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 مقدمة

 
 قبل االجتماع العادي الحادي عشر لألطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث -١

عرض ١٩٩٩أآتوبر  / تشرين األول   ٣٠-٢٧ والبروتوآوالت المتعلقة بها المعقود في مالطة في الفترة                
 وبناًء على ذلك، ُعقد االجتماع      .حكومة موناآو باستضافة االجتماع العادي الثاني عشر لألطراف المتعاقدة        

العادي الثاني عشر لألطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البحر المتوسط مـن التلوث وبروتوآوالتها في                       
Grimaldi Forum ٢٠٠١نوفمبر /  تشرين الثاني ١٧-١٤، في الفترة . 

 
 

 الحضور
 
ألبانيا والجزائر والبوسنة      : اعحضرت األطراف المتعاقدة التالية في اتفاقية برشلونة االجتم                    -٢

والهرسك وآرواتيا وقبرص ومصر والجماعة األوروبية وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا ولبنان                         
 .ومالطة وموناآو والمغرب وسلوفينيا وأسبانيا والجمهورية العربية السورية وتونس وترآيا

 
منظمة الصحة   : ع بصفة مراقبين    وحضرت وآاالت األمم المتحدة المتخصصة التالية االجتما              -٣

 . العالمية والمنظمة البحرية الدولية والوآالة الدولية للطاقة الذرية
 
 واالتفاق بشأن  RAMOGE :وُمثلت المنظمات الحكومية الدولية وسائر المنظمات التالية بمراقبين       -٤

سي ومرآز البيئة والتنمية       صيانة الثدييات البحرية في البحر األسود والمناطق المتاخمة للمحيط األطل                   
لألراضي الرطبة ومجلس أوروبا والمكتب الدولي                    ) رامسار(للمنطقة العربية وأوروبا واتفاقية                

الهيدروغرافي والمنظمة القضائية الدولية للبيئة والتنمية واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية                
Amigos del Mediterraneo      ، Association Monegasque pour la protection de la nature  ،Centre international de 

droit compare de l'environment (CRIDEAU-CNRS/INRA), Chambers Group for the Development of Greek 
Islands (EOAN), Enda Maghreb,          ،منظمة أصدقاء األرض، المنظمة الدولية للسلم األخضر Institut du droit 

economique de la mer (INDEMER)   ،غرفة التجارة الدولية ، المرآز البحري الدولي ، Marevivo, Medcities, 
Medforum , Mediterranean Information Office (MIO-ECSDE), Movement ecologique Algerien, Nature Trust, 

Sustainable Business Associatesياة البرية ، الصندوق الدولي للح. 
 
ومثل برنامج األمم المتحدة للبيئة ووحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط وجميع مراآز األنشطة   -٥

اإلقليمية لخطة عمل البحر المتوسط وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية صيانة األنواع المهاجرة من                    
 .الحيوانات البرية 

 
 . بهذا التقريرالمرفق األولبارها ومرفق قائمة آاملة بالمشارآين باعت -٦
 

 افتتاح االجتماع  :  من جدول األعمال١البند 
 
 من النظام الداخلي الجتماعات ومؤتمرات األطراف المتعاقدة، أعلن الرئيس            ٢١بناًء على المادة      -٧

  ، وزير  Francis Zammit Diemechالمنتخب في االجتماع العادي الحادي عشر، صاحب السعادة السيد              
 .البيئة في مالطة افتتاح االجتماع
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 على مرآز     ٢٠٠١سبتمبر   / أيلول  ١١ووقف االجتماع دقيقة صمت في ذآرى ضحايا هجوم                   -٨
 .التجارة العالمي في نيويورك وآذلك الفيضانات المدمرة األخيرة في الجزائر

 
والسيد لوسيان  واستمع االجتماع إلى بيانات من صاحب السمو، ولي عهد موناآو األمير ألبرت                   -٩

 ،   Francis Zammit Diemechشاباسون، منسق خطة عمل البحر المتوسط ، وصاحب السعادة السيد                     
وترد نصوص   . وزير البيئة في مالطة والرئيس السابق لمكتب األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة                      

 .بياناتهم في المرفق الثاني
 
 

 يالنظام الداخل  :  من جدول األعمال٢البند 
 
أحاط االجتماع علما بأن النظام الداخلي الجتماعات ومؤتمرات األطراف المتعاقدة في اتفاقية                         -١٠

، المرفق الحادي      UNEP (OCA)/MED IG.43/6(حماية البحر المتوسط من التلوث وبروتوآوالتها                
 .بصيغته المعدلة في االجتماع العادي الثامن سيطبق على مداوالته) عشر

 
 

 انتخاب أعضاء المكتب  :جدول األعمال  من ٣البند 
 
 من النظام الداخلي وتمشيا مع توصيات االجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود ،                  ٢٠وفقا للمادة    -١١

 :انتخب االجتماع باإلجماع أعضاء المكتب التالية أسماؤهم 
 

 : الرئيس Bernard Fautrier السيد  صاحب السعادة )موناآو(
 :نائب الرئيس Rodoula Zissisالسعادة السيدة صاحبة  )اليونان (
 :نائب الرئيس Janex Kopac صاحب السعادة السيد   )سلوفينيا (
 :نائب الرئيس صاحب السعادة السيد فاروق العادلي )الجمهورية العربية السورية (
 :نائب الرئيس صاحب السعادة السيد شريف رحماني )الجزائر (
 :المقـرر Boris Britvarسيد ال )البوسنة والهرسك (

 
، الرئيس الجديد المنتخب للمكتب، الجلسة وألقى آلمة           ) موناآو(Bernard Fautrier وترأس السيد     -١٢

رحب فيها بالتقدم الكبير الذي أحرز بالفعل لتحسين بيئة البحر المتوسط ومستوى معيشة سكانه، وأآد على                 
مة، وخاصة بغية اإلعداد للقمة العالمية المرتقبة المعنية بالتنمية              أهمية ربط مسائل البيئة بالتنمية المستدا        

  .٢٠٠٢المستدامة في جوهانسبرج في عام 
 
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  :  من جدول األعمال ٤لبند ا

 
 ووافق على     )UNEP (DEC)/MED IG.13/1(أقر االجتماع باإلجماع جدول األعمال المؤقت  -١٣

ومرفق ). UNEP (DEC)/MED IG.13/2(مني المقترح في جدول األعمال المؤقت المشروح          الجدول الز 
 .جدول األعمال بوصفه المرفق الثالث بهذا التقرير

 
 

 وثائق تفويض الممثلين   :  من جدول األعمال٥البند 
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نوفمبر/ني تشرين الثا  ١٥ من النظام الداخلي، اجتمع مكتب األطراف المتعاقدة في          ١٩وفقا للمادة    -١٤
 برئاسة رئيس المكتب لبحث وثائق تفويض ممثلي األطراف المتعاقدة الذين يحضرون االجتماع                    ٢٠٠١

ووجد المكتب أن وثائق التفويض مستوفاة ورفع تقريره إلى                  . العادي الثاني عشر لألطراف المتعاقدة        
 . ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٥االجتماع الذي وافق عليه في 

 
 

التقرير المرحلي للمدير التنفيذي عن األنشطة المنفذة خالل                   : جدول األعمال من ٦البند 
 والتوصيات والميزانية               ٢٠٠١-٢٠٠٠فترة السنتين               
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢البرنامجية للفترة 

 
 استعراض الميزانية وبرنامج العمل والموافقة عليهما  ١-٦
 
 والتوصيات والميزانية لفترة السنتين         استرعى المنسق االنتباه إلى تقرير األمانة عن البرنامج               -١٥

 لدى عرضه للبند، وذآر بأن جهات             UNEP(DEC)/MED IG. 13/3 الوارد في الوثيقة      ٢٠٠٣-٢٠٠٢
اتصال خطة عمل البحر المتوسط قد وافقت على مرفقات التقرير التي تتضمن التوصيات والميزانية                             

آما ذآر بالجهود     . ٢٠٠١سبتمبر   / أيلول  ١٤ إلى     ١١المقترحة خالل اجتماعها الذي عقد في أثينا من                 
وعالوة على ذلك، وتمشيًا    . المبذولة في إطار الميزانية المقترحة الحتواء التكاليف اإلدارية قدر المستطاع           

مع طلبات جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط، اضطلعت األمانة بأعمال إضافية متعلقة بالمسائل                       
ائل المرتبطة باليورو والمتأخرات وتطور الصندوق االستئماني                   المالية وأعدت مذآرة تتناول المس            

(UNEP(DEC)/MED IG. 13/Inf.4)                فضًال عن وثيقة التنفيذ المالي لبرنامج وميزانية خطة عمل البحر 
 ١٩٩٩-١٩٩٨ ومشروع حسابات فترة السنتين             ٢٠٠١-٢٠٠٠تنفيذ أنشطة فترة السنتين          : المتوسط   

(UNEP(DEC)/MED IG.13/Inf.5). 
 
خطة عمل /برنامج األمم المتحدة للبيئة(وعرض السيد خالد بن صالح الموظف اإلداري للصندوق       -١٦

وفيما يتعلق بوضع االشتراآات المستحقة         . UNEP(DEC)/MED IG.13/Inf.4الوثيقة   ) البحر المتوسط  
والنباتات البرية   واستخدامها، قال إن األمانة درست اتفاقية حظر االتجار الدولي في أنواع الحيوانات                          

المهددة باالنقراض التي قدرت االشتراآات المستحقة التي من شأنها أن تزداد خالل فترة السنتين الحالية                     
وفيما . وسجلتها آموارد في السنوات القادمة، ومن ثم انطبق ذلك على اتفاقية برشلونة على نحو مماثل                        

ناء على اتفاقية برشلونة والمستبعد سدادها خالل         يخص االشتراآات المستحقة على يوغوسالفيا السابقة، ب        
، يتعين تخصيص النفقات المخصصة في الميزانية ومباشرة عملية التكييف باالعتماد              ٢٠٠٣-٢٠٠٢فترة  

وعلى الرغم من أن مكتب األمم المتحدة في نيروبي لم                . على األموال المتاحة في الصندوق االستئماني        
٢٠٠٤ألة، رأت األمانة ضرورة اعتبار االشتراآات المستحقة لفترة السنتين          يتخذ بعد موقفًا إزاء تلك المس     

 . اشتراآات مستحقة قانونًا دون أن تعد دخًال محتمًال٢٠٠٥-
 
وفيما يتعلق بحالة الصندوق اإلستئماني للبحر المتوسط، استرعى السيد بن صالح االنتباه إلى                         -١٧

 والجداول المرفقة بها التي تتضمن بيانًا باإليرادات UNEP(DEC)/MED IG. 13/Inf.4 من الوثيقة ٢القسم 
 والمجاميع المتراآمة؛     ١٩٩٩-١٩٩٤والنفقات والتغييرات في االحتياطي ورصيد الصندوق للسنوات                 

 وحالة االشتراآات حتى         ١٩٩٩-١٩٩٤ديسمبر للسنوات      / آانون األول     ٣١وحالة االشتراآات حتى         
 .٢٠٠١سبتمبر /أيلول

 
لق باستخدام اليورو في تشغيل خطة عمل البحر المتوسط، استرعى االنتباه إلى حقيقة أن    وفيما يتع  -١٨

 والواردة في المرفق الثاني بالوثيقة                    ٢٠٠٣-٢٠٠٢الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين                    
UNEP(DEC)/MED IG. 13/3                  تقدم األرقام المحسوبة بالدوالرات األمريكية واليورو على حد سواء  .
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 التي بينت الخلفية القانونية          UNEP(DEC)/MED IG. 13/Inf.4 من الوثيقة        ٣وأشار أيضًا إلى القسم          
النصوص التشريعية والمالية المنقحة المتعلقة ببرنامج          "الستخدام العمالت واحتوت على مقتطفات من             

السلسلة (واعد األمم المتحدة     واللوائح التنفيذية المالية وق    " ١٩٩٨األمم المتحدة للبيئة وصندوق البيئة لعام         
وذآر بأن األمانة أحالت مسألة اليورو إلى مكتب األمم المتحدة في نيروبي للنظر فيها تمشيًا مع                        ). ١٠٠

الوالية التي أولتها جهات االتصال، إذ ينبغي تحويل جميع العمليات التجارية والوثائق المالية الرسمية إلى                 
والحظ أن إحدى المسائل المطروحة جراء التعامل باليورو هي              . ريكيالعملة المرجعية أي الدوالر األم      

والمرآز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث        ) وحدة التنسيق (مواصلة دفع أجور موظفي األمانة         
ونتيجة لذلك، ينبغي   . البحري في البحر المتوسط بالدوالرات األمريكية بوصفهم موظفين في األمم المتحدة           

ب استخدام اليورو في النظام المالي لخطة عمل البحر المتوسط آليات تجعل من الممكن التكييف                  أن يصاح 
المرن بمستوى االشتراآات بحيث تأخذ في االعتبار تقلبات أسعار الصرف التي تؤثر على نفقات المرتبات 

متحدة في نيروبي     وقال إن األمانة ستواصل العمل في هذا الصدد بالتعاون مع مكتب األمم ال                          . الفعلية
 .والمكتب

 
وذآر أحد الممثلين أن بلدان منطقة اليورو قد استخدمت اليورو في العمليات المالية منذ آانون                          -١٩
 ، ورأى أن اللوائح التنظيمية ذات الصلة سمحت لألطراف نفسها باتخاذ قرار فيما إذا                   ١٩٩٩يناير  /الثاني

مثلين إلى اعتماد عدد من المنظمات األخرى على               وأشار بعض الم    . آانت ترغب في استخدام اليورو        
وإن المطلب األول هو اتخاذ قرار بشأن السياسة العامة يتعلق             . مجموعة من العمالت في عملياتها المالية       

باالختصاصات العتماد استخدام اليورو في العمليات المالية لخطة عمل البحر المتوسط، وبعد ذلك ستكون               
وهكذا فمن المهم اطالع الوزراء في هذا االجتماع على         . ء لتطبيق تلك السياسة   هناك حاجة إلى وضع إجرا    

 .القضايا التي تكتنف استخدام اليورو من أجل اتخاذ قرار عن علم بشأن الموضوع
 
والحظ أحد الممثلين أن الموضوع يتعلق في الواقع بصندوق استئماني وليس بميزانية رسمية                         -٢٠

سألة الرواتب وبدالت اإلعاشة اليومية يمكن تسويتها باستخدام سعر الصرف                  وقال إن م   . لألمم المتحدة 
 .الرسمي لليورو مقابل الدوالر آما يحدده المقر الرئيسي لألمم المتحدة

 
ووافق االجتماع على إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية من الخبراء القانونيين والماليين لبحث                 -٢١

تخدام اليورو في العمليات المالية لخطة عمل البحر المتوسط، على أن تؤخذ             المشاآل والفوائد المحتملة الس   
 ورفع  UNEP(DEC)/MED IG.13/Inf.4في االعتبار القضايا الواردة في األجزاء المناسبة من الوثيقة                  

 .تقرير إلى الجزء الوزاري لالجتماع عن نتائج مداوالته
 
 من اللوائح المالية لألمم المتحدة السارية منذ ٥-١١١دة  والقاع٢-١١ والقاعدة ١١بناء على المادة  -٢٢ 

 .، اعتمد الوزراء مبدأ استخدام اليورو آعملة تشغيلية والتوصيات آما وردت في المرفق الرابع١٩٨٥عام
 
التنفيذ المالي لبرنامج      "UNEP(DEC)/MED IG.13/Inf.5 وعرض السيد بن صالح الوثيقة                -٢٣

 وحسابات المشاريع لفترة ٢٠٠١-٢٠٠٠تنفيذ األنشطة لفترة السنتين : توسطوميزانية خطة عمل البحر الم
، وأشار إلى القرار الذي اتخذته جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط في                        "١٩٩٩-١٩٩٨السنتين  

بيانات بدخل وإنفاق خطة     " الذي طلبت فيه إلى األمانة تقديم           ٢٠٠١سبتمبر  /اجتماعها في أثينا في أيلول      
وأوضح أنه  ". ١٩٩٩-١٩٩٨ المتوسط عن آخر فترة سنتين مكتملة، وهو الحال بالنسبة للفترة            عمل البحر 

في خالل فترات السنتين السابقة، حدث تأخير في تنفيذ البرنامج الذي يعزى أساسًا إلى عمليات تأخير                            
 مهم من     وعليه، آانت هناك حاجة إلى تنفيذ جزء            . آبيرة متراآمة في الدخل أو في سداد االشتراآات              

 ُبذلت جهود آبيرة لتعويض     ١٩٩٩-١٩٩٨وفي خالل الفترة    . البرنامج في األشهر األخيرة من تلك الفترة       
التأخير المتراآم، واعتبر أن معدل اإلنفاق على تنفيذ برنامج العمل خالل تلك الفترة والذي بلغت نسبته                        

 . في المائة آان مرضيًا٩٤
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، أوضح السيد بن صالح أنه          ٢٠٠١-٢٠٠٠نية عن فترة السنتين        وفيما يتعلق بالبرنامج والميزا      -٢٤

مارس من العام التالي، فإن تنفيذ       / آذار ٣١بالنظر إلى إقفال حسابات برنامج األمم المتحدة للبيئة عادة في              
 طالما تم التعهد باألموال المطلوبة قبل       ٢٠٠٢مارس  /برنامج العمل يمكن أن يمتد، إذا لزم األمر، إلى آذار          

ولذلك، فمن المهم، عند تقييم تنفيذ األنشطة مالحظة أنه مازال هناك                  . ٢٠٠١ديسمبر  /آانون األول  ٣١
وأضاف أن األمانة على ثقة بأن المعدل الشامل لإلنفاق               . سبعة أشهر متبقية قبل إتمام واستكمال التنفيذ           

 . في المائة مع نهاية فترة التنفيذ الفعلي لفترة السنتين هذه٩٥سيتجاوز 
 
وأعرب جميع الممثلين الذين أخذوا الكلمة عن تقديرهم لعمل األمانة ولنوعية الوثائق الصادرة                       -٢٥

 . التي توفر عرضًا عامًا جيدًا إلنجازات الفترة قيد االستعراض
 
ومع ذلك، اعتبر بعض الممثلين أنه يمكن مواصلة تحسين شكل الوثائق باستخدام نفس                                          -٢٦

ير الميزانية، األمر الذي من شأنه أن يسهل من إجراء المقارنات عن تنفيذ              المصطلحات المستخدمة في تقر   
آما اعُتبر أنه من المفيد اإلشارة إلى معدل استهالك االئتمان مقارنة بما تم تحديده في الميزانية،                   . األنشطة

 .فضًال عن إعطاء تفاصيل عن التنفيذ على أساس األنشطة منفردة
 
 أحد الممثلين من قلق إزاء موضوع اإلنفاق الزائد على بعض األنشطة                وردًا على ما أعرب عنه      -٢٧

وبما قد يضر بأنشطة أخرى، الحظ المنسق أن القواعد واألنظمة المالية لألمم المتحدة تسمح بالفعل بنقل                       
 في المائة للوآاالت المتعاونة وبناء على تقدير برنامج األمم                    ٢٠حتى   (االعتمادات فيما بين األنشطة         

في إطار المجموع المخّصص في الميزانية،       ) خطة عمل البحر المتوسط للمنظمات الداعمة       /تحدة للبيئة الم
وفي هذا الصدد، أشار إلى ازدياد صعوبة االضطالع                . وذلك لتغطية زيادات غير متوقعة في اإلنفاق             

ة سُتطلع المكتب    وأآد أن األمان   . بالتخطيط المالي لألنشطة وخاصة بالنسبة لالجتماعات وتكاليف السفر            
بانتظام على حالة اإلنفاق وتنفيذ البرنامج عن طريق أمور منها تزويد أعضاء المكتب بنسخ من عمليات                      

 .تنقيح الميزانية التي تتم لكي ينظر فيها ويوافق عليها مكتب األمم المتحدة في نيروبي
 
 إلى أن جهات اتصال خطة      ، أشار السيد بن صالح    ٢٠٠٣-٢٠٠٢وفيما يتعلق باألنشطة في الفترة       -٢٨

أن تستمر في تقييم هيكل خطة عمل البحر المتوسط          : عمل البحر المتوسط طلبت إلى األمانة القيام بأمرين        
وفي هذا الصدد يتم تقييم مرآزين على األقل فضًال عن الفرع المضيف لمنظمة             (أثناء فترة السنتين القادمة     

الدعم التقني والمالي للتنفيذ المتدرج لنظام اإلبالغ ورفع              ، وأن توفر من ناحية أخرى            )الصحة العالمية 
وفي هذا الصدد سيتواصل    . تقرير إلى األطراف المتعاقدة في اجتماعها الثالث عشر عن الدروس المستقاة            

 .٢٠٠١تنفيذ هذين النشاطين خالل فترة السنتين القادمة باالعتمادات المخصصة لهما لعام 
 
، ٢٠٠١سبتمبر   /إلى أنه بالنظر إلى السياق الدولي الذي ساد منذ أيلول                  آما استرعى االهتمام        -٢٩

اضطرت وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط والمرآز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث                       
البحري إلى إرجاء االجتماع السابع للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة واجتماعات هيئات التشغيل                       

 .٢٠٠١، على أن يتم التنفيذ باالعتمادات المخصصة لها لعام ٢٠٠٢ى عام الوطنية إل
 
وأخيرًا، نقل السيد بن صالح الرسالة الواردة من المرآز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ                           -٣٠

، سيتم ترفيعها إلى رتبة      ٣-التلوث البحري بأن وظيفة موظف برنامج الجديدة التي آانت أصًال برتبة ف                
 .٤-ف
 
العربية، في حين قال ممثل آخر إنه من             وشدد أحد الممثلين على ضرورة توافر الوثائق باللغة             -٣١

 .المفضل استخدام األموال لتنفيذ المشاريع ال لزيادة عدد لغات العمل
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 ).المرفق الخامس(ووافق االجتماع على التوصيات المتعلقة بالميزانية  -٣٢
 
 . بهذا التقريرالمرفق الرابعصيات الواردة في ووافق االجتماع أيضا على التو -٣٣
 
 
 المسائل القانونية ٢-٦
 

 التصديقات حالة
 
خطة عمل البحر      /برنامج األمم المتحدة للبيئة        (قدم السيد أمبيرتو داآروز موظف البرنامج                   -٣٤

تقرير األمانة  عرضًا موجزًا لحالة التصديقات الحالية على االتفاقية وبروتوآوالتها الواردة في              ) المتوسط
وقال .  (UNEP(DEC).MED IG.13/3) ٢٠٠٣-٢٠٠٢عن البرنامج والتوصيات والميزانية لفترة السنتين       

 قد تم اإلخطار عنها من تسعة        ١٩٩٥إن قبول التعديالت على االتفاقية التي اعتمدت في برشلونة في عام               
طاليا ومالطة وموناآو وأسبانيا        آرواتيا ومصر واالتحاد األوروبي وفرنسا وإي            (أطراف متعاقدة فقط        

أما البروتوآول الوحيد الذي     . من بين عدد األطراف المطلوب لبدء نفاذها البالغ ستة عشر طرفاً             ) وتونس
فكان بروتوآول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع         ) ١٩٩٩ديسمبر  / آانون األول  ١٢في(بدأ نفاذه   
وقد قبلت عشرة أطراف    . خرى إلى التصديق عليها لبدء نفاذها     وتحتاج جميع البروتوآوالت األ   . البيولوجي

 على بروتوآول اإللقاء، وقبلت      ١٩٩٥متعاقدة من بين العدد المطلوب وهو ستة عشر طرفًا تعديالت عام              
 على بروتوآول المصادر     ١٩٩٦ثمانية أطراف متعاقدة من بين العدد المطلوب وهو ستة عشر تعديالت                

عاقدان من بين ستة على بروتوآول عرض البحر، آما صدقت ثالثة أطراف                    البرية، وصدق طرفان مت     
أما بروتوآول حاالت    . متعاقدة من بين الحد األدنى وهو ستة أطراف على بروتوآول النفايات الخطرة                    

 .الطوارئ الذي شهد تعديًال وتنقيحًا واسعين فسوف يستعاض عنه ببروتوآول جديد قريبًا
 
حكومته صدقت على تعديالت االتفاقية وعلى بروتوآوالت اإللقاء،                    وقال ممثل قبرص إن             -٣٥

والمصادر البرية، والمناطق المتمتعة بحماية خاصة وبروتوآول عرض البحر، وأنها شرعت في                                 
وقال ممثل الجمهورية العربية السورية إن التأخير          . إجراءات التصديق على بروتوآول النفايات الخطرة       

 من النصوص المعدلة قد أرجأ التصديق، وهو رأي أيده ممثل لبنان الذي طلب                      في تلقي النسخة العربية     
وأشار ممثلو إسرائيل واليونان     . أيضًا جدوًال مقارنًا يبين التكاليف اإلضافية التي ينطوي عليها التصديق              

العملية والجزائر والجمهورية العربية السورية وسلوفينيا إلى أن حكوماتهم تسير في طريق التصديق، لكن            
 .في بعض الحاالت طويلة وتشمل إجراء تغييرات بعيدة األثر في السلوك وتقنيات اإلدارة

 
ورحبت المراقبة من منظمة السلم األخضر الدولية بالتعديالت على االتفاقية والبروتوآوالت،                       -٣٦

ستماع إلى ثالثة    وطلبت اال . لكنها ناشدت األطراف المتعاقدة أن تبذل آل جهد للتعجيل بعملية التصديق                 
 .متحدثين ليشهدوا على اآلثار المأساوية للتلوث على البيئة والصحة

 
ووصف المتحدث األول، وهو طبيب أمراض صدرية من لبنان، العدد الكبير من المرضى،                            -٣٧

 مثل   �وخاصة من األطفال، ممن يعانون من مجموعة متنوعة من أمراض الجهاز التنفسي الخطيرة                           
 في المناطق الصناعية جنوبي لبنان،          �المزمن، والربو، وانتفاخ الرئة، وسرطان الرئة            التهاب الشعب    

وتشهد المناطق الزراعية في الشمال حاالت أقل، وأن من    . حيث يتم إنتاج األسمدة واالسبستوس واإلسمنت     
 والعاجلة في    العجلة أن تصدق الدول على االتفاقية والبروتوآوالت وأن تطبق التدابير الوطنية المناسبة                  

 .المجاالت الصحية واالجتماعية ومكافحة التلوث
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ووصف المتحدث الثاني، وهو عامل بمصنع بتروآيماويات في ترآيا، الحالة في إحدى المناطق                  -٣٨
. الترآية عالية التصنيع حيث تكاثرت بسرعة صناعات خطرة دون رقابة أو تدابير سالمة مصاحبة لها                       

امة والتلوث الزئبقي من الصناعة البتروآيماوية الضخمة وخيمة على البيئة                      وآانت آثار النفايات الس       
 .وناشد الحكومات أن تهتم بهذه األوضاع قبل فوات األوان. الطبيعية وعلى صحة البشر

 
ووصف المتحدث الثالث، وهو صائد أسماك من إسرائيل، اآلثار المدمرة التي شهدتها منطقته                        -٣٩

فالنهر الذي يصطاد منه قد تدهور وأصيب، وآثيرون غيره، بمرض . ل ثالثين عامًانتيجة لتلوث المياه خال
وقال إن من الضروري أن تكف وزارة البيئة عن                . السرطان بعد أن زاد تعرضه للمياه شديدة التلوث              

إصدار تصاريح تمّكن المصانع من إلقاء النفايات الكيماوية في األنهار، ووجه نداًء عاجًال إلى حكومة                           
 .إسرائيل للتصديق على االتفاقية والبروتوآوالت المعدلة

 
وقال ممثل لبنان إن الفوائد من الصناعة ال ينبغي أن تلقي بظاللها على الجوانب السلبية التي قد                        -٤٠

 .تسبب معاناة إنسانية آبيرة
 
  آانت ١٩٩٥وفي عام   .  على أن مصداقية االتفاقية تتعرض للخطر      MEDFORUMوشدد مراقب    -٤١

االتفاقية موضع آمال آبيرة من أجل تحسين منطقة البحر المتوسط، ولكن منذ ذلك الوقت أصبحت مشوبة                   
وآان من األهمية بمكان تعزيز فعالية االتفاقية             . بالشك وخيبة األمل إذ انخفض عدد التصديقات عليها              

المتوسط برمتها بالتصديق   والبروتوآوالت المتعلقة بها بوصفها الصكوك الوحيدة التي تشمل منطقة البحر            
 .عليها قبل انعقاد قمة جوهانسبرج نظرًا إلى العالقة الوثيقة بين الحماية البيئية واالجتماعية

