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القرارIG.20/2
اعتماد خطة العمل لتنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة
فً البحر المتوسط ()2019-2012

إن االجتماع السابع عشر لؤلطراؾ المتعاقدة،
بالنظر إلى القرارات الصادرة عن مإتمر المندوبٌن المفوضٌن العتماد بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً البحر
المتوسط فً كانون الثانً ٌ/ناٌر  ،2008وٌشار إلٌه هنا ببروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة ،وإلى النقطة (هـ) ،من
الفقرة  ،3من المادة  4من اتفاقٌة برشلونة لحماٌة البٌبة البحرٌة والمنطقة الساحلٌة للبحر المتوسط بصٌؽتها المعدلة فً عام ،1995
وإذ ٌؤخذ بعٌن االعتبار النقطة (أ) ،من الفقرة  ،4من المادة  4من اتفاقٌة برشلونة ،التً ٌُتوقع فٌها أنه "عند تنفٌذ االتفاقٌة
والبروتوكوالت ذات الصلة ،تقوم األطراؾ المتعاقدة ( :أ) باعتماد برامج وتدابٌر تحتوي ،كلما كان مناسبا ،على حدود زمنٌة
لتنفٌذها "،
وإذ ٌقر بما لبدء نفاذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة فً  24آذار/مارس  2011من أهمٌة كبرى بعد إٌداع ستة صكوك التصدٌق أو
القبول أو االنضمام ،وفقا للمادة  39من بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة من االتحاد األوروبً وألبانٌا وإسبانٌا
وسلوفٌنٌا وسورٌا وفرنسا،
وإذ ٌدرك أهمٌة التصدٌق على بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة من قِبل جمٌع األطراؾ المتعاقدة بهدؾ التعزٌز الفعال
للتنمٌة المستدامة للمناطق الساحلٌة وإدارة األجزاء البرٌة والبحرٌة على نحو متكامل،
وإذ ٌعً أن تنفٌذ هذا البروتوكول أمر بالػ األهمٌة لحماٌة المناطق الساحلٌة وتنمٌتها المستدامة ولرفاه سكان هذه المناطق،
وإذ ٌسلم بؤن تنفٌذ البروتوكول ٌنطوي على إدماج أهداؾ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة ومبادبها وإجراءاتها فً أطر
السٌاسات الوطنٌة وصكوكها ،وتعزٌز آلٌات اإلدارة السلٌمة  ،وإشراك الجهات الفاعلة وتطوٌر الشراكات ،فضبل عن بناء القدرات
وزٌادة الوعً،
واقتناعا منه بالحاجة إلى رإٌة تنفٌذٌة استراتٌجٌة لتوجٌه األطراؾ المتعاقدة واألمانة فً هذا المسعى،

وإذ ٌرى أن التنفٌذ الفعال لبروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة ٌدعو إلى اتخاذ إجراءات متكاملة ومنسقة على مستوٌات
مختلفة بتٌسٌر من وحدة التنسٌق ومكونات خطة عمل البحر المتوسط وبالتآزر مع المنظمات والشبكات والبرامج األخرى ذات
الصلة فً المنطقة،

ٌقرر اعتماد خطة العمل لتنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة للفترة  ،2019-2012الواردة فً مرفق هذا القرار
والتً تبرز وتحدد األولوٌات الربٌسٌة ،والنواتج واإلنجازات الربٌسٌة المتوقعة  ،واألطر الزمنٌة لتحقٌقها ،والشراكات الضرورٌة
التً ستنشؤ وإمكانات الموارد المالٌة المطلوبة/البلزمة للنجاح فً تنفٌذه.
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وٌرى أن من بٌن األنشطة والنواتج المتوقعة فً خطة العملٌ ،نبؽً إٌبلء األولوٌة فً برنامج العمل لفترة السنتٌن المقبلة إلعداد
االستراتٌجٌات الوطنٌة ،وتقٌٌم حالة سواحل البحر األبٌض الم توسط ،وذلك بطرق منها جمع البٌانات ورصد المإشرات  ،ومشارٌع
تنفٌذ البروتوكول (مشارٌع إدارة المناطق الساحلٌة).

وإن االجتماع السابع عشر لألطراؾ المتعاقدة أٌضا
ٌحث جمٌع األطراؾ المتعاقدة التً لم تصدق بعد على بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة على أن تبادر إلى ذلك فً
أقرب وقت ممكن بؽٌة ضمان دخوله حٌز النفاذ بالنسبة لجمٌع األطراؾ ،حسب االقتضاء ،بحلول االجتماع الثامن عشر لؤلطراؾ
المتعاقدة،
ٌدعو األطراؾ المتعاقدة إلى إببلغ وحدة التنسٌق ومركز األنشطة اإلقلٌمٌة التابع لبرنامج التدابٌر ذات األولوٌة عن التدابٌر المتخذة
لتنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة ،والصعوبات التً تواجهها ،لتمكٌن األمانة من تنمٌة وبناء القدرات الفعالة وبرنامج المساعدة
على أساس احتٌاجات األطراؾ المتعاقدة ،وتقدٌم تقرٌر عن ذلك إلى االجتماع العادي الثامن عشر لؤلطراؾ المتعاقدة،
ٌهٌب بـاألطراؾ الم تعاقدة أن تتخذ التدابٌر البلزمة ،التً تتضمن جداول زمنٌة إلنجازها ،حسب االقتضاء ،لتنفٌذ خطة عمل
بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة ،وأن تقدم تقرٌرا كل سنتٌن عن مدى فعالٌتها إلى األمانة،
ٌدعو شركاء خطة عمل البحر المتوسط من المجتمع المدنً وؼٌره من المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة ذات الصلة إلى المساهمة فً
تنفٌذ خطة عمل بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة من خبلل الشراكات والتعاون مع األطراؾ المتعاقدة واألمانة،
ٌطلب إلى وحدة التنسٌق ومركز األنشطة اإلقلٌمٌة التابع لبرنامج التدابٌر ذات األولوٌة تنسٌق تنفٌذ خطة العمل مع كفالة الدعم فً
نفس الوقت كذلك من قِبل مكونات خطة عمل البحر المتوسط المعنٌة ،بهدؾ دعم األطراؾ المتعاقدة بالمساعدة التقنٌة وتعببة
الموارد المالٌة ،حسب االقتضاء ،فً سبٌل االضطبلع بالنواتج المتفق علٌها فً خطة العمل وتنفٌذها بنجاح.
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المرفق األول
خطة العمل لتنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة لمنطقة البحر األبٌض المتوسط
2019-2012
أوال -

مقدمة

لقد مهدت خطة عمل البحر المتوسط  -اتفاقٌة برشلونة (برنامج األمم المتحدة للبٌبة /خطة عمل البحر المتوسط ) الطرٌق التباع نهج
شامل ومتكام ل إلدارة المناطق الساحلٌة .فمنذ إنشابها ،عنٌت برنامج األمم المتحدة للبٌبة /خطة عمل البحر المتوسط بالتنمٌة المكانٌة
للمناطق الساحلٌة ،والحاجة لتقٌٌم وقٌاس الضؽوط الناجمة عن األنشطة البشرٌة ،فضبل عن تعزٌز االستجابات المتعلقة بالسٌاسات.
وكان فً إقامة مركزي األنشطة اإلقلٌمٌة للخطة الزرقاء ولبرنامج التدابٌر ذات األولوٌة إشارة واضحة إلى أن األطراؾ المتعاقدة
فً اتفاقٌة برشلونة ستتعاون فً ذلك البعد الربٌسً من خطة عمل البحر المتوسط  .وروجت دراسات الخطة الزرقاء لمفهوم
"المؽاالة فً تطوٌر " المناطق الساحلٌة وأتاح نهج برنامج إدارة المناطق الساحلٌة المطبق فً إطار توجٌهات برنامج التدابٌر ذات
األولوٌة التجربة العملٌة لمتطلبات تنفٌذه.
وفً أعقاب قمة األرض فً رٌو التً عقدت فً عام  ،1992واعتماد جدول أعمال القرن  21بما فً ذلك الفصل الهام واالبتكاري
بشؤن المحٌطات والمناطق الساحلٌة ،وافقت بلدان البحر األبٌض المتوسط على تنقٌح اتفاقٌة برشلونة ،بهدؾ تحدٌث مفاهٌمها
ومبادبها وأحكامها وتطوٌرها ،لجعلها متمشٌة مع إعبلن رٌو وجدول أعمال القرن  ،21ودمج المناطق الساحلٌة فً نطاقها .وأصبح
عنوان االتفاقٌة المعدلة اآلن "اتفاقٌة حماٌة البٌبة البحرٌة والمناطق الساحلٌة للبحر األبٌض المتوسط ".
وكان أحد اإلنجازات الربٌسٌة لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة /خطة عمل البحر المتوسط اعتماد األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة
بروتوكوال جدٌدا بشؤن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً مدرٌد فً كانون الثانًٌ/ناٌر  ،2008دخل حٌز النفاذ فً 24
آذار/مارس  .2011وٌستند هذا البروتوكول إلى تعزٌز االتفاقٌة القانونٌة المعدلة وٌطورها ،وٌبنى على دراسات متعمقة لعملٌة
المؽاالة فً تطوٌر المناطق الساحلٌة وٌؤخذ فً االعتبار الخبرة المكتسبة من برنامج إدارة المناطق الساحلٌة ،فضبل عن المبادرات
الوطنٌة فً مجال إدارة المناطق الساحلٌة.
وقد حان الوقت لتحدٌد أولوٌات مشاركة برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط فً تنفٌذ البروتوكول .وٌنبؽً اآلن
أن ُن ِتبع االبتكار والنجاح اللذٌن تحققا باعتماد البروتوكول بتحوٌل اهتمامنا إلى التؽٌٌرات البلزمة التً ٌُجْ مل خطوطها العرٌضة لما
فٌه صالح نظمنا اإلٌكولوجٌة الساحلٌة المهددة.
ومن خبلل تحدٌد األنشطة المبدبٌة ذات األولوٌةٌُ ،توخى من خطة العمل هذه دعم األطراؾ المتعاقدة واألمانة والشركاء فً
مواجهة تحدٌات التنفٌذ.
ثانٌا -

الوالٌة إلعداد هذه الوثٌقة

ُتست َمد الوالٌة لخطة العمل هذه من القرار الثانً لمإتمر المفوضٌن فً مدرٌد ،فً كانون الثانًٌ/ناٌر :2008

"إن المإتمر،

وقد اعتمد بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً البحر األبٌض المتوسط وٌشار إلٌه فٌما ٌلً بعبارة "البروتوكول")،
ومراعاة للمادة  17من اتفاقٌة برشلونة التً عٌنت برنامج األمم المتحدة للبٌبة مسإوال عن تنفٌذ مهام أمانة االتفاقٌة وأي بروتوكول
لها،
وإذ ٌضع فً اعتباره الحاجة الملحة لوقؾ التدهور المستمر للمنطقة الساحلٌة للبحر المتوسط وعكس اتجاهه من خبلل عملٌة
لئلدارة المتكاملة،
ورؼبة منه فً تسهٌل التنفٌذ العملً للبروتوكول فً أقرب وقت،
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ٌدعو األطراؾ المتعاقدة والمدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة للتؤكد من قٌام االجتماع السادس عشر العادي
-1
لؤلطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة حماٌة البٌبة البحرٌة والمنطقة الساحلٌة للبحر المتوسط بالنظر فً التدابٌر واإلجراءات البلزمة
للنجاح فً تنفٌذ البروتوكول.
ٌدعو المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة للشروع فً إجراء مشاورات مع األطراؾ المتعاقدة بشؤن خطة العمل
-2
والجدول الزمنً الجتماعات الخبراء لصٌاؼة الجوانب التقنٌة لتنفٌذ البروتوكول.
ٌدعو المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة إلقامة تعاون مع المنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة فً األنشطة المتعلقة
-3
بتنفٌذ البروتوكول.
كما ٌدعو األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة ،فً انتظار بدء سرٌان البروتوكول ،إلى بدء األعمال التحضٌرٌة لتنفٌذه
-4
على المستوٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة والوطنٌة".
وتقتضً الفقرة  4من المادة  4من اتفاقٌة برشلونة أٌضا من األطراؾ المتعاقدة:

"عند تنفٌذ االتفاقٌة والبروتوكوالت المتصلة بها ،تقوم األطراؾ المتعاقدة:
(أ) باعتماد برامج وتدابٌر تحتوي ،كلما كان مبلبما ،على حدود زمنٌة لتنفٌذها".
كذلك اعترؾ االجتماع العادي السادس عشر لؤلطراؾ المتعاقدة فً مراكش ،فً تشرٌن الثانً /نوفمبر  ،2009باإلضافة إلى ذلك
بؤن الدول ،بعد أن صادقت على البروتوكول" ،ستكون مطالبة بتطبٌق أحكامه فً تشرٌعاتها الوطنٌة .وسٌقتضً األمر تشؽٌل

برامج إرشادٌة بدعم من خطة عمل البحر المتوسط فً الدول التً صدقت على البروتوكول من أجل اختبار فعالٌة الظروؾ لبدء
تطبٌقه فً المٌدان ".والمشارٌع اإلرشادٌة فعالة كعروض ملموسة للبروتوكول على الصعٌد القطري ونموذج لآلخرٌن.
ولذلك فإن بروتوكول اإلدارة المتكاملة ٌمثل تحدٌا هاببل .وفً هذا الصدد ،تبادلت أمانة خطة عمل البحر المتوسط مع المكتب
(زؼرب 9-8 ،تشرٌن الثانً /نوفمبر  )2010رإٌتها فٌما ٌتعلق بتنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة ،والركابز األساسٌة للعمل،
والنواتج الربٌسٌة ،والعملٌة  .واعتمد المكتب النتٌجة التً توصل إلٌها بالمضً قدما فً إعداد خطة العمل ،واقترح أن ٌراعى فً
إعدادها مضمون النتابج الربٌسٌة لبرنامج العمل الحالً.

