً لھذه االحتياجات؛تحديد احتياجات الطرف المت  ●

  ؛)حلقات عمل ودورات وطنية وتبادل الخبراء وما إلى ذلك(تنظيم أنشطة في الطرف المتعاقد   ●

  :توفير معلومات وطنية عن موضوعات محددة  ●

  دراسات ومطبوعات مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف؛  ●

  سات حالة عن تدابير اإلنتاج األنظف؛درا  ●

  .مساعدة المركز في تحديد الخبراء من أجل مبادرات أو مشاورات محددة  ●

  تدابير الدعم

ـاء بمھامھا، من المستصوب أن تتلقى جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف الدعم التالي، حسب                  لإليف
  :االقتضاء

  :تقوم ھيئات الطرف المتعاقد

ـر موارد كافية لجھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف، حسب الحاجة، لتنفيذ مھامھا في                  ● بتوفي
  سياق سياسات وأولويات مالية وللتوظيف واسعة في الطرف المتعاقد؛

ـتعاون مع جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف في صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيج                ● يات ال
  ومشروعات للطرف المتعاقد بشأن اإلنتاج األنظف؛

ـومات الضرورية إلى جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف وال سيما                   ● ـيع المعل ـال جم إرس
  .لمتابعة توصيات اجتماع األطراف المتعاقدة التي توجه إلى األطراف المتعاقدة

  :ظفيقوم مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األن

بتوفير جميع المعلومات المطلوبة لجھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف لتنفيذ مھامھا بما في                 ●
  ذلك التفاصيل التقنية التي تعتبر مفيدة للفھم والتقييم الصحيحين؛

تاج األنظف لتمكينھا   توفير الدعم، بما في ذلك التدريب المالئم، إلى جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية لإلن               ●
  .من تنفيذ مھامھا

  

  اختصاصات جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات  8-4

  التعيين

ـوم وزارة   ـئة مختصة بتعيين جھة اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات للطرف المتعاقد بالتشاور مع جھة               /تق ھي
  .اتصال خطة عمل البحر المتوسط

إدارية مسؤولة عن سياسات البيئة     /ز من أشخاص لديھم صالحيات مالئمة تعينھم ھيئة حكومية        تتألف جھة اتصال المرك   
  .والتنمية المستدامة

ـة اتصال خطة عمل البحر المتوسط اسم جھة االتصال المعينة إلى أمانة خطة عمل البحر المتوسط ومدير                     ـل جھ ترس
  .نية في الطرف المتعاقدمركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات وكذلك إلى الھيئات المع

  المھام

  :تكون جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات مسؤولة عن

  اإلدارية؛/الحفاظ على عالقة بين مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات والھيئات الحكومية  ●

ناء على مبادرتھا   المساھمة في إعداد اجتماعات جھة اتصال المركز من خالل تعليقات ومقترحات سواء تقدم ب               ●
  أو تتعلق بوثائق أعدھا المركز بعد التشاور مع ھيئات الطرف المتعاقد، إذا لزم األمر؛
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اإلدارية وجھات اتصال   /حضور اجتماعات جھة االتصال وتقديم تقارير عن استنتاجاتھا إلى الھيئات الحكومية            ●
  خطة عمل البحر المتوسط؛

  جيھية ودراسات وما إلى ذلك للمركز على الجھات المعنية؛نشر وثائق تقنية وإعالمية ومبادئ تو  ●

متابعة تنفيذ مقررات وتوصيات ذات العالقة باجتماعات األطراف المتعاقدة، بالتشاور مع جھات اتصال خطة                ●
  عمل البحر المتوسط؛

  أنشطة المركز؛االتصال مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع األكاديمي والعلمي ووسائل اإلعالم المعنية ب  ●

  إرسال جميع المعلومات والوثائق المطلوبة لتنفيذ مھامھا إلى جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط؛  ●

  :مواصلة إخطار ودعم أنشطة المركز في مجالي تركيز  ●

ـيا المعلومات واالتصاالت وال سيما تصميم وتنفيذ معلومات خطة عمل البحر المتوسط مع                ● تكنولوج
  ؛)التي تساھم بخبرة تقنية أساساً(وري من األطراف المتعاقدة التعاون الضر

  االتصاالت العامة وزيادة الوعي وعالقات وسائل اإلعالم واالتصاالت؛  ●

  تحديد مجاالت التآزر والتأكيد على التعاون بين أنشطة المركز وأنشطة الوكاالت وبرامج الطرف المتعاقد؛  ●

برامج األوروبية مثل البنية األساسية للمعلومات المكانية في أوروبا والرصد          تحديد التآزرات مع المبادرات وال      ●
ـئة واألمن والمحافل الدولية مثل التوقعات العالمية للبيئة المتعلقة مباشرة بوالية مركز األنشطة                 ـي للبي العالم

  اإلقليمية للمعلومات ومن أجل التعاون معھا عن كثب؛

  أو مشروعات في الطرف المتعاقد؛/ل المشترك بين أنشطة المركز وبرامج وأو التموي/تحديد فرص التمويل و  ●

أو المساھمة في محافل إلكترونية ومواقع ويب ووثائق وتقارير أو مخرجات أخرى للمركز كما يطلب               /البدء و   ●
  أو حسب االقتضاء؛

