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برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط
أثٌنا0210 ،

 1التعاو مع المنظمات األخرى
 1حدث تقدم فً تنفٌذ الفقرة التنفٌذٌة  3من المقرر  13/02بشؤن حسن اإلدارة المعتمد فً االجتماع الساب عشر
لألطراؾ المتعاقدة ،الذي ٌطلب من األمانة ،بتشاور مسبق م مكتب األطراؾ المتعاقدة ،إعداد تعاون رسمً م اللجنة
العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط واتفاقٌة التنوع البٌولوجً واالتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة واالتحاد من أجل البحر
المتوسط .وكما نص فً المادة  11من اختصاصات المكتب ،تسعً األمانة إلى التعاون وتقدٌم المشورة للمكتب بشؤن
الشراكات ذا األولوٌة م المنظمات اإلقلٌمٌة والعالمٌة ذات العالقة.
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اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط

 0عقد اجتماع المكتب الثالث والسبعون المعقود فً روما ( 4-3تشرٌن الثانً/نوفمبر  )0211مناقشة أولٌة بشؤن مجاالت
ممكنة للتعاون بٌن اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط
ورحب بالمشاورات المبدبٌة التى بدأتها األمانة م اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط .وسلم اجتماع جهات
اتصال خطة عمل البحر المتوسط المعقود فً أثٌنا ( 08تشرٌن الثانً/نوفمبر –  1كانون األول/دٌسمبر )0211
بالخطوات التى اتخذها برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط إلقامة تعاون م اللجنة العامة لمصاٌد
أسماك البحر المتوسط وطلب من األمانة  ،بمشاورات مسبقة م مكتب األطراؾ المتعاقدة ،إعداد تعاون رسمً م اللجنة
العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط .ووافق االجتماع الساب عشر لألطراؾ فً اتفاقٌة برشلونة المعقود فً بارٌس على
الخطوات المتخذة وأعطى الوالٌة لألمانة التخاذ تدابٌر اضافٌة الضفاء الطاب الرسمً للتعاون م اللجنة العامة لمصاٌد
أسماك البحر المتوسط.
 3وخالل الفترة المباشرة لمإتمر األطراؾ المتعاقدة ،واصلت األمانة المشاورات والمفاوضات بؽرض االنتهاء من
االتفاق .وعقب المناقشات م أمانة اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط ،كان المحتوى األول لالتفاق قابما على
أساس برنامج عمل كل من برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط واللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر
المتوسط وتم التوس فٌه أكثر على أساس المشاورات م مدراء مراكز األنشطة اإلقلٌمٌة فً أول اجتماع لفرٌق التنسٌق
التنفٌذي بعد اجتماع مإتمر األطراؾ المتعاقدة .وتم التنسٌق أٌضا م مقر برنامج األمم المتحدة للبٌبة نظرا آلنه ٌقوم
بسلطة األمانة لضمان التوافق م القواعد القانونٌة لألمم المتحدة والدخول فً اتفاقات تعاون فٌما بٌن الوكاالت.
 4تم االنتهاء من نص مذكرة التفاهم بعد إدراج آراء أعضاء المكتب المفٌدة بشؤن المجاالت الجوهرٌة المقترحة للتعاون
التى وردت من خالل مشاورة بالبرٌد اإللكترونً .ووقعت مذكرة التفاهم فً  14آٌار/ماٌو  0210فً افتتاح الدورة
السادسة والثالثٌن للجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط فً مراكش ،المؽرب .وترفق مذكرة التفاهم باعتبارها
المرفق األول.
 5وٌنبؽً اآلن اتخاذ خطوات لتفعٌل مجاالت األولوٌة فً مذكرة التفاهم .إن مذكرة التفاهم هى إطار اتفاق للتعاون مفٌد
ٌهدؾ إلى تٌسٌر التعاون بٌن اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر
المتوسط لمزٌد من تقاسم األهداؾ والمرامً فٌما ٌتعلق بصٌانة البٌبة البحرٌة والنظم اإلٌكولوجٌة واالستخدام المستدام
للموارد الحٌة البحرٌة فً مجاالت اختصاصاتها .ونظرا ألن نطاقها واس ومواردها محدودةٌ ،نبؽً تركٌز الجهود اآلن
على استهداؾ التنفٌذ على اساس عدد مختار من النتابج الملموسة التى تتسم باألولوٌة والتى ٌتحقق بناء علٌها التقدم .ومن
المخطط عقد اجتماع عمل م اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط من أجل هذه األؼراض عقب اجتماع المكتب.
 6وعلى أساس الخبرة حتى الٌوم وبعض المناقشات األولٌة المعقودة ،تقترح المجاالت التالٌة إلنشاء تعاون ملموس:

 1تنفٌذ منهج النظام اإلٌكولوجً .العدٌد من  11هدفا إٌكولوجٌا وخاصة الهدؾ اإلٌكولوجً  3بشؤن الحفاظ
على حدود السالمة اإلٌكولوجٌة لعشابر األسماك واألسماك الصدفٌة مختارة لالستؽالل التجاري والهدؾ
اإلٌكولوجً  4بشؤن الحد من اآلثار طوٌلة األجل للتؽٌٌرات فً مكونات شبكات األؼذٌة البحرٌة التى ترتبط
مباشرة بوالٌة اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط،وهو السبب فً مشاركتها فً العملٌة حتى الٌوم،
بما فً ذلك فً اجتماع فرٌق تنسٌق البحر المتوسط لمنهج النظام اإلٌكولوجً فى الفترة  32-09آٌار/ماٌو
 0210فً أثٌنا .وبما أن عملٌات وض أهداؾ وتحدٌد حالة بٌبٌة جٌدة وتقاسم البٌانات وتصمٌم برامج متكاملة
للرصد والتقٌٌم االقتصادي لخدمات مصاٌد األسماك وكذلك رٌادة المنهج هى مطالب تطلب عناٌة علمٌة
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وتقنٌة ،فمن المهم السعً إلٌجاد طرق لتعمٌق مساهمة اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط وتكثٌؾ
مشاركتها؛
 0تنسٌق معاٌٌر لتحدٌد مناطق محمٌة واختٌار آلٌات لوض مناطق متمتعة بحماٌة خاصة ذات أهمٌة للبحر
المتوسط ومناطق مصاٌد أسماك محمٌة فً الحاالت التى ٌصادؾ وجودها معا .وبٌنما والٌتً كل من اللجنة
العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط واتفاقٌة برشلونة مختلفتٌن ،هذا مجال واحد حٌث ٌوجد تشابك قانونً
منطقً .ومن أجل تٌسٌر إنشاء وإدارة فعالة للمناطق ذات صعوبات حالٌةٌ ،نبؽً تناول تعقٌد اإلجراءات
المتوازٌة لنفس الؽرض .وٌمكن وض آلٌات رسمٌة أو ؼٌر رسمٌة 1بٌنما ٌجرى احترام التمرٌن بالكامل
لوالٌتهما لتحقٌق هذا الهدؾ؛
 3وبنفس الطرٌقةٌ ،مكن وض إجراءات مشتركة رسمٌة أو ؼٌر رسمٌة لوض وتنظٌم ورصد األنواع
الواردة فً المرفقٌن  0و 3من البروتوكول المعنى بالمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة والتنوع البٌولوجً فً
البحر المتوسط؛
 4مشروع مشترك لتعاون إقلٌمً تقنً بشؤن مسؤلة تحدد على أنها ذات أولوٌة بؽرض تقوٌة التعاون فٌما بٌن
اإلدارات البٌبٌة ومصاٌد األسماك.
توصٌة
ٌدعا المكتب إلى تقدٌم آرائه وتوجٌهه حول المجاالت التى ٌطلق بموجبها التعاو مع اللجنة العامة لمصاٌد أسماك
البحر المتوسط باعتبارها مسألة أولوٌة وٌطلب م األمانة مواصلة التعاو طبقا للتعلٌقات الواردة.
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االتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة

 7تؤسس عام  1948كؤول منظمة بٌبٌة عالمٌة فً العالم ،وٌعتبر االتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة الٌوم أكبر شبكة صٌانة
مهنٌة عالمٌة وسلطة رابدة فً مجالً البٌبة والتنمٌة المستدامة .وتشمل  1022منظمة عضو بما فً ذلك أكثر من منظمة
حكومٌة وأكثر من  922منظمة ؼٌر حكومٌة .وهى منتدى محاٌد للحكومات والمنظمات ؼٌر الحكومٌة والعلماء وقطاع
األعمال والمجتمعات المحلٌة من أجل اٌجاد حلول عملٌة لتحدٌات الصٌانة والتنمٌة .واالتحاد نشط فً دعم جم
المعلومات وتبادلها للمساعدة فً تحسٌن إدارة البحر المتوسط .وحتى اآلنٌ ،قتصر التعاون م االتحاد الدولً لحفظ
الطبٌعة على عمل مشترك م مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة.
 8بناء على المقرر  13/02الذى ٌطلب من األمانة أن تعد أٌضا تعاونا رسمٌا م االتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة وأٌضا
ب التشاور م مراكز األنشطة اإلقلٌمٌة ،بذلت جهود الستكشاؾ طرق لالرتقاء بالعالقات على مستوى استراتٌجً أكثر.
وكما تمت المناقشة خالل جلسة العمل الثنابٌة بٌن برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط واالتحاد الدولً
لحفظ الطبٌعةٌ ،تحقق هذا على أفضل وجه من خالل أن ٌتاح التفاقٌة برشلونة الشبكات العالمٌة واإلقلٌمٌة لالتحاد فً
مجاالت مختارة من التعاون لؽرض دعم األساس العلمً والسٌاسة للعمل ذى العالقة بناء على االتفاقٌة .وٌكون شكل
التعاون برنامج عمل ملموس فً سٌاق مذكرة التفاهم الشاملة الحالٌة بٌن االتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة وبرنامج األمم
المتحدة للبٌبة.
وتشمل المٌادٌن المحتملة للتعاون:
(أ) تنفٌذ منهج النظام اإلٌكولوجً فً البحر المتوسط ،موفرا مدخالت جوهرٌة فً عملٌة وض أهداؾ ونظم
رصد لكل من  11هدفا إٌكولوجٌا؛ اشراك خبراء االتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة ومبادبهم التوجٌهٌة القطاعٌة
فً تٌسٌر عمل أفرقة التوافق المتخصصٌن تحت رعاٌة فرٌق تنسٌق النظام اإلٌكولوجً؛ المساهمة فً
االتصاالت م المجتم المدنً بشؤن إدراج النظام اإلٌكولوجً فً أولوٌاتهم؛
(ب) تقٌٌم ورصد حالة األنواع المهددة فً البحر المتوسط بواسطة اشراك أفرقة أخصابًٌ القابمة الحمراء
لالتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة (أي ،أفرقة أخصابًٌ سمك القرش والثدٌٌات البحرٌة) فً العملٌة المإدٌة
إلدراج األنواع فً المرفقات وضمان تقاسم البٌانات وتبادل المعلومات؛

 1توجد إجراءات مشتركة غير رسمية بين اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط و .ICCAT
3
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(ج) مواصلة وتعمٌق التعاون الجارى م مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة بشؤن
المناطق المحمٌة فً البحار المفتوحة ،بما فً ذلك خدمات النظام اإلٌكولوجً؛
(د) اشراك لجنة القانون البٌبً لالتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة وأفرقة المتخصٌص فً مسابل االمتثال.
توصٌة
ٌدعا المكتب إلى تقدٌم آرائه وتوجٌهه حول المجاالت ذات األولوٌة للتعاو مع االتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة وٌطلب م
األمانة مواصلة إعداد تعاو رسمً طبقا للتعلٌقات الواردة.
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االتحاد م أجل البحر المتوسط

 9بناء على المقرر  13/02الذى ٌطلب من األمانة أن تتعاون م االتحاد من أجل البحر المتوسط ،عقدت مناقشات أولٌة
بشؤن مجاالت تعاون ذات أولوٌة ممكنة فً اجتماع ثنابً بٌن برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط و
االتحاد من أجل البحر المتوسطٌ ،ترأسه كل من منسق برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط ونابب
األمٌن التنفٌذي لالتحاد من أجل البحر المتوسط لشإون البٌبة والمٌاه .وبٌنما تتناول المنظمتان بٌبة البحر المتوسط ،فإن
عمل برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط ذا طاب قانونً ومتعلق بالسٌاسة ،بٌنما االتحاد له منهج موجه
نحو المشروعات ومعالجة وحشد الموارد لدعم التنفٌذ .وٌتقاسم برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط
واالتحاد من أجل البحر المتوسط شكال من مذكرة تفاهم تقوم بمقتضاها خدماتهما القانونٌة باقتراح أول مشروع للمناقشة.
واألفضلٌة تكون لعدد محدود من مجاالت التعاون ،حٌث تتعلم كال المنظمتٌن العمل معا وٌمكن تحقٌق تقدم.
وتشمل المٌادٌن المحتملة للتعاون:
(أ) تنفٌذ مبادرة آفاق عام  0202إلزالة تلوث البحر المتوسطٌ .ضطل برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل
البحر المتوسط بتقٌٌم تنفٌذ خطط العمل الوطنٌة ٌقوم على أساسه تجدٌد عمل االتحاد من أجل البحر
المتوسط لحشد موارد للمشروعات ؼٌر الممولة ذات األولوٌة التى تتب ذلك؛
(ب) السالمة البحرٌة ومن التلوث؛
(ج) التنمٌة المستدامة .إنشاء تآزرات لتنفٌذ استراتٌجٌة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة من خالل مشروعات
ذات عالقة لتحقٌق تقدم فً بعض األولوٌات القطاعٌة لالتحاد من أجل البحر المتوسط مثل المٌاه (حسن إدارة
المٌاه المٌاه والتكٌؾ م تؽٌر المناخ وإدارة الطلب على المٌاه وتموٌل المٌاه)؛ إنشاء وصالت م تجمعات
التنمٌة الحضرٌة تمشٌا م بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة وأهداؾ خفض التلوث؛ الخطة
الشمسٌة للبحر المتوسط خاصة سٌاسة الطاقة المتجددة وآثارها .وٌمكن أن ٌرتبط االتحاد من أجل البحر
المتوسط بلجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة.
توصٌة
ٌدعا المكتب إلى تقدٌم آرائه وتوجٌهه حول التعاو مع االتحاد م أجل البحر المتوسط وٌطلب م األمانة مواصلة
إعداد تعاو رسمً طبقا للتعلٌقات الواردة.
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التعاو على نطاق دو إقلٌمً

ٌ 12تطلب تطبٌق المنهج اإلٌكولوجً عمال استراتٌجٌا على نطاقات جؽرافٌة مختلفة وقد ٌتطلب تعاونا مكثفا أكثر على
نطاق دون إقلٌمً فً المستقبل .وفً هذا السٌاق ،طلبت الفقرة التشؽٌلٌة  10من المقرر  8/02بشؤن منهج النظام
اإلٌكولوجً من األمانة دعم األطراؾ المتعاقدة تعزٌز التعاون م المبادرات اإلقلٌمٌة األخرى .وعقدت مناقشات لتنفٌذ
التعاون على مستوى دون إقلٌمً بشؤن المبادرات التالٌة:
 11التعاو م أجل البحر األدرٌاتٌكً .باعتبار بحرا شبه مؽلق داخل بحر شبه مؽلقٌ ،عتبر البحر األدرٌاتٌكً أكثر
حالة واضحة للعمل على المستوى دون اإلقلٌمً لتنفٌذ منهج النظام اإلٌكولوجً .إن برنامج بٌبة البحر األدرٌاتٌكً مبادرة
دون إقلٌمٌة جدٌدة لتٌسٌر استعادة التوازن اإلٌكولوجً وتحقٌق األهداؾ اإلٌكولوجٌة وتنفٌذ تدابٌر األولوٌة لخفض التلوث
العابر للحدود فً المناطق المستهدفة للشاطا الشرقً من البحر األدرٌاتٌكً .وٌخلق المشروع شراكة بٌن البنك الدولً و
برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط ومرفق البٌبة العالمٌة وبلدان األدرٌاتٌكً ،وٌبنً على الخبرات
4
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االٌجابٌة لمشروع برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط – مرفق البٌبة العالمٌة للشراكة المتوسطٌة.
وٌجرى السعً للحصول على تموٌل استثماري ومصادر أخرى فً مرحلة الحقة.
 10عقد البنك الدولً وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط عدة جوالت من المشاورات م البلدان
المشاركة والشركاء المحتملٌن الذٌن أعربوا عن دعمهم للبرنامج الذي سٌقدم إلى مجلس مرفق البٌبة العالمٌة والمدٌر
التنفٌذي لمرفق البٌبة العالمٌة للموافقة فً أواخر هذا العام.
 13التعاو فً ؼرب البحر المتوسط المتصل بعملٌة  .5+5استنتج اجتماع فرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً المعقود
فً أثٌنا فً نهاٌة آٌار/ماٌو أنه ٌمكن تنفٌذ برنامج تنفٌذ تجرٌبً فً ؼربً البحر المتوسط الستكشاؾ إمكانٌة إنشاء تعاون
وثٌق م هٌكل تعاون .5+5
توصٌة
ٌدعا المكتب إلى تقدٌم آرائه وتوجٌهه بشأ دور ممك تقوم به اتفاقٌة برشلونة فً سٌاق تعزٌز التعاو البٌئً دو
اإلقلٌمً .وقد ٌود أ ٌعرب ع آرائه بشأ مجاالت محددة للتعاو دو اإلقلٌمً مقترحة .وٌطلب المكتب م األمانة
مواصلة تطوٌر التعاو طبقا للتعلٌقات الواردة.
5-1

التعاو مع المنظمة اإلقلٌمٌة لصٌانة بٌئة البحر األحمر وخلٌج عد

 14قد ٌود المكتب معرفة أن طلب تعاون ورد من المنظمة اإلقلٌمٌة لصٌانة بٌبة البحر األحمر وخلٌج عدن ،م تركٌز
على األولوٌات المتوازٌة بشؤن منهج النظام اإلٌكولوجً وإدارة األنواع البحرٌة المكتسحة وإدارة الفضالت البحرٌة
ومإشرات إقلٌمٌة لقٌاس التقدم فً اإلدارة المتكاملة للبٌبات البحرٌة والساحلٌة.
توصٌة
ٌدعا المكتب إلى تقدٌم آرائه وتوجٌهه حول التعاو مع المنظمة اإلقلٌمٌة لصٌانة بٌئة البحر األحمر وخلٌج عد
وٌطلب م األمانة مواصلة إعداد تعاو رسمً طبقا للتعلٌقات الواردة.

