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القرارIG 20/13
الحوكمة
إن االجتماع السابع عشر لؤلطراؾ المتعاقدة،
إذ ٌشٌر إلى المادة  17من اتفاقٌة برشلونة لحماٌة البٌبة البحرٌة والمناطق الساحلٌة للبحر المتوسط والتً ٌشار إلٌها فٌما
ٌلً باتفاقٌة برشلونة؛
وإذ ٌشٌر أٌضا ً إلى المقرر  IG 17/5بخصوص ورقة الحوكمة التً اعتمدتها األطراؾ المتعاقدة فً اجتماعها الخامس
عشر الذي انعقد فً ألمٌرا (إسبانٌا) فً  2008إلطبلق عملٌة إصبل ح حوكمة اتفاقٌة خطة عمل البحر المتوسط  -اتفاقٌة
برشلونة ومقررات المتابعة  IG 19/5حول الوالٌات المنوطة بكل من عناصر خطة عمل البحر المتوسط ،و IG 19/8
بما فً ذلك برنامج العمل االستراتٌجً والمتكامل الممتد لخمس سنوات الذي اعتمده االجتماع السادس عشر لؤلطراؾ
المتعاقدة الذي انعقد فً مراكش (المؽرب) فً 2009؛
وإذ ٌعٌد التؤكٌد على التزام األطراؾ المتعاقدة بمواصلة تعزٌز منظومة حوكمة اتفاقٌة خطة عمل البحر المتوسط  -اتفاقٌة
ط تجاه
برشلونة استناداً إلى زٌادة ملكٌة األطراؾ المتعاقدة؛ والتعاون والتكامل بٌن عناصر خطة عمل البحر المتوس
األولوٌات الشاملة المتفق علٌها؛ والبرمجة والتخطٌط الموجهٌن إلى تحقٌق النتابج؛ وإكساب خطة عمل البحر المتوسط-
اتفاقٌة برشلونة حضور أكبر؛ وزٌادة التآزر والتعاون والشراكة مع المإسسات والمبادرات اإلقلٌمٌة والعالمٌة على النحو
الذي دعا إلٌه إعبلن مراكش الذي اعتمده وزراء ورإساء الوفود فً االجتماع السادس عشر لؤلطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة
برشلونة فً 2009؛
وإذ ٌرحب بالخطوات التً اتخذت إلرساء التعاون مع المبادرات اإلقلٌمٌة والعالمٌة ،واالتفاقات متعددة األطراؾ المعنٌة
بالبٌبة والمنظمات الدولٌة ،ومنها على سبٌل المثال ال الحصر ،االتفاقٌة بشؤن التنوع البٌولوجً ،والمجلس العام لمصابد
األسماك فً البحر المتوسط ،واالتحاد من أجل المتوسط ،والوكالة األوروبٌة للبٌبة ،واالتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة ،وإذ
ٌشجع األمانة كذلك على تعزٌز تعاونها مع الشركاء من المجتمع المدنً تماشٌا ً مع المقرر  6/19الذي اعتمدته األطراؾ
المتعاقدة فً اجتماعها السادس عشر فً مراكش ( )2009من أجل ضمان تحقٌق التآزر ،ودعم الفعالٌة ،ومضاعفة األثر،
وتجنب االزدواجٌة؛
وإذ ٌُقر بدور لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة فً توفٌر منصة مفٌدة متعددة الشركاء للمساهمة فً ال تنمٌة اإلقلٌمٌة
المستدامة وإسداء المشورة القٌمة لؤلطراؾ المتعاقدة فً هذا الصدد ،وٌإكد مع ذلك على ضرورة التركٌز على نحو
أفضل على مساهمة اللجنة فً منظومة خطة عمل البحر المتوسط مع مراعاة نتابج المناقشات التً دارت فً رٌو 20+؛
وإذ ٌُق ِّدر التقدم المحرز فٌما ٌتعلق باإلجراءات البلزمة لمواءمة منظومة خطة عمل البحر المتوسط مع ورقة الحوكمة ،بما
فً ذلك التدابٌر التً اتخذت بالفعل لتحسٌن إدارة األموال ،ومعالجة العجز ،وتحسٌن تنفٌذ برنامج العمل
)(UNEP(DEPI)/MED WG.363/Inf.22واألفكار والمناقشات األخرى حول طرق تحسٌن حوكمة ا تفاقٌة خطة
عمل البحر المتوسط  -اتفاقٌة برشلونة والتً أجرٌت فً اجتماعً مكتب األطراؾ المتعاقدة الثانً والسبعٌن والثالث
والسبعٌن (أثنٌا ،وروما) ،مع تؤكٌدها على ضرورة استكمال وتنفٌذ كافة اإلجراءات التً تنطوي علٌها ورقة الحوكمة على
وجه السرعة؛ وإعرابها عن رضابها عن التقدم المحرز والمقترحات المقدمة فً مجالً االتصال والتخطٌط؛
وإذ ٌرحب بالتقدم المحرز فً إعداد اتفاقات البلدان المضٌفة الجدٌدة لمراكز األنشطة اإلقلٌمٌة لخطة عمل البحر المتوسط
وفقا ً لورقة الحوكمة وٌإٌد التوصٌات الصادرة عن االجتماع السبعٌن لمكتب األطراؾ ا لمتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة الذي
انعقد فً الرباط (المؽرب) بهذا الصدد؛
وإذ ٌقر بالدور الهام الذي ٌلعبه برنامج األمم المتحدة للبٌبة فً القٌام بوظابؾ األمانة التفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها،
وٌرحب باقتراح البرنامج بشؤن التعاون مع األطراؾ المتعاقدة لتوضٌح وتحدي ث التدابٌر اإلدارٌة التً تحكم إجراءاته
كمدٌر التفاقٌة برشلونة ،وبذا ٌإكد على الحاجة الملحة إلى استكمال اتفاق محدد بهذا الصدد؛
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وإذ ٌإكد على الحاجة إلى استمرار تحسٌن حوكمة خطة عمل البحر المتوسط عن طرٌق إضفاء المزٌد من التحسٌن على
االتساق والفعالٌة والمساءلة والشفافٌة فً عملٌاته؛
وإذ ٌقر بالحاجة إلى تعزٌز المساءلة والتعاون والتنسٌق فً كامل منظومة خطة عمل البحر المتوسط ،ودور فرٌق التنسٌق
التنفٌذي فً تحقٌق ذلك؛
ٌقرر:
أن ٌطلب إلى مكتب األطراؾ المتعاقدة بدء عملٌة استعراض اختصاصات المكتب بدعم من وحدة التنسٌق لٌنظر
االجتماع الثامن عشر لؤلطراؾ المتعاقدة؛

فٌه

وأن ٌطلب إلى وحدة التنسٌق بدء عملٌة استعراض اختصاصات فرٌق التنسٌق التنفٌذي لٌنظر فٌه االجتماع الثامن عشر
لؤلطراؾ المتعاقدة؛
وأن ٌطلب إلى األمانة ،إعداد صٌؽة التعاون الرسمً مع المجلس العام لمصابد األسماك فً البحر ا لمتوسط ،واالتفاقٌة
بشؤن التنوع البٌولوجً ،واالتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة ،واالتحاد من أجل المتوسط ،بعد التشاور مع مكتب األطراؾ
المتعاقدة ،عمبلً بالمادة  11من هذه االختصاصات ،وبدء التعاون والشراكة مع المنظمات اإلقلٌمٌة والعالمٌة األخرى،
حسب االقتضاء ،وعرض النتابج لكً تعتمدها األطراؾ؛
وأن ٌطلب إلى األمانة استكمال مراجعة القابمة الحالٌة لشركاء خطة عمل البحر المتوسط على أساس المعاٌٌر المحددة فً
المقرر  6/19المعنً بـ "التعاون والشراكة بٌن خطة عمل البحر المتوسط والمجتمع المدنً " وتسلٌم القابمة لٌنظر فٌها
مكتب األطرا ؾ المتعاقدة وٌعتمدها خبلل الثنابٌة القادمة وٌسلمها لتعتمد من قبل اجتماع األطراؾ المتعاقدة؛
وأن ٌدعو اللجنة التوجٌهٌة للجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة إلى العمل بالتشاور مع مكتب األطراؾ المتعاقدة
وبمساعدة األمانة ،مع مراعاة توفر األموال ،على إصبلح لجنة البحر المتوسط للتنمٌة المستدامة ،والسٌما من خبلل (أ)
تعدٌل تشكٌلها لضمان تمثٌل أفضل ودعم شعور إقلٌم المتوسط بؤكمله بالملكٌة؛ وتعزٌز دوره وزٌادة مساهمته فً التنمٌة
ا األطراؾ  .ولهذا
المستدامة للمتوسط وعلى المستوى الوطنً ،وكذلك آلٌات اتفاقٌة برشلونة وتقدٌم النتابج لكً تعتمده
(بودفا ،الجبل األسود )2011 ،والنتابج
الؽرض ٌنبؽً أخذ فً االعتبار استنتاجات وتوصٌات االجتماع الرابع عشر
القادمة لمإتمر رٌو ،)2012( 20 +حسب االقتضاء؛
وأن ٌحث البلدان المضٌفة لمراكز األنشطة اإلقلٌمٌة لخطة عمل البحر المتوسط على استكمال اتفاقات البلدان المضٌفة فً
أقرب وقت ممكن ،وفق المشروع الذي أعدته األمانة وسلمته إلٌها والمرفق بهذا المقرر كملحق 1؛ مع مراعاة القوانٌن
واألنظمة والممارسات المحلٌة ،واحترام المصلحة العامة لجمٌع األطراؾ عن طرٌق تحقٌق تحسٌن االتساق والتنسٌق
المالً المترتبة عن الصندوق االستبمانً للبحر المتوسط
ة
وفٌما ٌتعلق باآلثار
أن تحث وحدة التنسٌق على وضع سٌاسة مشتركة لجمٌع مكونات خطة عمل البحر المتوسط ،ستقدم لمإتمر األطراؾ
المتعاقدة ،بشؤن تكالٌؾ اإلدارة والموظفٌن  .وٌجب أن تقوم هذه السٌاسة على نتابج االستعراض الوظٌفً فً صٌؽته
المعتمدة وضمان أن موارد الصندوق االستبمانً للبحر المتوسط ستوزع بشكل صحٌح  على كافة عناصر خطة عمل
البحر المتوسط ضمانا لتنفٌذ كامل لبرنامج العمل فً الوقت المناسب .
أن تطلب إلى وحدة التنسٌق من وحدة التنسٌق ضمان امتثال جمٌع العقود الممولة بواسطة الصندوق االس تبمانً للبحر
المتوسط لقواعد وتنظٌمات األمم المتحدة  .ومع االحترام التام للدور اإلداري الذي تضطلع وحدة التنسٌق ،ووفق الروح
التشاركٌة لخطة عمل البحر المتوسط ،ستخبر جهات االتصال القومٌة فً الوقت المناسب باالستخدام المقترح للخبراء
االستشارٌٌن من قبل جمٌع عناصر خطة عمل البحر المتوسط

 ؽغت رٞكّش اُزَٔ٣ٞ
ٓالءٓخ اُ٘ؾبه
ادساط اُ٘ؾبه ك ٢ثشٗبٓظ اُؼَٔ
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أن تطلب ان ٌقٌم مدراء مكونات خطة عمل البحر المتوسط اتصاالت منتظمة مع جهات االتصال ذات العبلقة لضمان
تنفٌذ منسق وتآزري بصورة تامة ألنشطة خطة عمل البحر المتوسط وخاصة الموافقات السابقة على حمل العمل الذي
تقوم البلدان بتنفٌذه.
وأن ٌشٌر إلى االستعراض الوظٌفً الذي أجرته وحدة التنسٌق وبرنامج تقٌٌم مكافحة التلوث فً إقلٌم البحر المتوسط ،وأن
ٌطالب األمانة بؤن تتوسع فً العملٌة وأن تصاحبها بتقٌٌم إدارة األداء لتؽطٌة كامل منظومة خطة عمل البحر المتوسط ،مع
مراعاة خصوصٌة كل من عناصر خطة عمل البحر ا لمتوسط ووالٌتها وسٌاقها  .وٌنبؽً أن ٌُجرى االستعراض الوظٌفً
وفقا ً لبلختصاصات الموضحة فً الملحق  2لهذا المقرر ،خبلل  .2012س ُتجرى كافة المشاورات البلزمة خبلل عام
 2013إلعداد اقتراح حول تنفٌذ نتابج االستعراض الوظٌفً ووقعه على المٌزانٌة لتقوم األطراؾ المتعاقدة فً االجتماع
الثامن عشر بدراسته واعتماده؛
وأن ٌطلب إلى برنامج األمم المتحدة للبٌبة العمل خبلل الثنابٌة القادمة مع مكتب األطراؾ المتعاقدة الستكمال مذكرة تفاهم
بشؤن خدمات األمانة والدعم المقدم لبلتفاقٌة ،بما فً ذلك سٌاسة الدٌون المعدومة وتسلٌم مذكرة التفاهم لبلجتماع التاسع
عشر لؤلطراؾ المتعاقدة؛
وأن ٌعتمد استراتٌجٌة أولى لتعببة الموارد فً الملحق  3لهذا المقرر وأن ٌطلب إلى األمانة واألطراؾ المتعاقدة استخدامها
لتوجٌه جهودها ضمانا لتوفر الموارد الكافٌة لفابدة أنشطة برنامج العمل وكذا مطالبة األمانة بتقدٌم اقترا حات كما ٌنبؽً
لتحسٌن اإلستراتٌجٌة حتى تجري دراستها واعتمادها خبلل االجتماع الثامن عشر لؤلطراؾ المتعاقدة؛
وأن ٌعتمد استراتٌجٌة االتصاالت لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة  -خطة عمل البحر المتوسط  2017-2012فً الملحق 4
من هذا المقرر وأن ٌطالب األمانة بالعمل على ت نفٌذها ،فً حدود ما تسمح به الموارد المتوفرة ،بالتعاون مع مركز
األنشطة اإلقلٌمٌة للمعلومات واالتصاالت وؼٌرها من عناصر خطة عمل البحر المتوسط ،و بشراكة مع أصحاب
المصلحة المعنٌٌن ،وشركاء خطة عمل البحر المتوسط واألطراؾ المتعاقدة نفسها  .وفً هذا السٌاق ،ستساهم األ طراؾ
المتعاقدة فً تحقٌق األهداؾ الموضحة فً االستراتٌجٌة وتدعم األمانة فً تعببة األطراؾ الفاعلة األخرى وإلهام الشركاء
وأصحاب المصلحة.
*توفر التموٌل
مبلبمة النشاط

الممحق 1
اتفاق البمد المضيف
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اتفاق ما بين

حكومة .......................

وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة فيما يتعمق بـ.......................
بصفته مركز األنشطة اإلقميمي
لخطة عمل البحر المتوسط
مسودة
إن طرفي ىذا االتفاق،
إذ يرغبان في تحديد وضع  ...............بصفتو مركز األنشطة اإلقميمي لخطة عمل البحر المتوسط ،نظ اًر ألن األطراف
المتعاقدة في اتفاقية برشمونة قد اتفقت عمى إسناد إليو

[من خالل البروتوكول المعني

بـ/....................المقرر ]...............ميمة تنفيذ األنشطة التي تستيدف إنفاذ البروتوكول الم

عني

بـ ......................عمى المستوى اإلقميمي؛ وغير ذلك من المسؤوليات اإلقميمية وفقاً لمقررات اجتماعات األطراف
المتعاقدة في اتفاقية برشمونة وبروتوكوالتيا؛

واذ يضعا ن في اعتبارىما أن برنامج األمم المتحدة لمبيئة قد فُِّوض من قبل األطراف المتعاقدة لمقيام بميام األمانة ودعميا
في إنفاذ اتفاقية برشمونة وبروتوكوالتيا ،عمى نحو مباشر من خالل وحدة التنسيق لخطة عمل البحر المتوسط ،أو تحت

إشراف وحدة التنسيق ،من خالل مراكز األنشطة اإلقميمية لمخطة؛
واذ يراعيان أن مركز األنشطة اإلقميمي  ......................................نظ اًر ألنو الييئة القومية التي أسستيا

الحكومة لتنفيذ ميام مركز األنشطة اإلقميمي وألنو مستقل قانوناً عن األمم المتحدةُ ،يعد مرك اًز لمنشاط اإلقميمي لخطة عمل
البحر المتوسط مخوالً بدور تدعيمي وتقني وفقاً لمميام التي أسندت إليو بموجب المادة  ..........من البروتوكول  /في

الفقرة  ...........والمقرر .........................

واذ يشي ار ن إلى المقرر  IG 17/5لالجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة (ألميريا ،أسبانيا ،كانون الثاني  /يناير

 )2008الصادر تح ت عنوان "ورقة الحوكمة " ،والذي يطالب بمواءمة المركز المؤسسي لمراكز األنشطة اإلقميمية وتنفيذ
أنشطتيا عمى نحو متسق تحت قيادة وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق منظومة موحدة تعمل بكامل طاقتيا

من أجل الحوكمة الجيدة لمخطة؛
واذ يشي ار ن إلى المقرر  IG 19/5حول الواليات المنوطة بكل من عناصر خطة عمل البحر المتوسط ،عمى النحو الذي

اعتمده االجتماع السادس عشر لألطراف المتعاقدة (مراكش ،المغرب ،تشرين الثاني  /نوفمبر  )2009الذي ينص عمى
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التعريف الواضح لمواليات اإلقميمية والميام الرئيسية لكل من مراكز األنشطة اإلقميم

لمجموعة من المبادئ االستراتيجية والتشغيمية؛

ية لخطة عمل البحر المتوسط وفقاً

واذ يشي ارن أيضاً إلى أن حكومة  ....................تُعد طرفاً من أطراف اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصانا تيا التي
اعتمدتيا الجمعية العامة لألمم المتحدة في  13شباط  /فبراير 1946؛

يتفقان عمى ما يمي:
المادة  :1استخدام المصطمحات
ألغراض ىذا االتفاق تطبق التعاريف التالية:

(أ) ُيشير مصطمح "اتفاقية برشمونة " إلى اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحمية لمبحر المتوسط ،التي أبرمت
في برشمونة في  16شباط  /فبراير  1976بصيغتيا المعدلة في  10حزيران  /يونيو 1995؛
المكمَّفة بالقيام بميام األمانة بموجب المادة
(ب) ُيشير مصطمح "برنامج األمم المتحدة لمبيئة " إلى الييئة ُ
اتفاقية برشمونة والتي يشار إلييا باألمانة؛

 17من

المكمَّفة من
(ج) ُيشير مصطمح "وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط " إلى الوحدة داخل برنامج األمم المتحدة لمبيئة ُ
ِقبل المدير التنفيذي بإدارة خطة عمل البحر المتوسط؛
(د) ُيشير مصطمح "االتفاقية العامة" إلى اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتيا التي اعتمدتيا الجمعية العامة لألمم
المتحدة في  13شباط  /فبراير 1946؛
(ىـ) ُيشير مصطمح "مركز األنشطة اإلقميمي " إلى الييئة القومية التي أسستيا حكومة  ....................لتكون
{..................العنوان} بموجب المقرر
مركز األنشطة اإلقميمي لخطة عمل البحر المتوسط
{............الرقم}  ...........الجتماع األطراف المتعاقدة في { ............العام}.
(و) عناصر خطة عمل البحر المتوسط ىي مركز األنشطة اإلقميمية لخطة عمل البحر المتوسط وبرنامج تقييم
مكافحة التموث في إقميم البحر المتوسط والذي ينص المقرر  IG 17/5عمى والياتو.
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المادة  :2الغرض

 .1يتمثل غرض ىذا االتفاق في تنظيم وضع مركز األنشطة اإلقميم ي  ،..............لكي يعمل كجزء ال يتج أز من
خطة عمل البحر المتوسط ،من خالل ميام ومسؤوليات إقميمية ،يتمحور تركيزىا بالكامل حول إنفاذ اتفاقية

برشمونة وبروتوكوالتيا بشأن ................

 .2كما يستيدف ىذا االتفاق توضيح نيج عالقات العمل مع وحدة تنسيق خطة عمل الب حر المتوسط وغيرىا من
عناصر خطة عمل البحر المتوسط.

المادة  :3األهمية القانونية

سيكون لمركز األنشطة اإلقميمي  ................الشخصية القانونية المستقمة عن برنامج األمم المتحدة لمبيئة
وعن األمم المتحدة ،وفقاً لتشريعات حكومة  .................وسيكون لو تحديداً أىمية التعاقد وحيازة الممتمكات
المنقولة وغير المنقولة والتصرف فييا واقامة الدعاوى أمام القضاء ،وكذلك تمقي األموال وادارتيا.

المادة  :4المقار
 .1وتتولى حكومة  ............توفير المقار المالئمة الالزمة لعمل مركز األنشطة اإلقميمي ،وكذلك تأثيث المقار،
وتوفير مرافق االتصاالت السمكية والالسمكية وصيانة ىذه المقار والمرافق ،وتقديم مساىمة نقدية مناظرة لمتشغيل
العام لممركز ولتنفيذ األنشطة اإلقميمية التي يكمف بيا.
 .2ويتخذ المركز مقره في { ......................المكان}.

المادة  :5الوالية والمهام
 .1عند قيام مركز األنشطة اإلقميمي بدوره ،وباتباع التدابير الداخمية التي وضعت بالتعاون مع حكومة ،...........
التي اقترحت تأسيسو ،سيؤدي الميام التي أوكمت إليو بموجب البروتوكول المعني بـ

 ................التفاقية
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برشمونة ،ومقررات اجتماعات األطراف المتعاقدة ،وتمك التي تنشأ عن تنفيذ الميام التي توكل إليو من ِقبل منسق

خطة عمل البحر المتوسط.

 .2وسوف تنص مذكرات التفاىم والوثائق التي تصف مشاريع محددة والتي يتم التوقيع عمييا من ِقبل مركز األنشطة
اإلقميمي وبرنامج األمم المتحدة اإلقميمي عمى األنشطة المحددة التي تندرج تحت ىذه الميام ،وط ار

ئق التنفيذ

والتزامات المركز القانونية والمالية ذات الصمة.
 .3ويتولى المركز حماية سرية المعمومات التي تَُب ُّ
ث إليو في إطار واليتو ودوره وميامو اإلقميمية ،وفقاً لمقررات
األطراف المتعاقدة.

المادة  :6الموارد المالية
 .1تسدد مساىمة حكومة  ..................لمركز األنشطة اإلقميمي والتي تنص عمييا المادة  )1( 4مباشرة من
الحكومة إلى المركز .وتُحدد مبالغ ىذه الموارد (النقدية والعينية) خالل اجتماعات األطراف المتعاقدة في االتفاقية.
 .2ويحتفظ برنامج األمم المتحدة لمبيئة بالموارد المالية المقدمة إلى مركز األنشطة اإلقميمي من

خالل الصندوق

حول بيا
االستئماني لخطة عمل البحر المتوسط ،في حساب مصرفي ُيعين عمى النحو الواجب بالعممة التي ستُ َّ
ىذه الموارد  .وتُتاح ىذه الموارد لممركز لتنفيذ برنامج عممو الذي تعتمده اجتماعات األطراف المتعاقدة ،وفقاً
لمذكرات التفاىم ووثائق المشاريع المحددة ا لتي يتم التوقيع عمييا ليذا الغرض من ِقبل مركز األنشطة اإلقميمي
وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة.

ويسمِّم المركز تقرير مراجعة الحسابات السنوي لوحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط ومكتب األطراف
ُ .3

المتعاقدة .وعمى المركز ضمان إجراء مراجعة الحسابات من خالل شركة مراجعة مستقمة وحسنة السمعة .

 .4وتحتفظ وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط بحقيا في إخضاع سجالت مركز األنشطة اإلقميمي التي تتعمق
باألموال المدارة لمصندوق االستئماني لخطة عمل البحر المتوسط وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة ،لالستعراض

والمراجعة ،وفقاً إلجراءات المراجعة ال داخمية والخارجية التي ينص عمييا النظام المالي والقواعد المالية لألمم

المتحدة .وتوافق الحكومة والمركز عمى التعاون الكامل وفي الوقت المناسب مع عمميات التفتيش أو المراجعة بعد
الدفع أو التحقيقات  .وال تنقضي حقوق والتزامات األطراف التي تنص عمييا الفقرة  4من الما دة  6عند إنياء ىذا

االتفاق.
 .5وفي نطاق األنظمة والقواعد وممارسات األعمال المعيارية السارية ،ستسعى حكومة  ...................وبرنامج
األمم المتحدة لمبيئة ،بشكل فردي أو جماعي ،إلى جمع المزيد من التمويل أو من أشكال الدعم األخرى لممركز
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من مصادر أخرى بخالف الصن دوق االستئماني لخطة عمل البحر المتوسط ،في إطار خطة تعبئة الموارد
المشتركة وبغرض زيادة قدرات المركز عمى تنفيذ برنامج عممو الذي تعتمده اجتماعات األطراف المتعاقدة.

المادة  :7االجتماعات والمؤتمرات
األنشطة اإلقميمي من أجل تنفيذ واليتو

 .1سيكون باب المشاركة في االجتماعات والمؤتمرات التي ينظميا مركز
وميامو اإلقميمية ،مفتوحاً أمام كافة المشاركين المعينين من ِقبل جيات التنسيق لألطراف المتعاقدة في االتفاقية
والشركاء في خطة عمل البحر المتوسط ،بموجب مقررات اجتماعات األطراف المتعاقدة.

 .2وتوفر حكومة  ..................االمتيازات والحصانات التي تنص عمييا المادة الرابعة من االتفاقية العامة

توفَّر ىذه الحصانات لممشاركين في االجتماعات التي تنعقد تحت رعاية برنامج األمم
ليؤالء المشاركين  .كذلك َ
ألمم المتحدة لمبيئة
المتحدة لمبيئة ،ولألموال المقدمة من ِقبل برنامج األمم المتحدة لمبيئة ولموظفي برنامج ا

المعيَّنين لمعمل مع مركز األنشطة األقميمي في االجتماع.
ُ

المادة  :8الشارات والشعارات والمغة والبروز
 .1يخضع حق مركز األنشطة اإلقميمي في استخدام اسم برنامج األمم المتحدة لمبيئة والشارة المميزة لو وشعاراتو ،أو
أي اختصارات ليا ،في المطبوعات والوثائق التي يصدرىا المركز ،لحصولو عمى تصريح كتابي مسبق من برنامج
األمم المتحدة لمبيئة لكل حالة من الحاالت ،عمى أن يدرج ذلك في االتفاقيات التالية ذات الصمة بين المركز وبين

السرية لألمم المتحدة.
برنامج األمم المتحدة لمبيئة ،وفقاً ألنظمة وقواعد وممارسات األعمال المعيارية ا
 .2ال يمكن بأي حال من األحوال التصريح باستخدام اسم برنامج األمم المتحدة لمبيئة أو الشارة المميزة لو أو أي
اختصارات ليما ،في أغراض تجارية.

 .3نظ اًر ألن لغتي العمل في خطة عمل البحر المتوسط ىما المغتان اإلنكميزية والفرنسية ،ينبغي بذل كا

فة الجيود

الستخدام

كال المغتين في اجتماعات مركز األنشطة اإلقميمي ومطبوعاتو.
 .4يسيم مركز األنشطة اإلقميمي في تعزيز أثر خطة عمل البحر المتوسط وصورتو العامة في شتى أنحاء اإلقميم
استناداً إلى نيج مؤسسي ومتكامل وفقاً لما يتقرر في اجتماعات األطراف المتعاقدة.

المادة  :9العالقات
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 .1يقدم مركز األنشطة اإلقميمي المعمومات حول تنفيذ واليتو وأنشطتو إلى جيات التنسيق التابعة لألطراف المتعاقدة

في االتفاقية  .وفيما يتعمق بإعداد وتنفيذ برامج العمل والمخرجات التقنية المحددة يسترشد مركز األنشطة اإلقميمي

بآراء جيات تنسيق المركز ،التي يتولى توفير الدعم التقني وخدمات األمانة الجتماعاتيا حسب االقتضاء.
 .2تُعين حكومة  ......................سمطة حكومية مختصة لمتواصل وتبادل المعمومات مع مركز األنشطة
اإلقميمي ولدعم وتسييل تنفيذ والية المركز وميامو اإلقميمية داخل البمد ،حسب االقتضاء.
 .3تنفذ أنشطة مركز األنشطة اإلقميمي تحت التوجيو واإلشراف البرنامجي لوحدة تنسيق خ طة عمل البحر المتوسط
التي تتحقق من تنفيذ األنشطة التي ُيكمَّف بيا  .وليذا الغرض ستقوم وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط،
بين جممة أمور ،بما يمي:
(أ) رصد تنفيذ برنامج عمل مركز األنشطة اإلقميمي الذي تعتمده اجتماعات األطراف المتعاقدة ورفع التقارير
عنو بانتظام إلى األطراف المتعاقدة؛

(ب) تقديم التوجيو الرسمي وغير الرسمي لمركز األنشطة اإلقميمي حول المسائل التي تتطمب مشاركتو في عمل
المركز ،والسيما فيما يتعمق بالمسائل الشاممة ،والمسائل ذات الطبيعة القانونية ،وابراز أىمية عمل منظومة
خطة عمل البحر المتوسط ،وتنسيق أنشطة المركز مع أنشطة عناصر الخطة األخرى والتمثيل والتنسيق
العام مع مختمف المنظمات الدولية وواضعي البرامج ذوي الصمة بالخطة؛

(ج) القيام بأي عمل إضافي لتسييل التنسيق واإلشراف البرنامجي بمزيد من الفعالية والكفاءة ،والذي قد تُكمَّف بو
خالل اجتماعات األطراف المتعاقدة.
 .4يتعاون مركز األنشطة اإلقميمي مع عناصر خطة عمل البحر المتوسط األخرى من أجل ضمان االتساق والتكامل
والفعالية والكفاءة عند تنفيذ برنامج عمل الخطة الذي تعتمده اجتماعات األطراف المتعاقدة.