كارات ذات عالقة يمكن أن     جذب انتباه مركز النشطة اإلقليمية للمعلومات ألي اتصاالت وبرامج وشبكات وابت            ●
  تساعد المركز في أنشطته وواليته؛

  .مساعدة المركز في تحديد الخبراء من أجل مبادرات أو مشاورات محددة  ●

  تدابير الدعم

ـصوب أن تتلقى جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات الدعم التالي، حسب                    ـن المست ـا، م ـاء بمھامھ لإليف
  :االقتضاء

  :الطرف المتعاقدتقوم ھيئات 

ـز األنشطة اإلقليمية للمعلومات في التعريف بسياسات الطرف المتعاقد                    ● ـصال مرك ـات ات ـع جھ ـل م بالعم
  واستراتيجيته ومشروعاته بشأن الوعي البيئي واالتصاالت؛

ـال جميع المعلومات الضرورية إلى جھات اتصال المركز وال سيما متابعة توصيات اجتماعات األطراف              ● إرس
  تعاقدة الموجھة إلى األطراف المتعاقدة؛الم

ـات اتصال المركز المطلوبة لتنفيذ مھامه في سياق السياسات واألولويات المالية                    ● ـية لجھ ـوارد كاف ـر م توفي
  .والتوظيف الواسعة في الطرف المتعاقد

  :يقوم مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات

لمركز لتنفيذ مھامھا بما في ذلك التفاصيل التقنية التي تعتبر          بتوفير جميع المعلومات المطلوبة لجھات اتصال ا        ●
  مفيدة للفھم والتقييم الصحيحين؛

  .توفير الدعم، بما في ذلك التدريب المالئم، إلى جھات اتصال المركز لتمكينھا من تنفيذ مھامھا  ●



UNEP(DEPI)/MED IG.17/10 Annex V 
Page 62  

 
  اختصاصات جھات اتصال مدبول  8-5

  التعيين

ـوم وزارة   ـصة بتعيين جھات ات      /تق ـئة مخت صال مدبول للطرف المتعاقد بالتشاور مع جھة اتصال خطة عمل البحر           ھي
  .المتوسط

ـتألف جھات اتصال مدبول من أشخاص لھم صالحية مالئمة تقوم بتعيينھم ھيئة الطرف المتعاقد المسؤولة عن تنظيم                   ت
  .عمليات التصريف في البيئة البحرية من مصادر برية

ـة اتصال خطة عمل البحر المتوسط         ـل جھ  اسم ووظائف جھات اتصال مدبول المعينة إلى أمانة خطة عمل البحر            ترس
  .المتوسط ومنسق مدبول وكذلك إلى الھيئات المعنية في الطرف المتعاقد

  المھام

  :تكون جھات اتصال مدبول مسؤولة عن

  تنسيق وضمان تنفيذ أنشطة برنامج مدبول في الطرف المتعاقد؛  ●

  اإلدارية؛/ھيئات الحكوميةالحفاظ على عالقة بين مدبول وال  ●

ـساھمة في إعداد اجتماعات جھات اتصال مدبول من خالل تعليقات ومقترحات إما مقدمة بناء على مبادرة                   ● الم
  منھا أو تتعلق بوثائق أعدھا مدبول بعد التشاور مع ھيئات الطرف المتعاقد، حسب الضرورة؛

ـديم تقارير استنتاجاتھا إلى ھيئات           ● ـتماعات وتق ـضور اج إدارية وجھات اتصال خطة عمل البحر      / حكومية ح
  المتوسط؛

ـشر وثائق تقنية ومعلومات ومبادئ توجيھية ودراسات لمدبول على الھيئات المعنية والمؤسسات واألطراف                ● ن
  الفاعلة األخرى ذات العالقة؛

ـات اتصال خطة عمل البحر المتوسط، تنفيذ التوصيات ذات ا                    ● ـع جھ ـشاور م ـتابعة، بالت ـمان وم لعالقة ض
باجتماعات األطراف المتعاقدة بما في ذلك تنفيذ رصد بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر                
ـرية، وبروتوكول منع تلوث البحر المتوسط الناجم عن اإللقاء من السفن والطائرات وبروتوكول منع تلوث                 ب

   الحدود؛البحر المتوسط بواسطة نقل النفايات الخطرة والتخلص منھا عبر

إرسال جميع المعلومات والوثائق المطلوبة إلى جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط لتنفيذ مھامھا، بما في                  ●
  ذلك تقارير بشأن التنفيذ واالمتثال لبروتوكوالت المصادر البرية واإللقاء والنفايات الخطرة، حسب االقتضاء؛

ـر الحكومية والمجتمع ا            ● ـنظمات غي ـع الم ـصال م ألكاديمي والعلمي والعاملين االجتماعيين االقتصاديين     االت
  المعنيين بأنشطة مدبول؛

  االتصال مع جھات اتصال الطرف المتعاقد من أجل اتفاقيات بيئية أخرى ذات عالقة؛  ●

ـع الممثلين المحليين لمرافق ومؤسسات وبرامج التمويل الدولية لدعم المشروعات المتعلقة بتنفيذ                 ● ـصال م االت
   مدبول بصورة عامة وخطط العمل الوطنية بصورة خاصة؛أنشطة