واتفق المكتب مع المخطط وخرٌطة الطرٌق المقترحٌن لخطة العمل لتنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة على النحو
الوارد فً الوثٌقة برنامج األمم المتحدة اإلنمابً  ،UNEP/BUR/71/4مبرزا على وجه الخصوص األهمٌة الخاصة لقضاٌا
ونقاط
اإلدارة البٌبٌة ،وشجع أمانة خطة عمل البحر المتوسط ومركز األنشطة اإلقلٌمٌة التابع لبرنامج التدابٌر ذات األولوٌة
االتصال فٌه على التعجٌل باالنتهاء من إعداد خطة العمل الخاصة بالتنفٌذ لكً تنظر فٌها األطراؾ المتعاقدة فً اجتماعها القادم ،
حسب االقتضاء.
وٌجري تقدٌم خطة العمل هذه تلبٌة لهذا المطلب وللنظر فٌها فً االجتماع القادم لؤلطراؾ المتعاقدة.
ثالثا -

اإلطار الزمنً

رهنا بإقرار خطة العمل هذه فً االجتماع السابع عشر لؤلطراؾ المتعاقدةٌ ،متد اإلطار الزمنً لخطة العمل هذه من  1كانون
الثانًٌ/ناٌر  2012حتى  31كانون األول/دٌسمبر .2019
وقد أرفق برنامج أكثر تفصٌبل على الرابط المإدي إلى برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط:
أوال -

برنامج فترة السنتٌن الحالٌة

ثانٌا -

السنوات الـ 3المتبقٌة من البرنامج الحالً لخطة عمل البحر المتوسط ومدته  5سنوات تنتهً فً 2014
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رابعا -

اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً منطقة البحر المتوسط  :الخلفٌة والسٌاق

للتنفٌذ الكامل لبروتوكول اإلدارة المتكاملة سوؾ ٌكون من الضروري إقامة التنسٌق وتحقٌق تضافر الجهود بٌن جمٌع المبادرات
فً البحر األبٌض المتوسط ،التً تإثر على المناطق الساحلٌة ،وال سٌما المبادرات التابعة لؤلمم المتحدة ومرفق البٌبة العالمٌة
واالتحاد األوروبً والهٌبات الدولٌة األخرى.
خطة عمل البحر المتوسط اتفاقٌة برشلونة
خطة عمل البحر المتوسط  -اتفاقٌة برشلونة (برنامج األمم المتحدة اإلنمابً /خطة عمل البحر المتوسط -خطة برشلونة ) هً إطار
قانونً ومإسسً برنامجً متعدد التخصصات ،لحماٌة وتعزٌز البٌبات البحرٌة والساحلٌة وتعزٌز التنمٌة المستدامة فً بلدان البحر
األبٌض المتوسط  .وتتضمن خطة عمل البحر المتوسط سبعة بروتوكوالت قطاعٌة ،منها بروتوكول اإلدارة المتكاملة ،تدعمه على
الصعٌد التقنً برامج ومراكز للتعاون ،هً مراكز األنشطة اإلقلٌمٌة .1وٌجري النشاط القطاعً بمحاذاة قضاٌا ربٌسٌة مشتركة بٌن
عدة قطاعات من بٌنها نهج النظم اإلٌكولوجٌة على النحو المحدد فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً لعام  1993واالستراتٌجٌة المتوسطٌة
للتنمٌة المستدامة ،إلى جانب التقارٌر المتكاملة واالمتثال .وتتولى أمانة اتفاقٌة برشلونة ،التً ٌوجد مقرها فً أثٌنا ،تنسٌق عملٌة
التنفٌذ المتكامل لبرنامج عمل خطة البحر المتوسط.
وتنتشر مبادرات اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً منطقة البحر األبٌض المتوسط منذ قمة رٌو عام  1992واعتماد جدول
أعمال القرن  21الذي ُخصص فٌه الفصل  17للمحٌطات والمناطق الساحلٌة .وقد جعلت المراجعة البلحقة التفاقٌة برشلونة وإعادة
اتجاه تركٌز خطة عمل البحر المتوسط (خطة عمل البحر المتوسط  -المرحلة الثانٌة) فً عام  1995التركٌز على القضاٌا الساحلٌة
وعلى اإلدارة المتكاملة باعتبارها مسارا ٌُتخذ لتحقٌق التنمٌة الساحلٌة المستدامة .وأعادت االستراتٌجٌة المتوسطٌة للتنمٌة المستدامة
لسنة  2005تؤكٌد هذا النهج.
وٌقدم مركز األنشطة اإلقلٌمٌة لبرنامج التدابٌر ذات األولوٌة ،بدعم من المرا كز األخرى لخطة عمل البحر المتوسط  ،المساعدة
التقنٌة والمبادئ التوجٌهٌة والمنهجٌات البلزمة للتنفٌذ العملً لبرنامج اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً البحر المتوسط.
واعتمد االجتماع العادي السادس عشر لؤلطراؾ المتعاقدة فً مراكش ،المؽرب ،فً تشرٌن الثانً /نوفمبر  ،2009والٌات مكونات
الخطة المنقحة ،بما فً ذلك والٌة مركز األنشطة اإلقلٌمٌة التابع لـبرنامج التدابٌر ذات األولوٌة  ،التً تعكس مساهمتها من أجل
تنفٌذ البروتوكول ،وخاصة القضاٌا المشتركة بٌن عدة قطاعات .وٌتمثل الهدؾ المحدد من مركز األنشطة اإلقلٌمٌة التابع لـبر نامج
التدابٌر ذات األولوٌة قً:

" ...المساهمة فً التنمٌة المستدامة للمناطق الساحلٌة واالستخدام المستدام لمواردها الطبٌعٌة .وفً هذا الصدد ،تتمثل مهمة مركز
األنشطة اإلقلٌمٌة التابع لـبرنامج التدابٌر ذات األولوٌة فً تقدٌم المساعدة لبلدان البحر األبٌض المتوسط فً تنفٌذ المادة ( 4ط) من
اتفاقٌة برشلونة ،والوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول اإلدارة المتكاملة ،وتنفٌذ االستراتٌجٌة المتوسطٌة للتنمٌة المستدامة لعام
 ،2005والقٌام ،على وجه الخصوص ،بالمهام الموكلة إلٌه فً المادة  32من بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة لعام
".2008
ومن أهم األنشطة التً تضطلع بها خطة عمل البحر المتوسط فً مجال اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة برنامج إدارة المناطق
الساحلٌة على المستوى المحلً .وتشمل الفوابد الربٌسٌة لبرنامج إدارة المناطق الساحلٌة تعزٌز القدرات المإسسٌة ،وتنفٌذ النظم
الوطنٌة للمعلومات وإدماج القضاٌا البٌبٌة فً تخطٌط المناطق الساحلٌة.

 1مركز األنشطة اإلقليمية التابع للخطة الزرقاء -يقدم سيناريوهات للمستقبل ،وحتليال للنظم والتوقعات ،وتقييمات ،ومؤشرات؛ مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لربنامج التدابري ذات األولوية -التنمية املستدامة للمناطق الساحلية؛ مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة حبماية خاصة -محاية التنوع
جلمع املعلومات وتبادهلا
البيولوجي البحري والساحلي واحملافظة عليه وإدارته بطريقة مستدامة؛ مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت -
وتبليغها ونشرها؛ املركز اإلقليمي لالستجابة يف حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري يف منطقة البحر ا ألبيض املتوسط  -ملنع التلوث من السفن
واحلد منه ومكافحة التلوث يف حاالت الطوارئ؛ مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج النظيف ؛ والربنامج املنسق للرصد والبحوث املتعلقة بالتلوث يف منطقة
البحر األبيض املتوسط (مدبول)  -منع التلوث من املصادر الربية والقضاء عليه .
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ومن القٌم المضافة المهمة لبروتوكول اإلدارة المتكاملة تعزٌز األساس القانونً لتنفٌذ البروتوكوالت القطاعٌة للخطة بطرٌقة
متكاملة.
وتتسم خطة عمل اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة باالتساق والتآزر مع تطبٌق برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر
المتوسط لنهج النظم االٌكولوجٌة إلدارة خرطة طرٌق األنشطة البشرٌة على النحو المحدد فً المقرر فً  IG 17/6الذي اعتمده
االجتماع الخامس عشر لؤلطراؾ المتعاقدة ( )2008والنظر فً نهج األنظمة اإلٌكولوجٌة باعتباره أولوٌة علٌا لبرنامج عمل
برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط كما َت َقرر من قِبل األطراؾ المتعاقدة فً اجتماعها السادس عشر (.)2009
ٌها
وسٌجري تنفٌذها أٌضا فً ارتباط مع االستراتٌجٌات العالمٌة أو القطاعٌة األخرى لخطة عمل البحر المتوسط التً سٌنظر ؾ
مإتمر األطراؾ ،مثل االستراتٌجٌة المتوسطٌة للتنمٌة المستدامة وبرنامج العمل االستراتٌجً  ،أي التدابٌر الملزمة قانونا بموجب
بروتوكول المصادر البرٌة ،وبرنامج العمل االستراتٌجً لحفظ التنوع البٌولوجً ،والتكٌؾ مع تؽٌر المناخ.
أٌض المبادرات المتخذة على الصعٌد اإلقلٌمً من أجل التكٌؾ مع تؽٌر المناخ فً إطار اتفاقٌة
ا
باإلضافة إلى ذلك ،فإنها ستدمج
األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ،فضبل عن التطورات األخٌرة التً تإثر على التنمٌة فً منطقة البحر األبٌض المتوسط
وبٌبته .وكمثال على ذلك ،فإن التطورات األخٌرة على الصعٌد اإلقلٌمً ،مثل تكثٌؾ التنقٌب عن النفط والؽاز فً عرض البحر
واستؽبللهما والتنقٌب عن مصادر الطاقة المتجددة البحرٌة البد أن تكون متسقة مع القرارات السٌاسٌة المحتمل اتخاذها من جانب
األطراؾ لتنفٌذ عنصر استراتٌجٌة ناؼوٌا المتعلق بالتنوع البٌولوجً البحري وإنشاء المناطق المحمٌة البحرٌة.
مشارٌع مرفق البٌبة العالمٌة فً منطقة البحر المتوسط
الشراكة االستراتٌجٌة لمرفق البٌبة العالمٌة لمشروع النظام اإلٌكولوجً البحري الكبٌر فً البحر األبٌض المتوسط (شراكة البحر
المتوسط) ،التً تنفذ تحت مظلة برنامج األمم المتحدة للبٌبة والبنك الدولً تلبً مباشرة األولوٌات التً وضعتها بلدان حوض البحر
األبٌض المتوسط لحماٌة بٌبتها البحرٌة والساحلٌة .وتتكون من عنصرٌن متكاملٌن :عنصر إقلٌمً ٌنفذه برنامج األمم المتحدة
للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط وصندوق االستثمار الذي ٌنفذه البنك الدولً .والهدؾ من العنصر اإلقلٌمً هو :تشجٌع وتحفٌز
السٌاسات واإلصبلحات القانونٌة والمإسسٌة المنسقة؛ وملء الفجوة المعرفٌة بهدؾ عكس اتجاهات تدهور البٌبة البحرٌة والساحلٌة
واستنزاؾ الموارد الحٌة ،وتمهٌد الطرٌق لتنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة .وتتمثل إحدى نقاط التركٌز بالعنصر اإلقلٌمً فً تقدٌم
المساعدة للبلدان المإهلة فً دفع عجلة خططها الخاصة باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة واإلدارة المتكاملة للموارد المابٌة ،مع
التركٌز على حماٌة التنوع البٌولوجً ومنع التلوث من المصادر البرٌة .وستتناول مبادرة ذات صلة سبل إدماج تقلبات وتػٌر المناخ
فً االستراتٌجٌات الوطنٌة لئلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة .ومن ثم تتٌح شراكة البحر المتوسط فرصة ممتازة لتعاون برنامج
األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط مع العدٌد من المنظمات األخرى مثل مرفق البٌبة العالمٌة والبنك الدولً واالتحاد
األوروبي و منظمة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة (الٌونٌدو) والٌونسكو ومرفق البٌبة العالمٌة الفرنسً  ،للحث على تنفٌذ نهج
متكاملة وتعزٌز االستثمارات البٌبٌة فً مجال الحد من التلوث واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة والحفاظ على التنوع البٌولوجً،
حسب االقتضاء.
االتحاد األوروبً
ٌجري التعامل مع المناطق الساحلٌة داخل االتحاد األوروبً ،منذ السبعٌنٌات ،بالتعاون مع اتفاقٌات البحار اإلقلٌمٌة .وتجري
معالجتها فً وثابق قانونٌة محددة ،مثل التوجٌه المتعلق بإطار االستراتٌجٌة البحرٌة ( ،)2008و التوجٌه المتعلق بتقٌٌم األثر
البٌبً ( ،)2001والتوجٌه المتعلق بالتقٌٌم البٌبً االستراتٌجً ( ،)2001والتوجٌه اإلطاري للمٌاه ( ،)2000والتوجٌه المتعلق
بجودة مٌاه االستحمام (1976؛ تعدٌل  ،)2005والتوجٌه المتعلق بالجودة المطلوبة للمٌاه الؽنٌة بالمحارٌات ( ،)1979والمنظور
األوروبً للتنمٌة المكانٌة ( ،)1999والمادة 130أ من معاهدة المجموعة األوروبٌة (.)1999
وقد اعتمد االتحاد األوروبً وثٌقتٌن من وثابق السٌاسات تتعلقان تحدٌدا باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة:
 اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة :استراتٌجٌة ألوروبا ()2000؛ و توصٌة بشؤن تنفٌذ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً أوروبا ( ،)2002وهً تشجع جمٌع الدول األعضاء على القٌام بعملٌةتقٌٌم وطنٌة وإعداد استراتٌجٌات وطنٌة لئلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
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وٌسهم ؼٌر ذلك من الصكوك المتعلقة بالسٌاسة البحرٌة إسهاما كبٌرا فً تنفٌذ السٌاسة الخاصة باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة
فً االتحاد األوروبً ،كرسالة اللجنة بشؤن االستراتٌجٌة البحرٌة األوروبٌة ،والورقة الخضراء حول السٌاسة البحرٌة لبلتحاد
األوروبً ،والرسالة  COM (2007) 575الموجهة من المفوضٌة إلى البرلمان األوروبً والمجلس األوروبً واللجنة األوروبٌة
االقتصادٌة واالجتماعٌة ولجنة المناطق "السٌاسة البحرٌة المتكاملة لبلتحاد األوروبً" ،والرسالة  COM (2008) 791الموجهة
من اللجنة "خرٌطة الطرٌق للتخطٌط المكانً البحري :تحقٌق المبادئ المشتركة فً االتحاد األوروبً" ،والرسالة )COM (2009
 466الموجهة من اللجنة إلى المجلس وإلى البرلمان األوروبً "نحو سٌاسة بحرٌة متكاملة من أجل تحسٌن اإلدارة فً منطقة البحر
األبٌض المتوسط" .وٌتعٌن النظر فً هذه الوثابق ،فضبل عن الصكوك القانونٌة المذكورة أعبله ،ضمن اإلطار األوسع لسٌاسة
االتحاد األوروبً البحرٌة التً بدأت فً حزٌران .2006
ولإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة دور ربٌسً تإدٌه فً المنطقة الساحلٌة ،وهو توفٌر واجهة للتفاعل بٌن البر والبحر .وبدقة
أكثرٌُ ،توقع من اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة أن "تساهم فً ضمان االتساق بٌن السٌاسات والخطط والبرامج ،والتداخل
الفعال بٌن الخطط والبرامج وتنفٌذها على مستوٌات مختلفة من التدخل .وما زال العمل على مختلؾ المستوٌات وعبر الحدود
اإلدارٌة والقطاعٌة ٌشكل تحدٌا هاببل ،ولكنه أساسً لتحقٌق التكامل .وٌنبؽً أن تكون النتٌجة االجمالٌة مزٌدا من الوضوح والٌقٌن
والقدرة على التنبإ فً مجال السٌاسة وصنع القرار .وسوؾ ٌسهل ذلك تحقٌق التنمٌة المستدامة لبلقتصادات البحرٌة وتعزٌز سبل
العٌش للمجتمعات الساحلٌة( ".تقٌٌم اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً أوروبا؛ رسالة من اللجنة.)COM (2007) 308 ،
وتمثل اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة أولوٌة عالٌة فً عدد من برامج االتحاد األوروبً بما فً ذلك اإلطار السابع ( )FP7لدعم
أنشطة البحوث التً ٌُضطلع بها فً تعاون عبر الحدود الوطنٌة .وٌهدؾ المشروع الربٌسً ’السكان من أجل حسن إدارة النظام
البٌبً فً تقٌٌم التنمٌة المستدامة للمحٌطات والسواحل ‘ (بٌؽاسو) الممول فً إطار  FP7إلى دعم األخذ بسٌاسات متكاملة فً
المٌادٌن الساحلٌة والبحرٌة للبحر المتوسط والبحر األسود .أما صك سٌاسة الجوار األوروبٌة فمن أولوٌاته األساسٌة تعزٌز
منهجٌات التخطٌط المشترك فً جمٌع أنحاء البحر األبٌض المتوسط فٌما ٌتعلق باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة .وثمة برامج
أخرى مثل مبادرة الجماعة األوروبٌة ’انترٌػ الرابعة ‘ تقدم الدعم لؤلنشطة عبر الحدود وبٌن الدول بما فً ذلك على سبٌل المثال
مشروع "شٌب" ،الذي ٌمثل نهجا شامبل ٌتضمن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً  6من بلدان األدرٌاتً.

