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مشروع القرار IG.25/19
برنامج العمل والميزانية للفترة 2023-2022

إن األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط وبروتوكوالتها في اجتماعها
الثاني والعشرين،

إذ تشير إلى المادتين  18و )2( 24من اتفاقية برشلونة والقرار  IG.21/15الصادر عن المؤتمر الثامن عشر
لألطراف المتعاقدة (إسطنبول ،تركيا ،الفترة من  3إلى  6كانون األول/ديسمبر  )2013بشأن القواعد واإلجراءات المالية
لصناديق اتفاقية برشلونة؛
وإذ تدرك أهمية القرار  IG.25/1الصادر عن االجتماع الثاني والعشرين لألطراف المتعاقدة (اإلستراتيجية متوسطة
األجل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط  )2022/2027الذي اعتمد اإلستراتيجية متوسطة
األجل للفترة  2022/2027كإطار لتطوير وتنفيذ برنامج العمل الخاص ببرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض
المتوسط؛
وإذ ترحب بالتقرير المرحلي بشأن األنشطة المنفذة خالل فترة السنتين  2021-2020وتقرير اإلنفاق ذي الصلة؛
وإذ تؤكد على الحاجة إلى موارد مالية مستقرة وكافية ويمكن التنبؤ بها لخطة عمل البحر األبيض المتوسط
والصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط؛
وإذترحب بمعدل تحصيل االشتراكات المقررة بما في ذلك أجزاء من المتأخرات ؛
وإذ تعبر عن فائق التقدير لألطراف المتعاقدة والشركاء اآلخرين الذين قدموا موارد مالية إضافية وموارد أخرى
لتنفيذ أنشطة فترة السنتين  ،2021-2020بما في ذلك اتفاقية التعاون اإليطالية ،ومختلف برامج االتحاد األوروبي ،بما
فيها نهج النظام اإليكولوجي الثالث لالتحاد األوروبي والمشروع الثنائي لمكافحة القمامة البحرية IMAP-MPAوبرنامج
المتوسط لمرفق البيئة العالمية ،وما إلى ذلك ،وترحب بالموارد المالية التي حشدتها األمانة ،بما فيها مراكز األنشطة
اإلقليمية للغرض نفسه؛

وإذ تعبّر عن خالص تقديرها للحكومة اإليطالية لتأمين مساهمة طوعية قدرها  2 800 000يورو لدعم برنامج
العمل للفترة  2023-2022وذلك في إطار اتفاق التعاون الثنائي بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ووزارة االنتقال
اإليكولوجي اإليطالية؛
وإذ تلحظ المناقشات الجارية بين الحكومة اليونانية ووحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط بشأن أماكن عملهما
واإلجراءات التي يتعين اتخاذها؛
 .1تطلب من المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنسق خطة عمل البحر المتوسط تنفيذ الميزانية
مع مراعاة القرار  IG.21/15بشأن اللوائح المالية والقواعد واإلجراءات لألطراف المتعاقدة ،وال سيما األحكام الواردة
في المرفق الثاني ،اإلجراء  ،2الفقرة  ،4الذي يعهد بمسؤولية المصادقة على المصروفات والترخيص بها لبرنامج األمم
المتحدة للبيئة بما يتوافق مع مقررات برنامج العمل والميزانية التي اعتمدها مؤتمر األطراف؛
 .2الموافقة ،بشكل استثنائي ،على إعادة تخصيص مبلغ  520 000دوالر من الوفر في برنامج العمل للفترة
 2021-2020والناتج عن جائحة كورونا ،والتي استخدمت في المهام الرئيسية ،على أساس عدم االعتراض الذي ورد
من قبل جهات االتصال العائدة لخطة عمل البحر المتوسط ،استجابة للرسالة التي وجهتها منسقة الخطة بتاريخ 9
تموز/يوليه 2021؛تعتمد برنامج العمل والميزانية للفترة  2023-2022الوارد في مرفق هذا القرار؛
 .3تعتمد مخصصات الميزانية ،على النحو الوارد في الجدول " .1نظرة عامة على اإليرادات وااللتزامات"
في مرفق هذا القرار؛ اإليرادات التي تبلغ  13296144يورو ،والتي تتألف مما يلي :الصندوق االئتماني للبحر األبيض
المتوسط بمبلغ  11413576يورو ،والمساهمة التقديرية لالتحاد األوروبي بمبلغ  1192968يورو ،ومساهمة البلد
المضيف بمبلغ  689600يورو ( 800000دوالر أمريكي)؛ واستخدام الرصيد النقدي اإليجابي بحد أقصى يصل إلى
مبلغ  2 619 269يورو؛
 .4الموافقة على استخدام اعتمادات الميزانية كما هو محدد في الملحق  - 3ملخص األنشطة ،والتكاليف
اإلدارية من قبل مكون خطة عمل البحر المتوسط.
 .5تعتمد االشتراكات العادية المقررة للفترة  2023-2022من األطراف الموضحة في الجدول " 2الدخل
العادي المتوقع" في مرفق هذا القرار ،والذي يستند إلى جدول األنصبة المقررة للفترة  2021-2019الذي اعتمدته
الجمعية العامة األمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين بموجب القرار A/RES/73/271؛ مع اإلشارة إلى أنه من
المتوقع موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على مقياس التقييم لألعوام الثالثة  2024-2022وذلك في اجتماعها بتاريخ
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كانون األول/ديسمبر  ،2021وأن يتم تطبيق مقياس التقييم عند إصداره الحتساب االشتراكات المقررة للفترة -2022
2023
 .6تطلب من المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئةتمديد الصندوق االئتماني للبحر المتوسط حتى 31
كانون األول/ديسمبر 2023؛
 .7تعتمد تعيين موظفين في وحدة التنسيق بما في ذلك برنامج تقييم ومكافحة التلوث البحري في البحر
األبيض المتوسط للفترة  2023-2022كما هو موضح في الجدول 4أ" .تفاصيل المرتبات والتكاليف اإلدارية لألمانة"
في مرفق هذا القرار؛
 .8تأخذ علما بموظفي  REMPECلللفترة  2023-2022على النحو المبين في الجدول 4ب" ،تفاصيل
المرتبات والتكاليف اإلدارية ل  "REMPECفي المرفق من هذا القرار؛
 [ .9تحيط عل ًما بالتمويل الخارجي المضمون من قبل األمانة ومكونات خطة عمل البحر المتوسط بمبلغ
 19،436،256يورو وتمويل خارجي غير مضمون بمقدار  7 617 000يورو وذلك لتنفيذ برنامج العمل -2022
2023؛ ]
 .10تفويض المنسق ،تماشيا ً مع القرار  IG.21/15بشأن القواعد واإلجراءات المالية لصناديق اتفاقية
برشلونة ،اإلجراء  ،2الفقرة  ،6للموافقة على عمليات النقل داخل البرنامج والمكون بحد أقصى يصل إلى  20في المائة
ضمن المعايير( :أ) األموال التي سيتم تحويلها هي الوفورات التي تحققت عند تخصيص األموال للتسليم الكامل لألنشطة
حصرا لتحقيق نتائج برنامج العمل للفترات
المخطط لها في برنامج العمل المعتمد؛ و(ب) تُستخدم األموال المحولة
ً
المالية المعنية بما يتماشى مع نتائج استراتيجية منتصف المدة  2027-2022؛ و(ج) يتم اإلبالغ عن عمليات النقل هذه
في االجتماع األول لمكتب األطراف المتعاقدة ألخذ العلم وذلك عقب حدوث عمليات النقل هذه؛
 .11تحث األطراف المتعاقدة على التقيد الصارم باإلجراء  4.2من القواعد واإلجراءات المالية ودفع
اشتراكاتها إلى الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط في الربع األول من كل عام للسماح بالتنفيذ الكامل والفعال
لبرنامج العمل؛
 .12تطلب من األمانة العامة المحافظة على تحديث المعلومات عن حالة اشتراكات األطراف المتعاقدة في
الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط ومواصلة نشرها في مكان متاح للجمهور على الموقع اإللكتروني لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط وتقديم تقرير إلى مكتب األطراف المتعاقدة ،ألخذ العلم ،وذلك
في اجتماعاتها الدورية عن حالة الموارد غير المستخدمة ؛
 .13تحث األطراف المتعاقدة على االلتزام بالمواعيد النهائية لترشيح ممثليهم في اجتماعات نظام خطة عمل
البحر األبيض المتوسط وتجنب إجراء تعديالت بشأن سفرهم وإلغائه من أجل تقليل الخسائر الناجمة عن زيادة رسوم
السفر ورسوم اإللغاء وعدم الكفاءة؛
 .14تحث األطراف المتعاقدة إلى النظر في زيادة اشتراكاتها الطوعية نقدًا و/أو عينيًا لدعم تنفيذ برنامج العمل
 2023-2022ودعم أنشطة تعبئة الموارد لألمانة العامة؛
 .15تدعو الشركاء اآلخرين بما في ذلك األوساط الصناعية على المساهمة بالموارد البشرية والمالية الكافية
لتلبية متطلبات التمويل الخارجي لألولويات التي ال تزال غير ممولة في إطار برنامج العمل والميزانية للفترة -2022
2023؛
 .16تطلب إلى األمانة ،بالتشاور مع المقر الرئيسي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،أخذا بعين االعتبار القرار
" 5/17ورقة الحوكمة" التي أقرها مؤتمر األطراف الخامس عشر (ألميريا ،إسبانيا 18-15 ،كانون الثاني/يناير
 ،)2008الستكشاف السبل الممكنة لتبسيط هيكل برنامج العمل والميزانية لضمان أن يكون لدى األطراف المتعاقدة فهم
واضح لألولويات وللعالقة مع االستراتيجية متوسطة األجل عند اعتماد الميزانية؛
 .17تطلب من األمانة العامة ،بالتشاور مع المكتب ،وضمن عناية نقاط اتصال خطة عمل البحر المتوسط،
وبعد إجراء مزيد من التحسين ،بإعداد برنامج عمل قائم على النتائج وميزانية للفترة  ، 2025-2024يوضح المبادئ
واالفتراضات الرئيسية التي يستند إليها مع مراعاة التقدم المحرز خالل تنفيذ برنامج العمل للفترة ،2023-2022
وتأمين معلومات حول آلية التشاور المتبعة لتحضيره ،بالتوافق التام مع اإلستراتيجية متوسطة األجل ؛
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مرفق
برنامج العمل والميزانية للفترة 2023-2022
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الجدول ( )1عرض عام للدخل وااللتزامات
جميع المبالغ بال €
الميزانية المعتمدة للفترة 2021-2020
الجزء (أ) (التمويل األساسي)

الميزانية المقترحة للفترة 2023-2022
0.862

سعر الصرف

(أ) الدخل

()1

0.862

سعر الصرف

€

€

€

€

€

€

2020

2021

المجموع 2021-2020

2022

2023

المجموع 2023-2022

الدخل العادي المتوقع
5706788

5706788

11413576

5706788

5706788

11413576

مساهمة االتحاد األوروبي التقديرية

596484

596484

1192968

596484

596484

1192968

()2

344800

344800

689600

344800

344800

689600

إجمالي الدخل العادي المتوقع

6648072

6648072

13296144

6648072

6648072

13296144

ب .رصيد الصندوق االئتماني للبحر األبيض المتوسط غير المستخدم

1437337

1508504

2945841

1106475

1512794

2619269

إجمالي األموال المتاحة

8085409

8156576

16241985

7754547

8160866

15915413

االشتراكات العادية في الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط
مساهمة حكومة اليونان المضيفة

2020

ج .االلتزامات

2343867

األنشطة
مرتبات الوظائف والتكاليف اإلدارية األخرى

2021

( )3

تكاليف دعم البرنامج

إجمالي االلتزامات العادية
مخصص احتياطي رأس المال العامل (بما في ذلك تكاليف دعم البرنامج)

()4

المجموع 2021-2020
2514085

2171000

2098000

4743379

4786726

9530105

4847034

5133609

9980643

828000

855764

1683764

809513

856257

1665770

7915246

8156575

16071821

7754547

8160866

15915413

170163

المجموع الكلي

2022
4857952

2023

المجموع 2023-2022
4269000

170163
8156575

8085409

0
7754547

16241984

15915413

8160866

الجزء (ب) (التمويل الخارجي)

المجموع 2021-2020

المجموع 2023-2022

تمويل مشروعات برنامج األمم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر األبيض المتوسط

4639500

7605204

الموارد المعبأة بمعرفة العناصر

8668871

11831052

الموارد المراد تعبئتها

7720500

7617000

المجموع

21028871

27053256

الجزء (ج) (مساهمات البلدان المضيفة لمراكز األنشطة اإلقليمية)

() 5

البلد (المركز)

2021

2020

2022

المجموع 2021-2020

2023

المجموع 2023-2022

159666

159666

319332

159666

فرنسا (مركز األنشطة اإلقليمية/الخطة الزرقاء)

377785

377785

755570

377785

إيطاليا (مركز األنشطة اإلقليمية لإلعالم والتواصل)

100000

100000

200000

155000

155000

مالطا (المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري)

255000

256000

511000

256000

256000

كرواتيا (مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات األولوية)

159666

319332

377785

755570
310000
512000

إسبانيا (مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين)

650000

650000

1300000

655519.5

655519.5

1311039

تونس (مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة)

90000

90000

180000

90000

90000

180000

1632451

1633451

3265902

1693970.5

1693970.5

3387941

مجموع اشتراكات البلدان المضيفة (نقدًا/عي ًنا)
( :)1الميزانية المستندة إلى االشتراكات واستخدام رصيد الصندوق االئتماني للبحر األبيض المتوسط بدون زيادة في االشتراكات العادية المقررة.

( :)2ما يعادل  400000دوالر بال  €باستخدام السعر الوارد في الميزانية  0.862للفترة  2023-2022و 0.862للفترة  2021-2020بنا ًء على متوسط السعر المحسوب للفترة  2021/06-2020/01و ،2019/06-2018/01على التوالي).
( :)3يتضمن الرقم المقترح مساهمة البلد المضيف اليوناني ،في حين يستثني الجدول  3ذلك .تم تحميل تكاليف برامج/أنظمة الكمبيوتر بما في ذلك تكاليف نظام أوموجا على صندوق .CAL
( :)4يتم تضمين التخفيض في احتياطي لرأس المال المتداول للفترة  2023-2022في رصيد الصندوق االئتماني للبحر األبيض المتوسط الذي سيتم استخدامه.
( :)5االشتراكات الوطنية في مراكز األنشطة اإلقليمية لخطة عمل البحر األبيض المتوسط من البلد المضيف المعني.
.

الجدول ( .)2الدخل العادي المتوقع
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1

االشتراكات العادية المقررة الموزعة على أطراف اتفاقية برشلونة لفترة السنتين ( 2023–2022بال )€

 ٪0زيادة في ا.ع.م*

 ٪0زيادة في ا.ع.م*

االشتراكات العادية المقررة المعتمدة لعام
(باليورو)
2020

االشتراكات العادية المقررة المعتمدة لعام
(باليورو)
2021

االشتراكات العادية المقررة المعتمدة للفترة
(باليورو)
2021-2020

االشتراكات العادية المقررة المقترحة لعام
(باليورو)
2022

االشتراكات العادية المقررة مقترح لعام
(باليورو)
2023

االشتراكات العادية المقررة المقترحة للفترة
(باليورو)
2023-2022

3467

3467

6933

3467

3467

6933

الجزائر

59801

59801

119603

59801

59801

119603

البوسنة والهرسك

5200

5200

10400

5200

5200

10400

كرواتيا

33367

33367

66735

33367

33367

66735

قبرص

15600

15600

31201

15600

15600

31201

االتحاد األوروبي

142670

142670

285339

142670

142670

285339

األطراف المتعاقدة

ألبانيا

مصر

80602

80602

161203

80602

80602

161203

فرنسا

1918407

1918407

3836815

1918407

1918407

3836815

اليونان

158603

158603

317207

158603

158603

317207

إسرائيل

212338

212338

424676

212338

212338

424676

إيطاليا

1433064

1433064

2866128

1433064

1433064

2866128

لبنان

20367

20367

40734

20367

20367

40734

ليبيا (دولة ليبيا)

13000

13000

26001

13000

13000

26001

مالطة

7367

7367

14734

7367

7367

14734

موناكو

4767

4767

9534

4767

4767

9534

الجبل األسود

1733

1733

3467

1733

1733

3467

المغرب

23834

23834

47668

23834

23834

47668

سلوفينيا

32934

32934

65868

32934

32934

65868

إسبانيا

929953

929953

1859906

929953

929953

1859906

الجمهورية العربية السورية

4767

4767

9534

4767

4767

9534

تونس

10834

10834

21667

10834

10834

21667

تركيا

594113

594113

1188225

594113

594113

1188225

مجموع االشتراكات العادية المقررة (الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط)

5706788

5706788

11413576

5706788

5706788

11413576

االشتراكات اإلضافية

االشتراكات المتوقعة لعام ( 2020باليورو)

االشتراكات المتوقعة لعام ( 2021باليورو)

االشتراكات المتوقعة للفترة 2021-2020
(باليورو)

االشتراكات المتوقعة لعام ( 2022باليورو)

االشتراكات المتوقعة لعام ( 2023باليورو)

االشتراكات المتوقعة للفترة 2023-2022
(باليورو)

مساهمة المفوضية األوروبية التقديرية

596484

596484

1192968

596484

596484

1192968

()2

344800

344800

689600

344800

344800

689600

االشتراكات البلد المضيف (اليونان)

( :)1تتماشى االشتراكات العادية المقترحة للفترة  2023-2022مع معدالت المعدالت المقررة الحالية لألمم المتحدة (.)2021-2019
( :)2ما يعادل  400000دوالر باليورو بتطبيق سعر صرف الميزانية ( 0.862للقترة  2021-2020و 0.862للفترة .)2023-2022
*ا.ع.م =.االشتراكات العادية المقررة
الجدول ( .)3ملخص األنشطة والتكاليف اإلدارية حسب المكون (الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط/مساهمة االتحاد األوروبي التقديرية)
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الميزانية المقترحة للفترة ( 2023-2022باليورو) :الميزانية المستندة إلى االشتراكات واستخدام رصيد الصندوق
االئتماني للبحر األبيض المتوسط بدون زيادة في االشتراكات العادية
الميزانية المعتمدة للفترة ( 2021-2020باليورو)
(باليورو)

2020

المجموع

2021

الميزانية المقترحة للفترة ( 2023-2022باليورو)
2021-2020

2022

المجموع

2023

2023-2022

وحدة التنسيق
347602

767861

1115463

338000

719000

1057000

مرتبات الوظائف والتكاليف التشغيلية

1526211

1551060

3077271

1553591

1588844

3142435

المجموع

1873813

2318921

4192734

1891591

2307844

4199435

مجموع األنشطة

برنامج تقييم ومكافحة التلوث البحري في البحر األبيض المتوسط
مجموع األنشطة

477000

525014

1002014

380000

275000

655000

مرتبات الوظائف والتكاليف التشغيلية

604152

613938

1218090

661027

901444

1562471

1081152

1138952

2220104

1041027

1176444

2217471

المجموع
المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط
مجموع األنشطة

407085

166000

573085

335000

212000

547000

الدعم اإلداري

611402

620114

1231516

630803

641707

1272510

1018487

786114

1804601

965803

853707

1819510

المجموع
مركز األنشطة اإلقليمية التابع للخطة الزرقاء
مجموع األنشطة

257800

207800

465600

238000

187000

425000

الدعم اإلداري

532700

532700

1065400

532700

532700

1065400

المجموع

790500

740500

1531000

770700

719700

1490400

مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية
مجموع األنشطة

195896

229000

424896

209000

214000

423000

الدعم اإلداري

488317

488317

976634

488317

488317

976634

المجموع

684213

717317

1401530

697317

702317

1399634

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية خاصة
مجموع األنشطة

346922

356000

702922

304000

246000

550000

الدعم اإلداري

371547

371547

743094

371547

371547

743094

المجموع

718469

727547

1446016

675547

617547

1293094

مركز األنشطة اإلقليمية لإلعالم والتواصل
مجموع األنشطة

177856

127554

305410

119000

198000

317000

الدعم اإلداري

124250

124250

248500

124250

124250

248500

المجموع

302106

251804

553910

243250

322250

565500

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين
مجموع األنشطة

133706

134856

268562

175000

120000

295000

الدعم اإلداري

140000

140000

280000

140000

140000

280000

المجموع

273706

274856

548562

315000

260000

575000
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6742446

6956011

13698457

6600235

6959809

13560044

828000

855764

1683764

809513

856257

1665770

المجموع الكلي

7570446

7811775

15382221

7409748

7816066

15225814

مجموع األنشطة

2343867

2514085

4857952

2098000

2171000

4269000

مجموع تكاليف المناصب والتكاليف التشغيلية والدعم اإلداري

4398579

4441926

8840505

4502234

4788809

9291044

التكاليف المباشرة

6742446

6956011

13698457

6600234

6959809

13560044

828000

855764

1683764

809513

856257

1665770

7570446

7811775

15382221

7409747

7816067

15225814

المجموع الفرعي
تكاليف دعم البرنامج*

تكاليف دعم البرامج
المجموع الكلي

*حساب تكاليف دعم البرنامج  %13و %4.5بالتناسب مع الدخل المعني.
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الجدول .4أ بيانات المرتبات والتكاليف اإلدارية (األمانة)
1011055

الميزانية المعتمدة (باليورو)

األمانة

الموظفون الفنيون

2020

2021

الصندوق االستئماني للبحر
األبيض المتوسط

الصندوق االستئماني للبحر
األبيض المتوسط

الميزانية المقترحة (باليورو)

المجموع

2021-2020

الصندوق االستئماني للبحر
األبيض المتوسط

2022

2023

الصندوق االستئماني للبحر
األبيض المتوسط

الصندوق االستئماني للبحر
األبيض المتوسط

المجموع

2023-2022

الصندوق االستئماني للبحر
األبيض المتوسط

3

سِّق – مد1-
المن ّ

234273

238958

473231

243737

248612

492349

سِّق – ف5-
نائب المن ّ

211413

215641

427054

219954

224353

444307

موظف برامج (الحوكمة) – ف4-

181780

185415

367195

189123

192906

382029

224353

224353

موظف برامج (مدبول)  -ف4-

181780

185415

367195

189123

192906

382029

موظف برامج (موظف الرصد والتقييم في برنامج مدبول) ف3-

153755

156830

310585

159967

163166

323133

موظف برامج (األنشطة االجتماعية االقتصادية/التنمية المستدامة) ف3-

153755

156830

310585

159967

163166

323133

موظف برامج (التلوث في برنامج مدبول) فئة ف3-

153755

156830

310585

159967

163166

323133

موظف قانوني – فئة ف3-

153755

156830

310585

159967

163166

323133

موظف برامج خبير في تقرير حالة الجودة في البحر األبيض المتوسط  -الرتبة ف/3-موظف أخصائي علوم البحار  -الرتبة ف4-

153755

156830

310585

159967

163166

323133

موظف المعلومات واالتصاالت – الرتبة ف3-

153755

156830

310585

159967

163166

323133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

موظف برامج (مدبول)  -ف5-

موظف إداري/إدارة الصندوق  -الرتبة ف4-
موظف إداري  -الرتبة ف2-

1

1

موظف برامج (مسؤول إداري في برنامج مكافحة القمامة البحرية)  -الرتبة ف/2-ف3-
موظف برامج (موظف برامج أعالي البحار)  -الرتبة ف/2-ف3-

4

4

إجمالي الموظفين الفنيين
موظفو الخدمة العامة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1731776

1766409

3498185

1801739

2062126

3863865

3
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

مساعد معلومات  -الرتبة ع5-

54000

54000

108000

56970

60103

117073

مساعد برامج – الرتبة ع5-

54000

54000

108000

56970

60103

117073

مساعد برامج – الرتبة ع5-

54000

54000

108000

56970

60103

117073

مساعد برامج (برنامج مدبول)  -الرتبة ع5-

54000

54000

108000

56970

60103

117073

50000

52750

102750

كاتب إداري  -الرتبة ع/4-ع5-

0

0

0

0

0

0

مساعد تكنولوجيا معلومات  -الرتبة ع5-

0

0

0

0

0

0

216000

216000

432000

277880

293162

571042

مساعد شؤون االجتماعات والمشتريات – الرتبة ع6-
مساعد المدفوعات والرحالت – الرتبة ع5-
مساعد الميزانية – الرتبة ع6-
مساعد إداري – الرتبة ع6-

1

1

1

شهرا في 2023
مساعد برامج (مدبول/وحدة التنسيق) الرتبة ع 4-ميزانية لمدة  6أشهر في  2022و12
ً

إجمالي موظفي الخدمة العامة
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1947776

إجمالي مرتبات الوظائف

1982409

3930185

2079619

2355288

4434907

التكاليف اإلدارية األخرى
120000

120000

240000

80000

80000

160000

62590

62590

125180

55000

55000

110000

إجمالي التكاليف اإلدارية األخرى

182590

182590

365180

135000

135000

270000

مجموع مرتبات الوظائف والتكاليف اإلدارية األخرى

2130366

2164999

4295365

2214619

2490288

4704907

رحالت العمل الرسمية
التكاليف المكتبية األخرى

2

( )1الوظيفة مشمولة في تكاليف دعم البرنامج.
( )2مخصص لتدريب موظفي خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ووضع خطة طوارئ مكتب خطة عمل البحر األبيض المتوسط; سيتما ستخدام مبلغ  60000يورو لدعم التكاليف اإلدارية النتداب خبير من قبل حكومة فرنسا إلى األمانة.
( )3زيادة سنوية بنسبة  ٪2في تكاليف رواتب الموظفين الفنيين و ٪5.5زيادة سنوية في تكاليف رواتب الموظفين العامين في عامي  2022و.2023
مول هذه الوظيفة من الموارد خارجية أو اإلعارة.
( )4تُ َّ
مول هذه الوظيفة من موارد خارجية إذا تمت تعبئتها.
( )5تُ َّ
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الجدول ( 4ب) .بيانات المرتبات والتكاليف اإلدارية (المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط)
1.02
الميزانية المعتمدة للفترة ( 2021-2020باليورو)

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط

الموظفون الفنيون

()3

الميزانية المقترحة للفترة ( 2023-2022باليورو)

2020

2021

المجموع 2021-2020

2022

2023

المجموع 2023-2022

الصندوق االستئماني للبحر
األبيض المتوسط

الصندوق االستئماني للبحر األبيض
المتوسط

الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط

الصندوق االستئماني للبحر األبيض
المتوسط

الصندوق االستئماني للبحر األبيض
المتوسط

الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط

170066

173467

343533

175202

176954

352156

موظف برامج (الوقاية) الرتبة ف3-

129977

132577

262554

133903

135242

269145

موظف برامج (اتفاقية التأهب واالستجابة والتعاون في مكافحة التلوث النفطي) الرتبة ف3-

135546

138257

273803

139640

141036

280676

0

0

0

0

0

0

435589

444301

879890

448745

453232

901977

رئيس مكتب الرتبة ف4-

مسؤول مهني معاون

()1

إجمالي الموظفين الفنيين
موظفو الخدمة العامة

()3

مساعد إداري/مالي  -الرتبة ع7-

25773

25773

51546

29716

29716

59432

مساعد المدير  -الرتبة ع7-

37408

37408

74816

43131

43131

86262

سكرتير  -الرتبة ع5-

27004

27004

54008

31136

31136

62272

إجمالي موظفي الخدمة العامة

90185

90185

180370

103983

103983

207966

525774

534486

1060260

552728

557215

1109943

إجمالي مرتبات الوظائف
التكاليف اإلدارية األخرى
رحالت العمل الرسمية

35000

35000

70000

25000

25000

50000

تكاليف مكتبية

50628

50628

101256

53075

59492

112567

إجمالي التكاليف اإلدارية األخرى

85628

85628

171256

78075

84492

162567

611402

620114

1231516

630803

641707

1272510

إجمالي مرتبات الوظائف والتكاليف اإلدارية األخرى

( )1ستتولى تغطية هذه الوظيفة الدولة العضو المعنية في المنظمة البحرية الدولية ،وذلك في إطار برنامج المسؤولين المهنيين المعاونين للمنظمة البحرية الدولية.
( )2هذه الوظيفة مغطاة جزئيًا بمساهمة المنظمة البحرية الدولية ( 13000يورو سنويًا) المدفوعة من حصة المنظمة من تكاليف دعم المشاريع.
( )3زيادة سنوية بنسبة  ٪1في تكاليف رواتب الموظفين الفنيين في عامي  2022و .2023زيادة بنسبة  ٪15.3كل سنتين في تكاليف رواتب الموظفين العامين لفترة السنتين  2023-2022بما يتماشى مع آخر مسح للرواتب.
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برنامج اإلستراتيجية متوسطة األجل  1نحو منطقة البحر المتوسط وساحله الخالية من التلوث والقمامة والمتبنية لالقتصاد الدائري

النشاط الرئيسي (وسائل التنفيذ)

النتائج المتوقعة

المكون الرئيسي

المكون/المكونات
األخرى

الشركاء

قرارات مؤتمر األطراف ذات الصلة

أهداف التنمية المستدامة

النتيجة  1.1إعداد وتنفيذ استراتيجيات وخطة عمل لمعالجة القمامة والمواد البالستيكية البحرية من خالل نُهج شاملة ومتماسكة وتعاونية

أ) تنفيذ إجراءات تجريبية في  14موقعًا
على األقل في  9دول بشأن صيد
القمامة واعتماد تدابير إلدارة الشواطئ
والنفايات في الموانئ من خالل تطبيق
المبادئ التوجيهية اإلقليمية المشتركة
المعتمدة لخطة عمل البحر المتوسط.

 1.1.1اتخاذ إجراءات وطنية
ودون إقليمية وإقليمية لتعزيز تنفيذ
الخطة اإلقليمية لمكافحة القمامة
البحرية في البحر المتوسط
(الخبرة الداخلية واالستشارات
واالجتماعات اإلقليمية /دون
اإلقليمية ،والمنصة اإلقليمية
والمشاريع التجريبية وبناء القدرات
الوطنية)

ب) تبادل أفضل الممارسات على
المستوى الوطني واإلقليمي/دون
اإلقليمي ،بما في ذلك مع السلطات
المحلية ،بشأن التنفيذ الفعال للخطة
اإلقليمية لمكافحة القمامة البحرية،
وتحسين أنظمة جمع/نقل النفايات
المنفصلة ،ومكافحة التلوث البحري
والساحلي الناتج عن المكبات المفتوحة،
وبُعد التكلفة والعائد لتدابير التنفيذ
وتعزيز مبادرة التخلص من النفايات
نهائياً.

ج) توسيع العضوية في المنتدى
اإلقليمي لمكافحة لقمامة البحرية في
البحر المتوسط.
د) الموافقة على خطة العمل المشتركة
ألعضاء المنتدى اإلقليمي وتنفيذها
سنويًا؛ تنفيذ ما ال يقل عن نشاطين
مشتركين مع الشركاء.

هـ) تقديم الدعم الفني إلى األطراف
المتعاقدة التي تطلب ذلك لتنفيذ خطة
عمل المنظمة البحرية الدولية لمعالجة
القمامة البالستيكية البحرية الناتجة من
السفن واألحكام ذات الصلة بالخطة
اإلقليمية إلدارة القمامة البحرية في
البحر األبيض المتوسط ،عند االقتضاء.
و) تيسير األنشطة ذات الصلة لمشروع
شراكات  GloLitterالتابع للمنظمة
البحرية الدولية ومنظمة األغذية
والزراعة والنرويج في البحر األبيض
المتوسط ،حسب االقتضاء.

برنامج مدبول

وحدة التنسيق،
برنامج تقييم ومكافحة
التلوث البحري في
المتوسط

برنامج مدبول

المركز اإلقليمي
لالستجابة لحاالت
الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري ،وحدة
التنسيق

االستهالك واإلنتاج
المستدامان/مركز
األنشطة اإلقليمية،
المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في
منطقة البحر األبيض
المتوسط

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين،
المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في
منطقة البحر األبيض
المتوسط ،مركز
األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة
بحماية خاصة

برنامج مدبول

برنامج توفير المياه
واإلصالح البيئي ،برنامج
الشراكة البيئية من أجل
االنضمام الممول من قبل
االتحاد األوروبي ،الوكالة
األلمانية للتعاون الدولي

برنامج العمل العالمي
لحماية البيئة البحرية من
األنشطة البرية لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة ،واتفاقية
حماية البيئة البحرية لشمال
شرق المحيط األطلسي،
ولجنة البحر األسود،
والشراكة العالمية لمعالجة
مشكلة القمامة البحرية
المنتدى اإلقليمي لمشروع
مكافحة القمامة البحرية في
البحر المتوسط (أكثر من
 20جهة فاعلة إقليمية
وعالمية)،
الشراكة بشأن النفايات
البالستيكية (اتفاقية بازل)،
الوكالة األلمانية للتعاون
الدولي ،برنامج توفير المياه
واإلصالح البيئي ،برنامج
الشراكة البيئية من أجل
االنضمام

المنظمة البحرية الدولية،
منظمة األغذية والزراعة،
المجلس العام لمصايد
األسماك في البحر األبيض
المتوسط ،البنك األوروبي
لإلنشاء والتعمير

قرار االجتماع الخامس عشر لألطراف
المتعاقدة IG.17/6:تنفيذ نهج النظام
اإليكولوجي في إدارة األنشطة البشرية
التي قد تؤثر على البيئة البحرية
والساحلية للبحر األبيض المتوسط
قرار االجتماع الثامن عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.21/3نهج النظم البيئية
بما في ذلك اعتماد تعريفات الوضع
البيئي الجيد واألهداف
قرار االجتماع الثامن عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.21/7الخطة اإلقليمية
إلدارة القمامة البحرية في البحر
المتوسط في إطار المادة  15من
بروتوكول حماية البحر األبيض
المتوسط من التلوث من مصادر
وأنشطة برية
قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج
المستدامين في منطقة البحر المتوسط
قرار االجتماع الحادي والعشرين
لألطراف المتعاقدة - IG.24/10
العناصر الرئيسية للخطط اإلقليمية
الست لتقليل/منع التلوث البحري من
مصادر برية؛ تحديث مالحق
بروتوكول حماية البحر األبيض
المتوسط من التلوث من مصادر
وأنشطة برية وبروتوكوالت منع تلويث
السفن والطائرات البحر األبيض
المتوسط أو إلقاء النفايات أو التخلص
منها في عرض البحر التفاقية برشلونة
قرار محتمل لالجتماع الثاني
والعشرين لألطراف المتعاقدة بشأن
الخطة اإلقليمية المحدثة إلدارة القمامة
البحرية

ميزانية الصندوق
االستئماني للبحر
األبيض المتوسط
لعام 2022

ميزانية الصندوق االستئماني
للبحر األبيض المتوسط لعام
2023

الميزانية اإلجمالية للصندوق
االئتماني للبحر األبيض المتوسط
2023-2022

التمويل الخارجي المضمون
2023-2022

التمويل الخارجي غير
المضمون 2023-2022

€ 75000

€ 15000

€ 90000

€637510

€ 420000

التعليقات

 194010يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا
12.4؛ 12.5؛ 14.1

€ 25000

€ 0

€ 0

€ 0

€ 25000

€ 0

€346010

€ 0

€ 0

€ 0

المشروع الثاني لمكافحة القمامة
البحرية في البحر المتوسط
( 28500دوالر)

12.4؛ 12.5؛ 14.1
€ 0

12.4؛ 12.5؛ 14.1

المشروع الثاني لمكافحة القمامة
البحرية في البحر المتوسط
( 18500دوالر)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 23000

€ 10000
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ز) تعزيز والحفاظ على أوجه التآزر
بين الخطة اإلقليمية المعدلة إلدارة
القمامة البحرية في منطقة البحر
المتوسط وخطة عمل المنظمة البحرية
الدولية لمعالجة القمامة البحرية
البالستيكية الناتجة من السفن ،وكذلك
الخطط أو المبادرات األخرى ذات
الصلة.