المادة  :10هيكل الحوكمة

نظ اًر ألن األطراف المتعاقدة قد كمفت مركز األنشطة اإلقميمي بميمة تنفيذ األنشطة تحت مظمة خطة عمل البحر المتوسط
والسيما البروتوكول المعني بـ  ،..........وأن حكومة  ...................قد اقترحت استضافة المركز واحترام مقررات

األطراف المتعاقدة فيما يتعمق بطريقة عمل المركز وتوفير الموارد والمرافق ا لالزمة لتسييل تشغيمو ،وعمالً باتفاق األطراف
المتعاقدة ،سيكون ىيكل حوكمة مركز األنشطة اإلقميمي عمى النحو التالي:

(أ) المجنة التوجيهية
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 .1تتولى توجيو مركز األنشطة اإلقميمي لجنة توجييية تتكون مما يمي:
(أ) ممثل واحد لمبمد المضيف؛
(ب) ممثل واحد لوحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط؛
(ج) ممثل واحد لممنطقة البرنامجية لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة أو الييئة التابعة لألمم المتحدة المعنية بمجال
خبرة ووالية مركز األنشطة اإلقميمي حسب االقتضاء
 .2تتمتع المجنة التوجييية بكافة السمطات الضرورية لتوجيو مركز األنشطة اإلقميمي .وليذا الغرض ستقوم ،بين جممة
أمور ،بما يمي:
أ)

تقديم النصح حول تطورات المعارف والخبرات الدولية فيما يتعمق بغرض مركز األنشطة اإلقميمي وواليتو
وأوجو التآزر الذي ينبغي تحقيقيا مع المنظمات ذات الصمة من أجل تعظيم إنجازات المركز وااللتزام

بواليتو؛

ب) الم ارجعة العامة لتنفيذ المشاريع وفقاً لمذكرات التفاىم ووثائق المشاريع التي يتم توقيعيا من ِقبل مركز
األنشطة اإلقميمي وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة ،باإلضافة إلى المسائل العامة المتعمقة بالتشغيل؛

.3

تضع المجنة التوجييية النظام الداخمي وتعتمده.

(ب) المجمس االستشاري
 .1يجوز لمركز األنشطة اإلقميمي تأسيس مجمس استشاري يتولى تقديم المشورة لمجنة التوجييية ولممدير حول دور
المركز وأدائو لميامو ،كما تنص عمييما المادة

 5لضمان مراعاة المنظور األشمل وتعزيز نيج متعدد

التخصصات ومتكامل.
 .2تخضع االختصاصات المحددة لوظيفة المجمس االستشاري وتشكيمو لموافقة المجنة التوجييية.
(ج) المدير
 .1سيكون لمركز األنشطة اإلقميمي مدي اًر متفرغاً يتولى إدارة المركز والموظفين المعينين وفقاً ألحكام ىذه المادة،
عمى النحو الذي تتطمبو ممارسة وظائفو.

ُ .2يعين مدير مركز األنشطة اإلقميمي بعد مشاورة وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط.
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 .3يمثل المدير مركز األنشطة اإلقميمي ،وبموجب أحكام ىذا االتفاق ،يضطمع بمسؤولية تشغيل وادارة المركز وفقاً
لممبادئ التوجييية التي تعتمدىا المجنة التوجييية.

 .4يدعو المدير المجنة التوجييية لالجتماع حسب االقتضاء ،ويتولى إعداد جدول األعمال المؤقت لجمساتيا وتقديم
أي اقتراحات يرى أنيا ُمحبذة إلدارة مركز األنشطة اإلقميمي.
 .5يتولى المدير صياغة وتسميم تقرير إلى وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط كل ستة أشير ،وتقرير سنوي

لمجنة التوجييية ،وتقرير يقدم كل سنتين إلى األطراف ا لمتعاقدة في اتفاقية برشمونة حول أنشطة مركز األنشطة

اإلقميمي من خالل وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط.
 .6يقدم المدير من آن إلى آخر إلى حكومة

 .................ووحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط قائمة

بالموظفين المعينين دولياً وخبراء مركز األنشطة اإلقميمي  ،واإلضافات أو التعديالت التي أدخمت عمى القائمة
حسب االقتضاء.

(د) الموظفون
الم عينين محمياً والذين تتولى الحكومة تمويل مناصبيم ،وذلك وفقاً لمقوانين الوطنية.
 .1يتولى المدير تعيين الموظفين ُ
الم عينون محمياً ،والذين يتولى تمويل مناصبيم ،وفقاً لمقررات اجتماعات
 .2الموظفون غير التابعين لألمم المتحدة و ُ
األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشمونة وبروتوكوالتيا ،الصندوق االستئماني لخطة عمل البحر المتوسط وغيرىا من
الصناديق المدارة بواسطة برنامج األمم المتحدة لمبيئة ،يتولى تعيينيم المدير وفقاً لسياسات شؤون الموظفين

الم طبقة في مركز األنشطة اإلقميمي ،بعد التشاور مع وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط.

الم عينون دولياً ،والذين يتولى تمويل مناصبيم ،وفقاً لمقررات اجتماعات
 .3الموظفون غير التابعين لألمم المتحدة و ُ
األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشمونة وبروتوكوالتيا ،الصندوق االستئماني لخطة عمل البحر المتوسط وغيرىا من
الصناديق المدارة بواسطة برنامج األمم المتحدة لمبيئة ،يتولى تعيينيم المدير وفقاً لسياسات شؤون الموظفين
المطبقة في مركز األنشطة اإلقميمي ،بعد التشاور مع وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط.

 .4يتم اختيار وتعيين موظفي األم م المتحدة المكمفين بالعمل في مركز األنشطة اإلقميمي وفقاً لقواعد واجراءات األمم
المتحدة المطبقة.

 .5يتولى مركز األنشطة اإلقميمي اختيار مستشاري مركز األنشطة اإلقميمي الذين يمول مشاركتيم الصندوق
االستئماني لخطة عمل البحر المتوسط وغيره من الصناديق التي يديره ا برنامج األمم المتحدة لمبيئة ،وذلك وفقاً
لمعايير وسياسات برنامج األمم المتحدة لمبيئة وتمك التي تعتمدىا اجتماعات األطراف المتعاقدة .
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 .6تتخذ حكومة  ....................الخطوات الالزمة لتبسيط إجراءات إصدار تأشيرات الدخول ،وتصاريح اإلقامة،
وتصاريح العمل للموظفين المعينين دولياً وأفراد عائال تيم الذين يشكمون جزءاً من أسرىم المعيشية  .وفي حالة
موظفي األمم المتحدة المكمفين بالعمل في مركز األنشطة اإلقميمي تطبق أحكام االتفاقية العامة.

 .7تتخذ حكومة  ....................الخطوات الالزمة لتبسيط إجراءات منح تأشيرات

الدخول لممثمي األطراف

المتعاقدة أو خبرائيم لمعمل الرسمي المتعمق بخطة عمل البحر المتوسط.

المادة  :11امتيازات وحصانات ممتمكات وأموال وأصول برنامج األمم المتحدة لمبيئة
 .1تتمتع الممتمكات واألموال واألصول التي في حوزة مركز األنشطة اإلقميمي أو الموجية الستخد

امو ،والتي تم

الحصول عمييا بتمويل من الصندوق االستئماني لخطة عمل البحر المتوسط أو غيره من الصناديق التي يديرىا

برنامج األمم المتحدة لمبيئة ،بالحصانة من أي شكل من أشكال اإلجراءات القانونية.
تعريفيا في الفقرة  ،1من كافة الضرائب

 .2تُعفى ممتمكات وأموال وأصول برنامج األمم المتحدة لمبيئة ،كما تم
المباشرة ،وضريبة القيمة المضافة ،والرسوم الجمركية ،والحظر والقيود المفروضة عمى االستيراد والتصدير،
واشتراكات الضمان االجتماعي ،حسب االقتضاء.

 .3تُعفى رواتب وأجور الموظفين المعينين من ِقبل برنامج األمم المتحدة لمبيئة من الضرائب.
 .4ال يجوز انتياك حرمة محفوظات برنامج األمم المتحدة لمبيئة التي في حوزة مركز األنشطة اإلقميمي عند ممارستو
لواليتو ولميامو اإلقميمية  .ويشمل مصطمح المحفوظات ،من بين جممة أمور ،كافة السجالت ،والمراسالت،

والوثائق ،والمخطوطات ،والصور ،واألفالم،

والتسجيالت ،واألقراص ،واألشرطة ،وغيرىا من أجيزة تخزين

البيانات.
المادة  :12امتيازات وحصانات موظفي وخبراء األمم المتحدة

يتمتع موظفو األمم المتحدة المكمفون بالعمل في مركز األنشطة اإلقميمي والخبراء المسافرون في بعثات إلى
 ...............بصفتيم الرسمية فيما يتعمق بأنشطة المركز ،باالمتيازات والحصانات التي تنص عمييا المادة 5
و 6من االتفاقية العامة.
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المادة  :13تسوية النزاعات
سيسعى أطراف ىذا االتفاق عمى حل أي نزاع يتعمق بتفسيره وتطبيقو بالتفاوض وطرق التسوية الودية  .في حالة
بناء عمى طمب أي من الطرفين وفقاً لقواعد تحكيم لجنة األمم
فشل المفاوضات الوديةُ ،يحال النزاع إلى التحكيم ً
المتحدة لمقانون التجاري الدولي (األونسيترال) المعمول بيا.

المادة  :14تعديل االتفاق
بناء عمى طمب أي من الطرفين  .ويبدأ نفاذ أي تعديل بموجب اتفاق
تُجرى المشاورات حول تعديل ىذا االتفاق ً
كتابي بين الطرفين.

المادة  :15البنود األخيرة
 .1يدخل ىذا االتفاق حيز النفاذ بعد توقيع كال الطرفين بعام واحد؛ أو عند حمول التاريخ األول لتأكيد الحكومة
لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة أن الشروط المسبقة الخاصة بالحكومة قد تم استيفاؤىا ،أييما أسبق  .تقدم الحكومة
خالل الفترة االنتقالية ،منذ التوقيع عمى االتفاق وحتى تاريخ بدء النفاذ ،المعمومات حول التدابير التي اتخذت في

سبيل استيفاء الشروط المسبقة ،مرة كل أربعة أشير.

 .2ألغراض الفقرة  1من المادة  15أعاله ،تتضمن الشروط المسبقة الخاصة بالحكومة ما يمي:
أ)

تأسيس الحكومة لمركز األنشطة اإلقميمي وفقاً لممادة  3أعاله؛

ب) توفير المقار المالئمة الالزمة لمركز األنشطة اإلقميمي و  /أو أي شروط مسبقة أخرى ،حسب االقتضاء.
يج ُّ
ب ىذا االتفاق منذ تاريخ دخولو حيز النفاذ ،االتفاق بين حكومة
ُ .3
لمبيئة الذي يتعمق بـ{اسم االتفاق المعني} في {التاريخ}.

 .................وبرنامج األمم المتحدة

 .4يجوز لكال الطرفين إنياء ىذا االتفاق بموجب إخطار كتابي ميمتو ستة أشير لمطرف الثاني.
 .5في حالة نقل مركز األنشطة اإلقميمي من أراضي  ،.................ينقضي نفاذ ىذا االتفاق بعد ا لفترة المعقولة
الالزمة لنقل ممتمكات برنامج األمم المتحدة لمبيئة من  .................إلى مكان آخر.
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 .6يظل ىذا االتفاق سارياً حتى إنيائو وفقاً ألحكام الفقرتين  4و 5أعاله .ويتم مراجعة محتوياتو كل [ ] سنوات.

صرح ليما حسب األصول بالتوقيع أدناه
الم َّ
واثباتا لما تقدم  ،قام ممثال الطرفين ُ
………………………………………………….

…………………………….

عن برنامج األمم المتحدة لمبيئة

عن حكومة

ُحرر ىذا العقد في نسختين في  ------في اليوم  -----------من ---------------
 200-بالمغة اإلنكميزية والمغة {لغة البمد} ,وكال النصين متساويان في الحجية.

الممحق 2

اختصاصات

االستعراض الوظيفي لعناصر برنامج األمم المتحدة لمبيئة  /خطة عمل البحر المتوسط
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الخمفية
برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتوسط  -تستيدؼ اتفاقية برشمونة إعداد نفسيا بشكؿ أفضؿ لمواجية
التحديات عمى نحو أكثر فعالية وكفاءة في المستقبؿ .وقد كاف ىذا مطمباً متكر اًر لألطراؼ المتعاقدة في اتفاقية برشمونة كما

كاف جزءاً مف توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخمية إلى برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتوسط.

وفي ىذا السياؽ أجرى برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتوسط استعراضاً وظيفياً بيدؼ تقييـ الوظائؼ
المطموبة لتنفيذ برنامج العمؿ بمعرفة وحدتي خطة عمؿ البحر المتوسط -

اتفاقية برشمونة المتيف يديرىما برنامج األمـ

المتحدة لمبيئة (وحدة التنسيؽ وبرنامج تقييـ مكافحة التموث في إقميـ البحر المتوسط

) .وقد حدد االستعراض الوظيفي

الوظائؼ الرئيسية التي ينبغي أف تقوـ بيا ىاتاف الوحدتاف؛ وميارات الموظفيف المطموبة ألداء ىذه الوظائؼ ،واإلجراءات

المالية واإلدارية المبسطة ،وعمميات صنع القرار والمساءلة المعززة  .وكاف االستعراض تطمعياً ُليعد برنامج األمـ المتحدة
لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتو سط لتناوؿ المياـ والمتطمبات المتطورة التي يتمقيانيا مف األطراؼ المتعاقدة عمى نحو
أفضؿ.
وفي اجتماع المكتب الموسع الذي انعقد في أثينا ،اليوناف ،في  3إلى  5أكتوبر  ،2011طالب األعضاء األمانة بالتوسع
في االستعراض الوظيفي ليشمؿ منظومة خطة عمؿ البحر المتوسط بأكـ

ليا بما في ذلك في مراكز األنشطة اإلقميـ ية

بناء عمى استنتاجات مف اجتماعات اؿمكتب الموسع تـ
اؿمختمفة وينبغي لذلؾ استشارتو ا بطريقة مناسبة .عالوة عمى ذلؾ ،و ً
االتفاؽ خالؿ االجتماع المركزي لألمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتوسط ،عمى أف تقييـ اإلدارة عف طريؽ األداء
يجب أف يتـ توليو بطريقة مف شأنيا تعزيز التحميؿ الوظيفي مف خالؿ ضماف تقييـ مبني عمى األداء والمخرجات ؿكؿ

مكوف.

ومف أجؿ استكماؿ االستعراض الوظيفي ،يحتاج برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتوسط إلى خدمات بعثة
خبراء لمعمؿ عف كثب مع الكيا نات أو وكاالت األمـ المتحدة المتعاونة األخرى والمسؤولة عف إدارة مراكز األنشطة

اإلقميمية.
الغرض

ستتولى البعثة القياـ بكؿ مما يمي:
 .1تقييـ برنامج العمؿ الممتد لخمس سنوات والبروتوكوالت ،وتحديد األنشطة ذات األولوية فيما يتعمؽ بكؿ مف
العناصر استناداً إلى مقر ار ت األطراؼ المتعاقدة؛ والسيما المقرر المعني بالحوكمة
المعني بالواليات المنوطة بكؿ مف العناصر ( ،IG.19/5مراكش )2009؛

(ألميريا ،)2008 ،والمقرر
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 .2النظر في التقييمات السابقة التي أجرتيا منظومة خطة عمؿ البحر المتوسط؛
 .3أخذ العالقات مع المؤسسات األخرى بعيف االعتبار مف خالؿ كامؿ نظاـ خطة عمؿ البحر المتوسط
 .4تحديد الوظائؼ الضرورية لتنفيذ ىذه األولويات؛
 ` .5تحديد الميارات والخبرات لتأميف ىذه المياـ؛
 .6تقييـ االنجازات وفؽ النتائج المنتظرة والممارسات الحسنة خالؿ الفترات السنوية المزدوجة الخمس
 .7تقييـ استعراض اإلجراءات الـ الية واإلدارية المنفذة حتى تاريخو واقتراح التغييرات اإلضافية ،حسب االقتضاء ،مف
أجؿ تبسيط وتعزيز عمميات صنع القرار والمساءلة؛
 .8مساعدة العنصر المعني في إعداد ىيكؿ تنظيمي وتوصيؼ وظيفي استناداً إلى المجموعات الوظيفية واألولويات؛
 .9تقييـ االستدامة المالية لمتؾاليؼ ،والتقاسـ العادؿ لمموارد المتاحة بيف جميع مكونات خطة عمؿ البحر المتوسط
مف أجؿ ضماف تنفيذ سريع لبرنامج العمؿ.
نطاق العمل

يجب القياـ بالمراجعة الوظيفية بشكؿ يشرؾ الجميع عبر االستشارة لجميع عناصر خطة عمؿ البحر المتوسط.


سيقيِّـ االستعراض الوظيفي كؿ ـ ف العناصر في إجمالييا في مقابؿ رؤيتو واستراتيجية الخمس سنوات

 .وبذا

سيكوف قائماً عمى الوظيفية  .وقد يحدد الثغرات وعدـ المواءمة ؼ ي المسؤوليات المنوطة بالوحدات ،التوصيؼ
الوظيفي ،خطوط اإلبالغ واألداءات الشاممة.



سيكوف االستعراض الوظيفي أداةً عممية ؿضماف تبني خ طة عمؿ البحر المتوسط لممطالب الموضوعية واإلدارية
لألطراؼ المتعاقدة لتعزيز األداءات أثناء تأميف التناسؽ بيف المصادر المالية المتاحة  .بما في ذلؾ طرؽ تحسيف
نسبة الموظفيف إلى األنشطة وعند القياـ بذلؾ ،سيأخذ االستعراض الوظيفي في االعتبار جميع المصادر المتاحة
ؿؿعناصر دوف أف تقتصر عمى نفسيا بالنسبة ؿموارد الصندوؽ االئتماني لخطة عمؿ البحر المتوسط.



وينبغي أف يبني عمى خبرات ممارسات عناصر البحار اإلقؿيمية وغيرىا مف المنظمات الشبيية ،بالشكؿ المالئـ.



ينبغي أيضاً البناء عمى اؿمصداقية وصورة إيجابية لممكونات مما يسيـ ؼي الموقؼ الشعبي العاـ مف خطة عمؿ
البحر المتوسط.
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ينبغي تقييـ رضا الموظفيف ،فضالً عف رضا الزبوف  /العميؿ كمعيار لقياس األداء.



المبادئ التوجييية التي ينبغي تطبيقيا في ىذه الممارسة ىي كالتالي  :مالؾ الموظفيف ٍف
كاؼ بقدر اإلمكاف لغرض
تنفيذ األوليات االستراتيجية التي تحددت لبرنامج العمؿ الممتد لخمس سنوات ،ولتحقيؽ والية كؿ مف العناصر؛

ورتب الوظائؼ تتبع معايير كفاءة وتعويض المنظمة في العمميات المشابية؛ تقيد تاـ بتقديرات الموازنة؛ ويجري
العمؿ عمى نحو احترافي ومحايد وعممي .وينبغي أف يقترح االستعراض تنفيذاً دورياً وضرورياً لتوصياتو.

المخرجات:
ُ


تقرير يحتوي عمى ما يمي:
 oالتوصيات حوؿ الوظائؼ الرئيسية التي ينبغي عمى كؿ مف العناصر أداؤىا لتنفيذ أولويات اتفاقية
برنامج األمـ المتحدة لمبيئة

 /خطة عمؿ البحر المتوسط -

اتفاقية برشمونة كما حددتيا األطراؼ

المتعاقدة؛
 oاؿتوصيات بشأف تقاسـ موارد الموازنة بيف جميع مكونات خطة عمؿ البحر المتوسط؛
 oالتوصيات بشأف ميارات وخبرات الموظفيف المطموبة ألداء ىذه الوظائؼ؛

 oتقييـ الحالة الراىنة لإلجراءات المالية واإلدارية والتوصيات بشأف اإلجراءات التي ينبغي تحسينيا؛
 oجدوؿ مقترح لممالؾ الوظيفي ،ىيكؿ تنظيمي تيواءـ مع الموارد المتاحة والتقديرات المستقبمية؛
 oخطة لمتكيؼ اؿضروري مع جدوؿ المالؾ الوظيفي في الوقت المناسب تحترـ القيود المفروضة عمى
الميزانية ،وتحدد بوضوح اإلجراءات ؛

 oاالقتراحات بشأف ىيكؿ مكتبي وتوصيؼ وظيفي معدؿ.
 oموجز يتألؼ مف ثالث إلى خمس صفحات لمتوص يات الصادرة ُيمقي الضوء عمى األسباب المنطقية
وراء التغييرات المقترحة.

 oالتوصيات عمى تطوير مختمؼ أنواع أداء اإلدارة  ،مع التمييز بيف الميمات جيدة التنظيـ واألنشطة
وغيرىا ،والميمات األقؿ تنظيما ،التي تتعمؽ بالمشاريع البحثية .
اإلطار الزمني والمكونات
ينبغي اتخ اذ ترتيبات لضماف تنفيذ االستعراض وتنفيذىا خالؿ عاـ  2012وعمى كامؿ االستشارات الضرورية التي تجري
عاـ  2013مف أجؿ تحضير اقتراح خاص بتنفيذ نتائج االستعراض الوظيفي وتبعاتو عمى الموازنة ،تعرض لمفحص وتبني
األطراؼ المتعاقدة خالؿ االجتماع الػ. 18
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ستقوـ البعثة ببع ض العمؿ التحضيري قبؿ وصوليا وتقضي مدة ال تتجاوز أسبوعاً واحداً في موقع كؿ مف العناصر

.

يمكف استكماؿ المساعدة في إعداد التوصيؼ الوظيفي بعد زيارة كؿ مف العناصر ،حسب االقتضاء.

سيتكوف الفريؽ مف نوعيف مف الخبراء  :خبير فني في مسائؿ البيئة؛ وخبير في إدارة التغيي ر .يمكف استكماؿ التوصيؼ
الوظيفي المعدؿ المقترح خارج الموقع بعد انتياء البعثة ولكف بالتعاوف مع كؿ مكوف.
أسموب العمل
ستعمؿ البعثة بالتشاور عف كثب مع كافة الوحدات اؿوظيفية وموظفي المكتب واإلدارة والمكتب الموسع.
أىداؼ البعثة مرة أخرى ،وعرض البعثة لممنيجية المقترحة عمى

ستبدأ البعثة باجتماع لمموظفيف يجري خاللو عرض

الموظفيف الستكماؿ عمميـ  .سيتـ إحاطة جميع الموظفيف بالنتائج المبدئية في نياية البعثة قبؿ إنياء أعضائيا زيارتيـ

لمموقع.
سيتـ تسميـ التقرير النيائي واالقتراح العاـ لمبعثة إلى وحدة التنسيؽ في الوقت الـ حدد وعرضيما عمى كافة العناصر.
مصادر المعمومات


مؤتمر أطراؼ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة

 /خطة عمؿ البحر المتوسط في تشريف الثاني

 /نوفمبر ،2009

الممحؽ  ،1برنامج العمؿ الممتد لخمس سنوات ( )2014-2010والمقرر  IG 19/5حوؿ الواليات المنوطة بكؿ
مف عناصر خطة عمؿ البحر المتوسط؛




إعالف مراكش.2009 ،

ورقة الحوكمة ،مقرر مف مؤتمر األطراؼ في ألميريا ،كانوف الثاني  /يناير 2008؛

برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتوسط -

برنامج عمؿ وميزانية اتفاقية برشمونة

(-2012

)2013


تقرير مراجعة األداء المالي لبرنامج األمـ الـ تحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتوسط (حزيراف  /مايو )2009؛



الييكؿ التنظيمي والتوصيؼ الوظيفي لمعنصر



المقررات المواضيعية لألطراؼ المتعاقدة الصادرة في  2008و2009



التقييـ الخارجي لخطة عمؿ البحر المتوسط  2005والتقييمات السابقة التي أجريت عمى مستوى العناصر



التقرير االستشاري حوؿ تعبئة الموارد وجمع التبرعات.

ال م لحق 3

استراتيجية تعبئة الموارد لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة  -خطة عمل البحر المتوسط
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استراتيجية تعبئة الموارد
تقترح ىذه االستراتيجية سبؿ لمحصكؿ عمى األمكاؿ اإلضافية لدعـ أىداؼ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر
المتكسط ،كتحسيف اتساؽ كتنسيؽ إدارة البرنامج مف أجؿ دعـ جيكد تعبئة المكارد  .كيعرض اؿممحؽ األكؿ قائمة مفصمة
باألنشطة المدرجة في برنامج عمؿ  2013-2012كالتي لـ يتـ الحصكؿ عمى تمكيميا بعد  .كتتضمف الكثيقة التعميقات
التي صدرت عف األطراؼ المتعاقدة.
الخمفية العامة
المتمثؿ في اتفاقية برشمكنة في  1975ك 1976عمى التكالي ،تحت
اعتُمدت خطة عمؿ البحر المتكسط كاطارىا القانكني ُ
مظمة برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  .كتتمثؿ األىداؼ الرئيسية التفاقية برشمكنة في تقييـ كمكافحة التمكث البحرم؛ كضماف
اإلدارة المستدامة لممكارد الطبيعية البحرية كالساحمية؛ كادراج حماية البيئة في التنمية االجتماعية كاالقتصادية؛ كحماية البيئة
البحرية كالمناطؽ الساحمية؛ كحماية التراث الطبيعي كالثقافي؛ كتعزيز التضامف بيف البمداف الكاقعة عمى ساحؿ المتكسط؛

َّ
المحددة
كالمساىمة في تحسيف نكعية الحياة في إقميـ المتكسط  .كتكضح اتفاقية برشمكنة ،سبعة بركتكككالت تتناكؿ الجكانب

لمحفاظ عمى البيئة المتكسطية ،كتستكمؿ اإلطار القانكني لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط.

.

كيعد برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط إطا انر قانكنيان كعممية لكضع السياسات فريدة مف نكعيا
ُ
كبصفتو الييئة التي تكفؿ مراعاة اتفاقية برشمكنة يتكلى تنسيؽ تنفيذ االتفاقية كالبركتكككالت المتعمقة بيا  .كيحظى الدكر
التاريخي لممتكسط باعتراؼ كاسع النطاؽ ،كيحترـ مف ِقبؿ األطراؼ المتعاقدة كغيرىا مف األطراؼ الفاعمة الرئيسية في
اإلقميـ .كما أف الييكؿ الرئيسي لحككمة البيئة في المتكسط ،كالذم يحظى ببرنامج مستمر لفترة طكم

لة لرصد التمكث،

كشبكة مف جيات التنسيؽ في البمداف الشريكة ،كشبكة متنكعة مف مراكز األنشطة اإلقميمية ،ىك الذم يقدـ خبراتو لعممية
تنفيذ االتفاقية كبركتكككالتيا في بمداف المتكسط.
كتُعد البمداف الكاحدة كالعشركف الكاقعة عمى ساحؿ البحر المتكسط كبمداف االتحاد األك ركبي األطراؼ المتعاقدة في اتفاقية
برشمكنة .كىي التي تتخذ القرار بشأف استراتيجيات خطة عمؿ البحر المتكسط كبرامجيا كميزانيتيا ،كذلؾ مف خالؿ اجتماع
كزارم ينعقد كؿ سنتيف  .كتتكلى كحدة تنسيؽ  ،تتخذ مقرىا في أثينا القياـ بالكظائؼ القانكنية كالتمثيمية ،كتسييؿ الحكا ر،
كتنسيؽ برنامج عمؿ خطة عمؿ البحر المتكسط  .كىناؾ ستة مراكز لألنشطة إقميمية كبرنامج ،كىي التي يطمؽ عمييا

عناصر خطة عمؿ البحر المتكسط ،تساعد بمداف المتكسط عمى الكفاء بالتزاماتيا بمكجب االتفاقية كبركتكككالتيا  :كتُعد
كحدة التنسيؽ كبرنامج تقييـ مكافحة التمكث ؼ م إقميـ البحر المتكسط ،في اليكناف مسؤكلة عف تقييـ ك مكافحة التمكث
البحرم؛ كالمركز اإلقميمي لالستجابة في حاالت الطكارئ الناشئة عف التمكث البحرم في إقميـ البحر األبيض المتكسط ،في
مالطا ،مسؤكالن عف االستجابة لطكارئ التمكث البحرم؛ كمركز األنشطة اإلقميمي لممناطؽ

المتمتعة بحماية خاصة ،في

تكنس ،مسؤكالن عف التنكع البيكلكجي كالمناطؽ المحمية؛ كمركز األنشطة اإلقميمي التابع لبرنامج التدابير ذات األكلكية ،في
كركاتيا ،مسؤكالن عف تعزيز إدارة المناطؽ الساحمية المتكاممة؛ كمركز األنشطة اإلقميمي لمخطة الزرقاء ،في فرنسا ،مسؤكالن
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عف التحاليؿ المستقبمية لمبيئة كالتنمية المستدامة؛ كمركز األنشطة اإلقميمي لإلنتاج النظيؼ ،في إسبانيا ،مسؤكالن عف

االستيالؾ كاإلنتاج المستداميف؛ كمركز األنشطة اإلقميمي لممعمكمات ،في إيطاليا ،مسؤكالن عف نظـ المعمكمات البيئية.
كيحصؿ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط عمى التمكيؿ في المقاـ األكؿ مف األطراؼ المتعاقدة مف
خالؿ االشتراكات المقدرة في الصندكؽ االستئماني لخطة عمؿ البحر المتكسط

 .كتتمثؿ مصادر التمكيؿ األخرل في

المساىمات الطكعية مف المفكضية األكركبية كاألط راؼ المتعاقدة فييا ،كمنظمات األمـ المتحدة ،كمرفؽ البيئة العالمية،

كغيرىا مف الجيات المانحة المخصصة  .كبذا يتمتع برنامج األمـ المتحدة لمبيئة

 /خطة عمؿ البحر المتكسط بأساس

تمكيمي متيف كال يعتمد عمى جيات التمكيؿ الخارجية فيما يتعمؽ بأنشطتو األساسية

 .كمع ذلؾ فـ ف أجؿ تحقيؽ كامؿ

إمكاناتو كتنفيذ جدكؿ عممو الطمكحُ ،يعد جمع التبرعات جزنءا ال يتج أز مف عمؿ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة
البحر المتكسط.

 /خطة عمؿ

لذا فيمكف لمنظكمة خطة عمؿ البحر المتكسط البناء عمى الخبرة الكاسعة في جمع التبرعات ،كلكنيا في حاجة إلى استبداؿ
النيج الذم يتسـ باالرتجالية ،حيث يصارع كؿ مف عناصر الخطة لمحصكؿ عمى المكارد مف أجؿ تحقيؽ أىدافو ،ليحؿ
محمو نيج أكثر تنسيقان كنظامان  .كسيبني ىذا النيج عمى التنفيذ المستمر لممقرر الذم اعتمدتو األطراؼ المتعاقدة في 2008
سييسَّر مف خاللو  .كسيككف العمؿ عمى تحقيؽ صكرة أفضؿ كمنظكمة أشد
لتحسيف التنسيؽ كاالتساؽ كادارة البرنامج ،كما ُ
تماسكان لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط ،كفقان لما أكصت بو استراتيجية المعمكمات كاالتصاالت

 ، 2015-2010عمى نفس القدر مف األىمية في دعـ جيكد تعبئة المكارد

 .لذا فقد آف ا ألكاف لكضع استراتيجية تعبئة

المكارد تسعى لتحقيؽ األىداؼ التالية:


تأمين التمويل والدعم الكافي لتحقيق أهداف برنامج األمم المتحدة لمبيئة  /خطة عمل البحر المتوسط من أجل
تنفيذ خطة عمل البحر المتوسط عمى النحو الوارد في خطة السنوات الخمس؛



الحصول عمى التمويل الطوعي مناسب التوقيت والمرن والذي يمكن التنبؤ به ،إلتاحة التخطيط طويل األجل

لألنشطة؛

كسيككف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ مزيج مف المكارد المالية التي تتكجو إلى دعـ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر
المتكسط في مجمميا ،كتستيدؼ نطاقان كاسعان مف األنشطة ،بما ؼم ذلؾ الكظائؼ األساسية؛ ككذلؾ األنشطة المحددة ذات
األكلكية التي تتضمنيا الخطط ذات الصمة كالتي يتـ الحصكؿ عمييا في إطار نيج متسؽ كاستراتيجي كنظامي.