  ضمان إعداد والتعاون في تنفيذ البرنامج الوطني لرصد التلوث البحري للطرف المتعاقد طبقاً لمنھجية مدبول؛  ●

  ضمان جمع البيانات والمعلومات المشتقة من تنفيذ أنشطة الرصد وإرسالھا إلى األمانة؛  ●

ـويل ا        ● ـيذ ط ـتابعة التنف ألجل لخطط العمل الوطنية للتصدي للتلوث من مصادر برية وجمع وإرسال جميع            م
  البيانات والمعلومات ذات العالقة إلى األمانة؛

  .مساعدة مدبول في تحديد الخبراء من أجل مبادرات أو مشاورات محددة  ●

  تدابير الدعم

  :، حسب االقتضاءلإليفاء بمھامھا، من المستصوب لجھات اتصال مدبول تلقي الدعم التالي

  :تقوم ھيئات الطرف المتعاقد

إشراك جھات اتصال مدبول في صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ومشروعات الطرف المتعاقد بشأن منع                ●
  ومكافحة تلوث البيئة البحرية من مصادر برية بما في ذلك الرصد وأنشطة اإللقاء وإدارة النفايات الخطرة؛
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ـال جميع المعلوما     ● ت الضرورية إلى جھات اتصال مدبول وخاصة متابعة توصيات اجتماعات األطراف           إرس
  المتعاقدة الموجھة إلى الطراف المتعاقدة؛

توفير موارد كافية لجھات اتصال مدبول كما يطلب لتنفيذ مھامھا في سياق سياسات وأولويات مالية وللتوظيف                  ●
  .في الطرف المتعاقد

  :يقوم مدبول

ـر جميع ال     ● معلومات المطلوبة لجھات اتصال مدبول لتنفيذ مھامھا بما في ذلك التفاصيل التقنية التي تعتبر              بتوفي
  مفيدة للفھم والتقييم الصحيحين؛

  .توفير الدعم، بما في ذلك التدريب المالئم، إلى جھات اتصال مدبول لتمكينھا من تنفيذ مھامھا  ●

  

  لبرنامج األعمال ذات األولويةاختصاصات جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية  8-6

  التعيين

ـوم وزارة   ھيئة مختصة بتعيين جھة اتصال مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية للطرف المتعاقد              /تق
  .بالتشاور مع جھة اتصال خطة عمل البحر المتوسط

إدارية مسؤولة عن سياسات إدارة     /يةتتألف جھات اتصال المركز من أشخاص لھم صالحيات مالئمة تعينھم جھة حكوم           
  .المناطق الساحلية

ـصال خطة عمل البحر المتوسط اسم ووظائف جھة االتصال المعينة إلى أمانة الخطة ومدير المركز                     ـة ات ـل جھ ترس
  .اإلقليمي لبرنامج األعمال ذات األولوية وكذلك إلى الھيئات المعنية في الطرف المتعاقد

  
  المھام

  :لمركز مسؤولة عنتكون جھات اتصال ا

  الحفاظ على عالقة بين المركز وھيئات الطرف المتعاقد؛  ●

ـساھمة في إعداد اجتماعات جھات اتصال المركز من خالل تعليقات ومقترحات إما تقدم بناء على مبادرة                   ● الم
  منھا أو متعلقة بوثائق أعدھا المركز بعد التشاور مع ھيئات الطرف المتعاقد حسب الضرورة؛

ـضو   ● ـات االتصال وتقديم تقارير عن استنتاجاتھا إلى ھيئات حكومية            ح ـتماعات جھ إدارية وإلى جھات   /ر اج
  اتصال خطة عمل البحر المتوسط؛

  نشر الوثائق التقنية واإلعالمية ومبادئ توجيھية ودراسات للمركز على ھيئات الطرف المتعاقد المعني؛  ●

ـع جھات اتصال خطة عمل الب            ● ـشاور م ـتابعة، بالت حر المتوسط، تنفيذ المقررات والتوصيات ذات العالقة       م
  باجتماعات األطراف المتعاقدة؛

ـر الحكومية والمجتمع األكاديمي والعلمي والعاملين االجتماعيين االقتصاديين                 ● ـنظمات غي ـع الم ـصال م االت
  المعنيين بأنشطة المركز؛

ـال جميع المعلومات والوثائق المطلوبة إلى جھات اتصال خط          ● ة عمل البحر المتوسط عن تنفيذ مھامھا بما إرس
  في ذلك تقارير عن إدارة المناطق الساحلية؛

االتصال بالممثلين المحليين لمرافق ومؤسسات وبرامج التمويل الدولي لدعم المشروعات المتعلقة بتنفيذ أنشطة               ●
  المركز؛

ـتعلقة ببرنامج إدارة المناطق الساحلية والحفاظ            ● ـشطة الم ـتابعة األن  على اتصاالت مع المؤسسات المسؤولة      م
  واألطراف الفاعلة األخرى في تنفيذ توصيات برنامج إدارة المناطق الساحلية؛

  مساعدة المركز في تحديد الخبراء من أجل مبادرات أو مشاورات محددة؛  ●

  .املة للمناطق الساحليةمتابعة أنشطة متعلقة بتنفيذ صكوك اتفاقية برشلونة وااللتزامات المتعلقة باإلدارة المتك  ●
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  تدابير الدعم