 
 .ووافق االجتماع على التوصيات الواردة في المرفق الرابع بهذا التقرير  -٤٢

 
 تنقيح بروتوآول حاالت الطوارئ

 
ليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري في البحر         عرض السيد باترونو مدير المرآز اإلق       -٤٣

المتوسط أعمال ما تمخضت عنه سلسلة االجتماعات التي أسفرت عن توصية األطراف المتعاقدة باعتماد                  
ووفقًا لما ورد في الوثيقة           . بروتوآول جديد عوضًا عن تعديل بروتوآول حاالت الطوارئ الحالي                      

UNEP(DOC)/MED IG. 13/3   يضًا بضرورة أن تتولى األمانة الصياغة النهائية للنص الذي              ، أوصي أ
اعتمد أثناء االجتماع الثاني للخبراء الوطنيين التقنيين والقانونيين مع أخذ مدخالت األطراف المتعاقدة في                  
عين االعتبار وأن تتخذ الترتيبات الالزمة لعقد اجتماع للخبراء العتماد البروتوآول الجديد في آانون                           

واسترعى االنتباه إلى الوثيقة                 .  في مالطة ثم لعقد مؤتمر المفوضين                                ٢٠٠٢يناير      /نيالثا
UNEP(DOC)/MED IG. 13/Inf.10               التي تضمنت تقرير االجتماع المخصص مفتوح العضوية للفريق 

العامل المعني بتعديل بروتوآول حاالت الطوارئ المتعلق باتفاقية برشلونة ومشروع المرفق المتعلق                         
ومع أخذ هذه الوثائق في       . المرآز اإلقليمي ووظائفه في إطار تنفيذ بروتوآول حاالت الطوارئ             بأهداف  

عين االعتبار، سأل االجتماع أن يقرر مواصلة عملية االنتهاء من البروتوآول الجديد والتوقيع عليه                              
 .والموافقة على نص المرفق آما اقترح

 
صك مميز لمكافحة التلوث البحري وأعربت عن أملها         وقالت ممثلة ترآيا إن البروتوآول الجديد         -٤٤

، UNEP(DOC)/MED IG. 13/3 من الوثيقة     ٧وبالنسبة إلى الصفحة     . ١٠+في اعتماده قبل عقد قمة ريو       
 ".مضيقي اسطنبول وآناآال"بعبارة " الدردنيل"أشارت إلى ضرورة االستعاضة عن آلمة 
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ف اجتماع الخبراء ومن ثم اجتماع المفوضين              وقال ممثل مالطة إن بالده يشرفها أن تستضي                -٤٥
واقترح عقد اجتماع للخبراء واجتماع للمفوضين يستغرق آل منهما يومين اثنين واالستراحة خالل يوم                      

 .واحد بين االجتماعين للسماح بإعداد النص
 
نية وأعرب ممثال موناآو وقبرص والمراقب من المنظمة البحرية الدولية عن شكوآهم إزاء إمكا                 -٤٦

 .توصل الخبراء إلى االتفاق على نص نظرًا إلى آمية التعديالت الكبيرة التي اقترحتها الجماعة األوروبية
 
ودعا المنسق بالتالي المفوضية األوروبية إلى تزويد األمانة بالنص النهائي لمقترحاتها في أواخر                -٤٧

نتاجات االجتماع المخصص الذي ُعقد في       علما بأنه ينبغي إعداده مع أخذ است       ٢٠٠١نوفمبر  /تشرين الثاني 
 والتعليقات التي قـُدمت على الوثيقة أثناء االجتماع             ٢٠٠١أآتوبر  / تشرين األول   ٣٠ إلى    ٢٨مالطة من    

وستتولى األمانة فيما بعد صياغة النص النهائي                  . العادي الثاني عشر لألطراف في عين االعتبار                 
عتمدة على النص الذي تمت الموافقة عليه في موناآو في               لبروتوآول حاالت الطوارئ الجديد المقترح م        

وسترسل تلك   .  ومبينة المقترحات النهائية للمفوضية األوروبية في أحد المرفقات                  ٢٠٠١أبريل   /نيسان
 وترتكز عليها أعمال االجتماع الثالث للخبراء ٢٠٠١ديسمبر /الوثائق إلى األطراف في أوائل آانون األول      

  .٢٠٠٢يناير / والتقنيين الذي سيعقد في مالطة في آانون الثانيالوطنيين القانونيين
 
وأشار المراقب من الصندوق العالمي للحياة البرية إلى أنشطة الرصد بالسواتل لعمليات                                     -٤٨

التصريف غير المشروعة وأيد تأييدًا شديدًا البروتوآول الجديد الذي من شأنه أن يدعم جهود حفظ ملتجآت                 
 .الحياة البرية

 
واقترح ممثل المفوضية األوروبية بعض التعديالت على المرفق المتعلق بأهداف المرآز اإلقليمي         -٤٩

 .لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري في البحر المتوسط ووظائفه
 
واقترح ممثل إيطاليا أن يتناول فريق عامل غير رسمي ومفتوح العضوية مشروع النص بهدف                    -٥٠

 .التوصل إلى اتفاق
 
واسترعى ممثل مالطة االنتباه إلى مشروع المرفق المتعلق بأهداف المرآز اإلقليمي ووظائفه في                -٥١

 .إطار تنفيذ بروتوآول حاالت الطوارئ، وحث على اعتماده آوثيقة تشغيلية
 
 )١التذييل /المرفق الرابع(وتّمت الموافقة على نّص المرفق المنقح عقب مشاورات غير رسمية  -٥٢
 . وافق االجتماع على التوصيات المقترحة، آما ُعدلت، الواردة في المرفق الرابع بهذا التقريرو -٥٣

 
وقال ممثل موناآو، إنه فيما يتعّلق بمراآب النزهة قد يكون لها آثار بيئية ضارة نظرًا إلى عددها                     -٥٤

قتصادي في تناول     وبناء على ذلك، شرع معهد قانون البحار اال               . الكبير ووجودها في مناطق حساسة        
 .المسألة

 
وقال المراقب من معهد قانون البحار االقتصادي إن المعهد تولى صياغة اتفاقية بشأن مراآب                         -٥٥

النزهة تغطي مسائل التلوث البيئي والبحري وطائفة آبيرة من المسائل األخرى بما في ذلك السالمة                               
مله في إمكانية تعامل المعهد الوثيق مع خطة        وأعرب عن أ  . والتأمين والكفاءات واألنشطة غير المشروعة    

 .عمل البحر المتوسط نظرًا إلى المصالح المشترآة بينهما
 
وتم االتفاق على تكليف المكتب بمتابعة أعمال معهد قانون البحار االقتصادي وتقديم تقرير                               -٥٦

 .بشأنها
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  تقييم هيكل خطة عمل البحر المتوسط وتنميته  ٣-٦البند 
 
السيد عرب حّب اهللا، نائب المنسق، البند واسترعى االنتباه إلى الجزء الثالث من الوثيقة                   عرض   -٥٧

UNEP(DEC)/MED IG.13/3  .                   فقد طلبت األطراف المتعاقدة في اجتماعها العادي الحادي عشر من
تم ،  ٢٠٠١-٢٠٠٠وخالل فترة السنتين      . األمانة أن تبدأ عملية تقييم عناصر خطة عمل البحر المتوسط               

تقييم مرآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية والخطة الزرقاء وترد التقييمات في الوثيقتين               
UNEP(DEC)/MED IG.13/Inf.6  وUNEP(DEC)/MED IG.13/Inf.7     وقامت جهات   .  على التوالي

 وتم تقييـم     ٢٠٠١سبتمبر   /االتصال بمناقشة النتائج على نحو مكثف في اجتماعها في أثينا في أيلـول                         
 وقدمت جهات االتصال         )UNEP(DEC)/MED IG.13/Inf.8(أيضـا   "  موقع تاريخي     ١٠٠"برنامــج   

وتم االقتراح، بصورة     . مقترحات بإعادة التوجيه في سياق المرحلة الثانية لخطة عمل البحر المتوسط                     
اهم في إعداد إعادة الهيكلة أو       خاصة، بإمكانية أن ُيطلب من لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة أن تس              

 .تتخذ موقفا قائما على أساس المقترحات التي أعدتها األمانة
 

وقال إن األمانة قد ُطلب منها مواصلة تقييم المشروعات خالل فترة السنتين القادمة وذلك إلعداد                    -٥٨
تماع العادي الرابع عشر    ويمكن أن يتم التقييم شامل قبل االج      . تقييم لكامل هيكل خطة عمل البحر المتوسط      

 .لألطراف المتعاقدة
 

وباإلضافة إلى ذلك، قّدمت ترآيا مقترحا بإنشاء مرآز أنشطة إقليمية جديد من أجل السياحة                              -٥٩
واستعرض المقترح المكتب وجهات االتصال وتّم االتفاق على         . في أنطاليا   ) أو السياحة المستدامة  (البيئية  

ع القادم للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة، مع إيالء االعتبار للوسائل               مزيد من المناقشة في االجتما     
 . واألنشطة في داخل المنطقة

 
وشكرت ممثلة ترآيا األطراف على دعمهم لمقترح إنشاء مرآز أنشطة إقليمية جديد في بلدها                          -٦٠

قادم للجنة البحر المتوسط للتنمية     وقالت إن ترآيا تنوي تقديم تحليل شامل للمقترح لمناقشته في االجتماع ال            
 .٢٠٠٢مارس /المستدامة في آذار

  
وأشار أحد الممثلين، الذي أيده ممثل آخر، إلى الحاجة إلى تقييم عناصر أخرى لخطة عمل البحر                   -٦١

المتوسط فضال عن المراآز واقترح إجراء مناقشات بشأن مسألة إدارة األنشطة بناء على اتفاقية برشلونة،   
ي ذلك تقييم وتحليل الطريق التي تنظم بها الوحدات والهيئات وترابطها، والنظر في الحاجة إلى                            بما ف  

وبهذه الطريقة، يمكن استخدام عمليات التقييم وتقاريرها            . تدعيمها وتقويتها وما قد يحتاج إلى تخفيض           
 .لتحسين تنفيذ المشروعات

 
د ورقة مناقشة عن اإلدارة العليا لعرضها على             واقترح أحد الممثلين أن ُيطلب إلى األمانة إعدا             -٦٢

االجتماع القادم لجهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط، بما يشمل مقترحات بشأن إجراء تحسينات                          
آما ارتأى أنه من     . ملموسة، يمكن تقديمها بعد ذلك إلى االجتماع العادي الرابع عشر لألطراف المتعاقدة               

مشترآة وسياسة مشترآة للتقييم بما يسمح بإجراء مقارنات                 الضروري أن تكون هناك اختصاصات            
إجراء تقييم عام خالل العامين القادمين لإلدارة العليا في خطة عمل البحر                         : متبادلة، والمطلوب هو       

 .المتوسط؛ وتحديد مبادئ توجيهية؛ وإجراء تحليالت محددة للمراآز
 
امة في البحر المتوسط قضّية تصعب مناقشتها،               وقال المنسق إن اإلدارة العليا للتنمية المستد               -٦٣

ومن الالزم  ضمان التآزر     . وخاصة في ضوء عمليات أخرى تجري قدما وتحتاج إلى أخذها في االعتبار             
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وبدال من أن تشرع خطة عمل البحر المتوسط في تنفيذ أنشطتها، فقد     . في األنشطة واالستفادة من المراآز      
ولذلك فمن . من أعمال اآلخرين في الميدان حيثما تكون هذه األنشطة قائمة       اعتبر أن من األفضل االستفادة      

المستحيل فصل قضية اإلدارة العليا عن أنشطة منظمات وهيئات أخرى، والمطلوب هو التعاون مع                              
وأعرب أحد الممثلين عن تحفظه إزاء قضية اإلدارة العليا            . األطراف األخرى الفاعلة في البحر المتوسط       

 .دء عملية جديدةوحذر من ب
 
وأشار بعض الممثلين إلى أن مشاريع التقييم تسير في االتجاه الصحيح وأن تقدما يجري إحرازه                     -٦٤

بشأن الهيكل التنظيمي واإلداري، فأآدوا على الحاجة إلى تطبيق نهج عملي وإلى تجنب الطموحات غير                    
اجة خطة عمل البحر المتوسط إلى التطور        وأشار أحد الممثلين إلى ح     . الواقعية وعدم القيام بكل شئ فورا      

تمشيا مع متطلبات األطراف، وأيد عملية إجراء تغييرات طفيفة، لكن مستمرة، تتجلى في آل العناصر                        
وأعرب عن اعتقاده بأنه يلزم إدخال تخصص أآبر في المراآز                   . المكونة لخطة عمل البحر المتوسط        

اإلجراء خطوة بخطوة أمر مطلوب يفضي إلى قيام                 وأآد المنسق أن        . وتحقيق تكامل أآبر ألنشطتها       
 .االجتماع الرابع عشر لألطراف المتعاقدة بتقييم خطة عمل البحر المتوسط برمتها

 
 موقع، اقترح ممثل فرنسا إمكانية االضطالع بعمل مشترك فيما بين                ١٠٠وفيما يتعلق ببرنامج      -٦٥

وقال إن فرنسا على استعداد       .  للتنمية المستدامة   األطراف المتعاقدة وذلك من خالل لجنة البحر المتوسط           
للمشارآة في مثل هذا العمل مع بلد شريك في إطار لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة، لكن دون                              

 .استبعاد أية أطر أخرى موازية أو مكملة 
 
تعاقدة في   وردًا على سؤال بشأن حالة تحليل التكاليف إلى الفوائد الذي طلبته األطراف الم                                -٦٦

اجتماعها الثالث عشر، أوضح المنسق أن األمانة بدأت في إعداد وثيقة بشأن تنفيذ المشاريع في الفترة                           
 وطلبت من أحد خبراء البيئة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إعداد                         ٢٠٠١-٢٠٠٠

 البحر المتوسط، في         وقال إن خطة عمل         . مذآرة بشأن الموضوع، مشددا على تعقيد تحليل آهذا                     
 .اضطالعها بهذه الممارسة، ستستفيد من الخبرة المكتسبة من اتفاقيات أخرى

 
وبعد مشاورات غير رسمية جرت بين عدة ممثلين، وافق االجتماع على التوصيات المقدمة إلى                     -٦٧

 .األطراف المتعاقدة وإلى األمانة الواردة في المرفق الرابع بهذا التقرير
 
 
  برنامج العمل االستراتيجي للتصدي لتلوث البحر المتوسط من أنشطة بريةتنفيذ ٤-٦
 
 منسق برنامج تقييم ومكافحة التلوث في البحر المتوسط االهتمام إلى              F.S. Civiliاسترعى السيد    -٦٨

البيئة ما حدث من تغيير في النهج المتبع للتلوث البري في اإلقليم بعد انعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني ب                      
وقال إن بلدان البحر المتوسط اعتمدت بروتوآوال أشمل ُيعنى               . والتنمية واعتماد برنامج العمل العالمي       

وقد حدد برنامج العمل     . ١٩٩٧بالتلوث البري ووافقت بعد ذلك على برنامج العمل االستراتيجي في عام                
خاذها للتصدي لها وتكلفتها وحدد مهلة       االستراتيجي مشاآل التلوث الكبرى في اإلقليم والتدابير الواجب ات           

 .وسيتم استيفاء البرنامج باستمرار ألخذ التطورات في االعتبار. للتنفيذ
 

 في المائة   ٥٥وقد أحرز بعض التقدم، وإن لم يكن آافيا فيما يتصل بتلوث البلديات وأصبح اآلن                     -٦٩
علق بالتلوث الصناعي حدثت       وفيما يت  . من المدن الساحلية مشمولة بمحطات معالجة الصرف الصحي               

بعض التحسينات بشأن اإلنبعاثات من المصانع الكبيرة، وإن آانت الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما                        
 .زالت تمثل مشكلة
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وخالل العامين الماضيين بذلت األمانة جهودا لعرض تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي بشكل                         -٧٠
لتشغيلية لتنفيذ برنامج العمل االستراتيجي للتصدي لتلوث البحر          ملموس أآبر وجاءت النتيجة في الوثيقة ا        

 .المعروض على االجتماع العتماده (UNEP (DEC) /MED IG.13/4)المتوّسط من أنشطة برية 
 

 اُألسس لتنفيذ برنامج العمل االستراتيجي،           ٢٠٠٣-٢٠٠٢ومن المتوقع أن تضع فترة السنتين              -٧١
وقد أتاح مرفق البيئة      . ام قوي من جانب األطرف المتعاقدة واألمانة           ومن المطلوب أن يكون هناك التز         

العالمية وهيئات أخرى مانحة االعتمادات للتنفيذ، وسيوفر مشروع مرفق البيئة العالمية بوجه خاص                            
وستكون األمانة   . مساهمة آبيرة من أجل تنفيذ األنشطة التي ستتم على الصعيدين اإلقليمي والوطني                         

عن األنشطة على الصعيد اإلقليمي، بما في ذلك برنامج بناء القدرات الذي ُيتوقع أن ُيصدر                مسؤولة أساسا   
آما ستصدر األمانة تحليال         . مبادئ توجيهية وخطط عمل وأن ينظم برنامج تدريجي واسع النطاق                         

ان تشخيصيا مستوفى عبر الحدود وتدّعم التعاون مع مرآز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف في ميد                           
وحددت الوثيقة التشغيلية بعض الترتيبات اإلدارية والمؤسسية التي يمكن وضعها موضع            . اإلنتاج األنظف 

التنفيذ على الصعيد الوطني لرصد تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي، مثل إنشاء لجنة مشترآة بين                                    
 دراسات سابقة على        وستساعد األمانة على التنفيذ على  الصعيد الوطني من خالل إعداد                       . الوزارات

 .االستثمار ممولة من مرفق البيئة العالمية تغطي مناطق خطر التلوث الحضري فضال عن الصناعي
 

ويؤمل أن تشهد فترة السنتين في نهاية المطاف طفرة في مكافحة التلوث الصناعي، وقد اقترحت                   -٧٢
زانية خط أساس وطنية لإلنبعاثات لعام        الوثيقة التشغيلية منهجية لتناول اإلنبعاثات البرية، تشمل وضع مي           

وبعد ذلك سيتم خفض اإلنبعاثات ورصد          .  يتم حسابها لكل طرف متعاقد وفقا لمنهجية مشترآة                ٢٠٠٣
 .  وفقا للتواريخ المستهدفة لبرنامج العمل االستراتيجي٢٠٠٣التخفيضات ابتداء من عام 

 
ة المالية لتنفيذ برنامج العمل االستراتيجي          على أهمية ضمان اإلستدام      Civiliوأخيرًا أآد السيد       -٧٣

على المدى الطويل وعلى العمل الذي سينفذ لذلك الغرض في إطار برنامج العمل االستراتيجي بمساعدة                      
 .مالية من مشروع مرفق البيئة العالمية

 
 استرعاء  وتم. وأآد عدة ممثلين على أهمية برنامج العمل االستراتيجي ورحبوا بالوثيقة التشغيلية             -٧٤

 .االهتمام بصفة خاصة إلى الدور الذي قد يؤديه إعداد سجالت إطالق الملوثات ونقلها
 

وأشار المراقب عن منظمة الصحة العالمية إلى أن منظمته لها تاريخ طويل من التعاون مع خطة                   -٧٥
تلوث في البحر    عمل البحر المتوسط وفي خالل المرحلتين األولى والثانية من برنامج تقييم ومكافحة ال                    

المتوسط، تعاونت منظمة الصحة العالمية في تنفيذ مشاريع رصد وتقييم التلوث، بتنسيق شامل من برنامج 
آما أشار إلى أن منظمة        . األمم المتحدة للبيئة، مع التشديد خاصة على اآلثار الصحية للتلوث البحري                  

ُيتوقع أن تواصل منظمة الصحة العالمية تقديم       و. الصحة العالمية لديها بالفعل موظفا يعمل في مكتب أثينا         
 .المساهمات النقدية والعينية أثناء فترة السنتين 

 
وتحدث بوصفه قائما بأعمال مدير المرآز األوروبي للبيئة والصحة التابع لمنظمة الصحة العالمية  -٧٦

ومكافحة التلوث في البحر   في روما فقال إنه عالوة على مشارآة منظمة الصحة العالمية في برنامج تقييم              
المتوسط وفي مشروع مرفق البيئة العالمية، فقد استرعى نظره أوجه الشبه الكثيرة فيما يتعلق ببرنامج                       

 . منظمة الصحة العالمية وخطة عمل البحر المتوسط
 

ويخدم المرآز األوروبي لمنظمة الصحة العالمية بوصفه األمين المشترك لبروتوآول المياه                          -٧٧
 الذي يتضمن مبادئ توجيهية لرصد تلوث األنهار وتقييم نوعية المياه            ١٩٩٢ة التفاقية المياه لعام     والصح
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ومن بين مجاالت الدراسة التي لها أهمية خاصة وتشكل تحّديا خاصا آثار اإلجهاد المائي                         . بوجه عام 
 .ائيةوندرة المياه على الصحة بما في ذلك معالجة النفايات السائلة لحفظ الموارد الم

 
  مدير مشروع مرفق البيئة العالمية تقريرا عن االجتماع المعقود في سبليت                    Baricوقدم السيد     -٧٨

بشأن برنامج مرفق البيئة العالمية المعني بوضع أدوات مالية لتنفيذ برنامج العمل االستراتيجي تنفيذا                            
األدوات المالية على الصعيد       مستداما، والذي تمخض عن تحديد عدد من المشاريع النموذجية الختبار                     

 .الوطني 
 

وأيد المراقب عن الوآالة الدولية للطاقة الذرية بقوة رأي منسق برنامج مدبول بأن فترة السنتين                      -٧٩
 .الجارية ستكون هامة في وضع خط أساس لبرنامج العمل االستراتيجي وألنشطة الحّد من التلوث مستقبال 

 
ولية للطاقة الذرية أن تواصل تعاونها القديم مع خطط عمل البحر               ومن دواعي غبطة الوآالة الد       -٨٠

المتوسط وبرنامج تقييم ومكافحة التلوث في البحر المتوسط من خالل مختبرها الخاص بالبيئة البحرية في                 
وسيواصل مختبر الدراسات البيئية البحرية بصفة خاصة تقديم المساعدة فيما يتعلق بضمان نوعية . موناآو
آما يمكن  . ات وتنظيم دورات تدريبية تـُعنى بتحاليل الملوثات البحرية وإنتاج مواد مرجعية بحرية                  البيان

لهذا المختبر أن ُيسدي نصائح الخبراء بشأن قضايا تلوث الطاقة وخاصة فيما يتعلق بالمواد المقاومة                              
 البحرية الدولية المعنية       للفطريات البحرية، وهي التي تشكل أهمية متزايدة بالنظر إلى اتفاقية المنظمة                    

وفضال عن مشارآة المختبر بشكل      . بمرآبات المواد العضوية القصديرية التي تم التفاوض عليها مؤخرا            
مباشر في مدبول، يوجد للوآالة الدولية للطاقة الذرية نشاطان آخران لهما أهمية لمدبول وتتوفر نتائجهما                    

 التقني مشروعا إقليميا جاريًا بشأن قياس آل من الملوثات            أوال أن إلدارة التعاون   : تحت تصرف البرنامج  
النووية وغير النووية جنوبي البحر المتوسط ، والذي شمل جميع بلدان شمال إفريقيا الخمسة الواقعة على                   
البحر المتوسط؛ ثانيا أن الوآالة الدولية للطاقة الذرية تستكشف إمكانية تطبيق التقنيات النووية والنظائرية                 

وثمة مجاالن تم التأآيد عليهما إلمكانية . ى نحو ما تم التفاوض بشأنه لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية         عل
إجراء دراسات تجريبية يتصالن بعمليات تكاثر الطحالب الضارة وتصريف المياه تحت سطح البحر،                         

 .فضال عما يرتبط بها من مغذيات وملوثات
 

ترحات من أجل تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي تنفيذا أآثر فعالية،              وقدم الممثلون عددا من المق       -٨١
بما يشمل توفير معلومات أفضل لألطراف المعاقدة وجهات االتصال الوطنية، وزيادة الترآيز على نقل                     

 .التكنولوجيا وممارسة المفوضية األوربية لدور أنشط
 

برنامج العمل االستراتيجي ال تعتمد على              وشّدد أحد الممثلين على أن االستمرارية المالية ل                    -٨٢
. المانحين فحسب بل يتعين على البلدان أن تحدد مصادر التمويل لتنفيذ االستراتيجية على المدى الطويل                    

إن االضطالع بأنشطة مثل برامج التدريب ينبغي أن يساعد البلدان على بناء قدراتها الخاصة وينبغي أن                     
 .تكون محددة زمنيا

 
مراقبون عن ثالث منظمات غير حكومية عن تأييد لبرنامج العمل االستراتيجي واعتبروه وأعرب  -٨٣

 باعتباره  ٢٠٠٣وتساءل أحد المراقبين ، في حالة تحديد عام             . أداة سليمة لخفض التلوث الصناعي فعليا        
رب وأع . ٢٠٠٥ في المائة بحلول عام         ٥٠عام األساس عما إذا آان في اإلمكان تحقيق الخفض بنسبة                 

مراقب آخر عن القلق إذ أن ميزانية خط األساس تسمح باالتجار الداخلي، األمر الذي يتعارض مع                                   
 .بروتوآول المصادر البرية

 
ووافق االجتماع على التوصيات بشأن تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي الواردة في المرفق الرابع               -٨٤

 .بهذا التقرير
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 ة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسطتنفيذ بروتوآول المناطق المتمتع ٥-٦
 
أشار السيد محمد عادل الهنتاتي، مدير مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة                   -٨٥

 وأن  ١٩٩٩ديسمبر  / إلى أن البروتوآول الجديد للمناطق المتمتعة بحماية خاصة بدأ نفاذه في آانون األول            
من األنشطة من أجل تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بوضع قائمة بالمناطق المتمتعة                   المرآز شرع في عدد       

وقد أعد المرآز مشروع نموذج مشروح لتقارير العرض بغية . بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط
إدراج المناطق المحمية في هذه القائمة، وأعرب عن شكره لما قدمته حكومة فرنسا من مساعدة في تنظيم                    

وقد وافقت جهات اتصال المناطق المتمتعة بحماية خاصة، في                  . اجتماع للخبراء بشأن هذا الموضوع        
 على مشروع النموذج المعروض على االجتماع            ٢٠٠١أبريل  /اجتماعها المعقود في فالنسيا في نيسان         

مة المناطق   منطقة مرشحة لإلدراج على قائ     ١٢آما يعرض على األطراف للموافقة      . الحالي للموافقة عليه  
 UNEP (DEC) /MEDالمتمتعة بحماية خاصة، ذات األهمية للبحر المتوسط، وهي الواردة في الوثيقة                  

IG.13/Inf.11   من البروتوآول٩التي اقترحها األطراف تمشيا مع المادة . 
 

ية خاصة وأشاد جميع الممثلين الذين أخذوا الكلمة بمرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحما         -٨٦
لما اضطلع به من عمل من أجل وضع قائمة بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر                                     

 UNEP (DEC) /MEDالوثيقةالمتوسط، ووافقوا على اقتراحات اإلدراج في القائمة، على النحو الوارد في 
IG.13/Inf.11 . 