أ) إستراتيجية الرسملة حول اإلجراءات
التجريبية المنفذة في منطقة محمية
بحرية واحدة.

 1.1.2االستفادة من اإلجراءات
التجريبية التي تعالج القمامة
البحرية داخل المناطق المحمية
البحرية وجزر البحر المتوسط

ب) تنفيذ استراتيجية نقل واحدة بشأن
اإلجراءات التجريبية لمعالجة القمامة
البحرية في الجزر.
مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المشمولة بحماية
خاصة

(خبرة داخلية ،استشارات ،رائد)

الشركاء المنفذون لمشروع
المحميات البحرية التابع
لمكافحي البالستيك ،الشركاء
المنفذون للمبادرات التي
تمولها مبادرة بيماد
()BeMed

ج) النتائج والدروس المستفادة من
اإلجراءات التجريبية لمنع/تقليل القمامة
البحرية المتضمنة في السياسات
الوطنية واإلقليمية.

يحدد الحقًا

(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
اتفاقيات التعاون ،االجتماعات
اإلقليمية/الندوات عبر اإلنترنت)

ب) توفير الدعم القانوني والفني
للسلطات العامة لتعزيز إطار السياسة
للحد من استخدام البالستيك ،ومعالجة
المنتجات البالستيكية ذات االستخدام
الواحد على وجه الخصوص.

ج) مشاركة الحلول القائمة والممارسات
الجيدة لمنع استخدام البالستيك والتلوث
من خالل تطبيق االبتكار البيئي
والتفكير في دورة الحياة (بما في ذلك
التصميم البيئي).

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

برنامج مدبول ،وحدة
التنسيق

هـ) دعم  20خدمة غذائية تقع في
المناطق الساحلية لتنفيذ تدابير لتقليل
تغليف األطعمة والمشروبات التي
ينتهي بها المطاف كقمامة بحرية.

أ) تم تنظيم دورة تدريبية إقليمية واحدة
على الجسيمات البالستيكية.
ب) تنظيم  3دورات تدريبية وطنية
حول حلول المسؤولية الممتدة للمنتِّج
(/)EPRالبالستيك الذي يستخدم لمرة
واحدة ( )SUPوذلك لمكافحة القمامة
البحرية.

قرار االجتماع الثامن عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.21/7الخطة اإلقليمية
إلدارة القمامة البحرية في البحر
المتوسط في إطار المادة  15من
بروتوكول حماية البحر األبيض
المتوسط من التلوث من مصادر
وأنشطة برية
قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج
المستدامين في منطقة البحر األبيض
المتوسط

 79900يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا
كما والمديرية العامة للبيئة
(المشروع الثاني لمكافحة القمامة
البحرية في البحر المتوسط) +
مديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع (برنامج توفير
المياه واإلصالح البيئي)
12.4؛ 12.5؛ 14.1

€ 40000

€ 10000

€ 50000

€156300

€ 410000

قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن الخطة
اإلقليمية المحدثة إلدارة القمامة
البحرية
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن التدابير
اإلقليمية لألعمال التجارية الخضراء
والدائرية

د)  3ندوات عبر اإلنترنت حول حلول
منع التلوث البالستيكي.

 1.1.4تعزيز قدرة أصحاب
المصلحة ،وال سيما السلطات
العامة ،على منع التلوث بالبالستيك
والبالستيك الدقيق (خبرة داخلية،
استشارات ،تدريبات وطنية
وإقليمية)

14.1

€ 0

€ 0

€ 0

€ 92400

€ 0

مبادرة بيماد ( + )BeMedمشروع
InterregMed

قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن الخطة
اإلقليمية المحدثة إلدارة القمامة
البحرية

أ) اتفاقيات التعاون الوطني بين
أصحاب المصلحة من القطاعين العام
والخاص لمنع التلوث البالستيكي
وتقليل النفايات البالستيكية في بلدين؛
توفير التوجيه.

 1.1.3تنفيذ وتوسيع إطار عمل
قوي للسياسة لتقليل ومنع استخدام
البالستيك

قرار االجتماع الثامن عشر لألطراف
المتعاقدة  -IG.21/7الخطة اإلقليمية
إلدارة القمامة البحرية في البحر
المتوسط في إطار المادة  15من
بروتوكول حماية البحر األبيض
المتوسط من التلوث من مصادر
وأنشطة برية
قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج
المستدامين في منطقة البحر األبيض
المتوسط

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

برنامج مدبول ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لبرنامج التدابير ذات
األولوية

يحدد الحقًا

قرار االجتماع الثامن عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.21/7خطة العمل
اإلقليمية بشأن إدارة القمامة البحرية في
البحر المتوسط في إطار المادة  15من
بروتوكول حماية البحر األبيض
المتوسط من التلوث من مصادر
وأنشطة بريةقرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة - IG.22/5

12.4؛ 12.5؛ 14.1

€ 10000

€ 5000

€ 15000

€ 19800

€ 0

مديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع (برنامج توفير
المياه واإلصالح البيئي)  +المديرية
العامة للبيئة (المشروع الثاني
لمكافحة القمامة البحرية في البحر
المتوسط)
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خطة العمل اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين في البحر األبيض
المتوسط

ج) تنظيم برنامج تدريبي واحد حول
مكافحة القمامة البحرية ،يستهدف
البلديات الساحلية وتبادل الممارسات
الجيدة.

قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن الخطة
اإلقليمية المحدثة إلدارة القمامة
البحرية

النتيجة  1.2تنفيذ استجابة شاملة وفعالة للتلوث من مصادر برية وبحرية ،في إطار سياسة نهج النظام اإليكولوجي الشاملة لمنطقة البحر األبيض المتوسط( ،المواد الكيميائية ،الملوثات ،فرط المغذيات ،الضوضاء ،النفط والتلوث الناشئ)
من أجل نظام بيئي ساحلي وبحري مستدام للبحر األبيض المتوسط.
قرار االجتماع الخامس عشر لألطراف
المتعاقدة IG.17/6:تنفيذ نهج النظام
اإليكولوجي في إدارة األنشطة البشرية
التي قد تؤثر على البيئة البحرية
والساحلية للبحر األبيض المتوسط

أ) الخطة اإلقليمية للزراعة وتربية
األحياء المائية.
 1.2.1وضع تدابير تنظيمية جديدة
تتماشى مع المادة  15من
بروتوكول لحماية البحر المتوسط
من التلوث الناجم عن استكشاف
واستغالل الرصيف القاري وقاع
البحر وتربته التحتية للقطاعات
ذات األولوية على النحو
المنصوص عليه في القرار
IG.24/10
(الخبرة الداخلية واالستشارات
والتشاور واالجتماعات اإلقليمية)

ب) الخطة اإلقليمية إلدارة مياه
األمطار.

€ 299000

€ 99000

€ 398000

€4151484

€ 180000

برنامج مدبول ،وحدة
التنسيق

الخطة الزرقاء ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لالستهالك واإلنتاج
المستدامين

مشروع برنامج توفير المياه
واإلصالح البيئي

ج) تقرير واقع الحال بشأن معايير
المعالجة المسبقة للنفايات السائلة
الصناعية بالنسبة للصناعات التي
تصرف النفايات في أنظمة تجميع مياه
الصرف الصحي الحضرية.

قرار االجتماع الثامن عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.21/3نهج النظم البيئية
بما في ذلك اعتماد تعريفات الوضع
البيئي الجيد واألهداف
قرار االجتماع الحادي والعشرين
لألطراف المتعاقدة - IG.24/10
العناصر الرئيسية للخطط اإلقليمية
الست لتقليل/منع التلوث البحري من
مصادر برية؛ تحديث مالحق
بروتوكول حماية البحر األبيض
المتوسط من التلوث من مصادر
وأنشطة برية وبروتوكوالت منع تلويث
السفن والطائرات البحر األبيض
المتوسط أو إلقاء النفايات أو التخلص
منها في عرض البحر التفاقية برشلونة

6.3؛ 12.4؛ 14.1

€ 90000

€ 30000

€ 120000

€ 30000

€ 40000

برنامج المتوسط

أ) إجراء دراسات تمهيدية حول
إمكانات االستثمار في مشاريع شبكة
معالجة/تجميع مياه الصرف الصحي
التي تعالج النقاط الساخنة لبرنامج
العمل الوطني في ثالثة بلدان (مصر
ولبنان) أو استكمالها (تونس).

 1.2.2اتخاذ إجراءات وطنية
وإقليمية بما في ذلك االستثمارات
التمكينية ،لتنفيذ الخطط اإلقليمية
بشأن إدارة مياه الصرف الصحي
والحمأة

(الخبرة الداخلية ،واالستشارات،
وأنشطة التدريب الوطني/بناء
القدرات ،واالجتماعات اإلقليمية)

ب) يتم بدأ برامج بناء القدرات
لوكاالت/شركات المياه والصرف
الصحي الوطنية (مصر ولبنان) أو
استكمالها (تونس).

وحدة التنسيق،
برنامج تقييم ومكافحة
التلوث البحري في
المتوسط

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

مرفق البيئة العالمية،
المصرف األوروبي
لالستثمار ،برنامج األمم
المتحدة للبيئة ،خطة العمل
العالمية

ج) إطالق خطط عمل إلدماج النوع
االجتماعي في قطاع الصرف الصحي
(مصر ولبنان وتونس).

د) وضع المعايير اإلقليمية لمعالجة مياه
الصرف الصحي في المناطق الحضرية
وإدارة حمأة المجاري بما في ذلك إعادة
استخدام مياه الصرف الصحي وكفاءة
الطاقة.
هـ) تبادل أفضل الممارسات.

برنامج مدبول

مرفق البيئة العالمية،
المصرف األوروبي
لالستثمار ،برنامج األمم
المتحدة للبيئة ،خطة العمل
العالمية

€ 0
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن الخطط
اإلقليمية بشأن معالجة مياه المجاري
وإدارة حمأة مياه الصرف الصحي

€ 0

€ 0

€ 1237004

€ 0

مشروع برنامج المتوسط لألطفال
 1508542( 1.2دوالراً) التمويل
الخارجي المضمون هو من بنك
االستثمار األوروبي المستفيد من
برنامج المتوسط

6.3؛ 12.4؛ 14.1

€ 10000

€ 0

€ 10000

€ 56990

€ 0

مشروع برنامج المتوسط لألطفال
 69500( 1.2دوالر)

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 838
أ) توفير واقع الحال بشأن تحلية المياه
في البحر المتوسط من خالل الخرائط
أو النشر.

 1.2.3تعزيز قطاع تحلية المياه
المستدام في منطقة البحر المتوسط

ب) إعداد التوصيات المفصلة في أداة
دعم القرار للمساعدة في اتخاذ قرارات
االستثمار المستدام ونشر األداة من
خالل المشاركة في األحداث.

الخطة الزرقاء

€ 10000

برنامج مدبول

برنامج المتوسط ،الوكالة
الفرنسية للتنمية ،اليونيدو

(الخبرة الداخلية ،واالستشارات،
والنشر ،واالجتماع اإلقليمي)

قرار االجتماع الخامس عشر لألطراف
المتعاقدة IG.17/6:تنفيذ نهج النظام
اإليكولوجي في إدارة األنشطة البشرية
التي قد تؤثر على البيئة البحرية
والساحلية للبحر األبيض المتوسط

€ 5000

€ 15000

€ 0

€ 20000

6.3؛ 12.4؛ 14.1

ج) المعايير اإلقليمية لتقنيات تحلية
المياه.
برنامج مدبول

€ 10000

الخطة الزرقاء

€ 0

€ 10000

€ 21000

€ 0

د) تجميع وتقاسم أفضل الممارسات
لتقليل األثر البيئي لتحلية المياه.
أ) تنفيذ المبادئ التوجيهية لسجل إطالق
الملوثات ونقلها/الميزانية األساسية
الوطنية وإبالغ البيانات ،بما في ذلك
من مختلف المصادر.
 1.2.4تعزيز تنفيذ أدوات إعداد
تقارير برنامج مدبول لتقييم أعباء
التلوث من المصادر واألنشطة
البرية

(الخبرة الداخلية ،واالستشارات،
واالجتماعات اإلقليمية)

ب) تقييم اتجاهات التلوث على
المستويات الوطنية ودون
اإلقليمية/اإلقليمية.
برنامج مدبول

وحدة التنسيق

ج) تبادل أفضل الممارسات على
المستوى اإلقليمي لتبادل المعرفة بشأن
إعداد التقارير (مؤشرات سجل إطالق
الملوثات ونقلها ،الميزانية األساسية
الوطنية.)NAP/H2020 ،

الوكالة األوروبية للبيئة،
اللجنة االقتصادية ألوروبا،
منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ،برنامج
الشراكة البيئية من أجل
االنضمام

البروتوكول المتعلق بالتلوث من
مصادر وأنشطة برية ،وبرنامج العمل
االستراتيجي للبحر المتوسط ،وخطط
العمل الوطنية المحدثة

9.4؛ 12.4؛ 14.1

€ 30000

€ 20000

€ 50000

€ 0

€ 0

أ) تبادل أفضل الممارسات لدعم تنفيذ
المبادئ التوجيهية لبروتوكول اإلغراق
التي اعتمدها االجتماع الحادي
والعشرون لألطراف المتعاقدة (الشعاب
االصطناعية).
 1.2.5اتخاذ إجراءات وطنية
وإقليمية لتعزيز تنفيذ بروتوكول
اإلغراق(الخبرة الداخلية،
االستشارات ،االجتماع اإلقليمي)

 1.2.6القيام بإجراءات تجريبية
لمنع المواد الكيميائية القديمة
والقضاء عليها والتخلص منها
بطريقة سليمة بيئياً؛
(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
أنشطة التدريب الوطني/بناء
القدرات ،الزيارات الميدانية،
االجتماعات اإلقليمية)

برنامج مدبول

وحدة التنسيق

ب) المبادئ التوجيهية المحدثة بشأن
إغراق المواد الخاملة غير الملوثة
بالتآزر مع بروتوكول لندن للمنظمة
البحرية الدولية.

أ) أكثر من  50قائمة جرد لمراجعة
الزئبق في المستشفيات العامة؛ تنفيذ
استبدال األجهزة المحتوية على الزئبق
في أكثر من  50مستشفيات عامة في
بلدين.
ب) استعراض البدائل الخالية من
الملوثات العضوية الثابتة المتاحة في
السوق.
ج) تنظيم أنشطة تدريبية إلشراك
القطاع الخاص في استخدام بدائل المواد
الكيميائية السامة في  3بلدان.

وحدة التنسيق
مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين
برنامج تقييم ومكافحة
التلوث البحري في
البحر األبيض
المتوسط

مكتب اتفاقية وبروتوكول
لندن ،المنظمة البحرية
الدولية ،الشبكة األوروبية
لتطبيق وإنفاذ قانون البيئة

اليونيدو ،سويتش-ميد ،II
برنامج المتوسط

قرار االجتماع الحادي والعشرين
لألطراف المتعاقدة - IG.24/12
مبادئ توجيهية محدثة تنظم موضع
الشعاب االصطناعية في البحر

قرار االجتماع السادس عشر لألطراف
المتعاقدة ( IG.19/8الملوثات
العضوية الثابتة)
قرار االجتماع السابع عشر لألطراف
المتعاقدة ( IG.20/8.1الزئبق)
قرار االجتماع السابع عشر لألطراف
المتعاقدة ( IG.20/8.2الملوثات
العضوية الثابتة)
قرار االجتماع السابع عشر لألطراف
المتعاقدة ( IG.20/8.3الملوثات
العضوية الثابتة)
القرار  - IG.22/9المبادئ التوجيهية
ألفضل المتعلقة باإلدارة السليمة بيئيًا

12.4؛ 14.1

12.4؛ 14.1

€ 30000

€ 0

€ 0

€ 0

€ 30000

€ 0

€ 30000

€ 435000

€ 0

مشروع برنامج المتوسط لألطفال
1.1

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 839
د) جمع  500طن من مركبات ثنائي
الفينيل متعدد الكلور في الجزائر ولبنان
والتخلص منها؛
تحديث مخزون مركبات ثنائي الفينيل
متعدد الكلور في الجزائر والمغرب
وتونس وألبانيا والبوسنة والهرسك
والجبل األسود).
(هـ) خطة إدارة البيئية فيما يتعلق
بمخزونات الزئبق في الجزائر والبوسنة
والهرسك والمغرب وتونس؛
جمع  50طنا ً من الزئبق في الجزائر
وبوركينا فاسو والمغرب وتونس
والتخلص منه.

للمواقع الملوثة بالزئبق
قرار محتمل لالجتماع الثاني
والعشرين لألطراف المتعاقدة بشأن
التدابير اإلقليمية لألعمال التجارية
الخضراء والدائرية

برنامج مدبول

وحدة التنسيق ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لالستهالك واإلنتاج
المستدامين

برنامج المتوسط ،اتفاقية
ستوكهولم ،اتفاقية ميناماتا،
المواد الكيميائية لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة

€ 0

€ 0

€ 0

€ 2166000

€ 0

مشروع برنامج المتوسط لألطفال
1.1

و) إعداد أفضل الممارسات إلدارة
المواد الكيميائية المتقادمة/الموجودة في
المخزونات (التركيز على مركبات
ثنائي الفينيل متعدد الكلور والملوثات
العضوية الثابتة والزئبق) ،بما في ذلك
تقاسم االمتثال واإلنفاذ.
ز) بناء القدرات المقدم لفائدة السلطات
الوطنية ذات الصلة ،مع التركيز على
هيئات التفتيش.

 1.2.7تعزيز وتنفيذ األطر الوطنية
لتنظيم/حظر استخدام الملوثات
العضوية الثابتة/المواد الكيميائية
السامة
(الخبرة الداخلية ،االستشارات)

أ) تقديم الدعم لثالثة بلدان لتنظيم/حظر
استخدام الملوثات العضوية
الثابتة/المواد الكيميائية السامة.
ب) اآلليات التي تم تطويرها لمرافقة
الشركات في التخلص التدريجي من
بعض المواد الكيميائية.

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

برنامج مدبول

برنامج المتوسط

قرار االجتماع السادس عشر لألطراف
المتعاقدة IG.19/8
قرار االجتماع السابع عشر لألطراف
المتعاقدة IG.20/8.2
قرار االجتماع السابع عشر لألطراف
المتعاقدة IG.20/8.3
قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج
المستدامين في منطقة البحر المتوسط

12.4؛ 14.1

€ 0

€ 0

€ 0

€ 42000

€ 0

برنامج المتوسط

قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن التدابير
اإلقليمية لألعمال التجارية الخضراء
والدائرية
أ) تسهيالت ،قطب ،حمالت التوعية
لزيادة المعرفة بالمواد الكيميائية في
المنتجات بالتعاون مع الشركات
وجمعيات المواطنين.

 1.2.8زيادة الوصول إلى
المعلومات المتعلقة بالمواد
الكيميائية في المنتجات
(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
الدورات التدريبية الوطنية،
الندوات العامة عبر اإلنترنت،
زيادة الوعي)

ب) وحدة (دراسية) رئيسية عن المواد
الكيميائية السامة في البالستيك تُعد
وتقدم في  3بلدان.

ج) إعداد منصة ويب تفاعلية لزيادة
الوعي بالمواد الكيميائية في المنتجات
البالستيكية.

د) تنظيم  3ندوات عامة عبر اإلنترنت
حول استراتيجيات منع المواد الكيميائية
في المنتجات.

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

برنامج تقييم ومكافحة
التلوث البحري في
البحر األبيض
المتوسط

سويتش-ميد  ،IIاليونيو،
شبكة مشروع ،MehMEd
جامعة جيرونا

قرار االجتماع السادس عشر لألطراف
المتعاقدة IG.19/8
قرار االجتماع السابع عشر لألطراف
المتعاقدة IG.20/8.2
قرار االجتماع السابع عشر لألطراف
المتعاقدة IG.20/8.3

أمانة اتفاقيات بازل وروتردام
واستكهولم (فقط للوحدة الرئيسية)

12.4

€ 10000

€ 10000

€ 20000

€ 40000

€ 0

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج
المستدامين في منطقة البحر المتوسط
أمانة اتفاقيات بازل وروتردام
واستكهولم (فقط لندوتين عامتين
عبر اإلنترنت)

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 840

 1.2.9تحسين متابعة أحداث
التلوث وتعزيز مستوى اإلنفاذ
ومقاضاة من يرتكب مخالفة تتعلق
بالتصريف؛
(خبرة داخلية ،اجتماع إقليمي ،دعم
قطري فنّي)

أ) تنظيم االجتماع الخامس لشبكة البحر
المتوسط لمسؤولي إنفاذ القانون
( )MENELASوتنفيذ التوصيات من
خالل الدعم الفني المقدم لألطراف
المتعاقدة التي تطلب ذلك.
ب) إعداد طرائق إلمكانية إنشاء
وتشغيل "الصندوق األزرق" اإلقليمي،
بما في ذلك ما يتعلق بالحوكمة
والتمويل.

المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في
منطقة البحر األبيض
المتوسط

وحدة التنسيق

ج) تعزيز ودعم عمليات المراقبة
الجوية المنسقة لتصريفات المواد
الملوثة غير المشروعة من قبل السفن.
أ) تنظيم ما يصل إلى ست ( )6حلقات
عمل وطنية بشأن تقييم القدرات
اإلدارية والنظم الوطنية لالستجابة
للتلوث البحري بالنفط ،في دول وسط
وشرق البحر المتوسط الساحلية.
وحدة التنسيق
ب) تنظيم ما يصل إلى ست ( )6حلقات
عمل وطنية بشأن تنفيذ خطة تحسين
النظام الوطني لمواجهة التلوث النفطي
البحري.

 .1.2.10تعزيز قدرة الدول
الساحلية الفردية على االستجابة
بكفاءة لحوادث التلوث
البحري؛(الخبرة الداخلية،
االستشارات ،ورش العمل
الوطنية ،ورش العمل دون
اإلقليمية ،التدريب ،التمارين
واالجتماعات ،اتفاقيات التعاون
دون اإلقليمية)

ج) تنفيذ تمارين االستجابة المنسقة
والدورات التدريبية ودعمها لتعزيز
القدرات على المستويين الوطني
واإلقليمي الفرعي لالستجابة للمواد
الخطرة والضارة واالنسكابات النفطية
وتحسين الجودة وإمكانية التشغيل البيني
لقدرات االستجابة.

المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في
منطقة البحر األبيض
المتوسط

وحدة التنسيق

د) تنظيم ورش العمل واالجتماعات
دون اإلقليمية للمساعدة في إدارة
وتحديث وتطوير وتنفيذ خطط الطوارئ
اإلقليمية الفرعية.

ه) تفعيل وتعزيز التعاون والتآزر بين
االتفاقات شبه اإلقليمية.

و) االحتفاظ بوحدة المساعدة المتوسطية
وتوسيعها عند االقتضاء؛ االحتفاظ
برصيد الصندوق المتجدد لوحدة
المساعدة المتوسطية.

وحدة التنسيق

المنظمة البحرية الدولية،
اإلنتربول ،اإلنتربول ،شبكة
المدعين العموميين لمكافحة
الجريمة البيئية في منطقة
بحر البلطيق ،اتفاقية حماية
البيئة البحرية في شمال
شرق المحيط األطلسي
(شبكة بحر الشمال للمحققين
والمدعين العموميين ،اتفاق
بون ،اتحاد المدعين العامين
لمنطقة البحر األبيض
المتوسط

القرار  - IG.21/9إنشاء شبكة
متوسطية لموظفي إنفاذ القانون فيما
يتعلق باتفاقية ماربول في إطار اتفاقية
برشلونة
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن استراتيجية
متوسطية لمنع التلوث البحري الناجم
عن السفن واالستجابة له (-2022
 )2031وإجراءاتها

12.4؛ 14.1

€ 49000

€ 0

€ 49000

€ 24390

€ 0

المنظمة البحرية الدولية،
شركاء مشروع التعاون
بشأن التلوث في منطقة
غرب البحر المتوسط بالنفط
البحري والمواد الضارة
للغاية ()،WestMoPoCo
رابطة صناعة النفط الدولية
لحفظ البيئة ،دليل ARPEL
للخطط والتحضيرات
المتعلقة بمكافحة تسرب
الزيوت ،المجلس األوروبي
للصناعات الكيميائية
المنظمة البحرية الدولية،
شركاء مشروع التعاون
بشأن التلوث في منطقة
غرب البحر المتوسط بالنفط
البحري والمواد الضارة
للغاية ()،WestMoPoCo
رابطة صناعة النفط الدولية
لحفظ البيئة ،المجلس
األوروبي للصناعات
الكيميائية
تقرير ()،RAMOGE
الصندوق الدولي للتعويض
عن التلوث النفطي ،االتحاد
الدولي لمالكي الناقالت
المعني بالتلوث المحدود،
مركز التوثيق والبحوث
والتجارب المتعلقة بالتلوث
العَ َرضي للمياه ،رابطة
صناعة النفط الدولية لحفظ
البيئة ،إنذار البحر ( Sea
) ،Alarmالشبكة
المتوسطية لعلوم المحيطات
التابعة للنظام العالمي لرصد
المحيط

 24390يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا

 99100يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا

قرار االجتماع العشرين لألطراف
المتعاقدة  :IG.23/11دليل البحر
المتوسط حول التعاون والمساعدة
المتبادلة في االستجابة لحوادث التلوث
البحري
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن استراتيجية
البحر المتوسط لمنع التلوث البحري
الناجم عن السفن واالستجابة له
( )2031-2022وإجراءاتها

12.4؛ 14.1

€ 60000

€ 34000

€ 94000

€ 99100

€ 90000

ز) المكثفات  -تطوير دليل التدخل
الكيميائي

النتيجة  1.3إدماج األساليب المنهجية لالقتصاد الدائري ،واالبتكار البيئي وكذلك االستهالك واإلنتاج المستدامين في قطاعات النشاط الرئيسية التي تعتبر مصادر رئيسية للتلوث

€ 90000

€ 60000

€ 150000

€ 3053400

€ 155000

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 841

 1.3.1تعزيز نهج االستهالك
واإلنتاج المستدامين/االقتصاد
الدائري في القطاعات الرئيسية
لبروتوكول حماية البحر األبيض
المتوسط من التلوث من مصادر
وأنشطة برية
(الخبرة الداخلية ،االستشارات)

أ) تطبيق نهج االقتصاد الدائري
للنفايات األحيائية في بلد واحد.

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

برنامج مدبول

سويتش-ميد

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين
في البحر األبيض المتوسط

12.4؛ 12.5

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

أ) إقامة  8شراكات وطنية في بلدان
جنوب البحر المتوسط.

 1.3.2إنشاء وإدارة وتعزيز
التبادالت بين الشراكات الوطنية
لمنظمات دعم األعمال من أجل
تطوير األعمال المستدامة/الدائرية

(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
الشراكات الوطنية ،اتفاقيات
التعاون)

ب) إشراك  80منظمة لدعم األعمال
التجارية في الشراكات.

ج) إعداد وتنفيذ معيار إقليمي لمنظمات
تنمية األعمال المستدامة.

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

شركاء سويتش-ميد،
منظمات دعم األعمال
التجارية ،منظمات األعمال،
الشركاء المحليون ،منظمات
المجتمع المدني

مديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع (سويتش-ميد
)II
قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج
المستدامين في منطقة البحر المتوسط
8.3؛ 8.4؛ 12.4؛ 12.5

€ 10000

€ 10000

€ 20000

€ 670000

€ 0

قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن التدابير
اإلقليمية لألعمال التجارية الخضراء
والدائرية

برنامج ENI CBC Med
(مشروع التأثير األخضر
المتوسطي)

شركاء سويتش-ميد،
منظمات دعم األعمال
التجارية ،منظمات األعمال،
الشركاء المحليون ،منظمات
المجتمع المدني

د) توقيع اتفاقية تعاون بين شراكات
وطنية لبلدين متوسطيين.

أ) تزويد منظمات دعم األعمال ورجال
األعمال والشركات الدائرية بمنصة
عبر اإلنترنت تقدم مجموعة كاملة من
المنهجيات واألدوات المبتكرة البيئية
للمؤسسات والمدربين ورجال األعمال،
بما في ذلك برنامج دعم األعمال طويل
األجل ألصحاب المشاريع الخضراء في
مرحلة التفكير والمراحل المبكرة.

مديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع (سويتش-ميد
)II

ب) تسجيل  40منظمة لدعم األعمال
في المنصة.
ج) تسجيل  50مدربًا وموج ًها في
المنصة.
 1.3.3تعزيز المنصات ،األدوات
والمنهجيات البيئية المبتكرة لتطوير
األعمال الدائرية(الخبرة الداخلية،
االستشارات ،منتدى ،دورات
تدريبية.

د) تسجيل  1000رائد أعمال/شركة في
المنصة.

هـ) تطوير أداة إضافية واحدة (موجهة
نحو القطاعات/مرحلة أو مقياس النمو)
وإتاحتها في المنصة.
و) دعم  200من رواد األعمال الخضر
لتطوير نموذج أعمالهم المستدام من
خالل تطبيق االبتكار البيئي والتفكير
في دورة الحياة (بما في ذلك التصميم
البيئي) ( ٪40على األقل من النساء).

ز) دعم  20من رواد األعمال الخضر
إلعداد خطة أعمالهم المستدامة
واحتضانهم لمساعدتهم على بدء

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

شركاء سويتش-ميد،
منظمات دعم األعمال
التجارية ،منظمات األعمال،
الشركاء المحليون ،منظمات
المجتمع المدني

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين
في البحر األبيض المتوسط
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن التدابير
اإلقليمية لألعمال التجارية الخضراء
والدائرية

مديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع (سويتش-ميد
)II
8.3؛ 8.4؛ 12.4؛ 12.5

€ 35000

€ 15000

€ 50000

€ 1850000

€ 0

مديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع (سويتش-ميد
)II

مديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع (سويتش-ميد
)II

مديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع (سويتش-ميد
)II

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 842
مشروعهم األخضر ( ٪40على األقل
من النساء).

مديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع (سويتش-ميد
)II

أ)  1تطوير منصة االبتكار المفتوحة

 1.3.4تطوير وإطالق وإدارة
منصة االبتكار المفتوحة وتسهيل
صفقات السوق على طول سالسل
القيمة المحددة

ب) إعداد  3تقييمات لسلسلة القيمة
(المنسوجات ،السياحة ،الغذاء) لرسم
خريطة لفرص األعمال الدائرية

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج
المستدامين في منطقة البحر المتوسط

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

األونكتاد
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن التدابير
اإلقليمية لألعمال التجارية الخضراء
والدائرية

(الخبرة الداخلية ،االستشارات)
ج) تحقيق  4صفقات في السوق من
خالل التحديات الموجهة نحو المهام

أ) تطوير منصة واحدة لمجتمع
"السوتشرز" تجمع أكثر من  500من
رواد األعمال ومنظمات المجتمع
المدني المبتكرين من منطقة البحر
المتوسط.
 1.3.5توسيع "مجتمع السوتشرز"
(خبرة داخلية ،استشارات)

ب) تطوير منصة واحدة لمنتجات
"السويتشرز" لعرض المنتجات
والخدمات المستدامة والترويج لها
وتسويقها.

8.3؛ 8.4؛ 12.4؛ 12.5

€ 0

€ 0

€ 0

€ 279000

€ 0

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج
المستدامين في منطقة البحر المتوسط
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن التدابير
اإلقليمية لألعمال التجارية الخضراء
والدائرية

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

مديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع (سويتش-ميد
)II

مديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع (سويتش-ميد
)II

8.3؛ 8.4؛ 12.4؛ 12.5

€ 30000

€ 30000

€ 60000

€ 114000

€ 35000

مديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع (سويتش-ميد
)II

ج) تصميم وتنفيذ اإلصدار الثاني من
"."Switchers Connect

 1.3.6إطالق المرصد المتوسطي
للتمويل المستدام مع ارتباط وثيق
بالمبادرات الحالية ذات الصلة
(على سبيل المثال ،المركز
األوروبي للتمويل المستدام)
(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
مجموعة العمل اإلقليمية)

أ) إنشاء مجموعة عمل إقليمية واحدة.
ب) صياغة خارطة طريق واحدة
التمويل المستدام وتوزيعها على
صانعي السياسات المعنيين في المنطقة.

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

الخطة الزرقاء

االتحاد األوروبي للمصارف
األخالقية والبديلة

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين
في البحر األبيض المتوسط

€ 5000

€ 5000

€ 10000

€ 50400

€ 60000

برنامج ENI CBC Med
(مشروع التأثير األخضر
المتوسطي)

8.3؛ 8.4؛ 12.4؛ 12.5

 1.3.7تصميم وتنفيذ مرفق تمويل
بين القطاعين العام والخاص،
وجذب األموال وتوجيهها إلى
المشاريع التجارية المبتكرة بيئيًا
في المنطقة المتوسطية

(خبرة داخلية ،استشارات ،حدث
إقليمي ،اتفاقية الشراكة)

أ) إجراء تقييم أساسي واحد وتحليل
قانوني/إداري.

ب) توقيع اتفاقية شراكة واحدة مع
مؤسسة (أو مؤسسات) مالية لتنفيذ
مرفق الصناديق.

ج) اجتماع  8رجال أعمال خضر،
تنظيم اجتماعات المستثمرين.

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

االتحاد األوروبي للمصارف
األخالقية والبديلة

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج
المستدامين في منطقة البحر المتوسط
€ 10000

السويتشرز يدعمون شراكة
وطنية في  8دول متوسطية

قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن التدابير
اإلقليمية لألعمال التجارية الخضراء
والدائرية

€ 0

€ 10000

€ 90000

€ 60000

مديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع (سويتش-ميد
)II

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 843

مديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع (سويتش-ميد
)II

د) حجم التمويل المعبأ من خالل
الصفقات المالية.

النتيجة  1.4تطوير وتنفيذ نهج صحي واحد ،ربط صحة اإلنسان والنظم البيئية بالحد من التلوث والوقاية منه ،مع مراعاة الدروس المستفادة من جائحة كوفيد19-

 1.4.1تطوير وتنفيذ نهج الصحة
الواحدة لمنطقة البحر المتوسط،
بالشراكة مع منظمة الصحة
العالمية ومنظمة األغذية والزراعة
()2023/2022
(خبرة داخلية ،استشارات ،مؤتمر
إقليمي)

 1.4.2تنفيذ خارطة الطريق
المتوسطية لضبط انبعاثات أكاسيد
الكبريت المتفق عليها (القرار
 )IG.24/8وبحث إمكانية تعيين
البحر المتوسط ،ككل ،كمنطقة
لضبط انبعاثات أكاسيد النيتروجين

(خبرة داخلية ،استشارات ،ورش
عمل وطنية ،اجتماع إقليمي)

أ) إجراء تقييم مقارن لتأثير العوامل
البيئية على الصحة في منطقة البحر
المتوسط من خالل مراجعة األدبيات.
الخطة الزرقاء
ب) عقد مؤتمر على مستوى منطقة
البحر المتوسط بشأن نهج الصحة
الواحدة؛ نشر وتوزيع تقرير المؤتمر.

أ) تقديم الدعم الفني وبناء القدرات
لفائدة األطراف المتعاقدة ،التي تطلب
ذلك ،للتصديق على الملحق السادس
التفاقية ماربول وتنفيذه بفعالية.

المنظمة البحرية الدولية،
وكالة السالمة البحرية
األوروبية ،مذكرة التفاهم
لمنطقة البحر األبيض
المتوسط ،مذكرة تفاهم
باريس

ب) اقتراح مشترك ومنسق لتعيين
منطقة البحر المتوسط ككل كمنطقة
لضبط انبعاثات أكاسيد الكبريت المقدم
إلى المنظمة البحرية الدولية ،وتيسير
المناقشات في لجنة حماية البيئة
البحرية ،حسب االقتضاء.