6-1

اتفاق خدمات مع برنامج األمم المتحدة للبٌئة

ٌ 15نص المقرر  13/02بشؤن حسن اإلدارة (المرفق الثانً )UNEP(DEPI)/MED IG 20/13 ،المعتمد خالل
االجتماع الساب عشر لمإتمر األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونةٌ" :طلب من برنامج األمم المتحدة للبٌبة العمل خالل
فترة السنتٌن القادمة م مكتب األطراؾ المتعاقدة لالنتهاء من مذكرة تفاهم تتعلق بخدمات األمانة لدعم االتفاقٌة ،بما فً
ذلك سٌاسة الدٌون المعدومة ،وتقدٌم مذكرة التفاهم إلى االجتماع التاس عشر لألطراؾ المتعاقدة" ،نظرا لعدم وجود اتفاق
موق بٌنهما .وٌقوم الترتٌب الراهن على أساس مقرر اتخذته األطراؾ خالل أول اجتماع لألطراؾ المتعاقدة .وكان
برنامج األمم المتحدة للبٌبة فً ذلك الوقت مسإوال عن توفٌر الخدمات اإلدارٌة التفاقٌة برشلونة .ومنذ ذلك الحٌن،
أدركت األطراؾ االفتقار للوضوح فٌما ٌتعلق باألدوار اإلدارٌة والمسإولٌات بٌن األمانة ومقر برنامج األمم المتحدة
للبٌبة  .وطلبوا مساءلة أكبر لضمان تنفٌذ الخدمات بكفاءة وفاعلٌة التفاقٌة برشلونة وزٌادة الشفافٌة فً االلٌة المستخدمة
لتموٌل الخدمات اإلدارٌة.
 16وعقب المقرر أعاله ،مرفق إطار مذكرة تفاهم بٌن اتفاقٌة برشلونة وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة تتعمق بخدمات األمانة
إلى االتفاقية باعتبارىا المرفق الثاني لممناقشة األولية من قبل المكتب.
توصٌة
ٌحاط المكتب علما بإطار مذكرة التفاهم وٌطلب م مقر برنامج األمم المتحدة لمبيئة أ ٌعرض مذكرة التفاهم على
اجتماع المكتب القادم.
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عملٌة منهج النظام اإلٌكولوجً

 17طلب المقرر  4/02بشؤن تنفٌذ خرٌطة طرٌق منهج النظام اإلٌكولوجً المعتمدة فً االجتماع الساب عشر لمإتمر
األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة من األمانة أن تواصل التقدم فً تنفٌذ الخطوات التالٌة من عملٌة منهج النظام
اإلٌكولوجً فً البحر المتوسط ،بٌنما تعمل نحو تماسك وتنسٌق جمٌ السٌاسات القطاعٌة لخطة عمل البحر المتوسط
لضمان أن منهج النظام اإلٌكولوجً ٌصبح قلب برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط لالستراتٌجٌة
المتكاملة للتنفٌذ .وطبقا للمقررٌ ،ركز تنفٌذ خرٌطة طرٌق منهج النظام اإلٌكولوجً خالل فترة السنتٌن هذه على:
(أ) التقٌٌم .استكمال التقٌٌم المتكامل للنظام اإلٌكولوجً للبحر المتوسط بتحلٌل اجتماعً اقتصادي؛
(ب) أهداؾ وحالة بٌبٌة جٌدة .العمل على منهجٌات لتحدٌد حالة بٌبٌة جٌدة وهدؾ لكل  11هدفا إٌكولوجٌا متفق
علٌها؛
(ج) الرصد .إعداد برنامج للرصد متكامل قابم على أساس مإشرات وأهداؾ؛
(د) وض تدابٌر لتنفٌذ منهج النظام اإلٌكولوجً واستعراضها .تحدٌثات ومراجعات للتدابٌر اإلقلٌمٌة والسٌاسات
القطاعٌة طبقا لمنهج النظام اإلٌكولوجً؛
(هـ) تحدٌد حسن اإلدارة الشامل لمنهج النظام اإلٌكولوجً.
 18نظرا لنطاق العمل الذي ٌضطل به ،أنشؤ المقرر  4/02أٌضا هٌكال للتنسٌق جدٌد فً خطة عمل البحر المتوسط،
فرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً المتؤلؾ من جهات اتصال الخطة ووحدة التنسٌق ومكونات خطة عمل البحر
المتوسط وشركابها لالشراؾ على تنفٌذ منهج النظام اإلٌكولوجً وتحدٌد الثؽرات فً التقدم فً تنفٌذ خرٌطة الطرٌق
واٌجاد حلول ذات جدوى للتقدم بجدول أعمال منهج النظام اإلٌكولوجً .وٌخطر فرٌق التنسٌق المكتب بالنتابج المتحققة
وٌوجه مكونات خطة عمل البحر المتوسط بشؤن األعمال المتخذة.
 19عقد االجتماع األول لفرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً فً أثٌنا ،الٌونان ،فً الفترة  32-09آٌار/ماٌو .0210
واتفق االجتماع على خرٌطة طرٌق لتنفٌذ منهج النظام اإلٌكولوجً فً البحر المتوسط خالل فترة السنتٌن هذه؛ وهٌكل
لحسن اإلدارة؛ ومبادئ توجٌهٌة لفرٌق التوافق بشؤن حالة بٌبٌة جٌدة وأهداؾ؛ الحاجة إلى تنفٌذ متكامل تجرٌبً لمنهج
النظام اإلٌكولوجً .ومن المقترح أن ٌٌسر عمل كل فرٌق خبٌر (استشاري أو منظمة شرٌكة) .وترفق استنتاجات
وتوصٌات االجتماع باعتبارها المرفق الثالث.
 02ناقش االجتماع واتفق على هٌاكل وعملٌات تدعم فرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً فً تحقٌق النتابج التى أنشؤ
من أجلها كما ٌلً:

(أ) فرٌق التوافق بشؤن حالة بٌبٌة جٌدة وأهداؾ:
( )1تتؤلؾ من ثالث مجموعات )1( :التلوث والفضالت؛ ( )0التنوع البٌولوجً ومصاٌد األسماك؛ ( )3اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة واألوضاع المابٌة ،تتؤلؾ كل مجموعة من خبراء وطنٌٌن تعٌنهم األطراؾ
المتعاقدة وشركاء برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط والمشروعات ذات العالقة
والمجتم العلمً وتقوم على تنسٌقها وحدة تنسٌق برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط.
( )0العمل لضمان التؽطٌة الفعالة ومناقشات عمٌقة وتحلٌل لجمٌ األهداؾ اإلٌكولوجٌة.
( )3تحدد النتابج المتوقعة منهجٌة حالة بٌبٌة جٌدة وأهداؾ تتمشً م الهدؾ اإلٌكولوجً المتفق علٌه واألهداؾ
التشؽٌلٌة المصاحبة.

(ب) فرٌق التوافق بشؤن الرصد
()1
()0
()3
()4

اتباع نفس هٌكل وعملٌة فرٌق التوافق بشؤن حالة بٌبٌة جٌدة وأهداؾ.
أخذ نتابج فرٌق حالة بٌبٌة جٌدة وأهداؾ فً عٌن االعتبار.
التنسٌق من قبل مدبول بالتعاون م جمٌ مراكز األنشطة اإلقلٌمٌة ذات العالقة.
النتابج المتوقعة هى المنهجٌة التى تطبق إلعداد برنامج متكامل للرصد.

(ج) فرٌق التوافق بشؤن التحلٌل االقتصادي واالجتماعً:
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(ٌ )1تؤلؾ من خبراء وطنٌٌن تعٌنهم األطراؾ المتعاقدة والخبراء مدعوٌٌن.
( )0التنسٌق من قبل مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للخطة الزرقاء.
( )3وض تحلٌل اجتماعً اقتصادي الستخدامات النظم اإلٌكولوجٌة البحرٌة والتركٌز على قطاعات األولوٌة
مثل مصاٌد األسماك وتربٌة األحٌاء المابٌة والنقل البحري وأنشطة التروٌح وصناعة النفط وعرض البحر.
 01وعلى المستوى الوطنً ،تكون جهة اتصال خطة عمل البحر المتوسط عضوا فً فرٌق تنسٌق منهج النظام
اإلٌكولوجً (كما قرر االجتماع الساب عشر لمإتمر األطراؾ المتعاقدة) .وٌقترح وجوب أن تعهد البلدان بممثل لكل
مجموعات أفرقة التوافق المقترحة .وباالضافة إلى ذلكٌ ،قترح أٌضا ،لضمان الملكٌة ،أن ٌطلب من البلدان أن تعٌن
خبراء ألؼراض التشاور .وٌمكن أن ٌكون خبٌرا لكل هدؾ إٌكولوجً أو بناء على قرار البلد.
توصٌة م المكتب:
بناء على طلب فرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجًٌ ،دعا المكتب إلى تقدٌم تعلٌقاته وتوصٌاته وموافقته فٌما ٌتعلق
باختصاصات فرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً (المرفق الرابع) وهٌكله وإجراءات عمله لتنفٌذ منهج النظام
اإلٌكولوجً كما قدم.
3

االستعراض الوظٌفً الموسع

 00على أساس الفقرة التشؽٌلٌة  12من المقرر  13/02بشؤن حسن اإلدارة الذى اعتمده األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة
برشلونة فً االجتماع الساب عشر فً بارٌس ،بدأت األمانة عمال تمهٌدٌا لالضطالع باستعراض وظٌفً موس لٌشمل
كل منظومة خطة عمل البحر المتوسط طبقا لالختصاصات الواردة فً المرفق الثانً من القرار.
 03تقوم شعبة تنفٌذ السٌاسات البٌبٌة لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة بإدارة االستعراض الوظٌفً الموس تدعمها وحدة التقٌٌم
لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة وتنفذه بالتشاور الوثٌق م أمانة برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط.
وتتولى وحدة التقٌٌم لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة إجراءات المناقصة لالستشارٌٌن الذٌن ٌنفذون االستعراض .وتبدأ المهمة
بمرحلة بداٌة ٌتم خاللها تحدٌد وسابل جم البٌانات والتحلٌل؛ وتعد معلومات أساسٌة تفصٌلٌة أكثر؛ وٌحدد نطاق
وتفاصٌل المنتجات التى تنفذ؛ تحدد خطة ملموسة للتمرٌن .وٌتب ذلك زٌارات لمراكز األنشطة اإلقلٌمٌة التى ٌنتج عنها
تقرٌر نهابً .وٌعقد اجتماع استهاللً بعد الصٌؾ مباشرة.
 04وافق المكتب من خالل تبادل البرٌد اإللكترونً على إنشاء فرٌق اتصال لدعم تنفٌذ االستعراض الوظٌفً من أجل
المصلحة العامة .وعقب تبادل اآلراء المفٌد ألعضاء المكتب والمقترحات الواردة وكذلك االستشارات اإلضافٌة المعقودة
م وحدة التقٌٌم لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة بشؤن المسابل المثارة خالل المناقشة ،مرفق صٌؽة منقحة الختصاصات
فرٌق االتصال فً المرفق الخامس.
 05بدأت العملٌة اإلدارٌة لبدء االستعراض الوظٌفً الموس  .وأعدت مٌزانٌة تفصٌلٌة الختصاصات االستعراض
الوظٌفً التى اعتمدها اجتماع األطراؾ المتعاقدة وأرسلت األوراق اإلدارٌة الضرورٌة لبدء الدعوة إلى التقدم بمقترح
الختٌار المكتب الذي ٌضطل باالستعراض إلى مقر برنامج األمم المتحدة للبٌبة .وم ذلك ،وطبقا للفقرة التشؽٌلٌة  17من
المقرر  14/02بشؤن تنفٌذ برنامج ومٌزانٌة الفترة  ،0213-0210تم التحفظ على ذلك حتى ضمان التموٌل الضروري.
وبدأت العملٌة اآلن بفضل الدعم الذي قدمه االتحاد األوروبً وإسبانٌا اللذان اتفقا مإخرا على استخدام األرصدة التى لم
تصرؾ من مساهمتهما الطوعٌة للفترة  0211-0212لهذا الؽرض.
توصٌة م المكتب:
ٌتوقع أ ٌتبادل المكتب اآلراء والتعلٌقات وٌوافق على المقترحات المقدمة فٌما ٌتعلق باالستعراض الوظٌفً الموسع
واختصاصات فرٌق اتصال البحر المتوسط.
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رٌو – 22+النتائج والعالقة مع البحر المتوسط

 06دعت الفقرة التشؽٌلٌة  5من المقرر  13/02بشؤن حسن اإلدارة الذي اعتمدته األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة
فً االجتماع الساب عشر فً بارٌس لجنة توجٌه لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة للعمل ،م األخذ فً االعتبار
توافر األموال بالتشاور م المكتب وبمساعدة األمانة ،على اصالح لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة خاصة من
خالل تنقٌح عضوٌتها ودعم قدرتها على المساهمة فً التنمٌة المستدامة فً المنطقة .ومن أجل هذا الؽرضٌ ،نبؽً أخذ
نتابج مإتمر األمم المتحدة للتنمٌة المستدامة (رٌو )02+فً عٌن االعتبار.
 07إن موضوعً رٌو ،02+االقتصاد األخضر والترتٌبات المإسسٌة من أجل التنمٌة المستدامةٌ ،تعلقان بمنطقتنا .إن
استراتٌجٌة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة وبعض العمل الجوهري لخطة عمل البحر المتوسط مثل اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلٌة واإلنتاج واالستهالك المستدامٌن هما فً لب استراتٌجٌات االقتصاد األخضر.
توصٌة
ٌدعا أعضاء المكتب إلى تقاسم منظورها للتعلم واالبتكار المنبثق ع مؤتمر رٌو 22+ذى العالقة بخطة عمل البحر
المتوسط – اتفاقٌة برشلونة وخاصة لتنفٌذ والٌة الفقرة التشؽٌلٌة  5م المقرر .13/22
5

التحدٌث المالً والمسائل اإلدارٌة
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تحدٌث للدخل والنفقات حتى  31آٌار/ماٌو 2212

ٌ 08إكد البٌان المالً لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة تحقق خفض مهم فً عجز الصندوق االستبمانً للبحر المتوسط من
 4.5ملٌون دوالر أمرٌكً حتى  0229/10/31إلى  1.7ملٌون دوالر أمرٌكً حتى  0211/10/31وأٌضا تحسن فً
حالة االقراض فٌما بٌن الموال من ناقص  5.4ملٌون دوالر أمرٌكً إلى ناقص  4.0ملٌون دوالر أمرٌكً على التوالً.
وفٌما ٌتعلق بتوقعات رصٌد الصندوق االستبمانً للبحر المتوسط للسنوات القادمة ،على شرط عدم تدهور سٌنارٌوهات
االشتراكاتٌ ،توق التؽلب الكامل على العجز فً نهاٌة عام ٌ ،0215مكن بعد هذا التارٌخ البدء فً بناء احتٌاطً تشؽٌلً.
وٌتمشً هذا م األهداؾ التى وضعتها األمانة كما قدمت إلى االجتماع الساب عشر لألطراؾ المعقود فً بارٌس فً
شباط/فبراٌر .0210
 09حتى  15حزٌرانٌ/ونٌة  ،0210تم تحصٌل  74فً المابة من اشتراكات الصندوق االستبمانً للبحر المتوسط
(المرفق السادس) .وهذا تحسن كبٌر من نسبة  46فً المابة فً السنة الماضٌة ومماثل لنسبة عام  .0212وٌبٌن تسدٌد
حكومة لٌبٌا فً نٌسان/ابرٌل  0210مبلؽا ٌساوى اشتراكها السنوي التزامها المتواصل باتفاقٌة برشلونة .وم ذلك ،فإن
هذا التسدٌد لن ٌكون له أثر على معدل التحصٌل لعام  0210نتٌجة للمتؤخرات المتراكمة .وتواصل األمانة جهودها فً
تحصٌل االشتراكات من خالل اجتماعات توافقٌة وثنابٌة على مستوٌات علٌا .ومن المتوق أن تؤتً مساهمات من أطراؾ
عدٌدة طبقا لمعلومات وردت إلى األمانة.
 32ومن ناحٌة أخرى ،حققت األمانة نجاحا فً حشد موارد خارجٌة خالل كانون الثانًٌ/ناٌر ونٌسان/ابرٌل  0210مما
ٌسمح لألمانة بتنفٌذ أنشطة األولوٌة المحددة فً برنامج العمل .وتمت الموافقة على أربعة مشروعات ربٌسة حتى الٌوم:
( 3.1( SWITCH-MED )1ملٌون ٌورو) الذى ٌهدؾ إلى تعزٌز االستهالك واالنتاج المستدامٌن وكفاءة الموارد؛ ()0
مشروع  1.6( ECAP-MEDملٌون ٌورو) لدعم برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط لتنفٌذ مقررات
األطراؾ المتعاقدة فٌما ٌتعلق بتطبٌق منهج النظام اإلٌكولوجً فً البحر المتوسط بتآزر كامل وتماسك م تنفٌذ التوجٌه
اإلطاري لالستراتٌجٌة البحرٌة لالتحاد األوروبً الممول كالهما من  ENRTPللصندوق االستبمانً للمفوضٌة
األوروبٌة؛ ( )3مشروع نظام تقاسم المعلومات البٌبٌة (ٌ 652 222ورو) الذي ٌتناول ثالثة مكونات من نظام تقاسم
المعلومات البٌبٌة (التعاون والمحتوى والبنٌة األساسٌة) من خالل تعزٌز الشبكات م القدرات الوطنٌة بشؤن المعلومات
البٌبٌة؛ ( )4مشروع التؽٌرات المناخٌة الممول من مرفق البٌبة العالمٌة ( 0.3ملٌون دوال أمرٌكً) الذي ٌعمل على تكامل
التؽٌرات المناخٌة فً االستراتٌجٌات الوطنٌة لتنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً البحر المتوسط.
وٌبلػ مجموع المبلػ الخاجً الذي تم حشده حوالً  6.75ملٌون ٌورو زابدا مبلػ اضافً حوالً  1.5ملٌون ٌورو ،الذي
حشده مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للخطة الزرقاء والمركز اإلقلٌمً لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري ،الذي ٌمثل
 68فً المابة من التقدم فً خطة حشد الموارد.
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 31وفٌما ٌتعلق بالنفقات ،بٌن كانون الثانًٌ/ناٌر ونٌسان/أبرٌل  ،0210تم إنفاق ؼالبٌة األموال الواردة على تكالٌؾ
الموظفٌن ( )%66والنفقات التشؽٌلٌة ( )%03لمنظومة خطة عمل البحر المتوسط .وعقدت مناقشات بشؤن هذه المسؤلة
خالل اجتماع المجلس الراب عشر للمنظمة البحرٌة الدولٌة فً حزٌرانٌ/ونٌة  0210وٌقدم منسق برنامج األمم المتحدة
للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط إلى أعضاء المكتب موجزا شفهٌا بنتابجه .وإذا لم ترد االشتراكات المتبقٌة فً الوقت
المناسبٌ ،مكن أن تكون مكونات كثٌرة عاجزة عن تسدٌد تكالٌؾ الموظفٌن .إن معدل تنفٌذ األنشطة البرنامجٌة الممولة
من الصندوق االستبمانً للبحر المتوسط منخفضة نظرا ألن األموال المتبقٌة قد تم االلتزام بها لتؤمٌن تكالٌؾ الموظفٌن
ألقصً فترة ممكنة.
 30تمشٌا م المقرر  14/02بشؤن برنامج عمل ومٌزانٌة خطة عمل البحر المتوسط لفترة السنتٌن 0213-0210
(المرفق الثالث )UNEP(DEPI)/MED IG 20/8 ،الذي اعتمده االجتماع الساب عشر لألطراؾ فً اتفاقٌة برشلونة
الذي ٌنص علىٌ" :رخص لوحدة التنسٌق القٌام بالتزامات حتى  32فً المابة من المٌزانٌة التشؽٌلٌة للصندوق االستبمانً
للبحر المتوسط على أساس مإقت واستثنابً حتى ٌمكن بناء احتٌاطً تشؽٌلً وٌمكن زٌادة االلتزامات فٌما بعد لتنفٌذ
األنشطة بموجب برنامج العمل تمشٌا م التدفق النقدي المتوق " ،وتكون مخصصات الصندوق االستبمانً للبحر المتوسط
محدودة بنسبة  45فً المابة لعام  0210من المٌزانٌة المعتمدة لتتفق م معدل التحصٌل المتحقق حتى 0210/5/31
وٌجرى حالٌا زٌادتها إلى  74فً المابة طبقا للمعدل الحالً.
 33وضعت وحدة التنسٌق ثالثة سٌنارٌوهات أساسٌة لتحصٌل االشتراكات خالل عام  0210ودرست االثار المترتبة على
كل سٌنارٌو على اساس توافر األموال لتؽطٌة تكالٌؾ موظفً مكونات خطة عمل البحر المتوسط .والحالة مختلفة بٌن
وحدة التنسٌق ومدبول وباقً المكونات نظرا ألن األخٌرة قد حصلت بعض اشتراكات فً الصندوق االستبمانً للبحر
المتوسط من أجل أنشطة األولوٌة.
 34السٌنارٌو  1حٌث معدل التحصٌل  75فً المابة ،تكفً المبالػ لتؽطٌة تكالٌؾ كامل المرتبات المقدرة لوحدة التنسٌق
ومدبول ،ولكن بالنسبة لمراكز األنشطة اإلقلٌمٌة تكفً فقط حتى تشرٌن الثانً/نوفمبر  ،0210إذا واصلت تخصٌص نفس
النسبة المبوٌة ألنشطة األولوٌة.
 35السٌنارٌو  0حٌث معدل التحصٌل  85فً المابة ،تسمح األموال لمراكز األنشطة اإلقلٌمٌة أن تؽطً تكالٌؾ المرتبات
حتى تشرٌن األول/أكتوبر  ،0210إذا واصلت تخصٌص نفس النسبة المبوٌة ألنشطة األولوٌة.
 36السٌنارٌو  3حٌث معدل التحصٌل  95فً المابة ،تكفً األموال للتؽطٌة الكاملة لتكالٌؾ مرتبات جمٌ مكونات خطة
عمل البحر المتوسط للسنة كلها.
ٌ 37رد فً المرفق الساب التقرٌر المالً حتى  32نٌسان/أبرٌل .0210
توصٌة
ٌ .1حاط المكتب علما بالحالة المالٌة وٌشجع البلدا على مواصلة تسدٌد اشتراكاتها السنوٌة فً الصندوق
االستئمانً للبحر المتوسط فً أسرع وقت ممك .
 .2استعرض المكتب السٌنارٌوهات المختلفة التى قدمت وٌشجع األمانة أ تتخذ تدابٌر حذرة ع تنفٌذ برنامج
العمل حتى تصبح حالة معدل التحصٌل أكثر وضوحا.
2-5