 
جها على القائمة تشكل عينة ممثلة لشتى النظم وقال ممثل أسبانيا إن المناطق التي سماها بلده إلدرا -٨٧

 وتبذل أسبانيا جهودها الستكمال المعلومات        ٠اإليكولوجية للبحر المتوسط وتضم مناطق تتعرض للخطر        
واقترح ضرورة توسيع شبكة     . المتاحة عن المناطق المسماة باالضطالع بمزيد من األعمال والدراسات             

ألهمية للبحر المتوسط مستقبال من أجل حماية المناطق الساحلية              المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات ا        
وينبغي أن  . والجزر، وارتأى ضرورة  استكمال المشاريع التي تغطي شتى المناطق المحتاجة إلى حماية                

يكون هناك أيضا تبادل للمعلومات وتعاون بين مناطق البحر المتوسط بشأن مسائل إدارة المناطق                                  
إلدراج في المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط قد يمثل                     والحظ أن ا   . المحمية

 .تشجيعا للسياحة ، فأشار إلى الحاجة إلى التزام الحذر والدقة في إدارة هذه المناطق 
 

وأبرز ممثل آخر أهمية قوائم المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط من                       -٨٨
وناشد البلدان التي لم تصبح بعد طرفا في                   . سياسات الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي          أجل تعزيز ال     

البروتوآول أن تحترم األهمية الخاصة لتلك المناطق وأال تضطلع بأنشطة من شأنها أن تضر باألهداف                      
 خاصة،  آما أآد على الحاجة إلى بناء الشبكة المؤسسية للمناطق المتمتعة بحماية                . التي ُأنشئت من أجله     

وتعزيز الروابط مع الشبكات المؤسسية األخرى لإلسهام في تنفيذ شبكة لها أهميتها للمناطق البحرية                             
المحمية على نحو ما نصت عليه والية جاآارتا التفاقية التنوع البيولوجي، وحث البلدان على أن تشارك                     

 .بخبراتها في هذا الصدد
 

ل نص في مرفقه األول على أنه لكي يتم إدراج منطقة ما                وأشار أحد الممثلين إلى أن البروتوآو        -٨٩
. في المناطق المتمتعة بحماية خاصة، ذات أهمية للبحر المتوّسط  ينبغي أن تكون لها خطة إدارة مفصلة                      

وأشار إلى أن ست مناطق من تلك التي أقتـُرح إدراجها على القائمة لم تعّد حتى اآلن خطة آهذه، واقترح                       
وقالت ممثلة تونس إن بلدها قد . ا توجيه تحذير مفاده أنه يتعين إعداد خطط اإلدارة هذه أن يصاحب إدراجه  

اتخذ خطوات إلعداد خطط إدارة للمناطق المقترح إدراجها على قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة                       
 .   ذات األهمية للبحر المتوسط
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شرت اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصديق على       وأحاطت ممثلة ترآيا األطراف علمًا بأن بالدها با          -٩٠

وخالل السنة الجارية اقترحت السلطة الوطنية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة عّدة                               . البروتوآول
مشروعات تستهدف إنشاء مواقع جديدة تتمشى مع معايير قوائم المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات                          

 .األهمية للبحر المتوسط 
 
قب من الصندوق العالمي للحياة البرية باألنشطة التي اضطلع بها الصندوق لتحديد                    وذّآر المرا  -٩١

وقال إنه تم وضع نهج إقليمي إيكولوجي شامل . المناطق ذات األهمية للتنوع البيولوجي في البحر المتوسط
ل في   وتحديد ثالثة بلدان ذات أولوية أال وهي آرواتيا وتونس وترآيا وإن الصندوق يتطلع إلى العم                              

وبفضل مساعدة مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة . المشروع مع الحكومات المعنية 
تم أيضا التوصل إلى اتفاق مع الجماهيرية العربية الليبية من أجل تقييم مناطقها الساحلية ذات األهمية                           

عّد أداة واحدة فقط تندرج في نظام           وشدد على أن تحديد المناطق المحمية ي          . القصوى للتنوع البيولوجي   
 .أوسع نطاقًا إلدارة التنوع البيولوجي

 
عن ارتياحه لوضع قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة           MEDFORUMوأعرب المراقب من      -٩٢

ذات األهمية للبحر المتوسط وقال إن ذلك المشروع يساعد على تنفيذ البروتوآول بأسره، ورأى أن من                        
وفي هذا السياق، شكر حكومة        . ض بتلك القائمة لتشمل مواقع ونظم إيكولوجية أخرى             الضروري النهو 

وحث سائر الحكومات على التعاون في إطار              MEDFORUMأسبانيا على المساعدة التي قدمتها إلى             
مبادرة النظام اإليكولوجي الخاص بجبال البيريني بهدف وضع قائمة للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات    

 .مية للبحر المتوسطاأله
 
وقدم السيد الهنتاتي عرضًا موجزًا لمشروع إنشاء مناطق محمية في البحر المتوسط سيموله                            -٩٣

برنامج المساعدة األوروبية المتوسطية وبرنامج العمل البيئي لألولويات القصيرة ومتوسطة األجل لالتحاد            
 وتم تنفيذه بالتعاون    ٢٠٠١يناير  /ون الثاني وقد شرع في المشروع في آان     .  شهرًا   ٣٠األوروبي ويستغرق   

تعزيز التخطيط اإلداري     : وللمشروع أهداف عدة هي التالية           . مع شرآاء من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا           
للمناطق المتمتعة بحماية خاصة؛ والنهوض بالقدرات اإلدارية الوطنية في المنطقة؛ وبيان األمثلة على                       

 .ل الخبراتأفضل الممارسات وتشجيعها؛ وتباد
 
آما عرض بإيجاز مشروع خطة العمل االستراتيجي لصيانة التنوع البيولوجي الممول من                              -٩٤

وضع نظام لتقييم حالة     : مشروع مرفق البيئة العالمية للبحر المتوسط الذي ينطوي على ثالثة أهداف هي               
يرًا سلبيًا على التنوع         التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ وبيان المشاآل والعوامل التي تؤثر تأث                         

ويهدف وضع برنامج العمل االستراتيجي         . البيولوجي؛ واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من تلك اآلثار              
صيانة التنوع البيولوجي في البحر المتوسط، يعمل مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية                          

وقد عقد االجتماع األول للمراسلين          . جهاخاصة مع عدد من الشرآاء لتنسيق األنشطة وتجنب ازدوا                   
 .٢٠٠١يوليه /الوطنيين في أليكانتي بأسبانيا في تموز

 
العملية الوطنية التي تشمل بالنسبة إلى آل بلد         : وينطوي المشروع أساسًا على العمليتين التاليتين         -٩٥

قديم تقرير عن المسائل        إعداد تقرير عن مكونات التنوع البيولوجي والعملية اإلقليمية التي تتضمن ت                       
تقارير وطنية عن التنوع البيولوجي وحوافظ مالية استثمارية            : وتضّم نتائج المشروع ما يلي         . اإلقليمية

وبهدف مساعدة البلدان على تنفيذ المشروع، أصدر مرآز         . وعدد من األدوات التقنية وخطط عمل وطنية       
ن الوطنيين المعنيين بالمشروع وقدم عرضًا عاما         األنشطة اإلقليمية في جملة أمور اختصاصات للمراسلي        

إلعداد وثيقة برنامج العمل االستراتيجي؛ وأرسى مبادئ توجيهية إلعداد التقارير الوطنية؛ ووضع                              
 .مشروع قائمة مفصلة باألنشطة والنتائج المحققة في منطقة البحر المتوسط والمتعلقة بالمشروع
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هددة باالنقراض، استرعى السيد الهنتاتي اإلنتباه إلى الخطر الذي           وفيما يتعلق بصيانة األنواع الم      -٩٦

واالهتمام المتزايد بحماية موائل السلحفاة البحرية          (Monachus monachus)يحيق بفقمة البحر المتوسط      
وفي إطار خطة عمل صيانة النباتات البحرية، تلقى مرآز األنشطة اإلقليمية      . والثدييات في البحر المتوسط   

وقدمت أيضًا اقتراحات إلعداد      . لبات من عدد من المؤسسات العلمية الآتساب وضع العضو المنتسب               ط
خطط عمل خاصة باألسماك الغضروفية وأنواع الطيور المذآورة في مرفقات بروتوآول المناطق                               

 .المتمتعة بحماية خاصة وأنواع بحرية غريبة
 
اإلقليمية واالتفاقيات والمنظمات واألجهزة األخرى وأآد على التعاون الجاري بين مرآز األنشطة  -٩٧

 واتفاقية (ACCOBAMS)وال سيما اتفاقية التنّوع البيولوجي واتفاقية رامسار واتفاق حفظ الثدييات البحرية 
صيانة األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية واتفاقية برن واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد                              

 .الطبيعية
 
واسترعى أحد الممثلين االنتباه إلى الدور الحاسم الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية                              -٩٨

بوصفها جهات مشارآة في تنفيذ األنشطة ورأى أن من الضروري إعادة تنشيط شبكات المنظمات غير                       
 .الحكومية على الصعيد الوطني 

 
 وحث  Monachus monachusلفقمة  وأشار ممثل آخر إلى ضرورة اتخاذ  تدابير طارئة لحماية ا               -٩٩

جميع بلدان المنطقة والمجتمع الدولي آكل على بذل قصارى جهودها إلنقاذ تلك األنواع في البحر                                    
وفيما يتعلق بصيانة السلحفاة البحرية في البحر المتوسط أشار إلى عالقة التعاون المميزة بين                   . المتوسط  

 . لجميع أنشطة المرآز الرامية إلى صيانة األنواعوأعرب عن تأييده. المرآز واتفاقيتي برن وبون
 

واسترعى ممثل أسبانيا االنتباه إلى قاعدة بيانات البحر المتوسط بشأن الثدييات الجانحة على                            -١٠٠
الشاطئ التي أعدتها جامعة فالنسيا بدعم الحكومة األسبانية وتولى إدارتها مرآز األنشطة اإلقليمية وآانت                

 . اتفاقية برشلونة لتوفير المعلومات عن توزيع األنواع ومعدل وفياتهاأداة اعتمدت عليها
  

وقال إن الجماعة ترمي    . وأشار ممثل الجماعة األوروبية إلى مشارآة الجماعة في أنشطة المرآز           -١٠١
إلى تحسين روابطها التقنية مع المرآز، وإنها ال تزال بصدد وضع صيغة نهائية لسياسة صيانة األنواع                        

رية وترغب في االستعانة بالنتائج التي حققها المرآز لضمان تقارب تلك السياسات وال سيما فيما                            البح
ورآز على أهمية التنسيق بين خطة العمل االستراتيجية لصيانة التنوع البيولوجي . يتعلق بالموائل واألنواع

 .في البحر المتوسط ومبادئ اتفاقية التنوع البيولوجي
 

طاليا إن حكومته تحّدد المناطق إلدراجها في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة               وقال ممثل إي   -١٠٢
وتم إنشاء ست عشرة    . ذات األهمية للبحر المتوسط وإنها خصصت مليون يورو لمحمية الثدييات البحرية            

لمرآزي وتعطي أيضًا أنشطة المعهد ا     . منطقة بحرية محمية في البالد من شأنها أن تكون نموذجًا لإلدارة             
 .للبحوث البحرية التطبيقية مثاال على اإلجراءات المتخذة للتنمية المستدامة

  
وقدم المراقب عن اتفاق صيانة الثدييات البحرية في البحر األسود والبحر المتوسط والمنطقة                          -١٠٣

طاقه المتاخمة للمحيط األطلسي وصفا موجزا لخلفية وأهداف االتفاق الذي يوجد وديعه في موناآو ون                          
 وسيعقد اجتماعه األول لألطراف المتعاقدة  في             ٢٠٠١يونيه  /وقد بدأ نفاذ االتفاق في حزيران         . وهيكله

وتنفيذا لوظائفه ومن أجل استخدام        . ٢٠٠٢ آذار مارس      ٢فبراير إلى    / شباط ٢٨موناآو في الفترة من       
 تنسيق دون إقليميتين إحداهما      اإلمكانات الموجودة في المنطقتين المعنيتين، يتوخى االتفاق إنشاء وحدتي            

وقد عهد االتفاق إلى مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة              . في منطقة البحر المتوسط    
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وتم وضع أساليب عمل مع المرآز، وخاصة فيما يتعلق                 . التنسيق مع أمانة االتفاق تنفيذا لتلك المهمة            
 لها في إطار خطة عمل البحر المتوسط واتفاق حفظ الثدييات      بتحقيق االتساق والتآزر لإلجراءات المخطط    

وُيتوقع أن . وتم وضع مذآرة تعاون ُعرضت على جهات اتصال المناطق المتمتعة بحماية خاصة . البحرية
يتم التوقيع على المذآرة في االجتماع األول لألطراف في االتفاق، وبالتالي وضع الطابع المؤسسي                               

 .تفاقية برشلونة واالتفاقوتدعيم الروابط بين ا
 
وقدم المراقب عن المنظمة الهيدروغرافية الدولية عرضا موجزا لخلفية المنظمة وهيكلها وأهدافها    -١٠٤

ووصف . وأنشطتها، والدور الذي تؤديه حكومة موناآو باعتبارها البلد المضيف والوديع التفاقية المنظمة             
زا عملها الذي يتناسب مع بروتوآول المناطق المتمتعة بحماية         إسهام المنظمة في حماية البيئة البحرية مبر      

خاصة، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق المعروفة بحساسيتها البيئية، السيما وأنها تؤثر على النقل البحري                    
 .الدولي
وقال المراقب عن المنظمة البحرية الدولية إن المنظمة اعتمدت مبادئ توجيهية لتسمية وتحديد                      -١٠٥
طق البحرية  ذات الحساسية الخاصة حتى يمكن للنقل البحري تجنبها أو لكي يمكن وضع قواعد                              المنا

وقد تم بالفعل تحديد منطقتين من هذا القبيل في البحر             . خاصة تنظم حرآة النقل البحري في تلك المناطق         
 تعد المنظمة     آما. المتوسط وسيتم النظر في تحديد مناطق أخرى في الدورة القادمة لجمعية المنظمة                         

التفاقية دولية تعالج األخطار البيئية التي تمثـلها الكائنات الحية المائية التي تنقل في صابورة السفن،                              
وقد مّول مرفق البيئة العالمية مشروعا لستة بلدان         . ٢٠٠٣-٢٠٠٢وُيتوخى عقد مؤتمـر دبلوماسي للفترة       

 .ية تستجيب للمخاطر التي تمثلها الكائنات الحية هذهفي أقاليم مختارة إلعداد لوائح تقنية وتدابير قانون
 
االهتمام إلى مشروع التوصية الوارد في المرفق األول  RAMOGEواسترعى المراقب عن اتفاق      -١٠٦

وقال . بشأن منح أمانة المنظمة مرآز المنتسب إلى خطة العمل          UNEP(DEC)/MED IG.13/3 من الوثيقة 
دة وخبرة منظمته إلى مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية            إنه يتطلع إلى فرصة لتقديم مساع      

 .خاصة، والسيما فيما يتعلق بصيانة األعشاب البحرية
 
وأشار المراقب عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية إلى المكتب الذي أنشأه                               -١٠٧

. لما قدمته السلطات الوطنية واإلقليمية من مساعدة       االتحاد حديثا في ماالجا، بأسبانيا، وأعرب عن شكره           
وقال إن االتحاد يوّد ، في جهوده لدعم أنشطة اتفاقية برشلونة، أن يبدأ حوارا بشأن حفظ التنوع البيولوجي           
والتنمية المستدامة واالستفادة من الموارد مع إيجاد روابط قوية تربطها باالعتبارات االقتصادية                                     

وأعرب عن امتنانه    . حث االتحاد عن شرآاء في اإلقليم وعن قيام تآزر مع أنشطتهم                 ويب. واالجتماعية  
للتعاون مع مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة حتى اآلن، وقال إنه يتطلع على                             

 . االستماع إلى مقترحات تتعلق بما يمكن أن يؤديه االتحاد في شراآة مع اتفاقية برشلونة
 
 عن امتنانه للتعاون مع مرآز األنشطة اإلقليمية         ENDA  Maghrebأعرب المراقب عن منظمة      و -١٠٨

للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، وقال إنه يريد أن يشهد جردا آامال للمجاالت التي نفذت المنظمات غير                   
، وارتأى أن     وأشار إلى الحاجة إلى استراتيجية مشترآة في تنفيذ البروتوآول                . الحكومية أنشطة فيها       

 .مرآز األنشطة اإلقليمية يمكنه أن يضطلع بدور تفاعلي تحقيقا لهذه الغاية
 
ووصف المراقب عن اتفاقية صيانة األنواع البرية المهاجرة أهداف منظمته مشددا على أنه                              -١٠٩

و مجموعات بالرغم من شمولها العالمي إال أنها تعمل إقليميا من خالل وضع اتفاقات اقليمية بشأن فرادى أ         
وقال أن هناك أربعة عشر بلدا مشاطئا للبحر المتوسط أصبحت طرفا بالفعل في اتفاقية حفظ                   . الحيوانات  

وقد أقيمت  . أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، ودعا البلدان األخرى إلى النظر في االنضمام إلى االتفاقية                
ة واتفاقية برشلونة لتقييم الفرص من أجل استكمال        اتصاالت بين أمانتي اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البري       

وتم وضع مبادرات عديدة في الماضي، مثل اتفاق حفظ الثدييات البحرية . الروابط في شكل مذآرة للتعاون    
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بالبحر األسود والبحر األحمر والمنطقة المتاخمة للمحيط األطلسي، والتنظيم المشترك للمؤتمر األول                        
حف البحرية، وخطة العمل إلنقاذ فقمة البحر شرقي المحيط األطلسي، وآلها                   للبحر المتوسط عن السال     

وتود منظمته توجيه     . شاهد على استعداد منظمته للتعاون مع اتفاقية برشلونة بروح التنسيق والتكامل                     
الدعوة إلى مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة لكي يقيم اتصاال معها ومع أمانة                            

تفاق االفريقي األوروبي اآلسيوي لطيور الماء بشأن وضع خطط عمل ألنواع الطيور المدرجة في                         اال
 .تذييالت البروتوآول

 
ووافق االجتماع على التوصيات بشأن قوائم المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر                  -١١٠

 .المتوسط، لما ُعدلت والواردة في المرفق الرابع بهذا التقرير
 
 
 آتاب أبيض:  إدارة المناطق الساحلية في البحر المتوّسط ٦-٦
 

عرض مدير مرآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية الكتاب األبيض عن إدارة                      -١١١
وبالرغم من الجهود المبذولة لضمان اإلدارة المستدامة للموارد               . المناطق الساحلية في البحر المتوسط        

التوّسع السريع في عملية التحضر مع آثافات           : احلية، استمرت مشاآل خطيرة بما في ذلك          الطبيعية الس 
سكانية عالية تؤّدي إلى تنمية عشوائية على طول السواحل؛ واالرتفاع الكبير في السياحة؛ وزيادة                                  

 .ل التربةاستهالك المياه في المناطق الساحلية؛ وتلوث المياه الساحلية؛ وخسارة التنوع البيولوجي وتآآ
 

ومن ناحية أخرى ربما تدعو للمفارقة، ُبذلت جهود آبيرة، والسيما منذ قّمة األرض في عام                              -١١٢
، لمواجهة االتجاهات غير المواتية في التنمية الساحلية وتوجيهها نحو التنمية المستدامة بمساعدة                   ١٩٩٢

. ة والمحلية والمنظمات غير الحكوميةمن منظمات التمويل الدولية والسلطات اإلقليمية والمؤسسات الوطني
إن القصد من الكتاب األبيض الذي نشره مرآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية هو                              
ترآيز االنتباه واستمالة المناقشات بشأن إدارة المناطق الساحلية واقتراح حلول وتوجيهات استراتيجية                      

إلقليمية والوطنية والمحلية، التي قد تشمل تعاونا دوليا محّسنا                   الستخدامها على المستويات الدولية وا         
واتصاالت متزايدة مع لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة وإطار توجيهي ممكن في شكل ميثاق لإلدارة 

 وهو اتفاق بدال من صك ملزم قانونا؛ ووضع تشريعات مالئمة أآثر؛ وبناء قدرات اإلدارة                           -الساحلية  
 وتقييم األثر البيئي؛ وجهود متزايدة لتحقيق توافق في اآلراء بين األطراف المؤثرة المحلية مع                      الساحلية

ويرد موجزا للنقاط التي وردت في الكتاب األبيض في تقرير . بعض المصالح المختلفة في التنمية الساحلية
 UNEP (DEC)/MED (٢٠٠٣-٢٠٠٢األمانة عن البرنامج والتوصيات والميزانية لفترة السنتين              

IG.13/3 (مع توصيتين إلى األطراف المتعاقدة. 
 

قال ممثل قبرص إن بلده، الذي استفاد في السابق من برنامج إدارة المناطق الساحلية، هو اآلن                          -١١٣
على استعداد لدراسة إمكانية إقامة مشروع إلدارة المناطق الساحلية في قبرص وأعرب عن األمل بأن يبدأ   

 .إلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية اإلجراء المالئممرآز األنشطة ا
 

استرعى ممثل أسبانيا االنتباه إلى التوصية بشأن المناطق الساحلية في أوروبا التي ستعرض على                -١١٤
البرلمان األوروبي وأآد اهتمام بلده باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأوجز سمات االستراتيجية                           

انيا التي ستشمل قائمة جرد بالمناطق الساحلية الحساسة والمؤسسات والعاملين الوطنيين                      الوطنية ألسب  
 .واإلقليميين والمحليين المشترآين فيها ومصادر التمويل ذات العالقة

 
شّدد ممثل الجماعة األوروبية على أن المشكلة األساسية لمنطقة البحر المتوّسط هي المناطق                           -١١٥

سكان، وقال إن توصية الجماعة األوروبية، بالرغم من أنها غير ملزمة قانونا، تحث                    الساحلية اآلهلة بال   
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بقّوة الدول على اتخاذ اإلجراءات المالئمة في شكل تشريعات وطنية بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق                            
سّن إن المشاورات والتعاون فيما بين الوزارات والسلطات والمؤسسات المحلية ضرورية في                  . الساحلية

 .قوانين وطنية ذات أهمية قصوى باعتبارها أساس أي عمل فعال
 

أآد ممثل أسبانيا على أنه باإلضافة إلى التدابير التشريعية وتحديد العاملين والمؤسسات ذات                            -١١٦
 .العالقة فإن آليات التخطيط والتمويل ذات أهمية أيضا

 
ة لمنطقة البحر المتوسط خطة عمل البحر                دعا المراقب من برنامج المساعدة التقنية والبيئي                -١١٧

المتوسط إلى االنضمام إلى البرنامج في دراسة اآلثار المترتبة على التكاليف المقارنة وفوائد أنشطة                              
 .اإلدارة الساحلية التي قامت بتخطيطها خطة عمل البحر المتوسط

 
الوطني ينبغي أن يقوم على        شّدد المراقب من الصندوق الدولي للحياة البرية على أن التشريع                     -١١٨

منهج قائم على مستوى القاعدة مع أخذ الحاالت المحلية في عين االعتبار، نظرا ألنه من غير المفيد                                 
 .محاولة فرض تشريعات من أعلى إذا لم تطّبق على المستوى المحّلي

 
 .وافق االجتماع على التوصيات الواردة في المرفق الرابع بهذا التقرير -١١٩

 
 
 البيانات والمعلومات من أجل التنمية المستدامة  ٧-٦
 

على أن البيانات والمعلومات أساسية لتقييم الحالة البيئية ) مدير الخطة الزرقاء (Benoitشّدد السيد   -١٢٠
إن التكاليف الباهظة للتنمية غير        . في جميع البلدان وأشار إلى دورها المرآزي بالنسبة للخطة الزرقاء                

 الحاجة إلى عمل قائم على سلسلة من البيانات التي ُيعتمد عليها ومتواصلة لتحديد                                   المستدامة تؤآد  
لقد تحقق تقّدم آبير باعتماد        . االتجاهات ومن ثمة التعرف على المشكالت والمساعدة في إيجاد الحلول                

في مؤشرات مشترآة الستخدامها على الصعيدين اإلقليمي والوطني، وبالتالي تسمح بجمع اإلحصائيات                  
ويتعلق مجال التقدم اآلخر ببناء القدرات اإلحصائية، ويرجع الفضل في . المنطقة التي يمكن مقارنتها دوليا    

 بلدا في جنوب وشرق البحر المتوّسط يتوفر ألربعة منها مكاتب                    ١٢  في       MEDSTATذلك إلى دعم       
إن الهدف هو إيجاد قاعدة       . يةوتلتزم البلدان الثمانية األخرى بإنشاء خدمات إحصائية بيئ          . إحصائية بيئية 

ويعني هذا تحسين نوعّية البيانات للتمكن        . بيانات حديثة وُيعتمد عليها تشمل آامل منطقة البحر المتوسط           
وتنفيذ التحقق من البيانات لتحسين نوعيتها         ) مثال، العالقة بين البيئة والصحة       (من دراسة اآلثار البيئية        

وأّآد على الحاجة إلى وضع تقرير جديد يشمل البحر األبيض بأآمله                . وبناء قدرات إحصائية في البلدان      
 عاما، ومشّددا على أن       ١٢مبّينا التطّور وتوقعات التنمية المستدامة نظرا ألن التقرير السابق ُوضع منذ                 

 . استمرار المعلومات يزيد من االعتماد عليها ومن قيمتها التنبؤية
 

إن االستشعار  ) مرآز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد        مدير    (Cannizzaroقال السيد     -١٢١
إن . عن بعد الذي يستخدم الرصد بالسواتل يشّكل جانبا مهّما في جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها                         

التقنيات تتحّسن ويوّفر االستشعار عن بعد طريقة للحصول على معلومات دقيقة ومتجانسة وحديثة من                       
وقام بشرح استراتيجية تشمل مشروعات         . تحيلة أو باهظة التكاليف للحصول عليها           غيرها تصبح مس    

تجريبية وزيادة الوعي بفوائد االستشعار عن بعد وبناء القدرات في بلدان معينة ونقل الخبرة وأفضل                             
 أن تزيد وفي الختام، قال إن بلدان البحر المتوسط ينبغي. الممارسات والتوحيد القياسي وإقامة شبكة إقليمية

تعاونها في ميدان االستشعار عن بعد واستخدامه وأآد على أن المرآز سوف ييّسر تبادل المعلومات                              
 .وأفضل الممارسات بغرض زيادة استخدام التكنولوجيا القائمة على الفضاء لدعم التكامل اإلقليمي
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التي واجهتها األطراف     إقترح أحد الممثلين أن ُيطلب من األمانة تحليل النجاحات والمشاآل                         -١٢٢
المتعاقدة فيما يتعّلق بتنفيذ التوصيات في مجاالت محّددة للسياحة واإلدارة الحضرية والتنمية الريفية                            

وأشار متحدثون آخرون إلى أن الشواغل األخرى قد وردت في الوثيقة وفي مرفقها األول                   . وإدارة المياه 
 . المكّرس للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامةوسيجري تناولها عند النظر في بند جدول األعمال 

 
وافق االجتماع على التوصيات ذات العالقة بالبيانات والمعلومات من أجل التنمية المستدامة                           -١٢٣

 .الواردة في المرفق الرابع بهذا التقرير
 

 
  الوزاريالجزء

 
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ لفترة الميزانية موجز ٨-٦

 
 إن وجود الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من لالجتماع الوزاري  الرئيس، مفتتحا الجزءقال -١٢٤

آما أن وجود المدير التنفيذي لبرنامج        .  من أهمية على اتفاقية برشلونة       الدولآافة البلدان يعكس ما تعلقه        
بين قضايا   الروابط   على للبيئة واألمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصّحر يؤّآد           المتحدةاألمم  

 والبلدان النامية والبلدان المارة          المتقدمةالبيئة والتنمية في منطقة البحر المتوسط تتجاور فيه البلدان                      
 .بمرحلة انتقال

 
 وتضامنه مع وزير البيئة الجزائري الذي           تعاطفه نيابة عن جميع الحضور عن عميق             وأعرب -١٢٥

وأضاف أن مساعدة البلدان      . ا تغيرات مناخية مفاجئة      مؤخر سببتهاعانى بلده من الكارثة الطبيعية التي           
 اآلثار الضارة لتغير المناخ يستحقان مزيدا من نظر خطة عمل البحر                           وأناألآثر تعرضا للمخاطر        

 .المتوسط
 
 بجميع الحضور أن الجزء الوزاري رفيع المستوى مرحبا منّسق خطة عمل البحر المتوسط، وقال -١٢٦

 االهتمام على الجوانب السياسية الهامة للتنمية المستدامة والتنمية                    ترآيزية   قد ُأدرج في االجتماع بغ         
 بالتنمية منطقة البحر المتوسط، وخاصة بالنظر إلى قرب انعقاد القمة العالمية المعنية                                فياالقليمية   

 .المستدامة في جوهانسبرج
 
برنامج وميزانية  : قة عليها     لمناقشتها والمصاد   الرئيسية الرئيس عرضا موجزا للمواضيع         وقدم  -١٢٧

 البحر المتوسط للتنمية المستدامة والتوصيات واالقتراحات ذات                 لجنة، وأنشطة     ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفترة   
 المتوّسطية األوروبية جوهانسبرج، واشتراك خطة عمل البحر المتوسط في الشراآة لقمةالصلة، واإلعداد 

 . العمليات الحكومية الدولية األخرىوفي
 
 البرنامجية المبينة في المرفق الثاني من الميزانية منسق خطة عمل البحر المتوسط موجز رضوع  -١٢٨

وبناء على  .  عليها للمصادقة ُعرضت على الوزراء       التي  UNEP(DEC)/MED IG.13/3الوثيقة  
 ُأدرج عرض مفّصل إلنفاق          ٢٠٠١سبتمبر   /أيلولطلب اجتماع جهات االتصال المعقود في أثينا في                   

وجاءت الحسابات في    .  لتوضيح الصورة بشكل أفضل       ٢٠٠١-٢٠٠٠ في فترة السنتين السابقة          البرامج
 األطراف المتعاقدة ُسّددت بانتظام خالل فترة السنتين السابقة، األمر               اشتراآاتحالة سليمة، خاصة وأن       

 . إلى تحقيق مكاسب آبيرة في الوفورات والفوائدأّدىالذي 
 

 من اشتراآات إلزامية تستند إلى جدول           المؤلفة،  ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفترة   بلغ مجموع ميزانية        وقد -١٢٩
 مليون دوالر أمريكي سنويا ُيقترح أن تزيد         ٥٫٥ ما يقارب    التبرعاتاألنصبة المقّررة لألمم المتحدة ومن       
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وفي خالل مناقشات األطراف المتعاقدة، ُأوصي بشّدة                .  اإلشتراآات المقررة     في في المائة         ١بنسبة   
 الواليات اليورو باعتبارها العملة المرجعية لخطة عمل البحر المتوسط بديال عن دوالر                    عملةباستخدام  
 .المتحدة
 من مرفق البيئة العالمية وبرنامج            وخاصة عن تقديره لما ورد من تمويل خارجي،                    وأعرب -١٣٠

 المتوسط من      األمر الذي مّكن خطة عمل البحر             المتوسط،المساعدة التقنية والبيئية في منطقة البحر               
 االستراتيجي للحّد من التلوث من مصادر برّية وبدء برنامج مساعدة العملالشروع في عملية تنفيذ برنامج 

 . المحمية وبالتنوع البيولوجيبالمناطقيتصل 
 

 المتوسط على ما بذلته من جهود لزيادة الشفافية البحر ممثل الجماعة األوروبية بخطة عمل   وأشاد -١٣١
 تتزامنآما أّيد التوصية المتعلقة باليورو والتي       .  على تقديم التمويل والدعم    البلدانية، مما شجع    في الميزان 

 الروابط فيما بين    سيدعم، وهو األمر الذي     ٢٠٠٢يناير  / آانون الثاني  ١مع تاريخ بدء استخدام اليورو في        
 .بلدان المنطقة

 
يتّم إصدار تقرير مرحلي عن تنفيذ الميزانية        س االتصال، الرئيس أنه بناء على طلبات جهات        وقال -١٣٢

 . البرنامج والميزانية في فترات السنتين السابقة بشكل منتظم مستقباللتنفيذخالل آل فترة سنتين وموجز 
 

 على النحو المبين في المرفق      ٢٠٠٣-٢٠٠٢ للفترة   البرنامجية صادق الوزراء على الميزانية      وقد -١٣٣
 .الخامس

 
إستعراض أنشطة لجنة البحر المتوسط للتنميـة المستدامة                   :ل األعمال من جدو٩-٦البند 

 والتوصيات ذات العالقة ومقترحات العمل
 

وصف السيد حّب اهللا، نائب المنسق، عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة آما ُحّددت                             -١٣٤
أشار الى أنها تعالج ما  ، فUNEP(DEC)/MED IG.13/3خطوطه العامة في الفرع الثامن من الوثيقة    

. مجموعه ثمانية مواضيع محّددة تّم استكمال خمسة منها ويجري حاليا استكمال المواضيع الثالثة األخرى              
الصناعة، وإدارة المناطق الحضرية، والتجارة الحّرة والبيئة، وهي                  : وهذه الموضوعات الثالثة هي       

 تشرين   ٢٢ر المتوّسط للتنمية المستدامة في            موضوعات نـُوقشت في االجتماع االستثنائي للجنة البح              
 UNEP(DEC)/MEDوترد التوصيات التي تمخض عنها اإلجتماع في الوثيقة          . ٢٠٠١نوفمبر  /الثاني

WG.194/3 . 
 

