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 1عضوٌة لجنة االمتثال والنظام الداخلً
-1 1تعدٌالت على الفقرة  6من إجراءات وآلٌات االمتثال المتعلقة بتجدٌد أعضائها
تنص الفقرة  5من إجراءات وآلٌات االمتثال التً اعتمدت بناء على المقرر  0/17أنه فً كل اجتماع عادى بعد ذلك،
تنتخب األطراؾ المتعاقدة لفترة كاملة أعضاء جدد ومناوبٌهم لٌحلوا محل الذٌن اقتربت مدة إنتهاء مناصبهم .والفترة
الكاملة هى أربع سنوات .وتفرض الفقرة  6من هذه اإلجراءات واآللٌات قٌدا مهما ٌتعلق بشروط تجدٌد أعضاء اللجنة
باستخدام مبدأ ال ٌسمح لألعضاء العادٌٌن والمناوبٌن بالعضةٌة لمدتٌن متتالٌتٌن .وٌعنى هذا بوضوح أن ،بعد إنقضاء
مدته/مدتها ،ال ٌجوز لعضو اللجنة إعادة انتخابه لفترة ثانٌة تالٌة وعلٌه/علٌها االنتظار سنتٌن قبل السعً لفترة جدٌدة.
ومنذ بدء نفاذ إجراءات وآلٌات االمتثال ،تمت مالحظة أن الحظر على فترة ثانٌة تالٌة كان قٌدا على أساس التشؽٌل
المرضً للجنة .ولهذا فإن رئٌس لجنة االمتثال ٌحبذ التعدٌل المقترح على الفقرة  6من إجراءات وآلٌات االمتثال وقرر
عرض التعدٌل على األعضاء لدراسته فً اجتماع اللجنة القادم .وٌنبؽً مالحظة أن الفقرة  6من إجراءات وآلٌات االمتثال
تخول الجتماع األطراؾ المتعاقدة االستعراض المنتظم لتنفٌذ وفاعلٌة آلٌة االمتثال واتخاذ االجراءات المناسبة.
وٌنبؽً مالحظة ما ٌلً عند النظر فً التعدٌل المقترح:
أوال ،ودن التقلٌل من حاجة  00طرفا متعاقدا الجلوس فً لجنة االمتثالٌ ،نبؽً اإلشارة إلى أن العدد الراهن ألعضاء
اللجنة البالػ  7( 14أعضاء عادٌٌن و 7أعضاء مناوبٌن) ٌسمح لألطراؾ المتعاقدة الـ  14أن "ٌمثلوا" فً اللجنة .وعمال
بالمقرر  ،0/17سٌعرض على االجتماع السابع عشر لألطراؾ المتعاقدة مسؤلة التجدٌد الجزئً ألعضاء لجنة االمتثال،
الذٌن ٌمثل تشكٌلهم ما ٌلً:
المجموعة  – 1أطراف متعاقدة من جنوب وشرق البحر المتوسط
  3أعضاء عادٌٌن (مصر والجمهورٌة العربٌة السورٌة والمؽرب)  3أعضاء مناوبٌن (الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة وتونس والجزائر)المجموعة  – 2أطراف متعاقدة من االتحاد األوروبً
  0عضو عادى (الٌونان وقبرص)  0عضو مناوب (إٌطالٌا ومالطة)المجموعة  – 3أطراف متعاقدة أخرى
  0عضو عادى (البوسنة والهرسك وتركٌا)  0عضو مناوب (كرواتٌا والجبل األسود)ٌؤخذ ه ذا التشكٌل فً االعتبار انتخاب االجتماع السادس عشر لألطراؾ المتعاقدة فً عام  0229ثالثة أعضاء عادٌٌن
لمدة أربع سنوات (المؽرب وقبرص والبوسنة والهرسك) وثالثة أعضاء مناوبٌن لمدة أربع سنوات أٌضا (تونس ومالطة
والجبل األسود) .وستتنتهى مدد األعضاء العادٌٌن والمناوبٌن فً لجنة االمتثال التً انتخبهم االجتماع الخامس عشر
لألطراؾ المتعاقدة فً عام  0227لمدة أربع سنوات فً االجتماع السابع عشر لألطراؾ المتعاقدة .وهإالء األعضاء هم
أعضاء عادٌٌن (مصر والجهورٌة العربٌة السورٌة والٌونان وتركٌا) واألعضاء المناوبٌن هم (الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة
وإٌطالٌا وكرواتٌا).
وعمال بالمقرر ٌ ، 0/17تعٌن على االجتماع السابع عشر لألطراؾ المتعاقدة انتخاب أعضاء جدد (أربعة أعضاء عادٌٌن
وأربعة أعضاء مناوبٌن) ،تنتهً مددهم فً االجتماع التاسع عشر لألطراؾ المتعاقدة فً عام  .0215وٌنبؽً أن ٌؤخذ
التجدٌد هذا فً االعتبار أنه عمال بالمقرر  ،0/17لدى كل مجموعة إقلٌمٌة فً الخالفة عضوٌن اضافٌٌن (عادى ومناوب)
لمدة أربع سنوات .وبما أن هذه السنوات قد انتهت ،سٌتعٌن على المجموعة  1اإلقلٌمٌة أن تعود إلى أربعة أعضاء وٌكون
للمجموعة  0اإلقلٌمٌة ستة أعضاء بدال من أربعة.
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ثانٌا  ،بٌنت الخبرة أن التوسع فً جلوس فرٌق الخبراء القانونٌٌن والتقنٌٌن األكفاء فً اللجنة مسؤلة معقدة .ولؽرض تجدٌد
األ عضاء الثمانٌة فً اللجنة فً االجتماع السابع عشر لألطراؾ المتعاقدة ،أرسلت األمانة فً  32حزٌرانٌ/ونٌة 0211
رسالة إلى جهات االتصال للمجموعات اإلقلٌمٌة الوارد ذكرها تدعوهم إلى االضطالع بالمشاورات الضرورٌة لتسمٌة
ثمانً مرشحٌن ٌمكن اقتراحهم على االجتماع السابع عشر لألطراؾ المتعاقدة .ومع ذلك ،وحتى الٌومن تلقت األمانة
ترشٌح واحد مقترح فقط من طرؾ متعاقد وقامت باتصاالت مع طرؾ متعاقد آخرٌ ،نظر فً التقدم بمرشح .وتبٌن هذه
الحالة بوضوح المشكلة الحقٌقٌة التً تواجه اٌجاد خبراء أكفاء لتجدٌد اللجنة .وبناء على ذلك ،فإن حقٌقة أن عضو اللجنة
المعترؾ بكفاءته ٌمنع من إعادة انتخابه لفترة ثانٌة ،ألسباب قانونٌة ،تمثل خسارة واضحة للجنة التً ٌنبؽً أن تإكد عادة
على أنها تجتمع مرة واحدة فً السنة.
ثالثاٌ ،نبؽً مالحظة أن القٌد المفروض من قبل الفقرة  6من إجراءات وآلٌات االمتثال هو مثال منعزل فً آلٌات االمتثال
سارٌة المفعول حالٌا .فمثال ،ال تحظر اتفاقٌة  Aarhusوال اتفاقٌة تقٌٌم األثر البٌئً فً إطار عبر حدودي وال بروتوكول
كارتاخٌنا لل سالمة الحٌوٌة وال بروتوكول كوٌوتو فترة ثانٌة متتالٌة فٌما ٌتعلق بتجدٌد أعضاء لجان االمتثال التابعة لها.
وأخٌراٌ ،نبؽً اإلشارة إلى أن إمكانٌة سعً عضو لفترة ثانٌة تالٌة قد أوصً بها فرٌق الخبراء القانونٌٌن والتقنٌٌن بشؤن
التفاوض على إجراءات وآلٌات االمتثال فً اجتماعه الرابع فً اسطنبول (تركٌا 05-03 ،آٌار/ماٌو  .)0227واعتبر هذا
الفرٌق أن فترتٌن متتالٌتٌن شكلت حال وسطا جٌدا بٌن الحاجة لضمان تواصل كاؾ فً عمل اللجنة والحاجة لضمان تجدٌد
منتظم ألعضائها .وعقب إعادة االنتخاب لفترة ثانٌة تالٌةٌ ،تعٌن على الخبٌر المعنً االنتظار أربع سنوات قبل أن أن
ٌكون مإهال مرة ثانٌة.
توصٌات
 .1إن المكتب مدعو لتقدٌم رأٌه فٌما ٌتعلق بمقترح تعدٌل الفقرة  6بواسطة إزالة الحظر على فترة ثانٌة
تالٌة وتضمٌن هذا المقترح فً مشروع مقرر بشأن لجنة االمتثال لٌعتمده االجتماع الثامن عشر
لألطراف المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة.
 .2وفً هذا الصددٌ ،ود المكتب التأكٌد على اعتماد هذا التعدٌل الذي ال ٌؤثر على مبدأ التوزٌع
الجغرافً العادل أو تعاقب األعضاء داخل اللجنة .ومن أجل هذا الغرضٌ ،نبغً على األطراف
المتعاقدة من المجموعات الثالث اإلقلٌمٌة االضطالع بالمشاورات الضرورٌة للتمكن من تجدٌد فترات
األعضاء الذٌن ٌرغبون فً ذلك بٌنما ٌجرى اقتراح مرشحٌن جدد لالنتخاب فً اللجنة فً نفس
الوقت.