آفاق عام 2020
فً عام  ،2005أطلقت المفوضٌة األوروبٌة مبادرة آفاق عام  2020لدعم الشراكة األوروبٌة المتوسطٌة (عملٌة برشلونة) .وهً
تهدؾ إلى معالجة أكبر مصادر تلوث البحر المتوسط بحلول عام  2020مع التركٌز على :التلوث الصناعً ومٌاه المجاري
والنفاٌات .وقد وضع االتحاد األوروبً ثبلثة برامج لدعم هذه المبادرة .وٌسهم مرفق البحر المتوسط التابع لبنك االستثمار
األوروبً فً تنفٌذ الجانب المالً للمبادرة.

برنامج مٌد  :MEDاألمن البحري
برنامج مٌد  MEDهو برنامج لبلتحاد األوروبً للتعاون عبر الحدود الوطنٌة (هدؾ التعاون اإلقلٌمً ) ٌشمل البلدان التالٌة:
إسبانٌا وإٌطالٌا وسلوفٌنٌا وفرنسا وقبرص ومالطة والٌونان .وكرواتٌا والبوسنة والهرسك والجبل األسود أٌضا .ووجه برنامج مٌد
 MEDنداءات لطرح مشارٌع استراتٌجٌة فً عام  .2010وٌتسم هدؾ البرنامج "منع المخاطر البحرٌة وضمان السبلمة البحرٌة"
بؤهمٌة خاصة لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة كما ٌشجع البلدان على التعاون للتخفٌؾ من المخاطر المحتملة للبٌبات الساحلٌة
والبحرٌة.
االتحاد من أجل البحر األبٌض المتوسط ،عملٌة برشلونة
أطلِقت مبادرة "االتحاد من أجل البحر األبٌض المتوسط " لتعزٌز البعد السٌاسً للشراكة بٌن البلدان األوروبٌة والبلدان المتوسطٌة
األخرى .وقد حددت المبادرة ستة مشارٌع ذات أولوٌة ،ثبلثة منها ذات أهمٌة خاصة فً سٌاق مبادرات اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلٌة المتوسطٌة ( :أ) إزالة التلوث فً البحر األبٌض المتوسط ؛ (ب) إنشاء الطرق السرٌعة البحرٌة والبرٌة؛ (ج) تطوٌر
الطاقة المتجددة بما فٌها الموجودة فً البٌبة البحرٌة.
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اتفاقٌة التنوع البٌولوجً
اع ُتمِد البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة والتنوع البٌولوجً فً البحر األبٌض المتوسط فً إطار اتفاقٌة
برشلونة فً عام  1995ودخل حٌز النفاذ فً عام  .1999وهذا البروتوكول هو األداة الربٌسٌة فً منطقة البحر األبٌض المتوسط
لتنفٌذ اتفاقٌة عام  1992بشؤن التنوع البٌولوجً ،وذلك فٌما ٌتعلق باإلدارة المستدامة للتنوع البٌولوجً الساحلً والبحري .وتشٌر
الخطة االستراتٌجٌة المستكملة لتنفٌذ اتفاقٌة التنوع البٌولوجً تحدٌدا إلى اإلدارة الم تكاملة للمناطق الساحلٌة كوسٌلة ربٌسٌة لتنفٌذ
(الهدؾ االستراتٌجً دال :تعزٌز المنافع التً تعود على الجمٌع من خدمة التنوع البٌولوجً والنظام اإلٌكولوجً) .وفً االجتماع
العاشر لمإتمر األطراؾ فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً ،الذي عقد فً ناؼوٌا ،الٌابان ،فً عام  ،2010تم اتخاذ قرار بشؤن التنوع
البٌولوجً البحري والساحلً (.)UNEP/CBD/COP/DEC/X/29
خامسا  -القضاٌا الربٌسٌة المتصلة بتنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة
ال تزال اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة هً األداة الربٌسٌة لتنفٌذ مجموعة واسعة من السٌاسات القطاعٌة والمإسسٌة فً المنطقة
الساحلٌة ،وٌمثل بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً البحر األبٌض المتوسط إنجازا كبٌرا على الصعٌد العالمً فً
تقدٌم جدول أعمال مشترك ألحد البحار اإلقلٌمٌة.
ؼٌر أن من بٌن القضاٌا الربٌسٌة التً تحد من التنفٌذ الكامل والفعال للبروتوكول فً منطقة البحر األبٌض المتوسط ما ٌلً:
•

ال تزال اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة محلٌة وقصٌرة المدى ومتوقفة على المشارٌع نسبٌا  .وال ٌزال من
الضروري "توسٌع نطاقها " توسٌعا كبٌرا لكً تلبً تماما التحدٌات الطبٌعٌة والبشرٌة التً تواجه البحر األبٌض
المتوسط.

•

تحتاج اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة إلى سٌاق استراتٌجً لتجنب األنشطة المجزأة والتبدٌدٌة ولكً ٌكون لها
تؤثٌر موضوعً.
ما زال ٌُنظر إلى ممارسة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة إلى حد كبٌر على أنها نشاط بٌبً ،ولم تشرك فٌها بعد
بشكل كامل المإسسات والجهات المسإولة عن الركابز االجتماعٌة واالقتصادٌة لالستدامة.

•

ما زال تخطٌط وإدارة المناطق البحرٌة والبرٌة من الساحل أمرا موزعا بشكل جامد بٌن السٌاسات واإلدارات
والمإسسات .وبمزٌد من التحدٌد ،فإن التخطٌط المكانً للمناطق البرٌة والبحرٌة على حد سواء ،وهو أداة ربٌسٌة من
أدوات اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة ،بحاجة إلى تعزٌز التنفٌذ وتحسٌنه.

•

ٌلزم إدماج المخاطر وحاالت عدم الٌقٌن المتعلقة بالمستقبل ،وال سٌما تؽٌر المناخ والكوارث الطبٌعٌة مثل الفٌضانات
والزالزل والتسونامً ،تماما فً عملٌة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة.

•

لم ٌُعترؾ حتى اآلن بدور اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة بوصفها األداة الربٌسٌة لتنفٌذ نهج النظام اإلٌكولوجً فً
المناطق الساحلٌة.

•

وما ٌمٌز بروتوكول اإلدارة المتكاملة هو أنه ٌوفر وسٌلة لمعالجة هذه القضاٌا فً نهج منسق فً أنحاء منطقة البحر األبٌض
المتوسط بؤسرها .وتسعى خطة العمل هذه لترجمة هذه األحكام إلى برنامج لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة ٌلبً طموحات
البروتوكول العالٌة.
وٌجري حالٌا مركز األنشطة اإلقلٌمٌة التابع لبرنامج التدابٌر ذات األولوٌة تقٌٌما شامبل لجمٌع األطراؾ المتعاقدة لتقدٌر حالة تنفٌذ
بروتوكول اإلدارة المتكاملة وسوؾ تتاح نتابجه فً النصؾ األول من عام  .2012وتإكد النتابج األولٌة أن الدول تستخدم مجموعة
واسعة من األدوات التشرٌعٌة والصكوك والبرامج لتنفٌذ البروتوكول .وٌتفاوت إحراز التقدم والقدرة فٌما بٌن الدول بدرجة مماثلة
من التعقٌد.
ومع ذلك ،فمن الواضح أنه ال ٌوجد سوى بضعة أمثلة منفصلة على وجود تشرٌعات محددة أو أطر مإسسٌة راسخة قابمة لتنفٌذ أي
من اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة أو البروتوكول نفسه.
وثمة قضاٌا محددة متعلقة باالعتماد الشامل لبروتوكول اإلدارة المتكاملة وتنفٌذه ٌتعٌن معالجتها على جمٌع المستوٌات  -اإلقلٌمٌة
منها والوطنٌة والمحلٌة ،وهً:
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-

شرط االتساق فً الهٌاكل المإسسٌة واألطر القانونٌة لحسن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة ،وبشكل خاص
التخطٌط المكانً للمناطق البحرٌة والبرٌة.
ضرورة تحدٌد أولوٌات استراتٌجٌة واضحة لتوجٌه اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
أهمٌة القدرات البشرٌة والتقنٌة والتنسٌق المإسسً لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة .
أهمٌة التوعٌة بشؤن البروتوكول واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة سواء داخل المنطقة المعنٌة أو على الصعٌد
الدولً.
الحاجة إلى وجود مركز قوي لالمتٌاز فً مجال اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة من أجل دعم تنفٌذ ورصد اإلدارة
المتكاملة فً منطقة البحر المتوسط.
ضرورة إمكان الوصول إلى المعلومات والمعارؾ والبحوث عالٌة الجودة وتبادلها.

سادسا  -المسإولٌات المتعلقة بالتنفٌذ
يتطلب التنفٌذ الكامل والفعال لبروتوكول اإلدارة المتكاملة تضافر الجهود من قبل جمٌع مكونات خطة عمل البحر المتوسط تحت
القٌادة العامة لوحدة التنسٌق وفً ظل التوجٌه التقنً لمركز األنشطة اإلقلٌمٌة التابع لبرنامج التدابٌر ذات األولوٌة  .وسوؾ ٌتطلب
أٌضا المشاركة النشطة من جانب جمٌع األطراؾ المتعاقدة فً تعزٌز أوجه التآزر والتماسك ،وتجنب التداخل مع المبادرات
األخرى للشركاء فً المنطقة.
وتشٌر المادة  32من البروتوكول إلى التنسٌق المإسسً .وبالتالً:
األطراؾ المتعاقدة هً المسإولة عن تنفٌذ البروتوكول ،وتقدٌم التقارٌر.
•
وحدة تنسٌق خطة عمل البحر المتوسط هً المسإولة عن تنسٌق ورصد تنفٌذ البروتوكول وفقا للمواد  13و  17و 20
•
من اتفاقٌة برشلونة.
ٌوفر مركز األنشطة اإلقلٌمٌة التابع لبرنامج التدابٌر ذات األولوٌة الدعم التقنً ودعم الخبراء.
•
سابعا -

األهداؾ واإلجراءات

تتمثل األؼراض واألهداؾ األساسٌة لخطة العمل هذه فً تنفٌذ البروتوكول على أساس من التخطٌط القطري والتنسٌق اإلقلٌمً.
-1
-2
-3

دعم التنفٌذ الفعال لبروتوكول اإلدارة المتكاملة على األصعدة اإلقلٌمً والوطنً والمحلً وذلك بطرق منها إٌجاد إطار
إقلٌمً مشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة؛
تعزٌز قدرات األطراؾ المتعاقدة على تنفٌذ البروتوكول واستخدامه بطرٌقة فعالة فً السٌاسات والصكوك واألدوات
والعملٌات المتعلقة باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة؛
تعزٌز بروتوكول اإلدارة المتكاملة وتنفٌذه داخل المنطقة ،والتروٌج له على الصعٌد العالمً من خالل تطوٌر أوجه
التآزر مع االتفاقٌات واالتفاقات ذات الصلة.

وتنظم المهام الفردٌة المدرجة فً خطة العمل وفقا لؤلهداؾ الثبلثة المذكورة أعبله .وتعكس هذه األهداؾ طبٌعة ونطاق خطة
العمل ،التً ال ٌقصد بها أن تكون إجبارٌة بل أن تلبً مقتضٌات الحاالت اإلدارٌة المختلفة فً جمٌع أنحاء المنطقة .واألَ ْولَى بها أن
تحفز األطراؾ المتعاقدة على تنفٌذ البروتوكول ،مع ترك ما ٌكفً من المرونة لها للقٌام بذلك بوتٌرتها الخاصة.
فكل عمل ٌُتخذ ٌتعلق بـ:
النواتج المتصلة باألطراؾ المتعاقدة
•

إجراءات تتخذها جمٌع األطراؾ المتعاقدة لتنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة.
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النواتج المتصلة بمكونات خطة عمل البحر المتوسط
•

دعم اإلجراءات التً تقوم بها وحدة تنسٌق خطة عمل البحر المتوسط  ،نٌابة عن المنظمة ،والمركز على النحو المحدد
فً المادة  32من بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق ا لساحلٌة ،فضبل عن المكونات األخرى لخطة عمل البحر المتوسط
ذات الصلة.