المنظمة البحرية الدولية

ج) إعداد خطة العمل الخاصة بالبحر
المتوسط ،إنشاء اللجنة الفنية لخبراء
منطقة (مناطق) ضبط انبعاثات أكاسيد
النيتروجين
د) إعداد اختصاصات لدراسة فنية
ودراسة جدوى محددة لتقييم الدراسات
الحالية ذات الصلة وجمع المزيد من
المعرفة حول التعيين المحتمل للبحر
األبيض المتوسط ،ككل ،كمنطقة لضبط
انبعاثات أكاسيد النيتروجين ،وإقرار
هذه االختصاصات من قبل اللجنة الفنية
للخبراء المعنية بمنطقة (مناطق) ضبط
انبعاثات أكاسيد النيتروجين.

المجموع

جميع عناصر خطة
عمل البحر األبيض
المتوسط

منظمة الصحة العالمية،
منظمة األغذية والزراعة،
برنامج األمم المتحدة للبيئة،
اليونسكو ،مجلس خبراء
رفيع المستوى حول الصحة
الواحدة

المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في
منطقة البحر األبيض
المتوسط

€ 0

بروتوكول حماية البحر األبيض
المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة
برية ،برنامج العمل االستراتيجي للبحر
المتوسط ،االستراتيجية المتوسطية
للتنمية المستدامة

قرار االجتماع الخامس عشر لألطراف
المتعاقدة IG.17/6:تنفيذ نهج النظام
اإليكولوجي في إدارة األنشطة البشرية
التي قد تؤثر على البيئة البحرية
والساحلية للبحر األبيض المتوسط

14.1

€ 0

€ 32000

€ 0

€ 32000

€ 0

€ 250010

€ 0

€ 130000

€ 100000

12.4؛ 14.1

 250010يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا

وحدة التنسيق ،برنامج
مدبول ،مركز األنشطة
اإلقليمية التابع للخطة
الزرقاء

€ 0

المنظمة البحرية الدولية

المنظمة البحرية الدولية،
لجنة حماية البيئة البحرية
في منطقة بحر البلطيق،
اتفاقية حماية البيئة البحرية
لشمال شرق المحيط
األطلسي ،اتفاقية بون

قرار االجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة  IG.24/8 -خارطة
طريق لمقترح التعيين المحتمل للبحر
األبيض المتوسط ككل ،كمنطقة لضبط
انبعاثات أكاسيد الكبريت عمالً بملحق
ماربول السادس ،ضمن إطار اتفاقية
برشلونة

€ 32000

€ 32000

€ 250010

€ 30000

12.4؛ 14.1

€ 464000

€ 206000

€ 670000

€8092404

€ 885000

للحصول على تمويل إضافي غير
خارجي ،انظر النشاط  3.2.3في
برنامج تغّير المناخ
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ميزانية الصندوق
االستئماني للبحر
األبيض المتوسط
لعام 2022

ميزانية الصندوق االستئماني
للبحر األبيض المتوسط لعام
2023

الميزانية اإلجمالية للصندوق
االئتماني للبحر األبيض المتوسط
2023-2022

التمويل الخارجي المضمون
2023-2022

التمويل الخارجي غير
المضمون 2023-2022

وحدة التنسيق

€ 0

€ 0

€ 0

€ 1237004

€ 0

برنامج مدبول

€ 195000

€ 50000

€ 245000

€ 2643000

€70000

برنامج اإلستراتيجية
متوسطة األجل 1

المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ
الناشئة عن التلوث
البحري في منطقة البحر
األبيض المتوسط

€ 109000

€ 66000

€ 175000

€ 373500

€ 130000

الخطة الزرقاء

€ 10000

€ 5000

€ 15000

€ 0

€ 120000

مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المشمولة بحماية
خاصة

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير
ذات األولوية

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

مركز األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

مركز األنشطة اإلقليمية
لالستهالك واإلنتاج
المستدامين

€ 150000

€ 85000

€ 235000

€3838900

€ 565000

المجموع

€ 464000

€ 206000

€ 670000

€8092404

€ 885000

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

النتائج

€ 464000

€ 206000

€ 670000

€8092404

€885000

النتائج

€ 464000

€ 206000

€ 670000

€8092404

€885000
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برنامج اإلستراتيجية متوسطة األجل  2نحو نظم إيكولوجية صحية للبحر المتوسط وتنوع بيولوجي معزز

النشاط
الرئيسي
(وسائل
التنفيذ)

النتائج
المتوقعة

المكون/المكونات األخرى

المكون الرئيسي

الشركاء

قرارات مؤتمر األطراف ذات الصلة

أهداف التنمية المستدامة

النتيجة  2.1تحسين مرونة النظام البيئي من خالل إصالح تلك التي لديها أفضل إمكانات التجدد

2.1.1
تعزيز تنفيذ
عقد األمم
المتحدة
إلصالح
النظم
اإليكولوجي
ة الستعادة
النظم
اإليكولوجي
ة في البحر
األبيض
المتوسط:
تحديد
اإلجراءات
المبتكرة،
االستفادة
من التكرار
وتعزيزه
(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت،
المشاريع
التجريبية،
ورشة
العمل
اإلقليمية،
األحداث
الجانبية)

أ) تم تحديد
اإلجراءات
ذات األولوية
للمساهمة في
تنفيذ عقد
األمم المتحدة
إلصالح
النظم
اإليكولوجية،
بما في ذلك
من خالل
التخفيف من
تفاعل مصايد
األسماك،
والضوضاء
تحت الماء،
والقمامة
البحرية.

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية
خاصة ،وحدة التنسيق

جميع مكونات خطة عمل البحر األبيض
المتوسط

منظمة األغذية والزراعة/المجلس العام لمصايد األسماك في
البحر األبيض المتوسط ،االتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات
في البحر األسود والبحر األبيض المتوسط والمنطقة
المتاخمة من المحيط األطلسي ،اتفاقية التنوع األحيائي،
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ،شبكة
المناطق المحمية في منطقة البحر األبيض المتوسط،
وشركاء خطة العمل اإلقليمية

ب) تكامل
وترشيد
استعادة النظم
اإليكولوجية
في
تدابير/خطط
العمل/االسترا
تيجيات
اإلقليمية
لخطة عمل
البحر
المتوسط.
ج) تبادل
أفضل
الممارسات
والتدابير
والدروس
المستفادة
الستعادة
التنوع
البيولوجي،
وضمان
االنتفاع
األمثل من
بالوعات
الكربون
وتعزيز القدرة
على الصمود
في مواجهة
الظواهر
المناخية

قرار االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة
 :IG.17/6تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي في إدارة
األنشطة البشرية التي قد تؤثر على البيئة البحرية
والساحلية للبحر األبيض المتوسط
قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف المتعاقدة
 - IG.24/7اإلستراتيجيات وخطط العمل بموجب
البروتوكول المتعلق بالمناطق المشمولة بحماية خاصة
والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط ،بما في ذلك
خطة العمل اإلستراتيجية لحفظ التنوع البيولوجي في
منطقة البحر المتوسط ،واإلستراتيجية المتعلقة بفقمة
الراهب ،وخطط العمل المتعلقة بالسالحف البحرية
واألسماك الغضروفية والنباتات البحرية؛ تصنيف أنواع
الموائل البحرية القاعية لمنطقة البحر المتوسط ،والقائمة
المرجعية ألنواع الموائل البحرية والساحلية في البحر
المتوسط

ميزانية
الصندوق
االستئمان
ي للبحر
األبيض
المتوسط
لعام
2022

ميزانية
الصندوق
االستئمان
ي للبحر
األبيض
المتوسط
لعام
2023

الميزانية
اإلجمالية
للصندوق
االئتماني
للبحر
األبيض
المتوسط
-2022
2023

التمويل
الخارجي
المضمون
-2022
2023

17000
€

10000
€

27000
€

79374
€

€ 4000

€ 6000

10000
€

20000
€

التمو
يل
الخار
جي
غير
المضم
ون
2022
2023
€ 0

€ 0

14.2؛ 14أ15.5 ،

قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين لألطراف
المتعاقدة بشأن خطة العمل اإلستراتيجية لحفظ التنوع
البيولوجي في منطقة البحر األبيض المتوسط لما بعد
2020

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية
خاصة

الخطة الزرقاء

شبكة خبراء البحر األبيض المتوسط حول المناخ والتغير
البيئي () ،MedECCاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ،االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

€ 6000

€ 4000

10000
€

€ 0

€ 0

التعليقات

مشروع QUIETSEA
الممول من االتحاد
األوروبي/مشروع مؤسسة
مافا ( )MAVAلمكافحة
النهب
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المتطرفة.
د) وثائق
الوقائع مع
تجميع أفضل
الممارسات
والتدابير التي
تتخذ فيما
يتعلق بالنظم
اإليكولوجية
للبحر األبيض
المتوسط أو
التي تنطبق
عليها وتعديلها
ونشرها.
ه) تعميم
أفضل
الممارسات
والدروس
المستفادة من
خالل
المنشورات
عن استعادة
األراضي
الرطبة/استعاد
ة األراضي
الخثية (6
مواقع عمل)؛
وسائل
التواصل
االجتماعي
والفعاليات
المخصصة،
بما في ذلك
حدث جانبي
واحد خالل
االجتماع
الثالث
والعشرين
لألطراف
المتعاقدة،
باإلضافة
إعداد ونشر
وثيقة الدعوة
و) ورقة
السياسة
الصادرة
بشأن
التحديات
التحويلية
للحفظ
واالستعادة
واالستخدام
الحكيم للتنوع
البيولوجي في
البحر األبيض
المتوسط
للنظر فيها من
قبل هيئات
خطة عمل
البحر
المتوسط.

 30شري ًكا بقيادة كلية دبلن الجامعية ()UCD؛ لجنة حماية
البيئة البحرية

الخطة الزرقاء

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة
بحماية خاصة ،مركز األنشطة اإلقليمية
لبرنامج التدابير ذات األولوية

€ 7000

€ 0

€ 7000

59374
€

€ 0

شركاء مشروع MBPC Interreg Med

النتيجة  2.2إنشاء شبكة متوسطية شاملة ومتماسكة للمحميات البحرية المدارة جيدًا والفعالة والمستدامة ،وغيرها من تدابير الحفظ الفعالة القائمة على المنطقة
45000
€

35000
€

80000
€

839400
€

4350
€00

في انتظار قبول عرض آفاق
 - )H2020( 2020العمل
على التمديد من نهاية عام
 2021إلى نهاية عام )2026
 +مشروع Interreg Med
MBPC
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2.2.1
تعزيز
تحديد
وتوصيل
مختلف
تدابير
الحفظ
القائمة على
المنطقة،
بما في ذلك
في المناطق
الواقعة
خارج
نطاق
الوالية
الوطنية
(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت)

أ) المناطق
البحرية
المحمية
الموجودة/الم
ناطق ذات
األهمية
البحرية شديدة
األهمية
وتدابير الحفظ
الفعالة
األخرى
القائمة على
المناطق
(المناطق
البحرية بالغة
الحساسية،
المناطق
البحرية ذات
األهمية
اإليكولوجية
أو البيولوجية،
تقييم الموارد
الحرجية ،وما
إلى ذلك) في
المناطق
البحرية
المحمية في
البحر األبيض
المتوسط
(MAPAM
.)ED
ب) تقييم
األهداف
وأوجه
التكامل بين
مختلف تدابير
الحفظ القائمة
على المنطقة.
ج) إعداد
التوصيات
الموضوعة
للتعيينات
والتدابير
الجديدة
لتعزيز
االتصال
والفعالية ،بما
في ذلك في
المناطق
الواقعة خارج
نطاق الوالية
الوطنية.
د) وضع
مبادئ
توجيهية بشأن
تحديد تدابير
الحفظ الفعالة
األخرى
القائمة على
المناطق في
بيئة البحر
المتوسط
البحرية
والساحلية.

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية
خاصة ،وحدة التنسيق

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في
منطقة البحر األبيض المتوسط ،مركز
األنشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات
األولوية ،الخطة الزرقاء

منظمة األغذية والزراعة-المجلس العام لمصايد األسماك في
البحر األبيض المتوسط ،االتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات
في البحر األسود والبحر األبيض المتوسط والمنطقة
المتاخمة من المحيط األطلسي،
المركز اإلقليمي للتدريب والبحوث في مجال ديناميات
المحيطات والمناخ ،االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد
الطبيعية ،شبكة المناطق المحمية في منطقة البحر األبيض
المتوسط

قرار االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة
 IG.17/12إجراء مراجعة المناطق المدرجة في قائمة
المناطق المشمولة بحماية خاصة ذات االهتمام
المتوسطي
قرار االجتماع السادس عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.19/13فيما يتعلق ببرنامج العمل اإلقليمي
للمناطق المحمية الساحلية والبحرية في البحر األبيض
المتوسط بما في ذلك أعالي البحار
قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/13خارطة الطريق لشبكة شاملة ومتماسكة
من المناطق البحرية المحمية المدارة جيدًا لتحقيق هدف
أيشي  11في البحر األبيض المتوسط
قرار االجتماع العشرين لألطراف المتعاقدة IG.23/9:
تحديد وحفظ المواقع ذات األهمية البيئية الخاصة في
البحر األبيض المتوسط ،بما في ذلك المناطق المشمولة
بحماية خاصة ذات األهمية المتوسطية
قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف المتعاقدة
 - IG.24/6تحديد وحفظ المواقع ذات األهمية البيئية
الخاصة في البحر األبيض المتوسط ،بما في ذلك
المناطق المشمولة بحماية خاصة ذات األهمية
المتوسطية
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين لألطراف
المتعاقدة بشأن برنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع
البيولوجي لما بعد عام 2020

14.2؛ 14.5

10000
€

10000
€

20000
€

74180
€

4350
€00

 741810يورو بموجب
اتفاقة التعاون الثنائية مع
إيطاليا
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أ)
االستراتيجي
ات/األولويات
الوطنية لما
بعد عام
2020
للمحميات
البحرية (على
األقل لطرفين
متعاقدين)1( :
البحر
المتوسط
المصري و
( )2السواحل
الليبية).

2.2.2
تصميم
وتنفيذ
تدابير
وطنية
لتعزيز
المناطق
البحرية
المحمية في
المنطقة

(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت،
الدورات
التدريبية/و
رش العمل
الوطنية،
الدعم
المالي
للبلدان)

ب) تعزيز
القدرات
الوطنية
والمؤسسية
من خالل ()1
الدورات
التدريبية حول
تحسين إدارة
واستدامة
المناطق
البحرية
المحمية في
البحر األبيض
المتوسط بما
في ذلك
اآلليات المالية
المعززة
وكذلك ()2
تطوير
التشريعات
الوطنية
للمناطق
البحرية
المحمية
(ليبيا).
ج) تنفذ
األطراف
المتعاقدة
استراتيجياتها
وأولوياتها
الوطنية
للمناطق
البحرية
المحمية.
(د) وضع 6
خطط إلدارة
المناطق
البحرية
المحمية
المستقبلية
بجزيرة
رشغون
(الجزائر)،
محمية ساحل
صور
الطبيعية/منط
قة مشمولة
بحماية خاصة
وتحظى
باهتمام دول
حوض البحر
األبيض

قرار االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة
 :IG.17/6تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي في إدارة
األنشطة البشرية التي قد تؤثر على البيئة البحرية
والساحلية للبحر األبيض المتوسط

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية
خاصة ،األطراف المتعاقدة المعنية

وحدة التنسيق وغيرها من العناصر حسب
االقتضاء

السلطات الوطنية ذات الصلة ،الشركاء اإلقليميين ذوي
الصلة ،مجموعة الخبراء المخصصة للمناطق البحرية
المحمية في البحر األبيض المتوسط

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/13خريطة طريق لشبكة شاملة متماسكة من
المحميات البحرية جيدة اإلدارة لتحقيق هدف آيتشي
الحادي عشر في البحر األبيض المتوسط

قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين لألطراف
المتعاقدة بشأن خطة العمل اإلستراتيجية لحفظ التنوع
البيولوجي في منطقة البحر األبيض المتوسط

14.2؛ 14.5

20000
€

10000
€

30000
€

300000
€

€ 0

( 2.2.1أ) ( )1خارجي:
مشروع برنامج التقييم
والرصد المتكاملين-المناطق
البحرية المحمية الممول من
االتحاد األوروبي ( 2.2.1أ)
( )2خارجي :مشروع برنامج
المتوسط لألطفال الممول من
مرفق البيئة العالمية 3.1
( 2.2.1ب) خارجي :مشروع
برنامج المتوسط لألطفال
الممول من مرفق البيئة
العالمية؛ 3.1خارجي :غير
مضمون :مشروع المفوضية
األوروبية  -برنامج الجوار
األوروبي للتعاون المشترك
عبر الحدود  -تعزيز المرونة
االجتماعية والبيئية في
المناطق الساحلية للبحر
األبيض المتوسط :قيد
المراجعة ( 2.2.1و) ()i
خارجي :مشروع منطقة حظر
الصيد والجمع/المناطق
البحرية المحمية الممول من
 + MAVAمشروع برنامج
التقييم والرصد المتكاملين-
المناطق البحرية المحمية
الممول من االتحاد األوروبي
( 2.2.1و) ( )2خارجي:
مشروع برنامج التقييم
والرصد المتكاملين-المناطق
البحرية المحمية الممول من
االتحاد األوروبي

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 849
المتوسط
(لبنان)،
محمية خليج
سرت
المستقبلية
(ليبيا)،
الحظيرة
الوطنية
الحسيمة
(المغرب)،
المناطق
البحرية
والساحلية
المحمية
كوريات
(تونس)،
مشروع
تعزيز
المنطقة
المحمية
"فوكا"
(تركيا) ،و
(هـ)  3خطط
أعمال تم
وضعها من
أجل المنطقة
البحرية
المحمية
المستقبلية في
جزيرة
رشغون
(الجزائر)،
ومحمية
ساحل صور
الطبيعية/منط
قة مشمولة
بحماية خاصة
(لبنان)،
ومحمية البحر
المتوسط
المستقبلية
لخليج سرت
(ليبيا).
2.2.3
ضمان
إدارة وتقييم
فعالين
لمنطقة
مشمولة
بحماية
خاصة

(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت،
الرحالت
الميدانية،
تبادل
الزيارات،
تنسيق
التدريبات
الوطنية/الم
حلية،
مذكرات
التفاهم مع

(أ) إبقاء حالة
إدارة المناطقة
المشمولة
بحماية خاصة
قيد
المراجعة :تم
إجراء
المراجعات
الدورية
العادية
لمعلومات
المنطقة
المشمولة
بحماية خاصة
(:2022
منتزه
كارابورون
سازان
البحري
الوطني
(ألبانيا)؛
:2023
محمية مقعد
القبائل
البحرية

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية
خاصة

وحدة التنسيق وغيرها من العناصر حسب
االقتضاء

مدراء المناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام
دول حوض البحر األبيض المتوسط ،نقاط اتصال البروتكول
المتعلق بالتنوع البيولوجي وإنشاء مناطق مشمولة بحماية
خاصة ،منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،اتفاقية
التنوع األحيائي ،المجلس العام لمصايد األسماك في البحر
األبيض المتوسط ،االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد
الطبيعية ،الصندوق العالمي لحماية الطبيعة ،شبكة المناطق
المحمية في منطقة البحر األبيض المتوسط

قرار االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة
 IG.17/12إجراء مراجعة المناطق المدرجة في قائمة
المناطق المشمولة بحماية خاصة ذات االهتمام
المتوسطيقرار االجتماع السادس عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.19/13فيما يتعلق ببرنامج العمل
اإلقليمي للمناطق المحمية الساحلية والبحرية في البحر
األبيض المتوسط بما في ذلك أعالي البحارقرار
االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة IG.22/13
 خارطة الطريق لشبكة شاملة ومتماسكة من المناطقالبحرية المحمية المدارة جيدًا لتحقيق هدف أيشي 11
في البحر األبيض المتوسطقرار االجتماع العشرين
لألطراف المتعاقدة IG.23/9:تحديد وحفظ المواقع
ذات األهمية البيئية الخاصة في البحر األبيض المتوسط،
بما في ذلك المناطق المشمولة بحماية خاصة ذات
األهمية المتوسطية قرار االجتماع الحادي والعشرين
لألطراف المتعاقدة  - IG.24/6تحديد وحفظ المواقع
ذات األهمية البيئية الخاصة في البحر األبيض المتوسط،
بما في ذلك المناطق المشمولة بحماية خاصة ذات
األهمية المتوسطية
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين لألطراف
المتعاقدة بشأن برنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع
البيولوجي لما بعد عام 2020

 365220يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا

14.2؛ 14.5

15000
€

15000
€

30000
€

465220
€

€ 0

( 2.2.2ب) خارجي (مشروع
المفوضية األوروبية  -برنامج
الجوار األوروبي للتعاون
المشترك عبر الحدود  -تعزيز
المرونة االجتماعية والبيئية
في المناطق الساحلية للبحر
األبيض المتوسط :قيد
المراجعة :قيد
المراجعة)( .2.2.2ج)
خارجي (مشروع المفوضية
األوروبية  -برنامج الجوار
األوروبي للتعاون المشترك
عبر الحدود  -تعزيز المرونة
االجتماعية والبيئية في
المناطق الساحلية للبحر
األبيض المتوسط :قيد
المراجعة :قيد
المراجعة)( .2.2.2د) مشروع
منطقة حظر الصيد

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 850
منظمات
المجتمع
المدني)

(الجزائر)،
جزر حبيباس
(الجزائر)،
منتزه كاالنك
الوطني
(فرنسا)،
ومنطقة
بورتوفينو
البحرية
المحمية
(إيطاليا)).
ب) تطوير
وتنفيذ برامج
توأمة
المناطق
مشمولة
بحماية خاصة
وتحظى
باهتمام دول
حوض البحر
األبيض
المتوسط فيما
ال يقل عن 6
من هذه
المناطق
(قضايا
اإلدارة التي
تم تشخيصها
ومعالجتها،
والحفاظ على
الموائل،
وتأثيرات
الصيد ،وتنفيذ
برامج
المراقبة
المشتركة،
والتدريب
أثناء العمل
على المدى
المتوسط،
والدعم
والتوجيه بين
األقران،
وتبادل
الزيارات،
وبرنامج
المنح
الصغيرة الذي
يستفيد منه
منظمات
المجتمع
المدني
المحلية/المش
اريع الصغيرة
المحلية.
ج) إشراك
أصحاب
المصلحة
المحليون
والمجتمع
المدني في
إدارة المناطق
المشمولة
بحماية خاصة
وتحظى
باهتمام دول
حوض البحر
األبيض

والجمع/المناطق البحرية
المحمية
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المتوسط/المن
اطق البحرية
المحمية.
د) الحفاظ
على المنصة
التعاونية
الخاصة
بمحتوى
المناطق
المشمولة
بحماية خاصة
وتحظى
باهتمام دول
حوض البحر
األبيض
المتوسط ،بما
في ذلك دعم
تدخل مكونات
خطة العمل
الخاصة
بالبحر
المتوسط
األخرى في
مناطق
مشمولة
بحماية خاصة
وتحظى
باهتمام دول
حوض البحر
األبيض
المتوسط
(إدارة القمامة
البحرية،
إجراءات
االستهالك
واإلنتاج
المستدامان،
اإلدارة
المتكاملة
للمناطق
الساحلية،
تخطيط الحيز
البحري،
السياحة
المستدامة،
إلخ).
النتيجة  2.3األنواع المهددة والمهددة باالنقراض في البحر األبيض المتوسط والموائل الرئيسية في وضع مالئم للحفظ
80000
€

 2.3.1تنفيذ
اإلجراءات
اإلقليمية
والوطنية
لتعزيز
تنفيذ خطط
العمل بشأن
الموائل
البحرية
الرئيسية
(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت،
المشاورات

أ) تنظيم
ندوات حول
الموائل
البحرية
الرئيسية
ونشر
اإلجراءات
(ندوة البحر
األبيض
المتوسط
السابعة حول
الغطاء النباتي
البحري ،ندوة
البحر األبيض
المتوسط
الرابعة حول
الحفاظ على

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية
خاصة

وحدة التنسيق وغيرها من العناصر حسب
االقتضاء

شركاء خطة العمل اإلقليمية ،المجلس العام لمصايد األسماك
في البحر األبيض المتوسط

قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف المتعاقدة
- IG.24/7
اإلستراتيجيات وخطط العمل بموجب البروتوكول
المتعلق بالمناطق المشمولة بحماية خاصة والتنوع
البيولوجي في البحر األبيض المتوسط ،بما في ذلك
خطة العمل اإلستراتيجية لحفظ التنوع البيولوجي في
منطقة البحر األبيض المتوسط ()SAP BIO
واإلستراتيجية المتعلقة بفقمة الراهب وخطط العمل
المتعلقة بالسالحف البحرية واألسماك الغضروفية
والنباتات البحرية؛ تصنيف أنواع الموائل البحرية
القاعية لمنطقة البحر األبيض المتوسط والقائمة
المرجعية ألنواع الموائل البحرية والساحلية في البحر
األبيض المتوسط
قرار االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة
 :IG.17/6تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي في إدارة

50000
€

130000
€

578250
€

3730
€00

 134670يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا

14.2؛ 14.5

40000
€

25000
€

65000
€

194,67
€0

€ 0

ب)
أ)
مشروع منطقة حظر
الصيد والجمع/المناطق
البحرية المحمية
الممول من مؤسسة
 MAVAلعام 2022
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الوطنية،
اإلجراءات
التجريبية،
األحداث
والندوات
الوطنية/اإل
قليمية)

الكتل
المتحجرة
الحيوية
المرجانية
والجيرية
األخرى
وندوة البحر
األبيض
المتوسط
الثالثة حول
الموائل
المظلمة):
تبادل
التحديثات
العلمية،
اجتماعات
الموائد
المستديرة
واللجان التي
عقدت لتقييم
أحدث
المعارف
ومعالجة
القضايا
الناشئة عن
الموائل
البحرية
الرئيسية،
ب) إعداد
خرائط
التوزيع
المتوسطية
األولى
للمروج
المغمورة
والتجمعات
المرجانية
األصلية على
النحو
المنصوص
عليه في
خطط العمل
اإلقليمية
المتعلقة
باألنواع
المهددة
والموائل
الرئيسية،
وكمدخالت
للتقرير عن
حالة الجودة
البيئية للبحر
األبيض
المتوسط
2023
( Med
QSR
:)2023
وضع جرد
وجمع بيانات
التوزيع
الحالية
للمروج
المغمورة
والتجمعات
المرجانية
األصلية؛
وضع جرد
لخرائط

األنشطة البشرية التي قد تؤثر على البيئة البحرية
والساحلية للبحر األبيض المتوسط

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/7برنامج الرصد والتقم المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين لألطراف
المتعاقدة بشأن برنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع
البيولوجي لما بعد عام 2020
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين لألطراف
المتعاقدة بشأن االستراتيجيات وخطط العمل للحفاظ
على األنواع والموائل بموجب البروتوكول المتعلق
بالمناطق المحمية بشكل خاص والتنوع البيولوجي في
البحر األبيض المتوسط

وحدة التنسيق وغيرها من العناصر حسب
االقتضاء

شركاء خطة العمل اإلقليمية ،األطراف المتعاقدة ،الشبكة
األوروبية لألرصاد والبيانات البحرية

مشروع منطقة حظر الصيد
والجمع/المناطق البحرية
المحمية الممول من مؤسسة
 MAVAلعام 2022
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التوزيع
وجمعها
وتجميعها،
وتنظيم
المشاورات
الوطنية،
وتحميل
طبقات
البيانات
وإتاحتها في
منصة التنوع
البيولوجي في
البحر األبيض
المتوسط
(.)MBP
ج) إنشاء
مجموعة
متعددة
التخصصات
من الخبراء
لوضع قائمة
مرجعية
ألنواع
الموائل
البحرية في
البحر األبيض
المتوسط.
د) تحسين
المعرفة حول
التجمعات شبه
المظلمة (على
سبيل المثال،
الموقع ،الثراء
المحدد،
األداء،
التصنيف) من
خالل البيانات
الوطنية
واإلقليمية
والعمل
العلمي حول
جرد موائل
الكهوف
البحرية ورسم
الخرائط في
جنوب البحر
األبيض
المتوسط
(على األقل
لموقع تجريبي
في بلد
واحد).

وحدة التنسيق وغيرها من العناصر حسب
االقتضاء

الشركاء في خطة العمل اإلقليمية ،األطراف المتعاقدة،
البحوث الوطنية/اإلقليمية/الجهات الفاعلة العلمية ذات الصلة

تمويالت خارجية تُحدد الحقًا

ه) اتخاذ
تدابير
االستعادة
المتعلقة بحفظ
المحار بينا

نوبيليس
( Pinna
 )nobilisفي
البحر
المتوسط
لالستجابة
لنفوقهم
الجماعي.
و) تعزيز

وحدة التنسيق وغيرها من العناصر حسب
االقتضاء

منظمة  ،Oceanaاالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد
الطبيعية ،المجلس العام لمصايد األسماك في البحر األبيض
المتوسط

تمويالت خارجية تُحدد الحقًا
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المعرفة
والرصد على
المستويات
الوطنية/اإلقل
يمية

ز) الموائل
البحرية
والمناطق
البحرية
المحمية
ضمن برنامج
إدارة المناطق
الساحلية
للبوسنة
والهرسك

وحدة التنسيق ومركز األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل والعناصر األخرى
حسب االقتضاء

الشركاء في خطة العمل اإلقليمية ،البحوث
الوطنية/اإلقليمية/الجهات الفاعلة العلمية ذات الصلة

أ) تقييم حالة
تنفيذ خطة
العمل بشأن
الطيور
البحرية
المدرجة في
الملحق 2
لبروتوكول
المناطق
المشمولة
بحماية خاصة
وتحديث خطة
العمل

2.3.2
التنفيذ
الفعال
لالستراتيج
ية اإلقليمية
وخطط
العمل
المحدثة
للحفاظ
على
األنواع
المهددة
والمهددة
باالنقراض
(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت ،زيادة
الوعي)

ب) تقييم حالة
تقييم منتصف
المدة لتنفيذ
االستراتيجية
اإلقليمية لفقمة
الراهب في
البحر األبيض
المتوسط؛
(ج) تعزيز
المعرفة
وتنفيذ
إجراءات
التوعية بشأن
فقمة الراهب
في البحر
األبيض
المتوسط.
د) دعم
اإلجراءات
ذات األولوية
للتنفيذ الكامل
والفعال
لخطط العمل
اإلقليمية
المحدثة
للحفاظ على
األنواع
المهددة
والمهددة
باالنقراض
(خطط العمل
بشأن األسماك
الغضروفية،
خطط العمل
بشأن
السالحف،
خطط العمل

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية
خاصة

وحدة التنسيق وغيرها من العناصر حسب
االقتضاء

الخبراء والمنظمات الوطنية ،المنظمات غير الحكومية ،نقاط
االتصال للبروتوكول المتعلق بالتنوع البيولوجي وإنشاء
مناطق مشمولة بحماية خاصة ،خطط عمل الشركاء؛
الشراكة الدولية لحماية الطيور-أوروبا وآسيا الوسطى،
المجلس العام لمصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط،
االتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر األسود والبحر
األبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط األطلسي،
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في منطقة
المتوسط ،منظمة  ،MEDASSETالصندوق العالمي
لحماية الطبيعة ،منظمة  ،ARCHELONشبكة المناطق
المحمية في منطقة البحر األبيض المتوسط ،منظمة
 ،DEKAMERمديري مشروع تعزيز المنطقة المحمية
"فوكا"

تمويالت خارجية تُحدد الحقًا

قرارات اجتماع األطراف المتعاقدة بشأن خطط العمل
المتعلقة باألنواع (خطة العمل المتعلقة بفقمة الراهب؛
خطة العمل للحفاظ على السالحف البحرية في البحر
األبيض المتوسط؛ خطة العمل للحفاظ على الحوتيات
في البحر األبيض المتوسط؛ خطة العمل للحفاظ على
أنواع الطيور التي تم جردها في الملحق الثاني
لبروتوكول المناطق المشمولة بحماية خاصة؛ خطة
العمل بشأن األسماك الغضروفية في البحر األبيض
المتوسط؛ خطة العمل بشأن إدخال األنواع واألنواع
الغازية في البحر األبيض المتوسط؛ خطة العمل بشأن
الكتل المتحجرة الحيوية المرجانية والجيرية األخرى في
البحر األبيض المتوسط)
قرار االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة
 :IG.17/6تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي في إدارة
األنشطة البشرية التي قد تؤثر على البيئة البحرية
والساحلية للبحر األبيض المتوسط

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/7برنامج الرصد والتقييم المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين لألطراف
المتعاقدة بشأن برنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع
البيولوجي لما بعد عام 2020
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين لألطراف
المتعاقدة بشأن االستراتيجيات وخطط العمل للحفاظ
على األنواع والموائل بموجب البروتوكول المتعلق
بالمناطق المحمية بشكل خاص والتنوع البيولوجي في
البحر األبيض المتوسط

 93580يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا
ب) ( )2مشروع تحالف فقمة
الراهب (قيد التفاوض)
ج) تحديد األموال الخارجية
د) مشروع مؤسسة MAVA
ي في
المتعلق بالصيد العرض ّ
المتوسط  -إتاحة التمويل حتى
أكتوبر 2022؛ تحديد األموال
الخارجية
14.2؛ 14.4؛ 14.5

10000
€

15000
€

25000
€

274580
€

2180
€00

ه) مشروع مؤسسة MAVA
ي في
المتعلق بالصيد العرض ّ
المتوسط ،مشروع MAVA
بشأن السالحف البحرية -
إتاحة التمويل حتى تشرين
األول/أكتوبر 2022
و) مشروع  MAVAالمتعلق
ي في
بالصيد العرض ّ
المتوسط ،مشروع MAVA
المتعلق باألنواع  -إتاحة
التمويل حتى آيار/مايو2022
ز) مشروع منطقة حظر
الصيد والجمع/المناطق
البحرية المحمية
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بشأن
الطيور).