2-1

تعدٌالت على النظام الداخلً للجنة االمتثال

بناء على المقرر  ،1/19اعتمد االجتماع السادس عشر لألطراؾ المتعاقدة النظام الداخلً للجنة االمتثال .وباعتماد النظام
الداخلً تم االنتهاء من اآللٌة المإسسٌة التً ادخلها المقرر  0/17التً اعتمدها االجتماع الخامس عشر لألطراؾ المتعاقدة
بشؤن إجراءات وآلٌات االمتثال بناء على اتفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها.
إن الؽرض من النظام الداخلً هو تحدٌد شروط عمل لجنة االمتثال ،التً وضعت لها المبادئ التً وردت فً المقرر
 0/17وارد الذكر .وهً تتعلق ،على التوالً ،بوضع جدول أعمال اللجنة وحالة أعضاء اللجنة العادٌٌن والمناوبٌن وتوزٌع
المعلومات والنظر فٌها ووصول الجمهور إلى الوثائق والمعلومات والقٌام بعمل اللجنة وإجراءات التصوٌت وكذلك
اإلجراءات العامة للتقدٌمات إلى اللجنة.
وفً االجتماع الرابع للجنة االمتثال ،الذي عقد فً أثٌنا فً الفترة  6-5تموزٌ/ولٌة  ،0211أعرب رئٌس اللجنة عن رؼبته
فً إدخال تعدٌالت على النظام الداخلً .وستقدم هذه التعدٌالت إلى االجتماع القادم للجنة فً الفترة  11-12تشرٌن
الثانً/نوفمبر  0211لالعتماد.
والتعدٌالت المختلفة المقترحة على النظام الداخلً هً ،إلى حد ما ،ذات طابع رسمً وتساعد كثٌرا تحسٌن النص
الفرنسً من النظام الداخلً .ومن ناحٌة أخرى ،تتعلق بعض المقترحات بالتؽٌٌرات على شروط التشؽٌل الفعلٌة للجنة،
مثال ،أنه عند استبدال الوقت المحدد األقصً بستة أسابٌع إلرسال وثائق عمل اللجنة قبل االجتماع بشهر واحد.
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توصٌة
عند ممارسة اختصاصاتها عمال بالمادة  32من النظام الداخلً للجنة ،قد ٌرغب المكتب فً اإلعراب عن آرائه
المتعلقة بالتعدٌالت على النظام الداخلً لإلجراءات التً اقترحتها لجنة االمتثال وتقدٌمها إلى االجتماع السابع
عشر لألطراف المتعاقدة العتمادها.
2

التعاون مع المنظمات األخرى

ٌشدد برنامج العمل الخماسً لخطة عمل البحر المتوسط على أهمٌة إقامة تعاون وثٌق وتنسٌق اآللٌات بٌن خطة عمل
البحر المتوسط والمنظمات الدولٌة ذات العالقة .وفً هذا السٌاق ،قامت األمانة باتصاالت مع أمانة اتفاقٌة التنوع
البٌولوجً وأمانة اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط بؽرض استكشاؾ طرق ووسائل لتعاون أوثق وتآزر فً
األنشطة الموضوعة تحت رعاٌة أمانة خطة عمل البحر المتوسط ومكوناتها والتً تنفذها هذه المنظمات.
ورحبت كلتا المنظمتان بمبادرة خطة عمل البحر المتوسط واتفقت على وضع اتفاقات تعاون لتقوم بعمل إطار للتعاون.
وباالضافة إلى ذلك ،بذلت األمانة جهودا للتنسٌق عن كثب مع االتفاقات البٌئة متعددة األطراؾ بؽرض تٌسٌر تنسٌق
وإبالغ وامتثال األطراؾ المتعاقدة.