  :لإليفاء بمھامھا، من المستصوب لجھات اتصال المركز تلقي الدعم التالي، حسب االقتضاء

  :تقوم ھيئات الطرف المتعاقد

ـع جھات اتصال المركز في صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ومشروعات وطنية بشأن إدارة                  ● ـل م بالعم
  المناطق الساحلية؛

ـال جميع المعلومات الضرورية إلى جھات اتصال المركز وخاصة متابعة توصيات اجتماعات األطراف                ● إرس
  المتعاقدة الموجھة إلى البلدان؛

ـر موارد كافية إلى جھات اتصال المركز حسب الطلب لتنفيذ مھامھا في سياق لسياسات وأولويات مالية                   ● توفي
  .والتوظيف في الطرف المتعاقد

  :ألنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولويةيقوم مركز ا

ـيع المعلومات المطلوبة إلى جھات االتصال لتنفيذ مھامھا بما في ذلك التفاصيل التقنية التي تعتبر                    ● ـر جم بتوفي
  ضرورية للفھم والتقييم الصحيحين؛

  . من تنفيذ مھامھابتوفير الدعم، بما في ذلك التدريب المالئم، إلى جھات اتصال المركز لتمكينھا  ●

  

  

  اختصاصات جھات اتصال المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري  8-7

  التعيين

ـوم وزارة   ھيئة مختصة بتعيين جھات اتصال المركز اإلقليمي للطرف المتعاقد بالتشاور مع جھة اتصال خطة عمل               /تق
  .البحر المتوسط

ـتألف جھات اتصال المركز اإلقليمي من        اشخاص لديھم صالحيات مالئمة تعينھم ھيئة الطرف المتعاقد المسؤولة عن           ت
ـة تتعلق بالتلوث البحري من أنشطة بحرية وتدابير مكافحته           من  – أو جزء    –وإذا لم تكن ھذه الھيئة ھي نفسھا        . سياس

ـسؤولة عن حاالت طوارئ التلوث البحري، من المستصوب النظر في تعيين نقطتي اتصال                ـئة الم واحدة :  للمركز الھي
  .مسؤولة عن االستعداد واالستجابة لحوادث التلوث البحري واألخرى مسؤولة عن منع التلوث من السفن

ـل جھة اتصال خطة عمل البحر المتوسط اسم ووظائف جھات اتصال المركز المعينة إلى أمانة الخطة وإلى مدير                    ترس
  .المركز وكذلك إلى الھيئات المعنية في الطرف المتعاقد

  المھام

  :تكون جھات اتصال المركز مسؤولة عن

  اإلدارية؛/الحفاظ على عالقات بين المركز والھيئات الحكومية  ●

 من بروتوكول المنع وحاالت الطوارئ وأي       7 و 4تزويد المركز بشكل منتظم بالمعلومات المحددة في المادتين           ●
  معلومات أخرى ذات عالقة بتنفيذه؛

ماعات جھة اتصال المركز من خالل تعليقات ومقترحات إما مقدمة بناء على مبادرتھا             المساھمة في إعداد اجت     ●
  أو تتعلق بوثائق أعدھا المركز بعد التشاور مع سلطات الطرف المتعاقد ذات العالقة، حسب الضرورة؛

دارية وإلى  حضور اجتماعات جھات اتصال المركز وتقديم تقارير عن استنتاجاتھا إلى الھيئات الحكومية أو اإل               ●
  جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط؛

ـية ومعلومات ومبادئ توجيھية ودراسات المركز على السلطات المعنية واألطراف الفاعلة                  ● ـق تقن ـشر وثائ ن
  األخرى في داخل الطرف المتعاقد؛

ـشاور مع جھات البحر المتوسط، تنفيذ التوصيات والمقررات ذات العالقة الجتما               ● ـتابعة، بالت عات األطراف  م
ـا في ذلك الرصد، بصورة خاصة، وتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية لمنع التلوث البحري من السفن                  ـتعاقدة بم الم

  واالستجابة له؛
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ـر الحكومية والمجتمع األكاديمي والعلمي والعاملين االجتماعيين االقتصاديين                 ● ـنظمات غي ـع الم ـصال م االت
  المعنيين بأنشطة المركز؛

ـي     ● ـال جم ع المعلومات إلى جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط وتوفيرھا مع الوثائق المطلوبة لتنفيذ              إرس
  مھامھا بما في ذلك تقارير عن تنفيذ واالمتثال لبروتوكول المنع وحاالت الطوارئ حسب االقتضاء

ـصال، حسب االقتضاء، مع السلطات المسؤولة عن تنفيذ اتفاقات المنظمة البحرية الدول              ● ية ومنظمة العمل   االت
  الدولية ذات العالقة؛

ـع الممثلين المحليين لمرافق ومؤسسات وبرامج التمويل الدولية لدعم المشروعات المتعلقة بتنفيذ                 ● ـصال م االت
  أنشطة المركز؛

  ضمان أن مكون الطرف المتعاقد للنظام اإلقليمي لالتصاالت والمعلومات قيد التشغيل الكامل دائماً؛  ●

ساعدة، حسب االقتضاء، إلى المركز لتنظيم أنشطة تدريب واجتماعات وتدريبات وطنية ودون إقليمية             توفير الم   ●
  وإقليمية؛