القواعد المالٌة

ٌ 38نص المقرر  14/02بشؤن برنامج عمل ومٌزانٌة خطة عمل البحر المتوسط لفترة السنتٌن ( 0213-0210المرفق
الثالث )UNEP(DEPI)/MED IG 20/8 ،الذي اعتمده االجتماع الساب عشر لمإتمر األطراؾ فً اتفاقٌة برشلونة
علىٌ" :طلب من وحدة التنسٌق بالتشاور م برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط ومكتب األمم المتحدة
فً نٌروبً وض قواعد مالٌة التفاقٌة برشلونة ،لٌنظر فٌها االجتماع الثامن عشر لألطراؾ ،كما نصت المادة 0-04
ومقترحات الصالح عرض المٌزانٌة وعملٌة اتخاذذ القرارات وشرحها ،م األخذ فً االعتبار أفضل ممارسة فً إعداد
المٌزانٌة واعتمادها من قبل االتفاقات البٌبة متعددة األطراؾ التى ٌدٌرها برنامج األمم المتحدة للبٌبة" ،نظرا ألن االتفاقٌة
لٌس لدٌها حتى اآلن قاعدة مالٌة اعتمدتها األطراؾ المتعاقدة تنص على مبادئ توجٌهٌة واضحة لتناول أموالها.
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 39وعقب المقرر أعاله ،أعدت األمانة مشروع قواعد مالٌة التفاقٌة برشلونة قابمة على أساس أمثلة القواعد المالٌة
التفاقات بٌبة متعددة األطراؾ ٌدٌرها برنامج األمم المتحدة للبٌبة بما فً ذلك اتفاقٌة بازل لٌنظر فٌها المكتب (المرفق
الثامن)ٌ .توق أن ٌإدى استخدام القواعد المالٌة إلى:





توفٌر مبدأ توجٌهً وحٌد واضح فٌما ٌتعلق بتناول أموال اتفاقٌة برشلونة الذي ٌتجاوز اختصاصات الصندوق
االستبمانً للبحر المتوسط والمقررات المالٌة التى اتخذت فً الماضً والمتناثرة حالٌا فً وثابق مختلفة ومن
الصعب الحصول علٌها بطرٌقة شاملة؛
تنسٌق اإلدارة المالٌة التفاقٌة برشلونة م االتفاقات البٌبة متعددة األطراؾ التى ٌدٌرها برنامج األمم المتحدة
للبٌبة لمساعدة الحكومات التى ؼالبا ما تكون أطراؾ فً عدد من االتفاقات البٌبة متعددة األطراؾ وفهم القواعد
المالٌة لمختلؾ االتفاقات البٌبة متعددة األطراؾ بسهولة بواسطة فهم المبدأ المطبق على الجمٌ بٌنما االحاطة
بتفرد كل اتفاق بٌبً متعدد األطراؾ باعتبار أنه سمة اضافٌة؛
االفصاح بوضوح عن مسإولٌات والتزامات أمانة برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط وكذلك
األطراؾ فٌما ٌتعلق باألموال والمٌزانٌة واالشتراك والمحاسبة والمراجعة الحسابٌة.

 42إن األحكام الجدٌدة التالٌة ٌمكن أن تشمل مشروع القواعد المالٌة لضمان استدامة عملٌات برنامج األمم المتحدة
للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط تمشٌا م الشروط المماثلة الموجودة فً القواعد المالٌة لالتفاقات البٌبة متعددة األطراؾ
األخرى:
(أ) عدد من األٌام قبل انعقاد اجتماعات ربٌسة فٌما بٌن الحكومات تقدم فٌها مشارٌ وثابق االجتماعات إلى
األطراؾٌ 32 :وما مقدما قبل اجتماع جهات االتصال وٌ 45وما قبل اجتماع مإتمر األطراؾ (القاعدة )1-3؛
(ب) ٌرخص لألمٌن الت نفٌذي القٌام بالتزامات على أساس المٌزانٌة المعتمدة عندما تؽطٌها دخل لـه عالقـة (القاعـدة
)3-3؛
(ج) ٌرتبط جدول االشتراكات االرشادي الذي ٌعتمده مإتمر األطراؾ بجدول األنصبة المقررة لألمم المتحدة الذي
تحدثه/تعتمده الجمعٌة العامة من وقت الخر (القاعدة ( 1-5أ)؛
(د) تسدد االشتراكات لكل سنة تقوٌمٌة بحلول  1كانون الثانًٌ/ناٌر من تلك السنة وٌنبؽً اخطار األطراؾ بمبلػ
اشتراكاتها بحلول  15تشرٌن األول/أكتوبر من السنة السابقة (القاعدة ( 0-5أ) و(ب))؛
(هـ) تحدد االثار المترتبة على التؤخٌرات المتراكمة ألرب سنوات على حق األطراؾ المعنٌة بوضوح (عدم عضوٌة
المكتب وعدم حق التصوٌت فً مإتمر األطراؾ ،ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك( (القاعدة ( 0-5و).
 41وفٌما ٌتعلق بالنقطة ج أعاله ،ترج آخر مرة كانت معدالت جدول االشتراكات تتمشً م معدالت جدول األنصبة
المقررة للمٌزانٌة العادٌة لألمم المتحدة إلى عام  .)UNEP/MED IG. 1/4( 1989وعقب التؽٌٌرات السٌاسٌة
والمإسسٌة فً المنطقة (التؽٌٌرات فً ٌوفوسالفٌا السابقة) وانضمام أطراؾ متعاقدة جدٌدة إلى اتفاقٌة برشلونة ،تمت
بعض التعدٌالت حتى عام  ،1996عندما تم تثبٌت معدالت جدول االشتراكات عند مستوى ظل حتى الٌوم (من ناحٌة
النسبة المبوٌة) .وم ذلك ،كانت هناك زٌادات سنوٌة فً مجموع مستوى االشتراكات حتى عام  0223زابدا التحول من
الدوالر األمرٌكً إلى الٌورو فً عام  ،0224ولكن دون أي أثر على معدالت جدول األنصبة المقررة (النسبة المبوٌة).
ٌ 40مكن الوصؾ باختصار منهجٌة تمشً االشتراكات فً الصندوق االستبمانً للبحر المتوسط م االشتراكات فً
المٌزانٌة العادٌة لألمم المتحدة كما ٌلً :تم استٌفاء آخر معدالت األمم المتحدة لألطراؾ المتعاقدة (قررت الجمعٌة العامة
الرابعة والستون معدالت السنوات  0210-0212على أساس البٌانات االحصابٌة لألعوام من  0223إلى  ،)0229بلػ
مجموعها  16.780فً المابة من المٌزانٌة العادٌة لألمم المتحدةٌ .قسم كل معدل فردى لألمم المتحدة على المجموع
( 16.780فً المابة حالٌا) للتوصل إلى معدل اشتراكات نسبً ٌتمشً م الصندوق االستبمانً للبحر المتوسط .وتحدد
اشتراك االتحاد األوروبً فً الصندوق ،الذي ال ٌساهم فً المٌزانٌة العادٌة لألمم المتحدة ،عند  0.5فً المابة ،وٌضرب
كل معدل فردى فً الصندوق االستبمانً للبحر المتوسط كما تم حسابه من قبل بنسبة  97.5فً المابة لٌعطً معدل
االشتراك النهابً فً الصندوق بما فً ذلك المساهمة المقدرة لالتحاد األوروبً .وٌجب مالحظة أنه لم ٌتم إجراء تمرٌن
لسنوات عدٌدة ،وقد ٌكون أثر تقرٌب معدالت األمم المتحدة الحالٌة كبٌرا على بعض األطراؾ المتعاقدة.
 43إن األمم المتحدة تقوم بعملٌة إنتقال إلى نظام مالً جدٌد لإلبالغ سنوٌا فً عام  .0214وسٌقترح مقر برنامج األمم
المتحدة للبٌبة مشروع قواعد مالٌة تعكس المتطلبات الجدٌدة مسبقا قبل االجتماع القادم للمكتب .وترد فً المرفق الثامن
مذكرة اٌضاحٌة باقتراحات مقر برنامج األمم المتحدة لمبيئة.
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توصٌة
ٌحاط المكتب علما بمقترحات القواعد المالٌة المقدمة وٌطلب م مقر برنامج األمم المتحدة لمبيئة أ ٌقدم مشروع
النص إلى اجتماع المكتب القادم.
3-5

االستعراض الوظٌفً لوحدة التنسٌق ومدبول

ٌ 44نص المقرر  14/02بشؤن برنامج عمل ومٌزانٌة خطة عمل البحر المتوسط لفترة السنتٌن ( 0213-0210المرفق
الثالث )UNEP(DEPI)/MED IG 20/8 ،الذي اعتمده االجتماع الساب عشر لمإتمر األطراؾ فً اتفاقٌة برشلونة
على" :الموافقة على النتابج التقنٌة لالستعراض الوظٌفً ،وٌطلب من وحدة التنسٌق تنفٌذ نتابجه وخالل العملٌة تٌسٌر
آثارها (البشرٌة والمٌزانٌة وبرنامج العمل) بٌنما تبذل كل جهد لتحقٌق مزٌد من الوفورات ،من بٌن جملة أمور ،من خالل
خفض استخدام االستشارٌٌن الخارجٌٌن ووض أولوٌات لألنشطة .وٌنبؽً توجٌه هذه الوفورات كؤولوٌة للحد من اآلثار
على تنفٌذ االستعراض الوظٌفً .وطلب أٌضا من وحدة التنسٌق م برنامج األمم المتحدة للبٌبة أن تقدم إلى االجتماع
القادم للمكتب تقرٌرا عن مجموع التكالٌؾ الممكنة للتعاقد من الباطن والتعوٌضات المتعلقة بالوظابؾ التى ٌجرى إلؽاإها.
 45وعلى اساس المقرر أعاله ،تم تنفٌذ توصٌات االستعراض الوظٌفً بشؤن هٌكل وحدة تنسٌق برنامج األمم المتحدة
للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط ومدبول .وتلقً الموظفون الذٌن ستلؽً وظابفهم اشعارا رسمٌا من برنامج األمم المتحدة
للبٌبة بحلول  31آذار/مارس  ،0210أعقبها االعالن عن خمس وظابؾ فً نظام التوظٌؾ فً األمم المتحدة،
 ،INSPIRAبٌن  4نٌسان/أبرٌل و 4آٌار/ماٌو  .0210وتشمل الوظابؾ الخمس أرب تم إنشاإها جدٌدا على اساس
توصٌة االستعراض الوظٌفً ووظٌفة مساعد برنامج نتٌجة لتقاعد من كان ٌشؽلها .وتم فتح الوظابؾ للمرشحٌن الداخلٌٌن
وتم تشجٌ الموظفٌن المتؤثرٌن باالستعراض الوظٌفً إلى التقدم بطلبات لهذه الوظابؾ التى قد تكون ذات أهمٌة لهم.
 46تم تشكٌل فرٌق للمقابالت الشخصٌة بالتشاور م مقر برنامج األمم المتحدة للبٌبة ،الذي تؤلؾ من أربعة أعضاء
وواحد بحكم وظٌفته بما فً ذلك موظفٌن من خارج برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط ،وواحد من
جنٌؾ واآلخر من نٌروبً ،لضمان الحد القصً من الحٌادٌة والموضوعٌة للعملٌة وفً نفس الوقت ٌتناول بكفاءة
االحتٌاجات المحلٌة .وتم القٌام بسلسلة من المقابالت الشخصٌة القابمة على االختصاص وكذلك اختبارات كتابٌة بٌن 7
و 11آٌار/ماٌو  ،0211وقدمت تقارٌر فرٌق المقابالت الشخصٌة إلى مقر برنامج األمم المتحدة للبٌبة التخاذ القرار من
قبل الفرٌق المركزي للمقابالت الشخصٌة .وسٌجرى إخطار مقدمً الطلبات من قبل خدمات إدارة الموارد البشرٌة لمكتب
األمم المتحدة فً نٌروبً بنتابج االختٌار قبل  32حزٌرانٌ/ونٌة .0210
 47وفً نفس الوقت ،تتواصل المفاوضات بٌن مقر برنامج األمم المتحدة للبٌبة وبعض الموظفٌن المتؤثرٌن باالستعراض
الوظٌفً بشؤن صفقات شاملة لالنفصال فً حاالت اختٌارهم ترك المنظمة .ونظرا ألن العملٌة جارٌة ،ستقوم األمانة
بتحدٌث المكتب شفهٌا عن التقدم المتحقق بما فً ذلك تقدٌر التكالٌؾ المتكبدة فً تنفٌذ االستعراض الوظٌفً.
توصٌة
ٌحاط المكتب علما بحالة تنفٌذ االستعراض الوظٌفً الداخلً لوحدة التنسٌق ومدبول وٌطلب م األمانة مواصلة تحدٌثه
فً دورات فً المستقبل ،حسب الحاجة.
4-5

السٌاسة بشأ التكالٌؾ اإلدارٌة وموظفً منظومة خطة عمل البحر المتوسط

 48بناء على الفقرة التشؽٌلٌة  7من مقرر مإتمر األطراؾ المتعاقدة الساب عشر بشؤن حسن اإلدارة ( ،)13/02حٌث
حثت وحدة التنسٌق على " وض سٌاسة مشتركة لجمٌ مكونات خطة عمل البحر المتوسط ،تقدم إلى مإتمر األطراؾ
المتعاقدة ،بشؤن التكالٌؾ اإلدارٌة والموظفٌن" .وفً برنامج األمم المتحدة للبٌبة ،تتؤلؾ التكالٌؾ التشؽٌلٌة من فبتٌن:
تكالٌؾ الموظفٌن وؼٌر الموظفٌن .وتتالؾ تكالٌؾ الموظفٌن من موظفً برنامج األمم المتحدة للبٌبة بما فً ذلك الموظفٌن
المستخدمٌن دولٌا ومحلٌا .أما اي تكالٌؾ أخرى فتعرؾ على انها تكالٌؾ "ؼٌر الموظفٌن" وهى تشمل باقً التكالٌؾ
اإلدارٌة وأي تكالٌؾ أخرى تتعلق بتنفٌذ برنامج العمل.
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(أ) تكالٌؾ الموظفٌ
 49فٌما ٌتعلق بمنظومة برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط ككل ،لم تكن هناك سٌاسة واضحة بشؤن
تكالٌؾ الموظفٌن أو التكالٌؾ اإلدارٌة .وٌتب كل مكون قواعده الخاصة به بشؤن الموظفٌن وكذلك التكالٌؾ اإلدارٌة.
وباالضافة إلى ذلك ،لم تض األطراؾ المتعاقدة سٌاسة واضحة بشؤن تكالٌؾ الموظفٌن والتكالٌؾ اإلدارٌة التى تمول من
الصندوق االستبمانً للبحر المتوسط.
 52تستهلك تكالٌؾ الموظفٌن الجزء األكبر من مٌزانٌة الصندوق االستبمانً للبحر المتوسط لمنظومة برنامج األمم
المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط ( 67.5فً المابة) التى سٌجرى استعراضها للحفاظ على مستواها األمثل فً
السنوات القادمة لتعكس االحتٌاجات المتجددة فً المنطقة .وعقب االستعراض الوظٌفً الذي نفذ لوحدة تنسٌق برنامج
األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط ومدبول ،سٌجرى استعراض وظٌفً موس لباقً منظومة خطة عمل البحر
المتوسط فً فترة السنتٌن  0213-0210حسب ما جاء فً مقرر مإتمر األطراؾ المتعاقدة الساب عشر ،وستعرض
نتابجه على مإتمر األطراؾ المتعاقدة الثامن عشر للنظر فٌه.
( )1موظفو األمم المتحدة داخل منظومة برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط
 51إن أجور موظفً األمم المتحدة فً منظومة برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط ،أي ،الذٌن فً
وحدة التنسٌق ومدبول والموظفٌن الدولٌٌن فً المركز اإلقلٌمً لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري ،تتب جدول
مرتبات لجنة الخدمة المدنٌة الدولٌة على اساس مقرر الجمعٌة العامة لألمم المتحدة .وتوجد القواعد التى تحكم هذا المجال
وتفاصٌل منهجٌة حسابه على.http://icsc.un.org :
( )2ؼٌر الموظفٌ فً منظومة برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط
 50توض أجور ؼٌر موظفً األمم المتحدة فً منظومة برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط طبقا
للشروط السابدة للخدمة فً الموق وتحددها القواعد والنظم التى تحكم مراكز األنشطة اإلقلٌمٌة .إن أي تعدٌالت على
جداول المرتبات التى تطبقها مراكز األنشطة اإلقلٌمٌة تعرض على مإتمر األطراؾ المتعاقدة للموافقة علٌها .وبمجرد
وض سٌاسة واضحة تحدد تكالٌؾ الموظفٌن لتمول من قبل األموال الربٌسة لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر
المتوسط ٌ ،مكن إدراجها فً االتفاقات الجدٌدة للبلدان المضٌفة التى ٌجرى مناقشتها اآلن م البلدان المستضٌفة لمراكز
األنشطة اإلقلٌمٌة.
 53تتؤثر أجور موظفً مركز األنشطة اإلقلٌمٌة لبرنامج األعمال ذات األولوٌة بقواعد ونظم كرواتٌا فٌما ٌتعلق بشروط
الخدمة لموظفً القطاع العام .وٌشترط اتفاق البلد المضٌؾ أن ٌتب مركز األنشطة اإلقلٌمٌة لبرنامج األعمال ذات
األولوٌة قواعد اإلجراءات والنظام األساسً المركزي وكالهما طبقا للقانون العام الكرواتً.
 54إن أجور موظفً مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة تحسب عامة على أساس األوضاع المحلٌة
السابدة الستخدام المؽتربٌن والمإسسات اإلقلٌمٌة والدولٌة فً تونس مثل مرصد الصحارى والساحل وتعتبر بعض
الجمعٌات الدراسٌة كمرج  .وتحسب أجور الموظفٌن الوطنٌٌن (المحلٌٌن) عادة على أساس مستوى الرواتب فً
مإسسات عامة وطنٌة .وعامة ،تعدل أجور الموظفٌن طبقا لمهارتهم وواجباتهم وخبرتهم.
ٌ 56تالؾ موظفو مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للخطة الزرقاء من موظفٌن معارٌن (من الوزارات أو المإسسات العامة)
وموظفٌن مستخدمٌن محلٌا .وت حسب أجور الموظفٌن المستخدمٌن محلٌا على اساس مستوى المرتبات فً مإسسات عامة
وطنٌة مشابهة .وعامة ،تعدل أجور الموظفٌن طبقا لمهارتهم وواجباتهم وخبرتهم .وتقوم آلٌة االستعراض على أساس قٌمة
الحد األدنى لألجر فً فرنسا.
 57وفً البحار اإلقلٌمٌة األخرىٌ ،كون معظم الموظفٌن فً مراكز األنشطة اإلقلٌمٌة معارٌن و/أو تدعمهم الحكومات
المستضٌفة .فمثال فً منطقة الكارٌبً ،فً  REMEITECفً كوراكاوٌ ،دعم المدٌر ومساعد بالكامل حكومة كوراكاو
وكذلك ٌتلقٌان الدعم من جهات مانحة ربٌسة أخرى .وٌدعم بالكامل أربعة موظفٌن بما فً ذلك مدٌر  RAC/SPAWفً
جوادلوب ،فرنسا ،وكذلك موظفٌن فً  RAC/LBSفً هافانا ،كوبا ،وفً شاجواراماس ،ترٌنٌداد ،من الحكومات
المستضٌفة.
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 58ومثل منطقة الكارٌبً ،تمول جمٌ مراكز األنشطة اإلقلٌمٌة فً شمال ؼرب منطقة المحٌط الهادي من قبل
الحكومات المستضٌفة والمنظمات وال تقدم أموال من الصندوق االستبمانً .وٌوجد حالٌا أربعة موظفٌن فً CEARAC
فً توٌاما ،الٌابان ،وثالثة موظفٌن فً  DINRACفً بٌٌجٌنج ،الصٌن ،وسبعة موظفٌن فً  MERRACفً داٌجٌون،
كورٌا وثالثة موظفٌن فً  ROMRACفً فالدٌفوستك ،روسٌاٌ ،دعمهم جمٌعا الحكومات المستضٌفة.
(ب) تكالٌؾ ؼٌر الموظفٌ
( )1التكالٌؾ اإلدارٌة
 59كما ابلػ المكتب الموس فً تشرٌن األول/أكتوبر  ،0211واجتماع جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط فً
تشرٌن الثانً/نوفمبر  0211ومإتمر األطراؾ المتعاقدة الساب عشر فً شباط/فبراٌر  ،0210تم تحقٌق وفورات مهمة
من خالل خفض التكالٌؾ اإلدارٌة خالل فترة السنتٌن  0211-0212من قبل وحدة تنسٌق برنامج األمم المتحدة
للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط ومدبول .فقد تم توفٌر مبلػ مقدر بحوالً ٌ 152 222ورو ( 013 982دوالر أمرٌكً)
حسب معدل صرؾ األمم المتحدة فً آب/اؼسطس  )0211فً عام  0212و 0211على التوالً من التكالٌؾ اإلدارٌة
بالمقارنة بعام  .0229ونفذت أٌضا مراكز األنشطة اإلقلٌمٌة سلسلة من تدابٌر التوفٌر فً التكالٌؾ خالل الفترة -0212
 0211للتمكن من استمرار عملٌاتها م نفقات أقل.
( )2تكالٌؾ األنشطة
 62تتؤلؾ هذه التكالٌؾ عامة من فبات مثل تكالٌؾ السفر وتكالٌؾ االستشارة وتكالٌؾ االجتماعات والعقود من الباطن
م الشركاء التنفٌذٌٌن والقرطاسٌة والمعدات ونثرٌات مثل اإلٌجارات وتكالٌؾ الهواتؾ والصٌانة وما إلى ذلك.
( )3تكالٌؾ االستشارة
 61تم إٌالء عناٌة خاصة لتكالٌؾ "االستشارة" على اساس المناقشة فً مإتمر األطراؾ المتعاقدة الساب عشر .وبناء
على الفقرة التشؽٌلٌة  07من مقرر مإتمر األطراؾ المتعاقدة بشؤن برنامج العمل والمٌزانٌة ( ،)14/02طلب من وحدة
التنسٌق ومكونات خطة عمل البحر المتوسط "ان تعزز تدابٌر لالستخدام األمثل للموارد بالمقارنة بفترة السنتٌن السابقة
فٌما ٌتعلق بخدمات االستشارة والموظفٌن ونفقات السفر والمإتمرات واالجتماعات والنفقات العامة لإلدارة وإبالغ المكتب
عن فعالٌتها".وتم استعراض شامل لالستشارة فً الفترة  0211-0212لوحدة التنسٌق ومدبول لتحقٌق أقصً كفاءة فً
استخدام االستشارة فً الفترة  .0213-0210وكما ٌرد فً تقرٌر االستشارة المرفق (المرفق التاس ) ،تم الحد من استخدام
االستشارة إلى اقصً مدى خالل كانون الثانًٌ/ناٌر -نٌسان/ابرٌل  0210فً وحدة التنسٌق ومدبول وكذلك مراكز
األنشطة اإلقلٌمٌة  .وخالل الفترة ،تم تموٌل جمٌ االستشارات سواء من قبل مرفق البٌبة العالمٌة أو بتموٌل خارجً.
توصٌة
ٌحاط المكتب علما بتكالٌؾ اإلدارة والموظفٌ وٌطلب م األمانة إعداد سٌاسة بشأ االستشارٌٌ لالجتماع القادم
للمكتب.
5-5