ه) تحديد
معظم األنواع
المعرضة
للتأثر بالصيد
العرضي
ومعدات
الصيد األكثر
تأثيراً على
أساس برامج
جمع بيانات
الصيد
العرضي التي
تسمح بتحديد
واقتراح
تدابير
التخفيف.
و) إنشاء و/أو
تعزيز
الشبكات
الوطنية
لتحديد أسباب
الجنوح.
ز) إعداد مواد
االتصال
والسياسات/الم
ناصرة لدعم
األطراف
المتعاقدة من
أجل:
 تعزيزقضية الصيد
العرضي
وحلول
التخفيف
الخاصة بها
 زيادةالوعي حول
مصايد
األسماك
واألنشطة
البشرية
األخرى التي
تتفاعل مع
األنواع
المهددة
باالنقراض
والمهددة في
البحر األبيض
المتوسط
والموائل
الرئيسية
(الصيد
العرضي،
والنهب،
والقمامة
البحرية،
والضوضاء
تحت الماء،
والجنوح،
وفقدان
الموائل ،وما
إلى ذلك)
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 تعزيز حالةالحفظ
واإلجراءات
المستندة إلى
المعارف
الرئيسية التي
تم جمعها
بشأن األنواع
المعرضة
للخطر
(الثدييات
البحرية
والطيور
البحرية
والسالحف
البحرية
والخياشيم).
ح) وضع
استراتيجية
مراقبة
للتخفيف من
أنشطة الصيد
غير المشروع
في الموائل
البحرية
الحساسة
وتقديم الدعم
للسلطات
المحلية
إلنشاء نظام
حراس في
منطقة حماية
البيئة الخاصة
"فوكا".
 2.3.3تنفيذ
تدابير
الحفظ
وتبادل
أفضل
الممارسات
المتعلقة
باألنواع
المهددة
والمهددة
باالنقراض
المدرجة
في المرفق
الثاني
للبروتوكو
ل المتعلق
بالتنوع
البيولوجي
وإنشاء
مناطق
مشمولة
بحماية
خاصة
(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت،
الدورات
التدريبية
اإلقليمية
ودون
اإلقليمية
والوطنية،

أ) تبادل
أفضل
الممارسات
من خالل- :
تجارب تدابير
التخفيف من
الصيد
العرضي
لألنواع
المعرضة
للخطر-
اجتماعات
إقليمية متعلقة
بتبادل
المعارف
الرئيسية حول
األنواع
المعرضة
للخطر
(الثدييات
البحرية
والطيور
البحرية
والسالحف
البحرية
صفيحيات
و ُ
الخياشيم)
وتفاعالتها مع
مصايد
األسماك بما
في ذلك ضمن
منتدى
المجلس العام
لمصايد

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية
خاصة

وحدة التنسيق وغيرها من العناصر حسب
االقتضاء

الخبراء والمنظمات الوطنية ،المنظمات غير الحكومية ،نقاط
االتصال للبروتوكول المتعلق بالتنوع البيولوجي وإنشاء
مناطق مشمولة بحماية خاصة ،خطط عمل الشركاء؛
الشراكة الدولية لحماية الطيور-أوروبا وآسيا الوسطى،
المجلس العام لمصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط،
االتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر األسود والبحر
األبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط األطلسي،
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في منطقة
المتوسط ،منظمة  ،MEDASSETالصندوق العالمي
لحماية الطبيعة ،منظمة  ،ARCHELONشبكة المناطق
المحمية في منطقة البحر األبيض المتوسط ،منظمة
 ،DEKAMERمديري مشروع تعزيز المنطقة المحمية
"فوكا"

قرار االجتماع العشرين لألطراف المتعاقدة
 :IG.23/10تعديالت على الملحق الثاني للبروتوكول
المتعلق بالمناطق المشمولة بحماية خاصة والتنوع
البيولوجي في البحر األبيض المتوسط
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين لألطراف
المتعاقدة بشأن برنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع
البيولوجي لما بعد عام 2020

14.2؛ 14.4؛ 14.5

30000
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€

40000
€

109000
€

1550
€ 00

أ) مشروع  MAVAالمتعلق
ي في المتوسط
بالصيد العرض ّ
 إتاحة التمويل حتى تشريناألول/أكتوبر2022؛ تحديد
األموال الخارجية؛ مشروع
 MAVAالمتعلق باألنواع -
إتاحة التمويل حتى
آيار/مايو2022
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ورش
العمل
والفعاليات
اإلقليمية
األخرى)

األسماك في
البحر األبيض
المتوسط
FishForu
 -mبرامج
التدريب وبناء
القدرات.

ب) جمع
وتحليل
وتحميل
بيانات الصيد
العرضي في
بوابة قاعدة
بيانات الصيد
العرضي
المتوسطي
عبر اإلنترنت
الخاصة
بالهيئة العامة
لمصائد
األسماك في
البحر
المتوسط من
قبل طرف
متعاقد واحد
ضمن
المشروع
المتعلق
بالصيد
ي في
العرض ّ
المتوسط بما
يتماشى مع
خطط العمل
اإلقليمية
المتعلقة
باألنواع
المعرضة
للخطر
والموائل
وبرنامج
التقييم
والرصد
المتكاملين.

ب) مشروع MAVA -
ي في
المتعلق بالصيد العرض ّ
المتوسط  -إتاحة التمويل حتى
تشرين األول/أكتوبر2022؛
تحديد األموال الخارجية

ج) تنظيم
دورات
تدريبية لبناء
القدرات
الوطنية على
المستويات
دون اإلقليمية
و/أو الوطنية،
بشأن:
 تحديداألنواع
المعرضة
للخطر
وتفاعلها مع
مصايد
األسماك
وأدوات
وتقنيات
تخفيف الصيد
العرضي ،بما
في ذلك جمع

د) مشروع  MAVAالمتعلق
ي في المتوسط
بالصيد العرض ّ
 إتاحة التمويل حتى تشريناألول/أكتوبر 2022؛ تحديد
األموال
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بيانات الصيد
العرضي -
رصد األنواع
المعرضة
للخطر بما
يتماشى مع
برنامج التقييم
والرصد
المتكاملين
وخطط العمل
اإلقليمية.
د) تقاسم
أفضل
الممارسات
والدروس
المستفادة على
المستويات
اإلقليمية و/أو
الوطنية لنشر
نتائج
المشروع
بشأن األنواع
المهددة مثل:
 مشروعMAVA
المتعلق
بالصيد
ي في
العرض ّ
المتوسط
 نتائجالمشروع
المتعلق
باألنواع
(األنواع
عالية
الحركة).

د) هـ) و) مشروع MAVA
ي في
المتعلق بالصيد العرض ّ
المتوسط  -إتاحة التمويل حتى
تشرين األول/أكتوبر2022؛
األموال الخارجية الالزمة

هـ) التنظيم
المشترك
لمؤتمر
الحيتانيات
نصف
السنوي لبلدان
جنوب البحر
األبيض
المتوسط.
و) التنظيم
المشترك
للندوة حول
األسماك
الغضروفية
المتوسطية.
النتيجة  2.4التقليل إلى الحد األدنى من إدخال األنواع غير األصلية والسيطرة على مسارات اإلدخال
88000
€

2.4.1
تحديث
وتنفيذ خطة
العمل
اإلقليمية
بشأن
األنواع
غير
األصلية
وإدخال

أ) تقييم خطة
العمل
اإلقليمية بشأن
تنفيذ إدخال
األنواع غير
األصلية
وتحديثها بما
يتماشى مع
برنامج التقييم
والرصد

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية
خاصة

وحدة التنسيق ،المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
البحري في منطقة البحر األبيض
المتوسط ،وغيرها من عناصر خطة عمل
البحر األبيض المتوسط حسب االقتضاء

شركاء خطة العمل اإلقليمية ،األطراف المتعاقدة

قرار االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة
 :IG.17/6تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي في إدارة
األنشطة البشرية التي قد تؤثر على البيئة البحرية
والساحلية للبحر األبيض المتوسط
قرار االجتماع السابع عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.20/11إستراتيجية إقليمية تتناول إدارة مياه
صابورة السفن واألنواع الغازية
قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة
- IG.22/12

14.2

30000
€

15000
€

15000
€

103000
€

45000
€

131260
€

51360
€

5000
€ 0

€ 0

 51360يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا
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خطط العمل المحدثَّة بشأن "الحوتيات" ،و"الكتل
المتحجرة الحيوية المرجانية والجيرية األخرى"،
و"األنواع الدخيلة التوسعية

األنواع،
فضالً عن
التدابير
المستهدفة
الستراتيج
ية وخطة
عمل البحر
األبيض
المتوسط
إلدارة مياه
الصابورة

المتكاملين،
وخطة العمل
اإلستراتيجية
لحفظ التنوع
البيولوجي في
منطقة البحر
األبيض
المتوسط لما
بعد 2020
والعمليات
العالمية ذات
الصلة،

(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت،
االجتماعا
ت،
الفعاليات
اإلقليمية،
بناء
القدرات
الوطنية)

ب) تحديث
المبادئ
التوجيهية
للسيطرة على
نواقل إدخال
األنواع
البحرية غير
األصلية
واألنواع
الدخيلة إلى
البحر األبيض
المتوسط،
ودليل تحليل
المخاطر
لتقييم آثار
إدخال األنواع
غير األصلية،
مع مراعاة
االتفاقية
الدولية لضبط
وإدارة مياه
صابورة
السفن
وترسّباتها.

وحدة التنسيق ،المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط

ج) تنظيم
ندوة البحر
األبيض
المتوسط
الثانية حول
األنواع غير
األصلية تبادل
التحديثات
العلمية ،عقد
اجتماعات
الموائد
المستديرة
واللجان لتقييم
أحدث
المعارف
ومعالجة
القضايا
الناشئة
المتعلقة
باألنواع غير
األصلية.

وحدة التنسيق ،المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
البحري في منطقة البحر األبيض
المتوسط ،وغيرها من عناصر خطة عمل
البحر األبيض المتوسط حسب االقتضاء

د) وضع
خطة عمل
إقليمية فرعية
واحدة على
األقل بشأن
إدخال األنواع
غير األصلية
وإدخال
األنواع.

وحدة التنسيق ،المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
البحري في منطقة البحر األبيض
المتوسط ،وغيرها من عناصر خطة عمل
البحر األبيض المتوسط حسب االقتضاء

واستقدام األنواع" ،والتفويض بتحديث "خطة العمل
بشأن الطيور البحرية والساحلية" ،ومراجعة "القائمة
المرجعية ألنواع الموائل البحرية والساحلية في البحر
األبيض المتوسط"
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرون لألطراف
المتعاقدة بشأن استراتيجية إدارة مياه الصابورة للبحر
األبيض المتوسط ()2027-2022

شركاء خطة العمل اإلقليمية ،األطراف المتعاقدة

شركاء خطة العمل اإلقليمية ،األطراف المتعاقدة ،المجلس
العام لمصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط

المجلس العام لمصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط،
األطراف المتعاقدة
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ه) دعم تنفيذ
تدابير خطط
العمل الوطنية
المستهدفة
حول األنواع
غير األصلية،
بالتنسيق مع
تنفيذ
بروتوكول
برنامج التقييم
والرصد
المتكاملين في
 4أطراف
متعاقدة على
األقل.

وحدة التنسيق وغيرها من المكونات،
حسب االقتضاء ،األطراف المتعاقدة

شركاء خطة العمل اإلقليمية ،الجهات الفاعلة العلمية
الوطنية/اإلقليمية ذات الصلة في البحر األبيض المتوسط

و) تحديث
البيانات
الواردة في
قاعدة بيانات
األنواع
الغازية
الدخيلة في
البحر األبيض
المتوسط،
حسب
االقتضاء.
ز) تبادل
أفضل
الممارسات
والدروس
المستفادة بين
األطراف
المتعاقدة من
خالل
االجتماع
اإلقليمي؛
ح) تنفيذ
تدابير للتحكم
في مياه
صابورة
السفن
والشوائب
الحيوية
وإدارتها
لتقليل نقل
األنواع المائية
الغازية؛ تقديم
المساعدة
وإعداد
استراتيجية
تعبئة الموارد
 )1تقديم
الدعم الفني
المستهدف
إلى األطراف
المتعاقدة
للتصديق على
اتفاقية إدارة
مياه الصابورة
وتنفيذها
وكذلك لتنفيذ
المبادئ
التوجيهية لعام
2011
لمراقبة
وإدارة

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ
الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر األبيض
المتوسط ،مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة
بحماية خاصة

وحدة التنسيق ،مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المشمولة بحماية خاصة

المنظمة البحرية الدولية ،مرفق البيئة العالمية ،برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير

58000
€

€ 0

58000
€

79900
€

5000
€ 0

 79900يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا
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الشوائب
الحيوية للسفن
للحد من نقل
األنواع المائية
الغازية.

230000
€

110000
€

340000
€

162828
€4

ميزانية
الصندوق
االستئمان
ي للبحر
األبيض
المتوسط
لعام
2022

ميزانية
الصندوق
االستئمان
ي للبحر
األبيض
المتوسط
لعام
2023

الميزانية
اإلجمالية
للصندوق
االئتماني
للبحر
األبيض
المتوسط
-2022
2023

التمويل
الخارجي
المضمون
-2022
2023

التمو
يل
الخار
جي
غير
المضم
ون
2022
2023

وحدة التنسيق

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

برنامج مدبول

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ
الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر
األبيض المتوسط

58000
€

€ 0

58000
€

79900
€

5000
€ 0

الخطة الزرقاء

€ 7000

€ 0

€ 7000

59374
€

€ 0

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية
خاصة

165000
€

110000
€

275000
€

148901
€0

8080
€00

مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات
األولوية

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

مركز األنشطة اإلقليمية لإلعالم والتواصل

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
المستدامين

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

المجموع

230000
€

110000
€

340000
€

162828
€4

8580
€00

النتائج

230000
€

110000
€

340000
€

162828
€4

8580
€00

النتائج

230000
€

110000
€

340000
€

162828
€4

8580
€00

المجموع

برنامج اإلستراتيجية متوسطة األجل 2

8580
€00
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برنامج اإلستراتيجية متوسطة األجل  3نحو منطقة البحر األبيض المتوسط المقاومة للمناخ

النشاط
الرئيسي
(وسائل
التنفيذ)

النتائج المتوقعة

المكون الرئيسي

المكون/المكونات األخرى

الشركاء

قرارات مؤتمر األطراف ذات الصلة

أهداف التنمية المستدامة

النتيجة  3.1تعزيز اإلطار القانوني والسياساتي والمؤسسي على المستويين اإلقليمي والوطني للتصدي بكفاءة للتحديات المتعلقة بتغير المناخ (الفيضانات ،التعرية ،تدهور األراضي ،التلوث ،الكوارث ،إلخ)

3.1.1
تعميم
التكيف مع
تغير المناخ
في خطط
اإلدارة
المتكاملة
للمناطق
الساحلية
المحلية
(الخبرة
الداخلية،
االستشارات
 ،التشاور
الوطني)

أ) إعداد تقييم مخاطر المناخ الذي يراعي الفوارق بين الجنسين لخطتي اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية (في المغرب والجبل األسود) ،بنا ًء على عملية يقودها
أصحاب المصلحة ،مع يوفر منصة لبناء المرونة الساحلية إزاء تغير المناخ
بطريقة مستدامة وشاملة واستخدام نهج  Climagineكنهج استشرافي تشاركي،

ب) إعداد توصيات لتدابير التكيف بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين في
المغرب (طنجة  -تطوان  -الحسيمة) والجبل األسود (خليج كوتور)،

مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج
التدابير ذات األولوية ،األطراف
المتعاقدة المعنية

وحدة التنسيق ،الخطة الزرقاء

األطراف المتعاقدة المشاركة
والهيئات والمؤسسات التابعة
لها ،الشراكة العالمية للمياه في
منطقة المتوسط

(الخبرة
الداخلية،
االستشارات
 ،االجتماع
اإلقليمي)

أ) تبادل أفضل الممارسات بشأن الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع تغير
المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة/االقتصاد األخضر ،وتحديد
وتقييم وثيقة المبادئ التوجيهية ذات الصلة لتطبيقها.

ج) تقييم التأثيرات االجتماعية-االقتصادية للتنفيذ العملي للحلول القائمة على
الطبيعة (منشورات مواضيعية في سياقات مختلفة ،على سبيل المثال "في المدن
المتوسطية" أو "بين سكان األراضي المنخفضة الساحلية").

التمويل
الخارجي غير
المضمون
2023-2022

€ 0

35000
€

35000
€

266000
€

€ 0

قرار االجتماع الحادي والعشرين
لألطراف المتعاقدة IG.24/5

13.1؛ 13.2؛ 14.2

€ 0

35000
€

35000
€

266000
€

€ 0

إطار العمل اإلقليمي المشترك لإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية

ج) إعداد التقارير حول العوائق القانونية والسياسية والمؤسسية الرئيسية والفرص
المتاحة لتنفيذ حلول التكيف،

ب) خطة عمل الحلول المتوسطية القائمة على الطبيعة مع إعداد إجراءات ،بما
في ذلك دليل اتخاذ القرار الستخدام وتمويل الحلول المستندة إلى الطبيعة من قبل
السلطات المحلية.

التمويل
الخارجي
المضمون
-2022
2023

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/6إطار العمل
اإلقليمي للتكيف مع تغير المناخ
للمناطق البحرية والساحلية بالبحر
األبيض المتوسط

النتيجة  3.2حلول فنية قائمة على الطبيعة تعزز منع أو الحد من تأثير تغير المناخ على النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية وزيادة القدرة على الصمود أمام تقلب المناخ وتغيره

3.2.1
تعميم
الحلول
القائمة على
الطبيعة في
تنفيذ
السياسات
اإلقليمية،
بما في ذلك
التكيف مع
تغير المناخ
والتخفيف
من حدته،
والحد من
مخاطر
الكوارث،
والتنمية
المستدامة/ا
القتصاد
األخضر.

ميزانية
الصندوق
االستئماني
للبحر
األبيض
المتوسط
لعام 2022

ميزانية
الصندوق
االستئمان
ي للبحر
األبيض
المتوسط
لعام
2023

الميزانية
اإلجمالية
للصندوق
االئتماني
للبحر
األبيض
المتوسط
-2022
2023

وحدة التنسيق ،الخطة الزرقاء

برنامج مدبول ،مركز األنشطة
اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات
األولوية ،الخطة الزرقاء ،مركز
األنشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير
ذات األولوية ،مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
المستدامين

€ 30000

خبراء البحر األبيض المتوسط
حول المناخ والتغير البيئي،
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
والموارد الطبيعية ،اتفاقية
التنوع األحيائي ،اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ،مشروع Life
Artisan

10000
€

40000
€

€ 0

€ 4390000

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  IG.22/6 -إطار العمل
اإلقليمي للتكيف مع تغير المناخ
للمناطق البحرية والساحلية بالبحر
األبيض المتوسط
13.1؛ 13.2؛ 14.2
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن برنامج العمل
االستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي
لما بعد عام 2020

€ 30000

10000
€

40000
€

€ 0

€ 40000

التعليقات

مشروع برنامج المتوسط
للصندوق الخاص بتغير
المناخ
)(GEF ID 9670
 (325000دوالر)
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أ) إعداد خمس خطط إلدارة مستودعات المياه الجوفية الساحلية وتقديمها إلى
السلطات الوطنية للموافقة عليها واعتمادها (مستودع المياه الجوفية الساحلية بونا-
بوجانا العابرة للحدود [ألبانيا والجبل األسود]؛ مستودع المياه الجوفية الساحلية
الشمالية الغربية [مصر]؛ مستودع المياه الجوفية الساحلية الدامور [لبنان]؛
مستودع المياه الجوفية الساحلية ريس-نيكور [المغرب]؛ مستودع المياه الجوفية
الساحلية برأس جبل [تونس]).
 3.2.2تنفيذ
سياسات
وممارسات
اإلدارة
المستدامة
في
مستودعات
المياه
الجوفية
الساحلية
ذات
األولوية
(الخبرة
الداخلية،
االستشارات
،
المشاورات
الوطنية،
الدورات
التدريبية
الوطنية،
زيادة
الوعي)

ب) تصميم واختبار تجريبي لخمس شبكات وبروتوكوالت متعددة األغراض
لرصد مستودعات المياه الجوفية (واحدة في كل من مستودعات المياه الجوفية
الساحلية الخمسة ذات األولوية في مشروع برنامج المتوسط لألطفال  ،)2.1بما
في ذلك تدريب الخبراء في المؤسسات ذات الصلة على استخدام معدات الرصد.

ج) إعداد نظام إدارة معلومات يقوده نظام المعلومات الجغرافية لتعزيز االستخدام
الفعال للبيانات الخام التي يتم جمعها من شبكات الرصد لمستودعات المياه الجوفية
الساحلية الخمسة ذات األولوية في مشروع نكور برنامج المتوسط لألطفال .2.1

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/6إطار العمل
اإلقليمي للتكيف مع تغير المناخ
للمناطق البحرية والساحلية بالبحر
األبيض المتوسط
وحدة التنسيق

مركز األنشطة اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير ذات األولوية

برنامج المتوسط ،برنامج
اليونسكو الدولي الهيدرولوجي

قرار االجتماع الحادي والعشرين
لألطراف المتعاقدة IG.24/5

6.6؛ 13.1؛ 13.2؛ 13.3؛ 14.2

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

إطار العمل اإلقليمي المشترك لإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية

د) خمسة حوارات وطنية لتحديد الحلول لتعزيز اإلدارة المشتركة للمياه السطحية
والمياه الجوفية في ألبانيا/الجبل األسود ومصر ولبنان والمغرب وتونس.

هـ) تنفيذ حملة توعية حول موضوع "المرأة في اإلدارة الساحلية"

و) تحديد الفجوات المعرفية وأدوار الجنسين ،من خالل إشراك أصحاب المصلحة
والجماعات النسائية التي تراعي الفوارق بين الجنسين .إدراج نوع الجنس في
الدراسات االستقصائية االجتماعية-االقتصادية والتقييمات وجمع البيانات المصنفة
حسب الجنس
 3.2.3حشد
وتنفيذ حلول
مبتكرة للحد
من انبعاثات
غازات
الدفيئة من
السفن في
موانئ
مختارة ،بما
في ذلك
كفاءة الطاقة
وإزالة
الكربون

(الخبرة
الداخلية،
االستشارات
 ،ورش
العمل/بناء
القدرات
الوطنية
واإلقليمية،
الشراكات
اإلقليمية
والدولية،
مشروع
تجريبي)

أ) تحسين القدرات المؤسسية للبلدان على تنفيذ وإنفاذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة
التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية للسفن ،بما يتماشى مع استراتيجية المنظمة
البحرية الدولية األولية لغازات الدفيئة ،واالرتقاء بها ،ال سيما من خالل تطوير
وتنفيذ خطط العمل الوطنية.
ب) تنفيذ أنشطة بناء القدرات في مجال الشحن منخفض الكربون وتنظيف
الموانئ.
ج) إقامة شراكات دولية وإقليمية لالبتكار التكنولوجي والتعاون من أجل كفاءة
استخدام الطاقة والشحن النظيف والموانئ النظيفة من خالل إنشاء تحالفات بين
القطاعين العام والخاص ،وبين الشمال والجنوب ،وتحالفات النقل بين الصناعة
والشحن والموانئ والمناطق الداخلية على المستويات اإلقليمية .تنظيم مجموعة من
ورش العمل وإعداد الدراسات وتنظيم عروض التكنولوجيا المستقبلية في الدول
الرائدة ،بما في ذلك كهربة األرصفة.

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري
في منطقة البحر األبيض المتوسط

وحدة التنسيق ،مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
المستدامين ،الخطة الزرقاء

المنظمة البحرية الدولية،
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
وكالة السالمة البحرية
األوروبية ،االتحاد من أجل
المتوسط ،مبادرة ،WestMed
إستراتيجية االتحاد األوروبي
لمنطقة البحر األدرياتيكي
واأليوني ،شبكة MTCC
Africa

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/6إطار العمل
اإلقليمي للتكيف مع تغير المناخ
للمناطق البحرية والساحلية بالبحر
األبيض المتوسط
13.1؛ 13.2
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن االستراتيجية
لمتوسطية لمنع التلوث البحري الناجم
عن السفن واالستجابة له (-2022
 )2031وإجراءاته

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 4350000
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النتيجة  3.3فهم ومعرفة أفضل لتغير المناخ وتأثيراته على البيئة والتنمية
€ 10000

3.3.1
إعداد
وتقديم
توصيات
بشأن
السياسات
لمعالجة
اآلثار
المواضيعية
لتغير المناخ
(الخبرة
الداخلية،
االستشارات
،
المساهمات
الطوعية
من خبراء
البحر
األبيض
المتوسط
حول المناخ
والتغير
البيئي،
اجتماعات
المؤلفين،
أحداث
جانبية)

€ 0

أ) تقرير خبراء البحر األبيض المتوسط حول المناخ والتغير البيئي بشأن التكيف
في المناطق الساحلية ،بنا ًء على مراجعة األدبيات ،يصدر في ()2022

ب) تقرير خبراء البحر األبيض المتوسط حول المناخ والتغير البيئي بشأن تغير
المناخ وإدارة المياه-الطاقة-الغذاء-النظم اإليكولوجية على مستوى مستجمعات
المياه ،بنا ًء على مراجعة األدبيات ،يصدر في ()2022

الخطة الزرقاء

مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج
التدابير ذات األولوية ،مركز
األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

خبراء البحر األبيض المتوسط
حول المناخ والتغير البيئي،
االتحاد من أجل المتوسط

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/6إطار العمل
اإلقليمي للتكيف مع تغير المناخ
للمناطق البحرية والساحلية بالبحر
األبيض المتوسط
قرار االجتماع الحادي والعشرين
لألطراف المتعاقدة - IG.24/4
دراسات التقييم

13.3

€ 10000

15000
€

25000
€

312635
€

€ 0

 148370يورو بموجب
اتفاقة التعاون الثنائية مع
إيطاليا

ج) تقرير خبراء البحر األبيض المتوسط حول المناخ والتغير البيئي بشأن البيئة
والنزاعات والهجرة ،بنا ًء على مراجعة األدبيات ،يصدر في ()2023

النتيجة  3.4إحراز التقدم في التخفيف من تغير المناخ من خالل االقتصاد الدائري ،وزيادة كفاءة الموارد واستراتيجيات األعمال بخصوص تحييد أثر الكربون

3.4.1
تحليل
وقياس
اآلثار
البيئية
والمناخية
النتقال
االقتصاد
الدائري
لخدمة
تطوير
األعمال
ووضع
السياسات
والسيناريوه
ات
التكنولوجية

15000
€

25000
€

312635
€

€ 0

€ 0

€ 0

100000
€

€ 45000

مديرية سياسة الجوار
األوروبية ومفاوضات
التوسع (سويتش-ميد )II

أ) إعداد أداة رصد األثر لتقييم وحساب التأثير اإليجابي لنماذج األعمال المستدامة
والدائرية للتخفيف من آثار تغير المناخ

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين
ب) إعداد قرار واحد بشأن نظام الدعم لتقييم وتعزيز دائرية وحدات إنتاجية
محددة

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/6إطار العمل
اإلقليمي للتكيف مع تغير المناخ
للمناطق البحرية والساحلية بالبحر
األبيض المتوسط
جامعة أونوما ببرشلونة
( Universidad Aunoma
)de Barcelona
جامعة شيفيلد ( The
)University of Sheffield

13.3

€ 0

€ 0

€ 0

100000
€

€ 45000

قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن التدابير
اإلقليمية لألعمال التجارية الخضراء
والدائرية

االنتقال العادل إلى االقتصاد
الدائري H2020
)(Just2CE

(الخبرة
الداخلية،
االستشارات
)

المجموع

برنامج اإلستراتيجية متوسطة األجل
3

€ 40000

60000
€

100000
€

ميزانية
الصندوق
االستئماني
للبحر
األبيض

ميزانية
الصندوق
االستئمان
ي للبحر
األبيض

الميزانية
اإلجمالية
للصندوق
االئتماني
للبحر

678635

€4435000

التمويل
الخارجي
المضمون

التمويل
الخارجي غير
المضمون
2023-2022

€

UNEP/MED IG.25/27
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المتوسط
لعام 2022

المتوسط
لعام
2023

األبيض
المتوسط
-2022
2023

-2022
2023

وحدة التنسيق

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

برنامج مدبول

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري
في منطقة البحر األبيض المتوسط

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 4350000

€ 40000

25000
€

65000
€

312635
€

€40000

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق
المشمولة بحماية خاصة

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج
التدابير ذات األولوية

€ 0

35000
€

35000
€

266000
€

€ 0

مركز األنشطة اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

€ 0

€ 0

€ 0

100000
€

€ 45000

€ 40000

60000
€

100000
€

678635

€

€4435000

النتائج

€ 40000

60000
€

100000
€

678635
€

€4435000

النتائج

€ 40000

60000
€

100000
€

678635
€

€4435000

الخطة الزرقاء

المجموع

برنامج اإلستراتيجية متوسطة األجل  4نحو االستخدام المستدام للموارد الساحلية والبحرية بما في ذلك االقتصاد الدائري واألزرق

النشاط
الرئيسي
(وسائل
التنفيذ)

النتائج المتوقعة

المكون الرئيسي

المكون/المكونات األخرى

الشركاء

قرارات مؤتمر األطراف
ذات الصلة

أهداف التنمية المستدامة

النتيجة  4.1تحقيق استدامة الموارد الساحلية والبحرية من خالل التنفيذ المتآزر لنهج التخطيط واإلدارة ،بما في ذلك االعتبار الكافي للتفاعالت بين البر والبحر ()LSI

4.1.1
تطبيق
النهج
الترابطي
بين المياه
والطاقة
والغذاء

أ) وضع خط األساس للترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم اإليكولوجية في ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك
ومصر ولبنان وليبيا والجبل األسود والمغرب وتونس.

وحدة التنسيق

مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات
األولوية ،الخطة الزرقاء

برنامج
المتوسط،
الشراكة
العالمية للمياه
في منطقة
المتوسط

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك
واإلنتاج المستدامين في
منطقة البحر المتوسط
قرار االجتماع التاسع

6.5؛ 14.2

ميزانية
الصندوق
االستئما
ني للبحر
األبيض
المتوسط
لعام
2022

ميزانية
الصندوق
االستئمان
ي للبحر
األبيض
المتوسط
لعام
2023

150000
€

100000
€

€ 0

€ 0

الميزانية
اإلجمالية
للصندوق
االئتماني
للبحر
األبيض
المتوسط
-2022
2023

التمويل
الخارجي
المضمون
-2022
2023

التمويل الخارجي
غير المضمون
2023-2022

250000
€

755000
€

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

التعليقات
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اﻟﺼﻔﺤﺔ 866
والنظم
اإليكولوجي
ة في
مواجهة
تحديات
إدارة
الموارد
الطبيعية
في
المتوسط
(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت ،الموائد
المستديرة،
الحوارات
اإلقليمية،
المشاورات
الوطنية،
الدورات
التدريبية
الوطنية،
المشاريع
التجريبية)

عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/5االستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة 2025-2016

ب) الموائد المستديرة لتعزيز الحوارات اإلقليمية بين أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز فهم العالقة بين المياه والطاقة
والغذاء والنظم اإليكولوجية وتسهيل واإلثراء المتبادل بين مختلف أصحاب المصلحة.

ج) بناء القدرات واستهداف الجوانب السياسية واإلدارية والفنية لفائدة صانعي السياسات والمديرين في اإلدارات العامة
والمجتمع المدني وأعضاء البرلمانات ووسائل اإلعالم ،إلخ.

د) تقييمات الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم اإليكولوجية ووضع استراتيجيات/خطط عمل لثالثة بلدان (ألبانيا
ولبنان والمغرب) من خالل مشاورات مع أصحاب المصلحة المتعددين على المستويين الوطني والمحلي.

هـ) إعداد مقترحين لمشروعين للتدخالت ذات األولوية التي تشمل نهج المياه والطاقة والغذاء والنظم اإليكولوجية في
منطقة المتوسط (على األرجح في ألبانيا ولبنان والمغرب).

األطراف
المتعاقدة
المشاركة،
الشراكة
العالمية للمياه
في منطقة
المتوسط،

أ) تحديث االستراتيجية الوطنية لمصر وتقديمها العتمادها من قبل السلطة الوطنية المختصة.
4.1.2
إعداد
استراتيجي
ات وطنية
لإلدارة
المتكاملة
للمناطق
الساحلية

وحدة التنسيق ،الخطة الزرقاء ،مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين

ب) إعداد إستراتيجية وطنية للبنان وتقديمها لالعتماد من قبل السلطة الوطنية المختصة

مركز األنشطة اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير ذات األولوية

(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت،
التشاور
الوطني
ج) تطبيق نهج  Climagineكنهج استشرافي تشاركي يدعم إعداد استراتيجيات وطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية

 4.1.3تنفيذ
مشاريع
برنامج
إدارة
المناطق
الساحلية
(الخبرات
الداخلية،
االستشارا

مركز األنشطة اإلقليمية التابع للخطة الزرقاء

أ) إتمام برنامج إدارة المناطق الساحلية في البوسنة والهرسك
مركز األنشطة اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير ذات األولوية
ب) تنفيذ برنامج إدارة المناطق الساحلية العابر للحدود في أوترانتو ( )Otrantoبين ألبانيا وإيطاليا

برنامج المياه
والتعليم في
منطقة
األميركتين
والكاريبي
التابع للبرنامج
الهيدرولوجي
الدولي -
اليونسكو

جميع عناصر خطة عمل البحر األبيض
المتوسط

األطراف
المتعاقدة
المشاركة،
اللجنة
األوقيانوغراف
ية الحكومية
الدولية التابعة
لليونسكو

قرار االجتماع الخامس
عشر لألطراف المتعاقدة
 :IG.17/6تنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
إدارة األنشطة البشرية
التي قد تؤثر على البيئة
البحرية والساحلية للبحر
األبيض المتوسط
قرار االجتماع العشرين
لألطراف المتعاقدة
 - .23/7IGتنفيذ
بروتوكول اإلدارة
المتكاملة للمناطق
الساحلية )...( :إطار
العمل المفاهيمي للتخطيط
المكاني البحري
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة - IG.24/5
إطار العمل اإلقليمي
المشترك لإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلي ة

قرار االجتماع العشرين
لألطراف المتعاقدة
 - IG.23/7تنفيذ
بروتوكول اإلدارة
المتكاملة للمناطق
الساحلية )...( :إطار
العمل المفاهيمي للتخطيط
المكاني البحري
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف

14.2؛ 6.5؛ 6.6؛ 8.9؛
11.4

14.2؛ 6.5؛ 6.6؛ 8.9؛
11.4

€ 0

150000
€

€ 0

100000
€

€ 0

250000
€

170000
€

400000
€

€ 0

€ 0

برنامج المتوسط

الهدف من تخصيص
مبلغ  20000يورو من
الصندوق االئتماني
للبحر األبيض المتوسط
هو دعم إتمام برنامج
إدارة المناطق الساحلية
في البوسنة والهرسك
في فترة السنتين
.2021-2020
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ت،
االجتماعا
ت
والدورات
التدريبية
الوطنية
ودون
اإلقليمية)

المتعاقدة - IG.24/5
إطار العمل اإلقليمي
المشترك لإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية

ج) تنفيذ برنامج إدارة المناطق الساحلية العابر للحدود بين قبرص وإسرائيل

أ) وضع اللمسات األخيرة على خطة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لـ طنجة-تطوان-الحسيمة (المغرب)

ب) االنتهاء من المرحلة التحليلية لخطة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لخليج كوتور (الجبل األسود)

4.1.4
إعداد خطط
اإلدارة
المتكاملة
للمناطق
الساحلية أو
الخطط
الساحلية

الخطة الزرقاء

ج) االنتهاء من المرحلة التحليلية لخطة اإلدارة المتكاملة في الدامور (لبنان)
مركز األنشطة اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير ذات األولوية

(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت ،ورش
العمل
الوطنية)

األطراف
المتعاقدة
المشاركة
والسلطات
والمؤسسات
ذات الصلة،
الشراكة
العالمية للمياه
في منطقة
المتوسط،
برنامج المياه
والتعليم في
منطقة
األميركتين
والكاريبي
التابع للبرنامج
الهيدرولوجي
الدولي -
اليونسكو
الصندوق
العالمي لحماية
الطبيعة في
شمال أفريقيا؛
االتحاد الدولي
لحفظ الطبيعة
والموارد
الطبيعية؛
برنامج العمل
الوطني للتكيف
والسلطات
المحلية ذات
الصلة في
ألبانيا

د) تحديث خطة إدارة األراضي الرطبة المحمية في دلتا بونا (ألبانيا) وتعزيز آلية اإلدارة

قرار االجتماع الخامس
عشر لألطراف المتعاقدة
 :IG.17/6تنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
إدارة األنشطة البشرية
التي قد تؤثر على البيئة
البحرية والساحلية للبحر
األبيض المتوسط
قرار االجتماع العشرين
لألطراف المتعاقدة
 - IG.23/7تنفيذ
بروتوكول اإلدارة
المتكاملة للمناطق
الساحلية )...( :إطار
العمل المفاهيمي للتخطيط
المكاني البحري
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة - IG.24/5
إطار العمل اإلقليمي
المشترك لإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية

الحصول على الموارد
الخارجية من االتفاقية
الثنائية مع إيطاليا.