ـز في إنشاء واالحتفاظ بقواعد بيانات حديثة تتعلق باالستجابة إلى انسكابات النفط وتصريف                  ● ـساعدة المرك م
ـضارة والخطرة األخرى ولمنع التلوث من السفن بما في ذ             ـواد ال " الصفحات القطرية "لك بصورة خاصة    الم

  بشأن موقع ويب المركز؛

توسيع العمل في الطرف المتعاقد، حسب االقتضاء، من قبل وحدة المساعدة في البحر المتوسط عقب تنشيطھا                  ●
  في حالة وقوع حادثة تلوث بحري خطيرة؛

ـلة إخطار المركز بانتظام عن       ● ول عن االستعداد واالستجابة    مكون سلطات الطرف المتعاقد المسؤ    ) أ: (مواص
ـي؛      ـتلوث النفط ـاط االتصال التشغيلية للطرف المتعاقد       ) ب(لل المسؤولة عن  )  ساعة في اليوم   24تعمل  (نق

ـال تقارير التلوث البحري؛         ـتقبال وإرس سلطة الطرف المتعاقد المخولة بالعمل نيابة عن الدولة لطلب         ) ج(اس
  طات الطرف المتعاقد المسؤولة عن منع التلوث من السفن؛سل) د(وتقديم المساعدة في حالة الطوارئ؛ 

  .مساعدة المركز في تحديد الخبراء من أجل مبادرات أو مشاورات محددة  ●

  تدابير الدعم

  :لإليفاء بمھامھا، من المستصوب أن تتلقى جھات اتصال المركز الدعم التالي، حسب االقتضاء

  :تقوم ھيئات الطرف المتعاقد

اتصال المركز في صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ومشروعات الطرف المتعاقد المتعلقة           بإشراك جھات     ●
  بمنع ومكافحة التلوث البحري من أنشطة بحرية؛

ـال جميع المعلومات المطلوبة إلى جھات اتصال المركز وال سيما لمتابعة توصيات اجتماعات األطراف                 ● إرس
  قدة؛المتعاقدة الموجھة إلى األطراف المتعا

ـوارد الكافية إلى جھات اتصال المركز حسب ما تطلب لتنفيذ مھامھا في سياق سياسات وأولويات                    ● ـر الم توفي
  .مالية والتوظيف في الطرف المتعاقد

  :يقوم المركز

ـر جميع المعلومات والتدريب المطلوب لجھات االتصال لتنفيذ مھامھا بما في ذلك التفاصيل التقنية التي                  ● بتوفي
  مفيدة للفھم والتقييم الصحيحين؛تعتبر 

  .توفير الدعم، بما في ذلك التدريب المالئم، إلى جھات االتصال لتمكينھا من تنفيذ مھامھا  ●

في حالة حدوث حاالت طوارئ تلوث بحري، تقام جميع االتصاالت بين المركز والسلطات المختصة للطرف               : مالحظة
ـستمر خالل مركز الطرف ال          ـي وت ـتعاقد المعن  ساعة في اليوم والتي تكون      24متعاقد أو نقطة االتصال التي تعمل       الم

  .مسؤولة عن نشر جميع االتصاالت داخل الطرف المتعاقد
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  اختصاصات جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة  8-8

  التعيين

ة للمناطق المتمتعة بحماية خاصة للطرف المتعاقد       جھة مختصة بتعيين جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمي       /تقوم وزارة 
  .بالتشاور مع جھة اتصال خطة عمل البحر المتوسط

ـة اتصال المركز أشخاص لديھم صالحيات مالئمة تعينھم ھيئة حكومية             ـون جھ إدارية مسؤولة عن سياسة الطرف     /تك
  .المتعاقد بشأن المناطق البحرية المحمية والساحلية للتنوع البيولوجي

رسل جھة اتصال خطة عمل البحر المتوسط اسم ووظائف نقطة االتصال المعينة إلى أمانة خطة عمل البحر المتوسط                  وت
  .ومدير المركز وكذلك إلى الھيئات المعنية في الطرف المتعاقد

  المھام

  :تكون جھات اتصال المركز مسؤولة عن

  ؛اإلدارية/الحفاظ على عالقات بين المركز والھيئات الحكومية  ●

المساھمة في إعداد اجتماعات جھة اتصال المركز من خالل تعليقات ومقترحات سواء قامت بتقديمھا بناء على             ●
  مبادرتھا أو تتعلق بوثائق أعدھا المركز بعد التشاور مع ھيئات الطرف المتعاقد حسب الضرورة؛

ـتماعات جھة االتصال وتقديم تقارير عن استنتاجاتھا إلى الھيئات             ● ـضور اج اإلدارية وإلى جھات   / الحكومية ح
  اتصال خطة عمل البحر المتوسط؛

  نشر الوثائق التقنية واإلعالمية والمبادئ التوجيھية والدراسات للمركز على الجھات المعنية؛  ●

ـات اتصال خطة عمل البحر المتوسط، تنفيذ المقررات والتوصيات ذات العالقة                    ● ـع جھ ـشاور م ـبع، بالت تت
المتعاقدة بما في ذلك تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي لصيانة التنوع البيولوجي في البحر            الجتماعات األطراف   