الهدؾ  :1دعم التنفٌذ الفعال لبروتوكول اإلدارة المتكاملة على األصعدة اإلقلٌمً والوطنً والمحلً وذلك بطرق منها إٌجاد إطار
إقلٌمً مشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة
1- 1

التصدٌق والتطبٌق المحلً

تقع المسإولٌة عن التصدٌق والتطبٌق المحلً على عاتق األطراؾ المتعاقدة .وتشجع األطراؾ المتعاقدة على التصدٌق على
البروتوكول فً أقرب وقت ممكن.
أما التطبٌق المحلً فسٌستؽرق وقتا أطول والتحول وٌتخذ مجموعة من األشكال تخضع لؤلوضاع واألفضلٌات الوطنٌة (على سبًل
المثال ،القوانٌن التنفٌذٌة ،والقانون الخاص بالمناطق الساحلٌة ،والتخطٌط المكانً بهدؾ تنفٌذ البروتوكول ،والسٌما المواد  10و
 11و  ،12والخطة الربٌسٌة الوطنٌة أو اإلقلٌمٌة للمنطقة الساحلٌة  ،وهكذا) ،أو لتعدٌل التشرٌعات القابمة بؽٌة االمتثال له (على
سبٌل المثال قانون إطاري لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة ) .وٌلزم للبلدان األعضاء فً االتحاد األوروبً والمرشحة لبلنضمام
إلٌه أٌضا إدماج سٌاسات االتحاد األوروبً ذات الصلة.
واستنادا إلى األحكام ذات الصلة من اتفاقٌة برشلونة ،سٌجري تقدٌم الدعم عند الطلب لمساعدة البلدان على اعتماد آلٌات ملزمة من
الناحٌة القانونٌة وبناء القدرات التقنٌة والبشرٌة.
النواتج :األطراؾ المتعاقدة
 1- 1- 1التصدٌق من قِبل جمٌع األطراؾ المتعاقدة فً البروتوكول.
 2-1-1التطبٌق المحلً من جانب جمٌع األطراؾ المتعاقدة باالستٌعاب فً التشرٌعات أو التوجٌهات ،واعتماد آلٌات ملزمة
قانونا.
النواتج :مكونات خطة عمل البحر المتوسط
 2- 1- 1دعم البلدان من أجل اعتماد تدابٌر ملزمة قانونا ،وإتطبٌق البروتوكول فً التشرٌعات الوطنٌة من خبلل ،على سبٌل
المثال ،التحلٌبلت المقارنة وتحلٌل الفجوات ،أو نشر الممارسات الجٌدة.
2- 1

تقوٌة ودعم حسن اإلدارة

ستكون هٌاكل اإلدارة المإسسٌة الشاملة لعدة قطاعات على المستوٌات اإلقلٌمً والوطنً والمحلً أمرا أساسٌا لتوفٌر آلٌات فعالة
لتنفٌذ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة  .وستختلؾ هذه الهٌاكل وفقا للظروؾ المحلٌة ،ولكنها ٌنبؽً أن توسع صبلحٌات عملٌة
اإلدارة ا لمتكاملة للمناطق الساحلٌة و "اإلمساك بزمامها " بما ٌتجاوز هوٌتها التقلٌدٌة كنشاط بٌبً لتشمل العوامل الربٌسٌة األخرى
مثل األنشطة االقتصادٌة ،وال سٌما الزراعة ومصاٌد األسماك ،والسٌاحة ،والطاقة ،والنقل والبنٌة التحتٌة ،عمبل بؤحكام المادة  9من
البروتوكول .وسوؾ تساعد هذه الهٌاكل أٌضا فً تؽٌٌر سلوك األطراؾ الفاعلة على جمٌع المستوٌات من خبلل تعزٌز العبلقات
فٌما بٌنها فٌما ٌتعلق بالمناطق الساحلٌة .وسٌُبذل فً هذا السبٌل جهد خاص للوصول إلى قطاع األعمال ،واستخدام اإلمكانات التً
ٌوفرها.
وٌجري حالٌا وضع "منهاج لتحسٌن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة " ،بقٌادة مركز برنامج التدابٌر ذات األولوٌة فً إطار من
المشروع  FP7بٌؽاسو الذي ٌموله االتحاد األوروبً .وتشمل الشراكة أٌضا الخطة الزرقاء فضبل عن مجموعة واسعة من
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المإسسات الدولٌة والوطنٌة .ومن المتوقع أن ٌواصل مركز األنشطة اإل قلٌمٌة التابع لبرنامج التدابٌر ذات األولوٌة استضافة هذا
المنهاج والمحافظة علٌه بعد االنتهاء من المشروع لتوفٌر الدعم الدابم لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً البحر المتوسط.
النواتج :مكونات خطة عمل البحر المتوسط
4-2-1

تقدٌم المساعدة إلى األطراؾ المتعاقدة على النحو المطلوب فً إعداد هٌاكل تحسٌن اإلدارة ،بما فً ذلك على سبٌل المثال
القٌام بتحلٌبلت الفجوة للترتٌبات القانونٌة والمإسسٌة ،وتحسٌن القدرات البشرٌة والتقنٌة.
تطوٌر والتحسٌن المستمر لمنهاج حسن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة لدعم البرامج القطرٌة فً تنفٌذ اإلدارة
المتكاملة من خبلل توفٌر المعلومات واألدوات الخبراء ،بما فً ذلك الصٌانة واستمرارها طوال فترة تنقٌح خطة العمل
بكاملها.
بناء على التقدم المحرز والتعلم من االستراتٌجٌات الوطنٌة والمحلٌةٌ ،لزم تضمٌن تقٌٌم للفجوات واالحتٌاجات فً اإلطار
اإلقلٌمً المشترك لئلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
تنسٌق إعداد اإلطار اإلقلٌمً المشترك (فً ظل االستراتٌجٌة المتوسطٌة المنقحة للتنمٌة المستدامة).

3- 1

اعتماد االستراتٌجٌات الوطنٌة وخطط وبرامج التنفٌذ الساحلٌة

5-2-1
6-2-1
7-2-1

تقتضً المادة  18من بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة من كل طرؾ تعزٌز أو صٌاؼة "استراتٌجٌة وطنٌة لئلدارة
المتكاملة للمنطقة الساحلٌة إلى جانب خطط وبرامج التنفٌذ الساحلٌة بما ٌتماشى مع اإلطار اإلقلٌمً المشترك ."...وهناك عدد من
االستراتٌجٌات الوطنٌة التً اكتملت بالفعل  ،أو ٌجري وضعها أو المقترحة ،وهذه ٌنبؽً أن تعزز بعضها البعض فً إعداد اإلطار
اإلقلٌمً المشترك.
وٌجري العمل حالٌا بالفعل فً وضع مبادئ توجٌهٌة إلعداد االستراتٌجٌات الوطنٌة لئلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة والخطط
والبرامج الساحلٌة التً ٌتطلبها البروتوكول .والمبادئ التوجٌهٌة للخطط الساحلٌة هً قٌد اإلعداد  ،وٌمكن كذلك تعببة النموذج
الناجح لبرنامج إدارة المناطق الساحلٌة من أجل تنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة على الصعٌد المحلً.
وستوفر االستراتٌجٌات الوطنٌة لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة المتوخاة الصلة األساسٌة بٌن قضاٌا منطقة البحر المتوسط
برمتها الوارد وصفها فً البروتوكول ،واألولوٌات والسٌاسات والخطط والبرامج الساحلٌة العالمٌة واإلقلٌمٌة والوطنٌة .وٌنبؽً
لبلستراتٌجٌات الوطنٌة لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة أٌضا أن توفر إطارا استباقٌا الحتواء العناصر المحركة للسٌاسات
الحالٌة ودمج التخطٌط فً القطاعات الربٌسٌة األخرى فً المنطقة الساحلٌة.
وتحقٌقا لهذه الؽاٌةٌ ،نبؽً إتاحة توجٌهات مفصلة ومحسنة لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة ألؼراض إعداد استراتٌجٌات وخطط
اإلدارة المتكاملة وذلك ألجل:
-

دمج عناصر دفع السٌاسات الحالٌة ،وخصوصا االستراتٌجٌات الوطنٌة للتنمٌة المستدامة المعتمدة فً أعقاب مإتمر قمة
جوهانسبرغ ( ،)2002وخطط العمل الوطنٌة لتنفٌذ بروتوكول المصادر البرٌة ،واالستراتٌجٌات الوطنٌة للتنوع
البٌولوجً المعتمدة فً سٌاق اتفاقٌة التنوع البٌولوجً ،وخطط وبرامج التكٌؾ الوطنٌة التً اعتمدت فً سٌاق اتفاقٌة
األمم المتحدة اإلطارٌة والتوجٌهات األوروبٌة ذات الصلة التً تنطبق على البلدان األوروبٌة؛

-

بٌان كٌفٌة ستقوم اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة بتنفٌذ نهج النظام اإلٌكولوجً لخطة عمل البحر المتوسط
المناطق الساحلٌة؛

فً

-

توفٌر أطر التخطٌط المتكاملة المتعلقة بالقطاعات الربٌسٌة فً المنطقة الساحلٌة بما فً ذلك :المٌاه ،والتنوع البٌولوجً
والزراعة وصٌد األسماك والطاقة والسٌاحة الرٌاضٌة واألنشطة الترفٌهٌة ،واالستفادة من موارد طبٌعٌة محددة ،والقٌم
الثقافٌة والمناظر الطبٌعٌة ،والنقل والبنٌة التحتٌة واألنشطة االقتصادٌة األخرى التً قد تإثر على المناطق الساحلٌة،
فضبل عن إدراج خصوصٌات تؽٌر المناخ فً المنطقة الساحلٌة؛

-

ضمان وجود "تخطٌط مكانً" متسق وصِ لة متكاملة بٌن المناطق البرٌة والبحرٌة؛

-

مساعدة البلدان فً تنفٌذ مواد محددة من البروتوكول ،وال سٌما تعرٌؾ المنطقة المحظورة التنمٌة ،واستخدام األدوات
والوسابل من قبٌل تقٌٌم قدرات الحمل والتقٌٌمات البٌبٌة (تقٌٌم التؤثٌر البٌبً والتقٌٌم اإلحصابً للطاقة).
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النواتج :األطراؾ المتعاقدة
 1- 3- 1االستراتٌجٌات الوطنٌة من أجل اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً جمٌع البلدان.
النواتج :مكونات خطة عمل البحر المتوسط
 2- 3- 1دعم إعداد استراتٌجٌات وطنٌة لئلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة تستند إلى أمثلة ذات صلة على الصعٌد اإلقلٌمً.
 3- 3- 1تقٌٌم التقدم المحرز والدروس المستفادة دورٌا فً أنحاء المنطقة ،فضبل عن تقدٌم تحلٌبلت مقارنة للممارسات والخبرات.
4- 1

اإلبالغ عن تنفٌذ البروتوكول ،ورصد حالة ساحل البحر األبٌض المتوسط

سوؾ ٌتطلب اإلببلغ عن تنفٌذ البروتوكول نفسه إعادة النظر فً عملٌة إعداد التقارٌر المقدمة فً إطار اتفاقٌة برشلونة لتؤخذ فً
االعتبار خصوصٌات البروتوكول" .تحدد األطراؾ مإشرات مناسبة بؽٌة تقٌٌم فعالٌة استراتٌجٌات اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلٌة ،وخططها ،وبرامجها ،وكذلك مدى التقدم على طرٌق تنفٌذ البروتوكول( ".المادة .)18
وٌجري فً الوقت الحاضر االضطبلع بتقٌٌم شامل لحالة تنفٌذ البروتوكول ،وسوؾ ٌقدم تقرٌر عنه فً أواخر عام .2011
وسٌكشؾ التقٌٌم الثؽرات الموجودة واالحتٌاجات المستقبلٌة فٌما ٌتعلق اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة ،وسٌكون بمثابة نقطة
انطبلق لتقٌٌم التقدم المحرز الناتج عن تنفٌذ البروتوكول .كما سٌساعد أٌضا فً إعداد االستراتٌجٌات الوطنٌة لئلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلٌة ،وٌتٌح فهما أفضل للفوابد المحتملة ولمحتوٌات اإلطار اإلقلٌمً المشترك.
وتقتضً المادة  16من البروتوكول" ،آلٌات وشبكات الرصد والمراقبة" من األطراؾ ما ٌلً :استخدام وتعزٌز اآللٌات المناسبة
القابمة ألؼراض الرصد والمراقبة ،أو إنشاء مإسسات جدٌدة إذا لزم األمر لكل من الموارد واألنشطة فضبل عن التشرٌعات
والمإسسات والتخطٌط؛ والمشاركة فً شبكة للمناطق الساحلٌة فً البحر المتوسط من أجل تعزٌز تبادل الخبرات العلمٌة والبٌانات
والممارسات الجٌدة؛ وجمع البٌانات المناسبة فً قوابم الجرد الوطنٌة .وٌنبؽً ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات المستمدة
على هذا النحو من تلك األنشطة.
وٌتطلب تقٌٌم حالة سواحل البحر األبٌض المتوسط وقٌاس فعالٌة تنفٌذ البروتوكول وضع مإشرات لرصد التؽٌر ،والمناطق الهامة
والبقع الساخنة .وفً سٌاق تطبٌق نهج النظم االٌكولوجٌة ،اعتمد فرٌق حكومً معٌن من الخبراء فً دورٌس (ألبانٌا) مجموعة
تضم  11هدفا بٌبٌا ،وأهدافا تنفٌذٌة وإطارا للمإشرات التً ستوجه عمل األطراؾ المتعاقدة فً تطبٌق نهج النظم االٌكولوجٌة.
ولهذه األهداؾ والمإشرات أهمٌة لتنفٌذ البروتوكول ،وتمثل بادبة إشعال فً برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط
من حٌث إطبلق عملٌة الرصد الدوري لحالة المناطق الساحلٌة .وفً إطار خطة العمل هذه ،سوؾ تولى األولوٌة لجمع المعلومات
وإقامة نظم لرصد المإشرات المتفق علٌها فً ضوء الصٌػ المتعاقبة لنهج النظم البٌبٌة بؽٌة تحدٌد االتجاهات والعتبات واألهداؾ.
وسوؾ تتسم إجراءات تقٌٌم حالة المنطقة الساحلٌة للبحر المتوسط باالتساق والتآزر مع تطبٌق نهج النظم االٌكولوجٌة من جانب
برنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط .فعلى سبٌل المثال ،ستشكل المناطق الساحلٌة جزءا من التقٌٌمات المتكاملة
الدورٌة لحالة النظم اإلٌكولوجٌة البحرٌة والساحلٌة المتوسطٌة التً ستحدد تواترها والنهج المتبع فٌها سٌاسة التقٌٌم لدى برنامج
األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط .وٌمكن أٌضا ،حسب االقتضاء ،تطوٌر صٌاؼة الفصول المقابلة المتعلقة بالمناطق
الساحلٌة فً تقرٌر حالة البٌبة وفً تقرٌر البٌبة والتنمٌة فضبل عن التقٌٌمات القطاعٌة (أي السٌاحة ،والتنمٌة الحضرٌة والمٌاه
وتؽٌر المناخ).
النواتج :األطراؾ المتعاقدة
 1- 4- 1تقدٌم تقارٌر منتظمة عن التقدم المحرز فً التنفٌذ وفقا لشكل التقارٌر التً تقدمها أمانة خطة عمل البحر المتوسط فً
سٌاق نظام اإلببلغ الخاص بالخطة.
 2- 4- 1تقدٌم تقارٌر منتظمة وإجراء رصد دوري بالتواتر وبالشكل المرجعً المتفق علٌهما عن حالة المناطق الساحلٌة وتطورها
على الصعٌد الوطنً.
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النواتج :مكونات خطة عمل البحر المتوسط
3-4-1
4-4-1
5-4-1
6-4-1
7-4-1

تحدٌدشكل التقارٌر المستخدم من قبل األطراؾ المتعاقدة وتنسٌق التقارٌر.
إعداد تقرٌر عن التقٌٌم الجاري حالٌا لحالة تنفٌذ البروتوكول من أجل تحدٌد الفجوات والتقدم المحرز على
المستوى اإلقلٌمً ومستوى الطرؾ المتعاقد.
إعداد تقرٌر عن تنفٌذ البروتوكول واالمتثال كجزء من التقرٌر نصؾ السنوي الذي تعده األمانة بشؤن تنفٌذ
المعاهدة.
جمع البٌانات ورصد مإشرات اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً البحر المتوسط بدءا من المتعلقة بإدارة
المناطق الساحلٌة فً سٌاق تطبٌق نهج النظم االٌكولوجٌة.
إجراء تقٌٌم دوري لحالة سواحل البحر األبٌض المتوسط فً إطار التقٌٌم الدوري الذي ٌجر ٌه برنامج األمم
المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط عن حالة البٌبة وٌنعكس فً تقرٌر حالة البٌبة وتقرٌر البٌبة والتنمٌة.