وأآد السيد حّب اهللا على أهمية متابعة توصيات لجنة البحر المتوّسط للتنمية المستدامة، واسترعى                -١٣٥
 التي تتضمن تقييما لتنفيذ ومتابعة        UNEP(DEC)/MED IG.13/Inf.9ى الوثيقة   في هذا الصدد االهتمام ال     

وآما طلبت األطراف      . توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة واقتراحات من أجل العمل                         
. المتعاقدة، وفرت األمانة مبادئ توجيهية إطارية غير ملزمة للمساعدة في تحقيق األهداف المتفق عليها                     

 .تضمن الوثيقة تقييما صريحا ألوجه قصور ومزايا شتى التوصيات والمقترحاتآما ت
 

وتساءل أحد الممثلين عن السبب في عدم التوسع في التوصيات المتعلقة بالصناعة لتشمل أنشطة                   -١٣٦
إنتاج وتوزيع واستهالك المنتجات "وقال ممثل آخر إن اإلشارة الى  . اقتصادية أخرى، آالخدمات والتجارة   

 UNEP(DEC)/MEDمن الوثيقة ) باالنجليزية  (٣، المرفق األول الصفحة ٢-١- باء١الفقرة " (لصناعيةا
WG.194/3 (تشمل ضمنيا نطاق التوصيات بما يتجاوز الصناعة بذاتها. 
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وأوضح السيد حّب اهللا أن التوصيات يمكن توجيهها تماما إلى مجاالت مثل السياحة والبيئة أو                          -١٣٧
بيئة، لكن بالنظر إلى النهج المطبق لكل موضوع فقد ُأعّدت توصيات محددة تتعلق بكل                               النفايات وال  
 .موضوع

 
وقال أحد الممثلين إن لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة هدفها أن تكون مجّمعا للفكر يدّعم                         -١٣٨

 لكن ينبغي أن تكون       ومن المهّم متابعة التوصيات     . األطراف المتعاقدة لتنفيذ خطة عمل البحر المتوسط          
إن التوصيات ومقترحات العمل الواردة في         . هناك مرونة تسمح بتنفيذ يتسق مع برامج التنمية الوطنية              

 . ليست في حاجة الى هذا التفصيلUNEP(DEC)/MED WG.194/3المرفق األول من الوثيقة 
 

غي أن تتضمن إشارة الى         ينب ١٦ واقترح أحد الممثلين أن تتضمن التوصية الواردة في الفقرة                  -١٣٩
 .شبكات المنظمات غير الحكومية

 
ووافق االجتماع على التوصيات المتعلقة بلجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة آما ترد في                           -١٤٠

 .المرفق الرابع بهذا التقرير
 

 موجزا  وُأثير الموضوع مّرة أخرى في الجزء الوزاري من االجتماع، وقدم السيد حّب اهللا عرضا               -١٤١
وأوضح أن  . ٢٠٠٢مارس  /لتاريخ لجنة البحر المتوّسط، مشيرا إلى أن االجتماع السابع ُأرجئ حتى آذار              

االستعراض االستراتيجي للجنة البحر المتوّسط للتنمية المستدامة رآز أساسا على الجوانب المؤسسية                       
 .لبيئية غطتها الخطة الزرقاء لحّد بعيدوالسياسية بالنظر إلى أن الجوانب االقتصادية الكلّية واالجتماعية وا

 
وأبرزت سلسلة من التوصيات اعتمدتها لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة في مدينة تونس                      -١٤٢

 أهمية األخذ برؤيا واستراتيجية مشترآة،             UNEP(DEC)/MED IG.13/3المرفق الثالث من الوثيقة           (
آما أآدت  . ليمي أآثر فعالية وتطوير أدوات للرصد والتقييم        واستراتيجيات وطنية لتنفيذ وتحقيق تنسيق إق       

التوصيات على أهمية المتابعة وتناولت مسؤوليات األمانة واألطراف المتعاقدة، فضال عن مسؤولياتها                     
المشترآة، والحاجة إلى تعاون إقليمي أوسع، بما يشمل الشراآات بين الشمال والجنوب وبين الجنوب                          

 . الشراآة األوروبية المتوّسطيةوالجنوب والتعاون مع
 

ودعا الرئيس إلى إبداء تعليقات على لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة وما يتصل بها من                          -١٤٣
 .توصيات واقتراحات من أجل العمل

 
واعترفت سعادة السيدة نادية مكرم عبيد وزيرة الدولة لشؤون البيئة بالجهود التي يبذلها المدير                       -١٤٤
يذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وفريق خطة عمل البحر المتوّسط وزمالؤهما من لجنة البحر                                 التنف

وأآدت أن التنمية المستدامة    . المتوسط للتنمية المستدامة في إنشاء ودعم تحالف استراتيجي للبحر المتوسط         
إن . ي والتنمية المستدامة   تتجاوز والية وزارات البيئة لتشمل مجاالت النمو االقتصادي والتقدم االجتماع              

السؤال هو آيف يمكن تنفيذ التنمية المستدامة مع مراعاة الحاجة الى بناء القدرات الوطنية، وإعادة التوجه                 
وأشارت الى التوصيات، فأبرزت أهمية نهج                . الفكري، وتنمية الموارد البشرية وتوعية الجماهير               

 .ي تحقيق أهداف التنمية المستدامةف" المستند إلى المساواة بين الجنسين"المشارآة 
 

 ورحب سعادة السيد  محمد اليازجي وزير تخطيط استخدامات التربة والبيئة والتهيئة العمرانية                         -١٤٥
وأآد أن   . واإلسكان في المغرب بالنتائج اإليجابية لما حققته لجنة التنمية المستدامة من تعاون وحوار                         

وفي المغرب، جرى االضطالع . زاماتها بشأن تنفيذ توصيات اللجنةاألطراف المتعاقدة ينبغي أن تحترم الت
وأشاد بصفة خاصة بفريق خطة      . باألنشطة في مجاالت اإلدارة المائية والساحلية، والتجارة الحّرة والبيئة          
 .عمل البحر المتوسط لما أبداه من عمل ممتاز ثبتت قيمته الجّمة لبلده
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 نائبة وزير شؤون البيئة في اليونان إن بلدها يتشّرف                      Rodoula Zissisوقالت سعادة السيدة         -١٤٦

وباعتبار أن بلدها هو البلد المضيف لوحدة تنسيق خطة عمل البحر               . بانتخابه نائبا لرئيس المكتب الجديد     
المتوّسط أآدت على ما يعلقه بلدها من أهمية على خطة العمل هذه، وقالت إنه يسّرها أن تبلغ االجتماع بأن 

ية برشلونه المعّدلة وبروتوآول المصادر البرية قد ُعرضا على البرلمان ويتوقع التصديق عليهما مع                 اتفاق
وتؤدي لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة وظيفتها بمثابة مجّمع أفكار لألطراف                       . نهاية هذا العام    

غير أن   . ر المتوسط  المتعاقدة ولها أهميتها في تقريب المجتمع المدني إلى أهداف خطة عمل البح                              
وينبغي أن تنشئ لجنة البحر المتوسط      . التوصيات ينبغي أّال تتجاوز قدرات األطراف المتعاقدة على التنفيذ         

االقتصادية الفاعلة والسلطات المحلية والمنظمات      -حوارا مع المجتمع المدني يشمل األطراف االجتماعية        
 .غير الحكومية المعنية بالبيئة

 
  وزير البيئة في مالطة عن تقديره العميق لما              Francis Zammit Dimechة السيد   وأعرب سعاد  -١٤٧

قدمه زمالؤه في المكتب من دعم وتعاون خالل العامين الماضيين حين شهد من، منصبه المتميز آرئيس،                  
وقد حدث صعوبات أيضا، وخاصة فيما      . إحراز تقدم آبير في مختلف مجاالت خطة عمل البحر المتوسط          

ق بالتصديق، وحث رؤساء الوفود على بذل آل جهد للتعجيل باالجراءات لضمان بدء نفاذ االتفاقية                       يتعل
ورحب ببدء نفاذ بروتوآول المناطق       . والبروتوآوالت قبل انعقاد القمة العالمية القادمة للتنمية المستدامة           

مر المفوضين في آانون     المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي، وأعرب عن أمله في أن يعتمد مؤت                 
آما يشكل النظام الجديد لإلبالغ خطوة هامة من          .  بروتوآوال جديدا لحاالت الطوارئ     ٢٠٠٢يناير  /الثاني

أجل ترشيد وتنفيذ خطة عمل البحر المتوسط، وقال إن عملية التقييم تشكل خطوة إيجابية وشّدد على                               
 لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة على              الحاجة إلى تنفيذ سياسة قوية لالتصاالت لتنفيذ توصيات               

 . األصعدة المحلية والوطنية واالقليمية
 

 األمين العام للبيئة أن المواضيع التي تغطيها           Camen Martorell Pallasواعتبرت سعادة السيدة      -١٤٨
ة واجتماعية وأنها لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة، والتي تشمل اإلدارة الحضرية لها أهمية اقتصادي    

وفي أسبانيا، ستؤخذ التوصيات في االعتبار في تنفيذ سياسة للتنمية                        . تضع األساس للسياسة العامة       
ويتعين . المستدامة، وأآدت أن عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ينبغي متابعته وتنفيذه عمليا                     

وحثت األطراف  .  تؤخذ شؤون البيئة في االعتبار     دمج التنمية المستدامة في شتى السياسات القطاعية، لكي       
المتعاقدة على متابعة مساعيها بتفاؤل والتماس طرق تدعم دور لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة من                 

 .أجل تعزيز التنمية المستدامة
 

سط  وزير البيئة الترآي الى أن خطة عمل البحر المتو                Ferzi Aytekinوأشارت سعادة السيدة    -١٤٩
. التي استهدفت أصال منع التلوث البحري ورصده، قد امتّد نطاقها لتشمل سياسة التنمية المستدامة                                  

وأضافت أن خطة عمل البحر المتوّسط هي من أهّم مصادر الدعم للدول الراغبة في مراجعة مناهجها                           
الموضوعية يعتمد على    وقالت إن عمل األفرقة       . اإلنمائية الوطنية وفقا لخطوط مبادئ التنمية المستدامة          

وأضافت أن بلدها يتطلع الى استضافة االجتماع السابع للجنة                  . التعاون وأيدت التوصيات ذات الصلة        
 .٢٠٠٢التنمية المستدامة المخطط عقده في أنطاليا في عام 

 
بلده وقال سعادة السيد فاروق العادلي وزير الدولة لشؤون البيئة بالجمهورية العربية السورية إن                   -١٥٠

وأعرب عن تأييده للتوصيات التي سينفذها بلده بمساعدة        . نفذ خطة عمل وطنية من أجل التنمية المستدامة         
وقال مما يشّرف الجمهورية العربية السورية أن         . خطة عمل البحر المتوسط لبرنامج األمم المتحدة للبيئة         

طقة وفقا للصكوك القانونية الدولية      تكون عضوا في المكتب وأنها ستعمل على تحقيق سالم عادل في المن              
وبعد أن أدخلت الجمهورية العربية . وقد وقع بلده على جميع االتفاقيات الدولية المتصلة بالبيئة. ذات الصلة
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السورية قانونا بشأن حماية البيئة، فإنها تتخذ حاليا خطوات للتوعية العامة ولضمان عدم إضرار العمليات                
 .وأآد أن بلده سيظل ملتزما بحماية البيئة في آل أرجاء العالم. يئةالصناعية والزراعية بالب

 
وأشار معالي وزير البيئة والتهيئة الترابية في تونس السيد محمد النابلي إلى التوصيات بشأن تنفيذ           -١٥١

ومية مقترحات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ومتابعتها مشددًا على أنها موجهة إلى السلطات الحك              
غير أنه من الضروري أن تساهم في العملية أطراف أخرى ضمن القطاع االقتصادي مثًال وتنشأ روابط                     

وقد آانت التوصيتان بشأن التنمية المستدامة مميزتين من             . اتصال مباشرة بين اللجنة والمجتمع المدني         
 .خاذ تدابير ملموسةحيث المضمون على أنه ينبغي عرض منهج للتنفيذ عرضًا واضحًا ومتابعته بات

 
 Bo�o Kovačevićوأعرب معالي وزير الحماية البيئية والتخطيط العمراني في آرواتيا السيد              -١٥٢

عن تقديره للتعاون الثنائي المتميز بين موناآو وآرواتيا والمتمثل على وجه الخصوص في الدعم المالي                    
ومنذ . Cres و Mljet بما في ذلك جزيرتي      لمشروع صيانة التنوع البيولوجي في جزر البحر األدرياتيكي       

وصدقت .  تم الترآيز على الحماية البيئية في آرواتيا وإنشاء وحدة للحماية البحرية والساحلية              ١٩٩٩عام  
آرواتيا على التعديالت على اتفاقية برشلونة والبروتوآوالت المتعلقة باإللقاء والمناطق المتمتعة بحماية                  

وقد أثبت التعاون المتميز مع مراآز األنشطة اإلقليمية لخطة عمل البحر                      . خاصة والتنوع البيولوجي    
المتوسط وتوثيق لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة أنهما أفضل الوسائل لتعزيز التنمية المستدامة في                 

 .آرواتيا التي أيدت جميع توصيات اللجنة ذات الصلة
 

 Michaelموارد الطبيعية والبيئة في قبرص السيد                 وقال األمين الدائم لوزير الزراعة وال              -١٥٣
Constantinides             على اتفاقية برشلونة والتعديالت      ١٩٩٥ إن بالده صدقت مؤخرًا على تعديالت عام 

على البروتوآوالت المتعلقة باإللقاء والتلوث من مصادر برية وعرض البحر والبروتوآول الجديد                              
ة والتنوع البيولوجي وباشرت اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصديق         المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاص     

وقد . وهي تتطلع إلى التوقيع على بروتوآول حاالت الطارئ الجديد              . على بروتوآول النفايات الخطرة     
صدقت قبرص أيضًا على  اتفاق مع مصر وإسرائيل بشأن خطة الطوارئ دون اإلقليمية لالستعداد                                 

وآانت قد بدأت في إجراء دراسة            . ث البحري الرئيسية في البحر المتوسط            واالستجابة لحوادث التلو    
برنامج إلدارة المناطق الساحلية غير أن أنشطة خطة عمل البحر المتوسط توسعت مؤخرًا توسعًا ملحوظًا                

بيد أنه آان من األهمية بمكان ضمان عدم المبالغة في توسيع              . وترتبت عليها أعباء مالية في الوقت نفسه        
ولعله من الضروري أن ترآز خطة عمل البحر المتوسط على بعض األنشطة ذات                           . نشطة البرامج  أ

 بالمائة في ميزانية    ١وأيد توصية اللجنة بشأن اليورو والزيادة المقترحة بنسبة           . االهتمام اإلقليمي الخاص  
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢فترة السنتين 

 
 البيئة العالمية واإلتفاقيات الدولية واإلقليمية          المدير العام إلدارة    Corrado Cliniوالحظ السيد     -١٥٤

ووزير البيئة واألراضي في إيطاليا مع االرتياح أن خطة عمل البحر المتوسط تحرز تقدمًا ملموسًا في                         
ومع أخذ نتائج المؤتمر السابع لألطراف في االتفاقية اإلطارية        . مجال التنمية المستدامة في البحر المتوسط     

شأن تغير المناخ الذي عقد في مراآش في عين االعتبار، ال بد من تشجيع التعاون الدولي                    لألمم المتحدة ب  
في منطقة البحر المتوسط بغية ضمان استخدام الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق استخدامها بناء على الطلب                 

جريبي للطاقة  وفي هذا الصدد، استرعى االنتباه إلى نية إيطاليا وضع مشروع ت               . على المياه واستخدامها   
 .المتجددة وتحلية المياه والري في منطقة البحر المتوسط بدعم من أمانة خطة عمل البحر المتوسط

 
 إن بالدها     Berangère Quincyوقالت سعادة السفيرة المسؤولة عن البيئة في فرنسا السيدة                 -١٥٥

ل التلوث من مصادر برية        صدقت على التعديالت على اتفاقية برشلونة وبروتوآول اإللقاء وبروتوآو                
وفيما يتعلق بلجنة     . والبروتوآول الجديد المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي                 

البحر المتوسط للتنمية المستدامة، رحبت بدورها الريادي في إرساء التعاون الوثيق مع المجتمع المدني                      
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 وأآدت على أهمية التنمية المستدامة والسيما بالنسبة إلى بما في ذلك الشرآات التجارية والسلطات المحلية      
قمة جوهانسبرج والتعاون بين المناطق الشمالية والجنوبية في البحر المتوسط والعالقات بين التجارة                          
والبيئة وخاصة مشروع منطقة التجارة الحرة والعمل المتوقع االضطالع به في إطار  عملية تحضر                            

وآان من األهمية بمكان أن تقدم الحكومات دعمها التام إلى لتنفيذ                          . رة المدن  المناطق الساحلية وإدا     
 .توصيات اللجنة

 
 إن بالده يشرفها     Janex Kopacوقال معالي وزير البيئة والتخطيط العمراني في سلوفينيا السيد          -١٥٦

نمية المستدامة  ورحب بالتوصيات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الت            . أن تصبح عضوًا في المكتب     
واقترح أن تبذل   . وشدد على الحاجة إلى الموارد المالية بوصفها أهم عنصر لتنفيذ اإلجراءات المخططة                

الجهود لتوطيد العالقات مع المؤسسات المالية مثل برنامج المساعدة التقنية والبيئية لمنطقة البحر المتوسط    
 بالتعاون الثالثي األطراف بين آرواتيا وإيطاليا وسلوفينيا        وختامًا، أحاط االجتماع علماً   . بغية تحقيق التقدم  

وُيعد هذا التعاون أمرًا مهمًا لرصد التقدم في إطار تحقيق أهداف خطة              . من أجل حماية البحر األدرياتيكي    
 .عمل البحر المتوسط

  
ت أهمية متزايدة  إن المسائل البيئية اآتسEthem Ruka  وقال معالي وزير البيئة في ألبانيا السيد -١٥٧

في بالده وإن لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة آانت وسيلة لوضع التشريعات المالئمة وتحسين                          
وبذلت الجهود   . وصدقت ألبانيا على اتفاقية برشلونة والبروتوآوالت المتعلقة بها                    . الهياآل اإلدارية  

خمس مناطق حساسة بما فيها منطقتين في            وقد تم بيان      . لالقتراب من المعايير والتشريعات األوروبية       
البحر األدرياتيكي نتيجة منتجات سامة تولدها المصانع الكيميائية البالية التي تهدد بخطر التلوث إلى حد                     

 .آبير
 

وقال معالي وزير البيئة في لبنان السيد ميشال موسى إن التنمية المستدامة هي الخيار األفضل                         -١٥٨
ذّآر مختلف المراآز الموجودة في بالده والمتعاونة تعاونًا وثيقًا مع خطة عمل                   و. والوحيد في المستقبل   

البحر المتوسط مشيرًا على وجه الخصوص إلى التعاون مع المرآز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ                   
التلوث البحري في البحر المتوسط من أجل وضع خطة وطنية فضًال عن التعاون مع قبرص والجمهورية                 

وقد تم تعيين جهات اتصال في آل األقاليم اإلدارية بهدف التصدي لجميع مسائل                              . بية السورية  العر
الطوارئ والقضايا المتعلقة بلجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة وال سيما القضايا المرتبطة بالتجارة                     

ية وُوزَّعت منشورات    وشملت مشروعات إدارة المناطق الساحلية جميع المناطق والمدن الساحل             . والبيئة
وأآد على أهمية إذآاء الوعي في صفوف الجمهور بالعالقة بين البيئة                      . تلخص األنشطة الخاصة بها      
 .والتنمية بغية دفع عجلة التقدم

 
وقال ممثل الجماعة األوروبية إن من الضروري أن تبرز منطقة البحر المتوسط في الوقت الذي                   -١٥٩

ات للتنمية المستدامة عقب قمة األرض  آكيان يبين أنه وضع مثل تلك                       تضع فيه بلدان عدة استراتيجي       
وشدد على ضرورة االنتقال من المفاهيم إلى الجوانب العملية                      . االستراتيجيات على أساس مشترك        

. وينبغي النهوض بلجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة وتسليط الضوء على دورها الرائد                    . والتنفيذية
مية بمكان ضمان المزيد من الوضوح نظرًا إلى عدم إلمام العديد من العاملين في مجال                          ولكن من األه   

وينبغي بالتالي أن تستعرض األمانة مسألة االتصاالت وأن تضمن                . التنمية المستدامة بتوصيات اللجنة     
. يذهااألطراف المتعاقدة تعزيز إطالع الحكومات والسلطات العامة على تلك النصوص من أجل ضمان تنف       

وشدد أيضًا على أهمية عمل اللجنة في مجال التجارة والبيئة وإنشاء منطقة تجارية حرة ووضع                                        
 .استراتيجيات لتقييم اآلثار البيئية

 
ورحب معالي وزير التهيئة الترابية والبيئة في الجزائر السيد شريف رحماني بدعم المدير                                -١٦٠

 عمل البحر المتوسط لدفع عجلة التقدم في مجال التنمية                     التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وخطة           
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فالبحر . وشكر الوزراء على تآزرهم وتضامنهم مع الجزائر في الوضع الحالي الصعب                         . المستدامة
المتوسط يكاد يكون بحرًا مغلقًا والبلدان التي تتاخمه تنتمي إلى منطقة إيكولوجية تتمتع بخصائص مناخية                 

وفضًال عن وضع البحر المتوسط الطبيعي فهو يخضع أيضًا إلى القوة البشرية               . وجغرافية حساسة وهشة  
وأآد على تأييده لخطة عمل      . وال يمكن للسياسات الوطنية أن تتجاهل المواقع الثقافية والتاريخية المختلفة            

ئة والتفاوت ونظرًا إلى هشاشة البي. البحر المتوسط وأفاد بأن بالده باشرت برامج لحماية المناطق الساحلية
االجتماعي في منطقة البحر المتوسط رأي أن من الضروري ضمان االستجابة المتكاملة في البحر                                

وإن حضوره االجتماع دليل على التزام بالده بخطة          . المتوسط بهدف التصدي للكوارث بما في ذلك الفقر         
 .عمل البحر المتوسط وأهداف اللجنة

 
دير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ببيان ورد في المرفق              الم Klaus Tôpferوأدلى السيد    -١٦١
 .الرابع

 
 األمين التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر بأن الموارد الطبيعية العالمية                       Dialloوذآر السيد       -١٦٢

ة ومختلف موائلها أصبحت شحيحة وتتدهور بسرعة متزايدة وال سيما بالنسبة للمناطق القاحلة وشبه القاحل              
ومنخفضة الرطوبة التي تشكل أآثر من ثلث مساحة األرض بما في ذلك بعض المناطق الواقعة في حوض       

وانطوى التصحر على ظواهر مثل تدهور األراضي والتآآل وخسارة التربة المرتبطة في      . البحر المتوسط 
 التي أصابت      الغالب بممارسات زراعية سيئة وتفاقم وضعه نتيجة لألزمة االقتصادية واالجتماعية                          

الزراعية طوال سنوات عديدة وأدت إلى نزوح سكان الريف إلى المدن الساحلية الرئيسية وهجرة                                    
وقد ساهم استخدام األسمدة والمبيدات والري وتغيير مجاري المياه وتجفيف                      . األراضي وتفاقم التآآل    

تصحر التي دخلت خير التنفيذ ولذلك، رآزت اتفاقية مكافحة ال. األراضي الرطبة في استفحال تلك الظواهر
 على منهج متكامل يشمل جميع جوانب التصحر الطبيعية والبيولوجية                 ١٩٩٦ديسمبر  /في آانون األول   

واعتمدت على منهج متين يدعم المشارآة على األصعدة المحلية والوطنية                    . واالجتماعية واالقتصادية  
 .قليميةواإلقليمية ويقوم على برامج عمل وطنية وإقليمية ودون إ

 
وبالنظر إلى أن اتفاقية برشلونة تضمنت مفاهيم تتعلق بإدارة األراضي ومنع التصحر في نهجها                   -١٦٣

من أجل تعزيز التنمية المستدامة في البحر المتوسط، فقد أشارت إلى التعاون والتضافر المتزايدين بين                         
ويمكن . أمانة اتفاقية مكافحة التصحر   خطة عمل البحر المتوسط ولجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة و           

أن يتخذ هذا التعاون، مثًال، شكل إنشاء فريق عامل داخل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة إلعداد                         
وأشار إلى التعاون الذي بدأ مؤخرًا مع مرآز األنشطة               . توصيات في المجاالت ذات االهتمام المشترك         

ولوية بشأن األنشطة المتصلة بتآآل التربة، وأعرب عن أمله في أن يّدر             اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األ    
 .التعاون بين االتفاقيتين ثماره