التعاون مع اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط
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إن اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط هى إحدة منظمات إدارة مصاٌد األسماك اإلقلٌمٌة التً أنشؤت تحت
إشراؾ منظمة األؼذٌة والزراعة .لقد أنشؤت اللجنة بناء على اتفاق وقع فً عام  1949وبدء نفاذه فً عام  .1950وٌطل
 00بلدا على البحر المتوسط والبحر األسود هً أطراؾ فً اتفاق اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط مع االتحاد
األوروبً والٌابان .وعضوٌة اللجنة مفتوحة للدول األعضاء فً األمم المتحدة التً تعمل سفنها فً الصٌد فً مٌاه البحر
المتوسط.
إن أهداؾ اللجنة الع امة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط هى تشجٌع التنمٌة والصٌانة واإلدارة الرشٌدة وأفضل استخدام
للموارد البحرٌة الحٌة وكذلك التنمٌة المستدامة للحٌاة البحرٌة .ومجال اختصاصها هو البحر المتوسط والبحر األسود
والمٌاه المتاخمة.
وبسبب أهدافها ومجال اختصاصها ،تعتبر اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط ذات عالقة مهمة ببرنامج األمم
المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط ،نظرا ألن مقرراتها قد تتفاعل مع صٌانة الموائل الرئٌسة وقد ٌكون لها أثر على
األنواع الواردة فً المرفقٌن الثانً والثالث لبروتوكول المناطق المتمتعة بحماٌة خاصة والتنوع البٌولوجً .وخالل
السنوات الماضٌة ،تم ضمان التعاون بٌن برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط واللجنة العامة لمصاٌد
أسماك البحر المتوسط من خالل مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة وشمل تبادل المعلومات
والبٌانات والتشاور حول حالة صٌانة أنواع األسماك .وبٌنما ٌجرى الحفاظ على تعاون مع مركز األنشطة اإلقلٌمٌة
للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصةٌ ،دعو تطبٌق النظام اإلٌكولوجً إلى تعاون أوسع بٌن اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر
المتوسط وبرنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط.
وخالل االتصاالت األخٌرة بٌن األمانة وأمانة اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط ،تم تحدٌد مجاالت التعاون
التالٌة وٌمكن أن تشمل خطاب اتفاق ٌهدؾ إلى دعم التعاون بٌن المنظمتٌن:
-

المشاركة فً تنفٌذ المنهج اإلٌكولوجً فً منطقة البحر المتوسط ،بما فً ذلك تبادل المعلومات ووضع
مإشرات؛
مشاركة اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط فً لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة؛
تشجٌع التشاور وتبادل المعلومات على المستوى القطري بٌن السلطات الوطنٌة المسإولة عن مصاٌد األسماك
وجهة اتصال خطة عمل البحر المتوسط؛
تحدٌد مواقع الصٌانة ذات األهمٌة والتشاور المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة ذات األهمٌة للبحر
المتوسط ومقترحات بمناطق محظورة لمصاٌد األسماك ،بما فً ذلك التعاون فً تحسٌن إدارة هذه المواقع؛
صٌاؼة أطر للتنمٌة المستدامة ومبادئ توجٌهٌة إلدارة المناطق الساحلٌة؛
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-

العمل المشترك فً التقٌٌمات المتعلقة بحالة الموائل واألنواع المهددة أو المهددة باالنقراض؛
تطوٌر ودعم شراكات االتصاالت والوصالت بٌن البٌئة البحرٌة ومصاٌد األسماك فً البحر المتوسط.

ٌتوقع أن ٌكون خطاب االتفاق معدا للتوقٌع فً بداٌة عام .0210

التعاون مع اتفاقٌة التنوع البٌولوجً
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اتٌحت ألمانة اتفاقٌة التنوع البٌولوجً وخطة عمل البحر المتوسط الفرصة للتعاون فً مناسبات عدٌدة .وتم توقٌع مذكرة
تعاون بٌن المنظمتٌن فً عام  ،0222وشملت أنشطة مشتركة تتناول مسائل مشتركة ،خاصة ،األنواع المكتسحة وإنشاء
مناطق بحرٌة وساحلٌة محمٌة .وبناء على أهداؾ اتفاقٌة التنوع البٌولوجًٌ ،قوم مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق المتمتعة
بحماٌة خاصة  ،نٌابة عن خطة عمل البحر المتوسط بدور مهم فً التعاون مع اتفاقٌة التنوع البٌولوجً .وعقب اتصاالت
أخٌرة مع أمانة اتفاقٌة التنوع البٌولوجً ،تم تحدٌد المسائل ذات األولوٌة المتعلقة بخطة عمل البحر المتوسط واتفاقٌة
التنوع البٌولوجً وٌجرى وضع مذكرة تعاون .والهدؾ من مذكرة التعاون هو تعزٌز التعاون بٌن أمانة اتفاقٌة التنوع
البٌولوجً وأمانة اتفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها ذات العالقة ،خاصة بروتوكول المناطق المتمتعة بحماٌة خاصة والتنوع
البٌولوجً وبروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة .وسٌجرى إٌالء األهمٌة لتٌسٌر التنفٌذ فً منطقة البحر المتوسط
للفترة  0202-0211خطة استراتٌجٌة للتنوع البٌولوجً ٌعتمدها مإتمر أطراؾ اتفاقٌة التنوع البٌولوجً فً نوجوٌا (خطة
آٌشً االستراتٌجٌة) .وبالرؼم أنها تشمل أهداؾ ذات نطاق عالمً ،توفر خطة آٌشً االستراتٌجٌة إطارا مرنا لوضع
أنشطة وطنٌة وإقلٌمٌة.
سٌجرى اقتراح موضوعات التعاون التالٌة إلدراجها فً مذكرة التعاون:
-