تقرٌر ع الوفورات التى تتحقق

ٌ 60نص المقرر  14/02بشؤن برنامج عمل ومٌزانٌة خطة عمل البحر المتوسط لفترة السنتٌن ( 0213-0210المرفق
الثانً UNEP(DEPI)/MED IG 20/8 ،على:

ٌطلب من وحدة التنسٌق ومكونات خطة عمل البحر المتوسط تعزٌز الكفاءة والفاعلٌة والمساءلة فً استخدام الموارد
المالٌة والبشرٌة طبقا لألولوٌات التى تحددها األطراؾ المتعاقدة وتقدم تقرٌرا عن نتابج الجهود المتخذة فً ذلك الصدد؛
ٌطلب من وحدة التنسٌق ومكونات خطة عمل البحر المتوسط تعزٌز تدابٌر لالستخدام األمثل للموارد بالمقارنة بفترة
السنتٌن السابقة فٌما ٌتعلق بخدمات االستشارة والموظفٌن ونفقات السفر والمإتمرات واالجتماعات والنفقات العامة لإلدارة
وتقدٌم تقرٌر إلى المكتب عن فعالٌتها.
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 63شكلت وحدة التنسٌق فرٌق مهمة بشؤن "تدابٌر للتوفٌر فً التكالٌؾ" مباشرة بعد مإتمر األطراؾ المتعاقدة الساب
عشر الذي حدد مجاالت ٌمكن فٌها تحقٌق وفورات وكذلك مإشرات لوض خط أساس وهدؾ وتحدٌد مقدار الوفورات
التى ٌمكن أن تتحقق .وٌجرى إبالغ اجتماع المكتب بالتقدم المحرز فً الوفورات فً نهاٌة عام  0210بالشكل المرفق
الذي ٌبٌن المجاالت التى ترصد فٌما ٌتعلق بالمإشرات (المرفق العاشر) .ومن المخطط أن ٌشمل عمل فرٌق المهمة
مراكز األنشطة اإلقلٌمٌة فً الجزء األخٌر من عام .0210
 64والمجاالت التى ٌمكن تحقٌق حد أقصً من الوفورات على أساس القٌمة المطلقة هً :سفر الموظفٌن واالجتماعات،
من خالل اختٌار الخٌارات األقل تكلفة فً كل خطوة من العملٌة اإلدارٌة مثل الحد من عدد موظفً المإتمرات إلى أقصً
مدى واستخدام المرافق الحكومٌة المجانٌة وتطبٌق إعانة المعٌشة المخفضة طبقا لقواعد ونظم األمم المتحدة بتقدٌم أماكن
إعاشة ووجبات مباشرة.
توصٌة
ٌ 1حاط المكتب علما بالوفورات المتحققة وٌطلب م األمانة أ تواصل بذل كل جهد نحو تحقٌق األهداؾ المحددة
للوفورات.
ٌ 2طلب المكتب تحدٌثا ع الوفورات المتحققة التى تقدم فً االجتماع القادم ،بما فً ذلك وفورات فً التكالٌؾ
التشؽٌلٌة لمراكز األنشطة اإلقلٌمٌة.
6-5

تقرٌر ع حالة تنفٌذ توصٌات المراجعة الحسابٌة

 65بٌن شباط/فبراٌر وآٌار/ماٌو  ،0210تحقق تقدم كبٌر فً ؼلق توصٌات المراجعة الحسابٌة لعامً  0229و،0211
أي ،تم ؼلق  4من  5توصٌات معلقة من تقرٌر المراجعة الحسابٌة لعام  0229واعتبر  0من  6من تقرٌر عام 0211
مرضٌا من قبل .OIOS
ٌ 66تاب مكتب برنامج األمم المتحدة للبٌبة للعملٌات حالٌا جمٌ التوصٌات م تركٌز خاص على الحرجة منها المتعلقة
بمسإولٌات فردٌة فً برنامج األمم المتحدة للبٌبة/مكتب األمم المتحدة فً نٌروبً فً العملٌة التى أدت إلى عجز .وٌدٌر
العملٌة ربٌس المجلس بمشاركة كبار الرسمٌٌن فً برنامج األمم المتحدة للبٌبة ومكتب األمم المتحدة فً نٌروبً وٌدعمها
استشاري خارجً.
 67حققت األمانة أٌضا تقدما كبٌرا فٌما ٌتعلق بالتوصٌة  9من تقرٌر عام  0211بشؤن السندات المعلقة من مراكز
األنشطة اإلقلٌمٌة .وتم تحلٌل جمٌ السندات المعلقة طوال  04شهرا بحلول شباط/فبراٌر  0210وأرسلت مقترحات
بمداخل حسابات لتسوٌة السجل إلى المقر فً آذار/مارس  .0210وتتقدم عملٌة الؽلق النهابً جٌدا وٌتوق أن تنتهً فً
تموزٌ/ولٌة .0210
 68وٌوجز المرفق الحادى عشر حالة التوصٌات المعلقة.
توصٌة
ٌحاط المكتب علما بحالة تنفٌذ توصٌات المراجعة الحسابٌة وٌطلب م األمانة أ تبلػ ع حالة المتابعة فً االجتماع
القادم.
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المرفق األول
مذكرة تفاهم بٌ برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط واللجنة العامة لمصاٌد أسماك
البحر المتوسط
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مذكرة تفاىم
بين

برنامج األمم المتحدة لمبيئة بصفتو أمانة خطة عمل البحر المتوسط
و

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة نيابة عن المجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط
إن برنامج األمم المتحدة لمبيئة بصفتو أمانة خطة عمل البحر المتوسط ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة نيابة عن
المجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط ،يشار إلييما فيما يمي بالطرفين
حيث أن برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط لدييا والية دعم تنفيذ اتفاقية برشمونة وبروتوكوالتيا السبعة
بما في ذلك منيج النظام اإليكولوجي إلدارة األنشطة البشرية التى قد تؤثر عمى البيئة البحرية والساحمية لمبحر المتوسط
من أجل تعزيز التنمية المستدامة .وفي ىذا السياق ،تقوم بدور ،من خالل وحدة تنسيقيا ،أمانة االتفاقية وبروتوكوالتيا

وتوفر المساعدة من خال ل مكونات األط ار

المتعاقدة لبنا قدراتيا واالططالع بععمال لاليفا بالتزاماتيا نحو االتفاقية

وبروتوكوالتيا،
حيث أن المجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط ىى المنظمة اإلقميمية الحالية إلدارة مصايد األسماك التى أنشعت
في عام  1949بنا عمى أحكام المادة  14من دستور منظمة األغذية والزراعة بيد  ،من بين جممة أىدا  ،تعزيز
وصيانة واإلدارة اإلقميمية واالستخدام األفطل لمموارد البحرية الحية ودعم التنمية المستدامة في تربية األحيا المائية وليا

والية عمى البحر المتوسط والبحر األسود والمياه المتصمة بيما .وتقوم بخدمة أعطائيا من خالل ىيئات فرعية وأفرقة عمل
مواطيعية تيسر تنفيذ السياسات واألنشطة المتفق عمييا ،كما تنسقيا األمانة،
حيث أن الطرفين ليما مسؤوليات مماثمة ويتقاسما أىدا

ومرامى مشتركة فيما يتعمق بصيانة البيئة البحرية والنظم

اإليكولوجية واالستخدام المستدام لمموارد البحرية الحية ويرغبان في التعاون في تعزيز األىدا

والمرامي في إطار واليتيما

وقواعدىا الحاكمة وقوانينيا،
حيث أن التعاون في السنوات األخيرة بين برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط والمجنة العامة لمصايد
اسماك البحر المتوسط كان أساسا من خالل مركز األنشطة اإلقميمية لممناطق المتمتعة بحماية خاصة لبرنامج األمم

المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط في إطار مذكرة تعاون قدمت في الدورة الثانية والثالثين لمجنة العامة لمصايد
اسماك البحر المتوسط،
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حيث أن الطرفين قد عقدا العزم عمى إقرار مذكرة التفاىم ىذه لغرض إنشا تعاون أوسع ييد
وتجنب اإلزدواج من خالل مذكرة التفاىم،

إلى تنسيق أنشطتيما

اتفق برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط والمجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط عمى التعاون

بناء عمى مذكرة التفاىم ىذه عمى ما يمي:

البند 1
الغرض

إذ يوطع في االعتبار واليات الطرفين ،فإن الغرض من مذكرة التفاىم ىذه ىو توفير إطار لمتعاون والفيم وتيسير التعاون
بين الطرفين لتعزيز أىدافيما ومرامييما المشتركة فيما يتعمق بصيانة البيئة البحرية والنظم اإليكولوجية واالستخدام المستدام
لألحيا البحرية والموارد الطبيعية األخرى في مجاالت تخصصيما.
البند 2
النطاق

 1يتفق عمى مجاالت التعاون عمى نحو مشترك طبقا لبنود مذكرة التفاىم ىذه ومرفقيا ليتمكن الطرفان من االستجابة
لمقطايا اآلخذة في الظيور الراىنة والجديدة في ميدان صيانة البيئة البحرية والنظم اإليكولوجية واالستخدام المستدام
لألحيا البحرية والموارد الطبيعية األخرى.
 2يعمل الطرفان معا ،إلى المدى الممكن ،في إطار واليتيما الخاصة بيما ،لتنفيذ األنشطة المططمع بيا عمال بمذكرة
التفاىم ىذه .وتكون مجاالت التعاون لمذكرة التفاىم ىذه ىي:

( )1تعزيز مناىج النظم اإليكولوجية لصيانة البيئة البحرية والساحمية والنظم اإليكولوجية واالستخدام المستدام
لألحيا البحرية والموارد الطبيعية األخرى؛
( )2التخفي

من آثار مصايد األسماك وتربية األحيا المائية عمى الموائل واألنواع البحرية من خالل أفطل

التقنيات المتاحة في مصايد األسماك والتنمية المستدامة لألحيا المائية؛
( )3تحديد المناطق البحرية ذات األىمية لمبحر المتوسط وحمايتيا وادارتيا (المناطق الخطرة لمتنوع البيولوجي
والمناطق ذات الحساسية لمموائل والمناطق الطرورية لموائل األسماك والمناطق ذات األىمية لمصايد
األسماك و/او لصيانة األنواع الميددة واألراطي الرطبة الساحمية)؛
( )4سياسة بحرية متكاممة مع تعكيد خاص عمى التخطيط المكاني البحري والساحمي ،واإلدارة المتكاممة لممناطق
الساحمية والمناىج المتكاممة لتقسم المناطق األخرى ،بغرض التخفي

من المخاطر المتراكمة نتيجة لموصول

المنخفض وتوافر المساحة التى تتعثر باالستخدامات المتعددة والمتعارطة بشكل متزايد؛
( )5التعاون القانوني والمؤسسي والمتعمق بالسياسة.
 3وترد بالتفصيل األنشطة التى توطع بنا عمى مجاالت التعاون المشار إلييا أعاله في المرفق بمذكرة التفاىم ىذه.
وتحدد أنشطة محددة وتنفذ عمى أساس صك قانوني منفصل عمال بالبند .)6(3
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 4تتعمق مجاالت التعاون في سياق واليتي الطرفين .ويجرى تنقيحيا ،حسب االقتطا  ،لتتمشي مع مقررات مجمسي إدارة
الطرفين التى قد يكون ليا تعثير عمى واليتيما الخاصة بيما.
 5يعمل كل من برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط والمجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط معا
في إطار واليتيما الخاصة بيما لتنفيذ األنشطة المططمع بيا عمال بمذكرة التفاىم ىذه.

 6تسعي مذكرة التفاىم ىذه إلى مزيد من تنسيق أنشطة الطرفين واالستخدام األمثل لمموارد وتجنب اإلزدواج ،بينما تطمن
التكاممية في اإلج ار ات المتخذة .وفي ىذا السياق ،يخطر برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط والمجنة
العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط كل منيما اآلخر بتنمية القدرات الخاصة بيما واألنشطة ذات العالقة حتى يتدعم
التعاون من خالل منتدى دائم ،مثل مواقع ويب لمطرفين.
البند 3
الترتيبات التنظيمية المتعمقة بالتعاون

 1يعقد الطرفان مش اورات ثنائية بشعن مسائل ذات اىتمام مشترك طبقا لجدول أعمال متفق عميو مقدما فيما بينيما وييد
أيطا إلى وطع/استعراض أنشطتيم المشتركة .ويمكن لمطرفين دعوة المنظمات الدولية ذات العالقة والمبادرات/المشروعات
ذات العالقة إلى االنطمام إلى تمك المشاورات التى تعقد مرة واحدة عمى األقل في السنة من خالل اجتماعات وجيا لوجو
أو من خالل مؤتمرات عن بعد .وينبغي دراسة البندين التاليين مرة واحدة عمى األقل في مناسبة عقد المشاورات:
(أ) المسائل التقنية والتشغيمية المتعمقة بتعزيز أىدا

مذكرة التفاىم؛

(ب) استعراض التقدم المحرز في عمل الطرفين في تنفيذ مذكرة التفاىم.
 2يجرى تشجيع اجتماعات ثنائية مكتبية أو عمى مستوى الخب ار وعقدىا عمى اساس مخصص ،كمما كان طروريا ،من
قبل الطرفين لتناول مسائل األولوية المتعمقة بتنفيذ األنشطة في مجاالت وبمدان وأقاليم محددة.

 3وحيثما يعقد الطرفان اجتماعا تناقش فيو مسائل السياسة المتعمقة بمذكرة التفاىم ىذه ،يدعو الطرفان ،حسب االقتطا ،
كل منيما كمراقبين .وينظر الطرفان في امكانية القيام ببعثات مشتركة واستطافة أنشطة تدريب مشتركة ودورات غير
رسمية .وفي ىذا السياق:


طمان التدفق الكافي وفي الوقت المناسب لممعمومات العممية والتحميل بين الطرفين ،مثل تقييمات
المخزونات في سياق وطع مقترحات لمسياسة ،مثل إج ار تعديالت ممكنة عمى المرفقين الثاني والثالث من
بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي.



طمان التنسيق والتآزرات في التنفيذ عمى المستوى اإلقميمي ،والى الحد الممكن ،عمى المستوى الوطني،
لاللتزامات التى يططمع بيا الطرفان.