14.2؛ 6.5؛ 6.6؛ 8.9؛
11.4

برنامج المتوسط

€ 0

€ 0

€ 0

185000
€

€ 0

مافا ()MAVA

6.6؛ 14.2

النتيجة  4.2إعداد أدوات ونهج االقتصاد األزرق واألخضر المستدام في سياق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة
50000
€

4.2.1
تعزيز
استخدام
موارد
الطاقة
المتجددة
البحرية
البديلة في
منطقة
البحر
األبيض
المتوسط
(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت،
االجتماعا
ت
اإلقليمية)

أ) واقع الحال في قطاع الطاقة البحرية المتجددة في منطقة البحر األبيض المتوسط.

وحدة التنسيق ،الخطة الزرقاء

ب) تقييم الفوائد البيئية والمخاطر المحتملة من مختلف أنواع الطاقات البحرية المتجددة ،مع مراعاة العناصر االجتماعية
واالقتصادية ونشرها.

برنامج مدبول ،مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج
التدابير ذات األولوية ،المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في منطقة البحر األبيض
المتوسط

الوكالة الدولية
للطاقة
المتجددة

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك
واإلنتاج المستدامين في
منطقة البحر المتوسط
قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/2االستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة 2025-2016
قرار االجتماع العشرين
لألطراف المتعاقدة
 :IG.23/4تنفيذ ورصد
االستراتيجية المتوسطية
للتنمية المستدامة –2016
 2025وخطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك
واإلنتاج المستدامين في
البحر األبيض المتوسط

14.2

€ 0

20000
€

€ 0

70000
€

€ 0

1728834
€

€ 0

€ 370000

€ 100000
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 4.2.2دعم
انخراط
األطراف
المتعاقدة
في
إجراءات
ملموسة
لتحسين
التوازن
بين التنمية
االقتصادية
وحماية
البيئة في
قطاع
السياحة
الساحلية
(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت ،حلقة
العمل
اإلقليمية)
4.2.3
تعزيز
ريادة
األعمال
المستدامة
في قطاع
االقتصاد
األزرق،
بما في ذلك
من خالل
دمج مبادئ
االقتصاد
الدائري
(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت،
الشراكات
الوطنية،
المشاركة
التجارية،
الدورات
التدريبية)

أ) واقع حال السياحة الساحلية والسياحة البيئية في البحر األبيض المتوسط.

ب) تحديد أفضل الممارسات بشأن السياحة المستدامة وتبادلها.

الخطة الزرقاء

وحدة التنسيق ،برنامج مدبول ،مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين ،مركز
األنشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات األولوية

مبادرة انتريغ

ج) تعزيز االستفادة من الممارسات الجيدة واتخاذ إجراءات ملموسة لتمكين األطراف المتعاقدة من االنخراط في سياحة
أكثر استدامة.

أ) تعزيز استدامة أنشطة أعمال الموانئ واالنتقال إلى االقتصاد الدائري بين الموانئ والمدن الساحلية.

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين
دعم الشراكات
الوطنية في 8
دول متوسطية

د) احتضان ودعم ما ال يقل عن  8شركات ناشئة لالقتصاد الدائري في قطاعات االقتصاد األزرق.

8.9؛ 12.4؛ 14.2

10000
€

€ 0

10000
€

19680
€

€ 25000

الموارد الخارجية
(مشروع مبادرة
السياحة المستدامة
انتريغ)

الخطة الزرقاء ،مركز األنشطة اإلقليمية

ب) إقامة شراكات وطنية لألعمال الدائرية بما في ذلك األنشطة المتعلقة باالقتصاد األزرق.

ج) قيام ما ال يقل عن  80رائد أعمال من قطاعات االقتصاد األزرق بتطوير واختبار نماذج أعمالهم.

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك
واإلنتاج المستدامين في
منطقة البحر المتوسط
قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/5االستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة 2025-2016

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك
واإلنتاج المستدامين في
منطقة البحر المتوسط
قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/2االستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة 2025-2016
قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين لألطراف
المتعاقدة بشأن التدابير
اإلقليمية لألعمال التجارية
الخضراء والدائرية

 159780يورو
بموجب اتفاقة التعاون
الثنائية مع إيطاليا
ب)
8.3؛ 8.4؛ 8.9؛ 12.1؛
12.2؛ 12.5 ،12.4

€ 0

€ 0

€ 0

€859780

€ 0

د)
مديرية
سياسة
الجوار
األورو
بية
ومفاو
ضات
التوسع
(سويتش
-ميد )II
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4.2.4
تعزيز
اإلجراءات
المستهدفة
لالنتقال
المستدام
والشامل
إلى
االقتصاد
األزرق
على
المستويين
اإلقليمي
والوطني
(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت،
المشاورات
الوطنية،
الندوات
عبر
اإلنترنت،
األحداث
الجانبية،
اجتماعات
الخبراء،
منتدى
البحر
المتوسط)

أ) واقع الحال فيما يتعلق بدمج مبادئ االقتصاد الدائري في قطاعات االقتصاد األزرق الرئيسية (مثل مصايد األسماك
وتربية األحياء المائية والنقل البحري ،والبحر ،وما إلى ذلك).
ب) إعداد توصيات عامة حول كيفية زيادة دمج مبادئ االقتصاد الدائري في قطاعات مختارة من االقتصاد األزرق ،بعد
التشاور مع األطراف المتعاقدة.

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

ج) نشر نتائج التوصيات ومناقشتها.
د) تحليل تجريبي في بلدان مختارة من أجل تحليل متكامل على المستوى القطري لقطاعات رئيسية مختارة.

هـ) تنظيم منتدى البحر المتوسط حول االقتصاد األزرق؛ نشر نتائج المشاريع والدراسات القطاعية حول االقتصاد
األزرق التي أعدتها مراكز األنشطة اإلقليمية لخطة عمل البحر المتوسط.

و) تحديد المناهج المبتكرة في تنمية تربية األحياء المائية وتعزيزها في تنفيذ خارطة الطريق لتربية األحياء المائية
المستدامة.

الخطة الزرقاء

ز) تقييم فوائد وإمكانيات الرقمنة في قطاع االقتصاد األزرق :واقع الحال ،وتحديد القطاعات التي يتمتع فيها استخدام
االبتكار الرقمي بأعلى إمكانات التنمية.

 4.2.5دعم
تطوير
السياسات
الوطنية
واإلجراءا
ت
التجريبية
بشأن
االستهالك
واإلنتاج
المستدامين
واألعمال
الدورية
على
المستوى
الوطني(الخ

مركز األنشطة اإلقليمية لإلعالم والتواصل،
الخطة الزرقاء ومكونات خطة عمل البحر
المتوسط األخرى المعنية

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
المستدامين

مبادرة النمو
األزرق

برنامج مدبول

الوكالة
الفرنسية
للتنمية ،مبادرة
،WestMed
المركز الدولي
للدراسات
الزراعية العليا
في البحر
األبيض
المتوسط

مركز األنشطة اإلقليمية لإلعالم والتواصل

مجموعة
السياحة
المستدامة
لمبادرة انتريغ

أ) تبسيط االقتصاد الدائري في القطاعات الرئيسية لالقتصاد األزرق (واحد منهما على األقل يكون قطاع الصيد أو
قطاع تربية األحياء المائية في بلدين من األطراف المتعاقدة.

ب) تطوير سياسات االستهالك واإلنتاج المستدامين وسياسات االقتصاد الدائري (على سبيل المثال ،المشتريات العامة
الخضراء ،وسياسات المنتجات الدائرية ،وضع العالمات البيئية ،وما إلى ذلك) .لتحقيق هذا الهدف سيتم تقديم الدعم
لثالثة أطراف متعاقدة.

ج) تنظيم التدريب على نماذج األعمال الدائرية على المستوى اإلقليمي.

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

يجب أن
تشارك
األطراف
المتعاقدة في
اتفاقية بازل
مشاركة كاملة
في عملية
إعداد مجموعة
التوصيات

وحدة التنسيق وغيرها من مكونات خطة عمل
البحر األبيض المتوسط ،حسب االقتضاء

€ 0

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك
واإلنتاج المستدامين في
منطقة البحر المتوسط
قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/2االستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة 2025-2016

€ 0

€ 0

174000
€

€ 0

مديرية سياسة الجوار
األوروبية ومفاوضات
التوسع (سويتش-ميد
)II

8.3؛ 8.4؛ 8.9؛ 12.1؛
12.2؛ 12.5 ،12.4

قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين لألطراف
المتعاقدة بشأن التدابير
اإلقليمية لألعمال التجارية
الخضراء والدائرية

25000
€

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين في
البحر األبيض
المتوسطقرار االجتماع
التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.22/2
االستراتيجية المتوسطية
للتنمية المستدامة -2016
2025
قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين لألطراف
المتعاقدة بشأن التدابير

8.3؛ 8.4؛ 8.9؛ 12.1؛
12.2؛ 12.5 ،12.4

15000
€

€ 5000

15000
€

30000
€

30000
€

39374
€

636000
€

€ 45000

بالنسبة لـ (هـ) و (و)
تمويل مضمون من
مبادرة النمو األزرق

€ 150000

مديرية سياسة الجوار
األوروبية ومفاوضات
التوسع (دعم المياه
والبيئة)
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برة
الداخلية،
االستشارا
ت،
الدورات
التدريبية/و
رش العمل
الوطنية،
شبكة
الخبراء،
انخراط
أوساط
األعمال)

اإلقليمية لألعمال التجارية
الخضراء والدائرية

د) تحديث محور السياسات حول دعم األعمال الدورية وإدارتها بانتظام.

وحدة التنسيق وغيرها من مكونات خطة عمل
البحر األبيض المتوسط ،حسب االقتضاء

هـ) اإلشراف على شبكة واحدة من الخبراء الوطنيين وتنشيطها باستمرار.

و) تنظيم نشاطين من نظير آلخر بشأن االقتصاد الدائري واالستهالك واإلنتاج المستدام (بما في ذلك المسؤولية الممتدة
للمنتِّج وسياسات االستهالك المستدام).

وحدة التنسيق وغيرها من مكونات خطة عمل
البحر األبيض المتوسط ،حسب االقتضاء

ز) إعداد وتنفيذ استراتيجية الرسملة بشأن المبادرات لدعم األعمال التجارية المستدامة.

4.2.6
تعزيز تنفيذ
مبادئ
االقتصاد
الدائري في
القطاعات
الرئيسية

مديرية سياسة الجوار
األوروبية ومفاوضات
التوسع (سويتش-ميد
)II

أ) تنظيم ورشة عمل وإصدار منشورة تركز على قطاعي المياه والصرف الصحي لمواجهة التحديات الرئيسية المتعلقة
بالمياه

الخطة الزرقاء ،برنامج مدبول

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك
واإلنتاج المستدامين في
منطقة البحر المتوسط
قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/2االستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة 2025-2016

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
المستدامين

(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت ،ورش
العمل
اإلقليمية)

6.5؛ 12.2

قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين لألطراف
المتعاقدة بشأن التدابير
اإلقليمية لألعمال التجارية
الخضراء والدائرية

النتيجة  4.3تنفيذ اإلدارة البيئية المبتكرة واألدوات االقتصادية لحماية الموارد الساحلية والبحرية واستخدامها بكفاءة

 4.3.1دعم
الشركات
المحلية
الصديقة
للبيئة
(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت،
التشاور
الوطني)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 50000

15000
€

أ) تقديم الدعم المالي لتخضير األعمال المحلية (مثل الزراعة والسياحة ومصايد األسماك) في األراضي الرطبة المحمية
في دلتا بونا (( )Buna Deltaألبانيا) ،بنا ًء على خطة اإلدارة المعدّة في المرحلة األولى من المشروع.

مركز األنشطة اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير ذات األولوية

ب) تقديم مقترحات لنماذج األعمال المبتكرة في األراضي الرطبة في غار الملح في تونس العتمادها وتنفيذها من قبل
آلية الحوكمة المختصة.

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
المستدامين

الصندوق
العالمي لحماية
الطبيعة -
شمال أفريقيا؛
االتحاد الدولي
لحفظ الطبيعة
والموارد
الطبيعية؛
اآلفاق
االفريقية لتعلّم
الكبار
والسلطات
المحلية ذات
الصلة في
تونس؛ برنامج
العمل الوطني
للتكيف
والسلطات
المحلية ذات
الصلة في
ألبانيا

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/5خطة العمل
اإلقليمية بشأن االستهالك
واإلنتاج المستدامين في
منطقة البحر المتوسط
قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/2االستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة 2025-2016
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة - IG.24/5
إطار العمل اإلقليمي
المشترك لإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية
قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين لألطراف
المتعاقدة بشأن التدابير
اإلقليمية لألعمال التجارية
الخضراء والدائرية

6.6؛ 8.9؛ 14.2

€ 0

10000
€

€ 0

25000
€

€ 0

70000
€

70000
€

€ 40000

€ 0

مافا ()MAVA
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 4.3.2دعم
االستخدام
الفعال من
قبل
األطراف
المتعاقدة
لألدوات
االقتصادية
واألدوات
األخرى
للحفاظ
على
الطبيعة
والتنمية
المستدامة
من أجل
تنويع مزيج
السياسات
في البحر
األبيض
المتوسط
(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت ،ورشة
العمل
اإلقليمية،
المنشورات
)

أ) تنظيم مشاورات وتبادالت عبر القطاعات بشأن األدوات االقتصادية البيئية في البحر األبيض المتوسط ،تبادل الممارسات
الجيدة عبر القطاعات (المناخ ،والمياه ،والتنوع البيولوجي ،والتلوث ،ومصايد األسماك)؛ إصدار تقرير عن أفضل
الممارسات واستكماله من قبل خبير مدعو).

ب) إصدار منشور حول إمكانية تطبيق أدوات ارتفاق الحفظ في ظل األطر القانونية المتوسطية المختلفة ،بنا ًء على
مراجعة األدبيات.

الخطة الزرقاء

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة
بحماية خاصة ،برنامج مدبول ،مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين

منظمة التعاون
والتنمية في
الميدان
االقتصادي

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/2االستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة 2025-2016

الترابط بين أهداف التنمية
المستدامة ،وال سيما األهداف
14 ،12 ،11 ،9 ،8

(الخبرة
الداخلية،
االستشارا
ت،
التدريب
عبر
اإلنترنت،
االجتماع
اإلقليمي
(مجموعة
النفط

€ 0

€ 40000

ج) تقرير إقليمي عن اإلعانات الضارة بالبيئة ،بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

النتيجة  4.4تطبيق التدابير التي تم تحديدها في خطة عمل البحر األبيض المتوسط البحرية على المستوى اإلقليمي ومن قبل كل طرف متعاقد ضمن واليته القضائية لضمان سالمة األنشطة البحرية وتقليل تأثيرها المحتمل على البيئة البحرية ونظامها البيئي

 4.4.1تنفيذ
التدابير
المستهدفة
الرئيسية
لخطة عمل
البحر
األبيض
المتوسط
البحرية.

15000
€

10000
€

25000
€

أ) وضع اللمسات األخيرة على المعايير والقواعد واإلجراءات المشتركة إلزالة المنشآت ومراجعة الجوانب المالية ذات
الصلة قبل مجموعة النفط والغاز البحرية التابعة التفاقية برشلونة.
المركز اإلقليمي لالستجابة في
حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
البحري في منطقة البحر األبيض
المتوسط

ب) تنظيم دورات تدريبية عبر اإلنترنت حول موضوعات من المرفق  2لخطة عمل البحر األبيض المتوسط المحددة
في اجتماع عام  2021لمجموعة النفط والغاز البحرية.

وحدة التنسيق

IOGP

قرار االجتماع التاسع
والعشرين لألطراف
المتعاقدة - IG.22/3
خطة العمل البحرية
للمتوسط في إطار
بروتوكول حماية البحر
األبيض المتوسط من
التلوث الناجم عن
استكشاف واستغالل
الرصيف القاري وقاع
البحر وتربته التحتية
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة - IG.24/9
المبادئ التوجيهية
والمعايير (أ) المعايير
والتوجيهات المشتركة
بشأن التخلص من النفط
والخالئط النفطية،
واستخدام سوائل الحفر،

95000
€

9.4؛ 14.2

95000
€

55000
€

55000
€

150000
€

150000
€

€ 0

€ 0

هناك حاجة ماسة لدعم
تنفيذ األنشطة المتعلقة
بالبروتوكول البحري،
بالنظر إلى نمو هذا
القطاع في البحر
األبيض المتوسط.
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والغاز
البحرية)

ج) تنظيم وعقد اجتماع مجموعة النفط والغاز البحرية التفاقية برشلونة؛ استعراض تنفيذ بروتوكول حماية البحر
المتوسط من التلوث ()Offshore protocol؛ تبادل أفضل الممارسات وأحدث التطورات ذات الصلة.

المجموع

والعينات الفتاتية والتخلص
منها؛ (ب) المعايير
والتوجيهات المشتركة
المتعلقة بالقيود أو الشروط
الخاصة للقطاعات
المشمولة بحماية خاصة
ضمن إطار خطة عمل
البحر األبيض المتوسط
البحرية

310000
€

185000
€

495000
€

2553834

€

€ 410000

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 873

برنامج اإلستراتيجية متوسطة األجل 4
وحدة التنسيق

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

برنامج مدبول

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط

95000
€

55000
€

15000
€ 0

€ 0

€ 0

الخطة الزرقاء

50000
€

15000
€

65000
€

59054
€

€ 160000

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

150000
€

100000
€

25000
€ 0

82500
€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين

15000
€

15000
€

30000
€

16697
€80

€ 150000

المجموع

310000
€

185000
€

49500
€ 0

25538
€34

€ 410000

310000
€

185000
€

49500
€ 0

23940
€ 54

€ 410000-

النتائج

310000
€

185000
€

49500
€ 0

25538
€34

€ 410000

النتائج

310000
€

185000
€

49500
€ 0

25538
€34

€ 410000

مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية
مركز األنشطة اإلقليمية لإلعالم والتواصل

المكون الرئيسي

المكون/المكونات األخرى

قرارات مؤتمر
األطراف ذات
الصلة

الشركاء

التمويل الخارجي غير المضمون
2023-2022

€ 100000

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية خاصة

أهداف التنمية المستدامة

ميزانية
الصندوق
االستئمان
ي للبحر
األبيض
المتوسط
لعام
2022

ميزانية
الصندوق
االستئمان
ي للبحر
األبيض
المتوسط
لعام
2023

الميزانية
اإلجمالية
للصندوق
االئتماني
للبحر
األبيض
المتوسط
-2022
2023

التمويل
الخارجي
المضمو
ن
-2022
2023

ميزانية الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط لعام 2022

ميزانية
الصندوق
االستئمان
ي للبحر
األبيض
المتوسط
لعام
2023

الميزانية
اإلجمالية
للصندوق
االئتماني
للبحر
األبيض
المتوسط
-2022
2023

التمويل
الخارجي
المضمون
-2022
2023

التمويل
الخارجي
غير
المضمو
ن
-2022
2023

التعليقات

ما في ذلك قرارات اجتماعات األطراف المتعاقدة ذات الصلة بنهج النظام اإليكولوجي ،واستراتيجية
€ 52000

وحدة التنسيق

مكونات خطة عمل البحر األبيض
المتوسط

€ 25000

€ 77000

األطراف المتعاقدة المشاركة والهيئات والمؤسسات التابعة لها

€264540

قرار االجتماع
الخامس عشر
لألطراف
المتعاقدة

€ 0

جميع أهداف التنمية المستدامة 14؛ 17.14

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

برنامج المتوسط
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نشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات األولوية ،وحدة التنسيق

وحدة التنسيق ،لجنة االمتثال

وحدة التنسيق

مكونات خطة العمل الخاصة بالبحر
المتوسط (برنامج مدبول ،مركز
األنشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير
ذات األولوية ،مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية
خاصة ،المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في منطقة البحر
األبيض المتوسط)

االتفاقات البيئية متعددة األطراف ،برنامج األمم المتحدة للبيئة

جميع عناصر خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

برنامج األمم المتحدة للبيئة

الخطة الزرقاء ،مركز األنشطة
اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات
األولوية ،ومكونات خطة عمل البحر
األبيض المتوسط األخرى

أعضاء لجنة البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة ،شركاء خطة عمل
البحر األبيض المتوسط األخرى

جميع عناصر خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

عقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات ،التوجيه اإلطاري لالستراتيجية
البحرية لالتحاد األوروبي ،المجلس العام لمصايد األسماك في البحر
األبيض المتوسط ،االتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر األسود
والبحر األبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط األطلسي ،االتحاد
الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
المنطقة االقتصادية األوروبية ،اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم،
المنظمة البحرية الدولية ،مرفق البيئة العالمية ،االتحاد من أجل المتوسط،
برنامج البحار اإلقليمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،عمل برنامج البحار
اإلقليمية التابع لبرنامج البيئة بشأن المؤشرات ،التقييمات العالمية،
أوسبار ،لجنة هلسنكي ،لجنة البحر األسود

- IG.17/5
ورقة حسن
اإلدارة
قرار االجتماع
الثامن عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.21/1
حول لجنة
ً
شامال
االمتثال،
تجديد األعضاء
وتحديث القواعد
اإلجرائية
وبرنامج العمل
الخاص بلجنة
االمتثال
قرار االجتماع
العشرين
لألطراف
المتعاقدة
- IG.23/1
الصيغة المنقحة
لتقديم التقارير
بشأن تنفيذ اتفاقية
برشلونة لحماية
البيئة البحرية
والمناطق
الساحلية للبحر
األبيض المتوسط
وبروتوكوالتها
قرار االجتماع
الحادي
والعشرين
لألطراف
المتعاقدة
- IG.24/5
إطار العمل
اإلقليمي المشترك
لإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية
قرار االجتماع
الخامس عشر
لألطراف
المتعاقدة
 - IG.17/6تنفيذ
نهج النظام
اإليكولوجي في
إدارة األنشطة
البشرية التي قد
تؤثر على البيئة
البحرية
والساحلية للبحر
األبيض المتوسط

قرار االجتماع
السابع عشر

€ 0

€ 7000

جميع غايات الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة؛ 17.14؛ وإلى حد أقل أهداف
التنمية المستدامة  6و 12و13

€ 0

€ 0

€ 8000

€ 0

€ 0

15000
€

€ 0

110000
€

€ 0

91300
€

€ 0

€ 0

€ 0

 91300يورو بموجب اتفاقة التعاون الثنائية مع
إيطاليا
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للطوارئ
المتعاقدة
 - IG.20/4تنفيذ
نهج خارطة
العمل على النظام
البيئي الخاصة
بخطة شركاء
عمل البحر
المتوسط األهداف
البيئية والتشغيلية
لمنطقة البحر
األبيض
المتوسط،
والمؤشرات
والجدول الزمني
لتنفيذ خارطة
العمل على النظام
البيئي
قرار االجتماع
الثامن عشر
لألطراف
المتعاقدة
 - IG.21/3نهج
النظم البيئية بما
في ذلك اعتماد
تعريفات الوضع
البيئي الجيد
واألهداف
قرار االجتماع
التاسع عشر
لألطراف
المتعاقدة
 IG.22/7برنامج الرصد
والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير
التقييم ذات الصلة

اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط

وحدة التنسيق ،مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم والتواصل

المنظمة البحرية الدولية

قرار االجتماع
الخامس عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.17/5
ورقة الحوكمة
قرار االجتماع
الثامن عشر
لألطراف
المتعاقدة
 - IG.21/1لجنة
ً
شامال
االمتثال،
تجديد األعضاء
وتحديث القواعد
اإلجرائية
وبرنامج العمل
الخاص بلجنة
االمتثال
قرار االجتماع
التاسع عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.21/9
إنشاء شبكة البحر
األبيض المتوسط
للموظفين
المكلفين بإنفاذ
القوانين المتعلقة
باتفاقية ماربول

جميع غايات الهدف  14للتنمية المستدامة

€ 20000

€ 7000

27000
€
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في إطار اتفاقية
برشلونة

وحدة التنسيق

الخطة الزرقاء

وحدة التنسيق

معهد الفرانكوفونية للتنمية المستدامة ،المركز الدولي للقانون المقارن في
مجال البيئة ،االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ،مركز
MEPIELAN

وحدة التنسيق

برنامج األمم المتحدة للبيئة

مكونات خطة عمل البحر األبيض
المتوسط

الوكالة األوروبية للبيئة

مركز األنشطة اإلقليمية لإلعالم والتواصل

مكونات خطة عمل البحر األبيض
المتوسط

برنامج األمم المتحدة للبيئة/الوكالة األوروبية للبيئة

قرار االجتماع
التاسع عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.22/7
برنامج الرصد
والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير
التقييم ذات الصلة
قرار االجتماع
العشرين
لألطراف
المتعاقدة
 - IG.23/4تنفيذ
ورصد
اإلستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة
2016-2025
وخطة العمل
اإلقليمية
لالستهالك
واإلنتاج
المستدامين في
البحر األبيض
المتوسط
قرار االجتماع
التاسع عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.22/7
برنامج الرصد
والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير
التقييم ذات
الصلةقرار
االجتماع
العشرين
لألطراف
المتعاقدة
 IG.24/2حسن
اإلدارة
قرار محتمل
لالجتماع
العشرين
لألطراف
المتعاقدة بشأن
سياسة البيانات

مشتركة بشكل خاص بين أهداف التنمية المستدامة ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،2
17 ،16 ،15 ،14

€ 20000

€ 5000

25000
€

€ 25000

€ 0

برنامج المتوسط لمرفق البيئة العالمية 2.1

جميع غايات الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة والغاية 17.14

€ 5000

€ 5000

10000
€

 34240يورو بموجب اتفاقة التعاون الثنائية مع
إيطاليا
€38240

€ 0

المشروع الثالث لتنفيذ نهج النظام اإليكولوجي في
المتوسط ( 4600دوالر)
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نُهج الرقمية الجديدة

€ 359000

€ 991000

€ 1350000

وحدة التنسيق

برنامج مدبول ،مراكز األنشطة
اإلقليمية

البلد المضيف ،األطراف المتعاقدة ،شركاء خطة عمل البحر األبيض
المتوسط

وحدة التنسيق

الخطة الزرقاء ،مركز األنشطة
اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات
األولوية ،ومكونات خطة عمل البحر
األبيض المتوسط األخرى

أعضاء لجنة البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة ،شركاء خطة عمل
البحر األبيض المتوسط األخرى

وحدة التنسيق

جميع عناصر خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

وحدة التنسيق

برنامج مدبول

اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط

كز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية خاصة

برنامج األمم المتحدة للبيئة ،تقييم البيئة البحرية ،المنظمة البحرية الدولية
وجميع شركاء المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة
عن التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط ،سلطات البلد
المضيف ،شركاء خطة عمل البحر المتوسط ،المنظمات الشريكة لمركز
األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة (مراقبون)

€2146900

قرار االجتماع
الخامس عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.17/5
حسن اإلدارة

€ 183000

جميع غايات الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة؛ الغاية؛ 17.14

قرار االجتماع
الخامس عشر
لألطراف
المتعاقدة
 -IG.17/5ورقة
حسن اإلدارة

مشتركة بشكل خاص بين أهداف التنمية المستدامة ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،2
17 ،16 ،15 ،14

قرار االجتماع
الخامس عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.17/5
ورقة حسن
اإلدارة
قرار االجتماع
السادس عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.19/5
واليات مكونات
خطة عمل البحر
المتوسط
قرار االجتماع
التاسع عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.22/17
إصالح لجنة
البحر األبيض
المتوسط للتنمية
المستدامة
ووثائقها
التأسيسية المحدَّثة
قرار االجتماع
الثامن عشر

جميع غايات الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة؛ الغاية؛ 17.14

€ 0

€ 70000

€ 67000

330000
€

60000
€

33000
€

330000
€

130000
€

100000
€

€ 0

120000
€

120000
€

€ 0

50000
€

50000
€

€ 0

63000
€

63000
€

€ 10000

55000
€

65000
€

€ 0

€ 0

€ 0

60000
€

30000
€

€ 0
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لألطراف
المتعاقدة
- IG.21/3
حول منهج
األنظمة البيئية
بما يشمل اعتماد
تعريفات الحالة
البيئية الجيدة
واألهداف
قرار االجتماع
الثامن عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.21/15
تحديد اللوائح
والقواعد
واإلجراءات
المالية لألطراف
المتعاقدة وهيئاتها
الفرعية وأمانة
اتفاقية حماية
البيئة البحرية
والمنطقة
الساحلية للبحر
األبيض المتوسط

ز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية

الخطة الزرقاء

مركز األنشطة اإلقليمية لإلعالم والتواصل

ركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين

وحدة التنسيق ،لجنة االمتثال

برنامج مدبول ،مراكز األنشطة
اإلقليمية

لجان االمتثال بموجب اتفاقات متعددة األطراف بشأن البيئة ذات الصلة

جميع عناصر خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق ،اتفاقية حماية البيئة
البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي

جميع عناصر خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق ،اتفاقية حماية البيئة
البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي

وحدة التنسيق

مرفق البيئة العالمية ،المفوضية األوروبية ،المصرف األوروبي
لالستثمار،
جميع عناصر خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير ،برنامج المياه والتعليم في منطقة
األميركتين والكاريبي التابع للبرنامج الهيدرولوجي الدولي  -اليونسكو،
الشراكة العالمية للمياه في منطقة المتوسط ،الصندوق العالمي لحماية
الطبيعة في منطقة المتوسط ،االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد
الطبيعية في منطقة المتوسط ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،
المجلس العام لمصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط

قرار االجتماع
الخامس عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.17/5
ورقة حسن
اإلدارة
قرار االجتماع
الثامن عشر
لألطراف
المتعاقدة
 - IG.21/1لجنة
ً
شامال
االمتثال،
تجديد األعضاء
وتحديث القواعد
اإلجرائية
وبرنامج العمل
الخاص بلجنة
االمتثال

جميع غايات الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة؛ 17.14؛ وإلى حد أقل أهداف
التنمية المستدامة  6و 12و13

قرار االجتماع
الخامس عشر
لألطراف
المتعاقدة
 IG.17/5حسن اإلدارةقرار
االجتماع
السادس عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.19/5
واليات مكونات
خطة عمل البحر
المتوسطقرار
االجتماع الحادي
والعشرين
لألطراف
المتعاقدة

جميع غايات الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة؛ الغاية؛ 17.14

€ 0

40000
€

40000
€

€ 0

40000
€

40000
€

€ 0

35000
€

35000
€

€ 0

15000
€

15000
€

€ 65000

50000
€

115000
€

 220900يورو بموجب اتفاقة التعاون الثنائية مع
إيطاليا

€ 97000

90000
€

187000
€

2100900
€

13000
€

ضمان األموال الخارجية إلدارة المشاريع
( 285000دوالر برنامج التقييم والرصد
المتكاملين-المناطق البحرية المحمية224000 ،
دوالر المشروع الثاني لمكافحة القمامة البحرية في
المتوسط 307000 ،المشروع الثالث لتنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في البحر األبيض المتوسط،
 1473000 USDبرنامج متوسط)

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 879
 IG.24/2حسن اإلدارة
جميع عناصر خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ،وكاالت األمم المتحدة ،األوساط
األكاديمية ،المنظمات غير الحكومية

المصرف األوروبي لالستثمار ،المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير،
جميع عناصر خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

كز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية خاصة

وحدة التنسيق

برنامج المياه والتعليم في منطقة األميركتين والكاريبي التابع للبرنامج
الهيدرولوجي الدولي  -اليونسكو ،الشراكة العالمية للمياه في منطقة
المتوسط ،االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في منطقة
المتوسط ،الصندوق العالمي لحماية الطبيعة في منطقة المتوسط

وحدة التنسيق ،مركز األنشطة
اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات
األولوية ،المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في منطقة البحر
األبيض المتوسط ،الخطة الزرقاء

الجهات الفاعلة العالمية واإلقليمية ذات الصلة (مثل أمانة اتفاقية التنوع
االحيائي ،ومنظمة األغذية والزراعة والمجلس العام لمصايد األسماك في
البحر األبيض المتوسط ،واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ،والمنظمة
البحرية الدولية ،وشبكة األمم المتحدة للمحيطات ،والمركز اإلقليمي
للتدريب والبحوث في مجال ديناميات المحيطات والمناخ ،والمنبر
الحكومي ال دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية ،وما إلى ذلك) والجهات المانحة الثنائية والمتعددة
األطراف الدولية واإلقليمية ذات الصلة ،بما في ذلك المؤسسات الخاصة

سيتم تأكيده

مركز ميبياالن/جامعة بانتيون ،مكتب معلومات البحر األبيض المتوسط
للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة ،لجنة البحر األبيض المتوسط للتنمية
المستدامة ،لجنة االمتثال ،شركاء خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط

.5 ;5.5أ؛ .5ب؛ .5ج

جميع غايات الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة؛ الغاية؛ 17.14

قرار االجتماع
الخامس عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.17/5
ورقة حسن
اإلدارة
قرار االجتماع
الثامن عشر
لألطراف
المتعاقدة
 - IG.21/1لجنة
ً
شامال
االمتثال،
تجديد األعضاء
وتحديث القواعد
اإلجرائية
وبرنامج العمل
الخاص بلجنة
االمتثال
قرار االجتماع
التاسع عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.22/17
إصالح لجنة
البحر األبيض
المتوسط للتنمية
المستدامة
ووثائقها
التأسيسية المحدَّثة

جميع غايات الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة؛ الغاية؛ 17.14

€ 25000

€ 0

10000
€

€ 0

35000
€

€ 0

€ 6000

€ 0

40000
€

40000
€
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كز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية خاصة

جميع عناصر خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

األطراف المتعاقدة (جهات االتصال الخاصة بالبروتوكول المتعلق بالتنوع
البيولوجي وإنشاء مناطق مشمولة بحماية خاصة ،مراسلو برنامج العمل
االستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي)

قرار االجتماع
الخامس عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.17/5
ورقة حسن
اإلدارة
قرار االجتماع
السادس عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.19/5
واليات مكونات
خطة عمل البحر
المتوسط
قرار االجتماع
الحادي
والعشرين
لألطراف
المتعاقدة
- IG24/07
اإلستراتيجيات
وخطط العمل
بموجب
البروتوكول
المتعلق بالمناطق
المشمولة بحماية
خاصة والتنوع
البيولوجي في
البحر المتوسط،
بما في ذلك خطة
العمل
اإلستراتيجية
لحفظ التنوع
البيولوجي في
منطقة البحر
المتوسط،
واإلستراتيجية
المتعلقة بفقمة
الراهب ،وخطط
العمل المتعلقة
بالسالحف
البحرية
واألسماك
الغضروفية
والنباتات
البحرية؛ تصنيف
أنواع الموائل
البحرية القاعية
لمنطقة البحر
المتوسط،
والقائمة
المرجعية ألنواع
الموائل البحرية
والساحلية في
البحر المتوسط
قرار االجتماع
الحادي
والعشرين
لألطراف
المتعاقدة
- IG.24/2
حسن اإلدارة

14.2؛ 14.5؛ 17.14

€ 25000

€ 0

25000
€
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وحدة التنسيق

ز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية

مكونات خطة عمل البحر األبيض
المتوسط

وحدة التنسيق

األطراف المتعاقدة المشاركة والهيئات والمؤسسات التابعة لها

األطراف المتعاقدة ،الشراكة العالمية للمياه في المتوسط ،برنامج المياه
والتعليم في منطقة األميركتين والكاريبي التابع للبرنامج الهيدرولوجي
الدولي  -اليونسكو

قرار االجتماع
التاسع عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.22/7
برنامج الرصد
والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير
التقييم ذات الصلة
قرار االجتماع
الحادي
والعشرين
لألطراف
المتعاقدة
- IG.24/5
إطار العمل
اإلقليمي المشترك
لإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية

جميع غايات الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة؛ الغاية؛ 17.14

جميع غايات الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة؛ الغاية؛ 17.14

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 40000

€ 0

€ 0

التنظيمية لنظام خطة عمل البحر المتوسط واتفاقية برشلونة
€ 3000

الخطة الزرقاء

كز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية خاصة

وحدة التنسيق

€ 7000

€ 10000

€ 0

€ 80000

وحدة التنسيق

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  -المنتدى السياسي الرفيع المستوى
المعني بالتنمية المستدامة ،منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،
اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،اللجنة االقتصادية ألوروبا ،اإلسكوا ،منظمة
القانون العام األوروبية
أعضاء لجنة البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة ،شركاء خطة
العمل الخاصة بالبحر المتوسط

قرار االجتماع
الحادي
والعشرين
لألطراف
المتعاقدة
- IG.24/3
التنفيذ والرصد
والتقييم متوسط
األجل
إلستراتيجية
البحر األبيض
المتوسط للتنمية
المستدامة للفترة
2025 –2016
ولخطة العمل
اإلقليمية
لالستهالك
واإلنتاج
المستدامين في
البحر األبيض
المتوسط

مشتركة بشكل خاص بين أهداف التنمية المستدامة ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،2
17 ،16 ،15 ،14

وحدة التنسيق ،مركز األنشطة
اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات
األولوية ،المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في منطقة البحر
األبيض المتوسط ،الخطة الزرقاء

األطراف المتعاقدة ذات الصلة ،أمانة اتفاقية التنوع االحيائي ،منظمة
األغذية والزراعة ،المجلس العام لمصايد األسماك في البحر األبيض
المتوسط ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،االتحاد الدولي
لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ،المنظمة البحرية الدولية ،شبكة األمم
المتحدة للمحيطات ،المركز اإلقليمي للتدريب والبحوث في مجال ديناميات
المحيطات والمناخ ،المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

قرار محتمل
لالجتماع الثاني
والعشرين
لألطراف
المتعاقدة بشأن
برنامج العمل
االستراتيجي
لحفظ التنوع
البيولوجي لما
بعد عام 2020

مراكز األنشطة اإلقليمية ،برنامج
مدبول

االتفاقات البيئية متعددة األطراف

قرار االجتماع
الخامس عشر
لألطراف
المتعاقدة

€ 0

€ 0

€ 0

14.2؛ 14.5؛ 17.14

€ 3000

€ 7000

10000
€

جميع غايات الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة؛ الغاية؛ 17.14

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

70000
€

10000
€

€ 0

€ 0

برنامج المتوسط
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اﻟﺼﻔﺤﺔ 882
- IG.17/5
ورقة حسن
اإلدارة
قرار مؤتمر
األطراف
العشرين
- IG.23/1
الصيغة المنقحة
لتقديم التقارير
بشأن تنفيذ اتفاقية
برشلونة لحماية
البيئة البحرية
والمنطقة
الساحلية للبحر
األبيض المتوسط
وبروتوكوالتها

€ 88000

وحدة التنسيق

مراكز األنشطة اإلقليمية ،برنامج
مدبول

وحدة التنسيق

مراكز األنشطة اإلقليمية ،برنامج
مدبول

28000
€

المنظمات الدولية واإلقليمية ،القطاع الخاص/المانحون ،برنامج األمم
المتحدة للبيئة ،االتفاقات البيئية متعددة األطراف ،األطراف المتعاقدة

شركاء خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،المنظمات غير الحكومية،
األطراف المتعاقدة

ق ،المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة
البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط

قرار االجتماع
السادس عشر
لألطراف
المتعاقدة
-IG.19/6
التعاون والشراكة
مع خطة عمل
البحر المتوسط
والمجتمع المدني

17.17

قرار االجتماع
السادس عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.19/6
التعاون والشراكة
مع خطة عمل
البحر المتوسط
والمجتمع المدني

17.17

€ 0

€ 18000

€ 0

€ 5000

€ 0

23000
€

€ 3000

€ 0

€ 0

المشروع الثاني لمكافحة القمامة البحرية في
المتوسط ( 3400دوالر)

€ 0

-

خبراء البحر األبيض المتوسط حول المناخ والتغير البيئي،
الخطة الزرقاء

€ 116000

€68970

€25000

وحدة التنسيق
االتحاد من أجل المتوسط

قرار االجتماع
الثامن عشر
لألطراف
المتعاقدة
 - IG.21/3نهج
النظم البيئية بما

17.17

€ 0

€ 37000

المشروع الثالث لتنفيذ نهج النظام اإليكولوجي في
المتوسط ( 45500دوالر)
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وحدة التنسيق ،الخطة الزرقاء

جميع عناصر خطة عمل البحر
األبيض المتوسط ،فريق عمل برنامج
التقييم والرصد المتكاملين

جميع عناصر خطة عمل البحر
األبيض المتوسط ،فريق عمل برنامج
التقييم والرصد المتكاملين

مؤسسات العلمية؛ اليونسكو؛ اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات؛
مجلس البحوث الوطني

وحدة التنسيق

كز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية خاصة

مركز األنشطة اإلقليمية لإلعالم
والتواصل ،برنامج مدبول ،الخطة
الزرقاء ،مركز األنشطة اإلقليمية
لبرنامج التدابير ذات األولوية

الوكالة األوروبية للبيئة ،الشبكة األوروبية للمعلومات البيئية والرصد
البيئي ،المركز الفتي ل اللجنة لإلسكوا ،آفاق  ،2020مديرية سياسة
الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع

وحدة التنسيق ،مراكز األنشطة
اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية
خاصة ذات الصلة

شركاء خطط العمل اإلقليمية ،شبكة المناطق المحمية في منطقة البحر
األبيض المتوسط ،شركاء مراكز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة
بحماية خاصة

في ذلك اعتماد
تعريفات الوضع
البيئي الجيد
واألهداف
قرار االجتماع
التاسع عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.22/7
برنامج الرصد
والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير
التقييم ذات الصلة
قرار االجتماع
العشرين
لألطراف
المتعاقدة
.23/6 - IG
تقرير وضع
الجودة في البحر
األبيض المتوسط
2017
قرار االجتماع
الحادي
والعشرين
لألطراف
المتعاقدة
- .24/4IG
دراسات التقييم

قرار االجتماع
السادس عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.19/6
التعاون والشراكة
مع خطة عمل
البحر المتوسط
والمجتمع المدني

15000
€

€ 15000

25000
€

 15000من المشروع الثالث لتنفيذ نهج النظام
اإليكولوجي في البحر األبيض المتوسط

€ 0

14.2؛ 14.5؛ 17.17

€ 5000

€ 5000

10000
€

المنظمة البحرية الدولية ،وكالة السالمة البحرية األوروبية،
وحدة التنسيق
االتحاد من أجل المتوسط ،مبادرة WestMed

اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط
المنظمة البحرية الدولية ،وكالة السالمة البحرية األوروبية،
وحدة التنسيق
االتحاد من أجل المتوسط ،مبادرة WestMed

قرار محتمل
لالجتماع الثاني
والعشرين
لألطراف
المتعاقدة بشأن
استراتيجية
البحر المتوسط
لمنع التلوث
البحري الناجم
عن السفن
واالستجابة له
()2031-2022
وإجراءاتها

أهداف التنمية المستدامة  ،17 14 13 12 9 7 5 4 3وخاصة الغايتين ،12.4
و14.1

€ 50000

€ 37000

18000
€

27000
€

68000
€

64000
€

28970
€

€ 50000

€ 0

62000
€

 28970يورو بموجب اتفاقة التعاون الثنائية مع
إيطاليا
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وحدة التنسيق

برنامج مدبول ،مراكز األنشطة
اإلقليمية

اتفاقات متعددة األطراف بشأن البيئة ،برنامج األمم المتحدة للبيئة،
المؤسسات األكاديمية ،إنفورميا

وحدة التنسيق/مراكز األنشطة
اإلقليمية األخرى حسب الموضوع

الجهات المانحة العامة والخاصة ،أمانة اتفاقية التنوع االحيائي ،منظمة
األغذية والزراعة

قرار االجتماع
التاسع عشر
لألطراف
المتعاقدة
 IG.22/2االستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة
2025-2016
قرار االجتماع
السادس عشر
لألطراف
المتعاقدة
- IG.19/6
التعاون والشراكة
مع خطة عمل
البحر المتوسط
والمجتمع المدني

جميع غايات الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة؛ الغاية؛ 17.14

€ 0

€ 0

€ 0

22000
€

قرار االجتماع
العشرين
لألطراف
المتعاقدة
 :IG.23/5تنفيذ
نهج النظام
اإليكولوجي في
إدارة األنشطة
البشرية التي قد
تؤثر على البيئة
البحرية
والساحلية للبحر
األبيض المتوسط

كز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية خاصة

قرار االجتماع
الحادي
والعشرين
لألطراف
المتعاقدة
- IG24/07
اإلستراتيجيات
وخطط العمل
بموجب
البروتوكول
المتعلق بالمناطق
المشمولة بحماية
خاصة والتنوع
البيولوجي في
البحر المتوسط،
بما في ذلك خطة
العمل
اإلستراتيجية
لحفظ التنوع
البيولوجي في
منطقة البحر
المتوسط،
واإلستراتيجية
المتعلقة بفقمة
الراهب ،وخطط
العمل المتعلقة
بالسالحف
البحرية
واألسماك
الغضروفية
والنباتات
البحرية؛ تصنيف
أنواع الموائل
البحرية القاعية
لمنطقة البحر
المتوسط،
والقائمة

ب -مؤسسة مافا ( )MAVAقيد التفاوض

14.2؛ 14.5؛ 17.14

€ 20000

20000
€

40000
€

40000
€

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 885
المرجعية ألنواع
الموائل البحرية
والساحلية في
البحر المتوسط
قرار محتمل
لالجتماع الثاني
والعشرين
لألطراف
المتعاقدة بشأن
خطة العمل
اإلستراتيجية
لحفظ التنوع
البيولوجي في
منطقة البحر
األبيض المتوسط
لما بعد 2020

األطراف المتعاقدة ومؤسساتها األكاديمية

ز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية

األطراف المتعاقدة ،اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة
لليونسكو

قرار االجتماع
العشرين
لألطراف
المتعاقدة
 - IG.23/7تنفيذ
بروتوكول
اإلدارة المتكاملة
للمناطق
الساحلية)...( :
إطار العمل
المفاهيمي
للتخطيط المكاني
البحري
قرار االجتماع
الحادي
والعشرين
لألطراف
المتعاقدة
- IG.24/5
إطار العمل
اإلقليمي المشترك
لإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية

برنامج المتوسط

جميع غايات الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة؛ الغاية؛ 17.14

€ 17000

€ 7000

24000
€

€ 50000

€ 0

برنامج المتوسط

€ 539000

107800
€ 0

161700
€ 0

ميزانية الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط لعام 2022

ميزانية
الصندوق
االستئمان
ي للبحر
األبيض
المتوسط
لعام
2023

الميزانية
اإلجمالية
للصندوق
االئتماني
للبحر
األبيض
المتوسط
-2022
2023

برنامج اإلستراتيجية متوسطة األجل 5
وحدة التنسيق
برنامج مدبول
المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في
منطقة البحر األبيض المتوسط

2530410

€

التمويل
الخارجي
المضمون
-2022
2023

35000
€0

التمويل
الخارجي
غير
المضمو
ن
-2022
2023

€ 324000

696000
€

102000
€ 0

2195200
€

16500
€0

€ 0

50000
€

50000
€

€ 0

€ 0

€ 70000

88000
€

158000
€

€ 28970

€ 0
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€ 35000

45000
€

80000
€

€ 62000

95000
€

€ 88000

97000
€

185000
€

€ 6000

90000
€

€ 17000

47000
€

64000
€

200000
€

€ 0

€ 5000

40000
€

45000
€

€38240

€ 0

€ 0

15000
€

15000
€

€ 0

€ 0

€ 539000

107800
€ 0

161700
€ 0

2530410

€

35000
€0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

النتائج

€ 539000

107800
€ 0

161700
€ 0

2530410
€

35000
€0

النتائج

€ 539000

107800
€ 0

161700
€ 0

2530410
€

35000
€0

الخطة الزرقاء
مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المشمولة بحماية خاصة
مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية
مركز األنشطة اإلقليمية لإلعالم والتواصل
مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين

المجموع

برنامج اإلستراتيجية متوسطة األجل  6نحو رصد وتقييم ومعرفة ورؤية المتوسط والساحل التخاذ قرارات مستنيرة

النشاط الرئيسي (وسائل التنفيذ)

النتائج المتوقعة

المكون الرئيسي

المكون/المكونات
األخرى

الشركاء

قرارات مؤتمر
األطراف ذات الصلة

أهداف التنمية المستدامة

النتيجة  6.1إجراء أنشطة استشراف شاملة وتشاركية على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية ،مع بناء القدرات المرتبطة بها

 6.1.1دعم االنتقال نحو مستقبل
مستدام وشامل في منطقة المتوسط
آلفاق  - 2050إعادة البناء بشكل
أفضل باستخدام االستشارات
التشاركية االستراتيجية
(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
النشر ،مجموعة األدوات ،الدعم
الفني الوطني ،المشاريع التجريبية)

أ) وحدات تعليمية  MED2050حول السيناريوهات ومسارات
االنتقال؛ إتمام التقرير التجميعي  Med2050ونشره وتوزيعه؛
التواصل مع الجهات المتعاقدة فيما يتعلق بنتائج  Med2050وتأثيرها
على أولويات االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة.

وحدة التنسيق ،جميع
عناصر خطة عمل
البحر األبيض المتوسط
الخطة الزرقاء

ب) وضع مجموعة أدوات  ،Med2050بما في ذلك أفضل
الممارسات ،لدعم صنع القرار؛ نشر  MED 2050على المستويات
الوطنية/دون الوطنية/مستجمعات المياه :تجريبية؛ في العالقات مع
هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات الوطنية/المحلية.

وحدة التنسيق

المنطقة االقتصادية األوروبية؛ االتحاد
الدولي لحفظ الطبيعة والموارد
الطبيعية ،الصندوق العالمي للطبيعة،
جامعة إيكس مرسيليا وباري ونابولي؛
جامعة البوليتكنيك محمد السادس،
مدرسة الفنون التطبيقية في الهندسة
المعمارية والحضرية في الجزائر،
خبراء المتوسط حول المناخ والتغير
البيئي.

المنطقة الجنوبية ،وزارة االنتقال
اإليكولوجي ،الحوض المائي لملوية
(المغرب)

قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/4
دراسات التقييم

مشتركة بشكل خاص بين
أهداف التنمية المستدامة ،2
،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6
17 ،16 ،15 ،14

ميزانية الصندوق
االستئماني للبحر
األبيض المتوسط لعام
2022

ميزانية الصندوق
االستئماني للبحر
األبيض المتوسط لعام
2023

الميزانية اإلجمالية للصندوق
االئتماني للبحر األبيض
المتوسط 2023-2022

التمويل الخارجي
المضمون -2022
2023

التمويل الخارجي غير
المضمون -2022
2023

€ 55000

€ 35000

€ 90000

€ 737000

€ 20000

€ 55000

€ 35000

€ 90000

€ 40000

التعليقات

€ 20000

المنطقة الجنوبية ،الوكالة
الفرنسية للتنمية ،مؤسسة
فرنسا
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 6.1.2إعداد التحليل التشخيصي
العابر للحدود للبحر األبيض
المتوسط

ج) بناء الشراكة من خالل شبكة من معاهد االستشراف المتوسطي
على أساس  ،MED 2050وأعمال المتابعة.

وحدة التنسيق

د) دعم طرف متعاقد واحد إلجراء لتقييم "تدقيق المستقبل" للسياسات
الوطنية (.)2023

وحدة التنسيق

طرف متعاقد واحد على أساس تطوعي

وحدة التنسيق ،فريق
عمل برنامج التقييم
والرصد المتكاملين (بما
في ذلك ،مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين،
الخطة الزرقاء ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل)

مختبرات/سلطات برنامج التقييم
والرصد المتكاملين الوطنية المختصة؛
المؤسسات العلمية الوطنية والدولية
ذات الصلة؛ الهيئات الفنية للتوجيه
اإلطاري لالستراتيجية البحرية لالتحاد
األوروبي؛

أ) وضع منهجية للتحليل التشخيصي العابر للحدود؛ تحديد المشاكل
العابرة للحدود ذات األولوية للبحر األبيض المتوسط؛ تقييم
الخصائص االجتماعية واالقتصادية.

(الخبرة الداخلية ،االستشارات)

وحدة التنسيق،
برنامج تقييم
ومكافحة التلوث
البحري في المتوسط

االجتماع العشر
لألطراف المتعاقدة
 - .11/10IGبرنامج
المحيطات والمناطق
الساحلية الخاص
بالبحر المتوسط التابع
لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة للتصدي للتلوث
من األنشطة البرية

a .14

النتيجة  6.2برنامج التقييم والرصد المتكاملين المستند إلى العلم ،االستبصار والتقييمات األخرى ،وأدوات التقييم األخرى لتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات واتخاذ القرار

أ) تقديم الدعم الفني والمالي لدعم مجموعة الساحل والهيدروغرافيا
لبرنامج التقييم والرصد المتكاملين لما ال يقل عن  7بلدان فيما يخص
المؤشر المشترك  ،16بما في ذلك توفير جودة البيانات ذات الصلة،
باإلضافة إلى تقديم التقارير باستخدام نظام معلومات برنامج التقييم
والرصد المتكاملين.
ب) إعداد صحائف وقائع التقييم الوطني لمؤشرات مختارة.

€ 173000

قرار االجتماع
الخامس عشر
لألطراف المتعاقدة
 - IG.17/6تنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
إدارة األنشطة البشرية
التي قد تؤثر على
البيئة البحرية
والساحلية للبحر
األبيض المتوسط

مركز األنشطة
اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير ذات
األولوية

€ 0

€ 30000

€ 175000

€ 0

€ 348000

€ 30000

برنامج المتوسط مشروع
برنامج المتوسط لألطفال
 850000( 1.1دوالر)

€ 697000

€1636679

€ 48000

€60000

€ 0

المشروع الثالث لتنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
المتوسط ( 58000دوالر)

ج) إعداد منهجية وتقييم خط األساس بالنسبة للمؤشر المشترك .15

 6.2.1تعزيز تنفيذ برامج الرصد
الوطنية المستندة إلى برنامج التقييم
والرصد المتكاملين لجميع
المجموعات وتقديم بيانات مضمونة
الجودة

د) تقديم الدعم الفني والمالي لمجموعة مكافحة التلوث والقمامة
لبرنامج التقييم والرصد المتكاملين لما ال يقل عن  10دول لضمان
تقديم بيانات مضمونة الجودة ،باإلضافة إلى تقاريرها باستخدام نظام
معلومات برنامج التقييم والرصد المتكاملين.

برنامج مدبول

(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
فرقة العمل لبرنامج التقييم والرصد
المتكاملين ،المساعدة الوطنية
والدورات التدريبية)
هـ) تقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ برامج مراقبة التنوع البيولوجي
والتلوث المشتركة المحددة في المناطق البحرية المحمية وفي مناطق
الضغط العالي ،بما في ذلك توفير جودة البيانات ذات الصلة،
باإلضافة إلى التقارير الوطنية ذات الصلة باستخدام نظام معلومات
برنامج التقييم والرصد المتكاملين .تطوير صحائف حقائق التقييم
الوطني لمؤشرات مختارة.

و) تنفيذ برنامج مشترك للرصد والتقييم بشأن األنواع غير األصلية
على المستوى الوطني ودون اإلقليمي واإلبالغ عن النتائج من خالل
نظام معلومات برنامج التقييم والرصد المتكاملين؛ دعم تقييم خط
األساس على المستوى الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي لألنواع غير
األصلية ،إعداد صحائف حقائق التقييم الوطنية لمؤشرات مختارة.

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المشمولة بحماية
خاصة

وحدة التنسيق ،فريق
عمل برنامج التقييم
والرصد المتكاملين

مختبرات/سلطات برنامج التقييم
والرصد المتكاملين الوطنية المختصة؛
المؤسسات العلمية الوطنية والدولية
ذات الصلة؛ الهيئات الفنية للتوجيه
اإلطاري لالستراتيجية البحرية لالتحاد
األوروبي؛

االجتماع السابع عشر
لألطراف المتعاقدة
 - IG.20/4تنفيذ
خارطة الطريق لنهج
النظام اإليكولوجي
لخطة عمل البحر
األبيض المتوسط:
األهداف البيئية
والتشغيلية لمنطقة
المتوسط ،والمؤشرات
والجدول الزمني لتنفيذ
خارطة العمل على
النظام البيئي
قرار االجتماع الثامن
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.21/3
نهج النظم البيئية بما
في ذلك اعتماد
تعريفات الوضع البيئي
الجيد واألهداف
قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف
المتعاقدةIG.22/7 -
برنامج الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلة
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقد - IG.24/4
دراسات التقييم

 114130يورو بموجب
اتفاقة التعاون الثنائية مع
إيطاليا

€ 30000

€ 20000

€ 50000

€374130

€ 0

 14.1 ;14.1أ

المشروع الثالث لتنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
المتوسط ،برنامج التقييم
والرصد المتكاملين-المناطق
البحرية المحمية ،المشروع
الثاني لمكافحة القمامة
البحرية في المتوسط
( 317000دوالر)

 34240يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا

€ 5000

€ 5000

€ 10000

€437240

€30000

المشروع الثالث لتنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
المتوسط ،برنامج التقييم
والرصد المتكاملين-المناطق
البحرية المحمية ،المشروع
الثاني لمكافحة القمامة
البحرية في المتوسط
( 492391دوالر)
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 11410يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا
أ) تحديد معايير التقييم ومناقشتها من قبل مجموعات المراسلة حول
الرصد في البحر المتوسط لعدد من المؤشرات المشتركة ،بما في ذلك
الموائل البحرية.ب) تحديد مقاييس التقييم المحددة لعدد من المؤشرات
المشتركة ،بما في ذلك الموائل البحرية.ج) إجراء تقييمات خط
األساس دون اإلقليمية لألنواع غير األصلية.

د) تحديد معايير التقييم للمؤشر  16وتقديمها إلى مجموعة المراسلة
حول الرصد في البحر المتوسط  -الساحل والهيدروغرافيا.
هـ) تحديد مقاييس التقييم لعدد من المؤشرات المشتركة.
 6.2.2ترقية مكون التقييم لبرنامج
التقييم والرصد المتكاملين بما في
ذلك التقييم المتكامل المحتمل لجميع
مجموعات برنامج التقييم والرصد
المتكاملين :التركيز على معايير
وعتبات التقييم (المؤشر المشترك
،21 ،17 ،16 ،14 ،13 ،6 ،2 ،1
 ،23 ،22المؤشر المشترك المرشح
)()(CCI 25خبرة داخلية،
استشارات ،فرقة العمل المعنية
ببرنامج التقييم والرصد المتكاملين،
مجموعات المراسلة حول الرصد
في البحر المتوسط)

و) المنهجية والتقييم اإلقليمي الفرعي لخط األساس للمؤشر المشترك
 16والمؤشر المشترك المرشح (.)CCI 25

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المشمولة بحماية
خاصة

فريق عمل برنامج
التقييم والرصد
المتكاملين ،الخطة
الزرقاء ،مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

مركز األنشطة
اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير ذات
األولوية

ز) اقتراح جداول الرصد والتقييم محدثة/جديدة للمؤشرات المشتركة
اإللزامية حسب االقتضاء (.) 10، 9،EO 5
مركز األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل

ح) إعداد أطلس نظم المعلومات الجغرافية لمقاييس الرصد ومقاييس
التقييم لدمجها في نظام معلومات برنامج التقييم والرصد المتكاملين.
ط) تعديل منهجية برنامج التقييم والرصد المتكاملين بشأن التقييمات
المتكاملة وتطويرها بشكل أكبر.
ي) مناقشة مقترحات لترقية برنامج التقييم والرصد المتكاملين من قبل
مجموعات المراسلة حول الرصد في المتوسط ،واجتماع مشروع
تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي في المتوسط حول التلوث والقمامة
والحبوب الخشنة.

مختبرات/سلطات برنامج التقييم
والرصد المتكاملين الوطنية المختصة؛
المؤسسات العلمية الوطنية والدولية
ذات الصلة؛ الهيئات الفنية للتوجيه
اإلطاري لالستراتيجية البحرية لالتحاد
األوروبي؛

المرصد الوطني للبيئة والتنمية
المستدامة ،جهاز شؤون البيئة
المصري ،معهد إسرائيل لبحوث
المحيطات والبحيرات ،المركز الوطني
للبحوث العلمية ،اتفاقية السلع البيئية،
 ،MMEMWEاآلفاق االفريقية لتعلّم
الكبار ،مرفق البيئة العالمية

برنامج مدبول

ك) مزيد من التقدم فيما يتعلق بمعايير التقييم وعتبات المؤشرات
المشتركة لبرنامج التقييم والرصد المتكاملين  13و 14و 17و18
و 22و ،23وإن أمكن أيضًا على المستوى دون اإلقليمي ،بنا ًء على
توافر البيانات.

ل) وضع مقترح بشأن مقاييس التقييم المتكاملة حسب االقتضاء عبر
المجموعات.

وحدة التنسيق

فريق عمل برنامج
التقييم والرصد
المتكاملين

أ) تقييم حالة المؤشرات المشتركة المرشحة إلدراجها كمؤشرات
إلزامية مشتركة.

وحدة التنسيق

فريق عمل برنامج
التقييم والرصد
المتكاملين

 6.2.3زيادة تطوير مؤشرات
برنامج التقييم والرصد المتكاملين
المشتركة
(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
فرقة العمل المعنية ببرنامج التقييم
والرصد المتكاملين ،مجموعات
المراسلة حول الرصد في البحر
المتوسط)

ب) تطوير إستراتيجية المراقبة البحرية لبرنامج التقييم والرصد
المتكاملين والمؤشرات البحرية.

ج) المؤشرات المشتركة للهدفين البيئيين  4و.5

وحدة التنسيق

فرقة العمل المعنية
ببرنامج التقييم والرصد
المتكاملين ،المركز
اإلقليمي لالستجابة في
حاالت الطوارئ الناشئة
عن التلوث البحري في
المتوسط

وحدة التنسيق ،مركز
األنشطة اإلقليمية
للمناطق المشمولة
بحماية خاصة

فريق عمل برنامج
التقييم والرصد
المتكاملين

التوجيه اإلطاري لالستراتيجية البحرية
لالتحاد األوروبي ،المنطقة االقتصادية
األوروبية ،أوسبار ،البحار اإلقليمية
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

المجلس العام لمصايد األسماك في
المتوسط

قرار االجتماع
الخامس عشر
لألطراف المتعاقدة
 - IG.17/6تنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
إدارة األنشطة البشرية
التي قد تؤثر على
البيئة البحرية
والساحلية للبحر
األبيض المتوسطقرار
االجتماع السابع عشر
لألطراف المتعاقدة
 - IG.20/4تنفيذ
خارطة الطريق لنهج
النظام اإليكولوجي
لخطة عمل البحر
األبيض المتوسط:
األهداف اإليكولوجية
والتشغيلية المتوسطية
والمؤشرات والجدول
الزمني لتنفيذ خريطة
طريق نهج النظام
اإليكولوجيقرار
االجتماع الثامن عشر
لألطراف المتعاقدة
 - IG.21/3نهج النظم
البيئية بما في ذلك
اعتماد تعريفات
الوضع البيئي الجيد
واألهدافقرار
االجتماع التاسع عشر
لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/7برنامج
الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلةقرار
االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/4 -
دراسات التقييم

 .14 ;14.1أ

€ 0

€112410

المشروع الثالث لتنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
المتوسط

€ 57000

 14.1 ;14.2أ

€ 50000

 14.1 ;14.2أ

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.22/7
برنامج الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلة
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/4
درات التقييم

€ 5000

€ 5000

€ 10000

المشروع الثالث لتنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
المتوسط ،برنامج التقييم
والرصد المتكاملين-المناطق
البحرية المحمية ،المشروع
الثاني لمكافحة القمامة
البحرية في المتوسط
( 123789دوالر)

€ 0

€ 50000

€ 0

€ 100000

€ 0

€ 38000

€ 57060

€ 30000

المشروع الثالث لتنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
المتوسط ( 47000دوالر)

 57060يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا

 45650يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا
 .14 ;14.2 ;.14.1أ

€ 0

€ 0

€ 0

€65650

مشروع برنامج المتوسط
لألطفال 2.1

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 889

 6.2.4تسليم تقرير حالة الجودة في
المتوسط ()QSR( 2023الخبرة
الداخلية ،التقييمات المواضيعية،
المشاورات مع الشركاء ،خرائط
نظام المعلومات الجغرافية ،فرقة
العمل المعنية ببرنامج التقييم
والرصد المتكاملين ،مجموعات
المراسلة حول الرصد في المتوسط)

د) إعداد صحائف وقائع إرشادات برنامج التقييم والرصد المتكاملين
المحدثة لعدد من المؤشرات المشتركة بما في ذلك  13و 14و17
و 18و 20و 21و 22و.23

وحدة التنسيق

فريق عمل برنامج
التقييم والرصد
المتكاملين

هـ) اختبار المنهجية المحدثة المتعلقة بالمؤشر المشترك المرشح
( )CCI 25في سبعة بلدان مؤهلة من مرفق البيئة العالمية (ألبانيا،
الجزائر ،مصر ،لبنان ،ليبيا ،المغرب ،تونس)

وحدة التنسيق ،مركز
األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج
التدابير ذات األولوية

فريق عمل برنامج
التقييم والرصد
المتكاملين

أ) التقييمات المواضيعية لألهداف البيئية  6 ،4 ،3 ،2 ،1تساهم في
إعداد التقرير عن حالة النوعية لمنطقة المتوسط لعام  2023مع التقدم
نحو التكامل مع األهداف البيئية األخرى حسب االقتضاء ،اجتماع
مجموعة المراسلة حول الرصد في المتوسط.

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المشمولة بحماية
خاصة ،مجموعة
المراسلة حول
الرصد في البحر
المتوسط المعنية
بالتنوع البيولوجي

ب) التقييمات المواضيعية لألهداف البيئية  5و 9و 10تساهم في
تقرير حالة الجودة في المتوسط  2023بينما تتقدم نحو التكامل بين
هذه األهداف البيئية الثالثة وحسب االقتضاء مع األهداف البيئية
األخرى  1و 7و 8لمجموعة برنامج التقييم والرصد المتكاملين للتنوع
البيولوجي والساحل والهيدروغرافيا ،حسب االقتضاء وجدوى؛ عقد
اجتماع مجموعة المراسلة حول الرصد في البحر ()CORMON
سنويًا.

برنامج مدبول،
مجموعة المراسلة
حول الرصد في
البحر المهنية بالتلوث
والقمامة

ج) التقييمات المواضيعية لألهداف البيئية  5و 9و 10تساهم في تقرير
حالة الجودة في المتوسط  2023بينما تتقدم نحو التكامل بين هذه
األهداف البيئية الثالثة وحسب االقتضاء مع األهداف البيئية األخرى
 1و 7و 8لمجموعة برنامج التقييم والرصد المتكاملين للتنوع
البيولوجي والساحل والهيدروغرافيا ،حسب االقتضاء وجدوى؛ عقد
اجتماع مجموعة المراسلة حول الرصد في البحر ()CORMON
سنويًا.

مركز األنشطة
اإلقليمية لبرنامج
التدابير ذات
األولوية ،مجموعة
المراسلة حول
الرصد في البحر
المتوسط  -الساحل
والهيدروغرافيا.

د) تقرير حالة الجودة في المتوسط للعام  2023المتكامل ،بما في ذلك
تسليم التوصيات من خالل عملية شاملة والتعاون مع المجتمع العلمي
والشركاء الرئيسيين؛ عقد مشاورات سنوية مع الشركاء الرئيسيين،
تسليم التقارير النهائية إلى اجتماع مجموعة عمل البحر المتوسط
مشروع تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي ،اجتماع فرقة عمل خطة عمل
البحر المتوسط ،االجتماع الثالث والعشرون لألطراف المتعاقدة.

وحدة التنسيق،
مجموعات المراسلة
حول الرصد في
البحر المتوسط
المتكاملة

ه) إعداد وتحليل البيانات المكانية لبيانات المراقبة المجمعة حسب
مكونات خطة العمل المتوسطية ألغراض تقرير حالة الجودة في
المتوسط لعام .2023

و) نشر منتجات تقرير حالة الجودة في المتوسط لعام  2023حول
الرصد والتقييم المعد من قبل مكونات خطة العمل الخاصة بالبحر
المتوسط من خالل إنتاج خرائط  web-Storyالمدمجة مع خرائط
نظام المعلومات الجغرافية ،والرسوم البيانية لتحليل البيانات
(المخططات الدائرية والشريطية) ،محتويات الوسائط المتعددة،
لتعزيز ثمار إنجازات اتفاقية برشلونة.

 11.3و.13أ و14

الوكالة األوروبية للبيئة

 22830يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا
€ 10000

وحدة التنسيق ،مركز
األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية
خاصة ،مركز األنشطة
اإلقليمية لبرنامج
التدابير ذات األولوية،
فرقة العمل لبرنامج
التقييم والرصد
المتكاملين

وحدة التنسيق ،عناصر
خطة عمل البحر
األبيض المتوسط
مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل
وحدة التنسيق

قاعدة بيانات الموارد العالمية التابعة
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،جامعة
جنيفا ،الوكالة األوروبية للبيئة ،االتفاق
المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر
األسود والبحر المتوسط والمنطقة
المتاخمة من المحيط األطلسي ،المنطقة
المتوسطية ،المجلس الدولي الستكشاف
البحار ،مركز البحوث المشترك ،الخ.

قاعدة بيانات الموارد العالمية التابعة
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،جامعة
جنيفا

قاعدة بيانات الموارد العالمية التابعة
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،جامعة
جنيفا

قرار االجتماع
الخامس عشر
لألطراف المتعاقدة
 - IG.17/6تنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
إدارة األنشطة البشرية
التي قد تؤثر على
البيئة البحرية
والساحلية للبحر
األبيض المتوسطقرار
االجتماع السابع عشر
لألطراف المتعاقدة
 - IG.20/4تنفيذ
خارطة الطريق لنهج
النظام اإليكولوجي
لخطة عمل البحر
األبيض المتوسط:
األهداف اإليكولوجية
والتشغيلية المتوسطية
والمؤشرات والجدول
الزمني لتنفيذ خريطة
طريق نهج النظام
اإليكولوجيقرار
االجتماع الثامن عشر
لألطراف المتعاقدة
 - IG.21/3نهج النظم
البيئية بما في ذلك
اعتماد تعريفات
الوضع البيئي الجيد
واألهدافقرار
االجتماع التاسع عشر
لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/7برنامج
الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلةقرار
االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/4 -
دراسات التقييم

€ 10000

€ 20000

المشروع الثالث لتنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
المتوسط ( 51000دوالر)،
ABIOMED

€114830

 22830يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا

€ 25000

€ 25000

€ 50000

€186830

€ 0

 14.1 ;14.1أ

المشروع الثالث لتنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
المتوسط ،برنامج التقييم
والرصد المتكاملين-المناطق
البحرية المحمية ،المشروع
الثاني لمكافحة القمامة
البحرية في البحر المتوسط
( 200000دوالر)

 22830يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا
€ 0

€ 0

جميع غايات الهدف  14من
أهداف التنمية المستدامة

€ 20000

€ 0

€ 20000

€ 0

€52830

لمشروع الثالث لتنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
المتوسط ( 36000دوالر)

 22830يورو بموجب
اتفاقة التعاون الثنائية مع
إيطاليا

€22830

هـ) و)  42400يورو
بموجب اتفاقة التعاون الثنائية
مع إيطاليا
€ 0

€ 20000

€ 20000

€ 42400

€ 0

ح) المفوضية األوروبية -
مشروع تقييم التنوع
البيولوجي والتدابير عبر
البحر األبيض المتوسط
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أ) إعداد إطار لضمان استخدام فعال واستراتيجي مبسط للتحليل
االجتماعي واالقتصادي واألدوات المرتبطة في برنامج األمم المتحدة
للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط (.)2027-2022

 6.2.5تعزيز استخدام التحليل
االجتماعي واالقتصادي واألدوات
المرتبطة في نظام برنامج األمم
المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر
المتوسط
(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
المساعدة الفنية الوطنية)

وحدة التنسيق وجميع
مركز األنشطة اإلقليمية

منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ،مجموعة العمل لبرنامج
التدابير والتحليل االقتصادي
واالجتماعي

الخطة الزرقاء

ب) دعم الجهات المتعاقدة في إجراء التقييم االجتماعي واالقتصادي
للتدابير الرامية إلى تحقيق الحالة البيئية الجيدة.