تعبئة الموارد والعالقات مع الجهات المانحة
ال يمكف لتعبئة المكارد أف تحدث في معزؿ عف األمكر األخرل ،بؿ ينبغ م كضعيا في السياؽ األعـ ألىداؼ برنامج األمـ
المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط كاستراتيجياتيما كأىدافيما كأنشطتيما  .كيتكقؼ نجاح جيكد تعبئة المكارد عمى
جكدة أداء المنظمة ككؿ  :عمى التصكرات التي تتعمؽ بأجيزتيا الرئاسية كقيادتيا كمكظفييا ،كعمى القيمة التي

تضيفيا،

UNEP(DEPI)/MED IG 20/8
Annex II
Page 241

كعمى مدل مناسبة أنشطتيا كمردكديتيا  .لذا فإف تعبئة المكارد تتطمب تضافر الجيكد عمى كافة مستكيات المنظمة لعرض
قضية طمبيا لمدعـ  :بتبرير الخطط كالميزانيات كايضاح قيمتيا المضافة كنتائجيا كآثارىا ،ككذلؾ المساءلة حكؿ األمكاؿ

المقدمة.
التطورات في مجتمع الجهات المانحة
لقد شيد سمكؾ الجيات المانحة تغي انر كبي انر خالؿ السنكات العشر أك الخمس عشرة الماضية  .كجاء ىذا التغير نتيجة لمبادئ
إعالف باريس كبرنامج عمؿ أك ار  .كفي حيف أف ىذه المبادئ قد ُكضعت تحديدان إلضفاء المزيد مف الفعالية عمى المعكنة
المقدمة لمبمداف المتلقية ،إال أنيا قد أثرت عمى سياسات الجيات المانحة بصفة عامة ،بما في ذلؾ في تقديـ المعكنة إلى

األمـ المتحدة كغيرىا مف المنظمات الدكلية  .فالجيات المانحة تقدـ عمى نحك متزايد المعكنة لدعـ االستراتيجيات العامة
لمجية المتمقية ،كتعتمد عمى أنظمة المتمقيف الخاصة باإل بالغ كالمساءلة ،كتكائـ نيكجيا مع الجية المتمقية  .كتتكقع الجيات

المانحة أف تُ َّ
كجو السياسات إلى تحقيؽ األىداؼ الكاضحة ،كأف يتـ رصد التقدـ في اتجاه تحقيؽ ىذه األىداؼ ،كأف تشترؾ
الجيات المانحة كالجيات المتمقية في مسؤكلية تحقيؽ ىذه األىداؼ  .كنتيجة لذلؾ فإف اؿ معكنة تقدـ عادة تحت مظمة
شراكات استراتيجية كاسعة النطاؽ كتدابير لمتعاكف بيف الجية المانحة كالمتمقي استنادان إلى األىداؼ التي يتفقاف عمييا

.

كباختصار ،فإف الجيات المانحة لـ تعد تقدـ الماؿ ببساطة ،بؿ إنيا تتكقع أف تككف شريكان نشطان.

كفي حيف أف تمؾ تعد اتجاىا ت مشتركة ،إال أف التمكيؿ قد ال يمكف التنبؤ بو حيث أف الجيات المانحة تكجييا السياسات

األجنبية كالمحمية ،ككذلؾ اإلعالـ ،كالمنظمات غير الحككمية كاألفراد في اختياراتيـ التمكيمية  .كذلؾ فإف سياسات الجيات

المانحة كتعاريفيا كأكلكياتيا كمتطمبات اإلبالغ لدييا ال ت از ؿ تختمؼ اختالفان كبي انر فيما بينيا كتفتقر إلى التنسيؽ كالمعايير .
لذا فإف المنظمات عمى الجانب اآلخر عمييا أف تتعامؿ مع مزيج مف السياسات كالممارسات ،التي ال ينتج عنيا مجتمعة

بالضركرة نظامان متسقان لمتمكيؿ.
كيبدك أف برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط يكاجياف ىذا المزيج مف التمكيؿ المخصص كال يستفيداف
مف االتجاىات الناتجة عف إعالف باريس  /برنامج عمؿ أك ار  .كتكاجو منظكمة خطة عمؿ البحر المتكسط عبئ العمؿ
الجسيـ الناتج عف ضركرة التعامؿ مع أشكاؿ متعددة مف الظركؼ كاألطر الزمنية كاألشكاؿ عند تقديـ الك

ثائؽ كالتقارير .

كما أف عدـ إمكانية التنبؤ التي تعكؽ التخطيط كالتنفيذ ،كتكمفة المكظفيف الباىظة ،كضركرة تسديد الدفعات المقدمة كايجاد
التمكيؿ المناسب ،تضاؼ جميعيا إلى ىذه التحديات.
كليككف نيج تعبئة المكارد أكثر حسمان كاتساقان ينبغي أف يستيدؼ الحد مف االعت

ماد عمى مزيج مف التمكيؿ الصغير

المخصص مف مصادر عديدة ،كأف يستخدـ المكارد التي في إمكانيا أف تدعـ نطاقان كاسعان مف األنشطة في المنظكمة

بأكمميا ،كالتي تشمؿ تمكيؿ تكمفة المكظفيف حتى تخفؼ مف أعباء الصندكؽ االستئماني لخطة عمؿ البحر المتكسط.
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`تمويل األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية
تُعد الحككمات ،كالسيما حككمات البمداف الصناعية الغنية ،المصدر الرئيسي لمتمكيؿ بالنسبة لألمـ المتحدة كالمنظمات
الدكلية كالمنظمات غير الحككمية  .كتتمقى منظمات األمـ المتحدة عادة ما بيف  80إلى  95مف تمكيميا مف أكبر عشر
جيات مانحة في ىذه الفئة  .كفي حيف أف ثمة تقدـ قد أحرز في تكسيع قاعدة الجيات المانحة لتشمؿ القطاع الخاص ،إال
أف دخؿ االقتصادات الناشئة كالعالـ العربي مف تمؾ المصادر ال يزاؿ متكاضعان  .كتستثنى مف ذلؾ منظمة اليكنيسيؼ ،التي

تتمقى ما يزيد عف مميار دكالر أمريكي ،أم ثمث دخميا ،مف القطاع الخاص ،كىك يتككف مف المساىمات الصغيرة التي
يقدميا عدد كبير مف األفراد في شتى أنحاء العالـ عمى نحك منتظـ.

كتمثؿ المؤسسات كيانات خاصة ،يؤسسيا األفراد أك الشركات أك المجمكعات لتكزيع األمكاؿ عمى المنظمات ،كفي بع ض
األحياف عمى بعض المحتاجيف مف األفراد  .كىي مستقمة ،كليا دخميا الخاص ،كتعمؿ كفقان لممعايير التي تحددىا مصادر

التمكيؿ كمؤسسكىا األصميكف .كىي تشبو ككاالت المعكنة الحككمية في أنيا تأسست خصيصان مف أجؿ تقديـ المنح المالية .

لذا فيمكف تطبيؽ المنيجيات كالنيكج نفسو ا عند التعاكف مع كمييما .

أما العمؿ مع مصادر القطاع الخاص بخالؼ المؤسسات فيتطمب نيكجان كميارات كشبكات مختمفة

 .كاحالة األثرياء مف

األفراد كالشركات كالجميكر بأكممو إلى جيات مانحة يتضمف القدرة عمى العثكر عمييـ كفيميـ كاقناعيـ بدعـ المنظمة

.

كتتمتع العناصر الـ ختمفة لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط بالخبرة في مجاؿ جمع التبرعات مف

الجيات المانحة ثنائية كمتعددة األطراؼ (كالسيما األطراؼ المتعاقدة ،كمرفؽ البيئة العالمية ،كالمفكضية األكركبية ) كمف
الجيات الخاصة بدرجة محدكدة.

كقد أكجدت كافة المنظمات تقريبان التي تعتمد عمى التمكيؿ الطكعي قدرات مخصصة لتعبئة المكارد  .كيتكقؼ عدد المكظفيف

عمى حجـ كنكع كنطاؽ مصادر التمكيؿ ،كيتراكح ما بيف عدد قميؿ مف المكظفيف كمئات المكظفيف (كتُعد منظمة اليكنيسيؼ
مثاالن عمى النكع األخير ) .كبصفة عامة ،يتطمب جمع التبرعات مف الحككمات كالمؤسسات استثمارات أقؿ مف جمع
التبرعات مف القطاع الخاص.

االتساق والتنسيق وادارة البرنامج
ينبغي أف تككف الجيات المانحة عمى ثقة مف أف األنشطة التي تُقدـ إلييا الدعـ قد َخضعت لممراجعة الدقيقة كلتحديد
األكلكيات ،كأف مساىماتيا تدار بكفاءة  .لذا فإف اإلدارة الجيدة لمبرامج تُعد أساسان ىامان لنجاح تعبئة المكارد  .كذلؾ فإف
عرض الخطكط العريضة المقنعة لألنشطة كالميزانيات ،مف خالؿ التقارير عف استخداـ التمكيؿ يكتسي بالقدر نفسو مف

كيعد أداة ىامة لتعبئة المكارد.
األىمية لمحصكؿ عمى التمكيؿ ُ
كتقدـ كرقة الحككمة ( )UNEP (DEPI)/MED IG. 17/4سمسمة مف التكصيات ،بدأ تنفيذ العديد منيا بالفعؿ ،حكؿ
كيفية تحسيف االتساؽ كالتنسيؽ كادارة البرامج ،كالتي تتسـ باألىمية البالغة لنجاح تعبئة المكارد  .كذلؾ فمف األىمية بمكاف
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إدخاؿ دكرة لمتخطيط كالتنفيذ كالرصد كالتقييـ ،كبرنامج عمؿ يـ تد لخمس سنكات يتناكؿ ستة مكضكعات رئيسية ،أال كىي :
الحككمة؛ اإلدارة المتكاممة لممناطؽ الساحمية؛ التنكع البيكلكجي؛

مكافحة التمكث كالكقاية منو؛ االستيالؾ كاإلنتاج

المستداماف؛ تغير المناخ  .كتكفر خطة السنكات الخمس كخطة الثنائية التي تتسـ بالمزيد مف التحديد ،كاؿ

ميزانية ،إطا انر

لمنيكج كالنتائج المقدمة كالمفاكضات مع الجيات المانحة ،كينبغي أف َّ
يكجو أم تمكيؿ خارجي إلى أىداؼ الخطط  .كسيككف
مف األفضؿ أف تصاغ كمتا الكثيقتيف في شكؿ سيؿ االستخداـ ،يستيدؼ الشركاء الخارجييف الميتميف ككذلؾ الستخداميما
ككثيقتيف داخميتيف  .كسيؾكف مف األفضؿ أيضان إضافة مكجز تكضيحي حكؿ التكجو المستقبمي كاألىداؼ االستراتيجية

لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط .كينبغي أف تجيب الكثيقتيف عمى أسئمة بسيطة كأساسية في الكقت

نفسو ،مثؿ ما الذم تفعمو المنظمة ،ككيؼ ،كالى أيف ينبغي أف تتكجو ؼ م المستقبؿ ،كما الذم تحتاج إليو المنظمة لكي
تحقؽ أىدافيا المعمنة  .كينبغي أف تكضح االستراتيجية األىداؼ الرئيسية ،كخطكط العمؿ األساسية ،كاألكلكيات ،كالنتائج
المتكقعة ،كاألساليب المستخدمة لضماف األداء الجيد.
كينبغي أف تيدؼ الخطط إلى أ ) أف تككف أساسان لتعبئة المكارد؛ ب ) أف تشجع التمكيؿ الذم يمكف التنبؤ بو كالذم يتسـ

بالمركنة؛ ج) أف تعزز التكزيع المنصؼ لممساىمات؛ د ) أف تشجع عمى المزيد مف االتساؽ كالتنسيؽ؛ ىػ ) أف تعكس صكرة
احترافية لممنظمة.
كقد أدخؿ خالؿ السنكات القميمة الماضية إطار متيف لمتخطيط سيعكد بالفائدة عمى برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ
البحر المتكسط بما يتسـ بو ىيكمو مف التنكع كالمركنة ،كيسيؿ إلى جيكد تعبئة المكارد.
الجهات المانحة الحالية والمحتممة
لعادم
مكؿ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط مف ِقبؿ األطراؼ الـ تعاقدة مف خالؿ االشتراكات ا ة
م َّ
ُ
التي تقدـ كؿ سنتيف إلى الصندكؽ االستئماني لخطة عمؿ البحر المتكسط .كرغـ أف ذلؾ يكفر أساسان صمبان لمتمكيؿ ،إال أف
المبمغ ،كيقدر حاليان بنحك  5,5مميكف يكرك سنكيان ،لـ يزداد خالؿ الثنائيات الثالث الماضية نتيجة لتجميد مبمغ المساىمات

الذم تحد د في  .2004كفي الكاقع أف التضخـ في تمؾ الفترة قد أدل إلى تآكؿ األمكاؿ ،في حيف تزايدت الطمبات عمى
منظكمة خطة عمؿ البحر المتكسط  .كقد أقرت األطراؼ المتعاقدة في اجتماعيا في مراكش في

 2009أف فؾ التجميد

ضركريان إلمكانية اإلنجاز الناجح لمعديد مف المياـ المنكطة بو ا .لكف في الكقت الحاضر تمثؿ األزمات المالية األخيرة

تحديان لتنفيذ ىذه التكصيات.

لذا فإف التمكيؿ الطكعي اإلضافي لتنفيذ األىداؼ الرئيسية التي ينطكم عمييا جدكؿ أعماؿ طمكحُ ،يعد ضركرة كجانب مف
عمؿ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط منذ تأسيسيما  .كيتمثؿ ثمث التمكيؿ اإلجمالي الذم يتكفر
لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط في المساىمات الطكعية  .كفي حيف أف األطراؼ المتعاقدة،
كالسيما إيطاليا كفرنسا كاسبانيا كاليكناف كالبمداف المضيفة لمراكز األنشطة اإلقميمية قد قدمت معظـ التمكيؿ الطكعي في
الماضي ،إال أف أطراؼ فاعمة أخرل ،كالسيما االتحاد األكركبي كمرفؽ البيئة العا

تحظى بمكارد أكفر لمكاجية مصادر القمؽ المتنامية فيما يتعمؽ بالبيئة

لمية ،قد أكجدت طرؽ تمكيؿ جديدة

 .كقد أفاد تمكيؿ االتحاد األكركبي كمرفؽ البيئة
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العالمية برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط إفادة كبرل ،حيث أتاح تنفيذ األىداؼ الرئيسية لخطة

السكات الخمس عمى نحك أكثر استدامة ،مع تكفير الدعـ عمى نحك متزايد في إطار الشراكات االستراتيجية ،عمى أساس
ن
األىداؼ المشتركة  .كتيدؼ ىذه االستراتيجية إلى تكسيع قاعدة المانحيف لتتجاكز الجيات اآلنؼ ذكرىا  .كتتضمف مصادر
التمكيؿ الحالية كالمحتممة المتاحة لبرنامج األـ ـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط ما يمي:
الجيات المانحة ثنائية األطراؼ مف بيف األطراؼ المتعاقدة أساسان كليس حص انر  .كىي تضطمع بالمسؤكلية األساسية تجاه

منظكمة برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط بصفتيا المؤسس كالمالؾ ،كتقترح البرامج كتتخذ الق اررات

بشأنيا ،كيمكنيا ضماف أف المطالب المكجية إلى المنظكمة تتناسب مع ا لمكارد المتاحة لدييا .كيمكنيا كذلؾ أف تككف مثاالن
يحتذل ،فإخالصيا لممنظكمة يقنع الجيات المانحة بأف تشارؾ في الدعـ كيميميا  .كفي حيف أف الكضع المالي الراىف يحد
مف التمكيؿ المتاح ،إال أنو ينبغي بذؿ كافة الجيكد لزيادة التمكيؿ الطكعي مف ىذه الفئة

 .أما الجيات اؿثنائية مف خارج

األطراؼ المتعاقدة ،ففي حيف أنيا ميتمة بالمسائؿ البيئية التي تؤثر في إقميـ المتكسط ،إال أنيا ناد انر ما تساىـ في أنشطة

خطة عمؿ البحر المتكسط.

االتحاد األكركبم كمرفؽ البيئة العالمية  .مف المتكقع أف مظؿ االتحاد األكركبي كمرفؽ البيئة العالمية الج ىتيف المانحتيف
الرئيسيتيف لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة

 /خطة عمؿ البحر المتكسط في المستقبؿ القريب  .كيتكفر تمكيميما مف خالؿ

التمكيؿ المباشر كمف خال ؿ مجمكعة مف المبادرات المختمفة صممت مف أجؿ معالجة نطاقان مف المشكالت البيئية ،عادة
مف ِقبؿ مجمكعات مف الجيات ا لمانحة كالمنظمات  .ك"شراكة المتكسط " (  )MedPartnershipالتي تخضع لقيادة برنامج
األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط كالبنؾ الدكلي ،تتمقى معظـ تمكيميا مف مرفؽ البيئة العالمية ،كتدعـ
األنشطة التي تستيدؼ حماية البيئة البحرية كالساحمية لمبحر المتكسط  .أما برنامج أفؽ  2020فقد كضعو االتحاد األكركبي
كتحالؼ لمشركاء ،كيستيدؼ إزالة التمكث عف البحر المتكسط مف خالؿ أنشطة مثؿ برامج بناء القدرات ،كالكقاية مف التمكث

كمكافحتو كرصده (بما في ذلؾ نظـ تبادؿ المعمكمات).
الجيات المانحة متعددة األطراؼ كالسيما مجمكعة األمـ اؿمتحدة اإلنمائية التي تحظى بمكاتب في معظـ البمداف المعنية

ببرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط ،يمكنيا أف تصبح شريكان قكيان  .ككاف البنؾ الدكلي شريكان في
العديد مف المبادرات ،مثؿ شراكة النظـ اإليككلكجية البحرية الضخمة في

إقميـ البحر المتكسط (المعركفة باسـ

 ،MedPartnershipانظر أعاله) كما يقدـ اآلف الدعـ المباشر لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط
مف خالؿ عنصر "المعرفة كالحككمة " لبرنامج التنمية المستدامة الذم يمكلو مرفؽ البيئة العالمية  .كقد أسس المصرؼ
األكركبي لالستثمار كغيره مف الممكليف مجمكعة لتمكيؿ مشاريع االستثمار المتكسطية  .كذلؾ يمكف استكشاؼ إمكانية
التعامؿ مع مصرؼ التنمية األفريقي.

كيركز عدد مف المؤسسات الخاصة عمى المسائؿ البيئية كينبغي أف يستكشفيا برنامج األمـ المتحدة لمبيئة

 /خطة عمؿ

البحر المتكسط عمى نحك أفضؿ  .كتتضمف األمثمة مؤسسة السنديانة (التخفيؼ مف آثار تغير المناخ كالحفاظ عمى المكارد

البحرية) ،مؤسسة مافا (الحفاظ كالتنكع البيكلكجي ) كمؤسسة األمير ألبرت الثاني في مكناكك  .كيمكف استكشاؼ إمكانية
المزيد مف التعاكف مع مؤسسة تكتاؿ ،التي ساىمت ببعض التمكيؿ في الماضي.
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تمكيؿ القطاع الخاص الذم سبؽ لعناصر برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط أف حصمت عميو عمى
مستكل متكاضع حتى اآلف ،كىناؾ إمكانية االستفاد ة منو بعد أف يتـ تزكيد البرنامج بالقدرة عمى التعرؼ عمى الجيات
المانحة المحتممة في ىذه الفئة كادارة مثؿ ىذه العالقات

 .كينبغي أف يؤخذ في االعتبار عند مفاتحة القطاع الخاص

التحديات كالمخاطر التي قد ينطكم عمييا مثؿ ىذا التعاكف.
االتحاد األكركبي

يحظى برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط بشراكة قكية كمميزة مع المفكضية األكركبية بصفتيا طرؼ
متعاقد نشط في اتفاقية برشمكنة كاحدل كبريات الجيات المانحة كمكجيي السياسات في إقميـ المتكسط
االتحاد األكركبي لمسياسات في قطاع البيئة في تنفيذ اتفاقية

 .كيسيـ كضع

برشمكنة مف خالؿ تشريعات كأنشطة الدكؿ األعضاء ،كمف

خالؿ مجمكعة مف البرامج كالمساعدة التقنية التي يقدميا االتحاد األكركبي لمدكؿ غير أعضاء االتحاد األكركبي في

المتكسط .كيمكف الحصكؿ عمى تمكيؿ االتحاد األكركبي مف خالؿ ما يمي:

 -المنح المباشرة ،المكجية إلى الشراكات طكيمة األجؿ كالمستقرة مع المنظمات الدكلية استنادان إلى األىداؼ المتفؽ

عمييا .كقد استفاد برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط مف منح صغيرة مباشرة مف االتحاد
األكركبي في الماضي.

 -طمبات تقديـ العركض ،كىي عطاءات تنافسية تدار مباشرة مف برككسيؿ أك بمعرفة كفكد االتحاد األكركبي إلى

البمداف .كيمكف أف يككف مصدر التمكيؿ ىذا أكثر فائدة لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط

إذا ما طبؽ نيج أكثر نظامية كاتساقان  .كعند التقديـ لمحصكؿ عمى التمكيؿ بمكج ب ىذه األسمكب ،ينبغي مراعاة
حماية أكلكيات برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط كعبء العمؿ المطمكب.

كاألداة الرئيسية لمتمكيؿ ذات الصمة ببرنامج األمـ المتحدة لمبيئة

 /خطة عمؿ البحر المتكسط ىي برنامج البيئة كاإلدارة

المستدامة لممكارد الطبيعية كالطاقة ،المكاضيعي  .كتقدـ المفكضية األكركبية التمكيؿ لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة بمكجب
مذكرة تفاىـ ُكقعت في  .2004كفي اجتماعيما السنكم رفيع المستكل  2010اتفقت المفكضية األكركبية كبرنامج األمـ
المتحدة لمبيئة عمى إعداد برنامج عمؿ مشترؾ متعدد السنكات تحت مظ لة برنامج البيئة كاإلدارة المستدامة لممكارد الطبيعية
كالطاقة .كقد حصؿ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط حتى اآلف عمى معظـ تمكيمو المباشر مف

االتحاد األكركبي عف طريؽ برنامج البيئة كاإلدارة المستدامة لممكارد الطبيعية كالطاقة ،كيتكفر ىذا الت مكيؿ لكافة البمداف
باستثناء أعضاء االتحاد األكركبي كالبمداف الصناعية  .كيستيدؼ إدخاؿ برنامج عمؿ مشترؾ زيادة إمكانية التنبؤ بتمكيؿ
االتحاد األكركبي لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة كاتساقو  .كسيتـ االتفاؽ عمى إعداد مشركع مف كبيرمف في بداية  2012تحت
مظمة ىذا البرفامج ،كسيدعـ تنفيذ ق نيج النظـ اإليككلكجية كاالستيالؾ كاإلنتاج المستداميف لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة /
خطة عمؿ البحر المتكسط.
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كتتضمف األدكات اؿتمكيمية اؿمكاضيعية اؿمحتممة األخرل الصناديؽ اإلقميمية كصناديؽ تمكيؿ البحكث  .كتشمؿ صناديؽ
تمكيؿ البحكث (البرنامج اإلطارم السابع ) ،الذم بدأه برنامج األمـ المتحدة لمبيئة

ليشارؾ فيو ،برامج في برنامج تمكيؿ البحكث ،برنامج بيغازك كبرنامج برسيكس.

 /خطة عمؿ البحر المتكسط مؤخ انر

أما األدكات التمكيمية التي تعتمد عمى المكقع الجغرافي اليامة بالنسبة لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئ

ة  /خطة عمؿ البحر

المتكسط فتشمؿ األداة األكركبية لمجكار كالشراكة ،التي تغطي بمداف جنكب المتكسط الشريكة ،كاألداة األكركبية لمرحمة ما

قبؿ االنضماـ ،التي تغطي البمداف المرشحة لالنضماـ كالبمداف المنضمة في غرب البمقاف كتركيا  .كىذه األدكات التمكيمية
كانت ىامة لتنفيذ استراتيجيات برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط ،مثؿ االستراتيجية اإلقميمية لمكقاية
مف التمكث الناجـ عف السفف كاالستجابة لو الذم يدعمو مشركعا سيفميد  1كسيفميد  2كينفذه المركز اإلقميمي لالستجابة
في حاالت الطكارئ الناشئة عف التمكث البحرم

في البحر المتكسط  .كلكف ىناؾ مخاكؼ مف أف تغير أكلكيات االتحاد

األكركبي إزاء التنفيذ المباشر لبرامج التعاكف التقني لمككالة األكركبية لمسالمة البحرية ،قد ييدد كالية المركز اإلقميمي

لالستجابة في حاالت الطكارئ الناشئة عف التمكث البحرم في البحر المتكسط كفرص تمكيمو.
كيتـ الكصكؿ إلى معظـ ىذه األدكات مف خالؿ طمب لتقديـ العركض  .كقد شارؾ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ
البحر المتكسط في الماضي في طمب الحصكؿ عمى ىذا التمكيؿ مف خالؿ اتحاد تقكده تمؾ المنظمات  .كقد أعربت بعض

األطراؼ المتعاقدة عف قمقيا مف أف مثؿ ىذا الترتيب قد ييدد أكلكيات األطراؼ المتعاقدة كحياد برنامج األمـ المتحدة لمبيئة
 /خطة عمؿ البحر المتكسط ،بأف ينحاز لمبادرات بعض األطراؼ المتعاقدة مقارنة بغيرىا

 ،أك بمشاركة مراكز األنشطة

اإلقميمية الفردية في مثؿ ىذه المبادرات بدكف التنسيؽ الكافي مع األمانة  .كلـ عالجة ىذه المخاكؼ ،سعى برنامج حديث إلى
ضماف مشاركة كافة منظكمة برنامج األمـ المتحدة لمبيئة

 /خطة عمؿ البحر المتكسط كدعا كافة البمداف المؤىمة إلى

المشاركة .كذلؾ فيناؾ مخاكؼ مف أف العدد الكبير مف المبادرات تحت قيادة المجنة التكجييية سيكجو صناعة القرار عند
تحديد أكلكيات برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط صكب ىيئات قيادة المشاريع كبعيدان عف األطراؼ
المتعاقدة.

كذلؾ فمف األىمية استكشاؼ الفرص التي أتيحت بفضؿ إنشاء أمانة االتحاد مف أجؿ المتكسط ،المكمفة بإيجاد التمكيؿ
لممشاريع ،مع التركيز عمى إزالة تمكث البحر المتكسط.

مرفق البيئة العالمية

أصبح مرفؽ البيئة العالمية كىك منظمة تمكيمية مستقمة تأسست في  1991تتككف مف  182عضكان مف الحككمات كتيدؼ

إلى معالجة قضايا البيئة العالمية ،أكبر صندكؽ عالمي لمتمكيؿ البيئي  .كيعمؿ المرفؽ مع الحككمات ،كالمؤسسات الدكلية،

كالمنظمات غير الحككمية ،كالقطاع الخاص في نطاؽ كاسع مف قضايا البيئة

 .كمثمو في ذلؾ مثؿ العديد مف الجيات

المانحة األخرل ،تحكؿ مرفؽ البيئة العالمية صكب التمكيؿ األكسع نطاقان لمبرامج تماشيان مع إعالف باريس  /برنامج عمؿ

أكرا ،الذم يشجع جيكد البمداف كالمنظمات لتنسيؽ كمكاءمة كادارة المعكنة لتحقيؽ النتائج باستخداـ مجمكعة مف المؤشرات
كالغايات ذات الصمة القابمة لمقياس  .كقد تطكرت مجاال ت عمؿ مرفؽ البيئة العالمية عمى مر السنيف كقد تـ إيالء اىتماـ
كبير إلقميـ المتكسط كالسيما مف خالؿ جية االتصاؿ لممياه الدكلية.
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كتمثؿ شراكة النظـ اإليككلكجية البحرية الضخمة في إقميـ البحر المتكسط جيدان جماعيان يتكلى قيادتو برنامج األمـ المتحدة
لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط كالبنؾ الدكلي لمحد عمى المدل الطكيؿ مف الضغكط البيئية عمى المناطؽ الخطرة التي

حددتيا خطط العمؿ االستراتيجية  .كيشارؾ مرفؽ البيئة العالمية في تمكيمو ،كيتكلى تنفيذ األنشطة في  13بؿدان تعمؿ مف

خالؿ  12ككالة تنفيذية كمف خالؿ الدعـ المالي ألربعة كثمانيف شريكان في التمكيؿ

متكامميف :العنصر اإلقميمي بقيادة برنامج األمـ المتحدة لمبيئة

 .كتتمثؿ ىذه الشراكة في عنصريف

 /خطة عمؿ البحر المتكسط ،كصندكؽ االستثمار بقيادة

البنؾ الدكلي  .كتعالج مسألة االستدامة عف طريؽ إدماج المشركع في اإلطار القانكني كالمؤسسي كالبرنامجي لبرنامج األمـ
المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط  .كييدؼ عنصر التكرار كاالتصاؿ لممشركع إلى تعزيز أفضؿ الممارسات في

شتى أنحاء اإلقميـ كتقديـ الدعـ إلى البمداف مف أجؿ تكرار ىذه الممارسات .كسكؼ يكفر ذلؾ الدعـ مف أجؿ تنفيذ برنامج
كيعد ىذا التكافؿ بيف جية االتصاؿ لممياه الدكلية التابعة لمرفؽ
الخمس سنكات كاستراتيجية تعبئة المكارد في المستقبؿ ُ .
البيئة العالمية ،التي تتكلى قضايا المياه عبر اإلقميمية ،كبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط ،الذم

يسيؿ الحككمة البيئية كيضمف التنفيذ المستداـ لمتدابير المتفؽ عمييا ،مثاالن منقطع النظير.
كفضالن عف ذلؾ سيبدأ برنامج جديد لمرفؽ البيئة العالمية في العاـ القادـ.
التوصيات بشأن تحقيق أهداف تعبئة الموارد

التكصيات التالية المكجية إلى األما نة كالى األطراؼ المتعاقدة ،تتماشى مع كرقة الحككمة

يتـ تنفيذه إلى عند تكفر المكارد.
التكصيات مدرجة في برنامج العمؿ ،إال أف بعضيا لف ُّ

عام



 .كفي حيف أف معظـ ىذه

إعداد برنامج لمسنكات الخمس القادمة لممتكسط ،في شكؿ ِّك
يمؾف مف تبادلو مع الجيات المانحة  .عمى أف يتضـ ف
بياف بالرؤية كالغايات الكاضحة.