 4يخطر برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط والمجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط مجمسي
إدارتيما بشعن التقدم المحرز في تنفيذ مذكرة التفاىم ىذه من خالل تطمين ىذه المسالة في جدول أعمال كل اجتماع

عادي/دورة سنوية لمجمسي إدارتيما (اجتماع األط ار

المتعاقدة لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط

ودورة المجنة لمجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط).
 5يشجع الطرفان ،كمما كان ممكننا ،ويعززان االتصاالت وتبادل المعمومات واألنشطة المشتركة عمى المستوى الوطنى
بين جيات اتصاالتيما ،خاصة في البمدان حيث جيات االتصال لألط ار
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عمى ذلك تنمية االتصاالت وتبادل المعمومات واألنشطة المشتركة مع العناية بتعمين سرية المعمومات والوثائق التى ليا ىذه
الخاصية.
 6وفي إطار مجاالت التعاون الواردة في البند  ،)2(2ينفذ التعاون بين برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر

المتوسط والمجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط ،حسب االقتطا  ،من خالل التوسع في جمع األموال وتنفيذ

المشروعات بشعن مسائل محددة ذات اىتمام مشترك.
 7ال يقوم أي طر بجمع أموال مع طر ثالث ألنشطة تنفذ في إطار مذكرة التفاىم ىذه بإسم أو نيابة عن اآلخر.
 8ليس ىناك ما يفرض التزامات مالية في مذكرة التفاىم ىذه عمى أي طر  .واذا اتفق الطرفان عمى نحو متبادل
بتخصيص أموال محددة لتيسير نشاط يططمع بو عمال بمذكرة التفاىم ىذه ،يتم ىذا االتفاق كتابة ويوقع عميو كل من
الطرفين .وبصورة خاصة ،لتنفيذ أنشطة مشتركة في إطار مذكرة التفاىم ىذه قد يتطمن دفع أموال ،يتم الدخول في صك

قانوني منفصل محدد ،حسب االقتطا  ،مع األخذ في االعتبار القواعد واإلج ار ات اإلدارية والمالية المطبقة في الطرفين.
 9يططمع الطرفان ،في إطار شبكة المعرفة العالمية والى أقصي حد ممكن ،لتيسير الوصول المتبادل إلى المعمومات
وجوىر العمل وكذلك النشر فيما بينيما .وينظر الطرفان في امكانية القيام ببعثات مشتركة واستطافة أنشطة تدريب
مشتركة واجتماعات لممعمومات.

 10يحدد الطرفان ج ية اتصال واحدة أو أكثر في ىيكمو التنظيمي الداخمي لتنسيق التعاون بنا عمى مذكرة التفاىم ىذه.
وباالطافة إلى ذلك ،يحدد الطرفان جية اتصال شاممة مسؤولة عن تنفيذ ورصد األنشطة بموجب مذكرة التفاىم ىذه.
 11مع أخذ البندين  6و 7في عين االعتبار ،يتشاور الطرفان بشعن طريقة تعزيز تعاونيما وأىدافيما المشتركة.
البند 4

وضع الموظفين

 1لغرض تنفيذ مذكرة التفاىم ىذه ،ال يعتبر أي وكال أو مقاولين من الباطن أو مستخدمين ألحد الطرفين بعي طريقة
كانت وكال

أو موظفين لطر

آخر .ولن يكون كل طر

مسؤوال عن أفعال أو تقصير الطر

اآلخر أو

موظفيو/اشخاص يقومون بخدمات نيابة عنو.
 2ال يكون الطرفان مسؤوالن عن أي رواتب أو أجور أو تعمين أو فوائد أخرى واجبة أو تدفع لموظفي الطر

اآلخر.

وفطال عن ذلك ،يكون الطر اآلخر مسؤوال لوحده عن جميع الرواتب واألجور والتعمين والفوائد ،بما في ذلك دون تحديد
أو أي فصل أو وق

مدفوعات لمثل ىؤال الموظفين .وال يتحمل الطرفان أي مطالب وليس عمييما أي مسؤولية كيفما

كانت فيما يتعمق بذلك.
البند 5

تسوية المنازعات

في حالة نشو نزاع أو دعوى ناتجة عن أو متصمة بمذكرة التفاىم ىذه ،يستخدم الطرفان أفطل الجيود لتسوية النزاع فو ار
من خالل مفاوطات مباشرة وودية لنزاع أو دعوى أو مطمب نشع عن أو متصل بمذكرة التفاىم ىذه أو أي اخالل بيا .وأي
نزاع أو دعوى أو مطمب لم يتم تسويتو خالل  60يوما من تاريخ إخطار أي طر الطر اآلخر بطابع الن ازع أو الدعوى
أو المطمب بالتدابير التى ينبغي اتخاذىا لتصحيحو ،يحل من خالل التشاور بين الرئيسين التنفيذيين لمطرفين.
البند 6
الشعارات والرموز الرسمية
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 1ال يستخدم أي طر اسم أو شعار أو رموز الطر اآلخر أو فروعو أو منتسبيو و/أو وكالئو المرخص ليم أو أي
اختصار ليا  ،في المطبوعات والوثائق التى ينتجيا الطرفان ،دون موافقة كتابية مسبقة من الطر اآلخر في كل حالة.
 2ال يمنح برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط أو المجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط في أي
حال من األحوال اسم أو شعار أو أي مختصر لو ألغراض تجارية.

البند 7
حقوق الممكية الفكرية

يتشاور الطرفان مع بعطيما فيما يتعمق بحقوق الممكية الفكرية ،حسب االقتطا  ،المتعمقة بعي مشروع او فوائد ناجمة عنو
فيما يتعمق باألنشطة المنفذة بنا عمى صك قانوني منفصل عمال بمذكرة التفاىم ىذه.
البند 8
االخطار والتعديالت

 1يخطر كل طر اآلخر كتابة خالل  3أشير باي تغييرات مقترحة أو فعمية تبدو أنيا طرورية لمذكرة التفاىم ىذه.
 2عند تسمم االخطار ىذا ،يتشاور الطرفان مع بعطيما البعض بغرض التوصل إلى اتفاق عن أي تغيير (تغييرات) فعمية
أو مقترحة تم اقتراحيا طبقا لمبند .)1(8

 3يمكن تعديل مذكرة التفاىم ىذه فقط بواسطة االتفاق المتبادل لمطرفين كتابة.
البند 9

التفسير

 1يعتبر المرفق بمذكرة التفاىم ىذه جز من مذكرة التفاىم ىذه .وما لم يتطمب السياق غير ذلك ،تفسر المراجع لمذكرة
التفاىم ىذه عمى أنيا تشير إلى مذكرة التفاىم ىذه بما في ذلك المرفق بيا ،كما تتغير أو تعدل طبقا لبنود مذكرة التفاىم
ىذه.
 2تحل مذكرة التفاىم ىذه محل جميع المذكرات السابقة ،بما في ذلك مع مركز األنشطة اإلقميمية لممناطق المتمتعة بحماية
خاصة واالتصاالت والتمثيل بين الطرفين ،سوا شفييا أو كتابة ،فيما يتعمق بمادة الموطوع ىنا.
البند 11
 1يمكن إيقا

وقف العمل بمذكرة التفاىم

العمل بمذكرة التفاىم ىذه من قبل أي طر بواسطة تقديم إشعار كتابي مسبق إلى الطر اآلخر .وتتوق

عن الوجود في خالل  3أشير عقب االخطار بالتوق
التدابير التى تطمب وق

عن العمل بمذكرة التفاىم ىذه .وفي تمك الحالة ،يتفق الطرفان عمى

العمل المنظم ألي أنشطة جارية.

 2مالم يتفق عمى غير ذلك ،عند إنتيا العمل بمذكرة التفاىم ىذه ،تتوق
صك قانوني آخر عمال بمذكرة التفاىم ىذه ،ما لم ينص عمى غير ذلك.
البند 11
20
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المدة

يبدأ نفاذ مذكرة التفاىم ىذه بمجرد توقيع الممثمين المرخص ليم لكل طر  .ومنذ تمك المحظة ،تظل مذكرة التفاىم سارية
المفعول حتى وق

العمل بيا طبقا لمبند  10أعاله .ويجرى استعراض محتواىا كل سنتين ،حسب االقتطا .

توقع مذكرة التفاىم ىذه من نسختين أصميتين باإلنجميزية وىما متساويتان في الحجية.
واشيادا عمى ذلك ،قام الممثمون المخولون بذلك بالتوقيع أدناه.
برنامج األمم المتحدة لمبيئة ،نيابة عن أمانة خطة عمل البحر المتوسط

منظمة اإلغذية والزراعة ،نيابة عن المجنة
العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط

_______________________________________

__________________________

االسم:

االسم:

الوظيفة:

الوظيفة:

التاريخ:

التاريخ:
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المرفق 1

األنشطة المتعمقة بمجاالت التعاون في مذكرة التفاىم ىذه
 1تعزيز مناىج النظم اإليكولوجية لصيانة البيئة البحرية والساحمية والنظم اإليكولوجية واالستخدام المستدام لمواردىا
الحية والطبيعية

 المساىمة في صياغة/تنفيذ استراتيجية إطارية إقميمية قائمة عمى منيج النظام اإليكولوجي وعمى مؤشرات متفقعمييا ونقاط مرجعية (إيكولوجية وبيولوجية وما إلى ذلك) لرصد حالة البيئة البحرية والنظم اإليكولوجية الساحمية
والموارد البحرية الطبيعية الحية؛
 التعاون في االططالع بتقييمات عن حالة البيئة البحرية والنظم اإليكولوجية والموارد الحية البحرية ،بما في ذلكالجوانب االجتماعية االقتصادية المتعمقة بعثر استغالل مصايد األسماك عمى البيئة البحرية والنظم اإليكولوجية
وأثر إنشا مناطق بحرية محمية عمى الموارد البحرية الحية واألثر عمى تربية األحيا البحرية الساحمية والبحرية؛
 التعاون في صياغة/وطع وتنفيذ استراتيجيات إقميمية رئيسة لتكامل البيئة في التنمية االجتماعية واالقتصاديةخاصة فيما يتعمق بمصايد األسماك وتربية األحيا المائية.

 2التخفيف من آثار مصايد األسماك وتربية األحياء المائية عمى الموائل واألنواع البحرية

 -التعاون في صياغة ،بما في ذلك جمع أموال خارج الميزانية ،مشروع إقميمي مشترك بشعن تقييم والتخفي

من

الصيد العارض لألنواع الميددة وغير المستيدفة وأثر معدات صيد األسماك عمى الموائل البحرية؛
 النظر في مبادرات لوطع مفيوم لمتخطيط المكاني البحري بطريقة تعخذ في االعتبار أنشطة مصايد األسماكوتربية األحيا المائية وأنشطة صيانة وأستعادة الموائل البحرية واألنواع المرتبطة بيا ،والتناقطات المحتممة بين
ىذه األنشطة واالستخدامات األخرى لمبحر (مثل ،النقل البحري والطاقات المتجددة البحرية وما إلى ذلك)؛
 تبادل البيانات والمعمومات عن موائل البحر العميقة لمزيد من معرفة ىذه الموائل وتنوعيا البيولوجي ومواردىاالحية لغرض إدارتيا عمى نحو أفطل؛
 -التعاون في مبادرات لزيادة الوعي والتخفي

من اآلثار الكبيرة مثل المتعمقة بخفض كمية معدات صيد األسماك

باعتبارىا فطالت وما إلى ذلك.
 3تحديد المناطق البحرية ذات األىمية اإليكولوجية أو البيولوجية وحمايتيا وادارتيا والمناطق البحرية ذات األىمية

الخاصة (المناطق الخطرة لمتنوع البيولوجي والمناطق ذات الحساسية لمموائل ولموائل األسماك الضرورية والمناطق ذات
األىمية لمصايد األسماك و/أو لصيانة األنواع الميددة واألراضي الرطبة الساحمية)

 تعزيز التعاون مع المنظمات األخرى ذات العالقة حسب االقتطا  ،بما في ذلك التى وقعت معيا مذكرات تفاىمأخرى ،إلنشا قاعدة بيانات إقميمية مشتركة لمواقع ذات أىمية خاصة لصيانة التنوع البيولوجي وإلدارة مصايد
األسماك تستكمل وتتسق مع قاعدة بيانات خطة عمل البحر المتوسط بشعن رصد التموث والتنوع البيولوجي؛
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 فيما يتعمق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األىمية لمبحر المتوسط ومناطق مصايد األسماك الحصريةخاصة الموجودة جزئيا أو كميا خارج نطاق الوالية القطائية الوطنية ،يتعاون الطرفان في تنسيق المعايير الحالية
لتحديد تمك المناطق ،وفي الحاالت حيث موطعيا قد يكون متطابق وفي اختيار اآلليات المطموبة إلنشائيا؛
-

يتعاون الطرفان لتعزيز أن يعتمد الطرفان مخططات إدارة توطع في إطار المناطق المتمتعة بحماية خاصة
ذات األىمية لمبحر المتوسط ومناطق مصايد األسماك الحصرية لطمان أن التدابير تتمشي مع األىدا

التى

يجرى السعي إلييا وتحترم واليتي كل من المنظمتين .يناقش الطرفان التدابير ذات أثر محتمل عمى مصايد
األسماك في المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األىمية لمبحر المتوسط بروح من تحقيق األىدا

المشتركة

عمى نحو أمثل؛
 رصد حالة األنواع الواردة في المرفقين  2و 3من بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجيفي البحر المتوسط؛ السعي لطمان تنظيم استغالل جميع األنواع الواردة في المرفق  ،3باتباع الفقرة  4من المادة
 12من بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي؛
 التعاون في االططالع بتقييمات حالة البحيرات الساحمية واألراطي الرطبة الساحمية األخرى لتستخدم في صياغةونشر تدابير اإلدارة المستدامة واالستخدام المستدام لمواردىا الحية.
 4سياسة بحرية متكاممة

 دراسة آثار تغير المناخ عمى البيئة البحرية والنظم اإليكولوجية ومواردىا البحرية الحية؛-

مصايد األسماك وتربية األحيا المائية والتخفي

المساىمة في صياغة واعتماد تدابير مالئمة لتكي

من تغير

المناخ فيما يتعمق بالبيئة بما في ذلك تعزيز المعرفة واالتصاالت؛
 دعم المشورة العممية بشعن القطايا ذات االىتمام المشترك ،بما في ذلك اآلثار السمبية لتموث البيئة البحرية والنظماإليكولوجية عمى الموارد البحرية الحية وطرق لتناول اآلثار المتراكمة بطريقة أفطل؛
 -استكشا

ميادين جديدة لمبحث تطبق عمى صيانة البيئة البحرية والنظم اإليكولوجية واالستخدام المستدام لمموارد

البحرية الحية لتعزيز منيج متكامل لمقطايا المتعمقة بالبيئة ومصايد األسماك؛
 التعاون في المبادرات المتعمقة بتنفيذ ورصد منيج اإلدارة المتكاممة لممناطق الساحمية والتخطيط المكاني البحريوكذلك مناىج تقسيم المناطق األخرى؛
 وطع مشروع تجريبي مشترك وتنفيذه. 5التعاون القانوني والمؤسسي والمتعمق بالسياسة

 التشاور المنتظم بشعن مسائل السياسة ذات االىتمام المشترك لتحديد التآزرات؛ تعزيز تبادل المعمومات والبيانات ،حسب االقتطا  ،وتقاسم نتائج ىذا التعاون من خالل موقع ويب؛ المشاركة (كعطو دائم في حالة المجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط) في لجنة البحر المتوسط لمتنميةالمستدامة لصياغة أطر لمتنمية المستدامة ومبادئ توجييية إلدارة المناطق الساحمية؛
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 تبادل اآل ار فيما يتعمق بحسن إدارة البحر المتوسط ،مع اىتمام خاص بالمناطق الواقعة خارج نطاق الواليةالقطائية الوطنية ،والمساىمة ،كمما كان ممكننا ،في المبادرات الجارية اليادفة إلى تحسين حسن اإلدارة؛
 تنظيم أحداث جانبية مشتركة ،كمما دعت الطرورة وبما في ذلك معا مع منظمات أخرى ،بينما تحطراالجتماعات التى تعقد في المحافل الدولية التى يمكن أن تكون ذات عالقة بتعزيز أىدا

ومرامي مذكرة التفاىم

ىذه؛
 تعزيز التعاون وتبادل المعمومات عمى مستوى لجان االمتثال التابعة ليما ،كما أنشئت بنا عمى إطار برنامجاألمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط والمجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط ،لتناول المسائل
ذات الشواغل المشتركة (التصري

في البحر والصيد غير القانوني وغير المبمغ عنو وغير المنظم وما إلى ذلك)؛

 االشتراك ،حسب االقتطا  ،في المشروعات التى ينفذىا الطر اآلخر؛ الدعوة إلى اجتماعات إقميمية/دون إقميمية واجتماعات لييئات فرعية ذات االىتمام التى ينظميا كل طر  ،مثلاجتماعات مركز األنشطة اإلقميمية لممناطق المتمتعة بحماية خاصة واالجتماعات المتعمقة بتنفيذ منيج النظام
اإليكولوجي؛
 -تنسيق المواق

في المحافل الدولية التى تتطمن كال الطرفين.
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المرفق الثانً
مذكرة تفاهم بٌ اتفاقٌة برشلونة وبرنامج األمم المتحدة للبٌئة تتعلق بخدمات األمانة لدعم االتفاقٌة
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مذكرة تفاىم برنامج األمم المتحدة لمبيئة خطة عمل البحر المتوسط
تعمل شعبة تنفيذ السياسات البيئة لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة بشعن وطع مشروع مذكرة تفاىم بين برنامج األمم المتحدة
لمبيئة واألط ار

في االتفاقية يتعمق بالدعم الذي يوفره برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط لألمانة من

خالل تفويض السمطة من قبل المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة .ويمكن أن تشمل مذكرة التفاىم ىذه:


قسم ديباجة يعر

ويقدم بعض المعمومات األساسية عن مذكرة التفاىم ،مثل ،مقررات مؤتمر األط ار

ذات

العالقة والمواد ذات العالقة باالتفاقية نفسيا وكذلك مقررات مجمس إدارة برنامج األمم المتحدة لمبيئة المتعمقة
بموطوع مذكرة التفاىم؛


يحتوي القسم التشغيمي عمى فقرات تفصيمية بشعن طابع الخدمات المقدمة أو التى يقدميا برنامج األمم المتحدة
لمبيئة إلى األمانة واألط ار

باعتبارىا تتعمق بالموارد اإلدارية والبشرية ووظائ

ومسؤوليات إدارة الصندوق

لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة المقدمة من خالل تفويض السمطة من قبل المدير التنفيذي إلى منسق األمانة؛


وفي ىذا الصدد ،سيجرى توطيح العالقة البرامجية بين المدير التنفيذي واألط ار

من خالل مؤتمر األط ار

والمكتب وكذلك لممدير التنفيذي من خالل األمانة إلى مؤتمر األط ار  .وبمعنى آخر ،سيجرى توطيح االستقالل
القانوني لالتفاقية فيما يتعمق ببرنامج األمم المتحدة لمبيئة ودور ووظائ
إدراج حاجة المدير التنفيذي لمتشاور مع األط ار


األمانة لخدمة االتفاقية وأطرافيا .ويتوقع

بانتظام من خالل المكتب في مذكرة التفاىم؛

وفطال عن ذلك ،يجرى تحديد واقتراح دور المدير التنفيذي ومسؤوليتو بالنسبة لألمانة وموظفييا عمى أساس
توظي

المنسق وموظفي األمانة اآلخرين بما في ذلك عند أي نقطة األط ار

من خالل المكتب يمكن استشارتيم

الختيار السابق .ويجرى توفير طابع تقييم أدا جميع الموظفين وكيفية القيام بو طبقا لمعايير قواعد ونظم األمم
المتحدة ذات العالقة .ويمكن دعوة المكتب ليشارك بآرائو فيما يتعمق بعدا المنسق واذا كان األمر كذلك ،توفر
مذكرة التفاىم ىذه الفرصة .وسيجرى االفصاح عن طابع ومحتوي تفويض السمطة الممكنة من قبل المدير التنفيذ
إلى المنسق في مذكرة التفاىم مع تفاصيل ممكنة تصاغ في وثيقة منفصمة توقع من قبل شخصين؛


يجرى ايطاح طابع الدعم اإلداري الذي يقدم إلى األمانة واألط ار
تكالي

بما في ذلك تخصيص نسبة مئوية من

دعم البرنامج المحسوبة عمى الدخل المنسوب إلى الصناديق االستئمانية لالتفاقية التى يديرىا المدير

التنفيذي؛


وباالطافة إلى ذلك ،توطع أحكام تفصيمية تتعمق بالمسائل المالية والميزانية بما في ذلك إنشا صناديق
استئمانية لالتفاقية وادارتيا .ويوطح دور مجمس مراجعي األمم المتحدة بشعن الصناديق االستئمانية التى يديرىا
برنامج األمم المتحدة لمبيئة نيابة عن األط ار

في مذكرة التفاىم؛
26
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وتوفر مذكرة التفاىم أيطا فرصة ليقدم المدير التنفيذي تقري ار سنويا إلى كل مؤتمر أط ار

عادي وكذلك إلى

المكتب حسب الحاجة يتعمق بدعم األمانة ،حسب االقتطا .
يستخدم برنامج األمم المتحدة لمبيئة حاليا ىذه العناصر كعساس إلعداد مذكرة التفاىم كما طمبيا مؤتمر األط ار  .وتعخذ
آ ار المكتب في ىذا اإلطار خالل أول اجتماعو في تموز/يولية  2012في المشروع الذي يعد ويشارك فيو المكتب مسبقا
في اجتماعو القادم طبقا لمنظام الداخمي لممكتب.