أ) تحديث لوحة معلومات االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة.

الخطة الزرقاء

مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المشمولة
بحماية خاصة

تقييم التنوع البيولوجي والتدابير عبر
البحر األبيض المتوسط بقيادة المركز
اليوناني للبحوث البحرية ،المفوضية
األوروبية

وحدة التنسيق

منظمة األغذية والزراعة ،المجلس العام
لمصايد األسماك في المتوسط ،االتحاد
الدولي لحفظ الطبيعة والموارد
الطبيعية ،منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ،اليونسكو،
اليونيسيف ،قاعدة بيانات الموارد
العالمية التابعة لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة

 6.2.6متابعة لوحة معلومات
االستراتيجية المتوسطية للتنمية
المستدامة ومؤشرات االستهالك
واإلنتاج المستدامان
(خبرة داخلية ،استشارات)

 6.2.7تحليل تأثيرات كوفيد19-
باستخدام نهج الصحة الواحدة على
البيئة والتنمية في المتوسط

ب) تحديث قاعدة بيانات مؤشرات االستهالك واإلنتاج المستدامين
بالتنسيق مع مرصد الخطة الزرقاء.

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

الخطة الزرقاء

أ) إصدار منشور ( )2023باستخدام اإلحصاءات الدولية المتوفرة
والتي تشمل على األقل عام .2020

الخطة الزرقاء

وحدة التنسيق

قرار االجتماع السابع
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.20/4
تنفيذ خارطة الطريق
لنهج النظام
اإليكولوجي لخطة
عمل البحر األبيض
المتوسط :األهداف
البيئية والتشغيلية
لمنطقة البحر األبيض
المتوسط ،والمؤشرات
والجدول الزمني لتنفيذ
خارطة طريق نهج
النظام اإليكولوجي
قرار االجتماع الثامن
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.21/3
نهج النظم البيئية بما
في ذلك اعتماد
تعريفات الوضع البيئي
الجيد واألهداف
قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف
المتعاقدة IG.24/4 -
برنامج الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلة

قرار االجتماع
العشرين لألطراف
المتعاقدة :IG.23/4
تنفيذ ورصد
االستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة –2016
 2025وخطة العمل
اإلقليمية بشأن
االستهالك واإلنتاج
المستدامين في البحر
األبيض المتوسط

بروتوكول حماية
البحر األبيض
المتوسط من التلوث
من مصادر وأنشطة
برية ،برنامج العمل
االستراتيجي للبحر
المتوسط ،االستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة

مشترك

€ 3000

مشترك

€ 10000

 6.3.1تعزيز القدرات الوطنية
لتطبيق ممارسات الرصد والتقييم
المنسقة والموحدة المتعلقة بالتلوث
والقمامة البحرية بما يتماشى مع
برنامج التقييم والرصد المتكاملين

أ) دعم مختبرات برنامج مدبول/برنامج التقييم والرصد المتكاملين
الوطنية لتطبيق الممارسات المختبرية الجيدة لرصد الملوثات في
الكائنات الحية والرواسب ،وكذلك للعالمات الحيوية إذا كان ذلك

برنامج مدبول

وحدة التنسيق ،فريق
عمل برنامج التقييم
والرصد المتكاملين

الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ السلطات
الوطنية المختصة المعنية ببرنامج
التقييم والرصد المتكاملين؛ المؤسسات

€ 5000

€ 15000

€ 15000

€ 0

مشترك

€ 5000

a .14

النتيجة  6.3تنفيذ برنامج التقييم والرصد المتكاملين ورصد البيئة والتنمية يوفران بيانات محدثة ومضمونة الجودة لدعم صنع القرار من قبل األطراف المتعاقدة وتقييم حالة البيئية الجيدة.

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.22/7
برنامج الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر

€ 15000

€ 18000

€ 12469

€ 0

a .14

€ 0

€ 5000

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 173000

€ 192000

€ 365000

€344190

€345000

€ 80000

€ 80000

€ 160000

€ 0

€ 0
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(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
المسح الميداني ،المختبرات
الوطنية ،التدريب ،فرقة العمل
لبرنامج التقييم والرصد المتكاملين)

العلمية؛ التوجيه اإلطاري لالستراتيجية
البحرية لالتحاد األوروبي

ممكنًا ،من خالل تنظيم اختبارات الكفاءة والدورات التدريبية ذات
الصلة.

ب) إعداد اقتراح الختبار الكفاءة بين المعايرة ،الدورات التدريبية
إلثراء المغذيات (المغذيات والكلوروفيل أ) في مياه البحر.

 6.3.2ضمان صيانة منصة
 InfoMapوتطورها نحو التكامل
الكامل لقواعد البيانات المتاحة
واستشارات البيانات المتكاملة
(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
الخدمات التعاقدية)

أ) ترقية البنية التحتية التكنولوجية لمنصة  InfoMapووحدات نظام
 InfoMapودراسة جدوى حول الترحيل نحو استضافة البنية التحتية
السحابية وتوفير الخدمات والتطبيقات بما يتماشى مع التحول الرقمي
والتحسين.

ب) تحديد نقاط الضعف وإعداد األنظمة لتعزيز ميزات األمان الحالية
لمنع الهجمات اإللكترونية.

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

جميع عناصر خطة
عمل البحر األبيض
المتوسط

ال ينطبق

ج) دمج قواعد بيانات ومنتجات خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط
و/أو جعلها قابلة للتشغيل المتبادل مع منصة .InfoMAP

األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلة
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/4
دراسات التقييم

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.22/7
برنامج الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلة
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/4
دراسات التقييم

مشترك مع جميع غايات
الهدف  14من أهداف التنمية
المستدامة ،وخاصة -14أ
ولكن أيضًا ،9 ،8 ،6 ،5
15 ،13 ،12

€ 6000

€ 7000

€ 13000

€28530

€ 0

أ) صيانة نظام اإلبالغ وضبطه وتحديثه.

 6.3.3ضمان التشغيل الفعال لنظام
تقديم التقارير عبر اإلنترنت في
اتفاقية برشلونة.
(خبرة داخلية ،مساعدة فنية وطنية
ودورات تدريبية ،خدمات
تكنولوجيا المعلومات)

ب) إدارة النظم :إدارة وتحديث الملفات الشخصية ،المستخدمون،
حقوق الوصول.

ج) تحديث المكون وإعداد الوحدات التعليمية لدمج البيانات الخارجية.

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

وحدة التنسيق

ال ينطبق

قرار االجتماع
العشرين لألطراف
المتعاقدة - IG.23/1
الصيغة المنقحة لتقديم
التقارير بشأن تنفيذ
اتفاقية برشلونة لحماية
البيئة البحرية والمنطقة
الساحلية للبحر األبيض
المتوسط
وبروتوكوالتها

مشترك مع جميع غايات
الهدف  14من أهداف التنمية
المستدامة ،وخاصة -14أ
ولكن أيضًا ،9 ،8 ،6 ،5
15 ،13 ،12

€ 6000

€ 7000

€ 13000

€ 0

€ 15000

د) توفير المساعدة والتدريب المخصصين للوصول إلى وحدات إعداد
تقارير نظام اإلبالغ التفاقية برشلونة وملئها.

أ) صيانة نظام اإلبالغ وضبطه وتحديثه.

 6.3.4ضمان التشغيل الفعال لنظام
اإلبالغ المتعلق بالميزانية األساسية
الوطنية

ب) إدارة النظم :إدارة وتحديث الملفات الشخصية ،المستخدمون،
حقوق الوصول.
ج) المساعدة والتدريب المخصصين للوصول إلى وحدات إعداد
التقارير الخاصة بالميزانية األساسية الوطنية وملئها.

(الخبرة الداخلية ،المساعدة الفنية
الوطنية ،الدورات التدريبية)
د) العالقة مع مكون سجل إطالق ونقل الملوثات ومكون سجل االتحاد
األوروبي ،وتعزيز وظائف التقييم على المستوى اإلقليمي ،ودون
اإلقليمي ،والوطني ،وعلى مستوى أحواض األنهار.

 6.3.5ضمان تطور مركز البيانات
نحو توحيد إدارة تدفقات

أ) تنفيذ تدفقات البيانات في مركز البيانات.

البروتوكول المتعلق
بالتلوث من مصادر
وأنشطة برية،
وبرنامج العمل
االستراتيجي للبحر
المتوسط ،وخطط
العمل الوطنية المحدثة

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

برنامج مدبول

مشترك مع جميع غايات
الهدف  14من أهداف التنمية
المستدامة ،وخاصة -14أ
ولكن أيضًا ،9 ،8 ،6 ،5
15 ،13 ،12

€ 6000

€ 7000

€ 13000

€ 0

€ 15000

الوكالة األوروبية للبيئة

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.22/7

مشترك مع جميع غايات
الهدف  14من أهداف التنمية
المستدامة ،وخاصة الغاية 14

€ 6000

€ 7000

€ 13000

€ 0

€ 15000

 28530يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا
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البيانات(خبرة داخلية ،مساعدة فنية
وطنية ،دورات تدريبية)

ب) تنقيد وترقية إدارة األنظمة لدليل المستخدمين والبرامج الجماعية.

ج) المساعدة المخصصة والتدريب على الوصول إلى البرامجيات
الجماعية واستخدامها واستخدام قواميس البيانات ومستودع البيانات.
مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

د) دعم مكونات خطة عمل البحر المتوسط والمنظمات اإلقليمية لجمع
البيانات الوصفية والبيانات في فهرس البيانات الوصفية.

وحدة التنسيق ،عناصر
خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

المنطقة االقتصادية األوروبية ،فريق
العمل المعني بتبادل البيانات
والمعلومات والمعرفة في إطار التوجيه
اإلطاري لالستراتيجية البحرية

(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
المساعدة الفنية الوطنية ،الدورات
التدريبية ،فرقة عمل برنامج التقييم
والرصد المتكاملين)

 6.3.7ضمان التنفيذ الكامل للبنية
التحتية للبيانات المكانية
 InfoMAPللبيانات الجغرافية
والخرائط ()InfoMAPNode
(الخبرة الداخلية ،االستشارات،

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

برنامج مدبول ،مركز
األنشطة اإلقليمية
للمناطق المشمولة
بحماية خاصة ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لبرنامج التدابير ذات
األولوية

د) توفير دورات تدريبية للمساعدة والدعم المخصصين لفائدة
األطراف المتعاقدة لتتمكن من تنظيم بيانات الرصد وتحميلها والتحقق
من صحتها وإصدارها في  2022وفي  .2023إعداد برامج تعليمية
ونشرها على موقع برنامج التقييم والرصد المتكاملين لمساعدة
األطراف المتعاقدة في عمليات سير العمل.

برنامج مدبول ،مركز
األنشطة اإلقليمية
للمناطق المشمولة
بحماية خاصة ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لبرنامج التدابير ذات
األولوية

هـ) التنسيق والتعاون مع المنظمات اإلقليمية ذات الصلة (مثل االتفاق
المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر األسود والبحر األبيض المتوسط
والمنطقة المتاخمة من المحيط األطلسي ،والمجلس العام لمصايد
األسماك في المتوسط وما إلى ذلك) من أجل تسهيل الحوار بين
برنامج التقييم والرصد المتكاملين وأنظمة المعلومات وقواعد البيانات
الخاصة بها ،حسب االقتضاء.

وحدة التنسيق

أ) صيانة نظام  InfoMAPNodeوضبطه وترقيته .استطالع طبقات
المعلومات المتوفرة وتجميعها وتنفيذها في نظام .InfoMAPNode
تعزيز قابلية التشغيل البيني مع أنظمة معلومات الجهات المتعاقدة.

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.22/7
برنامج الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلة
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/4
دراسات التقييم
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة - IG.24/2
حسن اإلدارة
قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة
بشأن السياسات
المتعلقة بالبيانات
العامة

برنامج مدبول ،مركز
األنشطة اإلقليمية
للمناطق المشمولة
بحماية خاصة ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لبرنامج التدابير ذات
األولوية

ب) إعداد معايير البيانات وقواميس البيانات للمؤشرات المشتركة
لبرنامج التقييم والرصد المتكاملين (كل ما تبقى :جزء منها بدعم من
المشروع الثالث لتنفيذ نهج النظام اإليكولوجي في المتوسط).

ج) ترقية وتطوير مراقبة الجودة على تنسيقات البيانات واتساق
البيانات فيما يتعلق بالمؤشرات المشتركة في برنامج التقييم والرصد
المتكاملين (كل ما تبقى :جزء منها بدعم من المشروع الثالث لتنفيذ
نهج النظام اإليكولوجي في المتوسط).

قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة
بشأن السياسات
المتعلقة بالبيانات
العامة

مكونات خطة عمل
البحر األبيض المتوسط

أ) توسيع نظام معلومات برنامج التقييم والرصد المتكاملين (تطوير
وتحديث منصة األجهزة والبرمجيات) ليشمل جميع المؤشرات
المشتركة اإللزامية لبرنامج التقييم والرصد المتكاملين ،وجعله يشتغل
بكامل طاقته وتمكين األطراف المتعاقدة من اإلبالغ عن بيانات
الرصد الخاصة بها في  2020و 2021و.2022

 6.3.6استكمال وصيانة نظام
معلومات برنامج التقييم والرصد
المتكاملين ،مع التنفيذ الكامل لجميع
المؤشرات المشتركة لكي يتمكن
األطراف المتعاقدة من تحميل
بياناتها الخاصة بالرصد

برنامج الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلةقرار
االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/4 -
دراسات التقييمقرار
االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/2 -
حسن اإلدارة

أ وأيضًا األهداف ،8 ،6 ،5
15 ،13 ،12 ،9

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

مشترك مع جميع غايات
الهدف  14من أهداف التنمية
المستدامة ،وخاصة -14أ
ولكن أيضًا ،9 ،8 ،6 ،5
15 ،13 ،12

 74180يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا
€ 25000

€ 25000

€ 50000

€197180

€ 0

المشروع الثالث لتنفيذ نهج
النظام اإليكولوجي في
المتوسط ( 150000دوالر)

االتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في
البحر األسود والبحر األبيض المتوسط
والمنطقة المتاخمة من المحيط
األطلسي ،والمجلس العام لمصايد
األسماك في المتوسط ،إلخ.
قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.22/7
برنامج الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم

مشترك مع جميع غايات
الهدف  14من أهداف التنمية
المستدامة ،وخاصة -14أ
ولكن أيضًا ،9 ،8 ،6 ،5
15 ،13 ،12

€ 6000

€ 7000

€ 13000

€ 68480 0

€ 0

 68480يورو بموجب اتفاقة
التعاون الثنائية مع إيطاليا

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 893
المساعدة الفنية الوطنية ،الدورات
التدريبية ،المنصات)

ذات الصلة
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/4
دراسات التقييم
قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة
بشأن السياسات
المتعلقة بالبيانات
العامة

ب) توفير دورات تدريبية للمساعدة والدعم المخصصين لفائدة
األطراف المتعاقدة لتتمكن من تنظيم البيانات المكانية وتحميلها
واالطالع عليها .إنشاء ملفات تعريف المستخدمين والمجموعات
لـنظام .InfoMAPNode

ج) تطوير وتنفيذ نظام  Geoviewerلرؤية البيانات المسندة جغرافيًّا.

د) جمع الطبقات األساسية والمواضيعية وتطويرها ورؤيتها.

ه) دمج البيانات المكانية والبيانات الوصفية من المنظمات اإلقليمية في
منصة .InfoMapNode

 6.3.8تحسين استخدام األدوات
السحابية لمركز األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل لمستودع
المستندات ومنصة التعاون(الخبرة
الداخلية ،االستشارات ،اجتماعات
فريق العمل)

مكونات خطة عمل
البحر األبيض المتوسط

قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/2 -
حسن اإلدارة

أ) ترقية النظام وصيانته.
مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل
مكونات خطة عمل
البحر األبيض المتوسط

ب) إنشاء وصيانة مجموعات العمل على اإلنترنت.

(الخبرة الداخلية ،االستشارات)

ب) إعداد منتجات البيانات المجمعة مسبقًا كتجميع وإدماج البيانات
ألهداف مختلفة.

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

مكونات خطة عمل
البحر األبيض المتوسط

أ) تحليل منتجات خدمات كوبرنيكوس لتعزيز االستغالل الكامل لجمع
بيانات برنامج التقييم والرصد المتكاملين.

 .6.3.10إجراء تحليل بيانات
كوبرنيكوس/دمج خدمة
كوبرنيكوس لدعم المؤشرات وجمع
البيانات واستيعابها
(الخبرة الداخلية ،االستشارات)

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل
ب) استخدام منتجات خدمات كوبرنيكوس ودمجها في البرامج
الوطنية لألطراف المتعاقدة في برنامج التقييم والرصد المتكاملين.

قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة
بشأن السياسات
المتعلقة بالبيانات
العامة
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة - IG.24/2
حسن اإلدارة

أ) تنفيذ لوحة معلومات تحليالت البيانات بالكامل.
 6.3.9ضمان رؤية البيانات
المتكاملة من خالل لوحة تحكم
مخصصة (يتم دمجها في مركز
البيانات) (خبرة داخلية ،استشارات)

االتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في
البحر األسود والبحر األبيض المتوسط
والمنطقة المتاخمة من المحيط
األطلسي ،والمجلس العام لمصايد
األسماك في المتوسط ،إلخ.

مكونات خطة عمل
البحر األبيض المتوسط

قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة
بشأن السياسات
المتعلقة بالبيانات
العامة
قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.22/7
برنامج الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلة
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/4
دراسات التقييم
قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة
بشأن السياسات
المتعلقة بالبيانات
العامة

مشترك مع جميع غايات
الهدف  14من أهداف التنمية
المستدامة ،وخاصة الغاية 14
أ وأيضًا األهداف ،8 ،6 ،5
15 ،13 ،12 ،9

مشترك مع جميع غايات
الهدف  14من أهداف التنمية
المستدامة ،وخاصة -14أ
ولكن أيضًا ،9 ،8 ،6 ،5
15 ،13 ،12

مشترك مع جميع غايات
الهدف  14من أهداف التنمية
المستدامة ،وخاصة -14أ
ولكن أيضًا ،9 ،8 ،6 ،5
15 ،13 ،12
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أ) واقع الحال دراسة الجدوى فيما يتعلق بإمكانية تطوير نقطة وصول
شاملة للتكيف مع تغير المناخ ،بما في ذلك أفضل الممارسات
ودراسات الحالة والدروس المستفادة والنماذج أو األدوات الخاصة
بمنطقة المتوسط
 .6.3.11نحو تطوير منصة للتكيف
مع تغير المناخ

(خبرة داخلية ،استشارات ،اجتماع
إقليمي)

وحدة التنسيق ،الخطة
الزرقاء ،مركز األنشطة
اإلقليمية لبرنامج
التدابير ذات األولوية

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل
ب) نموذج أولي لمنصة تغير المناخ تركز على نظام "الوساطة
المعرفية" الذي يوفر الوصول إلى معلومات علمية مختارة وذات
صلة وثيقة في منطقة المتوسط

وحدة التنسيق ،الخطة
الزرقاء ،مركز األنشطة
اإلقليمية لبرنامج
التدابير ذات األولوية

أ) إعداد إرشادات/بروتوكوالت الرصد لبرنامج التقييم والرصد
المتكاملين ( CI23القمامة الكلية في قاع البحر ،القمامة الكبيرة في
الشواطئ؛ وكذلك النفايات الكبيرة العائمة ،ونفايات الشاطئي
الصغيرة ،والقمامة الصغيرة في قاع البحر) ،وكذلك المؤشر المرشح
 ،24بقدر اإلمكان ،بسبب توافر المدخالت العلمية ذات الصلة.

 .6.3.12تطوير بروتوكوالت
الرصد وإرشادات (الخبرة الداخلية،
االستشارات)

برنامج مدبول

ب) إعداد مبادئ توجيهية لرصد الجسيمات البالستيكية الدقيقة المشتقة
من محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومدخالت األنهار من
القمامة البحرية.

مركز األنشطة اإلقليمية
لالستهالك واإلنتاج
المستدامين

شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر
المناخي والبيئي

شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر
المناخي والبيئي

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.22/6
إطار العمل اإلقليمي
للتكيف مع تغير المناخ
للمناطق البحرية
والساحلية بالبحر
األبيض المتوسط
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة - IG.24/4
دراسات التقييم

مشترك مع جميع غايات
الهدف  14من أهداف التنمية
المستدامة ،وخاصة -14أ
ولكن أيضًا ،9 ،8 ،6 ،5
15 ،13 ،12

قرار االجتماع السابع
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.20/4
تنفيذ خارطة الطريق
لنهج النظام
اإليكولوجي لخطة
عمل البحر األبيض
المتوسط :األهداف
اإليكولوجية والتشغيلية
المتوسطية والمؤشرات
والجدول الزمني لتنفيذ
خريطة طريق نهج
النظام اإليكولوجيقرار
االجتماع الثامن عشر
لألطراف المتعاقدة
 - IG.21/3نهج النظم
البيئية بما في ذلك
اعتماد تعريفات
الوضع البيئي الجيد
واألهدافقرار
االجتماع التاسع عشر
لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/7برنامج
الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلةقرار
االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/4 -
دراسات التقييمقرار
االجتماع الثامن عشر
لألطراف المتعاقدة
 - IG.21/7خطة
العمل اإلقليمية بشأن
إدارة القمامة البحرية
في البحر المتوسط في
إطار المادة  15من
بروتوكول حماية
البحر األبيض
المتوسط من التلوث
من مصادر وأنشطة
برية
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وحدة التنسيق ،مركز
األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية
خاصة ،مركز األنشطة
اإلقليمية لبرنامج
التدابير ذات األولوية،
فرقة العمل لبرنامج
التقييم والرصد
المتكاملين

أ) االتفاق على االحتياجات واإلجراءات ذات األولوية لتعزيز الرصد
الموثوق والفعال من حيث التكلفة وتقييم الحالة البيئية الجيدة فيما
يتعلق بالمجموعة المعنية بالتلوث لبرنامج التقييم والرصد المتكاملين،
بما في ذلك استخدام أفضل المعارف والتكنولوجيات المتاحة في
واجهة العلوم والسياسات ،وبالتالي المساهمة أيضًا في خطة تنفيذ عقد
األمم المتحدة بشأن علم المحيطات.

مؤسسات العلمية؛ اليونسكو؛ اللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات؛
مجلس البحوث الوطني

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.22/7
برنامج الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلة
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/4
دراسات التقييم

برنامج مدبول
 .6.3.13توسيع وتحسين قدرات
الرصد والتنبؤ في البيئة البحرية من
خالل دمج شبكات أنظمة الرصد
والتنبؤ (المراصد األوقيانوغرافية)
عبر المتوسط

فريق عمل برنامج
التقييم والرصد
المتكاملين

ب) بحث إمكانية تطبيق تقنيات وأدوات النمذجة والتنبؤ ،حسبما هو
متاح ومناسب.

(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
الدورات التدريبية ،اجتماعات
العمل)
ج) تنظيم اجتماعات التنسيق والتدريب والعمل لتواصل المراصد
األوقيانوغرافية بين األطراف في البلدان المعنية مع اتحاد مشروع
( ILIADاإلطار الرقمي المتكامل لخدمات البيانات والمعلومات
البحرية الشاملة) التابع لالتحاد األوروبي من خالل نظام خطة العمل
الخاصة بالبحر المتوسط /برنامج األمم المتحدة للبيئة ،لدعم التنفيذ
المعزز لبرنامج التقييم والرصد المتكاملين من خالل الوصول إلى
بيانات المراصد العادية/في الوقت الحقيقي بشأن معايير مياه المحيط،
األنواع غير األصلية ،والقمامة بما في ذلك البالستيك الدقيق،
االنسكابات ،إلخ.

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المشمولة بحماية
خاصة

وحدة التنسيق ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل،
مكونات أخرى حسب
المعلمة التي يتم رصدها

اتحاد الشركاء األورومتوسطيين لمتابعة
مشروع  ODYSSEA (56شري ًكا)

أ) استكمال تطبيقي نموذج إدخال البيانات القياسي على الواب ( SDF
 )webودليل المناطق المشمولة بحماية خاصة على الواب ( SPA
 )Directory webوتشغيلهما وربطهما بمنصة التنوع البيولوجي في
المتوسط.

 .6.3.14الحفاظ على قواعد بيانات
التنوع البيولوجي حسب االقتضاء،
تحديث محتوى قواعد البيانات
بانتظام ووضع استراتيجية تشغيلية
إلدارة بيانات التنوع البيولوجي
البحري بما يتماشى مع سياسة إدارة
بيانات برنامج األمم المتحدة
للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط

ب) صيانة تطبيقي الواب المناطق البحرية المحمية في المتوسط
وقاعدة بيانات األنواع الغازية الدخيلة وتشغيلهما بالكامل ضمن منصة
التنوع البيولوجي المتوسطية.

ج) البيانات المتاحة على اإلنترنت على منصة التنوع البيولوجي
المتوسطية والمساهمة في التقرير عن حالة النوعية في منطقة
المتوسط لعام .2023

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المشمولة بحماية
خاصة

(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
المنصة)
د) إعداد إستراتيجية تشغيلية إلدارة البيانات في مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة بما يتماشى مع سياسة إدارة
بيانات برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط.

 .6.3.15تعزيز إطار رصد
استراتيجية البحر المتوسط للتنمية
المستدامة ومرصد إقليمي للبيئة
والتنمية

أ) توقيع اتفاق إطاري مع شعبة العلوم في برنامج األمم المتحدة للبيئة
و/أو قاعدة بيانات الموارد العالمية التابعة لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة.

الخطة الزرقاء

وحدة التنسيق ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل،
برنامج مدبول ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لالستهالك واإلنتاج
المستدامين ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لبرنامج التدابير ذات
األولوية ،الخطة
الزرقاء ،المركز
اإلقليمي لالستجابة في
حاالت الطوارئ الناشئة
عن التلوث البحري في
المتوسط

وحدة التنسيق ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل،

 14.1 ;14.1أ

€ 0

€ 0

شركاء خطط العمل ،شبكة المناطق
المحمية في منطقة المتوسط ،قاعدة
بيانات المتوسط لجنوح الحيتان ،االتفاق
المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر
األسود والبحر األبيض المتوسط
والمنطقة المتاخمة من المحيط
األطلسي ،المجلس العام لمصايد
األسماك في المتوسط ،الخ.

قاعدة بيانات الموارد العالمية التابعة
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،جامعة
جنيفا

قرار االجتماع
العشرين لألطراف
المتعاقدة - IG.23/4
تنفيذ ورصد
اإلستراتيجية

€ 0

 14.1 ;14.2أ

 14.1 ;14.2أ

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.22/7
برنامج الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلة
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/4
دراسات التقييم
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة - IG.24/2
حسن اإلدارة
قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة
بشأن السياسات
المتعلقة بالبيانات
العامة

€ 20000

14 ;14.2أ
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(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
االتفاقية اإلطارية ،اتفاقيات
الشراكة)

المتوسطية للتنمية
المستدامة -2025
 2016وخطة العمل
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين
في البحر األبيض
المتوسط
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة - IG.24/2
حسن اإلدارة
قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة
بشأن سياسة البيانات
العامة لخطة عمل
البحر المتوسط

مراكز األنشطة اإلقليمية
األخرى
ب) إنشاء مرصد البيئة والتنمية لخطة العمل الخاصة بالبحر
المتوسط ،بنا ًء على أدوات وتكنولوجيا حديثة على منصة مفتوحة
لتبادل البيانات.

ج)  4اتفاقيات مع شركاء وطنيين أو إقليميين لمنح الوصول إلى
بياناتهم من خالل المنصة المشتركة.

 .6.3.16دعم وتعزيز شبكات
وقدرات المراقبة الوطنية ودون
الوطنية
(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
حلقات العمل الوطنية)

أ) بناء القدرات على المستوى الوطني من خالل ورش العمل ،بما
يتماشى مع العمل المنجز لتعريف برنامج التقييم والرصد المتكاملين
الوطني في إطار نهج النظام اإليكولوجي (.)EcAp

الخطة الزرقاء

مركز األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل

أ) ربط نظام  MEDGIS-MARبنظام إدارة بيانات .Info-MAP

 .6.3.17تنسيق منصة تبادل
ورصد البيانات البحرية وبيانات
الشحن مع نظام إدارة بيانات Info-
MAP
(الخبرة الداخلية ،االستشارات،
فرقة برنامج التقييم والرصد
المتكاملين ،التوعية)

ب) استعراض قائمة المؤشرات؛ إعداد صحائف الوقائع واستعراضها
من قبل اجتماع مجموعة النفط والغاز البحرية ومجموعة المراسلة
حول الرصد في البحر المتوسط المعنية بالتلوث.

المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في
منطقة البحر األبيض
المتوسط

مركز األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل،
وحدة التنسيق

المنطقة االقتصادية األوروبية،
الوكاالت اإلقليمية والوطنية

قرار االجتماع التاسع
عشر لألطراف
المتعاقدة - IG.22/7
برنامج الرصد والتقييم
المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط
وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلة
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/4
دراسات التقييم
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة - IG.24/2
حسن اإلدارة
قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة
بشأن السياسات
المتعلقة بالبيانات
العامة
قرار مؤتمر األطراف
التاسع عشر
 - IG.22/3خطة
عمل المتوسط البحرية
في إطار بروتوكول
حماية البحر المتوسط
من التلوث الناجم عن
استكشاف واستغالل
الرصيف القاري وقاع
البحر وتربته التحتية
قرار مؤتمر األطراف
التاسع عشر
 - IG.22/7برنامج
الرصد والتقييم
المتكامل للبحر
المتوسط والساحل
ومعايير التقييم ذات
الصلة
قرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف
المتعاقدة - IG.24/2
حسن اإلدارة
قرار محتمل لالجتماع
الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة
بشأن سياسة البيانات

الموارد الخارجية (النشاط
لمدعوم جزئيًا من قبل
مشروع األطفال  2.1لبرنامج
المتوسط التابع لمرفق البيئة
العالمية من خالل نشاط
بعنوان "إعداد إطار عمل
مفاهيمي لمراقبة السواحل")
( 15000دوالر)

مشترك

14أ؛ 9.5

€ 0

€ 20000

€ 20000

€ 0
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العامة لخطة عمل
البحر المتوسط

€ 401000

€ 402000

€ 803000

€2717869

€425000

ميزانية الصندوق
االستئماني للبحر
األبيض المتوسط لعام
2022

ميزانية الصندوق
االستئماني للبحر
األبيض المتوسط لعام
2023

الميزانية اإلجمالية للصندوق
االئتماني للبحر األبيض
المتوسط 2023-2022

التمويل الخارجي
المضمون -2022
2023

التمويل الخارجي غير
المضمون -2022
2023

وحدة التنسيق

€ 0

€ 0

€ 0

€842540

€ 0

برنامج مدبول

€ 185000

€ 175000

€ 360000

€636960

€50000

المجموع

برنامج اإلستراتيجية
متوسطة األجل 6

المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ الناشئة
عن التلوث البحري في
منطقة البحر األبيض
المتوسط

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

الخطة الزرقاء

€ 86000

€ 87000

€ 173000

€ 79469

€ 20000

مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المشمولة بحماية
خاصة

€ 30000

€ 30000

€ 60000

€664480

€210000

مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير ذات
األولوية

€ 30000

€ 20000

€ 50000

€157830

€ 0

مركز األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل

€ 65000

€ 90000

€ 155000

€336590

€145000

مركز األنشطة اإلقليمية
لالستهالك واإلنتاج
المستدامين

€ 5000

€ 0

€ 5000

€ 0

€ 0

€ 401000

€ 402000

€ 803000

€2717869

€425000

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

النتائج

€ 401000

€ 402000

€ 803000

€2717869

€425000

النتائج

€ 401000

€ 402000

€ 803000

€2717869

€425000

المجموع
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برنامج اإلستراتيجية متوسطة األجل  7من أجل الدعوة المستنيرة والمتسقة والتوعية والتعليم واالتصال (برنامج التمكين)

النشاط الرئيسي (وسائل التنفيذ)

النتائج المتوقعة

المكون الرئيسي

المكون/المكونات
األخرى

الشركاء

قرارات مؤتمر األطراف ذات الصلة

أهداف التنمية المستدامة

ميزانية الصندوق
االستئماني للبحر
األبيض المتوسط لعام
2022

ميزانية الصندوق
االستئماني للبحر
األبيض المتوسط لعام
2023

الميزانية اإلجمالية
للصندوق
االئتماني للبحر
األبيض المتوسط
2023-2022

التمويل الخارجي
المضمون -2022
2023

التمويل الخارجي
غير المضمون
2023-2022

€ 54000

€ 54000

€ 108000

€767990

€119000

€ 0

€ 0

€ 0

€ 6500

€ 10000

التعليقات

النتيجة  7.1إعالم أصحاب المصلحة وواضعي السياسات بحالة البحر األبيض المتوسط وساحله وتوعيتهم بالقضايا البيئية ذات األولوية

أ) مجموعة أدوات االتصال للتقرير عن حالة النوعية للمنطقة المتوسطية
لعام  2023في إطار خطة اتصال على مستوى النظام تشمل مشاركة
وسائل اإلعالم وأنشطة التوعية.

وحدة التنسيق

مركز األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل

 7.1.1نشر المعرفة بحالة البحر
األبيض المتوسط وساحله
(الخبرة الداخلية ،فريق عمل
االتصاالت ،وسائل اإلعالم)

ب) تنظيم مواد االتصال واألحداث لتعزيز المعرفة ونشر المعلومات
حول نتائج تقييم الخطة الزرقاء ،أي حالة البيئة والتنمية في المتوسط
( )SoEDأو ( Med2025ما ال يقل عن  24مقالة على اإلنترنت في
السنة ،وندوتين على اإلنترنت/حدثين في السنة ،على األقل  5منشورات
في السنة ،ومواد االتصال مثل التقويم).

الخطة الزرقاء،
مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

قاعدة بيانات الموارد العالمية
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة  - IG.24/4دراسات التقييم
قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة  - IG.24/2حسن اإلدارة

.14أ

قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن حالة النوعية للمنطقة
المتوسطية لعام  :2023النهج والتواصل

€ 10000

€ 10000

€ 20000

أ) وثيقة استراتيجية االتصال لخطة عمل البحر المتوسط المحدثة للفترة
.2029-2024
 7.1.2ترقية وتنفيذ استراتيجية اتصال
خطة عمل البحر المتوسط
(الخبرة الداخلية ،فريق عمل
االتصاالت)

ب) وثيقة استراتيجية االتصال التشغيلية لخطة عمل البحر المتوسط
المحدثة لفترة السنتين .2025-2024
ج) تحديث موقع اليونيب/خطة عمل البحر المتوسط بانتظام؛ إنشاء
محتوى جديد.