-

ضمان صٌانة التنوع البٌولوجً البحري والساحلً الذي ٌنظر فً االستراتٌجٌات الوطنٌة للتنوع البٌولوجً؛
مساعدة بلدان البحر المتوسط فً تحقٌق أهداؾ خطة آٌشً االستراتٌجٌة ذات العالقة بالتنوع البٌولوجً البحري
والساحلً؛
تطبٌق النهج التعاونً فٌما ٌتعلق بمساعدة البلدان؛
تبادل الخبرة والمعرفة المتعلقة بمإشرات التنوع البٌولوجً وخاصة تلك المتعلقة بخارطة طرٌق المنهج
اإلٌكولوجً التى ٌقوم بتنفٌذها اآلن برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط؛
ضمان التنسٌق إلى المدى الممكن لتنسٌق اإلبالغ عن تنفٌذ اتفاقٌة التنوع البٌولوجً وبروتوكول المناطق
المتمتعة بحماٌة خاصة والتنوع البٌولوجً خاصة فً سٌاق مشاركة كل من األمانتٌن فً المدخل اإلعالمً لألمم
المتحدة إلى االتفاقات البٌئٌة متعددة األطراؾ ،مع األخذ فً االعتبار الحاجة إلى اإلبالغ عن انجاز خطة آٌشً
االستراتٌجٌة وأهداؾ المناطق المتمتعة بحماٌة خاصة والتنوع البٌولوجً؛
تقدٌم الدعم إلى عملٌة  EBSAللتحدٌد والتسمٌة بؽرض ضمان االعتراؾ على المستوى العالمً بمناطق البحر
المتوسط ذات األهمٌة للصٌانة وأهمٌة البحر المتوسط والحشد المشترك للموارد لحماٌتها وصٌانتها؛
التعاون فً عملٌة التحلٌل االجتماعً االقتصادي وتقٌٌم خدمات النظام اإلٌكولوجً للبٌئة البحرٌة والساحلٌة
للبحر المتوسط؛
ا لتعاون فً السٌاسات والتدابٌر التً تتصدى آلثار تؽٌر المناخ ومسائل التنوع البٌولوجً ذات العالقة بالبحر
المتوسط؛
التعاون فً دعم شبكة المناطق البحرٌة والساحلٌة المحمٌة فً البحر المتوسط وتمثٌلها؛
التعاون فً وضع أنشطة متعلقة بالرصد والتخفٌؾ من اآلثار السلبٌة لألنواع المكتسحة.

وتشمل وسائل التعاون المقترحة:
-

تبادل المعلومات بشؤن مسائل السٌاسة واألنشطة ذات االهتمام المشترك؛
المشاركة فً كل األحداث واالجتماعات على شرط توافر األموال؛
دعوة برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط إلى أي عملٌات تشاور إقلٌمٌة تنظمها أمانة اتفاقٌة
التنوع البٌولوجً تتعلق بالبحر المتوسط كإقلٌم أو أقالٌم فرعٌة أو مجموعة من الدول الساحلٌة للبحر المتوسط؛
استكشاؾ خٌارات ألحداث/اجتماعات مشتركة بشؤن مسائل ذات اهتمام مشترك؛
تنسٌق األنشطة فً مٌدان التدرٌب والبحوث والوعً العام واإلصدارت كلما كان مالئما؛
دعم جهود حشد الموارد لمشروع له اهتمام مشترك فً البحر المتوسط.
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ستعمل األمانة خالل األشهر القادمة مع أمانة اتفاقٌة التنوع البٌولوجً بشؤن االنتهاء من مذكرة التعاون.
توصٌة
إن المكتب مدعو إلى تقدٌم آرائه وتوجٌهه حول العناصر المقترحة لخطاب االتفاق مع أمانة اللجنة العامة
لمصاٌد أسماك البحر المتوسط ومذكرة التعاون مع أمانة اتفاقٌة التنوع البٌولوجً.

المشاركة فً المدخل اإلعالمً لألمم المتحدة إلى االتفاقات البٌئٌة متعددة األطراف
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إن المدخل اإلعالمً لألمم المتحدة إلى االتفاقات البٌئٌة متعددة األطراؾ هو مبادرة لبرنامج األمم المتحدة للبٌئة/شعبة
االتفاقٌات القانونٌة البٌئٌة حٌث ٌجمع  13أمانة اتفاق بٌئً متعدد األطراؾ ٌمثل  17اتفاقا عالمٌا .وٌوفر مرفق بحثً عبر
مقررات مإتمرات األطراؾ المتعاقدة فً االتفاقات البٌئٌة متعددة األطراؾ واألخبار واألحداث وجهات االتصال الوطنٌة
– وقرٌبا – تقارٌر وطنٌة وخطط تنفٌذ .وٌمكن الحصول على المواد من خالل الجمع بٌن البحث عن نصوص والبحث
طبقا لعدد  022مصطلح متسلسل محدد على نحو مشترك من قبل االتفاقات البٌئٌة متعددة األطراؾ .وتجمع المعلومات
مباشرة من أمانات االتفاقات البٌئٌة متعددة األطراؾ المشاركة التً تظل األمناء على البٌانات .وٌعمل هذا التعاون بٌن
االتفاقات البٌئٌة متعددة األطراؾ وبرنامج األمم المتحدة للبٌئة أٌضا نحو تطوٌر مجمع لالتفاقات البٌئٌة متعددة األطراؾ
(ٌسعى لتوفٌر نظرة شاملة على بناء القدرات وكذلك مواد التدرٌب األكادٌمً) والتعاون فً تحسٌن نظم اإلبالغ
اإللكترونٌة.
ٌوفر المدخل اإلعالمً لألمم المتحدة إلى االتفاقات البٌئٌة متعددة األطراؾ محفال لدعم التعاون مع االتفاقات البٌئٌة متعددة
األطراؾ األخرى ومن ثم ٌعزز تماسك العمل متعدد األطراؾ وتنسٌق اإللتزامات باإلبالغ .وٌقدم مثل هذا التنسٌق أٌضا
الفرص لتحسٌن االمتثال وٌدعم االبتكار وٌعزز االعتماد الشامل للشبكة البٌئٌة متعددة األطراؾ.
دعا االجتماع الثانً لتوجٌه المدخل اإلعالمً لألمم المتحدة إلى االتفاقات البٌئٌة متعددة األطراؾ الذي عقد فً سوٌسرا
فً تموزٌ/ولٌة  0211برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط لٌكون أول صك إقلٌمً ٌشارك فً المبادرة
التً تعنً أن برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط أصبح األمانة الرابعة عشر للمدخل .وإذا وافق المكتب
على هذه المبادرة ،سٌرتبط نظام إبالغ برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط والمدخل اإلعالمً لألمم
المتحدة إلى االتفاقات البٌئٌة متعددة األطراؾ من خالل آلٌة جمع أوتوماتٌة تختارها المبادرة التى ٌعتبرها مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة للمعلومات ممكنة .وٌقترح الموظؾ القانونً لخطة عمل البحر المتوسط طرقا تقترح أٌن ٌنبؽً وضع
مصطلحات اتفاقٌة برشلونة فً مجموعات المعانً التى قررت االتفاقات البٌئٌة متعددة األطراؾ المساهمة أن تنظم
التشرٌعات وتقترح اضافات ،حسب الحاجة.
توصٌة
إن المكتب مدعو لتقدٌم آرائه وتوجٌهه حول المساهمة المقترحة فً المدخل اإلعالمً لألمم المتحدة إلى
االتفاقات البٌئٌة متعددة األطراف والنظر وما إذا كان عرض نظام المدخل سٌكون مفٌدا خالل األحداث الجانبٌة
الجتماع جهات االتصال.
3