  المتوسط وخطط العمل الوطنية المتعلقة به؛

ـر الحكومية والمجتمع األكاديمي والعلمي والعاملين االجتماعيين االقتصاديين                 ● ـنظمات غي ـع الم ـصال م االت
  المعنيين بأنشطة المركز؛

ـال جمي    ● ع المعلومات والوثائق المطلوبة إلى جھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط لتنفيذ مھامھا بما في     إرس
ـيذ واالمتثال لبروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي حسب                  ـن التنف ـر ع ـك تقاري ذل

  االقتضاء؛

ـع جھات اتصال أخرى باتفاقيات بيئية ذات عالقة بشأن م                ● ـصال م ـة ات سائل التنوع البيولوجي البحري    إقام
  والساحلي؛

ـع ممثلين محليين لمرافق ومؤسسات وبرامج التمويل الدولي لدعم مشروعات تتعلق بتنفيذ أنشطة      ● ـصال م االت
  المركز وخطط العمل الوطنية؛

ـومات إلى المركز بشأن التنفيذ واالمتثال للبروتوكول المعني بالمناطق المتمتعة ب                 ● ـيع المعل ـال جم حماية إرس
  خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط؛

نشر استبيانات وتحقيقات وما إلى ذلك للمركز بشأن مسائل محددة تتعلق ببروتوكول المناطق المتمتعة بحماية                 ●
  خاصة والتنوع البيولوجي؛

نظمات وأشخاص  نشر إعالنات ودعوات وبرامج وما إلى ذلك ألحداث مختلفة ينظمھا المركز إلى الھيئات والم               ●
  معنيين وما إلى ذلك؛

  التشاور مع الھيئات الحكومية بشأن تسمية خبراء طرف متعاقد للمشاركة في اجتماعات وأنشطة المركز؛  ●

بعثات ذات عالقة ببروتوكول المناطق المتمتعة بحماية       /التنسيق والمساعدة، حسب االقتضاء، في تنظيم أحداث        ●
  رف المتعاقد؛خاصة والتنوع البيولوجي في الط

  .مساعدة المركز في تحديد خبراء من أجل مبادرات أو مشاورات محددة  ●
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  تدابير الدعم

  :لإليفاء بمھامھا، من المستصوب لجھات اتصال المركز الحصول على الدعم التالي، حسب االقتضاء

  :تقوم ھيئات الطرف المتعاقد

ت واستراتيجيات ومشروعات الطرف المتعاقد بشأن      بالعمل مع جھات اتصال المركز في صياغة وتنفيذ سياسا          ●
  التنوع البيولوجي البحري والساحلي بما في ذلك الرصد والبحوث العلمية؛

إرسال جميع المعلومات الضرورية إلى جھات اتصال المركز وال سيما لمتابعة توصيات اجتماعات األطراف                ●
  المتعاقدة الموجھة إلى األطراف المتعاقدة؛

ـر م    ● وارد كافية إلى جھات اتصال المركز حسب االحتياج لتنفيذ مھامھا في سياق سياسات وأولويات مالية               توفي
  .وللتوظيف في الطرف المتعاقد

  :يقوم مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة

ـيع المعلومات المطلوبة إلى جھات اتصال المركز لتنفيذ مھامھا بما في ذلك ال                 ● ـر جم تفاصيل التقنية التي   يوف
  تعتبر مفيدة للفھم والتقييم الصحيحين؛

  .توفير الدعم بما في ذلك التدريب المالئم إلى جھات اتصال المركز لتمكينھا من تنفيذ مھامھا  ●
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  الرؤية  -9

ـسين الرؤية الشاملة لخطة عمل البحر المتوسط ودورھا الرئيسي في حماية منطقة البحر المتوسط ھي مسؤول                  ية إن تح
ـية كبيرة وجارية لجميع مكونات الخطة       ويلتزم كل مركز أنشطة إقليمية ويساھم في األھداف الجماعية لبرنامج          . جماع

ـتحدة للبيئة     ـم الم وتؤكد والية كل مركز    . خطة عمل البحر المتوسط وال سيما في إدارة المعرفة ونشرھا والرؤية          /األم
  .اف تحت التنسيق الشامل ألمانة خطة عمل البحر المتوسطأنشطة إقليمية على كيفية مساھمته في ھذه األھد

ـذا الصدد ولمواصلة التقدم نحو أعمال ملموسة، تحدد السياسة            ـي ھ االستراتيجية المشتركة للمعلومات واالتصاالت    /وف
  : من ھذه الوثيقة4-2الواردة في القسم 

  ت لخطة عمل البحر المتوسط؛أھداف ومشروع مبادئ عامة الستراتيجية مشتركة للمعلومات واالتصاال  ●

  :الطرائق التشغيلية المتعلقة   ●

اليومية واألسبوعية والشھرية والنصف شھرية وما      (بإدارة ونشر المسائل المتعلقة بالمعلومات العادية         ●
  ؛)إلى ذلك

ـوارئ     ● ـاالت الط ـات   /ح ـداث الرئيسية وما إلى ذلك        (األزم ـوادث واألح وتحديد الطرائق  ) أي الح
ـسؤوليات    ـل البحر المتوسط واألمانة وكيفية زيادة الرؤية وحشد               وم ـة عم ـونات خط ـية مك عمل