الهدؾ  :2تعزٌز قدرات األطراؾ المتعاقدة على تنفٌذ البروتوكول واستخدامه بطرٌقة فعالة فً السٌاسات والصكوك واألدوات
والعملٌات المتعلقة باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة
ٌرمً هذا الهدؾ إلى تعزٌز قدرات بلدان البحر األبٌض المتوسط لتطبٌق البروتوكول وبناء ثقافة مشتركة لعملٌة اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلٌة فً أنحاء هذه المنطقة.
 1-2المنهجٌات والعملٌات
تشكل وفرة البرامج المواضٌعٌة فً المناطق الساحلٌة فً حد ذاتها تحدٌا للتنفٌذ الفعال للبروتوكول ،وخصوصا ،على سبٌل المثال
ال الحصر ،فً مجاالت  :المٌاه ،والتنوع البٌولوجً ،وتؽٌر المناخ ،واألنشطة االقتصادٌة ،والزراعة ،ومصاٌد األسماك ،والطاقة،
والنقل ،والبنٌة التحتٌة.
خاص كذلك االجتماع  16لؤلطراؾ المتعاقدة الذي عقد فً مراكش فً عام 2009؛ وتم تحدٌد التكٌؾ
ا
وقد أكد تؽٌر المناخ تؤكٌدا
مع تؽٌر المناخ فً البٌبات الساحلٌة والبحرٌة بمنطقة البحر األبٌض المتوسط باعتباره قضٌة ذات أولوٌة تستدعً االهتمام .وأدرج
التكٌؾ مع تؽٌر المناخ فً المنطقة الساحلٌة بالتالي فً "إعبلن مراكش" بشؤن التكٌؾ مع تؽٌر المناخ .ولذلك فإن هناك قٌمة
مضافة ٌنطوي علٌها توفٌر تقٌٌم إقلٌمً مركزي فً سٌاق المناطق الساحلٌة على وجه التحدٌد ،وتحدٌد السٌنارٌوهات المتفق علٌها،
والمعلومات واالستجابات.
النواتج :األطراؾ المتعاقدة
تحدٌد الم نهجٌات المواضٌعٌة واستعراض القدرات التقنٌة من أجل ضمان إدماج اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلٌة بشكل فعال من الناحٌة العملٌة على الصعٌدٌن الوطنً والمحلً.

1-1-2

النواتج :مكونات خطة عمل البحر المتوسط
2-1-2

تقدٌم المساعدة التقنٌة لضمان تنفٌذ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة على نحو فعال وعملً على المستوى
الوطنً بشكل مستمر فً جمٌع أنحاء المنطقة.

3-1-2

على المستوى الوطنً والمحلً.

اختبار المبادئ التوجٌهٌة الموضوعة لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة
وستقوم المبادئ التوجٌهٌة بما ٌلً:
’‘1
’‘2
’‘3

وصؾ عملٌة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة ،وإٌضاح وتوجٌه االستخدام الفعال لؤلدوات والصكوك.
توفٌر إطار منهجً متكامل إلدماج القضاٌا القطاعٌة الربٌسٌة ،ومنها ،على سبٌل المثال ال الحصر  :المٌاه،
والتنوع البٌولوجً ،وتؽٌر المناخ ،واألنشطة االقتصادٌة ،والزراعة ،ومصاٌد األسماك ،والطاقة ،والنقل ،والبنٌة
التحتٌة.
توفٌر إطار منهجً متكامل للتخطٌط المكانً المتكامل للمناطق البحرٌة والبرٌة ،واألدوات االقتصادٌة والمالٌة.
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’‘4

تقدٌم المساعدة فً تعرٌؾ المنطقة المحظورة ،واستخدام األدوات والوسابل من قبٌل قدرات الحمل لتقٌٌم والتقٌٌم
البٌبً االستراتٌجً.

 2-2مشارٌع تنفٌذ البروتوكول
تقتضً المادة  27من األطراؾ القٌام باألنشطة ذات االهتمام المشترك ،مثل مشارٌع البٌان العملً لئلدارة المتكاملة للمنطقة
الساحلٌة .وسٌكمن مفتاح النجاح فً تنفٌذ البروتوكول فً النتابج العملٌة سواء على أرض الواقع أو فً المجاالت المواضٌعٌة
الربٌسٌة مثل السٌاحة ،والتنمٌة الحضرٌة ،وإدارة المٌاه ،وما إلى ذلك .كما سٌكون من الضروري نشر الممارسات الجٌدة على
أساس مستمر ،مع التركٌز بشكل خاص على آلٌات اإلدارة والتنسٌق لتنفٌذ البروتوكول عملٌا على المستوى المحلً واستخدام
المنهجٌات واألدوات حسب االقتضاء.
النواتج :األطراؾ المتعاقدة
1-2-2
2-2-2
3-2-2

تنفٌذ أو دعم مشارٌع عملٌة على المستوى المحلً والعابر للحدود.
القٌام بمشارٌع تنفٌذ البروتوكول لتعزٌز اإلدارة الحسنة على جمٌع المستوٌات.
االضطبلع بمبادرات رابدة الستهداؾ وإشراك الجهات الفاعلة الربٌسٌة فً المنطقة الساحلٌة ،وال سٌما من
قطاع األعمال.

النواتج :مكونات خطة عمل البحر المتوسط
4-2-2

3-2

دعم المشارٌع لتنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة على المستوى المحلً والعابر للحدود -
تدخبلت نموذجٌة لمساعدة البلدان على تنفٌذ البروتوكول  -رهنا بربطها ربطا واضحا بإعداد استراتٌجٌات
وسٌاسات وطنٌة شاملة  .وٌتعٌن أن تستند المشارٌع إلى النموذج المعترؾ به فً منطقة البحر المتوسط ،وهو
برنامج إدارة المناطق الساحلٌة .وتشمل هذه المشارٌع:
برامج إدارة المناطق الساحلٌة الجاري االضطبلع بها بالفعل أو التً وافقت علٌها األطراؾ المتعاقدة
-1
فً إسبانٌا ،والجبل األسود ،وفرنسا ،وإٌطالٌا ،وتوحٌد الدروس المستفادة وتبادلها مع األطراؾ.
وضع برنامج آخر  -برنامج إدارة المناطق الساحلٌة المرحلة الثالثة -لبناء القدرات القطرٌة فً الداخل
-2
وتنفٌذ البروتوكول على المستوى القطري ،وال سٌما على الصعٌد اإلقلٌمً/المحلً ،جنبا إلى جنب مع
البرامج البٌانٌة المواضٌعٌة التً ٌتم االتفاق علٌها وتنفٌذها فً شراكة مع الجهات المانحة أو بالتموٌل
القطاعً.
التطوٌر المهنً والتدرٌب والتعلٌم

ٌقتضً تنفٌذ البروتوكول ،واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً البحر األبٌض المتوسط ،مجموعة واسعة االطبلع من أحدث
الخبرات الفنٌة على المستوى اإلقلٌمً والوطنً .ؼٌر أنه سٌكون من المهم بشكل خاص استهداؾ قطاعات أخرى على نطاق
الحكومات لتوسٌع مدى الوعً وملكٌة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
وتدعو المادة  25من البروتوكول األطراؾ إلى "التعاون فً تدرٌب العاملٌن العلمٌٌن ،والتقنٌٌن ،واإلدارٌٌن فً مٌدان اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة" ،بٌنما تعترؾ المادة  15بؤهمٌة أنشطة التوعٌة بشؤن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة ،والبرامج
التعلٌمٌة ،وأنشطة التدرٌب والتثقٌؾ العام على المستوى الوطنً أو اإلقلٌمً أو المحلً.
وٌقدم مركز برنامج التدابٌر ذات األولوٌة سنوٌا بالفعل دورة تدرٌبٌة للتعلٌم االفتراضً  .MedOpenوهناك تسلٌم بؤن الدورة
التدرٌبٌة  MedOpenمصدر عالً الجودة للتنمٌة المهنٌة المستمرة ،وجذب صناع القرار (على المستوى المحلً والوطنً
واإلقلٌمً والدولً) ،والمستشارٌن فً مجال السٌاسات ،ومدٌري المشارٌع ،والموظفٌن والخبراء من المإسسات الدولٌة ،والباحثٌن
األكادٌمٌٌن ،والطبلب وجمٌع المهتمٌن بإدارة المناطق الساحلٌة فً البحر المتوسط .ومع ذلكٌ ،نبؽً تعزٌز هذا العنصر المهم من
عناصر اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة بتقدٌم الدورات التدرٌبٌة ،وحلقات العمل ،والعمل المٌدانً وؼٌر ذلك من أنشطة بناء
القدرات.
النواتج :األطراؾ المتعاقدة
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 1-3-2تنظٌم البرامج الوطنٌة للتثقٌؾ بشؤن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
النواتج :مكونات خطة عمل البحر المتوسط
تنظٌم برنامج لحلقات دراسٌة رفٌعة المستوى وموابد مستدٌرة وحلقات عمل على األصعدة اإلقلٌمٌة وشبه
2-3-2
اإلقلٌمٌة والوطنٌة ،لتعزٌز تنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
 3-3-2مواصلة تطوٌر الدورة التدرٌبٌة  MedOpenوتقدٌمها بصفة سنوٌة.

الهدؾ  :3تعزٌز بروتوكول اإلدارة المتكاملة وتنفٌذه داخل المنطقة ،والتروٌج له على الصعٌد العالمً من خالل تطوٌر أوجه
التآزر مع االتفاقٌات واالتفاقات ذات الصلة
نظرا للطابع الفرٌد والمبتكر للبروتوكول ،وطموحه على النطاق اإلقلٌمً ،وما ٌتسم به ساحل البحر األبٌض المتوسط من التعقٌد
النسبً واألهمٌة على الصعٌد العالمً ،فإن البروتوكول سٌقتضً أرفع درجات الجودة من التنسٌق المركزي والدعم الفنً لإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
وٌحظى البروتوكول باعتراؾ دولً بالفعل باعتباره إنجازا فرٌدا ومبتكرا والوثٌقة األولى والوحٌدة ذات الطابع القانونً التً
تعالج التنمٌة المستدامة للمناطق الساحلٌة .وهو لذلك ٌمثل أداة ممتازة للتروٌج لمنطقة البحر األبٌض المتوسط فً الساحة الدولٌة،
وٌنبؽً أن ُتستخدم فً األنشطة العالمٌة المقبلة مثل رٌو  ،20+ومعرض إكسبو  2012فً كورٌا الجنوبٌة (الذي اتخذ موضوعا له
"حٌوٌة المحٌط والساحل :تنوع الموارد واألنشطة المستدامة ") ،وما إلى ذلك ،إلظهار ما تم تحقٌقه بالفعل ،وكٌؾ ٌخطط المجتمع
الساحلً للبحر األبٌض المتوسط للمضً قدما لؤلمام.
 1-3المشاركة الشعبٌة والتوعٌة
تدعو المادة  14من البروتوكول "المشاركة" األطراؾ لضمان المشاركة المبلبمة لمختلؾ األطراؾ الفاعلة فً مراحل صٌاؼة
وتنفٌذ االستراتٌجٌات والخطط والبرامج أو المشارٌع الساحلٌة والبحرٌة ،فضبل عن إصدار التراخٌص المختلفة .كما تدعو لحق
األطراؾ الفاعلة فً الطعن فً " ...قرارات أو تدابٌر أو أوجه تقصٌر ،رهنا بؤحكام المشاركة التً تحددها األطراؾ بشؤن الخطط

أو البرامج أو المشروعات المتعلقة بالمنطقة الساحلٌة".