استراتٌجٌة االتصاالت

فً اجتماع المكتب الذي عقد فً الرباط فً عام  ،0212أبلؽت األمانة عن العملٌة التً أعقبت إعداد خطة عمل البحر
المتوسط – تقٌٌم استشرافً ٌتعلق بالمعلومات واالتصاالت .واقترح التقرٌر سلسلة من األعمال "للنجاح السرٌع" ٌتعٌن
القٌام بها فً األجل القصٌر؛ ومع الموارد الحالٌة لالتصال بفاعلٌة ،تصدر خطة عمل البحر المتوسط وتنتهى من
استراتٌجٌة لالتصاالت محدثة للخطة.
وافق اجتماع الفرٌق التنفٌذي للتنسٌق الذي عقد فً تموزٌ/ولٌة  0212فً برشلونة ،إسبانٌا ،على مشروع تقرٌر التقٌٌم
المقدم ،الذي ركز على مفهوم ٌوحدٌ-حشدٌ-لهم ،وسمى جهات االتصال لالتصال مع مراكز األنشطة اإلقلٌمٌة بؽرض
وضع قائمة بالنتائج قصٌرة األجل فً التعاون مع موظفً برنامج خطة عمل البحر المتوسط وجهات اتصال مراكز
األنشطة اإلقلٌمٌةٌ .تعٌن مالحظة أنه على أساس القضاٌا المتطورة الرئٌسة ومجموعات األهداؾ وقصص النجاح
والمنتدٌات ،كانت المرة األولً القٌام بمثل هذا التمرٌن بنجاح بطرٌقة منسقة مع مدخالت نشطة من مكونات خطة عمل
5
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البحر المتو سط ووحدة التنسٌق .وتواصل العمل فً إعداد استراتٌجٌة لالتصاالت والمعلومات لخطة عمل البحر المتوسط
بمساعدة استشاري .ووافق اجتماع الفرٌق التنفٌذي للتنسٌق فً أثٌنا فً تموزٌ/ولٌة  0211على المشروع النهائً المقدم
باعتباره وثٌقة للعلم.
تبنى استراتٌجٌة المعلومات واالتصاالت الجدٌدة لخطة عمل البحر المتوسط على العمل التمهٌدي المتحقق طوال سنوات
وتجمع االنجازات الرئٌسة وتوجز الهٌاكل والمناهج الجدٌدة واألدوات الضرورٌة لزٌادة رإٌة خطة عمل البحر المتوسط
وزٌادة أثر السٌاسات واالستراتٌجٌات وخطط العمل المشتركة إلى أقصً حد والتحلٌل المصمم للتقدم فً تنفٌذ اتفاقٌة
برشلونة وبروتوكوالتها فً منطقة البحر المتوسط ودولٌا.
بالرؼم من أن أهداؾ برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط تظل ؼامضة ،فقد وضعت على خلفٌة واقعٌة
مالٌة .لقد وجه صٌاؼة هذه االستراتٌجٌة مفهوم أن الموارد المالٌة والبشرٌة لبرنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر
المتوسط مناسبة .وأخذت الجدوى العملٌة والمٌزانٌة فً عٌن االعتبار عند وضع االستراتٌجٌة الخماسٌة وتم التركٌز على
المناهج التً ٌمكن تنفٌذها بالموارد الحالٌة لخطة عمل البحر المتوسط.
توجز خطة العمل لثالثة سنوات المهام واألنشطة المصممة لدعم استراتٌجٌة المعلومات واالتصاالت .وهً إطار توجٌهً
لجمٌع األطراؾ الفاعلة الداخلٌة ذات الدور النشٌط فً االتصاالت .وتعكس باالضافة إلى ذلك األولوٌات واالستراتٌجٌات
المتفق علٌها وتؤخذ فً االعتبار الموارد ومستوى الطموح واالمتٌازات الهٌكلٌة .وتعمل كؤداة ٌمكن فً مقابلها قٌاس التقدم
المتحقق ومعاٌرة االستراتٌجٌة التً تعتبر مرنة بما فٌه الكفاٌة لترحب بمناهج التحلٌل بخطوات متتابعة.
توصٌة
إن المكتب مدعو لتقدٌم آرائه وتوجٌهه إلى األمانة.
4

لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة

تستفٌد منطقة البحر المتوسط من التعاون القائم لمدة طوٌلة فً حماٌة البٌئة البحرٌة والساحلٌة بناء على اتفاقٌة برشلونة
وبروتوكوالتها .وقررت األطراؾ المتعاقدة فً اجتماعها فً أثٌنا ( )1996دعم تعاونها بواسطة إنشاء لجنة البحر
المتوسط للتنمٌة المستدامة بمشاركة ممثلٌن عن المجتمع المدنً .واعتمدت األطراؾ المتعاقدة فً اجتماعها فً بورتوروز
( )0225استراتٌجٌة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة ،وهو ابتكار فً التعاون البٌئً اإلقلٌمً.
إن استراتٌجٌة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة هى استراتٌجٌة إطارٌة لؽرض تكٌؾ االلتزامات الدولٌة مع األوضاع
اإلقلٌمٌة وتوجٌه االستراتٌجٌات الوطنٌة للتنمٌة المستدامة والبدء فً شراكة دٌنامٌة بٌن البلدان على مستوٌات مختلفة من
التنمٌة.
وطوال الخمس سنوات الماضٌة ،قدمت لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة التوجٌه والمساعدة إلى عدد من األطراؾ
المتعاقدة لوضع اس تراتٌجٌاتها الوطنٌة للتنمٌة المستدامة .وباالضافة إلى ذلك ،تناقشت لجنة البحر المتوسط للتنمٌة
المستدامة وتقدمت بمقترحات للعمل بشؤن مسائل مواضٌعٌة رئٌسة :إدارة الطلب على المٌاه والطاقة واإلدارة المستدامة
للمناطق الساحلٌة والسٌاحة والتنمٌة المستدامة والتنمٌة الزراعٌة والرٌفٌة والتنمٌة الحضرٌة والنقل واالنتقال الحضري
وتؽٌر المناخ ،من بٌن مسائل أخرى .وتم أٌضا وضع عدد من مإشرات األولوٌة لقٌاس التنمٌة المستدامة.
وفً االجتماع الرابع عشر للجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة فً بودفا (الجبل األسود) فً  09آٌار/ماٌو 1 -
حزٌرانٌ/ونٌة  ، 0211تم االعتراؾ بؤن استراتٌجٌة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة توفر إطارا توجٌهٌا لألنشطة على
الصعٌدٌن اإلقلٌمً والوطنً وتتضمن تحدٌات معاصرة وفً المستقبل ،كما أوضح ذلك تقرٌر مإقت .وتم االعتراؾ أٌضا
بؤن لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة ٌمكن أن توفر محفال مفٌدا لدعم أنشطة خطة عمل البحر المتوسط وتوفر
مدخالت للشواؼل العالمٌة بشؤن قضاٌا التنمٌة المستدامة من منظور متوسطً .وتمت مناقشة التوجهات األساسٌة لبرنامج
عمل لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة للفترة  0213-0210فً إطار خمس فئات:

6

UNEP/BUR/73/4

 1التنفٌذ
أ الدروس المستفادة من صٌاؼة استراتٌجٌات وطنٌة للتنمٌة المستدامة
ب التنفٌذ والرصد
ج تضمٌن استراتٌجٌات وطنٌة للتنمٌة المستدامة فً السٌاسات والخطط الوطنٌة
د مساهمة خطة عمل البحر المتوسط ومكوناتها
هـ المساهمة فً مبادرات جدٌدة
و بناء القدرات
ز رصد استراتٌجٌة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة
 0التعزٌز
أ ٌحتاج التكٌؾ مع تؽٌر المناخ إلى النظر فٌه واالنتهاء من إطار عمله .ووضعت تدابٌر فً برنامج العمل
تتمشً مع هذه الخطوط.
 3التنقٌح
أ ٌقترح إجراء عملٌة تنقٌح على االستراتٌجٌة نفسها بعد رٌو 02+العتمادها بحلول عام  0215كما نص على
ذلك فً االستراتٌجٌة نفسها .ومن أجل هذا الؽرض ،من الضروري البدء مبكرا فً األنشطة واألعمال ذات
العالقة .وفً نفس الوقتٌ ،نبؽً أن تنفذ عملٌة تحدٌث المإشرات كما وافقت على ذلك لجنة البحر المتوسط
للتنمٌة المستدامة.
 4المعلومات واالتصاالت
أ هناك حاجة لمزٌد من تطوٌر االتصاالت وتحسٌنها عن استراتٌجٌة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة
واالستراتٌجٌات الوطنٌة للتنمٌة المستدامة
ب أكدت لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة على أهمٌة مساهمة خبرة البحر المتوسط فً رٌو .02+وإذا
وافق المكتب على ذلكٌ ،مكن االنتهاء من مشروع ورقة بالتعاون مع لجنة توجٌه لجنة البحر المتوسط
للتنمٌة المستدامة .وتنظر حكومة الجبل األسود باعتبارها رئٌس لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة
عرض خبرة البحر المتوسط ،كحدث جانبً.
 5اشتراك األطراؾ الفاعلة
أ تمت مناقشة "كتاب أبٌض" عن دور لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة فً اجتماع لجنة البحر المتوسط
للتنمٌة المستدامة (وثٌقة إعالمٌة) ٌإكد على الحاجة لتنقٌح دور وطرائق لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة.
ٌإكد ما سبق على الحاجة إلى تحسٌن الحشد والتنظٌم ،بما فً ذلك الموارد ،للجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة فً
المستقبل .وتشمل االعتبارات الرئٌسة:
أ تنسٌق أنشطة لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة وخطة عمل البحر المتوسط باالستفادة من السٌاق
التطوري الجدٌد للدوات الخماسٌة (المتمثلة ،مثال ،فً استراتٌجٌة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة ومنهج النظام
اإلٌكولوجً وما إلى ذلك) ووضع األولوٌة من قبل جدول األعمال العالمً/الدولً واإلقلٌمً
ب تشجٌع مساهمة األطراؾ الفاعلة من خالل تحسٌن الهٌاكل وقدرة حشد الموارد.
تم اإلعراب عن دعم مقترح للتوسع فً عمل لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة لٌشمل أطراؾ فاعلة أخرى ،ومن ثم
إعطاء اتفاقٌة برشلونة رونقا أوسع.
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هناك مبادئ عدٌدة ٌتعٌن اعتبارها بٌنما ٌجرى النظر فً تشكٌل لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة فً المستقبل لملء
األدوار النهائٌة كما تم مناقشة ذلك أعاله:







تشكٌل متعدد لتمكٌن الدور االستشاري واالستٌعاب النهائً للتمدٌد المتصور (منتدى ومحفل أفكار)
مطلوب تشكٌل مرن لٌعكس الدور الخاص للتمكن من مساهمة أطراؾ فاعلة رئٌسة ذات عالقة ٌعتمد
ذلك على القضاٌا محل النقاش
هٌكل أساسً ضروري لضمان التماسك والكفاءة
ٌتعٌن أن ٌكون الممثلٌن/المشاركٌن من ذوى الكفاءة و/أو ٌمثلون شواؼل التنمٌة المستدامة أو الهٌاكل
المإسسٌة.
حشد األطراؾ الفاعلة الرئٌسة والهٌئات المحددة للتمثٌل (القطاعات الرئٌسة ذات االهتمام بالبحر
المتوسط)
ٌمكن السعً للحصول على ترابطات للجان الوطنٌة للتنمٌة المستدامة