  .االستجابات بطريقة منسقة في ظروف خاصة

ـياج إلى استراتيجيات لوسائل اإلعالم قادرة على التكيف مع رسائل خطة عمل البحر المتوسط                    ـسياسة االحت ـدد ال تح
  .لجمھور مستھدف واستخدام أدوات ذات آثار مضاعفة

ـدى النتائج الرئيسية      إن والملموسة لتنفيذ سياسة المعلومات واالتصاالت لخطة عمل البحر المتوسط ھو          ) المشتركة( إح
ـھري        ـصف ش ـر ن ـة البيئة    "تقري ـن حال تصيغه األمانة على أساس تقارير األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة      " ع

ـروتوكوالتھا والبيانات المتاحة بشكل عام والتركيز على        وسيساعد نشر  .  المجاالت المواضيعية الختصاص المراكز    وب
  .اتفاقية برشلونة/ھذا التقرير في زيادة رؤية خطة عمل البحر المتوسط

  

  االختصاصات الجديدة للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة  10

ـر المتوسط للتنمية المستدامة في عام             ـنة البح ـشئت لج توسط كھيئة استشارية    في إطار خطة عمل البحر الم      1995أن
ـتعاقدة لمساعدتھا في جھودھا المبذولة لتكامل المسائل البيئية في برامجھا االجتماعية االقتصادية، وعن                 ـراف الم لألط

ـيام بذلك، تعزيز سياسات التنمية المستدامة في منطقة البحر المتوسط             ـريق الق إن اللجنة تشكيل فريد باعتباره يمثل      . ط
ـين ومجتم     ـين حكومي عات محلية وعاملين اجتماعيين اقتصاديين ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية           ممثل

ـا تشارك على قدم المساواة      وخالل العقد األول من وجودھا، نفذت اللجنة مشروعات ذات نوعية عالية وحشدت            . وكلھ
متكاملة للمناطق الساحلية والسياحة    العمل بشأن موضوعات ذات أولوية للبحر المتوسط وال سيما موارد المياه واإلدارة ال            

  .والصناعة وما إلى ذلك ووضع استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة

ـد عشر سنوات من تأسيسھا، تحتاج اللجنة إلى إصالحھا مع األخذ في االعتبار التطورات الدولية واإلقليمية الجديدة          وبع
وكيفما ). أللفية واستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة وما إلى ذلك        خطة جوھانسبرغ للتنفيذ واألھداف اإلنمائية ل     (

ـان الخيار المختار، ينبغي البحث عن تفاعل بين اللجنة ولجنة األمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة مثالً فيما يتعلق                    ك
ـيار الموضوعات التي ينبغي أن تدخل نسمة من الھواء المنعش إلى اللجن             ة وتسمح بتكامل أكثر في األعمال الدولية       باخت

ـري تنفيذھا في صالح التنمية المستدامة         ـي يج وفضالً عن ذلك، ينبغي استعراض تشكيل اللجنة لضمان أنھا تحقق          . الت
ـدعم اإلحساس بالملكية لكامل مجتمع البحر المتوسط          ـر وت ـيالً أكب وفضالً عن ذلك، يجب توضيح دور اللجنة في . تمث

  .ظومة الشاملة لخطة عمل البحر المتوسط واتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھاعالقته بالمن

  

  الوالية  -1

  :إن لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ھي ھيئة استشارية وتمثل محفالً للمداولة مع الرساالت األساسية التالية

طقة في اعتماد وتنفيذ سياسات التنمية      مساعدة بلدان البحر المتوسط واألطراف الفاعلة النشطة األخرى في المن           ●
  المستدامة بما في ذلك تكامل االعتبارات البيئية في السياسات األخرى؛
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ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة من خالل أدوات وآليات ومعايير مالئمة تعزز                 ●
  على نحو أفضل وظيفة المتابعة الكفؤة؛

ـشجيع تبادل      ● الخبرات والممارسات الجيدة فيما يتعلق بتكامل السياسات البيئية واالجتماعية االقتصادية وكذلك           ت
  أمثلة تبين تطبيق االلتزامات الدولية بالتنمية المستدامة على مقاييس مناسبة في البلدان المختلفة؛

ـتھا ودعم التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي ل                 ● ـري مواجھ ـي يج ـبات الت ـد العق لتنفيذ الفعال لمبدأ التنمية    تحدي
  المستدامة؛

  تنسيق الصياغة الدورية لتقرير بشأن حالة تنفيذ توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة؛  ●

توضيح اآلراء بشأن برنامج العمل الشامل لخطة عمل البحر المتوسط وتشغيل وحدة التنسيق ومراكز األنشطة                 ●
  .اتفاقية برشلونة ككل/ات االستدامة في منظومة خطة عمل البحر المتوسطاإلقليمية بھدف تكامل اعتبار

  التشكيل  -2

ـنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ھي محفل للمداولة وتبادل الخبرات بشأن مسائل التنمية المستدامة التي تشكل              إن لج
ـراف المھتمة في منطقة البحر المتوسط           ـيع األط ـاغالً لجم ئم إشراك أكبر تنوع ممكن من العاملين       ولھذا فمن المال  . ش