وٌتطلب التنفٌذ الفعال للبروتوكول مشاركة واسعة من المجتمع وإشراك المجتمع المدنً وفرادى المواطنٌن فً المنطقة الساحلٌة،
وكذلك المإسسات الحكوم ٌة .وسوؾ ٌشكل التواصل الجٌد ،وسبل الوصول المفتوحة والشفافة إلى المعلومات وعملٌات صنع القرار
أمرا أساسٌا فً هذه المشاركة.
وبالتالً سٌكون استمرار التوعٌة بقضاٌا اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة على المستوى العام أمرا مطلوبا  .وقد لقً االحتفال
السنوي بٌوم ساحل البحر المتوسط ( 25أٌلول/سبتمبر) نجاحا كمحور لهذا النشاط ،لتولٌد المشاركة الواسعة بٌن صفوؾ عامة
الجمهور ،واألنشطة والدعاٌة فً المناطق الساحلٌة فً حوض المتوسط .ومن المعتزم أن ٌستمر هذا النشاط والقٌام بإجراءات إذكاء
الوعً إكماال لتنفٌذ البروتوكول على الصعٌدٌن السٌاسً والتقنً.
النواتج :األطراؾ المتعاقدة
 1-1-3استعراض العملٌات لضمان مشاركة المجتمع المدنً والمواطنٌن األفراد فً اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
 2-1-3تقدٌم الدعم لٌوم ساحل البحر المتوسط السنوي من خبلل تشجٌع األنشطة المناسبة والدعاٌة.
 3-1-3تقدٌم الدعم على نطاق المنطقة بؤسرها ألنشطة إذكاء الوعً بشؤن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
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النواتج :مكونات خطة عمل البحر المتوسط
 4-1-3إعداد برنامج لرفع مستوى الوعً والتواصل بشؤن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
 5-1-3إقامة االحتفال السنوي بٌوم ساحل البحر األبٌض المتوسط ودعمه.
 2-3التمٌز بشؤن قضاٌا اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً منطقة البحر األبٌض المتوسط
ٌشكل طموح البروتوكول تحدٌا كبٌرا لقدرة خطة عمل البحر المتوسط والمراكز اإلقلٌمٌة ذات الصلة ،وال سٌما مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع لـبرنامج التدابٌر ذات األولوٌة  .وتضع إمكانٌات البروتوكول منطقة البحر األبٌض المتوسط فً الصدارة عالمٌا فً
مجال إدارة المناطق الساحلٌة فً البحار اإلقلٌمٌة .وسٌقتضً هذا أرفع مستوى من الدعم التقنً وأحدثه .وٌمثل مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع لبرنامج ا لتدابٌر ذات األولوٌة بالفعل مركزا لبلمتٌاز فً اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة والخطة الزرقاء فً
مجال التنمٌة والبٌبة  .وٌنبؽً الحفاظ على هذه القدرة وتعزٌزها فً المقام األول من خبلل التدرٌب وتنمٌة قدرات الموظفٌن بشؤن
القضاٌا ذات الصلة البروتوكول.
وتقتضً ا لمادة  15من األطراؾ أن تكفل البحوث العلمٌة متعددة التخصصات بشؤن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة والتفاعل
بٌن األنشطة وتؤثٌرها على المناطق الساحلٌة .وتحقٌقا لهذه الؽاٌةٌ ،قترح البروتوكول أن تقوم األطراؾ بإنشاء أو دعم مراكز
لبحوث المتخصصة لتعزٌز المعارؾ بشؤن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة ،والمساهمة فً التوعٌة العامة ،وتٌسٌر صنع القرار
فً القطاعٌن العام والخاص.
النواتج :األطراؾ المتعاقدة
 1-2-3إعداد برامج البحوث بشؤن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة أو تقدٌم الدعم لها وفقا للمادة  15من البروتوكول.
النواتج :مكونات خطة عمل البحر المتوسط
 2-2-3تقدٌم الدعم لبرامج البحوث ألؼراض اإلدارة المتكاملة التً تدعم تنفٌذ البروتوكول والمشاركة فً هذه البرامج.
 3-3التروٌج للبروتوكول
وٌتطلب التنفٌذ الكامل لبروتوكول اإلدارة المتكاملة تروٌجا متواصبل على كل من الصعٌدٌن الوطنً والمحلً فً المنطقة .إضافة
إلى ذلك ،البروتوكول هو أول صك قانونً دولً من نوعه ٌعالج اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة ،وهو ٌجتذب اهتماما كبٌرا من
البحار اإلقلٌمٌة األخرى .وتشمل أنشطة النشر األبحاث المنشورة ،ومواد لئلدارات اإلقلٌمٌة والمحلٌة ،ولممارسً اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلٌة والجماهٌر الربٌسٌة األخرى ،ودراسات الحالة التً تتضمن نماذج للنجاح على الصعٌد الوطنً.
النواتج :األطراؾ المتعاقدة
 1-3-3تقدٌم الدعم من أجل التروٌج للبروتوكول وتنفٌذه.
النواتج :مكونات خطة عمل البحر المتوسط
 2-3-3التروٌج لبروتوكول اإلدارة المتكاملة والممارسات الجٌدة فً تنفٌذه فً جمٌع أنحاء البحر األبٌض المتوسط.
التروٌج لبروتوكول اإلدارة المتكاملة وتنفٌذه على الصعٌد الدولً من خبلل المنشورات واألبحاث المنشورة
3-3-3
والشبكات والمإتمرات.
 4-3الشبكات
تدعو المادة  16من البروتوكول األطراؾ إلى المشاركة ،على المستوى اإلداري والعلمً المناسب ،فً شبكة المناطق الساحلٌة
المتوسطٌة تشجٌعا ً لتبادل الخبرات العلمٌة والبٌانات والممارسات الجٌدة.
وٌوجد فً منطقة البحر األبٌض المتوسط عدد من الشبكات المواضٌعٌة من قبٌل المدن والمناطق الساحلٌة المتعاونة فً حماٌة
البٌبة ،أو االتفاقات دون اإلقلٌمٌة مثل اللجنة المشتركة لحماٌة البحر األدرٌاتً (إٌطالٌا والجبل األسود وسلوفٌنٌا وكرواتٌا )
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و( RAMOGEإٌطالٌا وفرنسا وموناكو) .وتوفر هذه الشبكات الفرص سواء للتروٌج لجوانب من بروتوكول اإلدارة المتكاملة أو
لتنفٌذها ،وال سٌما عبر الحدود الوطنٌة داخل المنطقة.
عبلوة على ذلك ،فإن التواصل والتفاعل مع الشبكات القوٌة للجمعٌات اإلقلٌمٌة والمحلٌة ،مثل مإتمر المناطق الحافة بالبحار فً
أوروبا /منتدى الرابطات العالمٌة للمناطق  ،والجمعٌة المحلٌة واإلقلٌمٌة األوروبٌة المتوسطٌة وؼٌرها من التً تعالج قضاٌا اإلدارة
السلٌمة على الصعٌدٌن المحلً واإلقلٌمً ،سٌكون أمرا أساسٌا إلشراك المإسسات اإلقلٌمٌة والمحلٌة المسإولة مع الركابز
االقتصادٌة واالجتماعٌة لبلستدامة .وعلى الصعٌد الدولً ٌ ،وفر البحر األبٌض المتوسط نموذجا ٌُحتذى فً البحار اإلقلٌمٌة
األخرى ،وهناك إمكانٌة للدعم المتبادل بٌن البرامج واالتفاقٌات والشبكات التً تتعلق بها.
النواتج :األطراؾ المتعاقدة
1-4-3
2-4-3
3-4-3

التعاون مع الشبكات المناسبة للمساعدة فً تنفٌذ البروتوكول.
المشاركة فً شبكة للمناطق الساحلٌة فً البحر المتوسط تعزٌزا لتحدٌد الخبرات العلمٌة والبٌانات والممارسات
الجٌدة وتبادلها (مثل أفضل التقنٌات المتاحة وأفضل الممارسات البٌبٌة).
إنشاء شبكة من الوكاالت الساحلٌة أو ؼٌرها من المإسسات الوطنٌة ذات الصلة.

النواتج :مكونات خطة عمل البحر المتوسط
4-4-3
5-4-3

تحدٌد أوجه التآزر والشراكات مع الشبكات المناسبة وتطوٌرها للمساعدة فً تنفٌذ البروتوكول.
اقتراح إلنشاء شبكة المناطق الساحلٌة المتوسطٌة لتعزٌز تبادل الخبرات العلمٌة والبٌانات والممارسات الجٌدة
(أفضل التقنٌات المتاحة وأفضل الممارسات البٌبٌة).

ثامنا -

تقٌٌم منتصؾ المدة

سوؾ تخضع خطة العمل هذه الستعراض فً منتصؾ المدة ولتقٌٌم ٌتزامن مع نهاٌة برنامج السنوات الخمس الحالً لخطة عمل
البحر المتوسط فً عام .2014
وسوؾ ٌجري التقٌٌم والرصد على أساس تحقٌق النواتج المدرجة فً خطة العمل هذه وذلك ،حسب االقتضاء ،باستخدام المإشرات
المحددة لشكل التقارٌر المقدمة عن التقدم المحرز فً تنفٌذ البروتوكول المنصوص علٌها فً المادة .18
تاسعا  -الموارد المالٌة
سوؾ ٌتطلب التنفٌذ الكامل لخطة العمل شراكة كبٌرة للتموٌل تتجاوز ما لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر المتوسط
ذاتها فً هذا الصدد.
وقاعدة التموٌل الحالٌة ضٌقة نسبٌا ،ولن تكون كافٌة لتحقٌق اآلمال المعقودة على بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة
وخطة العمل هذه بكاملها  .وبالتالً ،فسوؾ ٌلزم بذل الجهود على الصعٌدٌن اإلقلٌمً والوطنً الجتذاب التموٌل الخارجً ،سواء
من مصادر معروفة مثل مرفق البٌبة العالمٌة والبنك الدولً واالتحاد األوروبً ،أو من ؼٌرها من المصادر التً ٌمكن التعرؾ فٌها
على جدول أعمال مشترك ،ال سٌما فً مجال التنمٌة االقتصادٌة .وٌنبؽً إٌبلء اهتمام خاص لخطة العمل هذه فً استراتٌجٌة تعببة
الموارد لخطة عمل البحر المتوسط التً ستلتمس مصادر التموٌل المطلوب ،وتحدٌد المنظمات المانحة المحتملة والشركاء
ومساهمات البلدان .وعلى وجه الخصوصٌ ،نبؽً أن تحدد االستراتٌجٌة الجوانب المكملة من برنامج العمل الذي ٌمكن "تجمٌعها"
فً صفقات أكثر جاذبٌة للممولٌن.
وقد أرفق بهذا برنامج محسوب التكالٌؾ لكل هدؾ ٌبٌن صبلته ببرنامج عمل الخطة لفترة السنتٌن وفترة السنوات الخمس وما تم
تعببته من األموال أو ٌتوقع تعببته تمشٌا مع استراتٌجٌة تعببة الموارد لخطة عمل البحر المتوسط.
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الهدؾ :1

المرفق الثانً
الروابط مع برنامج عمل خطة عمل البحر المتوسط

20

0

200
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة

200
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة

مجموع 19-2012
فرقة عمل مراكش
ٌ 0.000ورو
والمصادر الخارجٌة
(تقدٌر فقط لمركز ٌ 0.000ورو (تم
األنشطة اإلقلٌمٌة
بالفعل تعببتها للفترة
التابع لبرنامج
)2013-2012
األنشطة ذات
األولوٌة)

 1-1التصدٌق واإلدماج

مالحظات:

المساهمة فً نهج النظام
اإلبكولوجً واالستراتٌجٌة
المتوسطٌة للتنمٌة
المستدامة

معتدلة

قوٌة
قوٌة للؽاٌة 
نهج النظام
اإلٌكولوجً

االستراتٌجٌة
المتوسطٌة
للتنمٌة
المستدامة

  180التموٌل لفترة السنتٌن األولى المكفول من
المصادر الخارجٌة )مرفق البٌبة العالمٌة -
شراكة البحر المتوسط).
 احتماالت التموٌل الثنابً /الطوعً للبرامج
القطرٌة.







  200كفالة التموٌل من فرقة عمل مراكش وتعببته 

من المصادر الخارجٌة.
احتماالت التموٌل الثنابً /الطوعً للبرامج
القطرٌة.

روابط مع نواتج برنامج عمل السنوات الخمس وأنشطته اإلرشادٌة لفترة الرصٌد
ٌ 000,ورو
السنتٌن المقبلة
(فقط لمركز
األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج
األنشطة ذات
الخمس
برنامج عم ل فترة السنوات
برنامج العمل للفترة 2013-2012
األولوٌة)
لخطة عمل البحر المتوسط

مكونات خطة عمل البحر المتوسط

تقدٌم الدعم للتنفٌد الفعال لبروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة على األصعدة اإلقلٌمً والوطنً والمحلً ،وذلك بطرق منهامن خالل إقامة إطار إقلٌمً مشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة

األطراؾ المتعاقدة

3

2
3-1-1
1-1-1
دعم البلدان فً اعتماد تدابٌر ملزمة
التصدٌق من قبل جمٌع األطراؾ المتعاقدة
قانونا ،وإدماج البروتوكول فً التشرٌعات
على البروتوكول.
الوطنٌة من خبلل التحلٌبلت المقارنة
وتحلٌبلت الفجوة ،على سبٌل المثال ،أو
2-1-1
إدماجه من جانب جمٌع األطراؾ المتعاقدة نشر الممارسات الجٌدة..
فً التشرٌعات أو التوجٌهات ،واعتماد آلٌات
ملزمة قانونا..
 2-1تعزٌز ودعم الحوكمة
1-2-1
آلٌات الحوكمة الشاملة لعدة قطاعات
والمإسسٌة ،مثل اللجان المشتركة بٌن
الوزارات واللجان والمحافل الساحلٌة  ،التً
أنشبت لتنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلٌة على المستوٌات الوطنٌة
والمحلٌة وفٌما بٌنها.

2
األسهبّ ٓذسعخ كوو ثبُ٘غجخ ُجشٗبٓظ األٗؾطخ اإلهِ٤ٔ٤خ اُزبثغ ُجشٗبٓظ اُزذاث٤ش راد األ٣ُٞٝخ ٗظشا العزؾبُخ اُزوذ٣ش ُٔجبُؾ أٌُٗٞبد األ خشُ ٟخطخ ػَٔ اُجؾش أُزٞعو اُز ٢عزشرجو ثذهخ ثز٘ل٤ز ثشٝر ًٍٞٞاإلداسح أُزٌبِٓخ ُِٔ٘بهن اُغبؽِ٤خ
3
اإلؽبسح اُشٓض٣خ إُ ٠اُ٘ٞارظ أُذػِوخ ثبألهشاف أُزؼبهذح ك ٢خطخ اُؼَٔ.
اإلؽبسح اُشٓض٣خ إُٞٗ ٠ارظ أٓبٗخ خطخ ػَٔ اُجؾش أُزٞعو ػِ ٠اُ٘ؾ ٞأُج ٖ٤ك ٢خطخ اُؼَٔ.

4-2-1
تقدٌم المساعدة لؤلطراؾ المتعاقدة على
النحو المطلوب فً تطوٌر هٌاكل
الحوكمة ،بما فً ذلك على سبٌل المثال
القٌام بتحلٌل الفجوة للترتٌبات القانونٌة
والمإسسٌة  ،وتحسٌن القدرات البشرٌة
والتقنٌة.

3

2-2-1
إعداد اإلطار اإلقلٌمً المشترك لئلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة (فً إطار
االستراتٌجٌة المتوسطٌة المنقحة للتنمٌة
المستدامة).

3-2-1
استراتٌجٌات اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلٌة عبر الحدود بما ٌتٌح تنسٌق
االستراتٌجٌات والخطط والبرامج الوطنٌة
الساحلٌة المتعلقة بالمناطق الساحلٌة
المتجاورة ،وفقا إلطار العمل اإلقلٌمً
المشترك الموضوع فً إطار االستراتٌجٌة
المتوسطٌة المنقحة للتنمٌة المستدامة.

700
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
للخطة الزرقاء
139
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة

5-2-1
التطوٌر والتحسٌن المستمرٌن لمنهاج
حوكمة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة
لدعم تنفٌذ اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلٌة من خبلل توفٌر المعلومات
وأدوات الخبراء ،بما فً ذلك
استمرارالصٌانة والصقل طوال فترة خطة
العمل بؤكملها.

6-2-1
بناء على التقدم المحرز والتعلم من
االستراتٌجٌات الوطنٌة والمحلٌة ،وتقٌٌم
الفجوات واالحتٌاجات لٌتم تضمٌنها فً
اإلطار اإلقلٌمً المشترك الإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
7-2-1
التنسٌق إلعداد اإلطار اإلقلٌمً المشترك
(فً إطار  MSDDالمنقحة)

5
3-3-1
تقاسم المعارؾ وتبادلها

3-3-1
تقاسم المعارؾ وتبادلها

4
2-3-3-1 250
وضع منهاج تفاعلً لحوكمة اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة

2-3-3-1 135
وضع منهاج تفاعلً لحوكمة اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة (شركاء
مشروع "بٌجاسو")
10-1-2-1 5
وضع الخطوط العرٌضة إلطار إقلٌمً
مشترك لئلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة

1-2-1
السٌاسات اإلقلٌمٌة والمبادئ
التوجٌهٌة والخطط البلزمة للتنفٌذ
الفعال لبلتفاقٌة والبروتوكوالت
واعتماد االستراتٌجٌات وتحدٌثها
وتنفٌذها

4
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  450كفالة التموٌل لفترة السنتٌن األولى من فرقة 
عمل م راكش والمصادر الخارجٌة (مشروع
االتحاد األوروبً  PF7ومشروع
"بٌجاسو").
 تموٌل فرقة عمل مراكش ضروري للصٌانة
والدعم المستمرٌن (ٌ 75000ورو سنوٌا).


ٌن األولى.
  134كفالة التموٌل لفترة السنت
 احتماالت التموٌل الطوعً للبرامج القطرٌة.