وبجانب أدوار ونطاق وطرائق أو تشكٌل لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة ٌطلب من األطراؾ الفاعلة الرئٌسة
(مإتمرات األطراؾ المتعاقدة) وخطة عمل البحر المتوسط وكذلك األعضاء اآلخرٌن التحلً باإلرادة لمواصلة األنشطة
الداعمة لألولوٌات الموضوعة للتنمٌة المستدامة فً البحر المتوسط .وتحتاج جمٌع األطراؾ الفاعلة والمجموعات سواء
القطاع الخاص أو العام "استثمار" اهتمامهم فً التصدى للشواؼل على المستوى اإلقلٌمً .وٌمكن لألسس القانونٌة-
المإسسٌة والتعاون الطوٌل القائم الذي عززته أنشطة لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة أن ٌوفر منتدى قوى للسعً
للحصول على التآزرات كمنتدى مشترك بٌن الوكاالت وأساس لتحسٌن حسن اإلدارة خاصة فً أوقات التحدٌات الجدٌدة
الكبٌرة واألزمة المالٌة.
توصٌة
إن المكتب مدعو لتقدٌم آرائه وتوجٌهه إلى األمانة حول التوجهات وأدوار وطرائق تشكٌل لجنة البحر
المتوسط للتنمٌة المستدامة للسماح لألمانة بإعداد مشروع مقرر لمؤتمر األطراف المتعاقدة للنظر فٌه
5

تنظٌم اجتماع جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط

خالل االجتماع العادى السادس عشر ،اتفقت األطراؾ المتعاقدة على عقد اجتماع لجهات اتصال خطة عمل البحر
المتوسط فً عام  0211قبل اجتماع األطراؾ المتعاقدة .وحسب التقوٌم الموزع خالل اجتماع المكتب الذي عقد فً أثٌنا
فً الفترة  4-3تشرٌن األول/أكتوبر ،تخطط األمانة عقد االجتماع القادم لجهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط فً أثٌنا
فً الفترة  09تشرٌن الثانً/نوفمبر 0-كانون األول/دٌسمبر  .0211وسٌدرس االجتماع التقدم المتحقق فً تنفٌذ برنامج
العمل للفترة  0211-0212وٌستعرض برنامج العمل الذي اقترحته األمانة للفترة  .0213-0210وسٌقوم اجتماع جهات
اتصال خطة عمل البحر المتوسط باستعراض مشروع مقرر لٌقدم إلى االجتماع التاسع عشر لألطراؾ .وتعد األمانة
المقررات التالٌة:
 -1مشروع مقرر بشؤن عمل وانتخاب أعضاء ومناوبٌن جدد للجنة االمتثال؛
 - 0مشروع مقرر بشؤن اعتماد خطة عمل لتنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة؛
 -3مشروع مقرر عن اإلبالغ عن التدابٌر المتخذة لتنفٌذ االتفاقٌة وبروتوكوالتها واستمارة إبالغ عن بروتوكول
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة؛
 -4مشروع مقرر بشؤن المنهج اإلٌكولوجً :تقٌٌم مبدئً لألهداؾ والمإشرات اإلٌكولوجٌة والتشؽٌلٌة لخطة
عمل البحر المتوسط وجدول زمنً لتنفٌذ خارطة الطرٌق وتحدٌث السٌاسات بما فً ذلك إدارة بٌانات خطة عمل
البحر المتوسط والسٌاسة المتقاسمة؛
 -5مشروع مقرر ب شؤن التعدٌالت على المرفقٌن الثانً والثالث لبروتوكول المناطق المتمتعة بحماٌة خاصة
والتنوع البٌولوجً؛
 -6مشروع مقرر بشؤن اعتماد برنامج العمل الجدٌد لخطة العمل لصٌانة األعشاب البحرٌة؛
 -7مشروع مقرر بشؤن صٌانة مواقع ذات أهمٌة إٌكولوجٌة خاصة؛
 -8مشروع مقرر لخطة إقلٌمٌة بشؤن الزئبق والملوثات العضوٌة المداومة والطلب الحٌوي على األكسجٌن فً
قطاع األؼذٌة فً إطار عمل تنفٌذ المادة  15من بروتوكول المصادر البرٌة التفاقٌة برشلونة؛
 -9مشروع مقرر بشؤن معاٌٌر لنوعٌة مٌاه االستحمام فً البحر المتوسط؛
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 -12مشروع مقرر بشؤن استراتٌجٌة للفضالت البحرٌة؛
 -11مشروع مقرر بشؤن استراتٌجٌة إقلٌمٌة تتناول إدارة مٌاه الصابورة من السفن واألنواع المكتسحة؛
 -10مشروع مقرر بشؤن خطة عمل لتنفٌذ بروتوكول عرض البحر؛
 -13مشروع مقرر بشؤن حسن إدارة (لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة /استراتٌجٌة البحر المتوسط
للتنمٌة المستدامة واستراتٌجٌة االتصاالت والترتٌبات اإلدارٌة وما إلى ذلك)؛
 -14مشروع مقرر بشؤن برنامج عمل ومٌزانٌة الفترة .0213-0210
توصٌة
إن المكتب مدعو إلى:
1
2
6

تقدٌم آرائه وتوجٌهه إلى األمانة حول تنظٌم اجتماع جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط القادم
وتوارٌخ االجتماع.
استعراض ومناقشة قائمة مشروعات المقررات التً تقترحها األمانة.

االتجاهات الرئٌسة من برنامج العمل

إن برنامج العمل للفترة  0213-0210هو برنامج العمل لفترة السنتٌن الثانً الذي ٌعد فً سٌاق األولوٌات االستراتٌجٌة
الخماسٌة التً اعتمدها اجتماع األطراؾ المتعاقدة فً مراكش فً  5-3تشرٌن الثانً/نوفمبر  .0229وٌجرى التطوٌر
على أساس العملٌات التً وضعتها ورقة حسن اإلدارة (المقرر  )5/17واالشارات الواردة من مكتب األطراؾ المتعاقدة
فً اتفاقٌة برشلونة فً اجتماعهم فً زؼرب وأثٌنا فً  9-8تشرٌن الثانً/نوفمبر  0212و 5-3تشرٌن األول/أكتوبر
 ، 0211خاصة أنهه ٌشٌر إلى أرقام تخطٌط اشاري .ومن ناحٌة العملٌة والنسق ،تشمل ثالثة ابتكارات رئٌسة :تم تنفٌذ
استشارات متكررة مع جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط وجهات اتصال المكونات واضافة نتائج إلى المشروع؛
وتم تضمٌن جمٌع األنشطة والموارد التً نفذتها مكونات خطة عمل البحر المتوسط؛ تم اضافة شكل جدٌد للمٌزانٌة
وأضافت الشفافٌة والتوجه حسب النتائج والشمولٌة.
منذ أن استنتج المكتب فً زؼرب أن الرإٌة االستراتٌجٌة لبرنامج العمل الخماسً له عالقة ومرن الستٌعاب األولوٌات
المتجددةٌ ،كون تركٌز برنامج عمل  0213-0210على التقدم فً تنفٌذ أنشطة األولوٌة المتبقٌة فً برنامج العمل .وفً
نفس الوقت ،تم إٌالء األهمٌة للمسائل اآلخذة فً الظهور ذات العالقة بخطة عمل البحر المتوسط فً برنامج العمل لفترة
السنتٌن الحالً.
1
0
3