تأسيس عالقات عمؿ كثيقة كاحترافية مع الجيات المانحة الرئيسية تقكـ عمى الحكار كالمصداقية كالشفافية،
كالحفاظ عمى ىذه العالقات  .كرعاية العالقات مع الجيات المانحة مف خالؿ االتصاالت غير الرسمية ،كتبادؿ
المعمكمات ،كالحكار حكؿ المكضكعات كالسياسات.



عرض برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط كمنظكمة متسقة كمتكاممة لدييا أىداؼ كبرامج
مشتركة عند المناقشة مع الجيات المانحة كالمبادرات متعددة األطراؼ.



ممارسة التمييز عند مفاتحة الجيات المانحة  :منح األكلكية لتمؾ التي تكفر التمك يؿ كاسع النطاؽ لمبرامج بمكجب
شركط التي َّ
يتمكف برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط مف الكفاء بيا عمى نحك معقكؿ .

ؼالتمكيؿ كاسع النطاؽ يساعد المنظمة عمى االستمرار عمى الدرب صكب تحقيؽ أىدافيا العامة ،في حيف أف

مزيج المساىمات الصغيرة المخصصة تخصيصان دقيقان قد تؤدم إلى تعقيد أك حتى تقكيض أكلكيات المنظمة

نفسيا .فالمساىمات المحددة كالمخصصة عمى نحك دقيؽ ستستيمؾ القدرات المحدكدة لممكتب.


االستخداـ الكامؿ لدعـ كمشاركة األطراؼ المتعاقدة كجيات التنسيؽ كدعاة إلى تمكيؿ كدعـ برنامج األمـ المتحدة

لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط في داخؿ حككماتيا كغيرىا مف الحككمات ،ككذلؾ بيف الشركاء اآلخريف.
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"مالكة" لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر



التأكيد عمى الحاجة إلى األطراؼ المتعاقدة ،بصفتيا



المزيد مف تعميؽ التعاكف مع االتحاد األكركبي أىـ الجيات المانحة لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة

المتكسط ،لتكفير التمكيؿ الطكعي باإلضافة إلى تمكيؿ الصندكؽ االستئماني لخطة عمؿ البحر المتكسط.

 /خطة عمؿ

البحر المتكسط ،كاستكشاؼ مصادر التمكيؿ المحتممة ذات الصمة داخؿ االتحاد األكركبي.


استكشاؼ إمكانية انتداب المكظيفيف مف األطراؼ ا لمتعاقدة كبرامج المكظفيف المبتدئيف مف الفئة الفنية القائمة في
برنامج األمـ المتحدة لمبيئة كغيرىا مف منظمات األمـ المتحدة.



النظر في إدخاؿ طمب لتمقي التمكيؿ يبني عمى خطة الثنائية ،التي ينبغي أف تستيدؼ تقديـ إلى الجيات المانحة

نبذة عف أىداؼ كغايات كأنشطة كمتطلبات برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط.
االتساق والتنسيق وادارة البرنامج



منح أكلكية كبيرة لمتنفيذ المستمر لمتكصيات كتكفير المكارد ليا لتحسيف االتساؽ كالتنسيؽ كادارة البرامج عمى
كيعد ذلؾ ضركريان لنجاح تعبئة المكارد.
النحك الكارد في كرقة الحككمةُ .
جعؿ إدارة كنيكج تمكيؿ الجيات المانحة جزءان ال يتج أز مف دكرة إدارة البرنامج.



دمج تعبئة المكارد في جدكؿ أعماؿ فريؽ التنسيؽ التنفيذم لضماف التنسيؽ كالممكية.



ضماف أف كافة نيكج التمكيؿ تكجييا خطط السنكات الخمس كخطط الثنائيات.



صياغة الخطط كالميزانيات في أشكاؿ سيمة االستخداـ تؤدم إلى تعبئة المكارد كاعداد الكثائؽ لتقديميا لمجيات



إعداد الخطط مشفكعة بمكجز تكضيحي استراتيجي يكضح األىداؼ الرئيسية ،كخطكط العمؿ األساسية،

المانحة.

كاألكلكيات ،كالنتائج المتكقعة ،كاالستراتيجيات المستخدمة لضماف األداء الجيد.


كضع نيج مخطط لو كنظامي لمتقييمات  .فباإلضافة إلى فكائدىا الداخمية الجمية ،تفيد التقييمات في إقناع الجيات



تأسيس نظـ لإلبالغ عف تنفيذ األنشطة ،تستجيب الحتياجات كتكقعات الجيات المانحة فيما يتعمؽ بالييكؿ

المانحة بأف برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط ممتزميف بالتعمـ الذاتي كالتحسف.

كالمحتكل كالشفافية كمناسبة التكقيت  .كتُعد التقارير عف تنفيذ األنشطة كاستخداـ التمكيؿ عمى القدر نفسو مف
األىمية التي لمخطط المكجزة ،كتساعد الجيات المانحة عمى إقناع دكائرىا أف الماؿ المقدـ إلى برنامج األمـ

المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط أنفؽ في محمو  .ككذلؾ فإف تأسيس نظاـ مكحد لإلبالغ ،يككف مقبكالن

لدل أؾبر عدد ممكنان مف الجيات المانحة ،سيككف مفيدان لتجنب أشكاؿ متعددة لإلبالغ.
القدرات والنظم الداخمية لتعبئة الموارد


االستثمار في قدرات مخصصة لتعبئة المكارد ،بدءان بتكفير المالؾ الكظيفي لممناصب الجديدة المقترحة إلدارة

البرامج كتعبئة المكارد .كفي حيف أف الكضع المالي الحالي قد ال يككف مؤديان إلى خمؽ كظائؼ إضافية ،إال أنو ال

يمكف تنفيذ تعبئة المكارد عمى نحك جدم كالتنسيؽ الجيد ليا بدكف ىذه القدرات .كقد يككف مف المناسب إلحاؽ ىذه

الكظيفة بكحدة التنسيؽ  .كينبغي أف تتضمف المياـ الرئيسية كضع كتنفيذ استراتيجيات تعبئة اؿ مكارد؛ كتأسيس
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العالقات المنتظمة كالنظامية مع الجيات المانحة كالحفاظ عمييا؛ كاسداء المشكرة لممنسؽ كلمديرم مراكز األنشطة

اإلقميمية حكؿ التمكيؿ كعالقات الجيات المانحة؛ كالعمؿ مع مراكز األنشطة اإلقميمية في إعداد الطمبات الشاممة؛

كتقديـ الكثائؽ عف األنشطة المخط ط ليا ،كالمتطمبات كالتقارير عف استخداـ التمكيؿ؛ كاحاطة الجيات المانحة
عممان بالتطكرات كاألنشطة عمى نحك نظامي؛ كالتفاكض حكؿ ترتيبات الشراكات الشاممة كاتفاقيات التمكيؿ؛

كتأسيس أنظمة لمتابعة المساىمات في الكقت المناسب ،كالحفاظ عمييا  .كالنظر في تكميؼ المكظفيف في المراكز

كيعد دكر فريؽ التنسيؽ التنفيذم
اإلقميمية لتعزيز التنسيؽ كالتعاكف بيف كحدة التنسيؽ كمراكز األنشطة اإلقميمية ُ .
جكىريان لتكجيو ىذه العممية.


إعداد كاصدار المبادئ التكجييية لمكظفي برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط حكؿ تعبئة
المكارد ،كالتي تستند عمى ىذه االستراتيجية  .كينبغي أف تكضح ىذه المبادئ تكزيع المسؤكليات ،كأطر طمبات
التمكيؿ ،كاجراءات التصاريح لطمبات التمكيؿ كاإلبالغ  .كينبغي أيضان أف تضمف تبادؿ المعمكمات حكؿ المسائؿ
التي تتعمؽ بنيكج التمكيؿ لمجيات المانحة ،كالتعميقات التي يدلكف ب

ىا ،كاشارات التمكيؿ كالتعيدات الثابتة،

كالتخصيص كالشركط ،كاعداد المكاد لمجيات المانحة كالمعمكمات المالية ذات الصمة.


إعداد المبادئ التكجييية حكؿ كيفية إدارة العالقات مع القطاع العاـ  .ففي حيف أف التعاكف مع كيانات القطاع
الخاص المشاركة في األنشطة التي تؤثر سؿ بان عمى البيئة يمثؿ بعض الفكائد الكاضحة ،إال أنو قد يتضمف

مخاطر فيما يتعمؽ بتشكيو سمعة كمصداقية المنظمة  .كىناؾ أمثمة كثيرة عف المبادئ التكجييية كالقكاعد التي

تتعمؽ بمشاركة القطاع الخاص يمكف الكصكؿ إلييا داخؿ األمـ المتحدة  .كتتضمف تمؾ المبادئ التكجييية بشأف

األعماؿ التجارية كمبادئ االتفاؽ العالمي ،كتمؾ التي تعد أكثر تخصصان داخؿ الككاالت كالبرامج المختمفة لألمـ
المتحدة كفي كبريات المنظمات غير الحككمية التي تعمؿ في مجاؿ البيئة.



كضع نظاـ مستداـ إلدارة المساىمات الطكعية كالمحافظة عميو ،عمى أف يككف متسقان مع دكر ة التخطيط كيككف
جزءان ال يتج أز منيا ،كأف يكفر المعمكمات المحدثة عف كضع التمكيؿ مقارنة بالميزانيات المخطط ليا

 .كليذا

الغرض ،ينبغي كضع نظاـ لمتبع يشمؿ خطة عمؿ البحر المتكسط بأكمميا ليساعد في تسجيؿ التعيدات،

كالمدفكعات ،كالمخصصات ،كمتطمبات اإلبالغ ،كيفيد في تحسيف التنسيؽ كتحديد الثغرات كالتداخالت المحتممة.
التوصيات بشأن الجهات المانحة المحددة


تعميؽ التعاكف مع كافة خدمات المفكضية األكركبية ذات الصمة.



تعزيز أكجو التآزر مع منظمات كمبادرات االتحاد األكركبي (أم برنامج أفؽ  ،2020كالككالة األكركبية لمبيئة،
لزيادة فعالية نفقات الجيات المانحة كتجنب االزدكاجية كالتداخؿ.



المشاركة النشطة في الجكلة الثانية مف برنامج البيئة كاإلدارة المستدامة لممكارد الطبيعية كالطاقة لضماف الحصكؿ
عمى المنح المباشرة  .كاستكماؿ العركض الخاصة باالستيالؾ كاإلنتاج المستداميف كنيج النظـ اإليكك

لكجية.

كاستكشاؼ كمتابعة المزيد مف مصادر التمكيؿ المكاضيعية بالتعاكف مع جيات التنسيؽ ،لمحصكؿ عمى التمكيؿ
القائـ عمى طمب تقديـ العركض.


كضع نظاـ لمتعاكف عف قرب عمى المستكل القطرم مع جيات التنسيؽ لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة

 /خطة

عمؿ البحر المتكسط كبرنامج تؽ ييـ مكافحة التمكث في إقميـ البحر المتكسط ،كمراكز األنشطة اإلقميمية ،ككفكد
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االتحاد األكركبي ،ك/أك جيات التنسيؽ ،مف أجؿ مساعدة األطراؼ عمى االستفادة مف فرص التمكيؿ التي يتيحيا

االتحاد األكركبي.


البناء عمى النتائج التي تحققت في ظؿ شراكات مرفؽ البيئة العالمية الحالية ،عند إعداد المبادرات المستقبمية مثؿ
استراتيجيات التكرار كاالتصاؿ كأدكات التمكيؿ المستدامة التي أنشأت لتنفيذ خطط العمؿ الكطنية التي اعتمدت
في إطار البركتكككؿ المتعمؽ بالتمكث مف مصادر كأنشطة برية.



البدء في إعداد حافظة عركض لمتمكيؿ المستقبمي لمرفؽ اؿ بيئة العالمية في أسرع كقت ممكف ،نظ انر ألف عممية



بدء النقاش مع االتحاد األكركبي ،كالمصرؼ األكركبي لالستثمار كالبنؾ الدكلي حكؿ المبادرات اإلقميمية التي قد

تقديـ الطمب كالتفاكض تستغرؽ كقتان طكيالن.

تساعد عمى إحراز التقدـ في تطبيؽ نيج النظـ اإليككلكجية عمى اإل دارة .كالنظر في البدء ببرنامج لمتكسع في
االستثمارات البيئية في البحر األدرياتي ،ليككف مكمالن لبرنامج استثمار البقع الساخنة في البحر المتكسط في

جنكب المتكسط استنادان إلى اىتماـ األطراؼ بالتقدـ في ىذا االتجاه

 .كقد يككف مف المناسب القياـ بمبادرات

إقميمية أخرل مشابية.



تعزيز كتفعيؿ الشراكات مع أمانة االتحاد مف أجؿ المتكسط ،كمركز مرسيميا ،كغيرىما مف الشركاء اإلقميمييف
كعرض برنامج أنشطة متكامؿ لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  /خطة عمؿ البحر المتكسط.



استكشاؼ فرص التمكيؿ التي تتيحيا المؤسسات الخاصة التي يتمحكر تركيزه ا حكؿ قضايا البيئة ،مثؿ مؤسسة
السنديانة ،التي يتمحكر تركيزىا حكؿ التخفيؼ مف آثار تغير المناخ كالحفاظ عمى المكارد البحرية كمؤسسة مافا

التي يتمحكر تركيزىا حكؿ الحفاظ كالتنكع البيئي ،كمؤسسة األمير ألبرت الثاني في مكناكك ،كغيرىا.
كيعرض الممحؽ  1قائمة مفصمة باألنشطة في برنامج عمؿ  2013-2012التي لـ يتـ تأميف تمكيميا بعد.

رقم

الىصف

الملحق  - 1تحليل التمىيل الخارجي وفقاً للجهة المانحة

األنشطة الرئيسية

رقم
النتيجة

حٌ١ٙجخص حٌٔ١خٓ١ش
ٌوطش ػًّ حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ  /حطفخل١ش
رَشٍٔٛش
1.1.1.1
1.1 1
ٚرَٚطٛوٛالطٙخ طٕٙغ
رخهظظخطخطٙخ ػٍٝ
ٔل ٛوخًِ ٚفؼخي

حٔؼمخى حؿظّخع حألؽَحف حٌّظغحليس
حٌٔخرغ ػشَ رٕـخف؛ طٛفَ١
حٌَّحفك ٚحألِخٔش حٌىخف١ش
ٌالؿظّخع؛ طٛفٚ َ١ػخثك حٌؼًّ
ٌألؽَحف رؤٍرغ ِٓ ٌغخص حٌؼًّ
ٚفمخ ً ٌٍٍّٙش حٌّليىس؛ ػّخْ
حٌظّؼ ً١حٌىخفٟ؛ طَؿّش حٌظمخٍَ٠
ٔٚشَ٘خ رؤٍرغ ٌغخص

-2012
2013

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

0

0
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حٌزٍي حٌّغ٠ف

حٌزٍي حٌّؼ١ف

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

50

10

30

350

50

10

0

50

350

فَٔٔخ

0

0

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

ٚكيس حٌظٕٔ١ك

حٔؼمخى حؿظّخع ؿٙش حٌظٕٔ١ك ٌوطش
ػًّ حٌزلَ حٌّظٓٛؾ رٕـخف؛
حإلرالؽ ػٓ حٌظميَ حٌّلَُ هالي
ٚكيس حٌظٕٔ١ك
حٌؼٕخث١ش حٌٔخرمش؛ حالطفخق ػٍٝ
1.1.2.1
ِشخٍ٠غ حٌّمٍَحص حٌّٛحػ١ؼ١ش؛
حٓظؼَحع رَٔخِؾ حٌؼًّ
ٚحٌِّ١حٔ١ش؛
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
حٔؼمخى حؿظّخع ؿٙش حٌظٕٔ١ك
ِٛحءِش طخِش ر ٓ١هطش
ٌٍَّوِ حإللٌٍ ّٟ١الٓظـخرش ف ٟكخالص حٌطٛحٍة
عًِ حٌزلَ حٌّظٓٛؾ
حٌٕخشجش ػٓ
كخالص حٌطٛحٍة حٌٕخشجش ػٓ
1.1.2.3
1.1 2
ِٕٚظِٛش ؿٙخص
حٌظٍٛع حٌزلَ ٞف ٟالٍ ُ١حٌزلَ حٌظٍٛع حٌزلَٞ
حٌظٕٔ١ك ٌٍؼٕخطَ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ ،رٕـخف
حٌّظٓٛؾ
حٔؼمخى حالؿظّخع حٌّشظَن ٌَّوِ
حألٔشطش حإللٌٍٍ ّٟ١وطش حٌٍِلخء
َِٚ 1.1.2.4وِ حألٔشطش حإللٌٍٍ ّٟ١ظيحر َ١حٌوطش حٌٍِلخء
ًحص حأل٠ٌٛٚشَِٚ ،وِ حألٔشطش
حإللٌٍٍّ ّٟ١ؼٍِٛخص ،رٕـخف
حٔؼمخى حؿظّخع ؿٙش حٌظٕٔ١ك ٌَّوِ
1.1.2.6
حألٔشطش حإللٌٍ ّٟ١إل ٔظخؽ حٌٕظ١ف
َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف
آزخٔ١خ
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األنشطة الرئيسية

رقم

1.1 3

1.1 4

رقم
النتيجة

حٌ١ٙجخص حالٓظشخٍ٠ش
ٌوطش ػًّ حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ ٌٍظّٕ١ش
حٌّٔظيحِش طٕٙغ
رخهظظخطخطٙخ ػٍٝ
ٔل ٛوخًِ ٚفؼخي

هؼَٔش أكيحع هطش
ػًّ حٌزلَ حٌّظٓٛؾ

1.1 5

الىصف

-2012
2013

ٚكيس حٌظٕٔ١ك

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

0

260

60

30

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)
30

وخفش حألكيحع حٌظٔ ٟظّظٙخ هطش
ػًّ حٌزلَ حٌّظٓٛؾ ٚػٕخطَ٘خ
طُٕظَُّ ٚفمخ ً ٌّؼخ َ١٠حالٓظيحِش

ٚكيس حٌظٕٔ١ك

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

ٚكيس حٌظٕٔ١ك

0

25

0

60

0

260

رٕـخف
طٕف ٌ١حالٓظؼَحع حٌٛظ١ف ٟفٟ
1.1.2.7
حٌّٕظِٛش رؤوٍّٙخ
حٔؼمخى حالؿظّخػخص حٌٕٔ٠ٛش ٌٍـٕش
حٌزلَ حٌّظٓٛؾ ٌٍظّٕ١ش حٌّٔظيحِش
ٌٚـٕظٙخ حٌظٛؿ١ٙ١ش رٕـخف؛ طظٍُٔ١
طمخٍ َ٠حالؿظّخػخص اٌ ٝحؿظّخع
حألؽَحف حٌّظؼخليس حٌؼخِٓ ػشَ؛
اػيحى حٌظمخٍٚ َ٠طَؿّظٙخ؛ أكَحُ
حٌظميَ ف ٟطلي٠غ ٚطٕفٌ١
حٓظَحط١ـ١ش حٌزلَ حٌّظٓٛؾ ٌٍظّٕ١ش
1.1 3
حٌّٔظيحِشٚ ،ططذ٠ك ٔظخثؾ
"ٓ٠ٛظش حٌّظٓٛؾ" حٌظ ٟطُ
طزخىٌٙخ ِغ أػؼخء ٌـٕش حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ ٌٍظّٕ١ش حٌّٔظيحِش ،رّخ
فًٌ ٟه حٌؼًّ ِٓ أؿً اىِخؽ
حالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ حٌّٔظيحِ،ٓ١
ٚحاللظظخى حألهؼَٚ ،حٌظى١ف ِغ
حٌظغ َ١حٌّٕخهٟ

1.1 4

1.1.5.1

ٔٛٙؽ ِظىخٍِش
ِٚزٔطش ٌظٕفٌ١
حٌّٔخثً حألفم١ش
ٚحٌٕخشجش
ػّخْ ٍِى١ش حألؽَحف ٌظٕفٙٔ ٌ١ؾ
حٌٕظخَ حإل٠ىٌٛٛؿٟ

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(ٓ٠ٛظش حٌّظٓٛؾ)

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

آزخٔ١خ
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)

رقم

األنشطة الرئيسية

رقم
النتيجة
الىصف

-2012
2013

70

25

70

0

0

10

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

70

25

70

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

ِظخرؼش كٛوّش ِٔخثً أػخٌٟ
حٌزلخٍ ػٍٔ ٝلِٕ ٛظظُ؛ اػيحى
ٍٚلخص حٌٔ١خٓخص ٚطٛفَ١
حٌّشٍٛس حٌمخٔ١ٔٛش ٚحٌظمٕ١ش
ٌألؽَحف حٌّظؼخليس؛ اؿَحء كٍمش
ٚكيس حٌظٕٔ١ك
1.1.5.2
ػًّ كٛي حإلرالؽ ٌظلم١ك ػٍّ١ش
ِٕظظّش؛ طوط١ؾ ػًّ هطش ػًّ
حٌزلَ حٌّظٓٛؾ فّ١خ ٠ظؼٍك
رلٛوّش أػخٌ ٟحٌزلخٍ ػٍٝ
حٌّٔظ ٜٛحإللٍٚ ّٟ١حٌؼخٌّٟ
طٕخٚي ِٛػٛػخص حٌطخلش حٌّظـيىس
ٚطمٕ١خص حٌظوف١ف ِٓ ح٢ػخٍ ِؼً
كـِ حٌىَر ِٓ ْٛلِزً ٘١جخص
طٕخػش حٌمَحٍ ٌوطش ػًّ حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ ٚحٌَٚحرؾ حٌظ ٟطُ
ٚكيس حٌظٕٔ١ك
1.1.5.3
آٍخإ٘خ ِغ حٌؼٍّ١خص حٌؼخٌّ١ش؛
اػيحى ٍٚلخص حٌٔ١خٓخص ٚطٛفَ١
حٌّشٍٛس حٌمخٔ١ٔٛش ٚحٌظمٕ١ش
ٌألؽَحف حٌّظؼخليس؛ طخٓظىّخي
حٌظم ُ١١حٌفٕٟ
طٕخٚي ِٛػٛػخص حٌطخلش حٌّظـيىس
ٚطمٕ١خص حٌظوف١ف ِٓ ح٢ػخٍ ِؼً
كـِ حٌىَر ِٓ ْٛلِزً ٘١جخص
طٕخػش حٌمَحٍ ٌوطش ػًّ حٌزلَ رَْحِؾ طمُ١١
ِىخفلش حٌظٍٛع
حٌّظٓٛؾ ٚحٌَٚحرؾ حٌظ ٟطُ
1.1.5.3
آٍخإ٘خ ِغ حٌؼٍّ١خص حٌؼخٌّ١ش؛ ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
اػيحى ٍٚلخص حٌٔ١خٓخص ٚطٛفَ١
حٌّشٍٛس حٌمخٔ١ٔٛش ٚحٌظمٕ١ش
ٌألؽَحف حٌّظؼخليس؛ حٓظىّخي
حٌظم ُ١١حٌفٕٟ
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حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

آزخٔ١خ

آزخٔ١خ ،حألؽَحف
حٌّظؼخليس

رقم

الىصف

-2012
2013

0

150

1022.000

702

926.778

5

316.778

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)
0

316.778

5

702

150

1948.778 242.320

112.32

0

0

15

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة
َِوِ حٌظيحرَ١
ًحص حأل٠ٌٛٚش

ف ُٙحٌظوط١ؾ حٌّىخٔ ٟحٌزلَٞ
ٚططز١مٗ كٔذ حاللظؼخء رخٌظّخشٟ
ِغ حإلىٍحس حٌّظىخٍِش ٌٍّٕخؽك
1.1.5.4
حٌٔخكٍ١ش؛ ٚػغ حٌٕٛٙؽ ٚػّخْ
حٌظآٍُ ِغ حٌّٕظّخص حٌّؼٕ١ش
ليٍحص ِلٕٔش فّ١خ ٠ظؼٍك
رخٌظوط١ؾ حالٓظَحط١ـ ٟحٌّظىخًِ
رخٓظنىحَ حإلىحٍس حٌمخثّش ػٍٝ
حٌٕظخثؾ

آٍخء حٌظؼخ ْٚر ٓ١حٌٛوخالص؛
طلي٠غ حطفخلخص حٌظؼخ ْٚحٌمخثّش ِغ
حألؽَحف حٌفخػٍش حٌّلٍ١ش حٌَث١ٔ١ش
1.1.7.1
ٚاؽالع حٌّىظذ ػٍٙ١خ؛ طٕفٌ١
حألٔشطش حٌّشظَوش ِغ حٌشَوخء
كٔذ حاللظؼخء

آٍخء حٌشَحوش ِغ َِوِ َِٓ١ٍ١خ
ٌٍ 1.1.7.3ظىخًِ حٌّظٓٛط ٟحٌظخرغ ٌٍزٕه
حٌيٌ ٌٟٚظلٔ ٓ١كٛوّش حٌّظٓٛؾ

1.2.1.1

1.1 6
ٚكيس حٌظٕٔ١ك

ٚكيس حٌظٕٔ١ك

حٌوطش حٌٍِلخء

رقم
النتيجة
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1.1 7

1.2 1

ليٍحص ِلٕٔش فّ١خ
٠ظؼٍك رخٌظوط١ؾ
 1.1 6حالٓظَحط١ـ ٟحٌّظىخًِ
رخٓظويحَ حإلىحٍس
حٌمخثّش ػٍ ٝحٌٕظخثؾ

آٍخء حٌشَحوخص
حٌّٛؿٙش ٌٍٕظخثؾ ِغ
حٌّٕظّخص حٌي١ٌٚش
ِٕٚظّخص حٌّـظّغ
حٌّئ ٟحٌشَوخء فٟ
هطش ػًّ حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

طلي٠غ ٚططز١ك
حٌٔ١خٓخص ٚحٌّزخىة
حٌظٛؿ١ٙ١ش ٚحٌوطؾ
حإللٍ١ّ١ش حٌالُِش
ٌٍظٕف ٌ١حٌفؼخي ٌالطفخل١ش
ٚحٌزَٚطٛوٛالص

حٌّـّٛع حٌفَػ.)1.1( ٟ
طلي٠غ ٚ /ػغ حٌّٛشَحص
الٓظَحط١ـ١ش حٌزلَ حٌّظٓٛؾ
ٌٍظّٕ١ش حٌّٔظيحِش رؼي طم ُ١١طٕفٌ٘١خ
حٌوطش حٌٍِلخء
ٚػَػٙخ ػٍ ٝحؿظّخع ٌـٕش
حٌزلَ حٌّظٓٛؾ ٌٍظّٕ١ش حٌّٔظيحِش
حٌوخِْ ػشَ

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد
حالطلخى حألٍٚٚر- ٟ
رَٔخِؾ IPA
ٌٍ ADRIATICظؼخْٚ
ػزَ حٌليٚى حٌشىً

ِشَٚع حٌلٛوّش
حإللٍ١ّ١ش ٚط١ٌٛي حٌّؼخٍف

ِشَٚع حٌلٛوّش
حإللٍ١ّ١ش ٚط١ٌٛي
حٌّؼخٍف

ِشَٚع حٌلٛوّش
حإللٍ١ّ١ش ٚط١ٌٛي
حٌّؼخٍف

رقم

األنشطة الرئيسية

ٚحالٓظَحط١ـ١خص
حٌّؼظّيس

-2012
2013
الىصف

رقم
النتيجة

1.2.1.2

1.2.1.3

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

ٚكيس حٌظٕٔ١ك

اىِخؽ حالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ
حٌّٔظيحِٚ ٓ١حاللظظخى حألهؼَ
ف ٟحٓظَحط١ـ١ش حٌزلَ حٌّظٓٛؾ
ٌٍظّٕ١ش حٌّٔظيحِش ،رّخ فًٌ ٟه
ِئشَحص حالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ
حٌّٔظيحِٚ ،ٓ١حٌظؼخ ِٓ ْٚهالي
حٌلٛحٍ ِغ أطلخد حٌّظٍلش
ٚطؼزجش حألؽَحف حٌفخػٍش حألهَٜ
ف ٟاؽخٍ ٌـٕش حٌزلَ حٌّضٓٚؾ
ٌٍظّٕ١ش حٌّٔظيحِش ،رخٌزٕخء أ٠ؼخ ً
ػٍ ٝطٕف ٌ١حالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ
حٌّٔظيحِ ٓ١فِٕ ٟخؽك أهَٜ
(ٓ٠ٛظش آٓ١خ) ٚاػيحى طٕف ٌ١هطش
أٔشطش "ٓ٠ٛظش حٌّظٓٛؾ "
اػيحى رَٔخِؾ حٌَطي حٌّظىخًِ
ٌوطش ػًّ حٌزلَ حٌّظٓٛؾ ػٍٝ
أٓخّ ٔٙؾ حٌٕظُ حإل٠ىٌٛٛؿ١ش

0

0

رَٔخِؾ طمُ١١
ِىخفلش حٌظٍٛع
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

حٌوطش حٌٍِلخء

1.2.1.4

0

طلي٠ي حٌٛػغ حٌز١ج ٟحٌـ١ي
ٚحٌغخ٠خص ف ٟاؽخٍ ٔٙؾ حٌٕظخَ
حٌز١جٌ ٟظلم١ك ٘ 11يفخ ً ر١ج١خًٚ ،
حٌظـَرش كٔذ حاللظؼخء ٚىػُ
ٌٖ٘ حٌؼٍّ١ش ِٓ هالي طلًٍ١
حٌـخٔذ حالؿظّخػ ٟحاللظظخىٞ
ٚطلٍ ً١طىٍفش حٌظي٘ ٍٛحٌز١جٟ

200

600

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

600

200

150

150
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حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(ٓ٠ٛظش حٌّظٓٛؾ)

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)

رقم

الىصف

-2012
2013

500

100

0

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

500

520

0

حالطلخى حألٍٚٚرFP7 ٟ
)(PERSEUS

520

100

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
FP7
)(PERSEUS

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)