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل ،وحدة
التنسيق

مكونات خطة عمل
البحر األبيض المتوسط
قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/2 -حسن اإلدارة

مشتركة خاصة مع غايات
الهدف  14من أهداف
التنمية المستدامة

€ 0

€ 10000

€ 20000

€ 10000

وحدة التنسيق ،مكونات
خطة العمل الخاصة
بالبحر المتوسط

د) نشرات إخبارية  - MED Newsو( MAP Newslettersتصدر
دوريا ً كل ثالثة أشهر).
أ) شريط فيديو قصير يسجل النتائج الرئيسية التي تحققت خالل فترة
السنتين (من المقرر عرضه خالل االجتماع  23لألطراف المتعاقدة).

 7.1.3إعداد وتنفيذ خطة االتصاالت
لالجتماع  23لألطراف المتعاقدة
(الخبرة الداخلية ،الخبرة الخارجية،
فريق االتصاالت ،اتفاقية البلد
المضيف لمؤتمر األطراف ،النشر،
الحدث الجانبي)

ب) إصدار خاص للنشرة اإلخبارية لخطة عمل البحر المتوسط يتناول
اإلنجازات الرئيسية في فترة السنتين.
ج) موقع االجتماع  23لألطراف المتعاقدة على اإلنترنت بالتعاون الوثيق
مع البلد المضيف.
د) جناح االتصاالت لالجتماع  23لألطراف المتعاقدة بالتعاون الوثيق مع
البلد المضيف.

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

وحدة التنسيق ،مكونات
خطة العمل الخاصة
بالبحر المتوسط

قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/2 -حسن اإلدارة

مشتركة خاصة مع غايات
الهدف  14من أهداف
التنمية المستدامة

€ 0

€ 15000

€ 25000

€ 15000

ه) كتيب تواصلي يسلط الضوء على النتائج الرئيسية التي تحققت في فترة
السنتين الحالية
و) كتيب تواصلي يركز على الموضوع الرئيسي لفترة السنتين.
 7.1.4نحو إستراتيجية إدارة
المعارف لخطة عمل البحر المتوسط:

أ) استراتيجية إدارة المعارف لخطة عمل البحر المتوسط.

قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة  - IG.24/2حسن اإلدارة

12.8

€ 10000

€ 0

€ 10000

€79890

€ 0

المشروع الثالث لتنفيذ
نهج النظام
اإليكولوجي في
المتوسط (8000
دوالر)

UNEP/MED IG.25/27
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تطوير منصة إدارة المعارف اإلقليمية
لخطة عمل البحر المتوسط مدمجة
بالكامل في منصة إدارة المعارف
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة مع إجراء
حوار وثيق مع مبادرة أخرى مثل
منصة إدارة المعارف لبرنامج
المتوسط.
(الخبرة الداخلية ،االستشارات ،فريق
العمل في مجال االتصاالت ،منصة
الواب ،المشاركة في األحداث ،توأم
تبادل المعارف ،االجتماعات
اإلقليمية)

ب) مركز المعارف لتنسيق كل التراث الوثائقي لنظام خطة العمل
الخاصة بالبحر المتوسط (مدمج في منبر المعارف).
ج) منبر المعارف لخطة عمل المتوسط كواجهة بينية عامة للعرض
المرئي للبيانات ويسلط الضوء على البيانات الرئيسية المستمدة من قواعد
البيانات المتعددة الخاصة بخطة عمل المتوسط.

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

وحدة التنسيق ،عناصر
خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

 79890يورو
بموجب اتفاقة التعاون
الثنائية مع إيطاليا

د) دمج التقرير عن حالة النوعية للمنطقة المتوسطية لعام  2023في منبر
المعارف إلجراء استشارة تفاعلية.
هـ) إنشاء منبر المعارف لبرنامج المتوسط وتزويده بمعلومات أساسية
توضح التقدم المحرز نحو تأثير برنامج المتوسط ومساهمته في األهداف
البيئية العالمية واإلقليمية .يتميز المنبر بواجهة بينية سهلة االستخدام
للغاية بما في ذلك وظائف البحث الفعالة والفالتر والقدرات التحليلية.
نشرات نصف سنوية لعرض التقدم المحرز في البرنامج المتوسط
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية.

مركز األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل،
مكونات خطة عمل
البحر األبيض المتوسط

ال ينطبق

و) التعاون والتآزر مع مشروع شبكة تبادل التعلم والموارد المائية الدولية
التابع لمرفق البيئة العالمية () ،IW: LEARNبما في ذلك المشاركة في
مؤتمر واحد من مؤتمرات المياه الدولية التابعة لمرفق البيئة العالمية بغية
عرض نتائج برنامج المتوسط بين مجموعة واسعة من الممارسين الفنيين
وممثلي الحكومات؛ إعداد ما ال يقل عن ثالث ( )3مالحظات عن تجربة
مرفق البيئة العالمية لنشر النتائج وتعزيز تكرار األساليب الناجحة
المطبقة في برنامج المتوسط؛ وتقييم إمكانية تنظيم توأمة مشروع IW:
 LEARNمع مشاريع وبرامج مرفق البيئة العالمية األخرى ذات الصلة
بغية تبادل المعارف وأفضل الممارسات واألساليب المبتكرة في مجاالت
األولوية المواضيعية لبرنامج المتوسط.

(وحدة تنسيق برنامج
المتوسط) ،برنامج
مدبول ،مركز األنشطة
اإلقليمية لبرنامج
التدابير ذات األولوية،
الخطة الزرقاء ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل

المصرف األوروبي لالستثمار،
المصرف األوروبي لإلنشاء
والتعمير ،برنامج المياه والتعليم
في منطقة األميركتين والكاريبي
التابع للبرنامج الهيدرولوجي
الدولي  -اليونسكو ،الشراكة
العالمية للمياه في منطقة
المتوسط

(وحدة تنسيق برنامج
المتوسط) برنامج
مدبول ،مركز األنشطة
اإلقليمية لبرنامج
التدابير ذات األولوية،
الخطة الزرقاء ،مركز
األنشطة اإلقليمية
للمناطق المشمولة
بحماية خاصة ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لالستهالك واإلنتاج
المستدامين ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل

المصرف األوروبي لالستثمار،
المصرف األوروبي لإلنشاء
والتعمير،

وحدة التنسيق

ز) تنظيم اجتماعين للتقييم السنوي لبرنامج المتوسط بهدف عقد منتدى
للتعلم من األقران بين حافظة البرنامج؛ الجمع بين مجموعة واسعة من
أصحاب المصلحة.

أ) منح النسخة التالية من جائزة مدينة إسطنبول الصديقة للبيئة خالل
االجتماع  23لألطراف المتعاقدة.

وحدة التنسيق

€ 0

€ 0

قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/2 -حسن اإلدارة
ب) االحتفال بالنسخة الثانية من جائزة  WeMedلالستدامة المتوسطية
لالعتراف ونشر الكلمة حول اإلنجازات البارزة لشركات االقتصاد
األخضر والدائري واألنظمة البيئية الداعمة.

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

أ) التواصل مع البرلمانيين :دليل البرلماني إلنقاذ البحر المتوسط.
ب) التواصل مع المجتمع المدني بما في ذلك الشباب والقطاع الخاص
لتعزيز حوار أصحاب المصلحة.

وحدة التنسيق

€ 0

قرار االجتماع السادس عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.19/6التعاون والشراكة مع
خطة عمل البحر المتوسط والمجتمع المدني
قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة  - IG.24/2حسن اإلدارة

€ 0

€ 0

€ 44000

مشتركة خاصة مع غايات
الهدف  14من أهداف
التنمية المستدامة

مكونات خطة عمل
البحر األبيض المتوسط

مركز األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل
ومكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط

€ 0

€ 0

برنامج المياه والتعليم في منطقة
األميركتين والكاريبي التابع
للبرنامج الهيدرولوجي الدولي -
اليونسكو ،الشراكة العالمية للمياه
في منطقة المتوسط ،االتحاد
الدولي لحفظ الطبيعة والموارد
الطبيعية في منطقة المتوسط،
الصندوق العالمي لحماية
الطبيعة في منطقة المتوسط

مركز األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل،
الخطة الزرقاء

 7.1.5الترويج لجوائز البحر األبيض
المتوسط(الخبرة الداخلية ،فريق
االتصاالت ،أحداث تسليم الجوائز)

 7.1.6تقوية مناصرة خطة عمل
البحر المتوسط لتعزيز إنفاذ اتفاقية
برشلونة واالمتثال لها وحشد دعم
أصحاب المصلحة الرئيسيين وصناع
السياسات لنهضة خضراء مدعومة
باالقتصاد الدائري واالقتصاد األزرق
المستدام.

قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن حالة النوعية للمنطقة
المتوسطية لعام  :2023النهج والتواصل

12.8

€ 4000

€ 0

€ 5000

€ 0

€ 9000

برنامج الجوار
األوروبي للتعاون
المشترك عبر الحدود
(+ )StandUp
ومبادرة DG-
NEAR)(SwitchMed II

€ 100000

€ 0

€ 30000

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 900
(الخبرة الداخلية ،فريق االتصاالت،
فعالية إقليمية)

 7.1.7االحتفال بأيام خطة عمل
المتوسط

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل ،وحدة
التنسيق

مكونات خطة عمل
البحر األبيض المتوسط

€ 3000

د) حدث واحد إلقامة الشبكات اإلقليمية " SwitchMed Connect
."2023

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

وحدة التنسيق وغيرها
من مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط ،حسب
االقتضاء

€ 0

أ) االحتفال بيوم الساحل المتوسطي :إعداد مواد ترويجية/توعية؛ تنظيم
احتفالين إقليميين؛ تقديم الدعم لالحتفاالت المحلية بيوم الساحل.

مركز األنشطة
اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير ذات
األولوية

وحدة التنسيق وغيرها
من مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط ،حسب
االقتضاء

ج) إقامة شبكات مع األطراف المتعاقدة والتواصل معها :منتجات
اتصاالت مخصصة لتقديم نظرة عامة على األنشطة القطرية (صحائف
وقائع وقصص تفاعلية ،وما إلى ذلك).

قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة  - IG.24/2حسن اإلدارة
قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة  - IG.24/5إطار العمل اإلقليمي
المشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

(الخبرة الداخلية ،فريق االتصاالت،
األحداث اإلقليمية)
ب) االحتفال بيوم المناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول
حوض المتوسط ( )SPAMIوتسليم شهادات .SPAMI

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المشمولة بحماية
خاصة

وحدة التنسيق وغيرها
من مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط ،حسب
االقتضاء

مدراء المناطق ،SPAMI
منظمات المجتمع المدني،
السلطات الوطنية والمحلية،
القطاع الخاص ،إلخ.

€ 12000

 7.2.1إشراك وسائل اإلعالم في
منطقة المتوسط
(الخبرة الداخلية ،فريق العمل الخاص
باالتصاالت)

وحدة التنسيق ،الخطة
الزرقاء

جميع عناصر خطة
عمل البحر األبيض
المتوسط

ب) حدث توعية مع الصحفيين وطالب الجامعات.

أ) الترويج لعقود علوم المحيطات واالستعادة في منطقة المتوسط من
خالل إنشاء مركز تعاوني نشط للعقد من أجل المتوسط ،وإصدار خارطة
طريق متوسطية من أجل العقد ،وزيادة الوعي من خالل األحداث
والمنشورات والحمالت الرقمية.

 7.2.2تعزيز الوعي العام والتواصل
بشأن االحتفال بأيام األمم المتحدة
وموضوعاتها (الخبرة الداخلية،
الخبرة الخارجية ،فريق عمل
االتصاالت ،الحمالت الرقمية،
منصات الواب ،فعاليات التوعية،
المطبوعات)

وحدة التنسيق

ب) حملة رقمية لتعزيز المعرفة بالمحيطات في االحتفال بيوم األمم
المتحدة للمحيطات (أي ،صفحة على الواب؛ قصة تفاعلية؛ قضايا ملحة؛
خريطة قصة؛ رسوم بيانية؛ بطاقات تويتر؛ فيديو؛ مقاالت ومقابالت؛
قسم "التركيز" في نشرات .)MED News

ج) حملة رقمية لتعزيز المعرفة بالساحل في االحتفال بيوم الساحل
المتوسطي (أي ،صفحة على الواب؛ قصة تفاعلية؛ قضايا ملحة؛ خريطة
قصة؛ رسوم بيانية؛ بطاقات تويتر؛ فيديو؛ مقاالت ومقابالت؛ قسم
"التركيز" في نشرات .)MED News

د) حملة رقمية لتعزيز المعرفة بالبيئة في االحتفال بيوم األمم المتحدة
للبيئة (أي صفحة على الواب؛ قصة تفاعلية؛ قضايا ملحة؛ خريطة قصة؛
رسوم بيانية؛ بطاقات تويتر؛ فيديو؛ مقاالت ومقابالت؛ 28 MED
.)News

وحدة التنسيق ،مكونات
خطة العمل الخاصة
بالبحر المتوسط

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

مركز األنشطة اإلقليمية
لبرنامج التدابير ذات
األولوية
وحدة التنسيق ومكونات
خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

وحدة التنسيق ومكونات
خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

€ 12000

€ 24000

€ 0

€ 10000

قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن التقرير عن حالة
النوعية للمنطقة المتوسطية لعام 2023
€ 15000

النتيجة  7.2توعية المواطنين والجمهور والتواصل معهم من خالل حمالت علوم المواطنين والحمالت الرقمية

أ) ما ال يقل عن  4بيانات صحفية حول التطورات الرئيسية.

€ 0

€ 0

€ 523600

€ 0

مشتركة خاصة مع غايات
الهدف  14من أهداف
التنمية المستدامة

€ 43000

مركز األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل
ومكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط

€ 2000

€ 5000

€ 0

€ 14000

قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/2 -حسن اإلدارة

مشتركة خاصة مع غايات
الهدف  14من أهداف
التنمية المستدامة

معهد علوم البحار في برشلونة،
اليونسكو ،االتحاد الدولي لحفظ
الطبيعة والموارد الطبيعية في
منطقة البحر المتوسط

€ 5000

€ 0

قرار االجتماع العشرين لألطراف المتعاقدة
 IG.24/2حسن اإلدارةقرار االجتماع الحادي
والعشرين لألطراف المتعاقدة - IG.24/5
إطار العمل اإلقليمي المشترك لإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن برنامج العمل
االستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي لما بعد
عام 2020

€ 49000

€ 0

€ 14000

€ 15000

€ 14000

€ 10000

€ 92000

€ 460830

€ 90000

€ 5000

€ 10000

€ 14000

مشتركة خاصة مع غايات
الهدف  14من أهداف
التنمية المستدامة
€ 6000

€ 6000

€ 12000

€ 20000

مديرية سياسة الجوار
األوروبية
ومفاوضات التوسع
(سويتش-ميد )II
تمويالت خارجية
تُحدد الحقًا :برنامج
الجوار األوروبي
للتعاون المشترك عبر
الحدود (مشروع
تعزيز المرونة
االجتماعية والبيئية
في المناطق الساحلية
للبحر األبيض
المتوسط)،

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 901
هـ) حملة رقمية لتعزيز المعرفة باالحتفال بيوم المناطق المشمولة بحماية
خاصة التي تحظى باهتمام دول حوض المتوسط (على سبيل المثال،
صفحة على الواب ،قصة تفاعلية ،قضايا ملحة ،خريطة قصة ،رسوم
بيانية ،بطاقات تويتر ،فيديو ،مقاالت ومقابالت ،نشرات ( MED
)News
و) تعزيز المعرفة بالتنوع البيولوجي من خالل حملة رقمية لالحتفال بيوم
األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومنتجات االتصال األخرى (تقويم سنوي
واحد (موضحة بالرسائل) 48 ،مقاالً على اإلنترنت ،منشورات ،سمة
التركيز في النشرة اإلخبارية لخطة عمل البحر المتوسط ،كتيب تفاعلي،
أحداث التوعية)؛ إعداد مواد وأحداث االتصال ذات صلة لتعزيز المعرفة
بوالية وعمل مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
(جدول أعمال واحد في السنة ،على األقل  24مقالة على اإلنترنت في
السنة ،وندوتان/حدثان على اإلنترنت لعامة الجمهور في السنة ،نشر
تقريرين على األقل في السنة).

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية
خاصة ،مركز
األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل

ز) إقامة الشبكات بين المناطق المشمولة بحماية خاصة التي تحظى
باهتمام دول حوض المتوسط وزيادة وضوح قائمة هذه المناطق من
خالل منصة قائمة على التعاون لهذه المناطق.
ح) تحديث المعلومات الخاصة بالمناطق المشمولة بحماية خاصة التي
تحظى باهتمام دول حوض المتوسط (وحدة اإلدارة ،التوثيق ،البيئة،
الصور ،الخ ).مرة واحدة على األقل في السنة بالتعاون مع مديري هذه
المناطق.
ط) إنشاء صفحة على الواب خاصة بيوم المناطق المشمولة بحماية
خاصة التي تحظى باهتمام دول حوض المتوسط ودمجها في النظام
األساسي التعاوني لهذه المناطق.
ي) نشر ما ال يقل عن  12مقاالً على الواب عن المناطق المشمولة
بحماية خاصة التي تحظى باهتمام دول حوض المتوسط) بدعم من
مديري هذه المناطق.
ك) استخدام المنبر التعاوني للمناطق المشمولة بحماية خاصة التي تحظى
باهتمام دول حوض المتوسط كأداة لتبادل المعلومات من خالل منتدى
هذه المناطق (موضوع واحد في الشهر).

أ) التوعية ،إنتاج ونشر مواد إعالمية عن التلوث البحري الناتج عن
السفن وفي عرض البحر.

 7.2.3تعزيز الوعي العام والتواصل
بشأن الموضوعات الرئيسية لخطة
عمل البحر المتوسط(الخبرة الداخلية،
الخبرة الخارجية ،فريق عمل
االتصاالت ،الحمالت الرقمية،
منصات الواب ،فعاليات التوعية،
مطبوعات ،خدمات تكنولوجيا
اإلعالم)

وحدة التنسيق ومكونات
خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

د) حملة رقمية لتعزيز المعرفة بتغير المناخ (على سبيل المثال ،صفحة
على الواب ،قصة تفاعلية ،قضايا ملحة ،خريطة قصة ،رسوم بيانية،
بطاقات تويتر ،فيديو ،مقاالت ومقابالت ،قسم "التركيز" في نشرات
.)MED News

الشركاء/الجهات الفاعلة ذات
الصلة حسب األحداث

€ 4000

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المشمولة بحماية
خاصة

وحدة التنسيق وغيرها
من مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط ،حسب
االقتضاء

مدراء المناطق المشمولة بحماية
خاصة التي تحظى باهتمام دول
حوض المتوسط ،منظمات
المجتمع المدني ،السلطات
الوطنية والمحلية ،القطاع
الخاص ،إلخ.

€ 0

المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في
منطقة البحر األبيض
المتوسط

وحدة التنسيق وغيرها
من مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط ،حسب
االقتضاء

المنظمة البحرية الدولية،
الرابطة الدولية لمنتجي النفط
والغاز رابطة صناعة النفط
الدولية لحفظ البيئة وشركاء
آخرون

€ 3000

المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في
المتوسط

ب) حملة رقمية لتعزيز المعرفة بالنقل البحري األخضر (أي صفحة على
الواب؛ قصة تفاعلية؛ قضايا ملحة؛ خريطة قصة؛ رسوم بيانية؛ بطاقات
تويتر؛ فيديو؛ مقاالت ومقابالت؛ قسم "التركيز" في نشرات MED
.)News

ج) حملة رقمية لتعزيز المعرفة بالتلوث (على سبيل المثال ،صفحة على
الواب ،قصة تفاعلية ،قضايا ملحة ،خريطة قصة ،رسوم بيانية ،بطاقات
تويتر ،الفيديو ،مقاالت ومقابالت ،قسم "التركيز" في نشرات MED
.)News

وحدة التنسيق وغيرها
من مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط ،حسب
االقتضاء

وحدة التنسيق ومكونات
خطة عمل البحر
المتوسط
برنامج مدبول
مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

وحدة التنسيق ومكونات
خطة عمل البحر
المتوسط
الخطة الزرقاء،
وحدة مركز األنشطة
اإلقليمية لبرنامج
التدابير ذات األولوية

وحدة التنسيق ومكونات
خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/2 -حسن اإلدارةقرار
االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/5خطة العمل اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين في البحر األبيض
المتوسطقرار االجتماع التاسع عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.22/2االستراتيجية المتوسطية
للتنمية المستدامة 2025-2016
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن برنامج العمل
االستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي لما بعد
عام 2020
قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن استراتيجية البحر
المتوسط لمنع التلوث البحري الناجم عن
السفن واالستجابة له ()2031-2022
وإجراءاتها

€ 6000

€ 0

€ 3000

€ 10000

€ 0

€ 6000

مشتركة خاصة مع غايات
الهدف  14من أهداف
التنمية المستدامة
€ 10000

€ 10000

€ 20000

€ 0

€ 20000

UNEP/MED IG.25/27
اﻟﺼﻔﺤﺔ 902

هـ) حملة رقمية لتعزيز المعرفة باالقتصاد الدائري (أي صفحة على
الواب ،قصة تفاعلية ،قضايا ملحة ،خريطة قصة ،رسوم بيانية ،بطاقات
تويتر ،فيديو ،مقاالت ومقابالت ،قسم "التركيز" في نشرات MED
.)News

و) تسليط الضوء على التقدم المحرز في قضايا التلوث الرئيسية التي
يتناولها برنامج مدبول 4 ،مقاالت إخبارية حول التقدم المحرز في التنفيذ،
بما في ذلك على المواقع اإللكترونية وفي النشرة اإلخبارية لخطة عمل
البحر المتوسط.
ز) كتيب رقمي (الواب/المحمول) صغير حول المقال "تسريع االنتقال
إلى االستدامة" ،كتالوج يعرض أدوات وخدمات االقتصاد الدائري ،بما
في ذلك قصص نجاح "السويتشرز"  ،TheSwitchers.orgوحملة
جائزة األعمال الخضراء المتوسطية ،وحملة التوعية والتواصل من أجل
التدابير اإلقليمية المعتمدة في االجتماع الثاني عشر لألطراف المتعاقدة
(سيعلن عنه الحقاً) ،وسلسلة على الواب تحتوي على مقابالت ،ومقاطع
الفيديو القصيرة التي توضح صعود االقتصاد المستدام وكيف يندمج
أصحاب المصلحة في قطاعهم .حملة التوعية والتواصل من أجل التدابير
اإلقليمية المعتمدة في االجتماع الثاني عشر لألطراف المتعاقدة (سيعلن
عنه الحقاً) مقاالت إخبارية عن التقدم المحرز في التنفيذ ،بما في ذلك
على مواقع الواب والنشرة اإلخبارية لخطة عمل البحر المتوسط .سلسلة
على الواب تحتوي على مقابالت ،مقاطع الفيديو القصيرة التي توضح
صعود االقتصاد المستدام وكيف يندمج أصحاب المصلحة في قطاعهم.
تقارير النشاطات.
ح) دعم الجهود نحو منطقة البحر المتوسط وساحله الخالية من التلوث
والقمامة والمتبنية لالقتصاد الدائري .منشور رقمي يسلط الضوء على
نهج االقتصاد الدائري المدمجة في القطاعات الرئيسية التي تعد المصادر
الرئيسية للتلوث  -الشراكات العالمية لمنع التلوث :مواثيق مكافحة
البالستيك اإلقليمية والوطنية.

مركز األنشطة اإلقليمية
لالستهالك واإلنتاج
المستدامين

برنامج مدبول

مديرية سياسة الجوار
األوروبية
ومفاوضات التوسع
()،SwitchMed II
برنامج الجوار
األوروبي للتعاون
المشترك عبر الحدود
()StandUp

وحدة التنسيق وغيرها
من مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط ،حسب
االقتضاء

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

€ 5000

€ 5000

€ 10000

€ 398000

€ 10000

وحدة التنسيق ومكونات
خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

ط) إشراك الجمهور في تبني منتجات وخدمات االقتصاد الدائري ونمط
الحياة المستدام ،موقع "السويتشرز" من أنشطة توعية محددة )1 :خطة
"السويتشرز" للتسويق والتواصل المجتمعي 2023-2022؛ ب) حملة
الترويج "نحن السويتشرز" )3 ،حملة رقمية حول "الموضة المستدامة"،
 )4حملة حول ممارسات االستهالك واإلنتاج المستدامين/التدوير بين
المستهلكين بشأن القمامة البحرية.

 7.2.4توعية الجمهور وتعزيز
التواصل بشأن أهداف محددة (شركاء
خطة عمل البحر المتوسط ،المجتمع
المدني والطالب)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

وحدة التنسيق ومكونات
خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

أ) تعزيز مساهمة شركاء خطة عمل البحر المتوسط في الحمالت
الرقمية ،والنشر والمشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي.

ب) تطوير وتنفيذ تطبيق على الواب حول علوم المواطن مخصص
ألهداف مختلفة (مواطنين ،علماء ،طالب).

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

قرار االجتماع السادس عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.19/6التعاون والشراكة مع
خطة عمل البحر المتوسط والمجتمع المدني
قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة  - IG.24/2حسن اإلدارة

مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط

(الخبرة الداخلية ،الخبرة الخارجية،
فريق عمل االتصاالت)

12.8

€ 5000

€ 5000

€ 10000

€ 22830

€ 0

 22830يورو
بموجب اتفاقة التعاون
الثنائية مع إيطاليا

ج) مسابقة الفيديو حول الموضوعات الرئيسية لفترة السنتين.

 7.2.5المشاركة في إنشاء وتنفيذ
برامج التثقيف والتوعية ،بالتعاون مع
المؤسسات األكاديمية ،مع التركيز
على القضايا البحرية والساحلية،
بهدف تعزيز التثقيف حول التنمية
المستدامة(.الخبرة الداخلية ،الخبرة
الخارجية ،فريق عمل االتصاالت،
اتفاقيات الشراكة)

أ) إعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بشأن الحفاظ على التنوع
البيولوجي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ضمن ما ال يقل عن 2
من المناطق المشمولة بحماية خاصة التي تحظى باهتمام دول حوض
المتوسط.

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المشمولة بحماية
خاصة

وحدة التنسيق وغيرها
من مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط ،حسب
االقتضاء

منظمات المجتمع المدني،
السلطات الوطنية والمحلية،
القطاع الخاص ،إلخ.

قرار االجتماع السادس عشر لألطراف
المتعاقدة  - IG.19/6التعاون والشراكة مع
خطة عمل البحر المتوسط والمجتمع المدنيقرار
االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة
 - IG.22/2االستراتيجية المتوسطية للتنمية
المستدامة 2025-2016
قرار االجتماع العشرين لألطراف المتعاقدة
 IG.24/2حسن اإلدارة

4.7؛ 14.2؛ 14.5

€ 0

€ 0

€ 0

€ 40000

€ 10000

تمويالت خارجية
تُحدد الحقًا :برنامج
الجوار األوروبي
للتعاون المشترك عبر
الحدود (مشروع
تعزيز المرونة
االجتماعية والبيئية
في المناطق الساحلية
للبحر األبيض
المتوسط) ،ت
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ب) توقيع ما ال يقل عن  6مذكرات تفاهم مع منظمات المجتمع المدني
لتطوير إجراءات التثقيف والتوعية داخل المناطق المشمولة بحماية
خاصة التي تحظى باهتمام دول حوض المتوسط).

وحدة التنسيق وغيرها
من مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط ،حسب
االقتضاء

ج) مواصلة تطوير/توسيع األنشطة التعليمية والترويج للبرامج التعليمية
بالتعاون مع المؤسسات العلمية مع التركيز على القضايا البحرية
الساحلية ،وذلك بهدف نشر التوعية بالتنمية المستدامة .عقد اتفاقيات
شراكة مع المؤسسات التعليمية.

مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط

وحدة التنسيق

تمويالت خارجية
تُحدد الحقًا :برنامج
الجوار األوروبي
للتعاون المشترك عبر
الحدود (مشروع
تعزيز المرونة
االجتماعية والبيئية
في المناطق الساحلية
للبحر األبيض
المتوسط) ،ت

مدراء المناطق المشمولة بحماية
خاصة التي تحظى باهتمام دول
حوض المتوسط ،منظمات
المجتمع المدني ،السلطات
الوطنية والمحلية ،القطاع
الخاص ،إلخ.

النتيجة  7.3نحو تحول رقمي :استخدام التقنيات الرقمية لتحسين الشبكات وإبراز خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط

€ 5000

€ 0

€ 5000

€ 17000

€ 27000

€ 44000

€ 20000

€ 6000

€ 45000

أ) تحديث المعلومات الخاصة بالمناطق المشمولة بحماية خاصة التي
تحظى باهتمام دول حوض المتوسط (وحدة اإلدارة ،التوثيق ،البيئة،
الصور ،الخ ).مرة واحدة على األقل في السنة بالتعاون مع مديري هذه
المناطق.
 7.3.1تعزيز التواصل بين المناطق
المشمولة بحماية خاصة التي تحظى
باهتمام دول حوض المتوسط) ،زيادة
وضوح قائمة هذه المناطق من خالل
النظام األساسي التعاوني لهذه المناطق
(الخبرة الداخلية ،الخبرة الخارجية،
فريق االتصاالت ،منصة الواب)

ب) إنشاء صفحة على الواب خاصة بيوم المناطق المشمولة بحماية
خاصة التي تحظى باهتمام دول حوض المتوسط ودمجها في النظام
األساسي التعاوني لهذه المناطق.
ج) نشر ما ال يقل عن  12مقاالً على الواب عن المناطق المشمولة
بحماية خاصة التي تحظى باهتمام دول حوض المتوسط بدعم من مديري
هذه المناطق.

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المشمولة بحماية
خاصة

وحدة التنسيق وغيرها
من مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط ،حسب
االقتضاء

قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة  - IG.24/2حسن اإلدارة
منظمات المجتمع المدني،
السلطات الوطنية والمحلية،
القطاع الخاص ،إلخ.

قرار محتمل لالجتماع الثاني والعشرين
لألطراف المتعاقدة بشأن خطة العمل
اإلستراتيجية لحفظ التنوع البيولوجي في
منطقة البحر األبيض المتوسط لما بعد 2020

14.2؛ 14.5

€ 2000

€ 3000

€ 5000

€ 6000

د) استخدام المنبر التعاوني للمناطق المشمولة بحماية خاصة التي تحظى
باهتمام دول حوض المتوسط كأداة لتبادل المعلومات من خالل منتدى
هذه المناطق (موضوع واحد في الشهر).

 7.3.2نحو تحول رقمي
(خبرة داخلية ،خبرة خارجية ،فريق
اتصاالت)

أ) تطوير وثيقة استراتيجية التحول الرقمي :األولويات والتركيز والتكيف
مع نظام خطة عمل البحر المتوسط.
ب) رقمنة تراث منشورات خطة عمل البحر المتوسط  -إعداد كتالوج
منشورات خطة عمل البحر المتوسط منسق في تخطيطات سلسلة
المنشورات.

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

وحدة التنسيق ،مكونات
خطة العمل الخاصة
بالبحر المتوسط

قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/2 -حسن اإلدارة

مشتركة خاصة مع غايات
الهدف  14من أهداف
التنمية المستدامة

€ 5000

€ 15000

€ 20000

€ 0

€ 20000

أ) الحفاظ على منصة التعلم اإللكتروني وتطويرها.
 7.3.3تعزيز القدرة التعليمية لخطة
عمل البحر المتوسط من خالل التعلم
اإللكتروني
(الخبرة الداخلية ،الخبرة الخارجية،
فريق عمل االتصاالت ،منصة على
الواب ،التدريب)

 7.3.4تمكين االتصال الفعال بشأن
خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط
(االتصال الداخلي/الخارجي والقدرة
الرقمية لموظفي خطة العمل الخاصة
بالبحر المتوسط)(الخبرة الداخلية،
الخبرة الخارجية ،فريق االتصاالت،
منصة الواب ،الحدث عبر اإلنترنت)

ب) إعداد دورات عامة على اإلنترنت حول نظام خطة عمل البحر
المتوسط واتفاقية برشلونة.

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

ج) إعداد دورات مواضيعية على اإلنترنت حول المكونات الرئيسي
لخطة عمل البحر المتوسط.
د) تبسيط نظام وبروتوكوالت خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط
واتفاقية برشلونة في مناهج الجامعات والدراسات العليا من خالل
منصات عبر اإلنترنت.

وحدة التنسيق
مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط

شركاء خطة عمل البحر
األبيض المتوسط

قرار االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة
 IG.22/2االستراتيجية المتوسطية للتنميةالمستدامة 2025-2016
قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة  - IG.24/2حسن اإلدارة

€ 10000

€ 5000

€ 15000

€ 15000

4.7

وحدة التنسيق،
عناصر خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط

€ 0

€ 4000

€ 4000

أ) تطوير سحاب مركز األنشطة اإلقليمية لإلعالم والتواصل وصيانته.
ب) دليل بجميع عمليات صيانة وتحديث شبكة خطة عمل البحر األبيض
المتوسط (سجل بأسماء مراكز التنسيق الوطنية المكلفة).
ج) جدول عبر اإلنترنت بمواعيد األحداث الخاصة بجميع مبادرات
الصيانة وعمليات التحديث لشبكة خطة عمل البحر األبيض المتوسط؛

مركز األنشطة
اإلقليمية لإلعالم
والتواصل

قرار االجتماع الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة IG.24/2 -حسن اإلدارة

مشتركة خاصة مع غايات
الهدف  14من أهداف
التنمية المستدامة

€ 0

€ 10000
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د) تعزيز شبكة االتصال عبر اإلنترنت لفريق العمل المعني بالتواصل
لخطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط.

مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط

هـ) مواصلة تطوير وصيانة أداة المسح.
و) إعطاء دفعة لوسائل التواصل االجتماعي في نظام خطة العمل
الخاصة بالبحر المتوسط :زيادة المتابعين على حسابات التواصل
االجتماعي.

مكونات خطة عمل
البحر األبيض
المتوسط

€ 114000

€ 130000

€ 244000

€ 1234820

€ 254000

ميزانية الصندوق
االستئماني للبحر
األبيض المتوسط لعام
2022

ميزانية الصندوق
االستئماني للبحر
األبيض المتوسط لعام
2023

الميزانية اإلجمالية
للصندوق
االئتماني للبحر
األبيض المتوسط
2023-2022

التمويل الخارجي
المضمون -2022
2023

التمويل الخارجي
غير المضمون
2023-2022

وحدة التنسيق

€ 14000

€ 23000

€ 37000

€ 50500

€ 70000

برنامج مدبول

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

المجموع

برنامج اإلستراتيجية
متوسطة األجل 7

المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ الناشئة
عن التلوث البحري في
منطقة البحر األبيض
المتوسط

€ 3000

€ 3000

€ 6000

€ 0

€ 0

الخطة الزرقاء

€ 10000

€ 10000

€ 20000

€ 0

€ 0

مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المشمولة بحماية
خاصة

€ 1000€2

€ 9000

€ 30000

€ 60000

€ 20000

مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير ذات
األولوية

€ 12000

€ 12000

€ 24000

€ 0

€ 10000

مركز األنشطة اإلقليمية
لإلعالم والتواصل

€ 49000

68000

€ 117000

€102720

€ 144000

مركز األنشطة اإلقليمية
لالستهالك واإلنتاج
المستدامين

€ 5000

€ 5000

€ 10000

€ 1021600

€ 10000

المجموع

€ 114000

€ 130000

€ 244000

€1234820

€ 254000

النتائج

€ 114000

€ 130000

€ 244000

€1234820

€ 254000

النتائج

€ 114000

€ 130000

€ 244000

€1234820

€ 254000