27

UNEP/BUR/75/4

المرفق الثالث
مشروع استنتاجات وتوصٌات االجتماع األول لفرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً
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مشروع استنتاجات وتوصٌات االجتماع األول لفرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً
رحب االجتماع األول لفرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً المعقود فً أثٌنا ،الٌونان ،فً الفترة  32-09آٌار/ماٌو
 ،0210بالتقدم المتحقق فً تنفٌذ النظام اإلٌكولوجً منذ عام  ،0228خاصة قبل وبعد االجتماع الساب عشر لألطراؾ
المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة ،حٌث طلب من برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط االنتهاء من جمٌ
األنشطة المعلقة فً عملٌة الخطوات السب لتنفٌذ منهج النظام اإلٌكولوجً فً البحر المتوسط ومواصلة التقدم لضمان أن
ٌصبح منهج النظام اإلٌكولوجً لب استراتٌجٌة التنفٌذ لخطة عمل البحر المتوسط ،حٌث كان هدفه:





االتفاق على خرٌطة طرٌق بشؤن األنشطة التى تضطل بها خطة عمل البحر المتوسط بناء على عملٌة منهج
النظام اإلٌكولوجً خالل فترة السنتٌن هذه وذلك لتلبٌة توقعات االجتماع الثامن عشر لمإتمر األطراؾ
المتعاقدة؛
مناقشة هٌكل حسن اإلدارة لدعم فرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً فً توجٌه منهج النظام اإلٌكولوجً فً
فترة السنتٌن هذه؛
تقدٌم مدخالت جوهرٌة تعتمد علٌها المنهجٌة المشتركة لتحدٌد حالة بٌبة جٌدة وأهداؾ ٌمكن على أساسها وض
 11هدفا إٌكولوجٌا فً البحر المتوسط؛
مناقشة األنشطة والتنسٌق المطلوب نحو وض برنامج لتكامل الرصد وتحلٌل اجتماعً اقتصادي.

اتفق االجتماع على عدد من االستنتاجات والتوصٌات كما ٌلً:
1

خرٌطة طرٌق تنفٌذ منهج النظام اإلٌكولوجً فً البحر المتوسط

ٌ 1-1طلب من األمانة تعدٌل مشروع اختصاصات التقٌٌم االجتماعً االقتصادي (الوثٌقة UNEP(DEPI)/MED
 )WG. 369/5فٌما ٌتعلق بالمقرر  14/02ومما ٌعكس نتابج المناقشة تحت البند  8من جدول األعمال؛
 0-1االعراب عن التقدٌر والتسلٌم بالدعم المالً الذي قدمه االتحاد األوروبً للمشروع "تنفٌذ منهج النظام اإلٌكولوجً
فً البحر المتوسط" وتكامل عمله فً فرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً؛
ٌ 3-1طلب من األمانة ضمان أن تمتلك مكونات برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط أهداؾ منهج
النظام اإلٌكولوجً فً خطط عملها وأنشطتها األخرى؛
ٌ 4-1طلب من األمانة أن تضمن وتوفر تحدٌثات منتظمة لفرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً بشؤن جمٌ األنشطة
القطاعٌة والمتكاملة المتعلقة بتنفٌذ منهج النظام اإلٌكولوجً من قبل مكونات برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل
البحر المتوسط؛
ٌ 5-1طلب من برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط إخطار جمٌ مكونات خطة عمل البحر المتوسط
ومكونات جهات االتصال بعملٌة منهج النظام اإلٌكولوجً وخطها الزمنً.
2

حس اإلدارة

1-0

ٌطلب إلى األمانة االنتهاء من اختصاصات فرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً للموافقة علٌها خالل االجتماع
القادم للمكتب؛
ٌطلب من األمانة إنشاء فرٌق التوافق على حالة بٌبة جٌدة وأهداؾ الذي ٌحدد حالة بٌبة جٌدة ومجموعة أهداؾ
باستخدام منهجٌة مشتركة فً البحر المتوسط ومقاٌٌس فرعٌة مالبمة؛
ٌطلب من األمانة إنشاء فرٌق التوافق على الرصد ٌنفذ األنشطة الضرورٌة لوض برنامج متكامل للرصد؛
ٌطلب من األمانة إنشاء فرٌق توافق للتحلٌل االجتماعً االقتصادي؛
ٌطلب من األمانة إعداد اختصاصات ألفرقة التوافق على حالة بٌبة جٌدة وأهداؾ والرصد والتحلٌل االجتماعً
االقتصادي بما فً ذلك تشكٌلها وبٌان برسالتها وتقوٌم مإقت باألنشطة وتقاسم نظر فرٌق تنسٌق منهج النظام
اإلٌكولوجً بواسطة التوافق؛

0-0
3-0
4-0
5-0
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6-0
7-0

8-0
9-0
12-0
11-0

ٌطلب من األمانة ضمان أن عمل فرٌقً التوافق على حالة بٌبة جٌدة وأهداؾ والرصد متتاب منطقٌا ومنسق
بطرٌقة كلٌة؛
الموافقة على منهج ثالث مجموعات تحت فرٌق التوافق على حالة بٌبة جٌدة وأهداؾ وفرٌق التوافق على
الرصد ،وٌطلب من األمانة إنشابهما .وهذه المجموعات هً التلوث (األهداؾ اإلٌكولوجٌة  5و 9و 12و)11
والتنوع البٌولوجً ومصاٌد األسماك (األهداؾ اإلٌكولوجٌة  1و 0و 3و 4و )6واإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلٌة (الهدفان اإلٌكولوجٌان  7و)8؛
ٌطلب من األمانة ضمان المشاركة الكاملة لجمٌ مكونات برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط
فً دعم األفرقة والمجموعات؛
ٌطلب من األمانة تعزٌز مشاركة شركاء برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط والمشروعات
ذات العالقة ( PEGASOو  PERSEUSوأخرٌن) والمجتم العلمً على جمٌ المستوٌات ،مثل أفرقة
التوافق والمجموعات؛
ٌطلب من األمانة أن تشارك م المكتب خطط الستخدام الخبرة الخارجٌة فً تنفٌذ عملٌة منهج النظام
اإلٌكولوجً (امتناع إٌطالٌا)؛
مالحظة الجهود لضمان ملكٌة األطراؾ بٌنما تسمح للبلدان المرونة فً تقرٌر مدى مشاركتها فً األفرقة
الفرعٌة.

3

مبادئ توجٌهٌة لفرٌق التوافق على حالة بٌئة جٌدة وأهداؾ

1-3

االتفاق على أن ٌقترح فرٌق التوافق على حالة بٌبة جٌدة وأهداؾ على تعرٌؾ حالة بٌبة جٌدة وأهداؾ للبحر
المتوسط تتمشً م األهداؾ اإلٌكولوجٌة المتفق علٌها واألهداؾ التشؽٌلٌة و/أو المإشرات المصاحبة لها؛
االتفاق على أن عمل فرٌق التوافق على حالة بٌبة جٌدة وأهداؾ ٌنفذ بطرٌقة تدرٌجٌة ،بناء على توافر البٌانات
والمعرفة؛
توفٌر التوجٌه للمجموعات للتمكن من منهجٌة مشتركة ،بما فً ذلك النقاط التالٌة:
ٌ 1-3-3نبؽً على المجموعات أن تض بداٌة لحالة بٌبة جٌدة ،مركزة على الحالة ،لكل هدؾ إٌكولوجً؛

0-3
3-3

ٌ 0-3-3نبؽً أن تنظر المجموعات فً التكامل المواضٌعً بٌنما ٌجرى تحدٌد األهداؾ مثل التى تستهدؾ
هدؾ واحد عندما توض أهداؾ إٌكولوجٌة أخرى فً االعتبار ،مما ٌعكس تفاعل مكونات وعملٌات نظم
مختلفة .وبداٌة ٌمكن أن ٌحدث هذا التكامل عبر المجموعات (أي ،فً مجموعة التنوع البٌولوجً أو مجموعة
التلوث أو مجموعة المناطق الساحلٌة) ،فً النهاٌة ٌحدث التكامل فٌما بٌن جمٌ األهداؾ اإلٌكولوجٌة .وٌتحقق
التكامل الجؽرافً على نطاقات مختلفة فً المبادرات الوطنٌة – ولكن ٌنبؽً اعتبار مواءمة البٌانات للسماح
بالتكامل على نطاق دون إقلٌمً والبحر المتوسط؛
ٌ 3-3-3طلب من األمانة أن تعد جردا لألهداؾ الحالٌة التى تحددت بناء على البروتوكوالت واالستراتٌجٌات
وخطط العمل والمناطق المحمٌة والمناطق األخرى ذات األهمٌة اإلٌكولوجٌة وتنفٌذ الخطط لكل فترة سنتٌن
والمعاهدات األخرى وما إلى ذلك وٌنبؽً إعدادها لخدمة أساس مناقشة األهداؾ وحالة بٌبة جٌدة .وٌنبؽً إٌالء
األولوٌة إلى ما تم االتفاق علٌه بمقتضً اتفاقٌة برشلونة؛
ٌ 4-3-3نبؽً أن تتناول األهداؾ الضؽوط أو الحالة أو اآلثار المتعلقة باألهداؾ اإلٌكولوجٌة واألهداؾ
التشؽٌلٌة والمإشرات .وتتاح عامة معلومات اكثر عن الضؽوط أكثر من الحالة واآلثار لمسؤلة محددة .إن وض
أهداؾ للضؽوط الناجمة عن األنشطة البشرٌة ٌسمح بتصمٌم تدابٌر إدارة متماسكة باستخدام منهج الحذر وتخدم
جٌدا منهج النظام اإلٌكولوجً؛
 5-3-3إن الفهم التفصٌلً لـ  ،OOsكما ٌتعلق بالمإشرات التى قبلها مإتمر األطراؾ المتعاقدةٌ ،نبؽً االتفاق
علٌها مبكرا فً عمل المجموعات لجذب الؽرض من األهداؾ اإلٌكولوجٌة والحاجة إلى تحدٌد أهداؾ معقولة
فٌما ٌتعلق بمعاٌٌر ٌحددها التحلٌل االجتماعً االقتصادي؛
ٌ 6-3-3نبؽً تناول النطاق عند مناقشة كل هدؾ إٌكولوجً ،بما فً ذلك إذا كان على نطاق محدد ،وٌمكن
تقٌٌم المإشرات المصاحبة كمٌا وكٌفٌا ،وما إذا كانت البٌانات موجودة .ومن ناحٌة المبدأٌ ،نبؽً أن تكون
النطاقات وطنٌة وكلما كان ممكننا إقلٌمٌة (متوسطٌة) وعابرة للحدود أو دون إقلٌمٌة .وٌنبؽً تحدٌد حالة بٌبة
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جٌدة على نطاق عال (متوسطً أو دون إقلٌمً) أكثر من األهداؾ (التى تحدد على مستوى وطنى أو دون
إقلٌمً)؛
ٌ 7-3-3نبؽً أن ٌكون هدؾ جمٌ المجموعات تحدٌد األهداؾ التى ٌتعٌن أن تكون كمٌة كلما كان ممكننا.
وبالنسبة لبعض األهداؾ اإلٌكولوجٌة من المحتمل أن تكون كمٌة ،مما ٌعكس اتجاها نحو الصعود أو الهبوط ال
ٌتربط بزمن محدد (انحدار االتجاه) .وٌسمح التقسٌم إلى مراحل بمناهج كمٌة تستخدم كتقدم فً تنفٌذ منهج
النظام اإلٌكولوجً .وٌمكن لبعض األهداؾ اإلٌكولوجٌة تحدٌد بداٌتها مباشرة بٌنما أخرى قد تعتمد على
معلومات االتجاه؛
ٌ 8-3-3نبؽً أن تناقش كل مجموعة الشروط المرجعٌة مقابل شروط المعلومات األساسٌة؛ إن وض الهداؾ
وتحدٌد حالة بٌبة جٌدة ٌنبؽً أن توجه البلدان نحو أولوٌات االصالح ،ولٌس الحفاظ على الحالة الراهنة فقط؛
ٌ 9-3-3نبؽً وض أولوٌات للمإشرات واألهداؾ فٌما ٌتعلق بالمساهمة فً الصحة واإلنتاجٌة الشاملة على
نطاق البحر المتوسط كله .إن الدرجة التى تعتبر بعض المإشرات ذات أولوٌة أكثر من ؼٌرها وربما بعض
األهداؾ اإلٌكولوجٌة ذات أولوٌة أكثر من ؼٌرهاٌ ،نبؽً أن ٌتناولها كل فرٌق فرعً وتحدٌد المعاٌٌر
المستخدمة؛
ٌ 12-3-3نبؽً على كل األفرقة الفرعٌة أن تتالءم م الحالة التى تظهر عندما ال ٌتاح لبلد معلومات كافٌة
لتناول  OOمعٌن .وٌنبؽً أن ٌركز نظام لألهداؾ له أولوٌات أو مرتب/مرجح على األولوٌات المتعلقة باألثر
وكذلك توافر البٌانات.
4

تجربة التنفٌذ المتكامل لمنهج النظام اإلٌكولوجً
بناء على مبادرات من البلدان المعنٌة ،ولتشجٌ مشروعات تجرٌبٌة لمنهج النظام اإلٌكولوجً على
1-4
نطاقات مختلفة (دون وطنٌة ووطنٌة وعابرة للحدود) وتوزٌعها فً انحاء البحر المتوسط للسماح )1( :باختبار
األساس المفاهٌمً لمنهج النظام اإلٌكولوجً (بما فً ذلك صالحٌة وض األهداؾ والتكامل المواضٌعً)؛ ()0
السماح بتقٌٌم توافر البٌانات ومالءمتها؛ ( )3تنفٌذ التكامل الجؽرافً .وألؼراض التكامل ،من المفٌد إذا تم تنفٌذ
مشروع واحد تجرٌبً على نطاق صؽٌر وكذلك واحد عابر للحدود ٌعبر بلدان مختلفة .وفً هذا السٌاقٌ ،مكن
استكشاؾ مشروع تجرٌبً ؼربً البحر المتوسط ٌتصل بالعملٌات ( )5+5والهٌاكل الحالٌة.

5

مسائل أخرى
نتٌجة ألهمٌة هذه العملٌةٌ ،جرى تشجٌ البلدان لضمان أوس مشاركة ممكنة فً جمٌ مراحل تنفٌذ
1-5
منهج النظام اإلٌكولوجً.
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مشروع إختصاصات فرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً
معلومات اساسٌة
على اساس الفقرة التشؽٌلٌة  6من المقرر " 4/02تنفٌذ خرٌطة طرٌق منهج النظام اإلٌكولوجً لخطة عمل البحر
المتوسط :أهداؾ إٌكولوجٌة وتشؽٌلٌة للبحر المتوسط ومإشرات وجدول زمنً لتنفٌذ خرٌطة طرٌق منهج النظام
اإلٌكولوجً" الذي ا عتمدته األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة فً اجتماعها الساب عشر فً بارٌس ،قرر إنشاء فرٌق
تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً ٌتؤلؾ من جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط ووحدة التنسٌق ومكونات خطة عمل
البحر المتوسط وشركاء خطة عمل البحر المتوسط لالشراؾ على تنفٌذ منهج النظام اإلٌكولوجً وتحدٌد الثؽرات فً تنفٌذ
خرٌطة الطرٌق وإٌجاد حلول ذات جدوي للتقدم بجدول أعمال منهج النظام اإلٌكولوجً.
الوالٌات
 1طبقا للمقرر ٌ ،4/02تكامل فرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً وٌقدم التوجٌه فً العمل بمقتضً اتفاقٌة برشلونة:
(أ) لتنفٌذ منهج النظام اإلٌكولوجً وللتؤكد من أن جمٌ عناصر تنفٌذه قد أخذت فً االعتبار وتم ترجٌح األولوٌات
واآلثار المترتبة على الموارد؛
(ب) تنسٌق الدور المٌسر لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط لدعم األطراؾ المتعاقدة فً تنفٌذ
منهج النظام اإلٌكولوجً.
األنشطة الرئٌسة
ٌ 0ستعرض فرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً وٌقدم التوجٌه بشؤن تحقٌق التقدم فً تنفٌذ خرٌطة طرٌق منهج
النظام اإلٌكولوجً التى قدمها برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط فً كل اجتماع لفرٌق تنسٌق
منهج النظام اإلٌكولوجً.

فٌما ٌتعلق بالتقٌٌمات األولٌة
3

ٌتلقً وٌستعرض وٌوافق على عمل مجموعات فرٌق التوافق للتحلٌل االجتماعً االقتصادي فٌما ٌتعلق
بالتقٌٌمات الضرورٌة لتنفٌذ تقٌٌم متكامل للنظام اإلٌكولوجً للبحر المتوسط م تحلٌل اجتماعً اقتصادي.

فٌما ٌتعلق بتحدٌد حالة بٌبة جٌدة ووض أهداؾ ومإشرات مصاحبة
4

ٌتلقً وٌستعرض وٌوافق على عمل مجموعات فرٌق التوافق على حالة بٌبة جٌدة وأهداؾ فٌما ٌتعلق بتحدٌد
حالة بٌبة جٌدة ووض أهداؾ توض من خالل منهجٌة مشتركة على النطاقات الفرعٌة المتوسطٌة والمالبمة؛

فٌما ٌتعلق بالرصد والتقٌٌم
5

ٌتلقً وٌستعرض وٌوافق على عمل مجموعات فرٌق التوافق على الرصد فٌما ٌتعلق بوض برنامج متكامل
للرصد؛

فٌما ٌتعلق بالبرامج والتدابٌر
6

النظر فٌما إذا كانت التدابٌر المطلوبة على المستوى اإلقلٌمً من خالل السٌاسات القطاعٌة لخطة عمل البحر
المتوسط لتحقٌق أهداؾ منهج النظام اإلٌكولوجً فً البحر المتوسط متماسكة ومنسقة؛ توفٌر التوجٌه لبرنامج
األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط ومكوناتها.
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فٌما ٌتعلق بحسن اإلدارة الشامل فً تنفٌذ منهج النظام اإلٌكولوجً فً البحر المتوسط
7

تقدٌم المشورة بشؤن طرق لضمان المشاركة الكاملة لشركاء برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر
المتوسط المعنٌٌن والمشروعات ذات العالقة والمجتم العلمً ،على جمٌ األصعدة ،مثل أفرقة التوافق
والمجموعات.

8

النظر فً التعاون م البحار األوروبٌة و/أو اتفاقٌات البحار اإلقلٌمٌة األخرى واالتحاد األوروبً للسماح
بالمقارنة عبر الحدود للمناطق البحرٌة المختلفة.

9

إخطار المكتب بالنتابج المتحققة.

12

إثبات صالحٌة مستوى السٌاسة وبطرٌقة متكاملة لنتابج العمل العلمً والتقنً المنفذ على الصعٌد دون اإلقلٌمً
وإعداد مشارٌ مقررات ضرورٌة لجهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط ومإتمر األطراؾ المتعاقدة للنظر
فٌها.