ثشٗبٓظ اٍػَٔ أُٞؽذ ُلزشح اُغ٘ٞاد اُخٔظ  -.اإلؽبسح اُشٓض٣خ إُ ٠اُ٘زبئظ أُزٞهؼخ ك٢
ثشٗبٓظ اٍػَٔ أُٞؽذ ُلزشح اُغ٘ٞاد اُخٔظ .اإلؽبسح اُشٓض٣خ إُ ٠األٗؾطخ اُشئ٤غ٤خ أُذسعخ ك٢

5
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1-3-1
اعتماد جمٌع البلدان لالستراتٌجٌات الوطنٌة
لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة.

2-3-1
تقدٌم الدعم إلعداد االستراتٌجٌات الوطنٌة
لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة استنادا
إلى نماذج ذات صلة على الصعٌد
اإلقلٌمً.

3-3-1
تقٌٌم التقدم المحرز والدروس المستفادة من
خبلل المنطقة دورٌا ،فضبل عن تقدٌم
تحلٌبلت مقارنة للممارسات والخبرات.

1.495
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة

مدبول

وحدة التنسٌق

200
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة

1-1-2
تنفٌذ خطة عمل اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلٌة; ومساعدة
البلدان فً إعداد استراتٌجٌات
وخطط اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلٌة.

 3-1اعتماد االستراتٌجٌات الوطنٌة وخطط وبرامج التنفٌذ الساحلٌة
1-1-1-2 270
( 6)350الخطط واالستراتٌجٌات الوطنٌة لإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً ألبانٌا ،
والجزابر  ،والجبل األسود وسورٌا؛ اإلطار
المنهجً التفاعلً لإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلٌة; مخطط الستراتٌجٌات اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة اإلدارة المتكاملة
المتوابمة مع بلدان البحر األدرٌاتٌكً.

2-2-1
3-2-2-1 6
مساعدة البلدان على تنفٌذ الخطط اإلقلٌمٌة تقدٌم المساعدة للبلدان لتنفٌذ
السٌاسات والمبادئ التوجٌهٌة
التً اعتمدت فً إطار المادة  15من
اإلقلٌمٌة
بروتوكول؛ وتحدٌث الخطط اإلقلٌمٌة ،
حسب الحاجة ،وتطوٌر خطط التنفٌذ
الوطنٌة فً إطار اتفاقٌة استكهولم.
2-2-1
1-2-2-1 10
تقدٌم المساعدة للبلدان لتنفٌذ
مساعدة البلدان على إعداد االستراتٌجٌة
الوطنٌة للتنمٌة المستدامة بحٌث تتواءم مع السٌاسات والمبادئ التوجٌهٌة
االستراتٌجٌة المتوسطٌة للتنمٌة المستدامة اإلقلٌمٌة
3-1-2
2-3-1-2 0
تحدٌث تقرٌر التقٌٌم لبرنامج إدارة المناطق تنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلٌة من خبلل
الساحلٌة ودلٌل البرنامج :تنظٌم حلقات
مبادرات محددة محلٌة وخاصة
العمل اإلقلٌمٌة.
بالسٌاسات.


  1.225كفالة تموٌل فترة السنتٌن األولى من فرقة
عمل مراكش والمصادر الخارجٌة(مرفق
()875
البٌبة العالمٌة شراكة البحر المتوسط لـ3
بلدان رابدة ومشروع "شٌب" لوضع
المخطط الخاص ببلدان البحر األدرٌاتٌكً).

ٌ( توقع التموٌل من مشروع "لٌتوس
نوستروم"المقدم من برنامج التعاون
المتوسطً عبر الحدود التابع لسٌاسة الجوار
وصك الشراكة األوروبٌة).

 التموٌل الثنابً/الطوعً للبرامج القطرٌة فً
المستقبل والمصادر األخرى للمنح المقدمة
لدعم ما ٌصل إلى  8بلدان إضافٌة.

  200كفالة التموٌل من فرقة عمل مراكش وتعببته 
من المصادر الخارجٌة..

 .أُٞاسد أُزٞهؼخ ٖٓ اهزشاػ ٓؾشٝع ُ٤زٞط ٗٞعزش ّٝأُوذّ ُزٔ َ٣ٞترنامج التعاون المتوسطي عتر الحدود التاتع لسياسح الجوار وصن الشراكح األوروتيح
٣ؾبس ث ٖ٤األهٞاط إُ٠
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1-4-1
تقدٌم تقارٌر منتظمة عن التقدم المحرز فً
التنفٌذ وفقا لشكل التقارٌر الذي وفرته أمانة
خطة عمل البحر المتوسط فً سٌاق نظام
اإلببلغ الخاص بالخطة.

3-4-1
تحدٌد شكل التقارٌر الستخدامه من قبل
األطراؾ المتعاقدة وتنسٌق التقارٌر.

4-4-1
جار إعداده حالٌا بشؤن
التقرٌر عن التقٌٌم ٍر
حالة تنفٌذ بروتوكول لتحدٌد الفجوات
والتقدم المحرز على الصعٌد اإلقلٌمً
وصعٌد األطراؾ المتعاقدة.

5-4-1
تقدٌم تقرٌر عن تنفٌذ البروتوكول
واالمتثال كجزء من تقرٌر فترة السنتٌن
بشؤن تنفٌذ المعاهدة.

وحدة التنسٌق
باالشتراك مع
مكونات
جمٌع ّ
خطة عمل البحر
المتوسط

20
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
للخطة الزرقاء

وحدة التنسٌق

مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
للخطة الزرقاء

6-4-1
جمع البٌانات و مإشرات رصد اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً البحر
األبٌض المتوسط بدءا من المتعلقة بإدارة
المناطق الساحلٌة فً سٌاق تطبٌق نهج
النظم البٌبٌة.
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة
للمعلومات
واالتصاالت

وحدة التنسٌق

1-2-1
اعتماد السٌاسات والمبادئ
التوجٌهٌة والخطط اإلقلٌمٌة
البلزمة للتنفٌذ الفعال لبلتفاقٌة
والبروتوكوالت واالستراتٌجٌات
وتحدٌثها وتنفٌذها
4-2-1
آلٌات االمتثال واإلجراءات
التنفٌذٌة تعمل بالكامل

 4-1اإلببلغ عن تنفٌذ البروتوكول ،ورصد حالة ساحل البحر األبٌض المتوسط
3-1-2-1 25
إعداد برنامج رصد متكامل لخطة عمل
وكال الفضاء
ة
البحر المتوسط استنادا إلى
األوروبٌة
5-1-2-1
إعداد سٌاسة خطة عمل البحر لتقٌٌم البٌبة
البحرٌة والساحلٌة بما ٌتماشى مع وكالة
الفضاء األوروبٌة
1-4-2-1
تقرٌر التقٌٌم بشؤن تنفٌذ االتفاقٌة
وبروتوكوالتها
 3-3-3-1 20التقرٌر التجمٌعً للتقٌٌم

3-3-1
تقاسم المعارؾ وتبادلها

3-3-1
3-3-3-1 5
التقرٌر التجمٌعً للتقٌٌم (نشر نتابج التقٌٌم تقاسم المعارؾ وتبادلها
بطرٌقة تفاعلٌة  ،وذلك بالتعاون مع مركز
األنشطة اإلقلٌمٌة التابع لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة)
4-2-1
1-4-2-1 30
التقًٌ لتنفٌذ االتفاقٌة والبروتوكوالت آلٌات االمتثال وإجراءاته تعمل
م
تقرٌر
بالكامل
الملحقة بها.
2-1-2
3-2-1-2 20
تحدٌث وإعداد منهجٌات اإلدارة
وضع واختبار مإشرات اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلٌة بما ٌتماشى مع نهج النظم المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
البٌبٌة.
1-3-1
4-1-3-1 0
الهٌاكل األساسٌة للبٌانات المكانٌة الخاصة مواصلة تطوٌر مركز المعلومات/
وسط بما فً
بمركز المعلومات واالتصاالت/خطة عمل خطة عمل البحر المت
ذلك إدماج نظم المعلومات
البحر المتوسط وتحدٌد حاالت االستخدام
للبٌانات المكانٌة باالستناد إلى وكالة الفضاء لمكونات خطة العمل.
األوروبٌة.
4-1-2-1 20
تحدٌد الوضع البٌبً الجٌد واألهداؾ فً
إطار وكالة الفضاء األوروبٌة فٌما ٌتعلق بـ
 10أهداؾ بٌبٌة

1-2-1
اعتماد السٌاسات والمبادئ
التوجٌهٌة والخطط اإلقلٌمٌة
البلزمة للتنفٌذ الفعال لبلتفاقٌة
والبروتوكوالت واالستراتٌجٌات
وتحدٌثها وتنفٌذها
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  0كفالة التموٌل من مصادر خارجٌة (مشروع 
االتحاد األوروبً  FP7ومشروع "بٌجاسو")
فً فترة السنتٌن الحالٌة.
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2-4-1
تقدٌم تقارٌر منتظمة وإجراء الرصد دورٌا
بالوتٌرة والشكل المرجعً المتفق علٌهما
لحالة المناطق الساحلٌة وتطورها على
الصعٌد الوطنً.

7-4-1
إجراء تقٌٌم دوري لحالة سواحل البحر
األبٌض الم توسط فً إطار تقٌٌم برنامج
األمم المتحدة للبٌبة /خطة عمل البحر
المتوسط الدوري لحالة البٌبة وإظهاره فً
تقرٌر حالة البٌبة وفً تقرٌر البٌبة
والتنمٌة.
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
للخطة الزرقاء

1-3-3-1 0
تقرٌر حالة البٌبة فً 2013

3-3-1
تقاسم المعارؾ وتبادلها

 المٌزانٌة الحالٌة للفترة  2013-2012ال
تخصص موارد محددة للخطة الزرقاء لهذه
المهمة .ورؼم ذلك ٌشار إلى SIMEDD
ألنه سٌسهم فً تقرٌر حالة البٌبة والتنمٌة.





األطراؾ المتعاقدة

مجموع 19-2012
فرقة عمل مراكش
ٌ 0.000ورو
والمصادر الخارجٌة
(تقدٌر فقط لمركز ٌ 0.000ورو (تم
األنشطة اإلقلٌمٌة
بالفعل تعببتها للفترة
التابع لبرنامج
)2013-2012
األنشطة ذات
األولوٌة)

 1-2المنهجٌات والعملٌات
5-1-1
إدماج ال ُنهج وتبسٌطها فً تنفٌذ
المسابل األفقٌة والناشبة.
1-1-6
تحلٌل أثر تؽٌر المناخ

مالحظات:
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المساهمة فً نهج النظام
اإلبكولوجً واالستراتٌجٌة
المتوسطٌة للتنمٌة
المستدامة

معتدلة

قوٌة
قوٌة للؽاٌة 
االستراتٌجٌة
المتوسطٌة
نهج النظام
اإلٌكولوجً للتنمٌة
المستدامة
  378كفالة التموٌل للتنمٌة فً فترة السنتٌن األولى 
عبلوة على الدعم الخارجً (مشروع
االتحاد األوروبً  FP7ومشروع "بٌجاسو"،
مرفق البٌبة العالمٌة).
ٌ لزم تموٌل فرقة عمل مراكش من أجل
الصٌانة والدعم المستمرٌن.

الرصٌد
روابط مع نواتج برنامج عمل السنوات الخمس وأنشطته اإلرشادٌة لفترة ٌ 000,ورو
السنتٌن المقبلة
(فقط لمركز
األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج
برنامج عمل فترة السنوات الخمس األنشطة ذات
برنامج العمل للفترة 2013-2012
األولوٌة)
لخطة عمل البحر المتوسط

الهدؾ  :2تعزٌز قدرات األطراؾ المتعاقدة لتنفٌذ البروتوكول ،واستخدام السٌاسات والصكوك واألدوات والعملٌات الخاصة بـاإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة بطرٌقة فعالة
مكوّ نات خطة عمل البحر المتوسط

2-1-2
1-1-2
استعراض المنهجٌات الموضوعٌة والقدرات تقدٌم المساعدة التقنٌة لضمان تحقٌق
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة بشكل
التقنٌة من أجل ضمان تطبٌق اإلدارة
فعال وعملً على المستوى الوطنً
المتكاملة للمناطق الساحلٌة بشكل فعال
بانتظام فً جمٌع أنحاء المنطقة.
وعملً على الصعٌدٌن الوطنً والمحلً.
1.010
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة

4-5-1-1 632
فهم التخطٌط المكانً البحري وتنفٌذه حسب
االقتضاء تمشٌا مع اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلٌة؛ إعداد النهُج وضمان
التآزرات مع المنظمات األخرى ذات
الصلة.
6-1-1-6
تقٌٌم التؤثٌرات البٌبٌة واالجتماعٌة
االقتصادٌة وخٌارات التكٌؾ فً اثنٌن من
المواقع المعرضة لخطر بالػ ،وتقٌٌم
خٌارات االستجابة.
1-2-1-6
وضع المنهجٌة واألدوات البلزمة لتعمٌم
تقلب المناخ وتؽٌراته؛ توعٌة واضعً
السٌاسات بشؤن تقلب المناخ وتنفٌذ
بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلٌة
2-2-1-6
إدماج قضاٌا تؽٌر المناخ والوقاٌة من
الكوارث فً خطط واستراتٌجٌات اإلدارة
المتكاملة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة

UNEP(DEPI)/MED IG.20/8
Annex II
Page 30
40

مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة لإلنتاج
األنظؾ

وحدة التنسٌق

20

1-3-1-5
المنهجٌة والمبادئ التوجٌهٌة واألدوات
إلدماج االستهبلك واإلنتاج المستدام فً
منطقة البحر األبٌض المتوسط وما ٌتصل
بذلك من أنشطة بناء القدرات (hctiwS
)DEM
3-2-1-6
آلٌات التنسٌق المشتركة بٌن الوزارات
القابمة ملتزمة بتعمٌم قضاٌا تقلب المناخ
وتؽٌره فً عملٌات التخطٌط لئلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة
1-2-1-2
تحدٌث المبادئ التوجٌهٌة لإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلٌة؛ إعداد مخطط
الستراتٌجٌات وخطط اإلدارة المتكاملة؛
الطاقة االستٌعابٌة؛ المشارٌع المتوسطة
الحجم

 2-2مشارٌع تنفٌذ البروتوكول
1-3-1-2 250
( )1.400إعداد وتنفٌذ المشارٌع (مشارٌع إدارة
المناطق الساحلٌة فً فرنسا وإٌطالٌا
وإسبانٌا والجبل األسود)؛ مشروع رابد
بشؤن النكسة والمشارٌع متوسطة الحجم ،
قدرة االستٌعاب  ،الخ.

(اختبار منهجٌة قدرة االستٌعاب فً مواقع
تجرٌبٌة فً إسبانٌا وفرنسا ومصر)

3-1-5
أنشطة بناء القدرات والمشارٌع
التجرٌبٌة بشؤن االستهبلك
واإلنتاج المستدام
2-1-6
وضع منهجٌة وأدوات لتعمٌم تقلب
المناخ وتؽٌره
2-1-2
تحدٌث وإعداد منهجٌات اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة

3-1-2
تنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلٌة من خبلل
مبادرات محددة محلٌة ومتعلقة
بالسٌاسات.