100

0

170

170

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

ٚكيس حٌظٕٔ١ك

طلي٠ي حٌٛػغ حٌز١ج ٟحٌـ١ي
ٚحٌغخ٠خص ف ٟاؽخٍ ٔٙؾ حٌٕظخَ
حٌز١جٌ ٟظلم١ك ٘ 11يفخ ً ر١ج١خًٚ ،
حٌظـَرش كٔذ حاللظؼخء ٚىػُ حٌوطش حٌٍِلخء
ٌٖ٘ حٌؼٍّ١ش ِٓ هالي طلًٍ١
حٌـخٔذ حالؿظّخػ ٟحاللظظخىٞ
ٚطلٍ ً١طىٍفش حٌظي٘ ٍٛحٌز١جٟ
طلي٠ي حٌٛػغ حٌز١ج ٟحٌـ١ي
ٚحٌغخ٠خص ف ٟاؽخٍ ٔٙؾ حٌٕظخَ
ػٕخطَ ٚكيس
حٌز١جٌ ٟظلم١ك ٘ 11يفخ ً ر١ج١خًٚ ،
حٌظٕٔ١ك ٚهطش
حٌظـَرش كٔذ حاللظؼخء ٚىػُ
ػًّ حٌزلَ
ٌٖ٘ حٌؼٍّ١ش ِٓ هالي طلًٍ١
حٌّظٓٛؾ
حٌـخٔذ حالؿظّخػ ٟحاللظظخىٞ
ٚطلٍ ً١طىٍفش حٌظي٘ ٍٛحٌز١جٟ
اػيحى ٓ١خٓش هطش ػًّ حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ فّ١خ ٠ظؼٍك رظم ُ١١حٌز١جش
حٌزلَ٠ش ٚحٌٔخكٍ١ش طّخش١خ ً ِغ ٔٙؾ ٚكيس حٌضٔٔ١ك
حٌٕظُ حإل٠ىٌٛٛؿ١ش ٚػٍّ١ش ظ
ِٕظظّش طوظٙخ
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رقم
النتيجة

1.2.1.4

1.2.1.4

1.2.1.5

1.2.1.6

طم ُ١١حٌٕظُ حٌٛؽٕ١ش حٌمخٔ١ٔٛش
ٚحإلىحٍ٠ش ،رّخ فًٌ ٟه ليٍحص
حٌظظَ٠ق ٚحٌظفظ١ش ٚحٌظؤ٘ذ
ٚحالٓظـخرش حٌّظخكش ف ٟحٌّظٓٛؾ
فّ١خ ٠ظؼٍك رخألٔشطش حٌزلَ٠ش رّخ
فً ٟين اػيحى هطش ػًّ ٌظٕفٌ١
رَٚطٛوٛي حٌّٕخؽك حٌزلَ٠ش

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)

األنشطة الرئيسية

ِٔخػيس حٌزٍيحْ ػٍٝ
طٕف ٌ١حٌٔ١خٓخص
ٚحٌّزخىة حٌظٛؿ١ٙ١ش
حإللٍ١ّ١ش

رقم

1.2 2

رقم
النتيجة

1.2.1.7

1.2.1.8

1.2.1.9

1.2.1.9A

1.2.2.10

1.2.2.11

الىصف

-2012
2013

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)
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حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

30

10

200

0

0

0

30

10

200

0

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)

160

189

54

0

0

160
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(حٌظؼخ ْٚحألٍٚٚر- ٟ
حٌّظٓٛط ٟفِ ٟـخي
حٌٔالِش حٌزلَ٠ش ٚحٌٛلخ٠ش
ِٓ حٌظٍٛع حٌٕخؿُ ػٓ
حٌٔفٓ)

حالطلخى حألٍٚٚرٟ

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

طلي٠غ حٌزَٔخِؾ حالٓظَحط١ـٟ
َِوِ حألٔشطش
ٌلّخ٠ش حٌظٕٛع حٌز١ج ٟحٌزلَٞ
ٚحٌٔخكٍ )SAP BIO( ٟرخٌوطش حإللٌٍٍّٕ ّٟ١خؽك
حٌّظّظؼش رلّخ٠ش
حالٓظَحط١ـ١ش ٌالطفخل١ش رشؤْ
هخطش
حٌظٕٛع حٌزٌٛٛ١ؿ2020-2011 ٟ
ٙٔٚؾ حٌٕظُ حإل٠ىٌٛٛؿ١ش
طم ُ١١طٕف ٌ١هطش حٌؼًّ
رَٔخِؾ طمُ١١
حالٓظَحط١ـ١ش ِٓ SAPMED
ِىخفلش حٌظٍٛع
هالي هطؾ حٌؼًّ حٌٛؽٕ١ش ِغ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
َِحػخس ططز١ك ٔٙؾ حٌٕظُ
حٌّظٓٛؾ
حإل٠ىٌٛٛؿ١ش طيٍ٠ـ١خ ً
اػيحى هطش الٍ١ّ١ش ِفظٍش ٌٍمّخِش
رَٔخِؾ طمُ١١
حٌزلَ٠ش رّخ فًٌ ٟه حٌظىٍفش
ٚحٌغخ٠خص ٚحٌّ ًٙحٌّظخكش ٚرَحِؾ ِىخفلش حٌظٍٛع
حٌظيحر َ١ف ٟاؽحٍ حٌّخىس  ِٓ 15ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
رَٚطٛوٛي كّخ٠ش حٌزلَ حٌّظٓٛؾ
ِٓ حٌظٍٛع ِٓ ِظخىٍ رَ٠ش
رَٔخِؾ طمُ١١
طٕف ٌ١أٔشطش ِوظخٍس ِٓ حإلؽخٍ
ِىخفلش حٌظٍٛع
حالٓظَحط١ـ ٟإلىحٍس حٌمّخِش
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌزلَ٠ش
حٌّظٓٛؾ
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
ػزؾ حٌَّ ٍٚحٌزلَ ٞرظط َ٠ٛكخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌميٍحص حٌوخطش رويِخص كَوش
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
س
حٌّلٔٓ
حٌٔفٓ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
طلٔ ٓ١حٌٔالِش حٌزلَ٠ش ٚحٌٛلخ٠ش ٌالٓظـخرش فٟ
كخالص حٌطٛحٍة
ِٓ حٌظٍٛع
حٌٕخشجش ػٓ
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(حٌظؼخ ْٚحألٍٚٚر- ٟ
حٌّظٓٛط ٟفِ ٟـخي
حٌٔالِش حٌزلَ٠ش ٚحٌٛلخ٠ش

رقم
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رقم
النتيجة

1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.2.4

1.2.2.7

1.2.2.8

الىصف

-2012
2013

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

41

25

حألِٛحي ِميِش ِٓ
َِوِ حألٔشطش
حإللٌٍ ّٟ١إلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

0

0

0

55

ِٓ حٌظٍٛع حٌٕخؿُ ػٓ
حٌٔفٓ)
آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

60

0

55

60
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(حٌظؼخ ْٚحألٍٚٚر- ٟ
حٌّظٓٛط ٟفِ ٟـخي
حٌٔالِش حٌزلَ٠ش ٚحٌٛلخ٠ش
ِٓ حٌظٍٛع حٌٕخؿُ ػٓ
حٌٔفٓ)

0

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
ىػُ ططز١ك هطؾ حٌؼًّ حٌٛؽٓ٠ش
َِوِ حإلٔظخؽ
حٌوخطش رخالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف
حٌّٔظيحِٓ١
ِٔخػيس حٌزٍيحْ ػٍ ٝطٕف ٌ١حٌوطؾ
حإللٍ١ّ١ش حٌّؼظّيس ف ٟاؽخٍ حٌّخىس
 ِٓ 15رَٚطٛوٛي كّخ٠ش حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ ِٓ حٌظٍٛع ِٓ ِظخىٍ َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف
رَ٠ش؛ طلي٠غ ،كٔذ حاللظؼخء،
حٌوطؾ حإللٍ١ّ١ش ح ٌّؼظّيس ٚٚػغ
هطؾ طٕف٠ٌ١ش ٚؽٕ١ش ف ٟاؽخٍ
حطفخل١ش ٓظٛوٌُٛٙ
رَٔخِؾ طمُ١١
طٛف َ١حٌّٔخػيس حٌظمٕ١ش ٌٍزٍيحْ
ِىخفلش حٌظٍٛع
ٌظٕف ٌ١حٌزَٚطٛوٛالص حٌوخطش
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
ربٌمخء حٌٕفخ٠خص حٌوطَس
حٌّظٓٛؾ
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
حٌزٍيحْ ِٔظؼيس إلؿَحء َِحؿؼش كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
ٌّٔظ ٜٛططز١مٙخ ألىٚحص حٌّٕظّش
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
حٌزلَ٠ش حٌي١ٌٚش حإلٌِحِ١ش
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
حٌيٚي حٌؼٍُ أوؼَ حٓظؼيحىحً ٌٍٛفخء كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
رخٌظِحِخطٙخ رّٛؿذ حطفخل١ش
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
حٌّٕظّش حٌزلَ٠ش حٌي١ٌٚش
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(حٌظؼخ ْٚحألٍٚٚر- ٟ
حٌّظٓٛط ٟفِ ٟـخي
حٌٔالِش حٌزلَ٠ش ٚحٌٛلخ٠ش
ِٓ حٌظٍٛع حٌٕخؿُ ػٓ
حٌٔفٓ)

األنشطة الرئيسية

ارالؽ ٚطٕف ٌ١فؼَّخالْ

رقم

1.2 3

الىصف

حٌزٍيحْ أوؼَ حٓظؼيحىحً ٌٍم١خَ
رٛحؿزخطٙخ ويٚي ِٛحٔت؛ طؼِِ٠
ٔظخَ حٌَلخرش ٌيٚي حٌّٛحٔت فٟ
حٌزلَ حٌّظٓٛؾ

رقم
النتيجة

1.2.2.9

حٌِّ٠ي ِٓ حٌزلغ كٛي طٕفٌ١
حألؽَحف حٌّظؼخليس ٌٍّزخىة
1.2.3.1
حٌظٛؿ١ٙ١ش حٌّظؼٍمش رمؼخ٠خ
حٌّٔئ١ٌٚش ٚحٌظؼ٠ٛغ
ِٔخػيس حٌزٍيحْ ػٍ ٝطٍُٔ١
حٌظمخٍ َ٠ػٍ ٝحٌٕل ٛحٌٌ ٞطٕض
ػٍ ٗ١حٌّخىس  ِٓ 26حطفخل١ش
رَشٍٔٛش ،طٛف َ١حٌّشٍٛس حٌمخٔ١ٔٛش
1.2.3.2
ٚحٌظمٕٟس ،طلي٠غ شىً حٌظمخٍ،َ٠
طؤٓ ْ١لخػيس ر١خٔخص حٌظمخٍَ٠
ٚطؤِ ٓ١حٌَٚحرؾ اٌِٛ ٝلغ
InforMEA

-2012
2013
طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
ٚكيس حٌظٕٔ١ك

30

40

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

31

0

15

0

40

0

0

30

َِوِ
حٌّؼٍِٛخص

طم ُ١١ػالع ِٕخؽك ِشٌّٛش رلّخ٠ش
َِوِ حألٔشطش
هخطش ٚطلظ ٝرخ٘ظّخَ ىٚي
كٛع حٌزلَ حٌّظٓٛؾ (ِلّ١ش حإللٌٍٍّٕ ّٟ١خؽك
1.2.3.3
 Banc des Kabylesحٌزلَ٠ش  /حٌّظّظؼش رلّخ٠ش
هخطش
ِٕطك حٌّلّ١ش
س
ؿٍِ حٌلز١زش /
حٌزلَ٠ش ف ٟرٍٛطٛف)ٕٛ١
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حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(حٌظؼخ ْٚحألٍٚٚر- ٟ
حٌّظٓٛط ٟفِ ٟـخي
حٌٔالِش حٌزلَ٠ش ٚحٌٛلخ٠ش
ِٓ حٌظٍٛع حٌٕخؿُ ػٓ
حٌٔفٓ)

ا٠طخٌ١خ

رٍيحْ حٌّٕخؽك
حٌّشٌّٛش رلّخ٠ش
هخطش ٚطلظٝ
رخ٘ظّخَ ىٚي
كٛع حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ؛ ا٠طخٌ١خ،
حٌـِحثَ

األنشطة الرئيسية

رقم

1.2 4
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رقم
النتيجة

آٌ١خص ٚاؿَحءحص
حالِظؼخي ىهٍض ؽٍٛ
حٌظشغ ً١حٌىخًِ

الىصف

حٔؼمخى ٌـٕش حالِظؼخي رٕـخف؛ طلي٠ي
كخالص ػيَ حالِظؼخي ِٚؼخٌـظٙخ؛
طمي ُ٠حٌّٔخػيس حٌمخٔ١ٔٛش ٚحٌظمٕ١ش
ٌٍزٍيحْ ٌظّىٕٙ١خ ِٓ حٌظغٍذ ػٍٝ
حٌظؼٛرخص؛ طمي ُ٠حٌّشٍٛس
1.2.4.1
حٌمخٔ١ٔٛش ٌٛكيس حٌظٕٔ١ك؛ ػَع
طمَ َ٠طم ُ١١طٕف ٌ١حالطفخل١ش
ٚرَٚطٛوٛالطٙخ ػٍ ٝحؿظّخع
حألؽَحف حٌّظؼخليس

1.3 1

حٌّـّٛع حٌفَػ)1.2( ٟ
حٓظىّخي حٌؼمي حإللٍ١ّ١ش؛ ٚػغ
حٌمخٌذ حٌوخص رـّغ حكظ١خؽحص
حٌّٔظويِٓ١؛ اػيحى حٌّزخىة
حٌظٛؿ١ٙ١ش حٌظمٕ١ش ٚٚػ١مش طلًٍ١
حكظ١خؿخص حٌّٔظويِٓ١؛ طلي٠ي
حٌّؼخ َ١٠حٌّشظَوش ٚحٌّظزخىٌش
ٌوخٍؽش حٌّؼٍِٛخص ِٓ أؿً
1.3.1.1
طلم١ك لخرٍ١ش حٌظشغ ً١حٌّظزخىي؛
اؿَحء حٌِّ٠ي ِٓ
حٓظىّخي هيِخص هخٍؽش
حٌظط َ٠ٛػٍINFO ٝ
حٌّؼٍِٛخص حإللٍ١ّ١شَِٚ ،وِ
 MAPرّخ فًٌ ٟه
حٌز١خٔخصٓٚ ،خكش حٌلٛحٍ،
اىِخؽ ٔظُ حٌّؼٍِٛخص
ٚهيِخص رٛحرش محٍؽش حٌّؼٍِٛخص
ٌؼٕخطَ هطش ػًّ
حٌّشظَوشٚ ،أىٚحص ٠ٚذ 2.0
حٌزلَ حٌّظٓٛؾ
طمي ُ٠حٌّٔخػيس ٌٍزٍيحْ ٌظؤْٓ١
ػُمي ٚؽٕ١ش ر١ج١ش ِظىخٍِش
ِٚشظَوش ف ٟهخٍؽش حٌّؼٍِٛخص
 1.3.1.2كٔذ حاللظؼخء ،اػيحى هخٍؽش
حٌطَ٠ك حٌٛؽٕ١ش ٌٕظخَ حٌّؼٍِٛخص
حٌز١ج١ش حٌّشظَوش ِٓ هالي ػالع
ططز١مخص طـَ٠ز١ش

-2012
2013

493

2420.000

620.000

120

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

120

0

3040.000 565.000

0

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

ٚكيس حٌظْٕ٠ك

َِوِ
حٌّؼٍِٛخص

َِوِ
حٌّؼٍِٛخص
0

375

375

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

ا٠طخٌ١خ

رقم

األنشطة الرئيسية

-2012
2013

َِوِ
حٌّؼٍِٛخص

الىصف
ُ٠خٍحص حٌزٍيحْ ،طمَ َ٠طلًٍ١
ِظطٍزخص حٌّٔظويَ ،هخٍؽش
حٌطَ٠ك حٌوخطش رىً ِٓ حٌزٍيحْ

رقم
النتيجة

1.3.1.3

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة
0

َِوِ
حٌّؼٍِٛخص

255

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)
255

180

50

25

رَٔخِؾ طمُ١١
ِىخفلش حٌظٍٛع
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
َِوِ
حٌّؼٍِٛخص

ٚكيس حٌظٕٔ١ك

75

1.3.1.8

0

95

0

100

20

15

100

20

15

0

ٚػغ حٌ١ٙىً حألٓخٓ ٟحٌّىخٟٔ
ٌـ ،InfoMAPطؼَ٠ف كخالص
حالٓظويحَ حٓظٕخىحً ا ٌٙٔ ٝؾ حٌٕظُ
حإل٠ىٌٛٛؿ١ش ،طٕف ٌ١كخالص
حالٓظويحَ ِغ حٌؼٕخطَ ٚحٌزٍيحْ،
1.3.1.4
طٕف ٌ١حهظزخٍ اِىخٔ١ش حٌظشغً١
حٌّظزخىيٚ ،ػغ حٌّزخىة حٌظٛؿ١ٙ١ش
حٌظمٕ١ش ،طمي ُ٠حٌّٔخػيسَِ ،حؿؼش
حالىٚحص ٚحٌٓٛخثً حٌمخثّش ٌَطي
ٚطَطي حٌزلَ حٌّظٓٛؾ ٛٓٚحكٍٗ
اىحٍس لٛحػي ر١خٔخص رَٔخِؾ طمُ١١
ِىخفلش حٌظٍٛع ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

1.3.2.3

طلٍِ ً١ظطٍزخص حٌّٔظويَ ِٓ أؿً
اىِخؽ ِٕظش حإلىحٍس حٌّظىخٍِش
1.3.1.9
ٌٍّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش ِغ ٔظخَ حإلرالؽ
.InfoMAP
طؤِٓ ْ١ىظزش حفظَحػ١ش ِظىخٍِش
ٌزَٔخِؾ حألُِ حٌّظليس ٌٍز١جش /
 1.3.2.2هطش ػًّ حٌزلَ حٌّظٓٛؾ رّخ فٟ
طلي٠غ ٚط١خٔش
ًٌه هيِش ط١خٔش حٌّىظزش (شَحء
حٌّٛحلغ حإلٌىظَ١ٔٚش
حٌىظذ/حٌي٠ٍٚخص)
ٚ 1.3 2حٌّىظزخص حإلٌىظَ١ٔٚش
ٌوطش ػًّ حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ ٚػٕخطَ٘خ
حٌّٛلغ حإلٌىظٌَ ٟٔٚزَٔخِؾ طمُ١١
ِىخفلش حٌظٍٛع ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حءس ِٚليع
حٌّظٓٛؾ ٠ؼًّ رىف
75

75

رَٔخِؾ طمُ١١
ِىخفلش حٌظٍٛع
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
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حألِٛحي ِميِش ِٓ
َِوِ حألٔشطش
حإللٍ ٌٍُ ّٟ١ػٍِٛخص

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

ا٠طخٌ١خ

حألِٛحي ِميِش ِٓ
َِوِ حألٔشطش
حإللٌٍٍّ ّٟ١ؼٍِٛخص

رقم

1.3 3

الىصف
طمَ َ٠كخٌش حٌز١جش ف.2013 ٟ

رقم
النتيجة

1.3.3.1

1.3.3.1

1.3.3.2

ؿّغ ٚرغ ٔظخثؾ ِشَٚع حٌزلغ
ٚحٌظط َ٠ٛحٌوخص رخٌز١جش حٌزلَ٠ش
1.3.3.10
ٚحٌٔخكٍ١ش؛ اطيحٍ حٌَٓخٌش
حإلهزخٍ٠ش رظفش ى٠ٍٚش

طمَ َ٠كخٌش حٌز١جش ف.2013 ٟ
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ٔمً ٚطزخىي حٌّؼخٍف

1.3.3.3

1.3.3.4

1.3.3.5

1.3.3.6

-2012
2013

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)
50
50
30

30

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

92

20

12

15

0

0

0

0

0

ا٠طخٌ١خ

 :EU-FP7ر١غخُٚ

 :EU-FP7ر١غخُٚ
حالطلخى حألٍٚٚر- ٟ
رَٔخِؾ IPA
ٌٍ ADRIATICظؼخْٚ
ػزَ حٌليٚى حٌشىً
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(حٌظؼخ ْٚحألٍٚٚر- ٟ
حٌّظٓٛط ٟفِ ٟـخي
حٌٔالِش حٌزلَ٠ش ٚحيٚلخ٠ش
ِٓ حٌظٍٛع حٌٕخؿُ ػٓ
حٌٔفٓ)

0

55

0

0

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة
ٚكيس حٌظٕٔ١ك
َِوِ حألٔشطش
حإللٌٍٍّٕ ّٟ١خؽك
حٌّظّظؼش رلّخ٠ش
هخطش
َِوِ
حٌّؼٍِٛخص

أشخء ِٕظش طفخػٍ١ش ٌلٛوّش
َِوِ حٌظيحرَ١
حإلىٍحس حٌّظىخٍِش ٌٍّٕخؽك
ًحص حأل٠ٌٛٚش
حٌٔخكٍ١ش
حٌظمَ َ٠حٌظ١ٌٛفٌٍ ٟظمِ . ُ١١ميِش
َِوِ حٌظيحرَ١
ٌٍـٛحٔذ حٌمخٔ١ٔٛش ٚحٌظمٕ١ش
ًحص حأل٠ٌٛٚش
ٌزَٚطٛوٛي حإلىحٍس حٌّظىخٍِش
ٌٍّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش
رٕخء حٌميٍحص فّ١خ ٠ظؼٍك
رزَٚطٛوٛي حإلىحٍس حٌّظىخٍِش
َِوِ حٌظيحرَ١
ٌٍّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش ،رّخ فًٌ ٟه
ًحص حأل٠ٌٛٚش
اؿَحء ىٍٚس طيٍ٠ز١ش حفظَحػ١ش
ٌـMedOpen
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
حٌّؼٍِٛخص حٌّليػش ػٓ طيفك
كخالص حٌطٛحٍة
حٌَّ ٍٚحٌزلَٚ ٞل١خّ حطـخ٘خص
حٌٕخشجش ػٓ
طيفك حٌَّ ٍٚفِ ٟمخرً حالطـخ٘خص
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
حٌٔخرمش
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
كٍمش ػًّ طزخىي حٌيٍ ِٓ ّٚحٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
كخىػش ى٠زٚٛطَ ِْ٘ٚ٠ٍٛ
70

70
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كٍّش ِٛكيس ٌزَٔخِؾ
حألُِ حٌّظليس ٌٍز١جش -
هطش ػًّ حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

رقم

1.3 4

رقم
النتيجة

1.3.3.8

1.3.3.8

الىصف

-2012
2013
طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

10

11

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف
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حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(ٓ٠ٛظش حٌّظٓٛؾ)

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

10

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

آزخٔ١خ

11

0

15

10

15

10

1.3.4.1

1.3.4.3

آزخٔ١خ

ِٔخّ٘ش هطش ػًّ حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ ٌٚـٕش حٌزلَ حٌّظٓٛؾ
ٌٍظّٕ١ش حٌّٔظيحِش
حٌّٛحى حإلػالِ١ش حٌوخطش رخٌلي

ا٠ـخى ِـظّؼخص ػخٌّ١ش ِٙظّش
رخالٓظٙالن ٚحإلْطخؽ حٌّٔظيحِ،ٓ١
حٌظغٌ٠ش حٌّشظَوش ِٓ هالي
حٌظفخػً ػٍ ٝشزىش حإلٔظَٔض
(ِشخٍوش ِخ ٠ِ٠ي ػٓ 150
ػؼٛحً) ٚرغ ٚطزخىي حٌّؼخٍف
ػٍٔ ٝل ٛفؼخي كٛي حالٓظٙالن
ٚحإلٔظخؽ حٌّٔظيحِ ٓ١ر ٓ١أطلخد
حٌّظٍلش ف ٟالٍ ُ١حٌّظٓٛؾ
ٚػٕخطَ هطش ػًّ حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
ا٠ـخى ِـظّؼخص ػخٌّ١ش ِٙظّش
رخالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ حٌّٔظيحِ،ٓ١
حٌظغٌ٠ش حٌّشظَوش ِٓ هالي
حٌظفخػً ػٍ ٝشزىش حإلٔظَٔض
(ِشخٍوش ِخ ٠ِ٠ي ػٓ 150
ػؼٛحً) ٚرغ ٚطزخىي حٌّؼخٍف
ػٍٔ ٝل ٛفؼخي كٛي حالٓظٙالن
ٚحإلٔظخؽ حٌّٔظيحِ ٓ١ر ٓ١أطلخد
حٌّظٍلش ف ٟالٍ َٟحٌّظٓٛؾ
ٚػٕخطَ هطش ػًّ حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
ٚكيس حٌظٕٔ١ك
رَٔخِؾ طمُ١١

0

60

60

رقم

2.1 1

2.1 1

الىصف

حٌّـّٛع حٌفَػ)1.3( ٟ

-2012
2013

30

104

344.000

350

920.000

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

104

350

1,264.000 1,065.000

81

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

َِوِ حٌظيحرَ١
ًحص حأل٠ٌٛٚش

ِىخفلش حٌظٍٛع
ِٓ حٌظٍٛع
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
طٕظ ُ١حألكيحع حٌوخطش رخٌز١جش
حٌّظٓٛط١ش؛ رغ لظض حٌٕـخف
حٌَث١ٔ١ش؛ كؼ ٍٛحألكيحع
حٌَث١ٔ١ش رّخ فً ٟين كيع ؿخٔزٟ
فِ ٟئطَّ ٍ ،20+ ٛ٠ػُ حٌّٛحى
َِوِ حٌظيحرَ١
 1.3.4.6حٌّظؼٍمش رّشَٚع شَحوش حٌّظٓٛؾ
ًحص حأل٠ٌٛٚش
اٌ ٝحالطظخالص؛ ٔشَ حٌٛػ ٟكٛي
حٌظٕٛع حٌز١ج ٟحٌزلَٚ ٞحٌٔخكٍ،ٟ
ٚطغ َ١حٌّٕخمٚ ،حٌظَ٠ٚؾ ٌَٛ١
حٌٔخكً ٚرَٚطٛوٛي حإلىحٍس
حٌّظىخٍِش ٌٍّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش

رقم
النتيجة
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ططز١ك هطش ػًّ
رَٚطٛوٛي حإلىحٍس
حٌّظىخٍِش ٌٍّٕخؽق
حٌٔخكٍ١ش
ِٔخػيس حٌزٍيحْ ػٍٝ
اػيحى حٓظَحط١ـ١خص
ٚهطؾ حإلىحٍس
حٌّظىخٍِش ٌٍّٕخؽك
حٌٔخكٍ١ش

حٌوطؾ ٚحالٓظَحط١ـ١خص حٌٛؽٕ١ش
ٌإلىحٍس حٌّظىخٍِش ٌٍّٕخؽك
حٌٔخكٍ١ش ف ٟأٌزخٔ١خ ٚحٌـزً حألٓٛى
ٚحٌـِحثَ؛ حإلؽخٍ حٌّٕٙـٟ
حٌظفخػٌٍ ٟإلىحٍس حٌّظىخٍِش
ٌٍّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش؛ طؼي ً٠حٌوطٛؽ
حٌؼَ٠ؼش الٓظَحط١ـ١خص حإلىحٍس
حٌّظىخٍِش ٌٍّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش
ٌظٕخٓذ رٍيحْ حٌزلَ حألىٍ٠خطٟ

حالطلخى حألٍٚٚر،ٟ
حألىحس حألٍٚٚر١ش
ٌٍـٛحٍ ٚحٌشَحوش
()LITUSnostrum

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

حالطلخى حألٍٚٚر- ٟ
رَٔخِؾ IPA
ٌٍ ADRIATICظؼخْٚ
ػزَ حٌليٚى حٌشىً

حالطلخى حألٍٚٚر- ٟ
رَٔخِؾ IPA
ٌٍ ADRIATICظؼخْٚ
ػزَ حٌليٚى حٌشىً

حالطلخى حألٍٚٚر،ٟ
حألىحس حألٍٚٚر١ش
ٌٍـٛحٍ ٚحٌشَحوش
()LITUSnostrum
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طلي٠غ ٚاػيحى
ِٕٙـ١خص حإلىحٍس
حٌّظىخٍِش ٌٍّٕخؽك
حٌٔخكٍ١ش

رقم

2.1 2

رقم
النتيجة

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.2.3

2.1.2.6

الىصف

-2012
2013

0

15

20

302

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

302

0

60

0

40

20

0

15

0

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

طلي٠غ حٌّزخىة حٌظٛؿ١ٙ١ش ٌإلىحٍس
حٌّظىخٍِش ٌٍّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش؛
ٚػغ حٌوطٛؽ حٌؼَ٠ؼش ٚهطؾ
حإلىحٍس حٌّظىخٍِش ٌٍّٕخؽك
حٌٔخكٍ١ش؛ حٌميٍس ػٍ ٝحٓظ١ؼخد
َِوِ حٌظيحرَ١
حٌظوط١ؾ حٌّىخٔ ٟحٌزلَٞ؛
ًحص حأل٠ٌٛٚش
حٌّوخؽَ حٌٔخكٍ١ش ،طغ َ١حٌّٕخم،
اىحٍس حٌّٕخظَ حٌطز١ؼ١ش ،حٌٔ١خكش،
ٓ١خٓش حألٍحػ .ٟطلٍ ً١طغَ١
حٓظويحَ حألٍحػ ٟرخٓظويحَ
ط ٍٛحٌٔٛحطً
طط َ٠ٛأٍٓٛد ِٔظمزٍ ٟطشخٍوٟ
حٌوطش حٌٍِلخء
فّ١خ ٠ظؼٍك رخألٍحػٟ
اػيحى ٚحهظزخٍ ِئشَحص حإلىحٍس
حٌّظىخٍِش ٌٍّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش
حٌوطش حٌٍِلخء
حٌّظّخش١ش ِغ ٔٙؾ حٌٕظُ
حإل٠ىٌٛٛؿ١ش
اػيحى ٚحهظزخٍ ِئشَحص حإلىحٍس
حٌّظىخٍِش ٌٍّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش
حٌوطش حٌٍِلخء
حٌّظّخش١ش ِغ ٔٙؾ حٌٕظُ
حإل٠ىٌٛٛؿ١ش
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
كخالص حٌطٛحٍة
طلي٠ي طَط١ذ حٌّٛحٔت حٌظٌٙ ٟخ
حٌٕخشجش ػٓ
أ٠ٌٛٚش حٌظِ٠ٚي رّٕشآص حالٓظمزخي
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
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ِشَٚع ر١غخُٚ

حالطلخى حألٍٚٚر،ٟ
حألىحس حألٍٚٚر١ش
يٌـٛحٍ ٚحٌشَحوش
()LITUSnostrum

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

ِشَٚع ر١غخُٚ

ِشَٚع ر١غخُٚ
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(حٌظؼخ ْٚحألٍٚٚرٟ
 حٌّظٓٛط ٟفِٟـخي حٌٔالِش
حٌزلَ٠ش ٚحٌٛلخ٠ش ِٓ
حٌظٍٛع حٌٕخؿُ ػٓ
حٌٔفٓ)

رقم

2.1 3

رقم
النتيجة
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ططز١ك رَٚطٛوٛي
حإلىحٍس حٌّظىخٍِش
ٌٍّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش ِٓ
هالي حٌُ رخىٍحص
حٌّلٍ١ش ِٚزخىٍحص
حٌٔ١خٓخص حٌّليىس