التشؽٌل
11

تتؤلؾ اجتماعت فرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً من ربٌس وناببً ربٌس ومقرر ٌجرى انتخابهما فً بداٌة
االجتماع.

10

ٌجتم فرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً سنوٌا ومرات متكررة إذا تطلب األمر.

13

ٌنطبق "النظام الداخلً الجتماعات زمإتمرات األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة حماٌة البحر المتوسط من التلوث
وبرتوكوالتها" على تنظٌم وتشؽٌل اجتماعات فرٌق تنسٌق منهج النظام اإلٌكولوجً.
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المرفق الخامس
مشروع اختصاصات فرٌق اتصال االستعراض الوظٌفً الموسع
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فريق اتصال البحر المتوسط
مشروع اختصاصات

اتفق االجتماع السابع عشر لألط ار

المتعاقدة في اتفاقية برشمونة المعقود في باريس في شباط/فبرلير  2012عمى

االططالع باستعراض وظيفي لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط – منظومة اتفاقية برشمونة بغرض
أن يجيز نفسو بكفا ة وفاعمية ليتناول تحديات المستقبل .ومرفق االختصاصات التى وافقت عمييا األط ار

المتعاقدة في

اتفاقية برشمونة من خالل المقرر  13/20باعتباره المرفق  1بيذه الوثيقة .ويستكمل ىذا االستعراض االستعراض الوظيفي
لوحدة تنسيقو وبرنامج مدبول الذي وافق عميو االجتماع السابع عشر لألط ار

المتعاقدة.

يجرى التعاقد من الباطن من أجل االستعراض الوظيفي مع مكتب استشاري تتعاقد معو األمانة من خالل المشتروات

الخارجية باتباع معايير األمم المتحدة لعمميات المناقصة التنافسية والعمل طبقا لالختصاصات التى تحددىا األط ار

المتعا قدة .ويعمل المكتب االستشاري عن كثب مع الكيانات أو الوكاالت المتعاونة األخرى المسؤولة عن إدارة مراكز
األنشطة اإلقميمية .وفي داخل األمانة ،تقوم وحدة التقييم لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة بطرح مناقصة العقد بينما يقوم عمى
إدارة االستعراض الوظيفي شعبة تنفيذ السياسات البيئية لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة بدعم من وحدة تنسيق برنامج األمم
المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط وتحت االش ار

التقرير النيائي إلى المكتب لمنظر فيو.

الشامل لمكتب األط ار

المتعاقدة في اتفاقية برشمونة .ويقدم

الغرض
نظ ار لتعقد والمستوى الطموح لمميمة التى يططمع بيا ،يقترح أن يساعد في تمرين االستعراض الوظيفي فريق اتصال لمبحر
المتوسط.
يعمل فريق اتصال البحر المتوسط كمجمس مرجعي مستقل يوفر المشورة االستراتيجية والخارجية والصريحة إلى األمانة

التى تقوم عمى إدارة االستعراض وفي النياية إلى المكتب بشعن السياق المؤسسي والسياسة لحماية البحر والسواحل في
البحر المتوسط ،والعمل كمجمس داعم لممقترحات التى تنظر من أجل مستقبل المنظومة والمشاركة في اإلبالغ النيائي إلى
المكتب.
نطاق العمل
يقدم فريق اتصال البحر المتوسط المشورة بشعن االستعراض ويتقاسم اآل ار واألفكار بشعن االستعراض من خالل األمانة

التى تكون مسؤولة عن إدارة العقد من الباطن.

يقدم فريق اتصال البحر المتوسط المشورة خالل المنعطفات الحرجة لتمرين االستعراض الوظيفي .ومن ثم ،يقدم مدخالتو:
اجتماع تمييدي الطالق أنشطة مقدم الخدمات الخارجية التى ستساىم فييا األمانة أيطا ،بما في ذلك مؤتمرات عن بعد
مع مكونات خطة عمل البحر المتوسط؛ مشروع تقرير أولي؛ المكتب خالل النظر في التقرير النيائي.
وعمى نحو محدد أكثر ،يوفر فريق اتصال البحر المتوسط المشورة لفريق االستعراض من خالل الق ار ة والتعميق عمى بداية

التقرير الذي يرسل إلييم من قبل الكيان الذي يدير االستعراض .ويقدمون أيطا تعميقات عمى مشروع تقرير االستعراض،
وعن التقرير النيائي قبل تقديمو إلى مكتب األط ار

المتعاقدة .ويكونون عمى استعداد لتقديم مزيد من المشورة إلى المكتب،

إذا تطمب األمر ذلك.
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يتطمب ىذا أن يشارك فريق اتصال البحر المتوسط في ثالثة اجتماعات .وتغطى تكالي

مشاركتيم طبقا لمسياسات

واإلج ار ات المعيارية لألمم المتحدة.
التشكيل

يتشكل فريق اتصال البحر المتوسط من فريق يتعل

من ثالثة من كبار الخب ار لدييم معرفة جيدة جدا وخبرات طويمة في

سياسات حماية البيئة البحرية والساحمية والتنمية المستدامة في البحر المتوسط واالتحاد األوروبي والعالم .ويشمل أيطا
خبي ار في طرق وعمميات االستعراض من وحدة التقييم لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة.
يمثل أعطا فريق اتصال البحر المتوسط معا المنظورات الجغرافية والقطايا السائدة في البحر المتوسط والتى تم تناوليا
بنا عمى برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط – اتفاقية برشمونة .ونظ ار لالستقاللية والحيادية المتان ىما
جوىر الدور المنوط القيام بو ،من األفطل ألعطا فريق اتصال البحر المتوسط أن يعتوا من بمدان غير موجودة في وحدة

التنسيق ومراكز األنشطة اإلقميمية والتى ال تتحمل مسؤوليات بنا عمى ىيكل برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر
المتوسط.
يختار المكتب أعطا فريق اتصال البحر المتوسط بنا عمى مقترح من األمانة.
معمومات أساسية

اعتمدت خطة عمل البحر المتوسط واطارىا القانوني ،اتفاقية برشمونة ،في عامي  1975و 1976عمى التوالي ،تحت
مظمة برنامج األمم المتحدة لمبيئة .وكانت األىدا

الرئيسة التفاقية برشمونة ىي تقييم التموث البحري ومكافحتو؛ طمان

اإلدارة المستدامة لمموارد الطبيعية البحرية والساحمية؛ تكامل حماية البيئة في التنمية االجتماعية واالقتصادية؛ حماية البيئة
البحرية والمنا طق الساحمية؛ حماية التراث الطبيعي والثقافي؛ دعم التطامن فيما بين الدول الساحمية؛ المساىمة في تحسين
نوعية الحياة في منطقة البحر المتوسط .وتم وطع سبعة بروتوكوالت تتناول جوانب محددة لصيانة بيئة البحر المتوسط

واالنتيا من اإلطار القانون لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط – اتفاقية برشمونة.

إن البروتوكوالت السبعة ىي :بروتوكول منع تموث البحر المتوسط الناجم عن اإللقا من السفن والطائرات (بروتوكوالإللقا )
المعتمد في عام  1976والمعدل في عام  1995والذي ينتظر تصديق واحد لبد نفاذه؛ البروتوكول المتعمق بالتعاون في
منع التموث من السفن ومكافحة تموث البحر المتوسط في حاالت الطوارئ (بروتوكول المنع وحاالت الطوارئ) المعتمد في
عام  2002والذي بدأ نفاذه في عام 2004؛ بروتوكول حماية البحر المتوسط من مصادر وأنشطة برية (بروتوكول

المصادر البرية) كما عدل في عام  1996والذي بدأ نفاذه في عام 2008؛ بروتوكول بشعن المناطق المتمتعة بحماية
خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط (بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي) المعتمد في

عام  1995والذي بدأ نفاذه في عام 1999؛ بروتوكول حماية البحر المتوسط من التموث الناجم عن استكشا
الرصي

واستغالل

القاري وقاع البحر وتربتو التحتية (بروتوكول عرض البحر) المعتمد في عام  1994وبدأ نفاذه في عام 2011؛

بروتوكول بشعن حماية البحر المتوسط من التموث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخمص منيا عبر الحدود (بروتوكول

النفايات الخطرة) المعتمد في عام  1996وبدأ نفاذه في عام 2008؛ بروتوكول اإلدارة المتكاممة لممناطق الساحمية في
البحر المتوسط (بروتوكول اإلدارة المتكاممة لممناطق الساحمية) المعتمد في عام  2008وبدأ نفاذه في عام .2011
عدلت اتفاقية برشمونة في عام  ،1995لمتوسع في والية خطة عمل البحر المتوسط أبعد من مكافحة التموث البحري لتشمل
تخطيط وادارة ودعم التنمية المستدامة في المنطقة .وتطبق االتفاقية المعدلة الكثير من المفاىيم المتجسدة في الصكوك
المعتمدة في مؤتمر ريو لعام  1992مثل التنمية المستدامة ومبدأ الحذر واإلدارة المتكاممة لممناطق الساحمية واستخدام

أفطل التقنيات المتاحة وأفطل الممارسات البيئية وكذلك تعزيز التكنولوجيا السميمة بيئيا ،بما في ذلك تكنولوجيات اإلنتاج

النظي .
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يجرى التسميم بعن برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط ىو إطار قانوني بيئي إقميمي فريد وعممية لوطع
السياسة .وبإعتبارىا راعي اتفاقية برشمونة ،تنسق تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتيا .ويجرى التسميم وباحترام دورىا التاريخي في
البحر المتوسط من قبل األط ار

والعاممين الرئيسيين اآلخرين في المنطقة .إنيا ىيكل حسن اإلدارة البيئية الرئيسة في

البحر المتوسط ،مع برنامج طويل لرصد التموث وشبكة من جيات اتصال في البمدان الشركا وشبكة متنوعة من مراكز
األنشطة اإلقميمية التى توفر خبرتيا لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتيا في بمدان البحر المتوسط.
يشكل  21بمدا مطال عمى البحر المتوسط واالتحاد األوروبي األط ار

المتعاقدة في اتفاقية برشمونة .وىى التى تقرر

استراتيجيات وبرامج وميزانيات خطة عمل البحر المتوسط في االجتماعات الو ازرية كل سنتين .وتؤدى وحدة تنسيق،
موجودة في أثينا ،الوظائ

القانونية والتمثيمية وتيسر الحوار وتنسق برنامج عمل خطة عمل البحر المتوسط .وتساعد ستة

مراكز أنشطة إقميمية وبرنامج ،تسمى مكونات خطة عمل البحر المتوسط ،بمدان البحر المتوسط في اإليفا بالتزاماتيا بنا

عمى االتفاقية والبروتوكوالت :مدبول ،اليونان ،مسؤول عن تقييم التموث البحري ومكافحتو؛ المركز اإلقميمي لالستجابة
لحاالت طوارئ التموث البحري ،مالطة ،مسؤول عن االستجابة لحاالت طوارئ التموث البحري؛ مركز األنشطة اإلقميمية
المناطق المتمتعة بحماية خاصة ،تونس ،مسؤول عن التنوع البيولوجي والمناطق المحمية؛ مركز األنشطة اإلقميمية لبرنامج
األعمال ذات األولوية ،كرواتيا ،مسؤول عن تعزيز اإلدارة المتكاممة لممناطق الساحمية؛ مركز األنشطة اإلقميمية لمخطة

الزرقا  ،فرنسا ،مسؤول عن التحميل المنظوري لمبيئة والتنمية المستدامة؛ مركز األنشطة اإلقميمية لإلنتاج األنظ  ،إسبانيا،
مسؤول عن االستيالك واإلنتاج المستدامين؛ مركز األنشطة اإلقميمية لممعمومات ،إيطاليا ،مسؤول عن نظم المعمومات
البيئية .وحددت األط ار

المتعاقدة واليات المكونات من خالل مقرر اعتمد في االجتماع السادس عشر في مراكش

(.)2009
يمول برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط أساسا من قبل األط ار

المتعاقدة من خالل االشتراكات

المقدرة في الصندوق االستئماني لمبحر المتوسط .وتشمل مصادر التمويل األخرى مساىمات طوعية من االتحاد األوروبي

وأطرافو المتعاقدة ومنظمات األمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية وجيات مانحة أخرى عمى أساس مخصص.
في عام  ،2008بدأت األط ار

المتعاقدة إصالح اإلدارة بغرض :دعم قدرتيا عمى طمان تنفيذ اتفاقية برشمونة

وبروتوكوالتيا؛ تحسين فاعمية التدابير المتخذة في ىذا الصدد؛ طمان أن جميع مكونات برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة
عمل البحر المتوسط تعمل كجز متكامل من برنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط – اتفاقية برشمونة

ويركز عمميا بالكامل عمى تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتيا؛ طمان أن تقوم األط ار
خطة عمل البحر المتوسط؛ االستيدا

المتعاقدة بدور فعال وكامل في منظومة

الصحيح لنشر المعمومات لمنيوض بالتنفيذ الفعال والرؤية السياسية والتنسيق من

أجل الفاعمية .وبينما اتخذت الموجة األولي من تدابير التنفيذ ،تظل أىدا
من التدابير بعطيا سيكون نتيجة االستعراض الوظيفي.
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المرفق السادس
حالة االشتراكات حتى  15حزٌرا ٌ/ونٌة 2212

39

UNEP/BUR/75/4

الصندوق االستئمبني لحمبية البحر المتوسط من التلوث
حالة االشتراكات حتى  15حزيران/يونية 2112
(معبر عنيا باليورو)
التعيدات غير
البمد

المسددة عن

 2111والسنوات

التحصيل في

التعيدات عن

 2112لعام

2112

السابقة
يورو

2112

يورو

التعيدات غير
المسددة لعام
2112

يورو

ألبانيا

0

3,877

3,877

0

الجزائر

0

58,163

0

58,163

0

16,619

0

16,619

0

53,730

53,730

0

قبرص

0

7,755

7,755

0

مصر

0

27,143

27,143

0

االتحاد األوروبي

0

138,483

138,483

0

فرنسا

0

2,103,262

2,103,262

0

اليونان

155,653

155,653

0

155,653

إسرائيل

0

81,427

0

81,427

إيطاليا

0

1,737,670

1,532,094

205,576

لبنان

7,946

3,877

0

3,877

الجماىيرية العربية الميبية

468,131

109,124

0

109,124

مالطة

0

3,877

3,877

0

موناكو

0

3,877

3,877

0

الجبل األسود

0

1,294

1,277

18

المغرب

242

15,511

0

15,511

سموفينيا

0

37,113

37,113

0

إسبانيا

0

830,337

0

830,337

15,511

0

15,511

تونس

0

11,632

0

11,632

تركيا

0

124,634

124,634

0

646,884

5,540,569

118,549

1,422,021

البوسنة واليرسك
كرواتيا

الجميورية العربية السورية 14,913

المجموع
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مساىمات اضافية
المفوطية األوروبية

0

598,569

0

598,569

البمد المطي

440,793

280,800

0

280,800

المجموع الكمي

1,087,677

6,419,938

4,118,549

2,301,390
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المرفق السابع
نظرة شاملة على الدخل والنفقات (حتى  32نٌسا /أبرٌل )2212
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 -1نظرة شاملة على الدخل والنفقات (حتى  32نٌسا /أبرٌل )2212
جميع المبالغ باليورو

ألف  -الدخل
الدخل العادي المتوقع

المعتمد 2102

االشتراكات العادٌة فً الصندوق االستئمانً 5,540,571
598,569
المساهمة الطوعٌة من االتحاد األوروبً
280,800
المساهمة الٌونانٌة للحكومة المضٌفة
6,419,940
مجموع الدخل العادي المتوقع

باء -االلتزامات
األنشطة
الوظائف
التكالٌف اإلدارٌة األخرى
تكالٌف دعم البرنامج

مجموع االلتزامات العادية
الفرق بٌن الدخل والنفقات

المعتمد 2102
5,540,571
598,569
280,800
6,419,940

مجموع 2102-2102
11,081,142
1,197,138
561,600
12,839,880

الفعلً 2102
2,474,008
0
0
2,474,008

الفعلً 2102
0
0
0
0

مجموع 2102-2102
2,474,008
0
0
2,474,008

Total 2012-2013 Actual 2013 Actual 2012 Total 2012-2013 Approved 2013 Approved 2012
22,872
0
22,872
3,393,734
1,841,596
1,552,138
885,852
0
885,852
6,171,369
3,136,409
3,034,960
301,644
0
301,644
1,386,828
707,057
679,771
129,511
0
129,511
1,267,057
660,711
606,346
1,339,879
0
1,339,879
12,218,988
6,345,773
5,873,215
546,725

74,167

620,892

1,134,129

0

1,134,129
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 -2موجز األنشطة والتكاليف اإلدارية حسب المكون (االلتزامات العادية – الصندوق االستئماني/المساهمة الطوعية لالتحاد األوروبي)CAL/
(بالٌورو)

2012

وحدة التنسٌق
مجموع األنشطة
الوظائف
التكالٌف اإلدارٌة األخرى
المجموع

مدبول والوكاالت المتعاونة األخرى
مجموع األنشطة
الوظائف
التكالٌف اإلدارٌة األخرى
المجموع

المركز اإلقلٌمً لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري
مجموع األنشطة
الوظائف
التكالٌف اإلدارٌة الخرى
المجموع

مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للخطة الزرقاء
مجموع األنشطة
الوظائف
التكالٌف اإلدارٌة األخرى
المجموع

مركز األنشطة اإلقلٌمٌة لبرنامج األعمال ذات األولوٌة
مجموع األنشطة
الوظائف
التكالٌف اإلدارٌة األخرى
المجموع

المٌزانٌة المعتمدة
2013

مجموع
2012-2013

النفقات الفعلٌة (حتى)2102/4/20
مجموع -2102
2013
2012
2102

340,685
779,092
309,107
1,428,84

572,472
784,708
305,838
1,663,08

913,157
1,563,800
614,945
3,091,902

15,191
221,090
218,062
454,343

0
0
0
0

15,191
221,090
218,062
454,343

546,000
578,183
30,000
1,154,183

575,000
680,866
35,000
1,290,866

1,121,000
1,259,049
65,000
2,445,049

0
146,458
7,709
154,167

0
0
0
0

0
146,458
7,709
154,167

71,225
568,181
75,012
714,418
115,875
399,348
105,078
620,301
167,000
411,812
70,745
649,557
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80,000
561,331
97,500
738,831
161,955
399,348
105,078
666,381
156,000
411,812
76,498
644,310

151,225
1,129,512
172,512
1,453,249
277,830
798,696
210,156
1,286,682
323,000
823,624
147,243
1,293,867

0
178,553
13,174
191,727
1,436
127,751
27,878
157,065
2,245
127,535
19,163
148,943

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
178,553
13,174
191,727
1,436
127,751
27,878
157,065
2,245
127,535
19,163
148,943
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مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة
مجموع األنشطة
الوظائف
التكالٌف اإلدارٌة األخرى
المجموع

مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمعلومات
مجموع األنشطة
الوظائف
التكالٌف اإلدارٌة األخرى

230,795
298,344
89,829
618,968

271,167
298,344
87,143
656,654

501,962
596,688
176,972
1,275,622

4,000
84,465
15,658
104,123

0
0
0
0

4,000
84,465
15,658
104,123

80,558
0
0
80,558

25,000
0
0
25,000

105,558
0
0
105,558

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

تكالٌف دعم البرنامج

606,346

660,711

1,267,057

129,511

المجموع الكلي

5,873,215

6,345,773

12,218,988

1,339,879

المجموع

مركز األنشطة اإلقلٌمٌة لإلنتاج األنظف
مجموع األنشطة
الوظائف
التكالٌف اإلدارٌة األخرى
المجموع
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 -3بيان بالدخل والنفقات والتغييرات في االحتياطي ورصيد الصندوق (الصندوق االستئماني) للسنوات ( 2011-2002بالدوالر األمريكي)
2009