4

5

الطلبات المرتبطة باإلنجاز فً البحر المتوسط لألهداؾ االستراتٌجٌة ( )0202-0211المعتمدة من قبل
مإتمراألطراؾ المتعاقدة (المإتمر العاشر) التفاقٌة التنوع البٌولوجً فً ناجوا (الٌابان) المتعلق
بالتنوع البٌولوجً البحري والساحلً؛
األفكار المتجددة العالمٌة واإلقلٌمٌة مثل التً تعد لقمة رٌو 02+بشؤن التحول نحو االقتصاد األخضر
والترتٌبات المإسسٌة االقلٌمٌة والعالمٌة الفعالة التً تمهد الطرٌق نحو التنمٌة المستدامة.
ا لحاجة لمواصلة تعزٌز التآزرات والتعاون مع العملٌات العالمٌة لزٌادة حماٌة البٌئة البحرٌة والساحلٌة
مثل العملٌة المنتظمة لألمم المتحدة لإلبالغ العالمً والطلبات على المنافسة ألول تقٌٌم متكامل بحلول
عام  0214وكذلك مبادرات البحار اإلقلٌمٌة لبرنامج األمم المتحدة للبٌئة ،مثل ،االستعراض المشترك
بٌن الحكومات لبرنامج العمل العالمً لحماٌة البٌئة العالمٌة من األنشطة البرٌة (برنامج العمل العالمً
–  )3واإلطار العالمً لحماٌة األنقاض البحرٌة وإدارتها؛
اآلثار المترتبة على التقدم المتحقق والخطوات القادمة فً تنفٌذ خارطة طرٌق المنهج اإلٌكولوجً التً
اعتمدها مإتمر األطراؾ فً عام  0228واعتبرت مبدأ متجاوزا برنامج العمل (.)0215-0212
وٌشمل هذا وضع أهداؾ وتحدٌد حالة البٌئة الجٌدة لألهداؾ اإلٌكولوجٌة المقترحة؛ وضع نظام متكامل
للرصد لمإشرات مختارة؛ ضمان سٌاسة متكاملة للتقٌٌم؛ وضع سٌاسات مشتركة لتقاسم البٌانات؛
اعتماد تدابٌر قطاعٌة ذات أولوٌة؛ التعمق فً فهم الخدمات الرئٌسة التً تنفذها النظم اإلٌكولوجٌة
البحرٌة والساحلٌة؛ تقٌٌم بعمق الدوافع االجتماعٌة االقتصادٌة التً تإثر على حالة النظام اإلٌكولوجً؛
متطلبات استراتٌجٌة وتشؽٌلٌة ضرورٌة إلنشاء إدارة متكاملة للمناطق الساحلٌة ونظم لعرض البحر
حٌث بدأ اآلن نفاذ بروتوكولً اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة وعرض البحر فً  04آذار/مارس
0211؛
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ومع بدء نفاذ جمٌع البروتوكالت السبعةٌ ،تحول االهتمام من الوضع المعٌاري إلى التحدٌات التً تإثر
على التنفٌذ .وفً هذا السٌاق ،فإن المسائل مثل تعزٌز قدرة اآللٌة التً تدعم االمتثال وكذلك دعم
التعاون والشراكة مع العاملٌن العالمٌٌن واإلقلٌمٌٌن ألؼراض التحفٌز المالً والمساعدة التقنٌة
ألولوٌات خطة عمل البحر المتوسط تصبح ذات عالقة أٌضا؛
الحاجة إلى مزٌد من تعزٌز التماسك والكفاءة والمساءلة والشفافٌة لعملٌات برنامج األمم المتحدة
للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط وكذلك دعم تآزراتها مع الشركاء اإلقلٌمٌٌن والعالمٌٌن كما ٌتطلب
سٌاق خفض القٌود المالٌة وعلى موارد الصندوق االستئمانً للبحر المتوسط فً بلدان كثٌرة فً
المنطقة.

6

7

توصٌة
إن المكتب مدعو لتقدٌم آرائه وتوجٌهه إلى األمانة بغرض االنتهاء من برنامج العمل مبكرا لالجتماع القادم
لجهات اتصال
.7

الترتٌبات المؤسسٌة التً تحكم أعمال برنامج األمم المتحدة للبٌئة كمدٌر التفاقٌة برشلونة

سلم اجتماع المكتب الموسع الذي عقد فً أثٌنا فً الفترة  5-3تشرٌن األول/اكتوبر  0211بمقترح برنامج األمم
المتحدة للبٌئة بالتعاون مع األطراؾ المتعاقدة لتوضٌح وتحدٌث الترتٌبات اإلدارٌة التً تحكم أعماله كمدٌر
التفاقٌة برشلونة وطلب تقدٌم معلومات فً هذا الصدد إلى االجتماع القادم للمكتب .وقامت األمانة بتعمٌم الوثٌقة
)" :)UNEP/BUR/73/Inf.5مذكرة تفاهم بٌن اللجنة الدائمة لمإتمر األطراؾ فً اتفاقٌة حظر االتجار الدولً
فً أنواع الحٌوانات والنباتات البرٌة المهددة باالنقراض والمدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة للبٌئة فٌما ٌتعلق
بخدمات األمانة ودعم االتفاقٌة" باعتبارها وثٌقة إعالمٌة ٌمكن أن تكون نموذجا لوضع مذكرة تفاهم محددة بٌن
برنامج األمم المتحدة للبٌئة واتفاقٌة برشلونة.
وتقوم الترتٌبات الحالٌة على أساس مقرر األطراؾ المتعاقدة الذي ٌطلب من برنامج األمم المتحدة للبٌئة أن ٌقوم
بؤمانة االتفاقٌة.
توصٌة
إن المكتب مدعو لتقدٌم آرائه وتوجٌهه إلى األمانة عن الطرٌق نحو هذا الصدد.
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