  :ولتحقيق ھذا، ينبغي التوسع في تشكيل اللجنة كما يلي. الوطنيين في عمل اللجنة لضمان نشر مفاھيم تشجعھا اللجنة

   ممثالً تعينھم الھيئات المختصة لألطراف المتعاقدة22  ●

   ممثلين عن السلطات المحلية3  ●

  ومية ممثلين عن المنظمات غير الحك3  ●

   ممثلين عن األطراف الفاعلة االجتماعية االقتصادية3  ●

   ممثلين عن المجتمع العلمي3  ●

   ممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية العاملة في مجال التنمية المستدامة3  ●

   خبراء بارزين في مجال موضوعات جدول أعمال اجتماع لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة3  ●

ـي بذ   ل الجھود لضمان مشاركة ممثلين من كل من القطاع البيئي والتنموي المتعلق بموضوعات جدول أعمال كل                ينبغ
  .اجتماع للجنة

  .ينبغي ضمان التمثيل الجغرافي المالئم ومشاركة وسائل اإلعالم

  دورية عقد االجتماعات  -3

  .ا تدعو الحاجةتعقد اللجنة اجتماعاً عادياً على أساس نصف سنوي ودورات استثنائية عندم

  لجنة التوجيه  -4

  .تشرف لجنة التوجيه التي تجتمع سنوياً على عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة بين الدورات

  األمانة  -5

  .تكون أمانة اللجنة تحت سلطة وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط

  

  التشغيل  -6

ـد اللجنة اجتماعاً عادياً على أساس نصف سنوي م          وتركز كل دورة على مسائل     . ع برنامج تخطيط متعدد السنوات    تعق
وعلى ) موضوعات استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ولجنة األمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة           (قطاعية  

ـسائل قطاعية متقاطعة      ). يا وما إلى ذلك  التعليم وحصول الجمھور على المعلومات والتمويل والتعاون ونقل التكنولوج        (م
ـدم توصيات اللجنة لينظر فيھا اجتماع األطراف المتعاقدة عقب مناقشتھا في اجتماع جھات اتصال خطة عمل البحر           وتق

وينبغي أن تؤثر استنتاجات االجتماعات على برنامج عمل منظومة خطة عمل البحر المتوسط، وتنفيذ اتفاقية                . المتوسط
  .برشلونة في األطراف المتعاقدة
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  التقارير  -7

قبل كل دورة، ينبغي أن يوفر كل عضو تقريراً موجزاً يركز على تنفيذ توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة                   
ـي تعده األمانة        ـشروع أساس ـبه م وينبغي أن توفر مراكز    . ثم تعد األمانة تقريراً موجزاً يقدم في بداية كل دورة         . يعق

  . عن تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بأعمالھااألنشطة اإلقليمية أيضاً تقريراً
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  األعمال المطلوبة لتتمشى منظومة خطة عمل البحر المتوسط مع ورقة حسن اإلدارة

  

  .سيجري إعادة إنشاء وظيفة نائب المنسق مع مسؤوليات أفقية ومسؤوليات تشغيلية ومتعلقة بالشبكات أكثر  1

ـريق تنسيق تنفيذي له المھ           2 ـشاء ف ـيجري إن ام والوظائف المشار إليھا في وظيفة حسن اإلدارة وتنظيم         س
  .اجتماعات مدراء مراكز األنشطة اإلقليمية وإبالغ المكتب وجھات اتصال خطة عمل البحر المتوسط

ـيقوم فريق التنسيق التنفيذي بتصميم ووضع نظام لتكامل األنشطة التي تنفذھا مكونات خطة عمل البحر                  3 س
  .سنتين على أساس قسم البرمجة في وثيقة حسن اإلدارةالمتوسط خالل فترة ال

ـيجري تحسين نظام المراجعة الحسابية الحالي مع مراجعة حسابية متقاطعة منتظمة لجميع مكونات خطة                 4 س
ـل البحر المتوسط    وسينظر في جميع األنشطة الممولة من الصندوق االستئماني للبحر المتوسط وكذلك           . عم

  .ة أخرىالممولة من مصادر خارجي

  .سيجري تخصيص قسم محدد لموقع ويب إنترنت خطة عمل البحر المتوسط لعملية إصالح اإلدارة  5

ـداد استمارة معيارية لتجميع وتنقيح واليات مكونات خطة عمل البحر المتوسط وتوزعه وحدة                  6 ـيجري إع س
  .التنسيق ليوافق عليه مؤتمر األطراف

تنقيح واليته طبقاً لالستمارة المتفق عليھا بالتشاور مع        /ط بتجميع سيقوم كل مكون لخطة عمل البحر المتوس        7
  .وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط وفريق التنسيق التنفيذي لتوافق عليه األطراف المتعاقدة

. سيجري وضع شكل لتنسيق اتفاقات البلد المضيف لمراكز األنشطة اإلقليمية تمشياً مع معايير األمم المتحدة                8
  .ي اإلشارة إلى اتفاقات البلد المضيف في كل والية لمركز أنشطة إقليميةوستجر

  .تقييم مزايا وعيوب منح صفة دولية لمراكز األنشطة اإلقليمية  9

  .استعراض وتحديث سياسة المعلومات واالتصاالت لخطة عمل البحر المتوسط  10

  