 
وصادق االجتماع الوزاري على التوصيات المتعلقة بلجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة آما                  -١٦٤

 .ترد في المرفق الرابع من هذا التقرير
 

 نمية المستدامةعضوية لجنة البحر المتوسط للت
 

بعد قيام المكتب باستعراض قائمة المرشحين الختيار أعضاء جدد للجنة البحر المتوسط للتنمية                     -١٦٥
 :المستدامة، وافقت األطراف المتعاقدة على القائمة التالية ألعضاء لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة

 
 السلطات المحلية

 )انتخابهااعيد ( بلدية نابولي - )إيطاليا (
  بلدية أوميسالي- )آرواتيا(



UNEP(DEC)MED IG.13/8 
Page 26  

 

 

  بلدية الفيحاء- )لبنان(
  بلدية تطوان- )المغرب(

 MedCities - )أعيد انتخابها(
 

  االقتصادية�الفعاليات االجتماعية 
 

 )نيابة عن غرفة التجارة الدولية( غرف التنمية االقتصادية لموناآو -
  جمعية رجال األعمال المصرية-
 رف التجارة والصناعة للبحر المتوسط  رابطة غ-
  شبكة الغرف الجزرية للتجارة والصناعة باالتحاد األوروبي-
  المحفل األوروبي المتوسطي للمعاهد االقتصادية-
 

 المنظمات غير الحكومية
 
 شبكة البحر المتوسط/  أصدقاء األرض-
 )أعيد انتخابها(مستدامة شبكة المنظمات غير الحكومية المتوسطية لإليكولوجيا والتنمية ال -

ENDA Maghreb   - أعيد انتخابها( للبيئة والتنمية( 
 مكتب معلومات البحر المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة -
   الشبكة العربية للبيئة والتنمية-

 
 التجارة الحرة والبيئة 

 
مال لجنة البحر المتوسط للتنمية        النتائج الرئيسية ألع   ) مدير الخطة الزرقاء   ( عرض السيد بونوا        -١٦٦

. ١٩٩٨المستدامة المتعلقة بالتجارة الحرة والبيئة في السياق األوروبي والمتوسطي التي بدأت في عام                       
منحنيات (للتجارة الحرة والنمو والحد من اآلثار البيئية على األمد الطويل " الحلقة المفرغة"وشدد على أن 

فعلى سبيل المثال، آان إلنشاء مناطق التجارة الحرة أثر بيئي            . ل التاريخي لم يثبتها دائمًا التحلي    ) آوتزنت
بل بدت القضية أآثر تعقيدًا في مناطق              ) أثر النقل البري وتكثيف النشاط الزراعي           (آبير في أوروبا       

ل التجارة الحرة التي هي عبارة عن بلدان تتمتع بمستويات شديدة االختالف من حيث التنمية االقتصادية مث
وقد بحث الفريق الموضوعي التابع للجنة مليًا في اآلثار المحتملة المترتبة على                   . منطقة البحر المتوسط   

 بإجراء دراسات خاصة ببعض قطاعات ٢٠١٠إنشاء منطقة التجارة الحرة في البحر المتوسط بحلول عام       
تجارة الحرة لشمال أمريكا     وفي هذا الصدد، تعطي منطقة ال      .  اإلنتاج واالستهالك وخبرات إقليمية أخرى     

في قطاع الطاقة وفي سياق       ( دروسًا مفيدة بفضل النتائج اإليجابية المتحققة            ١٩٩٤التي أنشئت في عام       
التدهور االقتصادي واالجتماعي   (ومن خالل الجوانب السلبية     ) إدراج القضايا البيئية في المفاوضات مثالً      

ستوى الفعالية في إطار التنمية المستدامة لتجاور االتفاقات          والبيئي إلنتاج الذرة في المكسيك وانخفاض م        
 ). التجارية والبيئية واالجتماعية

 
وأآد ممثلو مدراء المهمات، فرنسا ولبنان، على قيمة العمل والدعم الذي قدمته أفرقة الدراسة،  -١٦٧

ل لبنان صاحب السعادة وقال ممث. سواء للعمل الجماعي المنفذ على مستوى البحر المتوسط أو في بالدهم
السيد ميشال موسى، وزير البيئة، أن لبنان ستقدم الدعم الكامل للعمل المنفذ بشأن التجارة الحرة والتنمية 

وأآد ممثل فرنسا لدى لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة، السيد سيرج أنطوان، بعد أن . المستدامة
سيد فيتو شيستولي، الخبير االقتصادي في الخطة الزرقاء، شكر جميع من شارآوا في العمل، وال سيما ال

 :على الشروط المطلوبة لمواصلة العمل في مجال التجارة الحرة
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عالقات أوثق بشأن التجارة بين العملية األوروبية المتوسطية وخطة عمل البحر المتوسط  -
 التي ستعقد في أثينا ويمكن أن تؤدى إلى مزيد من التحديد في القمة األوروبية المتوسطية(

 ؛)٢٠٠٢يوليه /في تموز
مثال في مجال التمويل، (تمديد اختصاص الخبراء الذين دعتهم خطة عمل البحر المتوسط  -

ومع ).  في المائة من الموارد العامة تأتي من الرسوم الجمرآية١٧وأشار إلى أن متوسط 
متوسط آانت البيئة هي لب ذلك، ينبغي عدم إغفال حقيقة أن في حالة خطة عمل البحر ال

 العمل المضطلع به؛
األهمية الحاسمة للعمل الذي نفذته آل دولة ساحلية بشأن القطاعات والمشاآل المختلفة  -

وال يمكن تحميل ). تحديد المزايا المقارنة والقطاعات الهشة(المتعلقة بالتجارة والبيئة 
 وتحتاج إلى المساعدة من جميع خطة عمل البحر المتوسط أآثر من الوسائل المتاحة لها

 .الجوانب
 
وبدت الحالة أآثر تعقيدًا في البحر المتوسط حيث دلت التحاليل األولى التي أجرتها اللجنة إلى                           -١٦٨

الحشد الفّعال للعاملين االجتماعيين           : وانطوى ذلك على ما يلي             . مدى اآلثار والتحديات المحتملة          
ان درجة أآبر من التنسيق بين الشرآات والنهوض باالستثمار              واالقتصاديين في الشمال والجنوب لضم      

دون إغفال البيئة؛ وقضية البيئة الحضرية من منظور الزيادة المتوقعة للنفايات المتولدة عن التغليف ولعدد         
وقدمت اللجنة  . السيارات؛ والتطورات في مجال النقل البري والنظم الضريبية؛ ومسألة الزراعة الحاسمة             

ت تدعو فيها األطراف المتعاقدة إلى النظر في إمكانية متابعة نتائجها األولى ومواصلة أعمالها                        اقتراحا
 .خالل سنتين إضافيتين

 
وشدد أعضاء آخرون من الفريق العامل الموضوعي على ضرورة وضع مؤشرات آلثار التجارة               -١٦٩

وأبرز العمل  . داد قاعدة للبيانات   الحرة على البيئة ولجمع المعلومات ذات الصلة وال سيما عن طريق إع                
. في إطار هذا الموضوع عددًا من الصعوبات والفرص وسعى إلى بيان سبل عملية تتطلع إلى المستقبل                       

وعلى وجه الخصوص، آان من المطلوب ضمان الجانب العملي للتعاون الوثيق بين خطة عمل البحر                         
مكان أيضًا استيعاب العوامل البيئية والمجتمعية        ومن األهمية ب  . المتوسط والشراآة األوروبية المتوسطية    

واالقتصادية بغية تحقيق التنمية المستدامة لضمان التكييف المناسب للتمويل العام بهدف أخذ القضايا                           
وختامًا، ال ينبغي أن تفوق األعمال التي تضطلع بها خطة عمل                . البيئية في عين االعتبار على وجه تام         

وال يمكن بالتالي االضطالع باألعمال الالزمة إال إذا ساهمت                . لمجال قدراتها البحر المتوسط في هذا ا       
وذّآر ممثل تونس بأن التجارة الحرة غالبًا ما        . البلدان المعنية فيها وخاصة بالنسبة إلى أشد النقاط حساسية         

تجربة يصحبها تعزيز الخصخصة التي قد يكون لها أثر عكسي على الممارسات البيئية آما يتبين من                            
 .بالده

 
باإلعالن ) المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  (وفي هذا السياق، ذآر السيد آالوس توبفر         -١٧٠

الذي اعتمده المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة منذ بضعة أيام وجسد الوعي المتزايد                     
وعلى سبيل المثال، أآد اإلعالن      . تنمية التجارة الحرة  في العالم بضرورة إدراج القضايا البيئية في إطار            

بشدة على االلتزام العالمي بهدف التنمية المستدامة وشدد على ضرورة ضمان الدعم المتبادل بين نظام                        
وقد وردت  . تجاري متعدد األطراف يتسم باالنفتاح وعدم التمييز وحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة               

 .ة خاصة إلى اختصاص برنامج األمم المتحدة للبيئة في هذا الصددفي اإلعالن إشار
 

ووافق االجتماع على التوصيات الموجهة إلى األطراف المتعاقدة الواردة في المرفق الرابع بهذا                   -١٧١
 .التقرير
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 إعداد قمة جوهانسبرج بما في ذلك اعتماد إعالن -١٠-٦
 

نظر في مشروع إعالن البحر المتوسط في إطار القمة          عرض الرئيس البند ودعا األطراف إلى ال        -١٧٢
. ٢٠٠٢سبتمبر   /العالمية للتنمية المستدامة المزمع عقدها في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في أيلول                           

وأوضح أن فريق الصياغة المفتوح العضوية الذي ُأنشئ لهذا الغرض تولى إعداد المشروع واعتمد في                      
نة باالستناد إلى إعالن تونس الذي اعتمدته لجنة البحر المتوسط                   عمله على مشروع أولي أعدته األما          

وبعد إدخال تعديالت مفصلة اقترحها عدد من المتحدثين، وافق على إرسال المشروع                 . للتنمية المستدامة 
 . إلى الجزء الوزاري

 
االجتماع، وعقب التعديالت التي اقترحها العديد من المتحدثين في إطار الجزء الوزاري، اعتمد                    -١٧٣

 . بهذا التقريرالمرفق الثالثويرد نص اإلعالن في . إعالن البحر المتوسط لقمة جوهانسبرج
 

وأثناء النظر في نص اإلعالن، أفاد معالي وزير البيئة في المغرب بوصفه رئيس مؤتمر                                     -١٧٤
ن مراآش الوزاري   األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ الذي عقد مؤخرًا بإعال               

والحظ أن إعالن   . لقمة جوهانسبرج مشددًا على أهمية التمويل ونقل التكنولوجيا لصالح التنمية المستدامة            
 .مراآش دعا أيضًا إلى التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 
ة للبيئة األطراف على اإلعالن مشددًا على أهمية                  وهنأ المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحد             -١٧٥

واقترح توزيع تقارير االجتماعات التحضيرية اإلقليمية الثالثة             . األعمال التحضيرية لقمة جوهانسبرج      
وأفاد أيضًا بأهمية الوثيقة التي أعدها         . المنعقدة حتى اآلن في القاهرة وجنيف ونيروبي على المشارآين             

 للقمة بالنسبة إلى األطراف وبضرورة إتاحتها         Vali Musaجنوب أفريقيا السيد     معالي وزير البيئة في       
 .لها
 

وفيما يتعلق بإعداد القمة، قال ممثل الجماعة األوروبية إنه سيتيح للمشارآين استنتاجات االجتماع               -١٧٦
 .ستدامةاألخير لمجلس البيئة األوروبي ويوفر المعلومات عن االستراتيجية األوروبية للتنمية الم

 
إشتراك خطة عمل البحر المتوّسط في الشراآة األوروبية المتوّسطية والعمليات الحكومية                          ١١-٦

 الدولية األخرى
 

أشار المنّسق، في تقديم المناقشة بشأن هذا البند إلى أن اجتماع جهات االتصال الوطنية اعتبر أن                    -١٧٧
التنمية المستدامة لالتحاد األوروبي ومنظور       من المفيد، بالنظر الى التطورات المتوقعة في استراتيجية              

، أن يخصص   ٢٠٠٢االجتماع األوروبي المتوّسطي الثاني لوزراء البيئة المقّرر عقده في اليونان في عام              
بندا واحدا من جدول األعمال لمسألة التعاون بين خطط عمل البحر المتوّسط والشراآة األوروبية                                  

آل أنحاء العالم ، وآما أظهر النقاش بشأن التجارة الحرة والبيئة                  وأضاف أن المواقف في        . المتوّسطية
 .تحّبذ مشارآة أآبر من قبل الوآاالت واألطرف الفاعلة في مجال البيئة في هذه الشراآات

 
وعرضت نائبة وزير البيئة اليوناني على المؤتمر مجموعة جديدة من التوصيات المقّدمة الى                         -١٧٨

ألمانة، والتي تستهدف االستفادة من الفرصة التي يتيحها االجتماع األوروبي                 األطرف المتعاقدة والى ا     
المتوّسطي لوزراء البيئة المقرر عقده في بلدها، لوضع استراتيجية من أجل تحسين إدماج السياسات                            

 .البيئية وتنسيقها مع المجاالت األخرى للسياسة العاّمة في إطار الشراآة األوروبية المتوسطية
 
وُأشير في  . وأّيد الكثيرون من الوزراء والممثلين التوصيات التي اقترحتها نائبة الوزير اليوناني               -١٧٩

. هذا الصدد إلى أن آّال من اتفاقية برشلونه والشراآة األوروبية المتوسطية يستمّد جذوره من نفس المدينة                
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 الصدد أعرب عّدة متحدثين عن        وفي هذا . ولذا فقد حان الوقت إليجاد تآزر وتقارب أآبر بين العمليتين              
ولذا . خيبة أمل معّينة إزاء إنجازات الشراآة األوروبية المتوسطية التي وعدت بالكثير لكنها أنجزت القليل  

فمن المفيد تماما بذل آل جهد لضمان أن تحقق الشراآة األوروبية المتوسطية أآبر قدر من الدينامية ومن                   
 .امةالتكامل الشامل مع التنمية المستد

 
وأشار العديد من المتحدثين إلى أن إسهام خطة عمل البحر المتوسط في الشراآة األوروبية                                -١٨٠

إن أفضل طريق   . المتوّسطية ينبغي أن يستهدف تحقيق ترابط أآبر في أهداف العمليتين وفي تكامل العمل              
 المشاريع واألنشطة التي      لخلق تآزرات أآبر هو الترآيز على إنجاز نتائج عملية وتّم إيراد أمثلة على                      

ُتعطي دروسا هامة عن آيفية تنفيذ أفضل الممارسات باشتراك أطراف فاعلة شتى، والتي يمكنها أن تفيد                    
وينبغي الترآز آذلك على اشتراك آافة البلدان المعنية في تنفيذ التوصيات              . من ازدياد االنتشار والتمويل    

 .دامةالعملية للجنة البحر المتوسط للتنمية المست
 
وأشار عديد من المتحدثين إلى إدراج بلدان شرقي البحر األدرياتيكي في الشراآة األوروبية                             -١٨١

المتوسطية، ومنها ألبانيا وآرواتيا والبوسنة والهرسك وسلوفينيا، التي آانت مستبعدة حتى اآلن من                             
 . في المنطقةالعملية، رغم أنها تمثل جزءا بالغ األهمية من البيئة البحرية والساحلية

 
 . وقد اعتمد االجتماع التوصيات الواردة في المرفق الرابع بهذا التقرير -١٨٢

 
البحر المتوسط  / ، وذلك نيابة أيضا عن شبكة الشرق         Nature Trust Maltaوتحّدث مراقب ممثل      -١٨٣

لتنمية ألصدقاء األرض، ومحفل البحر المتوسط، ومكتب إعالم البحر المتوسط للبيئة والثقافة وا                                    
فدعا  ،   CRIEAU-CIDCEالمستدامة، ومكتب البيئة األوروبي، والمنظمة القانونية الدولية للبيئة والتنمية             

األطراف المتعاقدة إلى توجيه دعوة إلى االجتماع الخامس لوزراء خارجية الشراآة األوروبية المتوسطية             
البحر المتوسط والمفوضية األوروبية    لعقد اجتماع رسمي بين خطة عمل        ) ٢٠٠٢أبريل  /فالنسيا، نيسان (

للنهوض بفعالية برنامج العمل لألولويات القصيرة والمتوسطة األجل، وإدماج البحوث والدراسات                             
الخاصة بخطة عمل البحر المتوسط بشكل آامل في أعمال الشراآة، وتكليف خطة عمل البحر المتوسط                     

المدني برمته، وبخاصة المنظمات غير            بحضور اجتماعات الشراآة ذات الصلة وإشراك المجتمع                    
 .الحكومية بالبحر المتوسط، في آافة أنشطة الشراآة المتصلة بالتنمية المستدامة في المنطقة

 
 تاريخ انعقاد االجتماع العادي الثالث عشر  : من جدول األعمال٧البند 

  ومكانه٢٠٠٣لألطراف المتعاقدة في عام 
 

ه استضافة االجتماع العادي الثالث عشر لألطراف المتعاقدة في               أعلن ممثل إيطاليا عرض بالد        -١٨٤
 .٢٠٠٣آاتانيا يإيطاليا عام 

 
وقبل االجتماع عرض إيطاليا استضافة االجتماع العادي الثالث عشر لألطراف المتعاقدة في عام                 -١٨٥
 . في تاريخ يحدد بالتعاون مع المكتب٢٠٠٣

 
 أعمال أخرى : من جدول األعمال٨البند 

 
قيع بروتوآول باالتفاق بين خطة عمل البحر المتوسط ومحفل شبكة المنظمات غير الحكومية                                      تو

 المتوسطية لإليكولوجيا والتنمية المستدامة
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شهد االجتماع توقيع بروتوآول االتفاق بين خطة عمل البحر المتوسط ومحفل شبكة المنظمات                      -١٨٦
 لتعزيز التعاون بين        (MED FORUM)مستدامة   غير الحكومية المتوسطية لإليكولوجيا والتنمية ال             

 . المنظمتين
 

 بدء نفاذ االتفاقية والبروتوآوالت 
 

هنأ المراقبون من عدة منظمات بيئية غير حكومية األطراف التي صدقت على اتفاقية برشلونة                       -١٨٧
لتصديق على  الجديدة وبروتوآوالتها ، وأآدوا، على ضرورة التزام عدد آاٍف من األطراف المتعاقدة با                    

الصكوك بهدف ضمان دخول االتفاقية ومعظم البروتوآوالت المتعلقة بها حيز التنفيذ قبل انعقاد قمة                              
 .األرض الثانية إن رغبت منطقة البحر المتوسط في أن تعطي مثاًال حيًا أثناء انعقاد مؤتمر جوهانسبرج

 
 دعوة الستضافة اجتماع المكتب

 
ية السورية دعوة إلى عقد االجتماع القادم لمكتب اجتماع األطراف                وجه ممثل الجمهورية العرب      -١٨٨

 .٢٠٠٢مارس /المتعاقدة في حلب بالجمهورية العربية السورية في آذار
 

 .وقبل االجتماع عرض الجمهورية العربية السورية على أساس تحديد موعد في المستقبل القريب -١٨٩
 

 توسط استراتيجية التنمية المستدامة في البحر الم
 

أوضح نائب المنسق، في رده على أحد االستفسارات، أن األعمال التحضيرية بشأن االستراتيجية                -١٩٠
تمضي قدمًا وأن الموضوع سيعرض على االجتماع القادم للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة المقرر                 

 توجيهي يتناول األعمدة   وسيعرض على ذلك االجتماع أيضًا مسودة مشروع      . ٢٠٠٢مارس  /عقده في آذار  
ومن المقرر أن يعقد في برشلونة في منتصف         . االجتماعية واالقتصادية والبيئية  : الثالثة للتنمية المستدامة  

 اجتماع خبراء الستعراض واستكمال تلك التوجيهات وذلك بمساعدة مقدمة من حكومة اسبانيا              ٢٠٠٢عام  
 التي ستعرض مسودة لها على االجتماع العادي القادم             قبل الشروع في إعداد استراتيجية البحر المتوسط         

 .٢٠٠٣لألطراف المتعاقدة في عام 
 
 

 اعتماد التقرير : من جدول األعمال٩البند 
 

استجابة لطلب آل من ممثل أسبانيا والجمهورية العربية السورية، أآد الرئيس بأن في                                          -١٩١
آان ممكنا بالعربية واألسبانية وآذلك باإلنجليزية       االجتماعات المقبلة، سيصدر التقرير والتوصيات، آلما        

 .والفرنسية
 

 .تمت الموافقة على التقرير والتوصيات آما عدلت -١٩٢
 
 

 اختتام االجتماع : من جدول األعمال١٠البند 
 

 .١٦،٠٠بعد تبادل عبارات المجاملة المعتادة، اختتم االجتماع الساعة  -١٩٣
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UNITÉ DE COORDINATION DU PLAN Deputy Coordinator 
D’ÀCTION POUR LA MÉDITERRANÉÉ Tel : 30-10-7273126 
      E-mail : hoballah@unepmap.gr 
 
      Mr Francesco Saverio Civili 
      MED POL Coordinator 
      Tel: 30-10-7273106 
      E-mail : fscivili@unepmap.gr 
    
      Mr Khaled Ben Salah 
      Fund/Administrative Officer 
      Tel: 30-10-7273104 
      E-mail: bensalah@unepmap.gr 
 
      Mr Humberto Da Cruz 
      Programme Officer 
      Tel: 30-10-7273115 
      E-mail: dacruz@unepmap.gr 
 
      Mr Ante Baric 
      GEF Project Manager 
      Tel : 30-10-7273102 
      E-mail : abaric@unepmap.gr 
 

Mr Fouad Abusamra 
      Programme Officer 
      Tel : 30-10-7273116 
      E-mail : fouad@unepmap.gr 
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      Mr Baher Kamal 
      Information Officer 
      Tel: 30-10-7273103 
      E-mail: baher@unepmap.gr 
 
 
 Coordinating Unit for the Mediterranean 
 Action Plan 
 P. O. Box  18019 
 48, Vassileos Konstantinou Avenue 
 116 10 Athens 
 Greece 
 
 Tel: 30-10-7273100 
      Fax: 30-10-7253196-7 
      E-mail: unepmedu@unepmap.gr 
      Website: www.unepmap.org 
 
 
SECRETARIAT OF THE CONVENTION Mr Hama Arba Diallo 
TO COMBAT DESERTIFICATION Secrétaire Exécutif 
SECRETARIAT DE LA CONVENTION  Secrétariat de la Convention sur la Lutte 
SUR LA LUTTE CONTRE LA contre la Désertification (UNCCD) 
DESERTIFICATION Haus Carstanjen  
 Martin-Luther King Strasse 8 
 D-53175 Bonn 
 Germany 
 
 Tel:  49-228 8152802 
 Fax:  49-228-81 52898/99 
 E-mail: secretariat@unccd.int 
 
 
 Mme Elysabeth David 
 Coordinatrice de l’Unité Nord Méditerranée
 Secrétariat de la Convention sur la Lutte 
 contre la Désertification (UNCCD) 
 Haus Carstanjen 
 Martin-Luther King Strasse 8 
 D-53175 Bonn 
 Germany 
 
 Tel:  49-228 8152834 
 Fax:  49-228-81 52898/99 
 E-mail: edavid@unccd.int 
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CONVENTION ON THE  Mr Marco Barbieri 
CONSERVATION OF MIGRATORY Scientific and Technical Support Officer 
SPECIES OF WILD ANIMALS (CMS)  UNEP CMS Secretariat 
 United Nations Premises in Bonn 
 Martin-Luther King –Str. 8 
 D-53175 Bonn 
 Germany 
 
 Tel :  49-228-8152424 
 Fax :  49-228-8152449 
 E-mail : mbarbieri@cms.unep.de 
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REGIONAL ACTIVITY CENTRES OF THE MEDITERRANEAN ACTION PLAN 
 CENTRES D'ACTIVITES REGIONALES DU PLAN D'ACTION POUR LA 
 MEDITERRANEE 
 
REGIONAL MARINE POLLUTION  Mr Roberto Patruno 
EMERGENCY RESPONSE CENTRE FOR  Director 
THE MEDITERRANEAN SEA (REMPEC) Regional Marine Pollution Emergency 
CENTRE REGIONAL MEDITERRANEEN Response Centre for the Mediterranean 
POUR L'INTERVENTION D'URGENCE   (REMPEC) 
CONTRE LA POLLUTION MARINE  Manoel Island GZR 03 
ACCIDENTELLE  Malta 
 
 Tel:  356-21337296-8 / 9497978 
 Fax:  356-21339951 
 E-mail: rempec@waldonet.net.mt  
 
 
REGIONAL ACTIVITY CENTRE FOR M. Michel Batisse 
THE BLUE PLAN (BP/RAC) Président 
CENTRE D==ACTIVITES REGIONALES DU Plan Bleu, pour l’Environnement et le  
PLAN BLEU (CAR/PB) Développement en Méditerranée  
 c/o UNESCO-SC 
 1 Rue Miollis 
 F-75732 Paris 
 France 

 
 Tel:  33-1 45684051 
 Fax:  33-1-45685804 
  
 M. Guillaume Benoit 
 Directeur 
 Plan Bleu, Centre d'Activités Régionales
 (CAR/PB) 
 15 rue Ludwig van Beethoven 
 Sophia Antipolis 
 F-06560 Valbonne 
 France 

 
 Tel:  33-4-92387130/33 
 Fax:  33-4-92387131 
 E-mail: gbenoit@planbleu.org 
 
 M. Bernard Glass 

Secrétaire général du Plan Bleu pour  
l’Environnement et le Développement en 
Méditerranée  

 Inspecteur général de l’environnement 
 Ministère de l’environnement 
 Paris 
 France 
 
 Tel :  33 1 4219 1350 
 Fax :  33 1 4219 2508 
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REGIONAL ACTIVITY CENTRE FOR Mr Ivica Trumbic 
THE PRIORITY ACTIONS PROGRAMME Director 
(PAP/RAC) E-mail:   ivica.trumbic@ppa.tel.hr 
CENTRE D==ACTIVITES REGIONALES  
DU PROGRAMME D==ACTIONS Mr Marko Prem 
PRIORITAIRES (CAR/PAP) Deputy Director 
 E-mail :   marko.prem@ppa.tel.hr 
 
 Priority Actions Programme  
 Regional Activity Centre (PAP/RAC) 
 11 Kraj Sv. Ivana 
 HR-21000 Split 
 Croatia 
 
 Tel:  385-21-343499 
 Fax:  385-21-361677 
 E-mail: pap@gradst.hr 
 
 Ms Sawsan Mehdi 
 Expert 
 Ministry of Environment 
 Antelias 
 Beyrouth 
 Lebanon 
 
 Tel:  961 3 745 126 
 Fax:  961 1 983 917 
 E-mail:  smehdi@moe.gov.lb 
  
REGIONAL ACTIVITY CENTRE FOR  M. Mohamed Adel Hentati 
SPECIALLY PROTECTED AREAS Director 
(SPA/RAC)  
CENTRE D==ACTIVITES REGIONALES  
POUR LES AIRES SPECIALEMENT M. Chedly Rais 
 Scientific Director 
  
 
 Specially Protection Areas Regional Activity 
 Centre (SPA/RAC) 
 Boulevard de l’environnement 
 B.P. 337 
 1080 Tunis Cedex 
 Tunisie 
 
 Tel:  216-71-795760 
 Fax:  216-71-797349 
 E-mail: car-asp@rac-spa.org.tn 
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REGIONAL ACTIVITY CENTRE FOR  Mr Giovanni Cannizzaro 
ENVIRONMENT REMOTE SENSING Director 
CENTRE (ERS/RAC)  Regional Activity Centre for Environment  
CENTRE D==ACTIVITIES REGIONALES Remote Sensing (ERS/RAC)  
POUR LA TELEDETECTION EN MATIERE 2, Via Giusti 
D==ENVIRONNEMENT (CAR/TDE) 90144 Palermo  
 Italy 
 
 Tel.  39-091-342368 
 Fax.  39-091-308512 
 E-mail: ctmrac@tin.it 
 
 
REGIONAL ACTIVITY CENTRE FOR Mr Victor Macià 
CLEANER PRODUCTION (CP/RAC) Director 
CENTRE D==ACTIVITES REGIONALES  
POUR UNE PRODUCTION PROPRE  
(CAR/PP) Ms Esther Monfà 
 Area Coordinator 
  