2-1-2
6-2-1-2 3
ترتٌب الموانا من حٌث األولوٌة لتجهٌزها تحدٌث وإعداد المنهجٌات لإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة
بمرافق االستقبال

()302

0

4.050
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة

المركز اإلقلٌمً
لالستجابة لحاالت
طوارئ التلوث
البحري

3-1-2
700
إعداد المبادئ التوجٌهٌة لإلدارة المتكاملة مركز األنشطة
للمناطق الساحلٌة واختبارها على المستوى اإلقلٌمٌة التابع
الوطنً والمحلً.
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة

4-2-2
1-2-2
تقدٌم الدعم لمشارٌع تنفٌذ بروتوكول
تنفٌذ أو دعم مشارٌع عملٌة على المستوى
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة على
المحلً والعابر للحدود.
المستوى المحلً والعابر للحدود -
2-2-2
تدخبلت نموذجٌة لمساعدة البلدان على
مشارٌع تنفٌذ البروتوكول لتعزٌز الحوكمة
تنفٌذ البروتوكول  -رهنا بربطها ربطا
على جمٌع المستوٌات.
واضحا بإعداد االستراتٌجٌات والسٌاسات
3-2-2
الوطنٌة الشاملة .وٌُستند فً المشارٌع
المبادرات الرابدة الستهداؾ وإشراك
القادمة إلى نموذج معترؾ به تم إعداده
الجهات الفاعلة الربٌسٌة فً المنطقة ،ال سٌما فً برنامج إدارة المناطق الساحلٌة للبحر
من قطاع األعمال.

  680كفالة تموٌل فترة السنتٌن األولى من فرقة
عمل مراكش وتعببته من المصادر
()378
الخارجٌة.
( تقدٌم التموٌل المتوقع من مشروع لٌتوس
نوستروم إلى برنامج التعاون المتوسطً
عبر الحدود التابع لسٌاسة الجوار وصك
الشراكة األوروبٌة ).
 احتماالت التموٌل الثنابً/الطوعً وتقدٌم
منح الدعم للبرامج القطرٌة.

  3.800كفالة تم وٌل فترة السنتٌن األولى من فرقة
عمل مراكش مضافا إلٌه التموٌل الثنابً
()2.400
ومشروع "شٌب".

( التموٌل المتوقع من مشروع لٌتوس
نوستروم المقدم إلى برنامج التعاون
المتوسطً عبر الحدود التابع لسٌاسة الجوار
وصك الشراكة األوروبٌة إضافة إلى
الصندوق الفرنسً للبٌبة العالمٌة).
ٌ لزم تموٌل فرقة عمل مراكش باإلضافة إلى
التموٌل الثنابً/الطوعً ومصادر المنح
للبرامج القطرٌة.



 





1-3-2
تنظٌم برامج وطنٌة للتثقٌؾ بشؤن اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة.

80

200
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة لإلنتاج
األنظؾ

مركز األنشطة
المتوسط .وتشمل هذه المشارٌع:
اإلقلٌمٌة التابع
 األطراؾ المتعاقدة فً سبٌلها إلى
للخطة الزرقاء؛
الموافقة أو وافقت بالفعل على برامج
مركز األنشطة
إدارة المناطق الساحلٌة فً إسبانٌا ،
اإلقلٌمٌة للمناطق
والجبل األسود وفرنسا وإٌطالٌا.
المتمتعة بحماٌة
 برنامج آخر  -البرنامج الثالث إلدارة
خاصة؛
المناطق الساحلٌة  -بؽرض بناء
مركز األنشطة
القدرات القطرٌة وتنفٌذ البروتوكول
على المستوى القطري  -جنبا إلى جنب اإلقلٌمٌة لإلنتاج
مع البرامج البٌانٌة الموضوعٌة التً ٌتم األنظؾ؛
مدبول؛
االتفاق علٌها وتنفٌذها فً شراكة مع
المركز اإلقلٌمً
الجهات المانحة أو التموٌل القطاعً.
لالستجابة لحاالت
طوارئ التلوث
البحري؛
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة
للمعلومات
واالتصاالت؛
وحدة التنسٌق

2-3-2
وضع برنامج للندوات رفٌعة المستوى
والموابد المستدٌرة وحلقات العمل على
المستوٌات اإلقلٌمٌة وشبه اإلقلٌمٌة
والوطنٌة ،لتعزٌز تنفٌذ بروتوكول اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة.

3-3-2
مواصلة تطوٌر وتقدٌم الدورة التدرٌبٌة
 MedOpenسنوٌا.
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة

 3-2التطوٌر المهنً والتدرٌب والتعلٌم

1-3-1-2 49
تقدٌم الدعم لمشارٌع برامج إدارة المناطق
الساحلٌة حسب االقتضاء.

0

1-5-1-5 10
مساعدة البلدان على وضع وتنفٌذ خطط
عمل وطنٌة بشؤن المشترٌات العامة
المستدامة؛ تنفٌذ خطة العمل الوطنٌة على
المدى القصٌر والمتوسط والطوٌل
4-3-3-1 18
بناء القدرات بشؤن بروتوكول اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة ،بما فً ذلك
عقد دورة  MedOpenللتدرٌب
اإللكترونً.

3-1-2
تنفٌذ اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلٌة من خبلل مبادرات
محددة محلٌة ومتعلقة بالسٌاسات.

5-1-5
بناء القدرات لتنفٌذ خطط عمل
وطنٌة بشؤن المشترٌات العامة
المستدامة على المستوى المحلً
أو اإلقلٌمً أو الوطنً فً بلدان
البحر األبٌض المتوسط
3-3-1
تقاسم المعارؾ وتبادلها
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  200تموٌل فرقة عمل مراكش الزم للصٌانة
والدعم المستمرٌن ( 8أنشطة بتكلفة 000
.)25

  62كفالة قدر محدود من التموٌل من فرقة عمل 
مراكش ومشروع "شٌب".
 تموٌل فرقة عمل مراكش الزم للصٌانة
والدعم المستمرٌن.
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األطراؾ المتعاقدة

1-1-3
مراجعة العملٌة لضمان مشاركة المجتمع
المدنً والمواطنٌن األفراد فً اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
2-1-3
تقدٌم الدعم لٌوم ساحل البحر المتوسط
السنوي من خبلل تشجٌع األنشطة المناسبة
والدعاٌة.
3-1-3
تقدٌم الدعم ألنشطة زٌادة الوعً باإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة على نطاق
المنطقة بؤسرها.

مجموع 19-2012
فرقة عمل مراكش
ٌ 0.000ورو
والمصادر الخارجٌة
(تقدٌر فقط لمركز
ٌ 0.000ورو (تم
األنشطة اإلقلٌمٌة
بالفعل تعببتها للفترة
التابع لبرنامج
)2013-2012
األنشطة ذات
األولوٌة)

400
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة

مكوّ نات خطة عمل البحر المتوسط

روابط مع نواتج برنامج عمل السنوات الخمس وأنشطته اإلرشادٌة لفترة
السنتٌن المقبلة

 2013-2012برنامج العمل
 1-3المشاركة الشعبٌة والتوعٌة

خطة عمل البحر المتوسط-5
 raeyبرنامج العمل

4-3-1
حملة لتوحٌد صوت برنامج األمم
المتحدة للبٌبة/خطة عمل البحر
المتوسط

4-1-5
تمكٌن المجتمع المدنً  ،وجمعٌات
المستهلكٌن والمنظمات ؼٌر
الحكومٌة المعنٌة باالستهبلك
واإلنتاج المستدام ومنع الملوثات
العضوٌة الثابتة.

مالحظات:



noitubirtnoC
 otنهج النظام اإلٌكولوجً
واالستراتٌجٌة المتوسطٌة
للتنمٌة المستدامة
 etaredoM

gnortS
 gnorts yreV
نهج النظام
نهج النظام
اإلٌكولوجً اإلٌكولوجً

  319كفالة تموٌل فترة السنتٌن األولى من فرقة  
عمل مراكش والمصادر
()215
الخارجٌة(مشروع "شٌب").
( التموٌل المتوقع من مشروع لٌتوس
نوستروم المقدم إلى برنامج التعاون
المتوسطً عبر الحدود التابع لسٌاسة
الجوار وصك الشراكة األوروبٌة ).
 احتماالت الدعم الثنابً ومن خبلل تقدٌم
المنح.

الرصٌد
ٌ 000,ورو
(فقط لمركز
األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج
األنشطة ذات
األولوٌة)

الهدؾ  :3تعزٌز بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة وتنفٌذه داخل الم نطقة ،والتروٌج له على الصعٌد العالمً من خبلل تطوٌر أوجه التآزر مع االتفاقٌات واالتفاقات ذات الصلة

4-1-3
وضع برنامج لزٌادة الوعً باإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة والتواصل
بشؤنها.
5-1-3
تنفٌذ ودعم االحتفال السنوي بٌوم ساحل
البحر المتوسط

مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة لإلنتاج
األنظؾ

6-4-3-1 81
( )104تنظٌم األنشطة البٌبٌة المتوسطٌة؛ ونشر
قصص النجاح الربٌسٌة؛ التواجد فً
المناسبات الكبرى بما فً ذلك عقد اجتماع
جانبً فً أثناء رٌو ٌ ، 20+شمل إعداد
مواد االتصال المرتبطة بمشروع شراكة
البحر المتوسط؛ والتوعٌة بشؤن التنوع
البٌولوجً البحري والساحلً ،وتؽٌر
المناخ ،والتروٌج لٌوم السواحل وبروتوكول
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
1-4-1-5 10
زٌادة وعً المجتمع المدنً؛ مشاركة جٌدة
فً جابزة الشحنات الخضراء؛ زٌادة
محتوٌات موقع االستهبلك المستدام
Consumpediamed؛ الزٌارات
والتعلٌقات فً الموقع
Consumpediamed

0

2-2-3
50
الدعم لبرامج البحوث المتعلقة باإلدارة
مركز األنشطة
المتكاملة للمناطق الساحلٌة التً تدعم تنفٌذ اإلقلٌمٌة التابع
البروتوكول والمشاركة فٌها.
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة
50

1-2-3
تطوٌر أو دعم برامج البحوث من أجل
اإلدارة المتكاملة اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلٌة وفقا للمادة  15من البروتوكول.

1-3-3
تقدٌم الدعم من أجل تعزٌز البروتوكول
وتنفٌذه.

 3-3تعزٌز البروتوكول

4-3-1
حملة توحٌد الصوت فً برنامج
األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل
البحر المتوسط

3-3-1
تقاسم المعارؾ وتبادلها

وحدة التنسٌق
4-3-1
5-4-3-1 30
حملة توحٌد الصوت فً برنامج
وضع استراتٌجٌة وسابل االعبلم
األمم المتحدة للبٌبة/خطة عمل
والمنظمات ؼٌر الحكومٌة واألعمال
البحر المتوسط
التجارٌة فً إطار تنفٌذ استراتٌجٌة
التواصل؛ ؛ التدرٌب اإلعبلمً للمتحدثٌن
باسم خطة عمل البحر المتوسط
6-4-3-1
تنظٌم األنشطة البٌبٌة المتوسطٌة؛ ونشر
قصص النجاح الربٌسٌة؛ التواجد فً
المناسبات الكبرى بما فً ذلك عقد اجتماع
جانبً فً أثناء رٌو ٌ ، 20+شمل إعداد
مواد االتصال المرتبطة بمشروع شراكة
البحر المتوسط؛ والتوعٌة بشؤن التنوع
البٌولوجً البحري والساحلً ،وتؽٌر
المناخ ،والتروٌج لٌوم السواحل وبروتوكول
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
 2-3التمٌز بشؤن قضاٌا اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً منطقة البحر األبٌض المتوسط

0

2-3-3
التروٌج لبروتوكول اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلٌة والممارسات الجٌدة فً
تنفٌذه فً جمٌع أنحاء البحر األبٌض
المتوسط.
3-3-3
التروٌج لبروتوكول اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلٌة وتنفٌذه على الصعٌد
الدولً من خبلل المنشورات ونشر
األبحاث وإقامة الشبكات والمإتمرات.
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة التابع
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة
مركز األنشطة
اإلقلٌمٌة
للمعلومات
واالتصاالت
وحدة التنسٌق

10-3-3-1 0
جمع نتابج مشروع األبحاث والتطوٌر
المتعلقة بالبٌبات البحرٌة والساحلٌة
ونشرها.
6-4-3-1 20
تنظٌم األنشطة البٌبٌة المتوسطٌة؛ ونشر
قصص النجاح الربٌسٌة؛ التواجد فً
المناسبات الكبرى بما فً ذلك عقد اجتماع
جانبً فً أثناء رٌو ٌ ، 20+شمل إعداد
مواد االتصال المرتبطة بمشروع شراكة
البحر المتوسط؛ والتوعٌة بشؤن التنوع
البٌولوجً البحري والساحلً ،وتؽٌر
المناخ ،والتروٌج لٌوم السواحل وبروتوكول
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة.
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  50احتماالت التموٌل الثنابً/الطوعً للبرامج 
القطرٌة ومصادر تقدٌم المنح.

  50التموٌل من فرقة عمل مراكش ضروري .
 احتماالت الدعم الثنابً وعن طرٌق تقدٌم
المنح.
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1-4-3
التعاون مع الشبكات المناسبة للمساعدة فً
تنفٌذ البروتوكول.
2-4-3
المشاركة فً شبكة للمناطق الساحلٌة فً
البحر المتوسط لتعزٌز إنشاء وتبادل
الخبرات العلمٌة والبٌانات والممارسات
الجٌدة (من قبٌل أفضل التقنٌات المتاحة
وأفضل الممارسات البٌبٌة).
3-4-3
إقامة شبكة من الوكاالت الساحلٌة أو
المإسسات األخرى ذات الصلة.

4-4-3
70
تحدٌد أوجه التآزر والشراكات وتطوٌرها مركز األنشطة
مع الشبكات المناسبة للمساعدة فً تنفٌذ
اإلقلًمٌة التابع
البروتوكول.
لبرنامج التدابٌر
ذات األولوٌة
5-4-3
وحدة التنسٌق
اقتراح إلنشاء شبكة للمناطق الساحلٌة
المتوسطٌة لتعزٌز تبادل الخبرات العلمٌة باالشتراك مع
مكونات األخرى
ال ّ
والبٌانات والممارسات الجٌدة (من قبٌل
أفضل التقنٌات المتاحة وأفضل الممارسات لخطة عمل البحر
المتوسط
البٌبٌة).
0

 4-3الشبكات

3-3-1
9-3-3-1 40
أفضل الم مارسات المستمدة من مجال الحد تقاسم المعارؾ وتبادلها
من التلوث /حماٌة التنوع البٌولوجً و
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة التً ٌتم
تكرارها بنجاح.

  70كفالة التموٌل من فرقة عمل مراكش
وتعببته من المصادر الخارجٌة
 احتماالت التموٌل الثنابً /الطوعً
للبرامج القطرٌة.