الىصف

-2012
2013

400

30

1000

20

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

10

0

20

1400

30

161.000

18

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

اػيحى ٚطٕف ٌ١حٌّشخٍ٠غ (رَٔخِؾ
اىحٍس حٌّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش ف ٟأٓزخٔ١خ
ٚا٠طخٌ١خ ٚفَٔٔخ ٚحٌـزً حألٓٛى؛
حٌّشخٍ٠غ حٌظـَ٠ز١ش حٌّظؼٍمش
رظَحؿغ حٌٔٛحكً ٚحٌظوط١ؾ
َِوِ حإلٔظخؽ
حٌّىخٔ ٟحٌزلَٞ؛ حٌميٍس ػٍٝ
2.1.3.1
حٌٕظ١ف
حالٓظ١ؼخدِٚ ،خ اًٌٌ ٝه ) ٌظؼِِ٠
اىِخؽ ِٔخثً حٌظٕٛع حٌزٌٛٛ١ؿٟ
ٚحالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ حٌّٔظيحِٓ١
ف ٟػٍّ١خص حإلىحٍس حٌّظىخٍِش
ٌٍّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش ِٚشخٍ٠غ
رَٔخِؾ اىحٍس حٌّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش
اػيحى ٚطٕف ٌ١حٌّشخٍ٠غ (رَٔخِؾ
اىحٍس حٌّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش ف ٟأٓزخ ٔ١خ
ٚا٠طخٌ١خ ٚفَٔٔخ ٚحٌـزً حألٓٛى؛
حٌّشخٍ٠غ حٌظـَٞر١ش حٌّظؼٍمش
رظَحؿغ حٌٔٛحكً ٚحٌظوط١ؾ
َِوِ حٌظيحرَ١
حٌّىخٔ ٟحٌزلَٞ؛ حٌميٍس ػٍٝ
2.1.3.1
حالٓظ١ؼخدِٚ ،خ اًٌٌ ٝه ) ٌظؼًِ ِ٠حص حأل٠ٌٛٚش
اىِخؽ ِٔخثً حٌظٕٛع حٌزٌٛٛ١ؿٟ
ٚحالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ حٌّٔظيحِٓ١
ف ٟػٍّ١خص حإلىحٍس حٌّظىخٍِش
ٌٍّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش ِٚشخٍ٠غ
رَٔخِؾ اىحٍس حٌّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش
طمَ َ٠طم ُ١١رَٔخِؾ اىحٍس حيِٕخؽك
حٌٔخكٍ١ش ٚطلي٠غ وظ١ذ رَٔخِؾ َِوِ حٌظيحرَ١
2.1.3.2
ًحص حأل٠ٌٛٚش
اىحٍس حٌّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش طٕظُ١
كٍمش ػًّ الٍ١ّ١ش
حٌّـّٛع حٌفَػ)2.1( ٟ
2,137.000

1,087.000

1,050.000

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

آزخٔ١خ

حالطلخى حألٍٚٚر- ٟ
رَٔخِؾ IPA
ٌٍ ADRIATICظؼخْٚ
ػزَ حٌليٚى حٌشىً

حالطلخى حألٍٚٚر ،ٟحٌظٕيٚق حٌفَٟٔٔ
ٌٍز١جش حٌؼخٌّ١ش
حألىحس حألٍٚٚر١ش
(َِفك حٌز١جش
ٌٍـٛحٍ ٚحٌشَحوش
( )LITUSnostrumحٌؼخٌّ١ش ،فَٔٔخ)

رقم
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رقم
النتيجة
الىصف

-2012
2013
طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة
حٌوطش حٌٍِلخء

3.1.1.3

3.2.1.1

50

50.000

40

100

120.000

120

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)
160

3.1.1.1

0

َِوِ حألٔشطش
حإللٌٍٍّٕ ّٟ١خؽك
حيِظّظؼش رلّخ٠ش
هخطش

حٌوطش حٌٍِلخء

3.2 1

اىحٍس لخثّش ػٍ ٝحٌٕظُ
حإل٠ىٌٛٛؿ١ش
3.1 1
طم ُ١١حألػَ حاللظظخىٞ
0

0

ليِض حٌّٔخػيس
ٌٍزٍيحْ إلؿَحء
حٌّٔٛكخص حٌّ١يحٔ١ش
ٌٍظٕٛع حٌزٌٛٛ١ؿٟ
ٍٚطيٖ ٍُٓٚ
هَحثطٗ

3.1.1.2

50

120

160.000

0

ٍُٓ هَحثؾ َِٚؽ حألػشخد
حٌزلَ٠ش ٚغَ٘١خ ِٓ حٌظـّؼخص
َِوِ حألٔشطش
ٚحٌّٛحثً ًحص حألّ٘١ش حٌوخطش
حإللٌٍٍّٕ ّٟ١خؽك
رخٌٕٔزش ٌٍز١جش حٌزلَ٠ش فِٕ ٟخؽك
حٌّظّظؼش رلّخ٠ش
حٌزلَ حٌّظٓٛؾ؛ اػيحى أؽٍْ
هخطش
ٌظ٠ُٛغ َِٚؽ حألػشخد حٌزلَ٠ش
ف ٟحٌّظٓٛؾ

3.2 2

طم ُ١١ح٢ػخٍ حاللظظخى٠ش ٌٍّٕخؽك
حٌزلَ٠ش حٌّلّ١ش ػٍ ٝحٌظّٕ١ش
حٌؼَّحٔ١ش.
اؿَحء طم ُ١١حؿظّخػ ٟحلظظخىٞ
ِشظَن ِغ حٌّـٍْ حٌؼخَ ٌّظخثي
حألّٓخن ف ٟحٌزلَ حٌّظٓٛؾ
ألٔشطش ط١ي حألّٓخن فٟ
حألٔظّش حإل٠ىٌٛٛؿ١ش ألػخٌٟ
حٌزلخٍ ٚحٌّٛحثً حٌمخػ١ش حٌؼّ١مش
(حٌزلخٍ حٌّفظٛكش ،رّخ فًٌ ٟه
حٌزلخٍ حٌؼّ١مش)؛ طمي َ٠حٌمّ١ش
حاللظظخى٠ش ٌّٛحثً أػخٌ ٟحٌزلخٍ
ٚحٌزلخٍ حٌؼّ١مش
طم ُ١١حألػَ حاللظظخىٌ ٞظ١ي
حألّٓخن حٌّٔظيحَ ف ٟحٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
حٌّـّٛع حٌفَػ)3.1( ٟ
170.000

100

0

طمي ُ٠حٌّٔخػيس ٌٍزٍيحْ
ٌظٕف ٌ١هطؾ حٌؼًّ
حإللٍ١ّ١ش حٌّظؼٍمش
3.2.2.5
رؤٔٛحع حٌلٛ١حٔخص
ٚحٌٕزخطخص حٌّٙيىس
رخالٔمَحع
40

َِوِ حألٔشطش
حٌَّؿؼٌ ٟظظٕ١ف حإللٌٍٍّٕ ّٟ١خؽك
س
ٚػغ حٌمٛحثُ
حٌّظّظؼش رلّخ٠ش
حألك١خء
هخطش
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حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد
حٌظٕيٚق حٌفٌٍَٔٔ ٟز١جش
حٌؼخٌّ١ش

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)

ِئٓٔش طٛطخي

حٌّئٓٔخص
حٌوخطش

رقم

3.2 3

3.3 1

الىصف

ٚػِٚ ٟؼَفش أفؼً رؤكىخَ
حطفخل١ش اىحٍس ِ١خٖ حٌظخرٍٛس

رقم
النتيجة

3.2.3.1

3.2.3.2

3.2.3.3

حٌّـّٛع حٌفَػ)3.2( ٟ

حٌيٚي حٌٔخكٍ١ش لخىٍس ػٍَٓ ٝػش
طلي٠ي حٌّوخؽَ حٌّلظٍّش حٌظ ٟلي
3.2.3.4
طظٔزذ فٙ١خ حألٔٛحع حٌّٔظميِش
حٌغخُ٠ش حٌظ ٟطلٍّٙخ حٌٔفٓ حٌيحهٍش

طؼِِٛٚ ِ٠حءِش ِؼخٍف حٌؼخٍِٓ١
فِ ٟـخي حٌظَطي

ٚػغ حٓظَحط١ـ١خص ٚؽٕ١ش إلىحٍس
ِ١خٖ حٌظخرٍٛس
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ِٔخػيس حٌزٍيحْ ػٍٝ
طٕف ٌ١حطفخل١ش اىحٍس ِ١خٖ
حٌظخرٍٛس

ِٔخػيس حٌزٍيحْ ػٍٝ
طلي٠ي حٌّٕخؽك

3.3.1.1

-2012
2013

54

140.000

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

0

36

20

15

10

15

110.000

0

215.000

0

50

75.000

110

50

10

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
كخالص حٌؾٚحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
فحالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

ريء ػٍّ١خص حٌظشخٚ ٍٚطٛفٌٙ َ١خ َِوِ حألٔشطش
حإللٌٍٍّٕ ّٟ١خؽك
حٌيػُ حٌّخٌٚ ٟحٌظمٕٟ
110

حٌّٕظّش حٌزلَ٠ش
حٌي١ٌٚش ،حٌزَٔخِؾ
حٌّظىخًِ ٌٍظؼخْٚ
حٌظمٕٟ

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(حٌظؼخ ْٚحألٍٚٚر- ٟ
حٌّظٓٛط ٟفِ ٟـخي
حٌٔالِش حٌزلَ٠ش ٚحٌٛلخ٠ش
ِٓ حٌظٍٛع حٌٕخؿُ ػٓ
حٌٔفٓ)
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(حٌظؼخ ْٚحألٍٚٚر- ٟ
حٌّظٓٛط ٟفِ ٟـخي
حٌٔالِش حٌزلَ٠ش ٚحٌٛلخ٠ش
ِٓ حٌظٍٛع حٌٕخؿُ ػٓ
حٌٔفٓ)
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(حٌظؼخ ْٚحألٍٚٚر- ٟ
حٌّظٓٛط ٟفِ ٟـخي
حٌٔالِش حٌزلَ٠ش ٚحٌٛلخ٠ش
ِٓ حٌظٍٛع حٌٕخؿُ ػٓ
حٌٔفٓ)

حٌّٕظّش حيرلَ٠ش
حٌي١ٌٚش ،حٌزَٔخِؾ
حٌّظىخًِ ٌٍظؼخْٚ
حٌظمٕٟ

حٌّٕظّش حٌزلَ٠ش
حٌي١ٌٚش ،حٌزَٔخِؾ
حٌّظىخًِ ٌٍظؼخْٚ
حٌظمٕٟ

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس

رقم

3.3 2
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حٌّشٌّٛش رلّخ٠ش
هخطش ٚطلظٝ
رخ٘ظّخَ ىٚي كٛع
حٌزلَ حٌّظٓٛؾ

طؼِ ِ٠شزىش حٌّٕخؽك
حٌزلَ٠ش حٌّلّ١ش

رقم
النتيجة

3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.1.4

3.3.2.1

الىصف

حٌّشخٍوش ف ٟحٌلّالص
حألٚل١خٔٛغَحف١ش فِٕ ٟخؽ ق حٌزلخٍ
حٌّفظٛكش ،رّخ فًٌ ٟه حٌزلخٍ
حٌؼّ١مش؛ ٚػغ هطؾ حإلىحٍس
حٓظٕخىحً اٌٙٔ ٝؾ حٌٕظُ حإل٠ىٌٛٛؿ١ش
ىػُ ػًّ حٌفَ٠ك حٌؼخًِ حٌٌٞ
ٓ١ؼطٍغ رّٔئ١ٌٚش ط١خغش
طمخٍ َ٠حٌؼَع حٌّشظَن إلىٍحؽ
حٌّٕخؽك ف ٟلخثّش حٌّٕخؽك
حٌّشٌّٛش رلّخ٠ش هخطش ٚطلظٝ
رخ٘ظّخَ ىٚي كٛع حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ؛ ؿّغ حٌز١خٔخص حٌمخثّش
ٚحٓظىّخي طمخٍ َ٠حٌؼَع
اػيحى هطؾ حإلىحٍس حٓظٕخىحً اٌٝ
ٔٙؾ حٌٕظُ حإل٠ىٌٛٛؿ١ش فّ١خ ٠ظؼٍك
رّٕطمظ ِٓ ٓ١حٌّٕخؽك حٌّشٌّٛش
رلّخ٠ش هخطش ٚطلظ ٝرخ٘ظّخَ
ىٚي كٛع حٌزلَ حٌّظٓٛؾ،
ٚأ٘يحفٙخ حإل٠ىٌٛٛؿ١ش ٚحيطشغ١ٍ١ش
آٍخء آٌ١خص حٌظٕٔ١ك ٌإلىحٍس
حإللٍ١ّ١ش إلىحٍس ِٕخؽك حٌّلّٟحص
حٌزلَ٠ش حإللٍ١ّ١ش؛ طٕف ٌ١أٔشطش
ٔشَ حٌٛػٚ ٟحالطظخالص
ٚحٌّؼٍِٛخص
حٌّـّٛع حٌفَػ)3.3( ٟ

-2012
2013
طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

َِوِ حألٔشطش
حإللٌٍٍّٕ ّٟ١خؽك
حٌّظّظؼش رلّخ٠ش
هخطش

َِوِ حألٔشطش
حإللٌٍٍّٕ ّٟ١خؽك
حٌّظّظؼش رلّخ٠ش
هخطش

حٌّظّظؼش رلّخ٠ش
هخطش

0

0

0

َِوِ حألٔشطش
حإللٌٍٍّٕ ّٟ١خؽك
حٌّظّظؼش رلّخ٠ش
هخطش

150

30

30.000

30

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

150

30

200

200

0.000

0

520.000

0

30

490.000

200

َِوِ حألٔشطش
حإللٌٍٍّٕ ّٟ١خؽك
حٌّظّظؼش رلّخ٠ش
هخطش

رَٔخِؾ طمُ١١
ِٔخػيس حٌزٍيحْ ف ٟطٕف ٌ١رَحِؾ
اؿَحء حٌظمّ١١خص
 4.1 1حٌّظؼٍمش رخٌظٍٛع ٚىػُ  4.1.1.2حٌَطي حٌٛؽٕ١ش فّ١خ ٠ظؼٍك رؤٍرؼش ِىخفلش حٌظٍٛع
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
رٍيحْ
حٌزٍيحْ ف ٟطٓفٌ٘١خ
200
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حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ

رقم

رقم
النتيجة
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ٌزَحِؾ حٌَطي

4.1.1.3

الىصف

-2012
2013
طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة
حٌّظٓٛؾ

رَٔخِؾ طمُ١١
ِىخفلش حٌظٍٛع
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

ػّخْ ؿٛىس حٌز١خٔخْ حٌوخطش
رظلٍ١ِ ً١خٖ حالٓظلّخَ
0

0

10

100

50

217.526

20

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

10

0

54

0

100

70

0

217.526

رَٔخِؾ طمُ١١
طم ُ١١حالكظ١خؿخص حٌٛؽٕ١ش ٌزٕخء
ِىخفلش حٌظٍٛع
حٌميٍحص ٌظٕف ٌ١رَحِؾ حٌَطي
4.1.1.4
حٌّظىخٍِش ٌزَٔخِؾ حٌّٔخػيس حٌظمٕ١ش ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
حٌز١ج١ش ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ حٌّظّٛؽ

حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
كخالص حٌطٛحٍة
طؼِ ِ٠حٌّؼخٍف كٛي اىحٍس لؼخ٠خ
حٌٕخشجش ػٓ
4.1.2.1
حٔٔىخد حٌٕفؾ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
طٛف َ١حٌّٔخػيس حٌظمٕ١ش
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
ٌٍزٍيحْ فِ ٟـخي
حٌّظٓٛؾ
 4.1 2حٌّٔئ١ٌٚش ٚحٌظؼ٠ٛغ
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ػٓ حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ٌالٓظـخرش فٟ
حٌٌ ٞطظٔزذ ف ٗ١حٌٔفٓ
طلٔ ٓ١حٌٛػٚ ٟحٌّؼخٍف كٛي كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌّٔئ١ٌٚش ػٓ كٛحىع حٌظٍٛع
4.1.2.2
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
رخٌّٛحى حٌوطَس ٚحٌؼخٍس
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
طٛف َ١حٌّٔخػيس حٌظمٕ١ش
ُ٠خىس ِٔظ ٜٛحٌّؼخٍف ٚحٌظؤ٘ذ ٌالٓظـخرش فٟ
ٌٍزٍيحْ فِ ٟـخي
 4.1 3حٌظؤ٘ذ ٚحالٓظـخرش  4.1.3.1ػٍ ٝحٌّٔظ ٜٛحٌٛؽٕ ٟفِ ٟـخي كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌظوط١ؾ ٌٍطٛحٍة
ٌلٛحىع حٌظٍٛع
حٌظٍٛع حيرلَٞ
حٌزلَٞ

الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)

ِٕظّش حٌظلش
حٌؼخٌّ١ش
حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(رَٔخِؾ حٌّٔخػيس
حٌظمٕ١ش حٌز١ج١ش فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ)
حٌّٕظّش حٌزلَ٠ش
حٌي١ٌٚش ،حٌزَٔخِؾ
حٌّظىخًِ ٌٍظؼخْٚ
حٌظمٕٟ

ِـّٛػش طٕخػش
حٌٕفؾ ف ٟالٍُ١
حٌزلَ حٌّظٓٛؾ

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(حٌظؼخ ْٚحألٍٚٚر- ٟ
حٌّظٓٛط ٟفِ ٟـخي
حٌٔالِش حٌزلَ٠ش ٚحٌٛلخ٠ش
ِٓ حٌظٍٛع حٌٕخؿُ ػٓ
حٌٔفٓ)
حٌّٕظّش حٌزلَ٠ش
حٌي١ٌٚش ،حٌزَٔخِؾ
حٌّظىخًِ ٌٍظؼخْٚ
حٌظمٕٟ

رقم

األنشطة الرئيسية

-2012
2013
الىصف

حألؽَحف حٌّظؼخليس طٍظَِ رٕٙؾ
ِشظَن ٌظم ُ١١حٌّوخؽَ

رقم
النتيجة

4.1.3.5

4.1.3.6

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حيِظٓٛؾ

طؼِ ِ٠حٌّؼخٍف كٛي اىحٍس
ٚطط َ٠ٛحٌٕفخ٠خص حً
ٚفك ٌٍوطش
حٌم١ِٛش إلىحٍس حٌٕفخ٠خص حٌٕفط١ش

ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

0

0

حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

حٌّـّٛع حٌفَػ)4.1( ٟ

54.000

152.986

12

6

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

158.986

12

768.512

730.512

38.000
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حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

حٌّٕظّش حٌزلَ٠ش
حٌي١ٌٚش ،حٌزَٔخِؾ
حٌّظىخًِ ٌٍظؼخْٚ
حٌظمٕٟ؛ ٍحرطش
طٕخػش حٌٕفؾ
حٌي١ٌٚش ٌلفع
حٌز١جش؛ ِـّٛػش
طٕخػش حٌٕفؾ فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ؛ حٌـّؼ١ش
حألٍٚٚر١ش ٌٍّٔق
حٌٕفطٟ
حٌّٕظّش حٌزلَ٠ش
حٌي١ٌٚش ،حٌزَٔخِؾ
حٌّظىخًِ ٌٍظؼخْٚ
حٌظمٕٟ؛ ٍحرطش
طٕخػش حٌٕفؾ
حٌي١ٌٚش ٌلفع
حٌز١جش؛ ِـّٛػش
طٕخػش حٌٕفؾ فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ؛ حٌـّؼ١ش
حألٍٚٚر١ش ٌٍّٔق
حٌٕفطٟ

رقم

4.2.1.4

4.2.1.3

رقم
النتيجة
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ِشخٍ٠غ ا٠ؼخك١ش ػٓ
حٌلي ِٓ حٌظٍٛع ،رّخ
 4.2 1فًٌ ٟه حإلىحٍس حٌـ١يس
ٌٍٍّٛػخص حٌؼؼ٠ٛش
حٌؼخرظش

4.2.1.5

4.2.1.6

الىصف
طلي٠ي ٚرغ أفؼً حٌظمٕ١خص
حٌّضحكش ٚأفؼً حٌّّخٍٓخص حٌز١ج١ش
ف ٟلطخػخص حألٔشطش فِ ٟظَ
ٚحٌّغَد ٚط ْٔٛفٔ ٟطخق
حٌوطؾ حإللٍ١ّ١ش (ِشَٚع
)BAT4MED
حٌّٔخػيس حٌظمٕ١ش ٌٍزٍيحْ غَ١
حٌّٔظٙيفش رّشَٚع BAT4MED
ف ٟططز١ك أفؼً حٌظمٕ١خص حٌّظخكش
ٚأفؼً حٌّّخٍٓخص حٌز١ج١ش
ٚريحثٍٙخ ٌٍٛلخ٠ش ِٓ حٌَطخص
ٚحٌٍّٛػخص حٌؼؼ٠ٛش حٌؼخرظش
حٌـي٠يس ٚحٌطٍذ حٌزٌٛٛ١ؿٟ
حٌى١ّ١خث ٟػٍ ٝحألؤـ ٓ١اٌ ٝحٌلي
حألىٔ ٝف ٟحٌمطخع حٌغٌحثٟ
ِٔخػيس حٌزٍيحْ ػٍ ٝحٌلي ِٓ
حٌٍّٛػخص حٌؼؼ٠ٛش حٌؼخرظش،
ٚغخُحص حالكظزخّ حٌلَحٍٞ
ٚحٌّؼخىْ حٌؼمٍ١ش غ َ١حٌّمظٛىس،
ػٓ ؽَ٠ك ٚػغ  /طلٔ ٓ١أفؼً
حٌظمٕ١خص حٌّظخكش  /أفؼً
حٌّّخٍٓخص حٌز١ج١ش ف ٟحٌمطخػخص
حاللظظخى٠ش حٌَة١ٔ٠ش ف ٟرٍيحْ
حٌّظٓٛؾ
أٔشطش ِٛٚحى ٔشَ حٌٛػٚ ٟرٕخء
حٌميٍحص ٌّٔخػيس رٍيحْ حٌّظٓٛؾ
ػٍ ٝحإلىحٍس حٌـ١يس ٌّؤِٚخص
ػٕخث ٟحٌفِ ً١ٕ١ظؼيى حٌىٍ ٍٛفٟ
شَوخص حٌىَٙرخء حٌٛؽٕ١ش

-2012
2013

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

130

110

150

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

0

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

100

40

20

150

110

0

َِفك حٌز١جش
حٌؼخٌّ١ش

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
 حٌزَٔخِؾحإلؽخٍ ٞحٌٔخرغ
ِشَٚع
BAT4MED

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد
حالطلخى حألٍٚٚر- ٟ
حٌزَٔخِؾ حإلؽخٍ ٞحٌٔخرغ
ِشَٚع BAT4MED

آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

الىصف

اػيحى ٓـً اؽالق حٌٍّٛػخص
ٔٚمٍٙخ ف ٟرٍي ٓ٠آهَٓ٠

طيٍ٠ذ حٌوزَحء ف ٟرٍي ،ٓ٠اػيحى
حٌظمَ َ٠ػٓ حالٓظيحِش

رقم
النتيجة

4.2 2

4.2.3.1

األنشطة الرئيسية

اػيحى ٓـً اؽالق
حٌٍّٛػخص ٔٚمٍٙخ

رقم

4.2 2

اػيحى حٌّزخىة حٌظٛؿ١ٙ١ش حٌظمٕ١ش
فّ١خ ٠ظؼٍك رؤّٔخؽ حٌشٛحؽت

-2012
2013

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

105
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حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

0

105

20

0

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة
رَٔخِؾ طمُ١١
ِىخفلش حٌظٍٛع
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

20

حألِٛحي ِميِش ِٓ
وً ِٓ َِوِ
حألٔشطش حإللٍّٟ١
ٌٍّؼٍِٛخص  ٚحالطلخى
حألٍٚٚرٔ( ٟظخَ
حٌّؼٍِٛخص حٌز١ج١ش
حٌّشظَوش)
ِٕظّش حٌظلش
حٌؼخٌّ١ش

10

0

4.2.3.3

10

15

ِٕظّش حٌظلش
حٌؼخٌّ١ش

10

ِشخٍ٠غ طـَ٠ز١ش ٌظطز١ك حٌّزخىة
حٌظٛؿ٠ ٗ١ش حٌوخطش رّوخؽَ
حٌظلش حٌز١ج١ش ف ٟحٌّٕشآص
حٌٔ١خك١ش

4.2.5.1

10

رَٔخِؾ طمُ١١
ِىخفلش حٌظٍٛع
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

ِشخٍوش ِشغٍ ٟحٌّلطخص فٟ
رَٔخِؾ ػٓ حٌٔالِش

رَٔخِؾ طمُ١١
ِىخفلش حٌظٍٛع
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
رَٔخِؾ طمُ١١
ِىخفلش حٌظٍٛع
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

15

ِٕظّش حٌظلش
حٌؼخٌّ١ش

0

0

اىحٍس ٚط١خٔش ِلطخص
ِؼخٌـش ِ١خٖ حٌّـخٍ،ٞ
4.2.3.2
رّخ فًٌ ٟه ِؼخٌـش
حٌـٛحٔذ حٌز١ج١ش
4.2 3
ٚحٌظل١ش حٌظ ٟطظؼٍك
رّ١خٖ حالٓظلّخَ
ٚحٌّٕشآص حٌٔ١خك١ش

4.2 5

طؼٍِ ِ٠طي حالِظؼخي
ٚأفخًٖ ِٓ هالي
أكىخَ حالطفخل١خص
حٌزلَ٠ش حٌي١ٌٚش
حٌَث١ٔ١ش

حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

حٌٕيٚس حٌزلَ٠ش
حٌي١ٌٚش ٌشَوخص
حٌٕفؾ ِ /ـّٛػش
طٕخػش حٌٕفؾ فٟ
الٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

رقم

5.1 1

الىصف

رقم
النتيجة

4.2.5.2

ٍطي ؿ١ي ٌظف٠ٛغ حٌيٚي حٌؼٍُ
ٌٍٍٔطش

4.2.5.4

4.2.5.5

حٌّـّٛع حٌفَػ)4.2( ٟ

طؼِِٛٚ ِ٠حءِش حٌّؼخٍف كٛي
طٕف ٌ١حالطفخل١ش حٌي١ٌٚش ٌَّحلزش
حٌٕظُ حٌؼخٍس حٌّؼخىس ٌٍلشف
ػٍ ٝحٌٔفٓ

طؼِِٛٚ ِ٠حءِش ِؼخٍف حٌؼخٍِٓ١
فِ ٟـخي حٌظَطي فّ١خ ٠ظؼٍك
4.2.5.3
رخالطفخل١ش حٌي١ٌٚش ٌّٕغ حٌظٍٛع
حٌٕخؿُ ػٓ حٌٔفٓ (ِخٍرٛي)

طزخىي حٌوزَحص ٚحٌّؼٍِٛخص رٓ١
حٌّٛظف ٓ١حٌّٔئ ٌْٟٚػٓ أفخً
حٌمخٔ ْٛػٍٔ ٝل٠ ٛئى ٞاٌ ٝأفخً
أفؼً ٌٍٍّلك  ِٓ 1حالطفخل١ش
حٌي١ٌٚش ٌّٕغ حٌظٍٛع حٌٕخؿُ ػٓ
حٌٔفٓ (ِخٍرٛي)
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طلٍِ ً١ظخىٍ حٌطخلش
حٌزلَ٠ش حٌّظـيىس

5.1 1

طلي٠ي ٚطميِ َ٠ظخىٍ حٌطخلش
حٌزلَ٠ش حٌّظـيىس ًحص حٌـيٜٚ

-2012
2013

169.000

24

325.000

30

20

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

20

84

30

0

374.000

0

494.000

0

24

0

0

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
كخالص حٌطٛحٍة
حٌٕخشجش ػٓ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

حٌوطش حٌٍِلخء

320

320

حالطلخى حألٍٚٚر،ٟ
حٌّٕظّش حٌزلَ٠ش
حٌي١ٌٚش ،حٌزَٔخِؾ
حٌّظىخًِ ٌٍظؼخْٚ
حٌظمٕٟ

ِشَٚع "حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ حٌّٔظيحَ "
حٌظخرغ ٌٍزٕه حٌيٌٟٚ

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(حٌظؼخ ْٚحألٍٚٚر- ٟ
حٌّظٓٛط ٟفِ ٟـخي
حٌٔالِش حٌزلَ٠ش ٚحٌٛلخ٠ش
ِٓ حٌظٍٛع حٌٕخؿُ ػٓ
حٌٔفٓ)
حٌّٕظّش حٌزلَ٠ش
حٌي١ٌٚش ،حٌزَٔخِؾ
حٌّظىخًِ ٌٍظؼخْٚ
حٌظمٕٟ

حٌّظَف
حألٍٚٚرٟ

رقم
النتيجة
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حاللظظخى حألهؼَ
ٚحالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ
حٌّٔظيحِخْ

رقم

5.1 2

الىصف

طٍم ٟأطلخد حألػّخي حٌلَس
حٌـيى حٌظيٍ٠ذ ػٍ ٝحألػّخي
حٌلَس حٌوؼَحء؛ طٍم ٟأطلخد
حألػّخي حٌلَس حٌوؼَحء حٌيػُ
 5.1.2.1حٌظمٕ ٟإلػيحى ِشخٍ٠غ حألػّخي
ٚحٌظٓٛغ فٙ١خ ٚا٠ـخى حٌِّ٠ي ِٓ
فَص حٌؼًّ حٌّلٍ١ش حٌوؼَحء؛
طميَ أطلخد حألػّخي اٌ ٝرَحِؾ
حٌيػُ حٌّخٌ / ٚ ٟأ ٚحٌظمٕٟ
ِٕظش الٍ١ّ١ش ٌٍظٕخفٔ١ش حٌوؼَحء
طلظ ٝرمخػيس ر١خٔخص ِِٚىس
رلمٛي ًو١ش ٌٍزلغ ٚفمخ ً ٌٍمطخع
ٚأىحس ٌالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ
حٌّٔظيحِٓ١؛ لخػيس حٌز١خٔخص
 5.1.2.2طٔظويَ ػٍٔ ٝطخق ٚحٓغ ُ٠خىس
حٌٛػٚ ٟحٌّؼخٍف حٌّظزخىٌش رٓ١
أطلخد حٌّظٍلش ف ٟالٍُ١
حٌّظٓٛؾ كٛي حٌفٛحثي حٌٕخطـش ػٓ
حٌظلٛي اٌ ٝحالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ
حٌّٔظيحِٓ١
طشغ ً١شزىش ِٓ لَ ْٚحالٓظشؼخٍ
حٌّلٍ١ش ٌٍظٕخفٔ١ش حٌوؼَحء
ٚحاللظظخى حألهؼَ؛ ٚحٌّظخرؼش
حٌٕظخِ١ش ٌّزخىٍحص حالٓظٙالن
5.1.2.3
ٚحإلٔظخؽ حٌّٔظيحِٚٚ ٓ١ػغ
ىٍحٓخص حٌلخٌش :رغ ىٍحٓخص
حالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ حٌّٔظيحِٓ١