 
 Cleaner Production Regional Activity Centre 
 184, Paris Street 3rd floor 
 08036 Barcelona 
 Spain 
 
 Tel:  34-93-4151112 
 Fax:  34-93-2370286 
 E-mail: cleanpro@cema-sa.org 
 
 
MAP SECRETARIAT FOR 100 M. Daniel Drocourt 
MEDITERRANEAN HISTORIC SITES Coordonnateur 
SECRETARIAT DU PAM DE 100 SITES "100 Sites historiques méditerranéens" 
HISTORIQUES du Plan d'action pour la Méditerranée 
 Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille 
 10 Ter Square Belsunce 
 F-13001 Marseille 
 France 
 
 Tel:  33-491 907874 
 Fax:  33-491 561461 
 E-mail:  ddrocourt@mairie-marseille.fr 
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REPRESENTATIVES OF UNITED NATIONS SPECIALIZED AGENCIES AND OTHER 

INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES ET 

AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 
 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION Mr Roger Aertgeerts  
ORGANISATION MONDIAL DE LA Acting Assistant Director 
SANTE WHO ECEH Rome Office 
(European Centre for Environment Via Francesco Crispi 10 
and Health) I-00187 Rome 
 Italy 
 
 Tel: 39-0648775 
 Fax: 39-0648775 
 
 Mr George Kamizoulis  
 Senior Scientist, WHO/EURO Project Office 
 Coordinating Unit for the 
 Mediterranean Action Plan 
 P.O.  Box 18019 
 GR-11610 Athens 
 Greece 
 
 Tel:  30-10-7273105 
 Fax:  30-10-7253197 
 E-mail: gkamiz@unepmap.gr 
 
INTERNATIONAL MARITIME Mr Jean-Claude Sainlos 
ORGANIZATION (IMO) Senior Deputy Director 
ORGANISATION MARITIME Sub-Division for Pollution Response 
INTERNATIONALE and TC Coordination 
 International Maritime Organisation 
 4 Albert Embankment 
 London SE 1 7 SR 
 United Kingdom 
 
 Tel :  44-20 75873142 
 Fax :  44-20 75873210 
 E-mail: jcsainlos@imo.org 
 
 
INTERNATIONAL ATOMIC Mr Stephen de Mora 
ENERGY AGENCY (IAEA) Head of Laboratory 
 Marine Environmental Studies Laboratory 
 4 quai Antoine 1er 
 98102 Monaco 
 Monaco 
 
 Tel:  377-97977272 
 Fax:  377-97977276 
 E-mail: s.de_mora@iaea.org 
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ACCORD ENTRE LA France M. Giuliano Fierro 
l’ITALIE ET LA PRINCIPAUTE DE Président Commission RAMOGE  
MONACO RELATIF A LA  Secrétariat de la Commission 
PROTECTION DES EAUX DU ‘’ Villa Girasole’’ 
LITTORAL MEDITERRANEEN 16, Boulevard de Suisse 
(RAMOGE) MC 96000 Monaco 
 Principauté de Monaco 
 
 Tel:  377-93154229 
 Fax:  377-93509591 
 E-mail: comett@dipteris.unige.it 
  
 
 M. Fréderic Platini  
 Secrétaire Exécutif 
 Secrétariat de la Commission 
 ‘’Villa Girasole’’ 
 16, Boulevard de Suisse 
 MC 96000 Monaco 
 Principauté de Monaco 
 
 Tel:  377-93154229 
 Fax:  377-93509591 
 E-mail:  fplatini@gouv.mc 
 
 
AGREEMENT ON THE  Mme Marie-Christine Van Klaveren 
CONSERVATION OF CETACEANS Secrétariat Intérimaire de l’Accord 
OF THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN  ACCOBAMS 
SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC AREA 16, Boulevard de Suisse 
(ACCOBAMS) MC-98000 Monaco 
 Principauté de Monaco 
 
 Tel :  377-93158010 
 Fax :  377-93509591 
 E-mail : mcvanklaveren@gouv.mc 
 Website : www.accobams.mc 
 
 
CENTRE FOR ENVIRONMENT & Mr Kamal A. Sabet 
DEVELOPMENT FOR ARAB Executive Director 
REGION AND EUROPE (CEDARE) CEDARE 
 2, Hegoz Street 
 Cedare Building 
 Heliopolis, Bahary P.O. Box 1057 
 Cairo 
 Egypt 
 
 Tel:  202-45 13921 
 Fax:  202 45 13918 
 E-mail:  cedare@riftsec1.com.eg 
 Website : www.cedare.org,.eg 
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CONVENTION ON WETLANDS Mr Spyros Kouvelis 
CONVENTION SUR LES ZONES Coordinator 
HUMIDES (RAMSAR) The MedWet Inititative 
 Convention on Wetlands 
 Villa Kazouli 
 Lambraki & Kifissias Avenue 
 Kifissia 
 Athens 
 GR-14561 Greece 
 
  Tel:  30-1-8089 270    
  Fax:   30-1-8089 274   
  E-mail:  kouvelis@medwet.org 
 
 
COUNCIL OF EUROPE/BERN Mr Patrick Van Klaveren 
CONVENTION   Conseiller Technique 
          Direction des Relations Extérieures 
 Le Conseille Technique du Ministre  
    Plénipotentiaire 
    Chargé de la coopération internationale pour 
    l'environnement et le développement 
    ‘’Villa Girasole’’  
    16 Bd. de Suisse 
    MC-98000 Monaco-Ville 
    Monaco 
 
     Tel:  377-93158148, 377-680861895 
    Fax:  377-93509591 
    E-mail:  pvanklaveren@gouv.mc 
 
 
INSTITUT MEDITERRANEEN Mr Jacques Palacin 
DE L’EAU (I.M.E.) Directeur  
 Institut Méditerranéen de l’eau 
 Les Docks 
 10, Place de la Joliette 
 13002 Marseille 
 France 
 
 Tel :  33-491-598777 
 Fax :  33-491-598778 
 
INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC  Rear Admiral Giuseppe Angrisano 
BUREAU (IHB)  President 
BUREAU HYDROGRAPHIQUE 4, Quai Antoine 1er   
INTERNATIONAL (BHI) B.P. 445  
 MC 98011 Monaco Cedex 
 Principauté de Monaco 
 
 Tel :  377-93108140 
 Fax :  377-93108100 
 E-mail : info@ihb.mc 
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INTERNATIONAL JURIDICAL Ms Mary Ellen Sikabonyi 
ORGANIZATION FOR ENVIRONMENT Executive Director IJO 
AND DEVELOPMENT (IJO) Via Barberini 3 
 00187 Rome 
 Italy 
 
 Tel:  39-06-4819595  
 Fax:  39-06- 4745779 
 
THE CONSERVATION UNION Mr Jamie Skinner 
(IUCN)  Director 
 IUCN Centre for Mediterranean Cooperation 
 Parque Tecnologico de Andalucia 
 Calle Maria Curie, 35 
 Campanillas 
 29000 Malaga 
 Spain 
 
 Tel :  34-9-52619365 
 Fax :  34-9-52619366 
 
WORLD BANK Mr Sherif Arif 
          METAP Coordinator  
         1818 High Street, N.W. 
          Washington DC 
           U. S. A. 
 
          Tel:  1-202 473 7315 
           Fax: 1-202 477 1374 
           E-mail:  sarif@worldbank.org 
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MEDITERRANEAN ACTION PLAN PARTNERS 

PARTENAIRES DU PLAN D’ACTION POUR LA MEDITERRANEE 
 
 
AMIGOS DEL MEDITERRANEO Mr Marcos Cerra Becerra 
 Tesorero 
 C/Sierra Bermeja 40, 8� D 
 28018 Madrid, Spain 
 
 Tel :  34-62758825 
 Fax :  34-619240728 
 E-Mail :  ami-mediterran@hotmail.com 
 
 
ASSOCIATION MONEGASQUE  M. Eugène Debernardi 
POUR LA PROTECTION DE LA Président Fondateur Honoraire 
NATURE Association Monégasque pour la 
 Protection de la Nature 
 7, Rue de la Colle 
 ‘’Les Arbousiers’’ 
 MC 98000 Monaco 
 Principauté de Monaco 
 
 Tel : 377 92056170 
 
 M. Alexandre Bordero 
 Président 
 Association Monégasque pour la 
 Protection de la Nature 
 7, Rue de la Colle 
 ‘’Les Arbousiers’’ 
 MC 98000 Monaco 
 Principauté de Monaco 
 
 Tel : 377 92056170 
 
 
CENTRE INTERNATIONAL DE M. Michel Prieur 
DROIT COMPARÉ DE L’ENVIRONNEMENT Président 
(CRIDEAU – CNRS/INRA) 32, rue Turgot 
 F 87000 Limoges 
 France 
 
 Tel :  33-05 55359724 
 Fax :  33-05 55349723 
 E-Mail :  crideau@drec.unilim.fr 
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 M. Julien Prieur 
 CRIDEAU 
 32, rue Turgot 
 F 87000 Limoges 
 France 
 
 Tel :  33-05 55359724 
 Fax :  33-05 55349723 
 E-Mail : crideau@drec.unilim.fr 
 
 
CENTRO MARINO INTERNAZIONALE Mr Alberto Ribotti 
(IMC)          IMC-Centro Marino Internazionale 
          Physical Oceanographer 
          Loc. Sa Mardini 
          09 072 Torregrande (OR)  
          Italy 
 
          Tel;  39-0783 22027 
          Fax : 39-0783 22002 
          E-mail : ribotti@barolo.icb.ge.cnr.it 
 
 
CHAMBERS GROUP FOR THE M. George Giourgas 
DEVELOPMENT OF GREEK  Conseiller Affaires européennes 
ISLANDS (EOAEN) Avenue des Phalènes 17 
 1000 Bruxelles 
 Belgique 
 
 Tel:  32-2-648 5726 
 Fax:  32-2-648 5725 
 E-mail: g.giourgas@freebel.net 
 
ENDA MAGHREB Mr Magdi Ibrahim 
 Coordinnateur 
 196, Quartier O.L.M 
 Rabat-Souissi 
 Maroc 
  
 Tel:  212-37756414-15 
 Fax:  212-37756413 
 E-mail: coord@enda.org.ma 
 
EUROPEAN ENVIRONMENT Ms Jacqueline Miller  
BUREAU Member of the Board 
 European Environment Bureau 
 Blv. De Waterloo 56 
 1000 Brussels 
 Belgium 
 
 Tel:  32-2-2891095 
 Fax:  32-2-2891099 
 E-mail: info@eeb.org 
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EFIC/EURO CHLOR Dr Arseen Seys 
          CEFIC/Euro Chlor 
         Avenue E. Van Nieunenhuyse, 4 Box.2 
         B-1160 Bruxelles 
                     Belgique 
 
                   Tel :  32 2 676 7251 
         Fax :  32 2 676 7241 
         E-mail :  ase@cefic.be 
 
 
FRIENDS OF THE EARTH Mr Gidon Bromberg 
          Friends of the Earth Net 
         Calle Las Mezquitas 43 
         03550 Alicante 
         Spain 
 
         Tel :  34-965 652 932 
                    Fax:             34-965 652 932 
 
GREENPEACE INTERNATIONAL Ms Katia Kanas 
 Political Advisor Greenpeace International 
 Keizersgracht 176 
 1016 Amsterdam 
 The Netherlands 
 
 Tel:  31-20 5236204 
 Fax:   31-20 5236200 
 
 Ms Ruth Stringer 
 Greenpeace International Science Unit 
 Dept. Biological Sciences 
 University of Exeter 
 Exeter EX4 4PS 
 United Kingdom 
 
 Tel:  44-1392 263782 
 Fax:  44-1392 423635 
 E-mail: r.l.stringer@ex.ac.uk 
 
 
 Ms Vittoria Polidori 
 Campaigner 
 Greenpeace 
 Italy 
 
 Mr Yannick Vicaire 
 Campaigner 
 Greenpeace 
 France 
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 Mr Tolga Temuge 
 Campaign Director 
 Greenpeace Mediterranean 
 M.B.E. 105-109 
 Salipazari 
 80040 Istanbul 
 Turkey 
 
 E-mail: ttemuge@diala.greenpeace.org 
 
 
 Mr Michael Luzé 
 Press Officer 
 Greenpeace 
 France 
 
 Mr Ibrahim Dongangul 
 Head of Petrochemical Union 
 Turkey 
 
 Mr Jeries Danial 
 Fisherman 
 Israel 
 
 M Antoune Hanna El-Hayak 
 Medical Doctor 
 Lebanon  
 
 
INSTITUT DU DROIT ECONOMIQUE M. Jean-Charles Sacotte 
DE LA MER (INDEMER) Président du Conseil d’Administration 
 16, Boulevard de Suisse 
 MC 98030 Monaco Cedex 
 Principauté de Monaco 
 
 Tel :  377 93158741  
 E-mail: jsacotte@gouv.mc 
 
  
INTERNATIONAL CHAMBER OF Mr Jack Whelan 
COMMERCE (ICC) Senior Policy Manager  
 Commission Énergie et Environnement  
 International Chamber of Commerce  
 C/0 ICC Monaco 
 Chambre de Développement Économique 
 Le Concorde 
 11, rue de Gabian 
 Monaco 
 
 Tel :  377 97986868 
 Fax :  377 97986869 
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MAREVIVO Mr Sauro Genocchio 
 MAREVIVO 
 Lungo Tevere Arnaldo da Brescia 
 Scalo De Pinedo  
 Rome 
 Italy 
 
 Tel:  39-06-3222565 
 Fax:  39-06-3222566 
 E-mail:  marevivo@marevivo.it 
 
 
MEDCITIES Mr Joan Parpal 

Secrétariat Général/General Secretariat  
Mancomunitat de Municipis de l’Área 
Metropolitana de Barcelona 
Carrer 62 Núm 16-18 
Edifici A Zona Franca 
s-08040 Barcelone/Barcelona 
Espagne/Spain 

  
 Tel :  34-93 2234169 
 Fax :  34-93 2235128 
 E-mail : desurb@amb.es 
 
 
MEDFORUM  Mr Rafael Madueno 
 Secretary General 
 MEDFORUM 
 Gran Via de les Corts Catalanes, 643 3 
 Barcelona 
 Spain 
 
 Tel :  34 93-412 4309 
 Fax:  34 93 412 46 22 
 E-mail: medforum@pangea.org 
 
 Mr Abbas Zahreddine 
 MEDFORUM 
 Gran Via de les Corts Catalanes, 643 3 
 Barcelona 
 Spain 
 
 Tel :  34 93-412 4309 
 Fax:  34 93 412 46 22 
 
 
MEDITERRANEAN  Mr Michael Scoullos 
INFORMATION OFFICE Chairman 
(MIO-ECSDE) MIO-ECSDE 
 Professor at the University of  Athens 
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 Ms Anastasia Roniotes 
 MIO-ECSDE Programme Officer 
  
 Mr Vangelis Constantianos 
 MIO-ECSDE Programme Officer 
 
 MIO-ECSDE 
 28 Tripodon Street 
 10558 Athens 
 Greece 
 
 Tel:  30-1-3247490 
 Fax:  30-1-3225240 
 E-mail: mio-ee-env@forthnet.gr 
 
MOVEMENT ECOLOGIQUE Mr Chalabi Abdelhafid 
ALGERIEN Movement Ecologique Algerien 
 Algiers 
 Algeria 
 
 Tel:  213-21-604650 
 Fax:  213-21-604650 
 E-mail: gcm@wissal.dz 
 
MUNICIPALITY OF NAPLES      Mr Armando Mauro 
      Via de Pozzuoli 110 
           80 124 Naples 
      Italy 
 
      Tel :  39-081 5704555 
           E-mail : armauro@tin.it 
 
NATURE TRUST       Ms Vanya Walker-Leigh 
       Nature Trust 
       Adviser on International Affairs 
       P.O. Box 9 
       Valletta CMR 13 
       Malta 
 
       Tel : 356-21-372615 
       Fax : 356-21-372615 
       E-mail : naturetrust@yahoo.com 
 
  
SUSTAINABLE BUSINESS       Mr Karim Zein 
ASSOCIATES       President 
           Sustainable Business Associates 
           60, Chemin du Petit-Flon 
          1018 Lausanne 
          Switzerland 
 
          Tel :  41-21 6484884 
          Fax : 41-22 6484885 
          E-mail : sba@planet.ch 
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WWF – INTERNATIONAL       Mr Paolo Guglielmi 
       Head of Marine Unit 
       Mediterranean Programme Office 
       Rome 
       Italy 
 
       Tel : 39-06 84497358 
       Fax : 39-06 8413866 
       E-mail : pguglielmi@wwfmedpo.org 
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 المرفق الثاني
 

 جدول األعمال
 
 افتتاح االجتماع ١
 
 النظام الداخلي ٢
 
 انتخاب أعضاء المكتب ٣
 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل ٤
 
 وثائق تفويض الممثلين ٥
 
-٢٠٠٠التقرير المرحلي للمدير التنفيذي عن األنشطة المنفذة خالل فترة السنتين                               ٦

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢امجية للفترة  والتوصيات والميزانية البرن٢٠٠١ 
 

 استعراض الميزانية وبرنامج العمل والموافقة عليهما ١-٦
 المسائل القانونية ٢-٦

  حالة التصديقات- 
  تنقيح بروتوآول حاالت الطوارئ- 

 
 تقييم هيكل خطة عمل البحر المتوسط وتطويره ٣-٦
 برية ط من أنشطة تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي للتصدي لتلوث البحر المتوس ٤-٦
تنفيذ بروتوآول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر                 ٥-٦

 المتوسط 
  إدارة المناطق الساحلية في البحر المتوسط�آتاب ابيض  ٦-٦
 بيانات ومعلومات من أجل التنمية المستدامة ٧-٦
 

 الجزء الوزاري
 

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢موجز الميزانية للفترة  ٨-٦ 
استعراض أنشطة لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة والتوصيات                 ٩-٦ 
 ذات العالقة ومقترحات العمل  
 اإلعداد لقمة جوهانسبرج، بما في ذلك اعتماد إعالن ١٠-٦ 
اشتراك خطة عمل البحر المتوسط في الشراآة األوروبية المتوسطية                 ١١-٦ 
 والعمليات الحكومية الدولية األخرى  

 
  ٢٠٠٣ريخ ومكان االجتماع العادي الثالث عشر لألطراف المتعاقدة في عام تا ٧
 
 
 مسائل أخرى ٨
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 اعتماد التقرير ٩
 
 اختتام االجتماع ١٠
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 المرفق الثالث
 

 إعالن البحر المتوسط من أجل قمة جوهانسبرج
 

 
نوفمبر / تشرين الثاني  ١٧-١٤إن األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة المجتمعين في موناآو في الفترة               

  في إطار خطة عمل البحر المتوسط،٢٠٠١
 

لمتوسط للتنمية المستدامة       مشروع اإلعالن الذي أعده أعضاء لجنة البحر ا                       وإذ تأخذ في االعتبار        
 ، ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني١٧-١٤المجتمعين في تونس في الفترة 

 
 التقدم المحرز تجاه التنمية المستدامة على المستوى اإلقليمي، وعلى ضوء األعمدة الثالثة                        وقد درست 

 ل،  والحاجة إلى منهج متكام� االقتصادية واالجتماعية والبيئية �للتنمية المستدامة 
 

 بأن اإلدارة العليا الجيدة، القائمة على العمليات الديمقراطية، واحترام حقوق اإلنسان والسيما                         إذ تسلم  
حقوق النساء واألطفال، وتعزيز العدل والقانون الدولي والقضاء على الفقر وتمكين السكان المعنيين من                    

 هو شرط أساسي للتنمية المستدامة،القيادة وإقامة السلم واألمن القائمين على الشرعية الدولية، 
 

 على أهمية الطابع المتفرد للبحر المتوسط باعتباره منطقة إيكولوجية وميدان للتضامن ووظيفة في        إذ تؤآد 
 تقريب الثقافات المختلفة على نحو أوثق،

 
ة مثل البحر  على الحاجة إلى تشجيع استراتيجيات التنمية المستدامة في المناطق اإليكولوجي    وإذ تؤآد أيضاً  

 المتوسط، وآذلك اللجان اإلقليمية المرتبطة به،
 

  بمساهمة أنشطة وتوصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة في تعزيز التنمية المستدامة،وإذ تسلم
 

 بالدور المتزايد للمنظمات غير الحكومية وشبكاتها النشطة في البحر المتوسط والمجموعات                   وإذ ترحب 
 االقتصادية والسلطات المحلية والمجتمع العلمي التعليمي ووسائل االعالم باعتبارهم عاملين                 االجتماعية

 وشرآاء في التنمية المستدامة،
 

 على أثر العولمة وتكثيف عمليات التبادل االقتصادي والثقافي والسياحي والمخاطر التي يتعرض                إذ تؤآد 
 للبحر المتوسط،لها التراث الطبيعي والثقافي والخاصية المتفردة 

 
 من الضغوط على البيئة والتنوع البيولوجي وتدهور الغابات واألراضي الرطبة                             وإذ تشعر بالقلق     

والتصحر وتدهور األرض واستمرار الممارسات غير المستدامة في األجل الطويل مثل استغالل السواحل       
 وترآيز األنشطة السياحية وزيادة        واالستغالل المفرط للموارد الطبيعية المعرضة للتأثر والسيما المياه             

توليد النفايات المنزلية الصلبة والصناعية وزيادة استهالك الوقود الحفري الذي يساهم في آثار غازات                        
االحتباس الحراري واألخطار الطبيعية والتكنولوجية ذات العالقة وآذلك انتشار اإلنتاج  وأنماط                                    

 االستهالك غير المستدامة،
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  من زيادة التفاوت بين الموارد البشرية والمالية المتاحة والتحديات التي تواجهها،قوإذ تشعر بالقل
 

 :تتفق على ما يلي
 

 التنمية االجتماعية
 

ينبغي التصدي للثغرات المتزايدة في الدخول بين بلدان الشمال والجنوب في المنطقة وبين القطاعات                            
 وتجاوزها في     ٢٠١٥لتزامهم لتحقيق أهداف عام         ويؤآدون على ا    . الغنية والفقيرة في مجتمع آل بلد           

القضاء على الفقر الواردة في قمة األلفية، من خالل تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج إقليمية                 
ويشمل هذا القضايا اآلخذة في الظهور نتيجة         . وطنية مالئمة للمساواة بين الجنسين للتصدي للفقر بفاعلية         

 .حل االنتقال االقتصادي التي خلقت أشكاًال جديدة من الفقرالتجاهات الهجرة ومرا
 

إن حماية الصحة والتنمية واالستخدام الرشيد لموارد الرعاية الصحية هي عناصر أساسية للتنمية                                  
 .المستدامة في المنطقة

 
 البحر   وتلتزم بلدان  . إن المنطقة تحتاج إلى استثمار في بناء القدرات وتمكين الشباب من تولي القيادة                        

أو وضع استراتيجيات للتدريب واالتصاالت والمعلومات وآذلك التعليم          /المتوسط باستعراض وإصالح و    
وينبغي تأمين حصول جميع السكان      . السليم لتنمية رأس المال البشري المطلوب لتعزيز التنمية المستدامة          

 .على التعليم العام بما في ذلك التعليم من أجل البيئة واالستدامة
 
 دارة الموارد الطبيعية ومكافحة التلوثإ

 
هناك حاجة إلجراءات على األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية والمحلية بالتعاون مع جميع العاملين                        
للحماية الفّعالة لنوعية البيئة البحرية المتفردة هذه، وتيسير اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتعزيز                       

رد المياه على مستوى مجمعات المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي الغني للمنطقة             اإلدراة المتكاملة لموا  
 . ومكافحة التصحر وتدهور األرض بفاعلية

 
ونظرًا ألن منطقة البحر المتوسط تجذب ثلث السياحة الدولية، ينبغي تشجيع السياحة المستدامة التي تحترم 

 .البيئة والمناظر الطبيعية
 

لمخاطر الطبيعية والتكنولوجية بشكل منتظم واعتماد تدابير وقائية على جميع مستويات             وينبغي التصدي ل  
 .اإلدراة العليا وضمان سالمة السكان وممتلكاتهم وآذلك البيئة الطبيعية والتراث الثقافي

 
ي وينبغي تناول مسألة المياه النظيفة واآلمنة وإنتاجية األرض واألمن الغذائي على الصعيدين اإلقليم                           

 .والوطني من خالل تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة وأنماط االستهالك غير المضرة بالبيئة
 

إن المشارآة في الطاقة المتجددة السليمة بيئيًا، والسيما الشمسية وباستخدام الرياح والطاقة الحرارية                           
ير وينبغي تشجيع        األرضية في مجموع إنتاج واستخدام الطاقة األولية ينبغي زيادتها بشكل آب                                    

 .التكنولوجيات ذات الكفاءة في الطاقة
 

ينبغي تشجيع السياسات من أجل اإلدارة اآلمنة، وآلما آان ممكنًا، القضاء على التلوث الصناعي والمواد                   
 .الكيميائية الخطرة في المنطقة وتنفيذها
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ة من أجل أغراض تحليل       إن شبكات الرصد والمراصد ونظم جمع المعلومات  ينبغي ربطها معًا بفاعلي                 
 .االتجاهات طويلة األجل ووضع سياسات لإلدارة مالئمة

 
 اإلطار المؤسسي والقانوني

 
تتطلب التنمية المستدامة تكامل االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية في عمليات اتخاذ القرارات                  

 .وإجراءات التخطيط وسن القوانين على جميع المستويات
 

 توفر األطر المؤسسية والقانونية حصول الجمهور على معلومات بيئية والمشارآة في اتخاذ                    وينبغي أن 
إن تنفيذ مبدأ الحذر والُغرم على الملوث ومبدأ المسؤولية المشترآة والمتفاوتة                 . القرارات وتحقيق العدل   

 .ضرورية في جميع السياسات ذات العالقة
 

ارة البيئية العالمية العليا وتساهم من أجل تحقيقها في منطقة                 تدعم األطراف المتعاقدة جهود تعزيز اإلد         
 .البحر المتوسط

 
إن زيادة فاعلية اإلطار القانوني الدولي الذي توقعه مؤتمر ريو يتطلب من البلدان تنفيذ التزاماتها بمقتضى             

متحدة اإلطارية لتغير    اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم ال                   
المناخ وآذلك التصديق على اتفاقية روتردام واتفاقية استوآهولم وبروتوآول آارتاخينا وبروتوآول آيوتو          

إن التقدم المحرز في مؤتمر األطراف السابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ الذي                  . وتنفيذها
المتوسط هي مساهمة قيمة تجاه التنمية المستدامة ينبغي أن             استضافته مراآش في بلٍد من جنوبي البحر            
 .تساهم في تنفيذها خطة عمل البحر المتوسط

 
ومن أجل هذه الغاية، جددت األطراف             . إن المستوى اإلقليمي مهم جدًا في تعزيز التنمية المستدامة                   

وآوالتها واعتمدت    وبروت  ١٩٧٦المتعاقدة خطة عمل البحر المتوسط ونّقحت إتفاقية برشلونة لعام                          
وتوفر لجنة البحر   . بروتوآوالت جديدة واتفقت على آلية لإلبالغ لرصد التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها              

المتوسط للتنمية المستدامة أداة قيمة لتعزيز المشارآة مع المجموعات الرئيسية والسيما من خالل األفرقة                
ى األطراف أيضًا إلى دعم العالقات بين الشراآة األوروبية         وتسع. العاملة بشأن المياه والسياحة والصناعة    
 .المتوسطية وخطة عمل البحر المتوسط

 
 اإلدارة العليا والالمرآزية والمشارآة

 
ينبغي تدعيم دور المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية لإلدارة العليا والمشارآة وهياآل اتخاذ القرارات              

 .في البحر المتوسط
 

 المحلية  ٢١ى البلدان أن ُتيسر تنفيذ توصيات وخطط العمل المشتقة من جداول أعمال القرن                        ينبغي عل 
 .وإقامة ُأطر مؤسسية مالئمة من خالل توفير أو تيسير حصول السلطات المحلية على الوسائل الكافية

 
امة عملية   ينبغي أن تضع جميع البلدان والمجموعات الرئيسية في المنطقة وتنفذ استراتيجيات لإلستد                         

ومستهدفة على المستويات المختلفة لإلدارة العليا، بما في ذلك اإلدارة المتكاملة لموارد المياه واإلدارة                          
 .المتكاملة للمناطق الساحلية، والسيما الهادفة إلى خفض الضغوط على المناطق الساحلية