2010

2011

الدخل
مساهمات النظراء
دخل متنوع
مجموع الدخل
النفقات
النفقات المباشرة
تكالٌف دعم البرنامج
مجموع النفقات
تسوية الفترة السابقة
زيادة الدخل عن النفقات
التحويالت من صناديق أخرى
رصيد الصندوق في بداية الفترة

7,085,127

7,065,190
1,347
7,066,537

7,610,153
26,448
7,636,601

11,116,028
1,478,336
12,594,364
0
)(5,509,237
0
1,001,425

5,290,188
672,880
5,963,068
0
1,103,469
1,013,191
)(4,507,812

7,631,990
236,228
7,868,218
945,806
714,189
0
)(2,391,152

رصيد الصندوق في نهاية الفترة

)(4,507,812

)(2,391,152

)(1,676,963

االقتراض فيما بين الصناديق

)(5,392,329

)(3,556,381

)(4,192,367

7,085,127

( )1تتفاوت قٌمة المساهمات بالدوالر األمرٌكً بٌن عام  0229وعام  0211نتٌجة للفرق فً معدالت الصرؾ المطبقة كل سنة.
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 -4المرفق الثالث المنقح لمقرر الميزانية ()6/20

رصيد الصندوق االستئماني المتوقع للفترة 2012-2010
الفعلً 2100-2101

بمالٌٌن الٌورو
رصيد الصندوق االستئماني المرحل

-3.0

2012-2013
-1.3

20142015
-0.5

20162017
0.0

الدخل
االشتراكات العادٌة باستثناء PSC
PSC

9.8
1.3
11.1

9.8
1.3
11.1

9.8
1.3
11.1

9.8
1.3
11.1

مجموع النفقات

10.9
10.9

10.6
10.6

10.6
10.6

10.6
10.6

الفرق بين الدخل والنفقات

0.2

0.5

0.5

0.5

مجموع الدخل
النفقات
النفقات

بنود أخرى
مساهمة أمانة برنامج األمم المتحدة للبٌئة
إعادة تخصٌص التكالٌف على QML
التحوٌالت فٌما بٌن الوكاالت
إعادة ترجمة معدل بداٌة العجز فً كانون األول/دٌسمبر )0( 2100
وفورات اضافٌة

0.7
0.7
0.5
-0.4

رصيد الصندوق االستئماني المرحل

-1.3

االحتياطي التشغيلي

0.2
-0.5

0.0

0.5

0.0

0.5

( )1إن العملة الرسمٌة لألمم المتحدة هى الدوالر األمرٌكً .والرصٌد المتوق للصندوق االستبمانً بالٌورو هو تقدٌر قابم على افتراضات مختلفة .وقد تكون األرقام النهابٌة مختلفة ،تخض
لتقلبات معدل الصرؾ.
( )0مبلػ العجز  4.5ملٌون دوالر امرٌكً حتى  0229/10/31هو:
(أ)  3مالٌٌن ٌورو عندما ٌطبق معدل كانون األول/دٌسمبر )2.664( 0229
(ب)  3.3ملٌون ٌورو عندما ٌطبق معدل كانون األول/دٌسمبر )2.752( 0211
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المرفق الثام
مشروع القواعد المالٌة التفاقٌة برشلونة

UNEP/BUR/75/4

اتفاقية برشمونة/خطة عمل البحر المتوسط؛
اإلجراءات المالية الجديدة

تخطع أمانة اتفاقية برشمونة والصناديق لمقواعد والنظم المالية لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة/خطة عمل البحر المتوسط؛
ونظ ار لخصوصية االتفاقية ،يجرى استكمال القواعد والنظم المالية ىذه بواسطة إج ار ات مالية خاصة (تسمي "قواعد" في
االتفاقية ومقررات مؤتمر األط ار ) ،تطبق عمى االتفاقية لتيسير تنفيذىا.
يجرى تغيير القواعد والنظم المالية لألمم المتحدة ،لمتكي

مع نظام المحاسبة الجديد لألمم المتحدة (تمشيا مع المعايير

المحاسبية الدولية لمقطاع العام) التى ستصبح نافذة المفعول في  1كانون الثاني/يناير  .2014وتقدم القواعد والنظم الجديدة

إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  2012ولم تتم الموافقة الرسمية عمييا بعد .إن صياغة إج ار ات جديدة في وقت
حيث يجرى تعديل جوىري وشامل عمى القواعد والنظم ولم يتم االنتيا منيا بعد ،تعتبر مسعلة سابقة ألوانيا.
وليذا ،فإن اقتراح مقر برنامج األمم المتحدة لمبيئة ىو مناقشة السمات المالية الرئيسة المطموبو بشكل محدد لخطة عمل
البحر المتوسط ،التى يمكن أن تدرج في المستقبل في اإلج ار ات المالية لخطة عمل البحر المتوسط ،كما ورد أدناه ،وجمع
مدخالت المكتب بشعن عناصر أخرى قد تود األط ار

اقتراحيا إلدراجيا فييا .وبمجرد موافقة الدول األعطا عمى القواعد

والنظم الجديدة لألمم المتحدة ،بافتراض قبل نياية السنة ،يقوم مقر برنامج األمم المتحدة لمبيئة بنفسو في صياغة النص.
يمكن أن تشمل اإلج ار ات المالية التفاقية برشمونة/خطة عمل البحر المتوسط:


الميزانية .تكون الفترة المالية لسنتين حتى  ،2014/1/1وبعد ىذا التاريخ تكون سنوية ،عقب اعتماد المعايير
المحاسبية الدولية لمقطاع العام من قبل أمانة األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة؛ ومع ذلك يمكن أن تكون
فترة الميزانية سنتين (تبدأ في السنوات البسيطة ،بالتزامن مع برنامج األمم المتحدة لمبيئة) .وتكون عممة تقديرات
الميزانية وتقارير النفقات إلى مؤتمر األط ار

باليورو .ومع ذلك ،تكون سجالت الحسابات والبيانات المالية

المراجعة بالدوالرات األمريكية حسب القواعد والنظم المالية لألمم المتحدة.


الصناديق .توفر القواعد سمطة الدخول في التزامات والقيام بالدفع وتنظيم النقل بين مخصصات الميزانية في إطار
فئات التكالي



(مراكز األنشطة اإلقميمية).

الصناديق االستئمانية .إنشا صندوق استئماني عام وأي صندوق استئماني آخر قد يكون مطموبا .وتغطي القواعد
أيطا احتياطي رأس المال العامل واغالق الصناديق االستئمانية والمصادر األخرى وأموال وموارد االتفاقية.



االشتراكات .توفر القواعد أيطا تخصيص االشتراكات المتوقعة وتتمقى االشتراكات المقررة والمساىمات األخرى
وجمع المتعخرات واستخدام االشتراكات والتسميم باستالميا.




الحسابات والمراجعة .تقديم بيانات الحسابات إلى مؤتمر األط ار .
تكالي

الدعم اإلداري واستخداميا من قبل أمانة برنامج األمم المتحدة لمبيئة واالتفاقية.
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المرفق التاسع
جدول اإلبالغ ع االستشارة
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المرفق التاسع
جدول اإلبالغ ع االستشارة
تكالٌف االستشارة 2102/4/21-/2102/0/0
المكون

وحدة التنسيق

مدبول

الخطة الزرقاء

مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال
ذات األولوية

المركز اإلقليمي لحاالت طوارئ التلوث
البحري

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
بحماية خاصة

مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف

الوصف

تكاليف االستشارة

الصندوق االستئمانً للبحر المتوسط
المساهمة الطوعٌة لالتحاد األوروبً
تموٌل آخر*
المجموع الفرعي
الصندوق االستئمانً للبحر المتوسط
المساهمة الطوعٌة لالتحاد األوروبً
تموٌل آخر*
المجموع الفرعي
الصندوق االستئمانً للبحر المتوسط
المساهمة الطوعٌة لالتحاد األوروبً
تموٌل آخر**
المجموع الفرعي
الصندوق االستئمانً للبحر المتوسط
المساهمة الطوعٌة لالتحاد األوروبً
تموٌل آخر*
المجموع الفرعي
الصندوق االستئمانً للبحر المتوسط
المساهمة الطوعٌة لالتحاد األوروبً
تموٌل آخر**
المجموع الفرعي
الصندوق االستئمانً للبحر المتوسط

0
0
38,260
38,260
0
0
30,339
30,339
0
0
3,000
3,000
0
0
136,500
136,500
0
0
0
0
0

المساهمة الطوعٌة لالتحاد األوروبً
تموٌل آخر
المجموع الفرعي
الصندوق االستئمانً للبحر المتوسط
المساهمة الطوعٌة لالتحاد األوروبً
تموٌل آخر**
المجموع الفرعي

0
0
0
0
0
44,000
44,000

المجموع الكلي (باليورو)

252,099

* ممول من مرفق البٌئة العالمٌة
** ممول خارجٌا
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المرفق العاشر
التقدم فً تحقٌق الوفورات
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الصندوق االستئماني للبحر المتوسط CAL +
بند النفقات

التكاليف التاريخية (خط األساس)

التدابير المقترحة

الوفورات المحتملة

هدف 2012

الترجمات

80,000 EUR

 استهداف خفض بنسبة  %01من عدد صفحات تقارٌر ما قبل وما بعد االجتماعات
(متوسط تكلفة الصفحة ٌ 86ورو)

خفض %01

EUR 72,000

(المتوسط السنوي للتكالٌف)
سفر الموظفٌن

100,000 EUR

 الشراء المسبق لبطاقات السفر بالطائرة بمدة أسبوعٌن على األقل من تارٌخ السفر

(تكالٌف  ،2100وحدة التنسٌق  ،تشجٌع فكرة الحد األدنً من سفر موظفً برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل
مدبول ،موظفو مشروع مرفق البٌئة
البحر المتوسط والحد األدنً من البقاء فً االجتماعات لخفض بدل اإلقامة الٌومً
العالمٌة)
إمدادات المكتب

االشتراكات

7,000 EUR



تحقٌق مشتروات اقتصادٌة أكثر

(المتوسط السنوي للتكالٌف)



تشجٌع الممارسات الخضراء فً استخدام الورق

6,000 EUR

 إلغاء االشتراكات

(تكالٌف )2100
برامج وأجهزة
الحاسوب
البرٌد

15,000 EUR

(المتوسط السنوي للتكالٌف)

خفض %15

85,000 EUR

15,000 EUR

خفض %10

2,000 EUR

5,000 EUR
خفض %8868

2,000 EUR

4,000 EUR
 الخفض الهائل فً النفقات طبقا لتوافر المٌزانٌات

(تكالٌف )2100
6,000 EUR

8,000 EUR

خفض %41

9,000 EUR

6,000 EUR
 تشجٌع استخدام البرٌد البسٌط أو المسجل بدال من خدمات حامل البرٌد

خفض %2262
2,000 EUR

4,000 EUR

UNEP/BUR/75/4

االتصاالت

60,000 EUR
(تكالٌف )2100

 إلغاء خطوط الهاتف األرضٌة القدٌمة وغٌر الضرورٌة التى تدفع لشركة
االتصاالت الوطنٌة

خفض %01

50,000 EUR

10,000 EUR

 تشجٌع وسائل اتصاالت أرخص (مثل ،سكاٌبً)
 شراء من مورد جدٌد لخطوط هاتف ارضٌة بمعدالت أرخص
 ترشٌد استخدام الهواتف الجوالة الرسمٌة

حاشٌة :من المزم عقد االجتماعات الربٌسة الممولة من الصندوق االستبمانً للبحر المتوسط (لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة وجهات اتصال مدبول وجهات اتصال خطة عمل
البحر المتوسط فً عام  . 0213وبالرؼم من أن خطوط األساس واألهداؾ والمإشرات سٌجرى تنقٌحها وإرسالها إلى المكتب فً دورة الحقةٌ ،نظر فً التدابٌر التالٌة لتحقٌق
وفورات تحت تكالٌؾ االجتماعات:
 الحد األدنى من عدد موظفً المإتمرات :المترجمون الشفهٌون والمترجمون والمحررون وطباعون
 استبدال اجتماعات وجها لوجه باجتماعات إلكترونٌة كلما كان ممكننا
 تنظٌم االجتماعات تلً بعضها كلما كان ممكننا
 تنقٌح االختصاصات فً اختٌار األماكن/الفنادق لتشمل فنادق أربعة نجوم م التسهٌالت الضرورٌة
 االستفادة من المرافق الحكومٌة المجانٌة كلما كان ممكننا
 تطبٌق خفض بدل االقامة الٌومً من خالل توفٌر وجبات وأماكن إقامة اقتصادٌة
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المرفق الحادي عشر
التقدم المتحقق فً تنفٌذ توصٌات المراجعة الحسابٌة  OIOSلألداء المالً لبرنامج األمم المتحدة
للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط
()AA2010/220/05-6/9/2011

التقدم المتحقق فً تنفٌذ توصٌات المراجعة الحسابٌة  OIOSلألداء المالً لبرنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط
(AA2010/220/05-6/9/2011
تاريخ تعليقات الوكالء

تاريخ تعليقات OIOS

التاريخ
المستهدف
المحدد

حالة
رقم
التوصية التوصية

التوصية

الوضع

003

ٌ )2( Pنبغً على المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم
المتحدة للبٌئة أن ٌحدد مساءلة الموظفٌن اإلدارٌٌن
وموظفً إدارة الصندوق فً برنامج األمم
المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط لقٌامهم
بإعداد مقترحات غٌر مالئمة للمٌزانٌة ومنسقً
برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر
المتوسط لعدم قدرتهم على اكتشاف مقترحات غٌر
مالئمة للمٌزانٌة قدمت إلى األطراف المتعاقدة
لفترة المٌزانٌة من  0994إلى 62100

ٌقوم المدٌر التنفٌذي بتشكٌل فرٌق مؤهل من
موظفً األمم المتحدة لتحدٌد المسؤولٌات الفردٌة
لموظفً برنامج األمم المتحدة للبٌئة/مكتب األمم
المتحدة فً نٌروبً إلعدادهم مقترحات غٌر
مالئمة للمٌزانٌة وحصص مالٌة ولمنسقً برنامج
األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط
لعدم قدرتهم على اكتشاف مقترحات غٌر مالئمة
للمٌزانٌة قدمت إلى األطراف المتعاقدة لفترة
المٌزانٌة من  0994إلى 62100

تظل التوصٌة  2مفتوحة فً انتظار
تلقً المدٌر التنفٌذي المشورة بشأن
نتٌجة استعراض الفرٌق واإلجراءات
التصحٌحٌة االضافٌة التى ٌتعٌن
اتخاذها6

31/12/2012

006

ٌ )8( Pنبغً على المدٌر التنفٌذي أن ٌحدد مساءلة حرج
موظفً برنامج األمم المتحدة للبٌئة لوضع
حصص غٌر مالئمة لتموٌل أنشطة خطة عمل
البحر المتوسط ولعدم قدرتهم على اكتشاف عدم
مالءمة الحصص6

ٌقوم المدٌر التنفٌذي بتشكٌل فرٌق مؤهل من
موظفً األمم المتحدة لتحٌد المساءلة الفردٌة
لموظفً برنامج األمم المتحدة للبٌئة على التقدم
بمقترحات غٌر مالئمة للمٌزانٌة وحصص لتموٌل
أنشطة خطة عمل البحر المتوسط ولعدم قدرتهم
على اكتشاف حصص غٌر مالئمة (انظر 112
أعاله)

تظل التوصٌة  8مفتوحة فً انتظار
تلقً المدٌر التنفٌذي المشورة بشأن
نتٌجة استعراض الفرٌق واإلجراءات
التصحٌحٌة االضافٌة التى ٌتعٌن
اتخاذها

31/12/2012

007

ٌ )1( Pنبغً على المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم
المتحدة للبٌئة أن ٌحدد بوضوح وٌوافق مع المدٌر
العام لمكتب األمم المتحدة فً نٌروبً ما هى
الخدمات والمسؤولٌة ذات العالقة التى ٌنبغً
للمكتب توفٌرها لمكاتب برنامج األمم المتحدة
للبٌئة بعٌدا عن المقر مثل برنامج األمم المتحدة
للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط فً هذه الحالة،

تم تشكٌل فرٌق عامل غٌر رسمً ٌتألف من كبار
موظفً برنامج األمم المتحدة للبٌئة ومكتب األمم
المتحدة فً نٌروبً للنظر فً القضاٌا المختلفة
التى تتطلب توضٌحا مثل تحدٌد تفوٌض السلطة
والمسؤولٌة بٌن برنامج األمم المتحدة للبٌئة
ومكتب األمم المتحدة فً نٌروبً بشأن جمٌع
المسائل المالٌة واإلدارٌة األخرى ،بما فً ذلك

تظل التوصٌة  1مفتوحة فً انتظار
توضٌح ما هى الخدمات والمسؤولٌة
ذات العالقة ،وما ٌنبغً لمكتب األمم
المتحدة فً نٌروبً أن ٌقدمه لمكاتب
برنامج األمم المتحدة للبٌئة بعٌدا عن
المقر6

31/12/2012
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وذلك لتعزٌز المساءلة6

009

ٌ )9( Pنبغً على المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم
المتحدة للبٌئة ضمان أن البرنامج ٌضطلع
باستعراض كامل للسلف الفعلٌة المعلقة لكل مركز
أنشطة إقلٌمٌة واتخاذ إجراءات تصحٌحٌة بشأن
عدم الدقة6

ٌنبغً على مقر برنامج األمم المتحدة للبٌئة أن
ٌنظر بشكل عاجل فً مسالة أربعة موظفٌن
مستخدمٌن بعقد ٌحمل اسم برنامج األمم المتحدة
للبٌئة ،لتحدٌد أي مسؤولٌة ،إن وجدت ،تنشأ
لبرنامج األمم المتحدة للبٌئة عند توظٌف موظفٌن
بهذه الطرٌقة6

الموارد البشرٌة 6وتشكل هذا الفرٌق منذ بداٌة
 2102وٌقدم مدخالت لبعثة شعبة اإلدارة فً
مكتب األمم المتحدة فً نٌروبً مؤقتا فً
شباط/فبراٌر 62102
حرج

تم غلق حوالً  %01من السندات المعلقة طوال
 24شهرا على أساس اإلجراءات التصحٌحٌة
المقترحة فً دٌسمبر  2100التى عملت بشأنها
حسابات مكتب األمم المتحدة فً نٌروبً فً ٌناٌر
 62102وتم االنتهاء من تحلٌل السندات المعلقة
الباقٌة بحلول فبراٌر  ،2102واستعرضها مكتب
المالٌة والحسابات لمكتب األمم المتحدة فً
نٌروبً بٌن مارس وماٌو  2102وتستكمل
االجراءات التصحٌحٌة المقترحة فً ٌولٌة
62102

تظل التوصٌة  9مفتوحة فً انتظار
التأكد من أن تحلٌل السندات المعلقة
قد تم االنتهاء منه6

31/12/2012

أرسل برنامج األمم المتحدة للبٌئة إلى مركز
األنشطة اإلقلٌمٌة المعنً بأنه ال ٌمكن استخدام
اسم برنامج األمم المتحدة للبٌئة عند اإلصدار لغٌر
موظفً برنامج األمم المتحدة للبٌئة 6وهناك حاجة
لصٌاغة سٌاسة على نطاق برنامج األمم المتحدة
للبٌئة بشأن استخدام اسم البرنامج لغٌر موظفً
برنامج األمم المتحدة للبٌئة الذٌن توظفهم مراكز
األنشطة اإلقلٌمٌة لبرامج البحار اإلقلٌمٌة 6وٌقوم
مكتب العملٌات باصدار توجٌه على أساس
استخدام شعار واسم برنامج األمم المتحدة للبٌئة
وكذلك التأكد من االمتثال لهذا التوجٌه من قبل
شركاء البرنامج6

تظل التوصٌة  6مفتوحة فً انتظار
تلقً التوجٌه بشأن استخدام شعار
واسم برنامج األمم المتحدة للبٌئة
لتوظٌف موظفٌن فً برنامج األمم
المتحدة للبٌئة6

30/09/2012
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