-2012
2013
طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)
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حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد
ٌالٓظؼّخٍ

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

282

124

240

0

0

0

آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

رقم

5.1 3

الىصف

ِٕق ؿخثِس حالرظىخٍ ف ٟحاللظظخ ى
 5.1.2.4حألهؼَ ٌّزخىٍس ِشَٚع حألػّخي
حٌلَس ٚرؼٗ ف ٟرٍيحْ حٌّظٓٛؾ

رقم
النتيجة
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األنشطة الرئيسية

أٔشطش رٕخء حٌميٍحص
ٚحٌّشَٚػخص
حٌظـَ٠ز١ش حٌّظؼٍمش
رخالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ
حٌّٔظيحِٓ١

َِحؿؼخص َِوِ حإلٔظخؽ حٌٕظ١ف
ٌظؼِ ِ٠طزٕ ٟحٌظٕخفٔ١ش حٌوؼَحء
وؤىحس طٔظويِٙخ حٌشَوخص ف ٟالٍُ١
حٌّظٓٛؾ ٌظلمك حٌٕـخف ف ٟحٌٔٛق
حٌؼخٌّ١ش؛ طلي٠ي ِشخٍ٠غ حيطٕخفٔ١ش
5.1.2.5
حٌوؼَحء ،اؿَحء حٌَّحؿؼخص
ػٍ ٝحٌّئٓٔخص حٌظغَ١س
ٚحٌّظٓٛطش حٌّظميِش ٌٍلظٛي
ػٍ ٝحٌّوططخص حٌّخٌ١ش ٌألؽَحف
حٌّظؼخليس
حٌّٕٙـ١ش ٚحٌّزخىة حٌظٛؿ١ٙ١ش
ِٚـّٛػش حالىٚحص ٌيِؾ
 5.1.3.1حالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ حٌّٔظيحِٓ١
ف ٟحٌّظٓٛؾ ٚأٔشطش رٕخء حٌميٍحص
حٌظ ٟطظؼٍك رٙخ (ٓ٠ٛظش حٌّظٓٛؾ)
ُٞحىس ِؼخٍف ِّؼٍ ٟحٌمطخع
حٌوخص ٚلطخع حألػّخي ٚحٌّـظّغ
حٌّئ ٟكٛي حالٔظخؽ حٌٕظ١ف
ٚحالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ حٌّٔظيحِ،ٓ١
5.1.3.2
ٚحٌّشظَ٠خص حٌؼخِش حٌوؼَحء،
ٚحٌّظخٍف حٌوؼَحء،
ٚحٌٛظخثف حٌوؼَحءٚ ،حٌزظّش
حٌىَر١ٔٛش ٚحٌزظّش حٌّخث١ش

-2012
2013

84

282

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)
0

0

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(ٓ٠ٛظش حٌّظٓٛؾ)

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد
آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

400

400

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
(ٓ٠ٛظش حٌّظٓٛؾ)

400

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف
140

0

حالطلخى حألٍٚٚرٟ
()H2020

رقم
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رقم
النتيجة

5.1.3.3

5.1.3.3

5.1.3.3

5.1.3.3

5.1.3.3

الىصف
طلٔ ٓ١حٌظَٚف حٌز١ج١ش
ٚحاللظظخى٠ش ٚحٌظل١ش
ٚحالؿظّخػ١ش ٌٍّـظّؼخص حٌّلٍ١ش،
ٚطلي٠ي فَص حٌظىَحٍ؛ حٌلي ِٓ
حألػَ حٌز١جٚ ٟحٌىّ١خ٠ٚخص حٌٔخِش
حٌَّطزطش رخٌّٕخؽك حٌّٔظٙيفش
طلٔ ٓ١حٌظَٚف حٌز١ج١ش
ٚحاللظظخى٠ش ٚحٌظل١ش
ٚحالؿظّخػ١ش ٌٍّـظّؼخص حٌّلٍ١ش،
ٚطلي٠ي فَص حٌظىَحٍ؛ حٌلي ِٓ
حألػَ حٌز١جٚ ٟحٌىّ١خ٠ٚخص حٌٔخِش
حٌَّطزطش رخٌّٕخؽك حٌّٔظٙيفش
طلٔ ٓ١حٌظَٚف حٌز١ج١ش
ٚحاللظظخى٠ش ٚحٌظل١ش
ٚحالؿظّخػ١ش ٌٍّـظّؼخص حيِلٍ١ش،
ٚطلي٠ي فَص حٌظىَحٍ؛ حٌلي ِٓ
حألػَ حٌز١جٚ ٟحٌىّ١خ٠ٚخص حٌٔخِش
حٌَّطزطش رخٌّٕخؽك حٌّٔظٙيفش
طلٔ ٓ١حٌظَٚف حٌز١ج١ش
ٚحاللظظخى٠ش ٚحٌظل١ش
ٚحالؿظّخػ١ش ٌٍّـظّؼخص حٌّلٍ١ش،
ٚطلي٠ي فَص حٌظىَحٍ؛ حٌلي ِٓ
حألػَ حير١جٚ ٟحٌىّ١خ٠ٚخص حٌٔخِش
حٌَّطزطش رخٌّٕخؽك حٌّٔظٙيفش
طلٔ ٓ١حٌظَٚف حٌز١ج١ش
ٚحاللظظخى٠ش ٚحٌظل١ش
ٚحالؿظّخػ١ش ٌٍّـظّؼخص حٌّلٍ١ش،
ٚطلي٠ي فَص حٌظىَحٍ؛ حٌلي ِٓ
حألػَ حٌز١جٚ ٟحٌىّ١خ٠ٚخص حٌٔخِش
حٌَّطزطش رخٌّٕخؽك ح ٌّٔظٙيفش

-2012
2013

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

124

124

120

120

120

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

0

0

0

0

0
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حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

رقم

UNEP(DEPI)/MED IG 20/8
Annex II
Page 278

األنشطة الرئيسية

رقم
النتيجة

5.1.3.3

5.1.3.3

5.1.4.1

طّى ٓ١حٌّـظّغ حٌّئٟ
ٚؿّؼ١خص حٌّٔظٍٙىٓ١
ٚحٌّٕظّخص غَ١
حٌلى١ِٛش رشؤْ
5.1.4.2
5.1 4
حالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ
حٌّٔظيحِٚ ٓ١حٌٛلخ٠ش
ِٓ حٌٍّٛػخص حٌؼؼ٠ٛش
حٌؼخرظش

5.1.4.3

الىصف
طلٔ ٓ١حٌظَٚف حٌز١ج١ش
ٚحاللظظخى٠ش ٚحٌظل١ش
ٚحالؿظّخػ١ش ٌٍّـظّؼخص حٌّلٍ١ش،
ٚطلي٠ي فَص حٌظىَحٍ؛ حٌلي ِٓ
حألػَ حٌز١جٚ ٟحٌىّ١خ٠ٚخص حٌٔخِش
حٌَّطزطش رخٌّٕخؽك حٌّٔظٙيفش
طلٔ ٓ١حٌظَٚف حٌز١ج١ش
ٚحاللظظخى٠ش ٚحٌظل١ش
ٚحالؿظّخػ١ش ٌٍّـظّؼخص حٌّلٍ١ش،
ٚطلي٠ي فَص حٌظىَحٍ؛ حٌلي ِٓ
حألػَ حٌز١جٚ ٟحٌىّ١خ٠ٚخص حٌٔخِش
حٌَّطزطش رخٌّٕخؽك حٌّٔظٙيفش
ُ٠خىس ٚػ ٟحٌّـظّغ حٌّئٟ؛
ِشخٍوش ؿ١يس فِٔ ٟخرمش حٌظٍٛ
حٌوؼَحء؛ ُ٠خىس ِلظ٠ٛخص
consunmpediamed؛ حٌِ٠خٍحص
ٚحٌظؼٍ١مخص ػٍٝ
consunmpediamed
طيٍ٠ذ لخىس شزخد حٌّـظّغ حٌّئٟ
ػٍ ٝأىٚحص حالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ
حٌّٔظيحِٓ١؛ الخِش ِـّغ الٍّٟ١
هخ ٍي ِٓ حٌىّ١خ٠ٚخص ٚطىَحٍ
حٌّزخىٍس ف ٟرٍي آهَ
طؼِ ِ٠ى ٍٚحٌّٕظّخص ؽَ٠
حٌلى١ِٛش فٔ ٟشَ ٚػ ٟحٌٔىخْ
رخٌٍّٛػخص حٌؼؼ٠ٛش حٌؼخرظش؛
ِٕظّظخْ غ َ١كى١ِٛظ ٓ١طيٍؽ
حٌٍّٛػخص حٌؼؼ٠ٛش حٌؼخرظش فٟ
ػٍّّٙخ ٚطٕشَ ِٛحى حٌظٛػ١ش رٓ١
ِجظ ٟأٌف شوض

-2012
2013

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

120

124

140

26

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

0

0

0

0

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف
25

0
آزخٔ١خ

رقم

5.1 5
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رقم
النتيجة

رٕخء حٌميٍحص ٌظٕفٌ١
هطؾ حٌؼًّ حٌٛؽٕ١ش
كٛي حٌّشظَ٠خص
حيػخِش حٌّٔظيحِش ػٍ5.1.5.1 ٝ
حٌّٔظ٠ٛخص حٌّلٍ١ش أٚ
حإللٍ١ّ١ش أ ٚحٌٛؽٕ١ش
ف ٟرٍيحْ حٌّظٓٛؾ

الىصف

ِٔخػيس حٌزٍيحْ ػٍ ٝاػيحى ٚطٕفٌ١
هطؾ حٌؼًّ حٌٛؽٕ١ش فّ١خ ٠ظؼٍك
رخٌّشظَ٠خص حٌؼخِش حٌّٔظيحِش

ؿخِؼخص حٌّظٓٛؾ طؼغ هطؾ
ٌظٕفِ ٌ١زخىٍس حٌّشظَ٠خص حٌؼخِش
حٌّٔظيحِش؛ حٌوزَحء حٌٛؽْٕٛ١
٠شخٍو٠ٚ ْٛظوٌ ْٚحٌمَحٍحص
5.1.6.1
رشؤْ حٌوطؾ ٚطٕفٌ٘١خ ػٍ ٝحٌّيٜ
حٌمظ َ١حٌّظٓٛؾ ٚػٍ ٝحٌّيٜ
حٌطً٠ٛ
رٕخء حٌميٍحص ٌظطز١ك
اىهخي ِفخ٘ ُ١حالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ
ِزخىٍس حٌّشظَ٠خص
حٌّٔظيحِ ٓ١ف ٟحٌزَحِؾ حألوخى١ّ٠ش
حٌؼخِش حٌّٔظيحِش
5.1 6
(حٌظ ٟطي ٍٚكٛي ٓ١خٓخص
ٚحٌّـّؼخص حٌوؼَحء
حالٓظٙالن ٚحإلٔظخؽ حٌّٔظيحِٓ١
ف ٟحٌـخِؼخص
ٚحٌٍّٛػخص حٌؼؼ٠ٛش حٌؼخرظش )؛ ريء
رَحِؾ حٌظيٍ٠ذ ِغ حٌـخِؼخص
5.1.6.2
ٚوٍ١خص اىحٍس حألػّخي؛ ىٍٚس
طيٍ٠ز١ش ٌطالد حٌّخؿٔظَ١
ٚحٌينطٍٛحٖ ٠ميِٙخ حٌوزَحء ِٓ
حٌّئٓٔخص حألوخى١ّ٠ش  /حٌّٕظّخص
حٌي١ٌٚش

-2012
2013
طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)
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حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

83

83

83

0

0

0

آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

آزخٔ١خ

رقم

الىصف
طؼِِ ِ٠شخٍوش حٌّٕظّخص
ٚحٌشزىخص حإللٍ١ّ١ش ف ٟالٍُ١
حٌّظٓٛؾ فِ ٟزخىٍس حالٓظٙالن
ٚحإلٔظخؽ حٌّٔظيحِٚ ٓ١حإلىحٍس
حٌى١ّ١خث١ش حٌّٔظيحِش؛ طؼِِ٠
حٌشَحنحص ٚحٌظٕف ٌ١حٌّشظَن
ٌّشخٍ٠غ ٌِوَحص حٌظفخُ٘ حٌظ ٟطُ
طٛل١ؼٙخ
حٌّـّٛع حٌفَػ)5.1( ٟ
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األنشطة الرئيسية

رقم
النتيجة

5.1.6.3

6.1.1.1

-2012
2013

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

0

400.000

َِفك حٌز١جش
حٌؼخٌّ١شِ ،شَٚع
طمٍذ حٌّٕخم

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

28

17

آزخٔ١خ

0

0

0

0

320.000
فَٔٔخ

آزخٔ١خ

60

60

0

60

60

20

720.000 2,885.000

41

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

َِوِ حإلٔظخؽ
حٌٕظ١ف

حٌّ١خٖ حٌٔطل١ش؛ طمي َ٠طٛفَ
حٌّٛحٍى حٌّخث١ش ف ٟأكٛحع أٔٙخٍ حٌوطش حٌٍِلخء
الٍ ُ١حٌّظٓٛؾ ف2050ٚ 2025 ٟ

ُ٠خىس حٌٛػ ٟكٛي ح٢ػخٍ حٌّلظٍّش
ٌظغ َ١حٌّٕخم ػٍِ ٝظ َ١حٌٍّٛػخص
َِوِ حإلٔظخؽ
حٌؼؼ٠ٛش حٌؼخرظش ف ٟحٌز١جش ِٓ
6.1.1.3
حٌٕظ١ف
هالي كٍمخص حٌؼًّ ٌظٕخع حٌمَحٍ
 6.1 1طلٍ ً١أػَ طغ َ١حٌّٕخم
ٚحٌّٕظّخص غ َ١حٌلى١ِٛش
ٚغَ٘١خ ِٓ أطلخد حٌّظٍلش
اػيحى ٚٚػغ طفخط ً١رَٔخِؾ
َِوِ حألٔشطش
ٌّٔخػيس حٌزٍيحْ ػٍِ ٝؼخٌـش
حإللٌٍٍّٕ ّٟ١خؽك
ِٔ 6.1.1.4ؤٌش طغ َ١حٌّٕخم ٚأػخٍ٘خ ػٍٝ
حٌّظّظؼش رلّخ٠ش
حٌّٛحثً حٌزلَ٠ش حٌطز١ؼ١ش ٚحألٔٛحع
هخطش
حٌّٙيىس رخالٔمَحع
طلي٠ي ِـّٛػش أِٓ ٌٝٚ
طلي٠ي ِئشَحص أػَ
َِوِ حألٔشطش
ِئشَحص أػَ طغ َ١حٌّٕخم ػٍٝ
طغ َ١حٌّٕخم ػٍٝ
حإللٌٍٍّٕ ّٟ١خؽك
حٌظٕٛع حٌزٌٛٛ١ؿ ٟف ٟحٌّٕخؽك
 6.1 3حٌظٕٛع حٌزٌٛٛ١ؿ ٟف6.1 3 ٟ
حٌّظّظؼش رلّخ٠ش
حٌّلّ١ش حٌوخطش رخٌظشخِ ٍٚغ
حٌّٕخؽك حٌّلّ١ش
هخطش
حٌوزَحء حٌّؼٕٓ١١
حٌوخطش
ِؼَفش أفؼً ٌٍغخُحص حٌظ ٟطٕزؼغ حٌَّوِ حإللٍّٟ١
ٌالٓظـخرش فٟ
رخٌفؼً ػٓ حٌٔفٓ ف ٟحٌزلَ
ٍطي طغ َ١حٌّٕخم
6.1.4.2
6.1 4
كخالص حٌطٛحٍة
حٌّظٓٛؾ
20

رقم

األنشطة الرئيسية

أٔشطش حػظّخى ِٚظخرؼش
 6.2 1اؽخٍ حٌظى١ف حإللٍّٟ١
ٌظغ َ١حٌّٕخم

رقم
النتيجة

6.2 1

ِٔخػيس حٌزٍيحْ ػٍٝ
حإلىحٍس حٌـ١يس
6.3.1.1
6.3 1
ٌألٔشطش طلٍ١ش ٚاػخىس
حٓظويحَ حٌّ١خٖ

الىصف

-2012
2013

140.000

635

635.000

45.000

0

0.000

60.000

60

0.000

80.000

-2012
2013-2012 2013-2012
2013
طّ ً٠ٛهخٍؿ ٟطّ ً٠ٛهخٍؿٟ
طًّ٠ٛ
 2ل١ي حٌظفخٚع  2طٍَِ طؼزجظٗ
هخٍؿ2 ٟ
(د)
(أ)

60.000

635

635.000

0

0.000

60.000

0.000

60

طًّ٠ٛ
العنصر صاحب
هخٍؿ1 ٟ
الريادة

رَٔخِؾ طمُ١١
ِىخفلش حٌظٍٛع
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ

حٌٕخشجش ػٓ
حٌظٍٛع حٌزلَٞ
ف ٟالٍ ُ١حٌزلَ
حٌّظٓٛؾ
حٌّـّٛع حٌفَػ)6.1( ٟ
طٕف ٌ١حإلؿَحءحص حٌَث١ٔ١ش رل١غ
طظؼّٓ :اىهخي طيحر َ١حٌظى١ف
ػٍ ٝطوط١ؾ حٓظويحَ حألٍحػٟ
ٚحٌّٛحٍى حٌّخث١ش ف ٟحٌّٕخؽك
حٌٔخكٍ١ش؛ هَحثؾ حٌّٕخؽك حألوؼَ
طؼَػخً؛ رَحِؾ ٔشَ حٌٛػ ٟحٌظٚ ٟكيس حٌظٕٔ١ك
طٔظٙيف طٕخع حٌمَحٍ
ٚحٌّـظّؼخص حٌّلٍ١ش ٚحٌٔىخْ
رظفش ػخِش؛ ٚػّخْ أْ ٔظُ
حإلٌٔحٍ حٌّزىَ لي ٚػؼض ِٓ أؿً
حٌظٕزئ رخٌظٛحَ٘ حٌشي٠يس
حٌّـّٛع حٌفَػ)6.2( ٟ

ِلطخص طلٍ١ش حٌّ١خٖ طيحٍ رىفخءس

حٌّؾِٛع حٌفَػ)6.3( ٟ
حٌّـّٛع حٌىٍٟ

7482.512 12112.290 5661.320

4629.778

UNEP(DEPI)/MED IG 20/8
Annex II
Page 281

حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌـٙش حٌّخٔلش
حٌؾ٘ش حٌّخٔلش يٌظًّ٠ٛ
حٌّلظٍّش يٌظًّ٠ٛ
يٌظّ ً٠ٛحٌوخٍؿ2 ٟأ
حٌوخٍؿ1 ٟ
حٌوخٍؿ2 ٟد

َِفك حٌز١جش
حٌؼخٌّ١شِ ،شَٚع
طمٍذ حٌّٕخم

ؿّؼ١ش كّخ٠ش حٌز١جش
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 .1الخمفية
 1.1نبذة عامة
لقد قطعت خطة عمل البحر المتوسط شوطاً كبي اًر منذ تأسيسيا في  .1975ويتمثل اليدف العام لمخطة في المساىمة في
تحسين البيئة البحرية والساحمية وتعزيز التنمية المستدامة في إقميم المتوسط  .وتتمثل أىم إنجازاتيا السياسية في اعتماد
اتفاقية برشمونة وسبعة بروتوكوالت وضعت لحماية البيئة البحرية والساحمية لممتوسط ووضع إطار مؤسسي لمتعاون يشمل

يح ُّدىا البحر المتوسط  .وفي ىذا السياق ،تساعد عناصر خطة عمل البحر المتوسط
كافة البمدان ا لواحد والعشرين التي ُ
بمدان المتوسط عمى تحقيق التزاماتيا بموجب اتفاقية برشمونة وبروتوكوالتيا ،وتنفيذ مقررات اجتماعات األطراف المتعاقدة

بما فييا استراتيجية البحر المتوسط لمتنمية المستدا مة وتوصيات لجنة البحر المتوسط لمتنمية المستدامة  .والخطة التي يبمغ
عدد أطرافيا المتعاقدة في الوقت الحاضر  22طرفاً ،تضع إطا اًر قانونياً ومؤسسياً متسقاً لمتعاون ،من أجل تسييل ودعم

وتنسيق العمل اإلقميمي لتحسين نوعية الحياة لسكان المتوسط من خالل االستجابة لمضغو ط عمى البيئة والحد من اآلثار
السمبية ،وكذلك إعادة وضع وىياكل ووظائف النظام اإليكولوجي عمى ما كانت عميو والحفاظ عمييا.
وتدعم استراتيجية فعالة وموجية ،األىداف البيئية التي تنص عمييا اتفاقية برشمونة وتوسع نطاق رسالة خطة عمل البحر

المتوسط.
وتتمثل أهداف الدعوة الرئيسية التفاقية برشمونة فيما يمي:


تقييم التموث البحري ومكافحتو؛



ضمان اإلدراة المستدامة لمموارد الطبيعية البحرية والساحمية؛



إدماج البيئة في التنمية االجتماعية واالقتصادية؛



الحفاظ عمى البيئة البحرية والمناطق الساحمية من خالل الوقاية من التموث والحد منو ،وبقدر اإلمكان ،التخمص
من التموث ،سواء كان برياً أو بحرياً؛



حماية الطبيعة والتراث الثقافي؛



تعزيز التضامن بين دول ساحل المتوسط؛



المساىمة في تحسين نوعية الحياة.

ومن أجل االستفادة الكاممة من أحدث التطورات ،واالستعداد لمتحديات والفرص الجديدة والتقدم العممي ،تحولت خطة عمل
البحر المتوسط إلى أسموب مرن لمتخطيط في  .2009واعتمدت األطراف المتعاقدة أول برنامج عمل استراتيجي ومتكامل

يمتد لخمس سنوات ،ويغطي الفترة  .2015-2010ويوجو برنامج العمل اليدف الشامل الذي يتمثل في تطبيق نيج النظم
اإليكولوجية في المتوسط من خالل ستة مجاالت مواضيعية ذات أولوية ،أال وىي :


مكافحة التموث؛



الحفاظ عمى التنوع البيولوجي وحمايتو؛
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اإلدارة المتكامل لممناطق الساحمية؛



االستيالك واإلنتاج المستدامان؛



التكيف مع تغير المناخ؛



تحسين الحوكمة.

وتحتاج أنشطة السياسات واالتصال إلى اتباع الرؤية نفسو ا .لذا ،فإن استراتيجية االتصاالت التي وضعت لمفترة -2012
 2017تسعى إلى دعم األىداف السياسية التفاقية برشمونة وبروتوكوالتيا ،وتوائميا مع األولويات السالف ذكرىا

 .وتبني

ىذه االستراتيجية عمى نيج االتصاالت األولية ،وتسعى إلى إحراز التقدم في اليدف العام لخطة عمل ا لبحر المتوسط الذي

يتمثل في التصدي لممخاطر التي تواجو البيئة البحرية والساحمية لمبحر المتوسط.

وقد ُوضعت االستراتيجية وفقاً لمقرر الحوكمة الذي ينص عميو تقرير االجتماع العادي الخامس عشر لألطراف المتعاقدة
في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحمية لمبحر المتوسط وبروتوكوالتيا في  18كانون الثاني  /يناير ،1 2008
وواليات عناصر خطة البحر المتوسط وأىدافيا لتعزيز أثر وبروز أىمية ما تقوم بو الخطة من أعمال كما تحددت خالل
االجتماع العادي السادس عشر لألطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة السا

حمية لمبحر المتوسط

وبروتوكوالتيا في مراكش (المغرب) ،في  5-3تشرين الثاني  /نوفمبر  ، 2 2009وتقييم معمومات الخطة في اجتماع

المكتب في رباط في آيار  /مايو  ،2010واستراتيجية المعمومات لمخطة التي ُعرضت في االجتماع الخامس لفريق
التنسيق التنفيذي في تونس في شباط  /فبراير  .2009ومن المنتظر أن يتم عرضيا عمى األطراف المتعاقدة واعتمادىا في

[المناسبة] في [المكان] في [التاريخ].
 1.2النهج العام لالتصاالت

يمر اآلن نيج االتصاالت لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة -

خطة عمل البحر المتوسط بمرحمة تجديد الستراتيجيتو جاءت

توقيت مناسب  .وستتواءم استراتيجية االتصاالت الجديدة  2017-2012مع األولويات السياسية لبرنامج األمم المتحدة
لمبيئة  -خطة عمل البحر المتوسط والمجاالت المواضيعية الموضحة في برنامج عمل السنوات الخمس االستراتيجي
والمتكامل  .2015-2010وتستنير بالفيم المكتسب من البحث المستقل الذي

أجرتو إحدى وكاالت االتصاالت في

 ،2010والذي ُيتخذ كأساس ليذه االستراتيجية  .وقد أجرى الباحثون مقابالت متخصصة مع أصحاب المصمحة الداخميين
والخارجيين ،ومراجعة لممواد ،وبحثاً عمى شبكة اإلنترنت وتحميالً لتغطية بعض وسائل اإلعالم المختارة ،والتي أسفرت عن
تقييم لمشىد االتصاالت يتوجو إلى التصورات ،وكذلك بعض التوصيات.
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ووفقاً لمتكميف الصادر عن ورقة الحوكمة  ، 3عرضت األمانة التوصيات المبدئية لمتقييم الخارجي عمى مكتب األطراف
المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحمية لمبحر المتوسط وبروتوكوالتيا ،رباط

(المغرب) 6-5 ،آيار /

مايو  42010والتي أيدت النيج القائم عمى ثالث ركائز الذي تستند إليو ىذه االستراتيجية ،وتتمثل ىذه الركائز فيما يمي:


نشر رسالة مشتركة لخطة عمل البحر المتوسط بيدف وسم كافة العناصر بوضوح كجزء من المنظمة نفسيا؛



تحديد وتعبئة الشركاء األقوياء من المجتمع المدني ومن القطاع الخاص؛



استخدام نيج الحممة بيدف إليام األطراف الفاعمة األخرى ،عمى المستويين اإلقميمي والوطني والجماىير بأكمميا،

حول القضايا الرئيسية.
وتبني ىذه االستراتيجية عمى العمل األساسي الذي تحقق عمى مدى السنوات األخيرة وتعزز اإلنجازات الرئ يسية ،بما في
ذلك احتفاالت اليوم العالمي لمساحل اإلقميمية في سموفينيا وتركيا ،وتأسيس منتديات إكوميدا السنوية والعروض اإلقميمية

لتقرير حالة البيئة والتنمية لعام  2009بمشاركة و ازرات البيئة وشركائيا  .وفي الوقت نفسو ،توضح االستراتيجية اليياكل
والنيوج واألدوات ا لجديدة الضرورية لزيادة بروز خطة عمل البحر المتوسط ومضاعفة أثر السياسات واالستراتيجيات
المصممة إلحراز التقدم في تنفيذ اتفاقية برشمونة وبروتوكوالتيا في إقميم المتوسط وعمى
وخطط العمل والتحاليل المشتركة ُ
الصعيد الدولي.
ورغم أن أىداف برنامج األمم المتحدة لمبيئة  -خطة عمل البحر المتوسط ال تزال تتسم بالطموح ،إال أنيا قد ُوضعت عمى
خمفية واقعية فيما يتعمق بالناحية المالية  .وقد وجو صياغة ىذه االستراتيجية إدراك لحقيقة أن موارد برنامج األمم المتحدة
لمبيئة  -خطة عمل البحر المتوسط المالية والبشرية محدودة  .لذا فقد تمت مراعاة الجدوى العممية والمالية عند وضع
استراتيجية السنوات الخمس ىذه ،وتمحور التركيز عمى النيوج التي يمكن تنفيذىا بالموارد الحالية المتاحة لخطة عمل

البحر المتوسط.
وتسعى ىذه االستراتيجية لتحقيق ما يمي:

 تناول فوائد االتصاالت والعقبات التي تواجييا ،خارجياً وداخمياً؛ توضيح أىداف االتصاالت وغاياتيا المحددة 2017-2012؛ اقتراح نيج لتدوين الرسائل الرئيسية؛ تحديد الفئات المستيدفة؛ -اقتراح إطار استراتيجي عام لالتصاالت؛

 -قياس النجاح المحرز في مقابل األىداف.
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ويتسم اإلطار أيضاً بالمرونة والتطور وييدف إلى أن يكون رد فعل لمتحديات الحالية في إقميم البحر المتوسط ،وأن يوفر
التوجيو المناسب لكافة عناصر خطة عمل البحر المتوسط ،إلتاحة سيولة تحديد أدوات وأنشطة االتصاالت إلحراز التقدم

في أىدافنا الجماعية.
وتقر ىذه االستراتيجية باإلمكانات التي يمكن أن يتمتع بيا برنامج األمم المتح دة لمبيئة  -خطة عمل البحر المتوسط والتي
تتجاوز جمع البيانات وبث المعمومات ،وتقترح أنشطة اتصاالت استباقية تحقق المزيد من ىذه اإلمكانات .
مرفق بيذه الوثيقة خطة عمل مفصمة مستقمة ،تحدد اإلجراءات الرئيسية واألطر الزمنية والمالكين.