 
 التعاون والشراآة والتمويل
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ن الرجوع عنها وقوية، عقدت بلدان البحر المتوسط العزم على            بما أن العولمة هي عملية سريعة وال يمك         
تحقيق فوائدها والتصدي إلى أي جوانب ذات تأثيرات ضارة على التماسك االجتماعي ونوعية البيئة                            
والكيانات الثقافية وذلك من أجل تعزيز التنمية المستدامة، والسيما في إطار الشراآة األوروبية المتوسطية       

 .رة الحرة القادمة والتوسع في االتحاد األوروبي المقترحومنطقة التجا
 

ينبغي المشارآة في المعرفة العلمية بشأن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الكفاءة اإليكولوجية ونقل                            
التكنولوجيات السليمة بيئيًا وتشجيعها، ويتعين على المراآز اإلقليمية في البحر المتوسط أن تقوم بدور مهم 

 .ا الصددفي هذ
 

إن الموارد المحلية وتحرير التجارة الذي يتمشى مع حماية البيئة والتدفقات المالية الخاصة والسيما                               
وينبغي زيادة التمويل    . االستثمار األجنبي المباشر هي أساسية إليجاد الموارد من أجل التنمية المستدامة                

ستثمارات البيئية والمسؤولة اجتماعيًا وينبغي     الوطني زيادة آبيرة بينما ينبغي تشجيع الحوافز من أجل اال           
 .إزالة اإلعانات الضارة بالبيئة تدريجيًا

 
ينبغي زيادة التمويل متعدد األطراف والثنائي الدولي أو اإلقليمي المتاح بمقتضى المعونة اإلنمائية العامة                  

 .تدامة في البحر المتوسطزيادة آبيرة وتكييفه على نحو أفضل على برامج حماية البيئة والتنمية المس
 

 في المائة   ٠،٧ينبغي أن يسعى المجتمع الدولي إلى الوصول إلى هدف معونة األمم المتحدة المقبول بنسبة                
ويجري الترحيب بالتزام رؤساء دول وحكومات            . من الناتج اإلجمالي الوطني في أسرع وقت ممكن               

 ملموس نحو التوصل إلى هذا الهدف قبل قمة           ، بتحقيق تقدم  ٢٠٠١يونيو  /االتحاد األوروبي، في حزيران    
 .جوهانسبرج

 
ينبغي تعزيز الموارد الجديدة واإلضافية للتمويل واآلليات المالية االبداعية التي تحترم مبادئ التنمية                            
المستدامة مثل إلغاء الديون مقابل صيانة الطبيعة والتنمية المستدامة وآذلك آليات التنمية النظيفة الواردة                    

 .روتوآول آيوتوفي ب
 

 .إن هذه المبادرات تشكل آليات للتضامن من أجل شراآة متوسطية حقيقة وفّعالة
 

 :ومن أجل هذه الغاية، تقرر األطراف المتعاقدة
 
وضع أو تنقيح استراتيجياتها للتنمية المستدامة على ضوء نتائج قمة جوهانسبرج واالتفاقيات التي          -

 تم التوصل إليها أعاله؛
 ت للتنمية اإلقليمية بما في ذلك صيانة رأس المال الطبيعي؛وضع سياسا -
تنفيذ اإلصالحات المؤسسية والمالية والقانونية المالئمة لتعزيز أهداف خطة عمل البحر المتوسط              -

، مع إيالء االهتمام الى االعتبارات اإلجتماعية االقتصادية والسيما ١٩٩٥آما تم تجديدها في عام  
  البحر المتوسط؛في بلدان شرقي وجنوبي

تعزيز عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة في                        -
منطقة البحر المتوسط في إطار اتفاقية برشلونة واتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ توصياتها                             

 ومقترحاتها من أجل العمل؛
شأن حالة البيئة والتنمية المستدامة على األصعدة         تشجيع إقامة نظم للمعلومات والرصد والتقييم ب         -

 اإلقليمية والوطنية والمحلية؛
 

 :وتدعو
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  إلى زيادة مواردها المكرسة لتلبية هذه االلتزامات؛حكومات البحر المتوسط

 
 لتحسين الموارد المخصصة وزيادة التآزر والدعم المتبادل بين               المنظمات الدولية والجماعة األوروبية     

  المنفذة في البحر المتوسط من أجل تلبية احتياجات المنطقة بطريقة أآثر فاعلية؛برامجها
 

 إلى النظر في احتياجات وموارد المناطق اإليكولوجية مثل البحر المتوسط عند تناول قضايا              األمم المتحدة 
 .التنمية المستدامة
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 المرفق الرابع
 

 توصيات
 

 )الجزء األول(
 

 :طراف المتعاقدة ووافق الوزراء فيما بعد على التوصيات التاليةألاتفقت ا 
 

 التنسيق -أوال 
 

  اإلطار القانوني� ألف �أوال 
 
 حالة التصديق على االتفافية والبروتوآوالت )أ(
 
 

مWWن التWWلوث؛    البحر المتوسط أن تقبل على وجه السرعة التعدديالت على اتفاقية حماية -١
بروتوآول (وبWروتوآول منع تلوث البحر المتوسط بواسطة اإللقاء من السفن والطائرات        

بروتوآول (؛ وبWروتوآول حمايWة الWبحر المتوسWط مWن التWلوث مWن مصWادر برية                    )االلقWاء 
 *؛ )المصادر البرية

 
لWWبروتوآول المتعWWلق أن تصWWدق، بأسWWرع وقWWت ممكWWن، أو تقWWبل أو توافWWق أو تنضWWم إلى ا   -٢

بروتوآول (بالمWناطق المتمWتعة بحمايWة خاصWة والتWنوع الWبيولوجي فWي الWبحر المتوسWط                   
وبWروتوآول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم  ) المWناطق المتمWتعة بحمايWة خاصWة      

بWWروتوآول (عWWن استكشWWاف واسWWتغالل الرصWWيف القWWاري وقWWاع الWWبحر وتربWWته التحWWتية      
وآول مWWنع تWWلوث الWWبحر المتوسWWط بواسWWطة نقWWل الWWنفايات الخطWWرة وبWWروت) عWWرض الWWبحر

 ).*بروتوآول النفايات الخطرة(والتخلص منها عبر الحدود 
 

أن يقWWوم بدورنشWWط فWWي تشWWجيع األطWWراف عWWلى    ) اسWWبانيا(يطWWلب إلى البWWلد المWWودع لديWWه    -٣
 .*يقصداالسراع بعملية الت

 
 بروتوآول حاالت الطوارئ )ب(
 

البروتوآول المتعلق  : "ول الجديد بدال من تعديل البروتوآول الحالي تحت عنوان        اعتماد البروتوآ  
بالWWتعاون فWWي مWWنع التWWلوث مWWن السWWفن ومكافحWWة تWWلوث الWWبحر المتوسWWط بالWWزيت والمWWواد الضWWارة والخطWWرة  

 ".األخرى في حاالت الطوارئ
 

 يطلب إلى األمانة
 

لخبراء الوطنيين القانونيين والتقنيين مع االنWتهاء من النص الذي اعتمده االجتماع الثاني ل     -١
 أخذ المدخالت من األطراف المتعاقدة في عين االعتبار؛
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اتخWاذ الترتيWبات الضWرورية لعقWد مؤتمWر مفوضWين العWتماد الWبروتوآول الجديد على أن يعقد في                      -٢

 . في مالطة بناء على الدعوة الكريمة من حكومة مالطة٢٠٠٢يناير /آانون الثاني
 
 نظام االبالغ )ج(
 

 .اعتماد استمارة اإلبالغ المقترحة وبدء تنفيذها تدريجيا خالل فترة السنتين القادمة 
 

 يطلب إلى األمانة
 

 توفير الدعم التقني والمالي للتنفيذ التدريجي لنظام اإلبالغ على أساس تجريبي؛ -١
 
تفادة من المرحلة األولى للتنفيذ لمتعاقدة في اجتماعهم الثالث عشر بالدروس المس اإبالغ األطراف  -٢

واقWتراح تWنقيح مناسWب عWلى أسWWاس خWبرة خطWة عمWل الWبحر لمتوسWWط وآذلWك التنسWيق الجWاري أو أنشWWطة            
 .اإلبالغ المنفذة في إطار األمم المتحدة

 
 المسؤولية والتعويض )د(
 

 يطلب إلى األمانة
 

ر استعراضا شامال للصكوك    إلعداد وثيقة وصفية توف    ٢٠٠٢عقWد فWريق عWامل للخWبراء فWي عWام              
 .الحقة ذا الميدان لتناقش في اجتماع خبراء قانونيين تعينهم البلدان في مرحلةـة في هـذات العالق

 
 اجتماعات ودعم البلدان بشأن المسائل القانونية )هـ(
 

 يطلب إلى األمانة
 

 .المتوسط ية والساحلية في البحرتقوية دعم البلدان بشأن المسائل القانونية المتعلقة بحماية المناطق البحر
 

   اإلطار المؤسسي- باء�أوال 
 
 عملية التقييم )أ(
 
 .التسليم بتقييم بعض عناصر خطة عمل البحر المتوسط ١
 
زيWادة الجهWود لنشWر منWتجات مرآWز األنشWطة اإلقWليمية لWلخطة الWزرقاء ومرآز األنشطة اإلقليمية                 -٢

الوزارات والمكتبات العامة (قائمWة بالمتلقين  . بمWا ذلWك توفيWر   , دانلWبرنامج األعمWال ذات األولويWة فWي البWل        
 .لنشر المنتجات) والجامعات
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تيسWWير عالقـWWات عمWWـل بيWWن مرآـWWزي األنشWWطة اإلقWWليمية والWWوزارات المسWWؤولة عWWن السياسWWات         -٣ 
 لهّاالمعنية بعم) يط العمراني والمسائل الحضريةطالمياه والسياحة والزراعية والتخ(القطاعية 

 
 إلى األمانةتطلب 

 
األخWذ فWي االعتWبار الحاجWة إلى صيانة أبعاد التراث الثقافي في أنشطة خطة عمل البحر المتوسط                  ١

باعتWباره جانWبا للتWنمية المسWتدامة فWي الWبحر المتوسWط، وإعWداد مقWترح من خالل استخدام السياق المناسب           
نامج جديWWد فWWي ذلWWك المجWWال عWWلى أسWWاس األهWWداف  للجWWنة الWWبحر المتوسWWط للتWWنمية المسWWتدامة، لصWWياغة بWWر 

والعWنوان وهيكل الدعم وطرق العمل واألخذ في االعتبار مقترحات القائمين على تقييم عمل القائمين على          
  موقع تاريخي١٠٠برنامج 

 
، عمWWلية تقييWWم هيكWWل خطWWة عمWWل الWWبحر المتوسWWط   ٢٠٠٣-٢٠٠٢مواصWWلة ، خWWالل فWWترة السWWنتين   -٢
) قHليمية لHبرنامج األعمHال ذات األولويHة والمرآز اإلقليمي لالستجلبة للتلوث البحري             مرآHز األنشHطة اإل    (

باسHتخدام مHنهجية معياريHة تعتمد على الدروس المكتسبة من الخبرة السابقة من              ) فHي حHاالت الطHوارئ     
 أجل التنسيق الشامل؛

 
 رآز األنشطة اإلقليميةمة وعمليات أخذ مقترحات القائمين على التقييم في عين االعتبار بشأن تنفيذ أنشط -٣

للخطة الزرقاء ومرآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية واقتراح آيفية                
 ؛متابعتها

 
ع األخذ في  ممرآWزي الخطWة الWزرقاء وبرنامج األعمال ذات األولوية   وظWائف  اسWتكمال  واقWتراح    -٤
التطورات في  و المتوسط وتوصيات األطراف المتعاقدةأهداف المرحلة الثانية لخطة عمل البحر     عتWبار اإل

 واقتراحات   لكال المرآزين  ة التقWنية    الخWبر  و السWياق االقWليمي واألوروبWي المتوسWطي فWي الWبحر المتوسWط             
 ؛هيكل خطة عمل البحر المتوسط وتطورها المحتملالمقيمين و

 
الهيWWئات التشWWغيلية ووحWWدة  (ونة الWWبدء فWWي إعWWداد تقييWWم اسWWتراتيجي لإلطWWار العWWام التفاقيWWة برشWWل     -٥

 ؛)التنسيق
 
 تقريWWر بالWWتعاون مWWع المكWWتب   ٢٠٠٢أآWWتوبر /ومWWن أجWWل هWWذا الغWWرض أن تعWWد فWWي تشWWرين األول    -٦

ومدخWWالت مWWن األطWWراف المWWتعاقدة مWWن أجWWل إعWWداد وثيقWWة ليWWنظر فيهWWا االجWWتماع القWWادم لجهWWات االتصWWال     
 .الوطنية لخطة عمل البحر المتوسط

 
 مراآز األنشطة اإلقليمية، مقترح جديد من ترآياتطور هياآل  -٢
 
 الموافقة على األهداف والوظائف الجديدة للمرآز اإلقليمي لالستجابة للتلوث البحري في حاالت -١

 ).التذييل األول( الطوارئ، آما عدلت 
 
ماع الWنظر فWي مقWترح تWرآيا لWلقيام بنشWاط فWي ميWدان السWياحة تمشWيا مع مناقشات ومقترحات اجت                        -٢

 .جهات االتصال الوطنية
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  لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة� جيم �أوال 
 
توافWق األطWراف المWتعاقدة، بعWد الWتعديل، عWلى التوصيات بشأن المسائل التالية، التي أعدتها لجنة               -١

 :البحر المتوسط للتنمية المستدامة، والتي تظهر في الجزء الثاني من هذه التوصيات
 
 عة والتنمية المستدامة؛الصنا -
 اإلدارة الحضرية والتنمية المستدامة؛ -
 التجارة الحرة والبيئة في السياق األوروبي المتوسطي؛ -
 تنفيذ ومتابعة توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ومقترحات العمل؛ -
 المتوسط ومقترحات توصWيات مشWتقة مWن االسWتعراض االسWتراتيجي للتWنمية المستدامة في البحر             -

 .العمل 
 

  التعاون والمشارآة� دال �أوال 
 
وآWWاالت األمWWم المWWتحدة واالتحWWاد األوروبWWي وأمانWWات االتفاقيWWات والمWWنظمات الحكوميWWة الدوليWWة         )أ(

 ومؤسسات التمويل
 
 

توفيWر الدعWم إلى األمانWة لWتعزيز الWتعاون والتنسWيق مWع المWنظمات الحكوميWة الدوليWة ذات العالقة                   
مكاتWبها اإلقليمية من خالل تبادل المعلومات واألنشطة المشترآة، وآلما آان مفيدا، إعداد مذآرات تفاهم       و

 .وبرامج مشترآة للعمل
 

 إلى األمانةتطلب 
 
دعWWم الWWتعاون مWWع وآWWاالت األمWWم المWWتحدة ومكاتWWبها أو لجانهWWا اإلقWWليمية وآذلWWك أمانWWات         -١

 :ولية واالتحاد األوروبي بصورة خاصةاالتفاقيات البيئية والمنظمات الحكومية الد
 

اللجنة االقتصادية ألوروبا (األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمكاتب اإلقليمية 
واللجWWنة االقتصWWادية واالجWWتماعية آلسWWيا والمحيWWط الهWWادي واللجWWنة االقتصWWادية ألفWWريقيا     

إلعداد ) ا والمكتب اإلقليمية آلسياقليمي لغربي آسياإلقليمي ألوروبا والمكتب اإلوالمكتب 
تقريWر إلى قمWة األرض الWثانية واالستشWراف العWالمي للبيWئة وآذلWك األنشطة ذات العالقة          

 األخرى مثل المعلومات والتجارة وما إلى ذلك؛
 

المWنظمة الWبحرية الدوليWة ومرفق البيئة العالمية ومنظمة الصحة العالمية والوآالة الدولية              
 والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة اإلقيانوغرافية الحكومية الدولية للطاقة الذرية

 اليونسWWكو ومWWنظمة األمWWم المWWتحدة للتWWنمية الصWWناعية فWWي تWWنفيذ بWWرامج مكافحWWة التWWلوث     �
 البحري؛
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بWWرنامج الWWبحار اإلقWWليمية لWWبرنامج األمWWم المWWتحدة للبيWWئة وآذلWWك االتفاقWWات اإلقWWليمية مWWثل      
HELCOM و OSPAR            رن وبون واتفاقية حظرWار وبWبيولوجي ورامسWنوع الWة التWواتفاقي 

 ؛االتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة الالنقراض
 

اتفاقيWة مكافحWة التصWحر واتفاقيWة األمWم المWتحدة االطاريWة لWتغير المWناخ لوضع ترابطات                    
 توى االقليمي في البحر المتوسط؛تشغيلية في تعزيز األنشطة ذات العالقات على المس

 
مWWع الجماعWWة األوروبيWWة، لضWWمان تعزيWWز تWWرابط أآWWثر وتناسWWق مWWع اللجWWنة األوروبيWWة        

حصWWائيات والمؤشWWرات واإلبWWالغ إلوالوآالWWة األوروبيWWة للبيWWئة، وال سWWيما فWWي مجWWاالت ا
 والمعايير البيئية؛

 
ألوروبWWWي لشWWWبكات جامعWWWة الWWWدول العWWWربية ومجWWWلس وزارء البيWWWئة والمWWWرفق المرآWWWزي ا

الWبيانات البيWئية وبWرنامج المسWاعدة التقWنية والبيWئية لمWنطقة البحر المتوسط بشأن          
 .القضايا ذات الشاغل المشترك من خالل أنشطة مشترآة وتبادل المعلومات

 
إعWداد مشWروعات مشWترآة تقWدم مWن أجWل التمويل الخارجي من قبل المنظمات الحكومية الدولية،                    -٢

    Wيما مكاتWي ذلك برنامج المساعة األوروبية المتوسطية وبرنامج العمل           وال سWا فWليمية، بمWا اإلقWبها أو لجانه
 البيئي لألولويات القصيرة ومتوسطة األجل؛

 
االتفاقيWWات العالميWWة والمكWWاتب (الدوليWWة /إعWWداد مذآWWرات تفWWاهم وتوقيعهWWا مWWع المؤسسWWات اإلقWWليمية  -٣

�لجان االقتصادية لألمم المتحدة ومؤسسات االتحاد األوروبياإلقWليمية لWبرنامج األمWم المتحدة للبيئة وال        (
وتعزيWWز الWWتعاون والWWتآزر فWWي مجWWاالت األولويWWة ذات العالقWWة بالWWبحر المتوسWWط، بمWWا فWWي ذلWWك اسWWتراتيجية   

 .مشترآة وبرنامج عمل له أهداف محددة الوقت
 
 )قمة العالم بشأن التنمية المستدامة(اإلعداد لقمة جوهانسبرج  )ب(
 
 
أن تWأخذ فWي عيWن االعتWبار انجWازات خطWة عمWل الWبحر المتوسWط فWي العمWلية الوطWنية واإلقWWليمية              -١

 .لإلعداد لقمة العالم بشأن التنمية المستدامة
 
 ).المرفق الثالث (ن تعتمد إعالن البحر المتوسط لقمة جوهنسبرجأ -٢
 

 :تطلب إلى األمانة
 

مWWة العWWالم بشWWأن التWWنمية المسWWتدامة وتقديWWم تقريWWر إلى  المشWWارآة بفعاليWWة والمسWWاهمة فWWي اإلعWWداد لق 
 *المكتب عن المسائل ذات العالقة؛

 
الحكومية اشتراك خطة عمل البحر المتوسط في الشراآة األوروبية المتوسطية والعمليات    � هHاء    �أوال  

 الدولية األخرى   
 



UNEP(DEC)/MED IG.13/3 
Annex I 
Page 6 

 

 

بالنسWبة للمعWنيين، آأعضاء في     الWتزام أنفسWهم باعتWبارهم أطWراف مWتعاقدة فWي اتفاقيWة برشWلونة، و                 -١
 .الشراآة األوروبية المتوسطية العمل من أجل دعم الروابط بين الخطة والشراآة

 
دعوة األطراف المتعاقدة المعنية االلتزام بمقررات وتوصيات األطراف عند طلب وتقديم طلبات               -٢

 .من أجل الحصول على دعم برامج الجماعة األوروبية
 
ي جدول أعمال اجتماعات مكتب خطة عمل البحر المتوسط وآذلك في العملية                وضع هذا البند ف     -٣

 .٢٠٠٢يوليه /التحضيرية لمؤتمر وزراء البيئة األوروبي المتوسطي الذي سيعقد في اليونان في تموز
 

 :تطلب إلى األمانة
 
وسط تقديم توصيات لدعم الروابط بين الشراآة األوروبية المتوسطية وخطة عمل البحر المت                        -١

 خالل  لمؤتمر وزراء البيئة األوروبي المتوسطي؛
 
عقد تبادل في اآلراء منتظم مع اللجنة األوروبية من أجل تحسين التكاملية والتآزر بين                                         -٢

البرنامجين وتقاسم الخبرة بشأن التكامل والنجاحات والعوائق في تنفيذ التزامات خطة عمل البحر                                
 المتوسط؛

 
لتآزر التشغيلي بين  خطة عمل البحر المتوسط والشراآة األوروبية                وضع مقترحات لتحسين ا      -٣

 المتوسطية وتقديمها إلى مؤتمر وزراء البيئة األوروبي المتوسطي؛
 
وضع تقرير عن خبرة خطة عمل البحر المتوسط في تكامل الشواغل البيئية في القطاعات                                -٤

وتنفيذ إلتزامات خطة عمل البحر المتوسط           األخرى والسياسات في المنطقة لتعزيز التنمية المستدامة               
 .لتقديمه إلى العملية التحضيرية للمؤتمر

 
 المنظمات غير الحكومية والمنظمات الشرآاء اآلخرين - واو-أوال

 
 ).٢لتذييل ا(اعتماد المعايير الجديدة المقترحة إلدراجها في قائمة الشرآاء واالحتفاظ بها  -١
 
 .شأن التعاون مع المنظمات غير الحكومية وشرآائهمتنفيذ التوصيات المختلفة ب -٢
 

 : إلى األمانةيطلب 
 
 المعايير الجديدة المقترحة إلدراجها في قائمة الشرآاء واالحتفاظ بها؛تنفيذ  -١
 
اسWتعراض قائمWة الشWرآاء، بمWا فWي ذلWك الشWرآاء الجWدد الذيWن تWم قWبولهم، طWبقا لWلمعايير الجديدة                        -٢

 لمكتب القادم؛وتقديمها إلى اجتماع ا
 
دعWم الWتعاون والمسWاعدة إلى الشWرآاء مWن الWبحر المتوسWط، بمWا فWي ذلWك قائمWة خطة عمل البحر                           -٣

 المتوسط؛
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 :إدراج المنظمات التالية في قائمة شرآاء وخطة عمل البحر المتوسط -٤
 

 )اليونان(اإلدراك البيئي  •
 )لبنان(رابطة تنمية الغابات وصيانها  •
 )موناآو(صادي للبحر معهد القانون االقت •
 )سويسرا(رابطة األعمال التجارية المستدامة  •
 )فرنسا(المرآز الدولي للقانون البيئي المقارن  •
 )تونس(منظمة اتصاالت البحر المتوسط  •

 
  االجتماعات والمؤتمرات المنظمة في إطار خطة عمل البحر المتوسط�زاي �أوال 

 
 إلى األمانةيطلب 

 
 المكWWتب الWWتالي يهWWدف إلى ترشWWيد تقويWWم اجWWتماعات خطWWة عمWWل الWWبحر     تقديWWم تقريWWر إلى اجWWتماع  -١

 المتوسط
 

 .الترجمة والترجمة الشفوية باللغة العربية في اجتماعات المكتبتوفير  -٢
 

  المسائل المالية� زاي �أوال 
 
 .الموافقة على الميزانية آما عرضة في المرفق الثاني بهذا التقرير -١
 
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢ج العمل لفترة السنتين الموافقة على برنام -٢
 

 :يطلب إلى األمانة
 
إعWWداد عWWلى أسWWاس منWWتظم لجهWWات اتصWWال خطWWة عمWWل الWWبحر المتوسWWط واجWWتماعات األطWWراف          -١

المتعاقدة تقرير عن حالة التنفيذ المالي لبرنامج الخطة والميزانية مع تحسين الشكل وتحديد معدل استهالك 
 .اإلئتمان

 
٢-      Wبدأ اسWتماد مWتخدام اليورو آعملة تشغيلية، وأن تقدم تقريرا مشترآا مع مكتب األمم المتحدة في             اع

نيWروبي إلى المكWتب عWن الوسWائل والسWبل واآلثWار المترتWبة للWنظر فيWه  وفيمWا بعWد لمWراقب األمWم المتحدة                        
لWWبحر لWWلموافقة عWWليه ويطWWلب مWWن األطWWراف المWWتعاقدة اسWWتخدام اليWWورو آعمWWلة فWWي الصWWندوق اإلسWWتئماني ل   

 .التوسط
 

  المعلومات والوعي الجماهيري والمشارآة� حاء �أوال 
 

  إلى األمانةيطلب
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 :تجميع تنفيذ األنشطة المتعلقة
 

وآتيWWبات، وتقWWنية مWWثل   " أمWWواج المتوسWWط "بWWإعداد ونشWWر منشWWورات، عامWWة مWWثل نشWWرة     
  خطWة WebsiteسلسWلة الWتقارير التقWنية لخطWة عمWل الWبحر المتوسWط واالرتقWاء ب           

 عمل البحر المتوسط؛
 

 إعداد أدوات إعالمية تخاطب مجموعات مستهدفة محددة مثل الشباب؛
 

إعWادة هيكلة واستكمال منتظم لقائمة بريد خطة عمل البحر المتوسط لزيادة وتحسين نشر          
 عالمية لخطة عمل البحر المتوسط على الصعيدين االقليمي والوطني؛اإلالمواد 

 
 Website  و عمـل البحـر المتوسـط مـن خـالل عمليـة المكننة االرتقاء بمكتبة خطـة   

 .الخطة
 

بWذل مWزيد مWن الجهود لإلرتباط مع المهنيين في مجاالت االتصاالت واالعالم في البحر المتوسط            -٢
لتحسWين نشWر المعWلومات عWن خطWة عمWل الWبحر المتوسWط مWع ترآيز خاص على الشباب وذلك من خالل                  

  عمل وصياغة موضوعات محددة؛حلقات تدارس وحلقات
 

اقWتراح ووضWع مWبادئ توجيهيWة إلسWتراتيجية الWبحر المتوسWط بشWأن اإلعالم والوعي الجماهيري                  -٣
 :والمشارآة، ومن أجل هذا الغرض

 
 ضمان اشتراك جميع شرآاء خطة عمل البحر المتوسط؛

 
تكWامل استراتيجية للبلدان العربية آعنصر في استراتيجية البحر   

 ط؛المتوس
 

وضع عنصر دون إقليمي لبلدن شرقي البحر االدرياتيكي وترآيا واستخدام استراتيجيات           
 دون اقليمية آعنصر رئيسي الستراتيجية البحر المتوسط المقترحة؛

 
عWند اقتراح أنشطة محددة في إطار استراتيجية البحر المتوسط، يتعين أخذ أهمية اشتراك    

   WWاص، بالWWاع الخWWلية والقطWWلطات المحWWطة   السWWغيرة ومتوسWWرآات الصWWا الشWWتدريج وأساس
 .الحجم في عين االعتبار

 
لكWWل مWWن هWWذه المنشWWورات وذلWWك    ) صWWفحتان(انWWتاج مWWلف إعالمWWي يحWWتوي عWWلى موجWWز قصWWير      -٤

 .للتوزيع الواسع خالل قمة العالم بشأن التنمية المستدامة 
 

 العناصر -ثانيا 
 

 منع التلوث ومكافحته - ألف �ثانيا 
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 ث من مصادر برية ومكافحتهتقييم التلو
 

 السياسة العامة والتنسيق
 
 
تؤآWد توجيWه بWرنامج مWد بWول وتؤآWد أيضا تنفيذ أنشطة مكافحة التلوث الموجهة نحو العمل؛ ومن          -١

أجWWل هWWذا الغWWرض، إيWWالء األولويWWة إلى التWWنفيذ الكWWامل ألنشWWطة بWWرنامج العمWWل االسWWتراتيجي، بمWWا فWWي ذلWWك  
 *مرفق البيئة العالمية للبحر المتوسط؛األنشطة بناء على مشروع 

 
مواصWWلة صWWياغة وتWWنفيذ ومWWتابعة األنشWWطة المتعWWلقة بWWتقييم التWWلوث الWWتي تعتWWبر أدوات ضWWرورية      -٢