 .2استراتيجية االتصاالت
 2.1تقييم القضايا االستراتيجية
يواجو برنامج األمم المتحدة لمبيئة  -خطة عمل البحر المتوسط  -ومثمو في ذلك مثل كافة المنظمات الكبيرة  -المخاطر
والفرص التي تشكل في النياية استراتيجية البرنامج في اإل قميم .وألجل تحديد مرجعية لمتخطيط المستقبمي تعاقد برنامج
األمم المتحد ة لمبيئة  -خطة عمل البحر المتوسط في  2010لمحصول عمى خدمة استشارية لتقييم برامج االتصاالت

واإلعالم ،ولمحصول عمى اآلراء المتعمقة والسرية ألصحاب المصمحة الداخميين والخارجيين ،فيما يتعمق ببروز أىمية دور

برنامج األمم المتحدة لمبيئة  -خطة عمل البحر المتوسط وفعال يتو .ويمخص تحميل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص
والمخاطر الذي أُعد (انظر الممحق  )1النتائج الرئيسية ويمثل أساس تخصصات وغايات واحتياجات وفرص خطة عمل
البحر المتوسط التي تعرضيا ىذه االستراتيجية .وقد عقد برنامج األمم المتحدة لمبيئة  -خطة عمل البحر المتوسط بعد ذلك
حمقة عمل عمى ىامش اجتماع فريق التنسيق التنفيذي في برشمونة (إسبانيا) 9-8 ،تموز  /يوليو  ،2010لمناقشة وعرض

النتائج عمى المشاركين  .وقد أيد اجتماع فريق التنسيق التنفيذي التوصيات المقدمة والنيج القائم عمى ثالث ركائز وحدد
جيات التنسيق لالتصاالت داخل عناصر خطة عمل البحر المتوسط.
 2.1.1الفوائد

الفوائد الخارجية

تزيد االتصاالت الخارجية الفعالة من بروز أىداف خطة عمل البحر المتوسط والدعم العام ليا ،فيما يتعمق بحماية البيئة
البحرية والساحمية لممتوسط  .وسوف تضفي المزيد من المصداقية عمى خطة عمل البحر المتوسط كييئة إقميمية

تدعم

وتنسق تنفيذ اتفاقية برشمونة وبروتوكوالتيا  .ومن المتوقع أن تكون ىذه االستراتيجية بمثابة نقطة انطالق لمتواصل عالمياً
حول القضايا الرئيسية لخطة عمل البحر المتوسط وفي منتديات البيئة الرئيسية القادمة.
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الفوائد الداخمية

تعزز االتصاالت الداخمية الفعالة جوان ب التآزر القائمة ،وتحقق األثر األمثل ،وتعزز وعي ومشاركة الموظفين  .ويتمثل
اليدف من تبسيط عمميات االتصاالت الداخمية في نيج أكثر تكامالً إليجاد دفعة أقوى تجاه القضايا البيئية نفسيا التي
لوحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط ،والعناصر ،والشركاء ،وبذلك تعزيز القدرة

الجماعية لممنظمة عمى التواصل

والمشاركة خارجياً.
 2.1.2العقبات

العقبات الخارجية


تحول محور التركيز ،والموارد وااللتزام
تحمل التغيرات في الوضع السياسي واالقتصادي لبمدان المتوسط مخاطر ُّ



يمثل المشيد اإلعالمي المزدحم في يومنا ىذا تحدياً لمحاولة الوصول بالقصص اإلخبارية التي تدور حول

بعيداً عن التواصل حول الحاجة الممحة إلى المزيد من السياسات المتطابقة في بمدان ساحل المتوسط.
الممارسات البيئية المستدامة والتي توجييا األمم المتحدة ،إلى الجماىير المستيدفة عمى نحو فعال.



لدى اإلعالم وغيره من القوى المضاعفة

5

شغف مثبت بالقصص اإلنسانية التي تستند إلى بيانات البمدان

والمواطنين وتمك التي تتمحور حول الناس  .وال يعد الييكل التنظيمي الحالي مواتياً لتتبع النتائج بسيولة وتوضيح
أثر أعمال برنامج األمم المتحدة لمبيئة  -خطة عمل البحر المتوسط عمى ىذا النحو.

العقبات الداخمية


ىناك عدم قدرة عمى إضفاء الطابع المركزي عمى المعمومات؛ نتيجة لعدم كفاية التنسيق ،والوعي المحدود،
والقصور الييكمي ،بين جممة أمور  .ولكي يقوم الموظفون والشركاء بدور السفراء بفعالية ،ينبغي أن يحدث تحول
ثقافي في اتجاه التواصل بين كافة األطراف ( 360درجة).



يعمل برنامج األمم الم تحدة لمبيئة  -خطة عمل البحر المتوسط في إطار تمويمي محدود ،وال يتجو المالك
الوظيفي لدينا صوب دعم مشروع ىام في مجال االتصاالت  .ومع ذلك ،فنحن عمى ثقة من إمكانية الوصول
باألصول الحالية إلى الحد األمثل إلحراز التقدم في أىداف االتصاالت المشتركة أو لموصول إلى قطا ع خارجي
أعرض ،يتضمن الجميور العام ،من خالل وسائل اإلعالم الرئيسية أو األدوات الرقمية.



يمثل توزيع مسؤوليات االتصاالت وعدم المواءمة االستراتيجية المثمى بين وحدة التنسيق وعناصر خطة عمل
البحر المتوسط ،عقبة في سبيل التواصل الخارجي المؤثر ،ألن الميام والعالقات ا
باستمرار.

5

انقىي انًضبعفخَ :ىاقم انًعهىيبد نجش انزسبئم انزئُسُخ .

عرف بوضوح
لييكمية لم تُ َّ
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 2.2الهدف

اليدف الخارجي

يتمثل اليدف الشامل في تحقيق المدى األقصى من بروز أنشطة خطة عمل البحر المتوسط وانجازاتيا ،وتعزيز التنمية
المستدامة في إقميم المتوسط من خالل اإلعالم والقوى المضاعفة  .وعمى وجو التحديد ،يتمثل اليدف في تعزيز وتحفيز
الوعي النشط بحقيقة أنو في داخل إطار اتفاقية برشمونة وبروتوكوالتيا ،تقوم خطة عمل البحر المتوسط بتنسيق األعمال

وتسييل التعاون بين أصحاب المصمحة من أجل تقديم نتائج ممموسة في مجال حماية البيئة في اإلقميم بأكممو.
وتُعد وسائل اإلعالم الرئيسية واإلع الم االجتماعي قناة ىامة لتحفيز الحوار البناء حول قضايا خطة عمل البحر المتوسط
ودورنا فييا ،وبذا إحراز التقدم بنشاط في الدعوة الصريحة والضمنية التي نمارسيا.
وقد أُقر بأىمية جمع المعمومات وانتاجيا وبثيا ،وقُدمت العروض لتحسين طرق إعالم واشراك الجماىير المستيدفة.

اليدف الداخمي

يتمثل اليدف العام في تعزيز الثقافة التنظيمية التي تُعد عمى قدر األىمية نفسو لنجاح ميمة برنامج األمم المتحدة لمبيئة -
خطة عمل البحر المتوسط  .كذلك يتمثل اليدف في جمع أصحاب المصمحة الداخميين حول أىداف مشتركة وتعيين دو اًر
أنشط لكافة األطراف في تنفيذ األنشطة التي اتفقوا عمييا.

 2.3األهداف المحددة

تم تحديد األىداف التالية لتحقيقيا من خالل نيج متكامل لالتصاالت:


نشر الوعي حول الدور الحاسم الذي يمعبو برنامج األمم المتحدة لمبيئة  -خطة عمل البحر المتوسط في حماية



تعزيز وضع خطة عمل البحر المتوسط كصوت مسؤول عن البيئة في المتوسط.



إشراك أصحاب المصمحة الرئيسيين في دعم قضايا وأنشطة برنامج األمم المتحدة لمبيئة -

البيئة المتوسطية وفي تعزيز التنمية الم ستدامة في اإلقميم.

خطة عمل البحر

المتوسط في المنتديات العامة ،والعمل كدعاة عمى نحو مباشر وغير مباشر.


إلقاء الضوء عمى الحاجة إلى الحوكمة الجيدة واإلدارة المتكاممة لمنظم اإليكولوجية البحرية والبرية في المتوسط.



إعالم وتعبئة سكان المتوسط بتقاريرنا السردية من خالل قنوات المعمومات ووسائل اإلعالم الرئيسية.



تحسين ممارسات االتصاالت الداخمية في خطة عمل البحر المتوسط وعناصرىا.



تحسين نوعية وزيادة كم التغطية اإلعالمية.



تحسين نوعية وبث المواد اإلعالمية\ .
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 2.4الجماهير المستهدفة:
يتبع برنامج األمم المتحدة لمبيئة  -خطة عمل البحر المتوسط نيجاً يركز عمى االتصاالت لضمان الحد األقصى من

النتائج عند استعراض االستراتيجية لمنتصف المدة في  .2014/15وتوفر األدوات والموارد المتاحة إطا اًر تشغيمياً ُحددت
فيو أولويات القطاعات المستيدفة ،لذا فإن أنشطة االتصاالت الخارجية تستيدف في المقام األول أصحاب المصمحة

والقوى المضاعفة المشاركة في القضايا التي تتعمق بالتنمية المستدامة لممتوسط  .ممحوظةُ :يقر برنامج األمم المتحدة لمبيئة
 خطة عمل البحر المتوسط بفوائد حمالت الوعي الكبيرة الموجية لمجميور ،ولكنو فضل أن يحتفظ بتركيزه وأن يدعمعناصر وشركاء خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق أوسع انتشار.

 مجتمع أصحاب المصمحة يشمل الحكومات ،والسيما األطراف المتعاقدة،التنسيق ،والشركاء.

ومراكز األنشطة اإلقميمية ،وجيات

 وتشمل الفئة المستيدفة الثانية وىي القوى المضاعفة  ،واإلعالم ،والمنظمات غير الحكومية ،والمنظمات متعددةاألطراف ،واإلدارات الوطنية واإلقميمية ،والشركات ،والجيات األكاديمية

اتصال فعالة لتعزيز رسائل برنامج األمم المتحدة لمبيئة -

السواحل ،ولتكون بمثابة ناقالت لمزيد من المبادرات الموجية.

/البحثية .وتعمل ىذه الفئات كقنوات

خطة عمل البحر المتوسط ،والسيما بين سكان

 2.5الرسائل الرئيسية
من أجل أن تحرز استراتيجية االتصاالت ىذه النجاح ،ينبغي مواءمة اليدف العام ،والغايات ال محددة ،والرسائل الرئيسية
لخطة عمل البحر المتوسط لدى كافة عناصرىا.
وينبغي أن تكون أطر الرسائل الفعالة دينامية ،وأن تتكيف عمى مر الزمن مع تغير الظروف ،ومع تطور السموكيات ،ومع
ما تصادفو من النجاحات والعقبات  .وسوف تستنير الرسائل المشتركة وتصاغ خصيصاً وفق اال حتياجات المحددة لكل من
القطاعات المستيدفة المختمفة ،ويوجييا برنامج العمل البيئي العالمي ،والتطورات السياسية المحددة التي يشيدىا اإلقميم.

وستوفر منصة قوية لمرسائل إطا اًر لفيم خطة عمل البحر المتوسط ودورىا عمى نحو مختمف  .وسيؤدي تطبيق الرسائل

المشتركة واعاد ة تطبيقيا باستمرار وعمى نطاق واسع وعمى نحو متسق ،إلى تكوين ىوية واضحة يسيل التعرف عمييا،
وقدرة عمى التكمم بصوت واحد وبعدة ليجات .وأخي اًر ،فيناك رابط واضح بين االتصاالت الفعالة والدعوة المؤثرة.
وقد أظير البحث األولي أن الجماىير العريضة ال تجيد المصطمحات ا

لمتخصصة التي تستخدميا خطة عمل البحر

المتوسط ولدييا اىتماماتيا ومناظيرىا الخاصة .لذا ،فإن الرسائل المشتركة ستستخدم لغة بسيطة وواضحة يفيميا المتعممون
ذوو المؤىالت العامة في مجال البيئة وخارج ىذا المجال.


وسيتمثل عنصر رئيسي ليذه االستراتيجية في المواءمة التامة
يتضمن ما يمي:
o

ىدف خطة عمل البحر المتوسط ورؤيتيا لمنجاح؛

لمرسائل التي ستسفر عن وضع إطار لمرسائل
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 oالمجاالت التي تعمل فييا خطة عمل البحر المتوسط؛
 oكيفية وضع عمل خطة عمل البحر المتوسط لحمول لقضايا المتوسط؛
 oما الذي تركز عميو خطة عمل البحر المتوسط.
 2.6االستراتيجيات
تستند استراتيجية المعمومات واالتصاالت لخطة عمل البحر المتوسط  2017-2012عمى "نموذج الحممة "  -التوحيد
والتعبئة واإلليام (انظر الممحق  .)2وسيوجد نموذج الحممة إطا اًر لالتصاالت صمباً لكن عمى قدر ٍ
كاف من المرونة ،يوجو
أنشطتيا خالل السنوات الخمس القادمة  .ويتضم ن حممة تطمعية تنفذ عمى مراحل متتالية استناداً إلى سمسمة من النيوج
التكتيكية التي تتماشى مع األولويات السياسية الرئيسية ،والمشروعات المرحمية والمنصات.

 2.6.1الهيكل :تنسيق داخمي أكثر فعالية
ال يمكن تحقيق االتصاالت الفعالة من خالل وحدة التنسيق فقط  .لذا ،فثمة حاجة إلى ىيكل واضح لالتصاالت في شتى
أنحاء خطة عمل البحر المتوسط؛ بما في ذلك تعيين األدوار المختمفة واالستراتيجية لمفئات المختمفة في جيات التنسيق

وفي مراكز األنشطة اإلقميمية.

وليذا الغرض ستضع وحدة التنسيق المبادئ التوجييية من خالل مصفوفة مسؤوليات االتصاالت لل

مساعدة عمى تنظيم

وادارة التنفيذ المتسق ألنشطة االتصاالت من جانب كافة األطراف الداخمية.
واضافة إلى ىذه الوظيفة التنسيقية ،ستوفر وحدة التنسيق الدعم بتوفير الموارد واألدوات الكافية مع تشجيعيا عمى المشاركة
النشطة لمراكز األنشطة اإلقميمية كما تحددت في بروتوكوالت اتفاقية برشمونة وفي مقررات األطراف المتعاقدة التي تمتيا.
وقد تم تأسيس مركز األ نشطة اإلقميمي لممعمومات واالتصاالت في  2005لتعزيز بروز أىمية دور خطة عمل البحر
المتوسط .وتختص واليتو بالتحديد بالمعمومات واالتصاالت ،ويعمل عمى المساىمة في

"جمع المعمومات وتبادليا ،وزيادة

الوعي والمشاركة العامة ،وتعزيز عمميات صنع القرار عمى المستويين الوطني واإلقميمي  6".وفي ىذا السياق يتمثل دور

مركز األنشطة اإلقميمي لممعمومات واالتصاالت في توفير المعمومات وخدمات االتصاالت واليياكل األساسية لالتصاالت

لألطراف المتعاقدة من أجل تنفيذ المادة  12بشأن المشاركة العامة والمادة  26من اتفاقية برشمونة بشأن اإلبالغ ،وكذلك
المواد المتعددة التي تتعمق بمتطمبات اإلبالغ التي تنص عمييا البروتوكوالت المختمفة ،وبذا تعزز إدارة الممعومات وقدرات
االتصاالت لخطة عمل البحر المتوسط.
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وسيكون ىيكل االتصاال ت الجديد أداة ىامة لدعم خبرات مراكز األنشطة اإلقميمية لممعمومات واالتصاالت وتجاربيا في
تنفيذ تكتيكات االتصاالت القوية وتبادليا في شتى أنحاء شبكة خطة عمل البحر المتوسط

 .وباإلضافة إلى مسؤوليات

اإلعالم البيئي ،نرى دور مركز األنشطة اإلقميمية لممعمومات واالتصاال ت كأحد "الشركاء المساعدين عمى التمكين " الذين
ينطوي عمييم ىيكل االتصاالت لخطة عمل البحر المتوسط عمى نحو مباشر

 .ومن المتوقع أن يتولى مركز األنشطة

اإلقميمي لممعمومات واالتصاالت ميام االتصاالت المحددة ،وتأسيس ىيكل واضح لإلبالغ بقيادة مسؤول االتصاالت التابع

لخطة عمل البحر المتوسط لضمان استراتيجية وتنفيذ مشترك في شتى أنحاء منظومة الخطة لضمان أن كافة جيود
االتصاالت تتماشى مع أولويات االتصاالت االستراتيجية لمخطة.
يشمل ىيكل االتصاالت الجديد األدوار التالية:

االستراتيجيات الرئيسية


مواءمة وتبسيط اإلجراءات الداخمية واالستفادة ألقصى حد ممكن من الموارد النادرة لتحقيق أثر أقوى؛



تحقيق أكبر قد من الممكية الداخمية من خالل اإلجراءات التشاركية؛



التأكيد عمى دور مراكز األنشطة اإلقميمية لممعمومات واالتصاالت وتجاربيا في تنفيذ تكتيكات االتصاالت القوية،
وذات الصمة اإلقميمية ،وتبادليا في شتى أنحاء شبكة خطة عمل البحر المتوسط.



تدريب أصحاب المصمحة الداخميين من خالل حمقات العمل حول الدعوة واالتصاالت اإلقميمية؛



تمكين مسؤول االتصاالت لخطة عمل البحر المتوسط لتنسيق وتوجيو االستراتيجية.
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 2.6.2القنوات :إتاحة أفضل لمعمومات أفضل
إن خطة عمل البحر المتوسط ىيئة عامة ولذا فمن واجبيا اإلعالم ،وىي تقوم بذلك من خالل مدخمين تشغيميين رئيسيين :
الموقع اإللكتروني وعناصر خطة عمل البحر المتوسط  .وتتمثل وظيفة رئيسية ألمين مكتبة خطة عمل البحر المتوسط في
توفير لممستخدمين إمكانية الوصول إلى مطبوعات ووثائق

الخطة وغيرىا من محتويات المكتبة من خالل الموقع

اإللكتروني لمخطة والشبكة اإللكترونية الداخمية الخاصة بالموظفين  .وفي الوقت الحاضر يعوق خطة عمل البحر المتوسط

عدم كفاية األداء واالنتشار  .وتسعى ىذه االستراتيجية إلى تحقيق أكبر أثر ألدوات اإلعالم المتاحة لنا بإنتاج محتوى أكثر
تنوعاً وأفضل نوعية ،والمعمومات المالءمة التوقيت ،وقناة الستقاء اآلراء والتعميقات.
االستراتيجيات الرئيسية:
تطبيق نيج أوسع نطاقاً يستند إلى وسائط اإلعالم المتعددة من خالل إعداد أدوات

 /مخرجات  /قنوات  /إضافية

لالتصاالت من أجل ما يمي:


إشراك الجماىير المستيدفة في رؤية المحتويات المتعمقة بخطة عمل البحر المتوسط من خالل موقع إلكتروني
محسن وقنوات وسائل اإلعالم االجتماعي ،وغيرىا من المواد المرئية لالستفادة من الفرص المتاحة في الفضاء

الرقمي والحد من تكاليف الورق؛


إحياء قصص النجاح لخطة عمل البحر الم توسط بما فييا من جوانب إنسانية حقيقية من خالل البيانات التي
تتمحور حول البمدان والمواطنين والناس ،والمواد المرئية.





إدماج الرسائل لتبدو كصوت واضح يعبر عن البيئة البحرية المتوسطية عمى مستوى السياسات الدولية؛

تنفيذ استراتيجية إعالمية تتضمن أخبا اًر وقصصاً إنسانية لتوعية القطاعات المختمفة؛

تعزيز أوجو التآزر مع شركائنا بما فييم المقر الرئيسي لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة ،ومشروع شراكة المتوسط

لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة  /خطة عمل البحر المتوسط  /مرفق البيئة العالمية ،التي تعد مواردىا وأصوليا
مكممة.
 2.6.3الحمالت المستهدفة :تحفيز الوعي النشط
وتستخدم ىذه االستراتيجية مزيجاً من أدوات االتصاالت المكممة لضمان الفيم األمثل لمرسائل وأوسع انتشار ممكن في

األقاليم المستيدفة  .كما تتضمن الحاجة إلى أن تظل مرنة ومالئمة إقميمياً  :فالبمدان المختمفة لدييا ثقافات مختمفة فيما

يتعمق با التصاالت ،ويمكن لمزيج االتصاالت أن يتنوع ويتكيف من خالل مجموعة أدوات ومبادرات ،مع حفاظو عمى
الرسالة العامة.
االستراتيجيات الرئيسية:


التركيز عمى ثالثة مشاريع و

 /أو منصات مرحمية رئيسية لتوضيح األثر ومدى المالءمة ولتوجيو التغطية

يد أيضاً من فرص المقاالت الرئيسية األطول؛
اإلعالمية المنتظمة التي تستف
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 oتوجيو االىتمام باليوم العالمي لساحل المتوسط ودعمو؛
 oإعداد تقرير وضع البيئة  /التقارير المواضيعية التي تصدر كل سنتين كعنصر أساسي من عناصر
االتصاالت الخارجية؛


االستفادة من أوجو التآزر بين أصحاب المصمحة والشركاء اإلقليميين في المشاريع  /المنصات المرحمية من أجل
توجيو جدول عمل األخبار؛



دعم المراحل وااللتزامات الدولية لضمان مالءمة أكبر لعممنا (انظر خطة العمل لمزيد من التفاصيل)؛



تحقيق الحد األقصى ألثر المواد اإلعالمية من خالل تصميم وتركيز مواضيعي أفضل ،وقنوات توزيع جديدة.

 2.6.4الشراكات االستباقية :إبراز قيمة ما نقوم به من عمل
توضح ىذه االستراتيجية مجموعة من النيوج التي تسعى إلى تحسين الصورة العامة لخطة عمل البحر المتوسط وأثرىا

ويمعب شركاء خطة عمل البحر المتوسط وأصحاب المصمحة فييا دو اًر بالغ األىمية في ىذه العممية حيث يضمون
أصواتيم إلى حمالت اإلعالم واالتصاالت الخاصة بنا

.

 .تحسين التنسيق بين أصحاب المصمحة ،ومواءمة الرسائل

واالستراتيجيات والموارد لزيادة الفعالية ،وتوضيح األثر والمالءمة عمى أرض الواقع ،مع مراعاة حدود موارد خطة عمل
البحر المتوسط وقدراتيا.
االستراتيجيات الرئيسية:


إشراك المنظمات غير الحكومية المختارة لمدعوة من أجل تعزيز جيود التوعية اإلعالمية وكذلك إلشراك الجماىير
العامة التي لدييا ارتباط وثيق بيا؛



تجنيد وتمكين أطراف ثالثة لمدعوة من أجل تعزيز رسائل خطة عمل البحر المتوسط من خالل اإلعالم والمواد



إبراز العم ل  /التعاون مع القطاع الخاص من خالل الوسائل اإلعالمية لقطاع األعمال؛



إضافة اصوات المنظمات الدولية الشريكة مثل مرفق البيئة العالمية في وسائل اإلعالم إلبراز مكانة خطة عمل

اإلعالمية؛

البحر المتوسط بين القطاعات الرئيسية.



مواءمة جيود االتصاالت داخل البمدان  /األقاليم م ع التحديات واألولويات الرئيسية لتوضيح مالءمة قضايا خطة
عمل البحر المتوسط.

 .3القياس
ثمة أىمية لمنظر في القياس في البداية والحرص عمى الوضوح منذ البدء حول ما الذي ينبغي تحقيقو ،وكيف سيتم بموغ
األىداف ،وما ىي المقاييس التي ستستخدم خالل العممية لرصد التقدم والنجاح.
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يرتبط القياس ارتباطاً مباش اًر باالستراتيجية واألثر  .وال يتعمق فقط بالنتائج الكمية بل أيضاً بالتحميل النوعي ألىمية النتائج
والمعنى وراءىا  .وفي بيئة تحظى في االتصاالت بالقدرة عمى تشكيل الحوار وتوجيو حصائل السياسات ،يصبح قياس
فعالية كافة االستراتيجيات والتكتيكات حاسم األىمية.
ونظ اًر ألنو ال يمكن إخضاع كافة األمور لمقياس ،وال يمكن قياس كل ما يتسم باألىمية ،تم تحديد عدد من المؤشرات التي

يمكن التعامل معيا كمجاالت لمتركيز  .والقياسات التي يمكن استخداميا عديدة ومتنوعة وتتضمن ما يمي  :تتبع عدد طمبات
المعمومات ا لمقدمة لمركز األنشطة اإلقميمية لممعمومات واالتصاالت ،وعدد اإلحاطات المقدمة لمصحافة ،واجراء دراسات
استقصائية لتتبع التصورات ،وتحميل حركة ارتياد الموقع اإللكتروني ،وانشاء أزرار لتقييم المحتوى إلكترونياً ،وما إلى ذلك.
وسيتم اتباع نيج ثالثي الشعب ،يمزج القياسات ذات الصمة ،والتفسير االستراتيجي ،والفيم المتعمق االستشرافي ،ويتضمن
ما يمي:


القياسات الكمية ،مثل قياسات وسائل اإلعالم ،وزيارات الموقع وطمبات المعمومات؛



قياسات الدعوة ،التي تقوم بتتبع وتقييم المشاركة وتوصيل الرسائل من قبل اآلخرين؛



قياسات السمعة ،التي تستفيد من األشخاص المؤثرين عمى اإلعالم في تقييم التقدم والمعمومات الضرورية إلدخال
التغيير عمى التكتيكات والنيوج.

وباستخدام البحث األولي الذي أجراه مستشار مستقل في  2010كخط أساس  /مقياس مرجعي لالتصاالت ،ستُستيدف
لتقيي التقدم وعند الضرورة تعديل النيج.
م
مراجعة منتصف المدة  2014/15لكي تكون فرصة
وسيسفر النجاح عن إيجاد جميور أساسي ينظر بإيجابية إلى برنامج األمم المتحدة لمبيئة -
وميمتو ،ويصاحب تمك النظرة وعي بالرسائل الرئيسية ،و

خطة عمل البحر المتوسط

 /أو تصورات تتماشى مع إطار الرسائل المتفق عميو في

.2012
 .4الموارد
يمكن ليذه االستراتيجية أن تنفذ جزئياً باستخدام الموارد المالية والبشرية القائمة  .وفي الوقت الحالي ،يمكن لوحدة التنسيق

أن تعتمد عمى ميزانية تقدر بنحو  180ألف يورو لمثنائية  2013-2012المخصصة لتشغيل أنشطة االتصاالت الخارجية

باإلضافة إلى بعض الموارد اإلضافية الموجودة في مراكز األنشطة اإلقميمية  .وسيساعد مسؤول االتصاالت الذي سيدعمو

مساعد لشؤون اإلعالم  /مدير الموقع اإللكتروني عمى االستفادة الكاممة من النيج الجديد الذي نتَّبعو.
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 .5الممحق  - 1تحميل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار

الفرص

نقاط القوة



االسزفبدح يٍ رُىع ويعبرف اإلقهُى



رًضُم يزفزد وَبعح نإلقهُى عهً قذو انًسبواح



انجُئخ انًزفزدح انزٍ رًضم عسزاًا يب ثٍُ شًبل
وعُىة انًزىسظ



إطبر قبَىٍَ ًَ ِّكٍ وسراء انجُئخ



يشبرَع وحصبئل َبعحخ رًذ ثبنفعم



انشزكبء يسزعذوٌ نهذعىح ألهذاف خطخ عًم انجحز
انًزىسظ



يصذر نهجُبَبد واألثحبس انغذَذح وانًعبرف
وانخجزاد انجُئُخ



انعذَذ يٍ أصحبة انًصهحخ سُسزفُذوٌ يٍ
انًشبركخ فٍ خطخ عًم انجحز انًزىسظ



ارصبالد فعبنخ عهً انًسزىي انزقٍُ



ثزوس قضُخ رغُز انًُبخ عهً يسزىي انعبنى



َهظ شًىنٍ :يٍ انُبحُخ انعهًُخ وانزقُُخ وانقبَىَُخ



رشاَذ إيكبَُخ انىصىل إنً انًعهىيبد عهً شجكخ
اإلَززَذ  -يعهىيبد أكضز رفبععًا وأوسع اَزشبراًا



شجكبد قىَخ يٍ انشزكبء





يحفش نإلععو انجُئٍ خبرط خطخ عًم انجحز
انًزىسظ

حضىر عهً شجكخ اإلَززَذ ،وفهى واسزخذاو يٍ قجم
أصحبة انًصهحخ انذٍَ رعزفىا عمي خطخ عًم انجحز
انًزىسظ

األخطار

نقاط الضعف



انهُكم غُز انًزكشٌ َغعم يٍ انصعت انزكهى
ثصىد واحذ



انًىارد انًبنُخ وانقذراد انًحذودح يٍ غُز
انًحزًم أٌ رشهذ رغُزاًا كجُزاًا



فقذاٌ ثعض انًصذاقُخ نعذو رحقُق انقدر انكبفٍ يٍ
انحصبئم انًهًىسخ



رُىع انًذاخم عهً شجكخ اإلَززَذ فٍ يخزهف أَحبء
انًزىسظ َحذ يٍ انزأَُذ





عذو ثزوس ثعض قضبَب خطخ عًم انجحز انًزىسظ
عهً انًسزىي انعبنًٍ



وعىد صغزاد فٍ انحىكًخ



األَشطخ اإلععيُخ رزكش عهً انًسزىي انذقٍُ



غُبة انذعى انسُبسٍ رفُع انًسزىي



ضعف انحضىر فٍ انًُزذَبد انذونُخ



انًىارد انًبنُخ يحذودح



اخزعف األونىَبد انسُبسُخ فٍ انًزىسظ



انحكىيبد ال رذعى دائًب وساراد انجُئخ



وعىد نجس حىل خطخ عًم انجحز انًزىسظ وأَشطزهب



ارصبالد خطخ عًم انجحز انًزىسظ رزًحىر حىل
عهبد انزُسُق



هُكم داخهٍ َزسى ثبنزعقُذ
عذو وعىد رُسُق يزكشٌ ثٍُ خطخ عًم انجحز
انًزىسظ ويزاكش األَشطخ اإلقهًُُخ
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 .6الممحق  - 2نهج الحممة
الوحدة

الحممة ذات الصوت الواحد


إيجاد ىيكل اتصاالت واضح في خطة عمل البحر المتوسط



االتفاق حول رسائل مشتركة تقوم عمى االنتشار الواسع ومن ثم إحداث دفعة أشد لمقضايا البيئية نفسيا من ِقبل خطة
عمل البحر المتوسط بما في ذلك عناصرىا وكافة شركائيا



زيادة التأييد الداخمي إلى الحد األقصى عن طريق اإلطالق الداخمي والمواد الداخمية المتسقة

التعبئة

الشراكات االستباقية


تنفيذ استراتيجية االتصاالت  ،2017-2012التي تتمحور حول ثالثة مشاريع أو منصات مرحمية رئيسية لكل عام



تصميم المواد خصيصاً لكي تصل إلى جماىير أوسع



تدريب موظفي خطة عمل البحر المتوسط والشركاء من خالل حمقات عمل حول الدعوة واالتصاالت اإلقميمية ودعم
نخبة من المنظمات غير الحكومية الشريكة إلشراك الجميور



خمق الشكل واإلحساس والرسائل الموحدة عمى كافة المواقع اإللكترونية  -قصص النجاح في الموجز

اإللهام

إلهاب حماس الدعوة


تحديد واشراك نخبة من المنظمات غير الحكومية لمدعوة لتعزيز جيود التوعية واعالم قادة الرأي الرئيسيين



إطالق اجتماعات المائدة المستديرة لمناقشة االعتماد من ِقبل خطة عمل البحر المتوسط ومعايير الشراكة



دعم المنظمات الدولية إلبراز مكانتيا وتأثيرىا في وسائل اإلعالم والقطاعات السياسية



إشراك الجميور العام عن طريق تصميم المواد ،وتعزيز المنظمات غير الحكومية الشريكة ،ومن خالل وسائل اإلعالم



تنفيذ استراتيجية إعالمية تتضمن أخبار وقصص إنسانية واإلحاطة حول الخمفية لتوعية الصحفيين