للWتحقق مWن حالWة تWلوث المWنطقة والتقدم الذي أحرزته البلدان في مكافحة التلوث وآذلك الوسائل الصالحة                    
 بة؛لتحقيق إدارة المناطق االساحلية المناس

 
٣-      Wتعاون أيضWلة الWه مع وآاالت األمم المتحدة المتخصصة المتعاونة في دعم مد بول          ـمواصWا ودعم

ومراآWز األنشWطة اإلقWليمية والمWنظمات الحكوميWة الدولية والدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والمؤسسات                
نفيذ برنامج العمل االستراتيجي    واالتفاقWات والWبرامج والعامWلين االقتصاديين والمنظمات غير الحكومية لت          

واألنشWطة األخWرى لمWد بWول الموافقة عليها مع التأآيد بشكل خاص على التعاون مع مكتب تنسيق برنامج        
 برنامج األمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ برنامج العمل العالمي على المستوى االقليمي؛/العمل العالمي

 
 إطWWار بWWرنامج العمWWل االسWWتراتيجي الممWWول مWWن مWWرفق البيWWئة   إيWWالء األولويWWة لتWWنفيذ األنشWWطة فWWي  -٤

العالميWWة، وال سWWيما األنشWWطة الموجWWة نحWWو تحقيWWق االسWWتدامة طويWWلة األجWWل للمشWWروعات مWWن خWWالل تWWنفيذ    
 .األدوات االقتصادية المالئمة

 

 تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي

الWتي تصWف األنشWطة الWتي تنفذ على       " تيجيوثيقWة تشWغيلية لتWنفيذ بWرنامج العمWل االسWترا           "عWتماد   ا -١
 .، القضاء على التلوث٢٠٢٥المستويين الوطني واالقليمي لتحقيق الخفض التدريجي، وبحلول عام 

 
جعWWل خفWWض التWWلوث الحضWWري هWWدف ذو أولويWWة وبWWناء عWWلى ذلWWك تWWنفيذ إجWWراء سياسWWي      -٢

 .لتعزيز واالرتقاء بالقواعد الوطنية
 
، ميWزانية خWط أسWاس النWبعاثات آWل مWلوث محدد في برنامج        ٢٠٠٣إنشWاء، بحWلول عWام       -٣

العمWل االسWتراتيجي عWلى أسWاس مWنهجيات مشWترآة أو مقارنWة لوضWع ميWزانية خWط أساس وتتبع                      
 .خفض التلوث المتحقق

 
اعWتماد خطWط عمWل وطWنية للتصWدي لألنشWطة مWن مصWادر بWرية آجزء من تنفيذ برنامج                     -٤

          Wن قWم تكWتراتيجي، إذا لWل االسWك    العمWلت ذلWط بحلول عام           . د فعWن الخطWتهاء مWبغي االنW٢٠٠٣وين 
 .٢٠٠٥وتكون قيد التشغيل في عام 

 
 :يطلب إلى األمانة
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 )مد بول(
 

إيWWالء األولويWWة إلى األنشWWطة الهادفWWة إلى مسWWاعدة البWWلدان فWWي تWWنفيذ بWWرنامج العمWWل االسWWتراتيجي       -١
 .رفق البيئة العالمية للبحر المتوسطوالتعاون بالكامل مع المنظمات العاملة في تنفيذ مشروع م

 
 ، ميزانية خط أساس النبعاثات آل ملوث محدد ٢٠٠٣مسWاعدة البWلدان عWلى إنشWاء ، بحWلول عام           -٢

 .في برنامج العمل االستراتيجي وإعداد وثائق ومنهجيات الدعم التقني الضرورية
 
 .ي للتلوث من أنشطة بريةأو دعم خطط العمل الوطنية للتصد/مساعدة البلدان على صياغة و -٣
 
 )مرآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية(

االسWWWWتدامة لWWWWبرنامج العمWWWWل "مواصWWWWلة تWWWWنفيذ عنصWWWWر مشWWWWروع بWWWWرنامج العمWWWWل االسWWWWتراتيجي   -٤
والمسWاهمة فWي إنشWاء منWبر مWالي فWي البWلدان المؤهWلة لمWرفق البيWئة العالميWة لخفض تلوث                         " االسWتراتيجي 

 .ن مصادر برية بواسطة تعزيز استخدام أآثر األدوات االقتصادية مالءمةالبحر م

 مياه النفايات الحضرية

  إلى األطراف المتعاقدةيطلب

 )مدبول(

 ؛٢٠٠٣استكمال قائمة محطات معالجة مياه النفايات بالتدريج وإعداد قائمة مستكملة جديدة بحلول عام -١

 ل نظمها الوطنية بشأن تصريف المجاري؛توفير المساعدة إلى البلدان الستكما -٢

إعWWداد تقييWWم لمWWبادئ توجيهيWWة تتعWWلق بمعالجWWة المجWWاري وميWWاه الWWنفايات الحضWWرية لممارسWWات إعWWادة         -٣
 استخدامها في منطقة البحر المتوسط؛

تعزيز البحوث بشأن تقنيات بديلة لمعالجة المجاري تتكيف مع أوضاع البحر المتوسط واألخذ في  -٤
 .ر البرامج الجارية على المستويين االقليمي والدولياالعتبا

 النفايات الصلبة

  إلى األمانةيطلب

 )مد بول(

إعWداد مبادئ توجيهية بشأن إدارة الفضالت الساحلية والبحرية مع خطة عمل لمساعدة البلدان في          
 .تحسين الجوانب المؤسسية والتقنية إلدارة الفضالت الساحلية

 الرصد

 :انة  األم إلىيطلب
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 )مد بول(

مواصWلة مسWWاعدة البWWلدان فWي صWWياغة بWWرامج الرصWد الوطWWنية واالنWWتهاء مWنها وتWWنفيذها بهWWدف أن      -١
 تشمل رصد االتجاهات واالمتثال واآلثار البيولوجية؛

مواصWلة العمWل بشWأن االنتهاء من قاعدة بيانات المرحلة الثالثة لمد بول الجديدة لإلدارة الصحيحة          -٢
 د ومساعدة البلدان في وضع قواعد بيانات وطنية متوافقة؛لبيانات الرص

إيالء األولوية إلى تنفيذ برامج ضمان نوعية البيانات لرصد اآلثار الكيميائية والبيولوجية لضمان              -٣
 أن البيانات ذات نوعية عالية ويعتمد عليها؛

خالل إعداد وثائق تقنية الWبدء فWي العمWل بشWأن مسWألة تWلوث األنهWار وإدارة أحWواض األنهWار مWن               -٤
وإعالمية أساسية واستخدام األموال من مشروع مرفق البيئة العالمية متعدد المتبرعين للبحر المتوسط مع         

 أخذ العمل الذي قامت به منظمات أخرى في عين االعتبار؛

الWWنظر فWWي إدراج مؤشWWرات التخWWثث فيمWWا بيWWن المؤشWWرات اإللWWزامية لWWبرنامج رصWWد االتجاهWWات         -٥
 رحلة الثالثة لمد بول؛للم

 إعداد استعراض للمعايير الحالية لتصنيف المناطق المتلوثة؛ -٦

االنWWWتهاء مWWWن معاييWWWر نوعيWWWة ميWWWاه االسWWWتحمام بالWWWتعاون مWWWع مWWWنظمة الصWWWحة العالميWWWة واالتحWWWاد   -٧
 األوروبWWي، وإذا لWWزم األمWWر، عقWWد اجWWتماع خWWالل فWWترة السWWنتين مWWن أجWWل اعWWتماد معاييWWر بحWWلول االجWWتماع 

 .العادي الثالث عشر لألطراف المتعاقدة

 )مرآز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد(

دعWم بWرنامج مWد بWول وبWرنامج العمWل االسWتراتيجي مWن خWالل مشWروعات تجريبية محددة ونشر                      -٨
المعWWلومات والWWتدريب وبWWناء القWWدرات عWWلى أسWWاس اسWWتخدام االستشWWعار عWWن بعWWد لWWنوعية الميWWاه وتقيWWم             

 .لديناميكيةا

 

 المشارآة الجماهيرية

  إلى األمانةيطلب

 )وحدة تنسيق البحر المتوسط ومد بول(

، بالWتعاون مWع شرآاء خطة عمل البحر المتوسط، خطة عمل لتعزيز         ٢٠٠٣صWياغة بحWلول عWام        
مشWWارآة جميWWع عناصWWر المجWWتمع المدنWWي فWWي تWWنفيذ بWWرنامج العمWWل االسWWتراتيجي مWWع األخWWذ فWWي االعتWWبار     

 .Aarhusامج واالتفاقيات الدولية مثل اتفاقية البر

 اإلبالغ
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 :األمانة إلى يطلب

 )مد بول(

مواصWلة العمWل بشWأن تWنفيذ سجالت إطالق الملوثات ونقلها من خالل توفير المساعدة الضرورية         -١
 إلى البلدان؛

ابطة اسWتعراض ووضWع مجموعWة من مؤشرات التلوث البحري بالتعاون مع الخطة الزرقاء والر                -٢
 األوروبية للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والهيئات والمنظمات المختصة األخرى؛

وضWع نظWام إبWالغ عWن تWنفيذ برنامج العمل االستراتيجي مع األخذ في االعتبار وضع نظم مماثلة             -٣
 .قوم باختبارها حاليا أمانة برنامج العمل العالميت

 ببروتوآول المصادر البريةاألنشطة األخرى المتعلقة 

توفيWWر جميWWع الWWبيانات والمعWWلومات الضWWرورية إلى األمانWWة لالسWWتعراض المنWWتظم لقائمWWة مWWناطق      -١
 ؛٢٠٠٣ � ٢٠٠٢التلوث الخطرة آل أربع سنوات مع أول قائمة منقحة تعد خالل فترة السنتين 

 .٢٠٠٥يل الكامل بحلول عام أو دعمها بهدف جعلها قيد التشغ/إنشاء نظم التفتيش على التلوث و -٢

  إلى األمانةيطلب

 )مد بول(

 وضع مزيد من المبادئ التوجيهية إلدارة ماء الملح؛ -١

 قائمWة مWنقحة بمWناطق التلوث الخطرة على أساس البيانات والمعلومات            ٢٠٠٣إعWداد بحWلول عWام        -٢
 الرسمية التي وفرتها البلدان؛

 . بهاءأو االرتقا/تيش على التلوث وتقديم المساعدة إلى البلدان لوضع نظم تف -١

 

 األنشطة المتعلقة بتنفيذ بروتوآول اإللقاء

تقديWWم جميWWع الWWبيانات والمعWWلومات الضWWرورية إلى األمانWWة حWWتى تWWتمكن مWWن إعWWداد تقييWWم ألنشWWطة     -١
 ؛٢٠٠١ � ١٩٩٥اإللقاء خالل الفترة 

٢-                Wواد العضWماك أو المWات األسWة إلدارة نفايWبادئ توجيهيWتماد مWن تجهيز األسماك   اعWناجمة عWوية ال
وتصبح المبادئ التوجيهية   . والكائWنات البحرية األخرى التي أعدتها األمانة بالتعاون مع السلطات الوطنية          

 .١٩٩٥قيد النفاذ بمجرد بدء نفاذ بروتوآول اإللقاء آما نقح في عام 

  إلى األمانةيطلب

 )مد بول(
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 عWWلى أسWWاس المعWWلومات الWWتي قدمWWتها   ٢٠٠١ � ١٩٩٥رة االنWWتهاء مWWن تقييWWم أنشWWطة اإللقWWاء للفWWت    -١
 األطراف المتعاقدة؛

إعWداد مبادئ توجيهية إلدارة المواد الجيولوجية الخاملة غير الملوثة بالتعاون الوثيق مع السلطات     -٢
 الوطنية؛

وضWWع مWWبادئ توجيهيWWة إللقWWاء المنصWWات والهيWWاآل مWWن صWWنع االنسWWان فWWي الWWبحر بالWWتعاون مWWع          -٣
 .ت الوطنيةالسلطا

 األنشطة المتعلقة بتنفيذ بروتوآول النفايات الخطرة

  إلى األمانةيطلب

 )مد بول(

إعWWداد تقييWWم إلدارة الWWنفايات الخطWWرة فWWي بWWلدان الWWبحر المتوسWWط بمWWا فWWي ذلWWك اسWWتعراض للمWWناهج    
 .الفعالة لمكافحة نقل النفايات الخطرة غير المشروعة عبر الحدود

  القضايا البيئية والتلوث اآلخذة في الظهور ومتابعتهااألنشطة المتعلقة بتحديد

  إلى األمانةيطلب

 )مد بول(

مواصWWلة مWWتابعة الWWتطورات فWWي الWWبحوث والدراسWWات الجاريWWة بشWWأن مسWWألة تغيWWر المWWناخ وآثارهWWا   -١
 البيئية على منطقة البحر المتوسط وإبالغ األطراف المتعاقدة بناء على ذلك؛

بمWWا فWي ذلWك الطWWالء ضWد الWWنمو    (ضWايا البيWWئية والتWلوث اآلخWذة فWWي الظهWور     العمWل عWلى تحديWWد الق   -٢
بالتشWاور مWع المنسWقين الوطنيين لمد بول        ) الفطWري والتWلوث المحمWول جWوا وأثWر أنشWطة تWربية األسWماك               

وتمويWل مشWروعات بحWوث محWدودة وإعWداد تقييمWات بالWتعاون مWع المWنظمات الحكومية الدولية المختصة                
 .مم المتحدة المتعاونةووآاالت األ

 منع التلوث من مصادر بحرية ومكافحته

طوارئ  اعتماد مقرر بشأن الوالية الجديدة وأهداف ووظائف المرآز االقليمي لالستجابة لحاالت                       -١
  البحري في البحر المتوسط؛ التلوث

 قت ممكن التصديق على بروتوآول حاالت الطوارئ الجديد التابع التفاقية برشلونة في أقرب و-٢

 بمجرد الموافقة عليه وذلك للتمكن من تنفيذه؛

 مزيد من دراسة إمكانية إعارة موظفين مهنيين إلى المرآز على أساس مؤقت؛ -٣

دعWوة البWلد المضWيف لWلمرآز االقWليمي لWتحديد وتوفيWر مبنى مناسب للمرآز من أجل متطلباته في          -٤
 أسرع وقت ممكن؛
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٥- WWراف المWWوارئ األطWWط طWWنقيح خطWWارة  تWWواد الضWWنفط والمWWبحر بالWWلوث الWWة تWWائل مكافحWWتعاقدة ووس
األخWWرى وتعزيWWزها سWWواء عWWلى نحWWو مWWنفرد أو مWWن خWWالل تعWWاون ثWWنائي أو مWWتعدد األطWWراف بالWWتعاون مWWع  

 األطراف المؤثرة األخرى؛

" تقريWWر مWWا بعWWد الحWWادث"و" نظWWام االبWWالغ عWWن التWWلوث"االبالغ واسWWتخدام بWWتزامات لاللWWاالمتWWثال  -٦
 بادل المعلومات بشأن التلوث العرضي في البحر؛لت

دعWم وتيسWير عمWل الفريق العامل التقني للبحر المتوسط الذي أنشأه اجتماع جهات اتصال المرآز          -٧
، عمال بالتوصية المقدمة إلى االجتماع العادي الحادي ٢٠٠٠أآWتوبر  /االقWليمي المعقWود فWي تشWرين األول        

 عشر لألطراف المتعاقدة؛

٨-  Wم ل      اتخWراء مالئWم   اذ أي إجWد ومعاقبة مخالفات النظم الحالية لمنع             دعWيلة لرصWوي آوسWد الجWالرص
الحادي عشر وما نتج عن ألطراف المتعاقدة ااجتماع التWلوث مWن السWفن على أساس التوصية المقدمة إلى            

، ٢٠٠٠أآWWWWWWتوبر / تشWWWWWWرين األول٢٨ � ٢٥مالطWWWWWWة، (اجWWWWWتماع جهWWWWWWات اتصWWWWWWال لWWWWWWلمرآز االقWWWWWWليمي  
REMPEC/WG.18/14(؛ 

اقتراح ومناقشة سياسة إقليمية مشترآة متفق عليها، مع أخذ اختصاصات المنظمة البحرية الدولية  -٩
 المعتمدة واألخذ  ١٩٩٧فWي عيWن االعتبار، لمنع التلوث من السفن على أساس االستراتيجية اإلقليمية لعام               

 في االعتبار أحكام بروتوآول حاالت الطوارئ الجديد؛

هWWود المرآWWز االقWWليمي لتWWنفيذ بWWرنامج األنشWWطة بWWناء عWWلى بWWرنامج المسWWاعدة األوروبيWWة          دعWWم ج -١٠
 .المتوسطية للجماعة األوروبية بشأن مرافق االستقبال في المواني

  إلى األمانةيطلب

 )المرآز االقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري في البحر المتوسط(

ها لتعزيز أعمال ومقترحات مشترآة في ميدان منع التلوث من عWم األطWراف المتعاقدة في جهود   د -١
 السفن بما في ذلك مبادرات مشترآة على مستوى المنظمة البحرية الدولية؛

 .دعم األطراف المتعاقدة في تنقيح وتعزيز نظم وطنية ودون إقليمية لالستعداد واالستجابة -٢

ري فHي الHبحر المتوسط ووحدة تنسيق البحر      المرآHز االقHليمي لالسHتجابة لحHاالت طHوارئ التHلوث الHبح             (
 )المتوسط

محاولWة الحصWول عWلى أمWوال خارجيWة ضWرورية لمواصWلة عمWلية دراسة إجراءات مناسبة لمنع                     -٣
 .التلوث من مراآب النزهة

 )مرآز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد(

ل االستخدام المتكامل لالستشعار    دعWم المرآWز االقWليمي الستكشاف ورصد انسكاب النفط من خال            -٤
مWWن الفضWWاء  مWWثل الWWتحديد  (عWWن بعWWد وتقWWنيات نظWWام المعWWلومات الجغWWرافية واألدوات المWWتقدمة األخWWرى       

 ).واالتصاالت بالسواتل ذات السرعة العالية
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 نتاج األنظفإلا )ج(

 .*تعزيز إدراك البعد البيئي في عمليات المشتروات العامة -١

نشWWWطة اإلقWWWليمية لالنWWWتاج األنظWWWف فWWWي عمWWWلية تWWWنفيذ بWWWرنامج العمWWWل    اسWWWتخدام الWWWتزام مرآWWWز األ  -٢
 .االستراتيجي ومشروع البحر المتوسط لمرفق البيئة العالمية وتنفيذ أنشطة طبقا لمجال اختصاصه

الWWترآيز عWWلى إنشWWاء مراآWWز لالنWWتاج األنظWWف وتقديWWم المسWWاعدة التقWWنية الWWتي تحWWتاجها مWWن خWWالل       -٣
 .*قليمية لالنتاج األنظفالتعاون مع مرآز األنشطة اإل

يطWلب مWن مرآWز األنشWطة اإلقليمية لالنتاج األنظف استكمال الدراسة بشأن حالة االنتاج األنظف            -٤
 .في بلدان خطة عمل البحر المتوسط

تعزيWز مشWارآة مرآWز األنشWطة اإلقWليمية لالنWتاج األنظWف فWي األنشطة التي ينفذها برنامج األمم                   -٥
 .مم المتحدة للتنمية الصناعية في البحر المتوسطالمتحدة للبيئة ومنظمة األ

 : إلى األمانةيطلب

١-  Wاون مع البرامج األخرى وعناصر خطة عمل البحر المتوسط وال سيما مع مد بول فيما      ـم التع ـدع
يتعWWلق بتWWنفيذ بWWرنامج العمWWل االسWWتراتيجي ولجWWنة الWWبحر المتوسWWط للتWWنمية المسWWتدامة فWWي إطWWار الفWWريق          

صWWناعة والتWWنمية المسWWتدامة وآذلWWك دعWWم الWWتعاون مWWع الكيانWWات األخWWرى فWWي الWWبحر     الموضWWوعي بشWWأن ال
 .المتوسط

 ومWWع IPPC, EMAS, IPP, EcolabelتشWWجيع صWWالت أقWWوى مWWع المWWبادرات األوروبيWWة مWWثل       -٢
مؤسسWWات لدعWWم مWWنهج مWWتكامل لالنWWتاج األنظWWف لتحسWWين المشWWارآة فWWي المعWWلومات مWWع البWWلدان مWWن غيWWر    

د األوروبي في البحر المتوسط وآذلك زيادة مشارآتها في المحافل الدولية مثل شبكة     األعضWاء فWي االتحWا     
IMPEL. 

التوسWع فWي نطWاق األنشWطة لتشWمل المنWتجات والخدمات وترآز أنشطتها على الشرآات الصغيرة              -٣
ومتوسWWطة الحجWWم والصWWناعات الصWWغيرة وإيWWالء أهميWWة أآWWثر إلى تWWلوث الهWWواء وتWWلوث الWWتربة فWWي نطWWاق   

 .تها باالضافة إلى تلوث المياه وتوليد النفايات الصلبةأنشط

توفيWر المعWلومات البيWئية إلى الصWناعات إلعطائهWا توجيWه وتعزيWز الWثقافة البيWئية التي تهدف إلى                      -٤
 .تحسين أدائها

 لWتحديد فWرص التحسWين    (�MOED, GHP)ف الWتي وضWعتها   ـاج األنظW ـراض أدوات االنWت ـاسWتع  -٥
 .يسير استخدامها في بلدان البحر المتوسطونشر الدراسات المنفذة لت

وضWع تقريWWر مكWWتوب عWWن جميWWع األنشWWطة الWWتي نفذهWWا مرآWWز األنشWWطة اإلقWWليمية لالنWWتاج األنظWWف   -٦
 .خالل السنوات الثالث الماضية وإرسالها إلى جميع جهات االتصال الوطنية

اسات حالة االنتاج تWنظيم زيWارات موقWع لWلمرافق الWتي نفWذت تقWنيات االنWتاج األنظWف واختبار در                 -٧
 .األنظف في صناعات في البحر المتوسط وتنفيذ مشروعات بيانية
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تدريWب المWتدربين وتWنظيم دورات تدريWبية طويWلة األجWل وحWلقات عمWل بالWتعاون مWع بلدان خطة                      -٨
 .عمل البحر المتوسط

تاج ذات تWنفيذ دراسWات عWن األدوات االقتصWادية لWتعزيز االنWتاج األنظWف والقضWايا المتعWلقة باالن                 -٩
 .العالقة باالنتاج األنظف وعن الخبرة في االدارة البيئية في المجمعات الصناعية والمدن الصناعية

تعزيWز تWبادل المعWلومات فيما بين شبكة جهات االتصال الوطنية لمرآز األنشطة اإلقليمية لالنتاج                  -١٠
 .طاألنظف والتوسع في قاعدة بيانات خبراء االنتاج األنظف في البحر المتوس

 اإلقWWليمية لالنWWتاج األنظWWف باعتWWبارها أداة ةزيWWادة اسWWتخدام شWWبكة االنWWترنت وويWWب مرآWWز األنشWWط  -١١
لشWبكة جهWات االتصWال الوطWنية لWلمرآز وآذلWك لWربط ويWب المرآز بويب خطة عمل البحر المتوسط من                  

 .أجل التنفيذ واالمتثال

سWWبانية عWWلى  األ موافقWWة الحكومWWة  تخضWWع جميWWع أنشWWطة مرآWWز األنشWWطة اإلقWWليمية لالنWWتاج األنظWWف إلى     (
 .)األعمال المتحققة

  التنوع البيولوجي والمناطق المتمتعة بحماية خاصة� باء �ثانيا 

  جمع البيانات والتقييم الدوري للحالة� ١ � باء �ثانيا 

الموافقة على مقترحات أنإدراج القائمة باعتبارها  تضم إلى قائمة المناطق المتمتعة بحماية                             -١
 Seabed of the Levant) أسبانيا (Alboran Island: ة ذات األهمية للبحر المتوسط المناطق التالية        خاص

of Almeria) أسبانيا (Cape Gata-Nijar) أسبانيا (Mar Menor and the East coast of Murcia 
 La Galite) تونس (Kneiss) أسبانيا (Medes Island) أسبانيا (Cape Creus Natural Park) أسبانيا(
 ).موناآو وفرنسا وإيطاليا(وملتجأ صيانة الثدييات البحرية ) تونس (Zembra) تونس(

يطلب من األطراف التي لم تصدق بعد على بروتوآول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والدول                   -٢
بأنشطة األطراف في اتفاقية برشلونة أن تسلم باألهمية الخاصة بهذه المناطق وال تصرح أو تضطلع                           

 .يمكن أن تضر األهداف التي وضعت من أجلها القائمة

دعوة البلدان في المنطقة والمنظمات الدولية المعنية تعزيز حماية وإدارة هذه القوائم من خالل                       -٣
 .جميع أشكال التعاون المالئمة

 .تشجيع إنشاء هذه القوائم التي تشمل المواقع الوطنية والعابرة للحدود -٤

 .دراج القوائم باعتبارها أداة لمساعدة السياسات الوطنية على صيانة التنوع البيولوجيتناصر إ -٥

 Emeraude و   Natura 2000(دعم العالقات والتماسك بين القوائم والشبكات األخرى ذات العالقة           -٦
المحمية في  لكي تساهم في تنفيذ الشبكة المهمة للمناطق البحرية          ) ورامسار والتراث العالمي وما إلى ذلك     

 .سياق والية جاآارتا التفاقية التنوع البيولوجي
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 ACCOMBAMSتحاط علما بالتقدم المحرز في التعاون بين خطة عمل البحر المتوسط و                              -٧
ومشروع مذآرة التفاهم بشأن التعاون الذي سيحكم مشارآة مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة                     

 . باعتباره وحدة التنسيق دون اإلقليمية للبحر المتوسطACCOMBAMSبحماية خاصة في تنفيذ 

اعتماد مبادئ توجيهية إلعداد تشريعات ونظم تتعلق بصيانة وإدارة عشائر السلحفاة البحرية                         -٨
 .وموائلها واستلهامها لوضع وتحسين وتنفيذ تشريعات في هذا الميدان

تات البزرية البحرية وآأساس إلعداد        اعتماد مبادئ توجيهية لدراسات األثر  على مناطق النبا               -٩
 .وتحسين وتنفيذ تشريع في هذا الميدان

 من خطة عمل صيانة النباتات البحرية في البحر المتوسط، وضع              ٢٦ و ٢٥منح، طبقا للفقرتين      -١٠
) تونس (INSTM) إيطاليا (ICRAM) فرنسا (GIS Posidonie: حطة عمل منتسبة للمؤسسات التالية        

  World Seagrass Association 2000و ) فرنسا( وجامعة آورسيكا RAMOGEوأمانة اتفاق 

 UNEP(DEC)/MED(اعتماد استمارة مشروحة لتقارير اقتراح مناطق تدرج في القائمة                            -١١
WG.190/12 (التي يمكن تحسينها إذا لزم األمر. 

 

 يطلب إلى األمانة

 )مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(

محاولWة تWنفيذ توصWيات اجWتماع جهWات االتصWال للمWناطق المتمWتعة بحمايWة خاصWة الخWامس فيمWWا             -١
يتعلق بالتصنيف من أجل وضع استراتيجية للبحر المتوسط تأخذ في االعتبار المبادرات األخرى وتتمشى    

 مع المبادرات العالمية للتصنيف المضطلع بها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛

 الكمWبيوتر فWي اسWتمارة ادخWال الWبيانات المعياريWة الموضWوعة لجمع قوائم جرد بالمواقع                   اسWتخدام  -٢
    Wة للصWتمارة ومساعدة األطراف              يذات األهميWتخدام االسWن اسWل عWلة األجWبية طويWنظيم دورات تدريWانة وت

 المتعاقدة في تطبيقها؛

خاصة متاحة على شبكة    جعWل قواعWد بيانWات مرآWز األنشWطة اإلقWليمية للمWناطق المتمWتعة بحماية                   -٣
االنWترنت وتعميWWم بيانWWات نظWام المعWWلومات الجغWWرافية بالWتعاون مWWع أمانWWة اتفاقيWة التWWنوع الWWبيولوجي وبWWذل     
جهWود إلنشWاء آليWة غWرفة مقاصWة للWبحر المتوسط بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي والتي ترتبط            

 .فاقية التنوع البيولوجيمع آليات غرف مقاصة وطنية وآخرين أنشئت في إطار ات

 واإلدارة التخطيط -٢ � باء �ثانيا 

 تنفيذ خطة العمل لصيانة السلحفاة البحرية في البحر المتوسط ��١

 فيمWWا يتعWWلق بWWتدابير حمايWWة السWWلحفاة فWWي GFCMتعزيWWز الWWتعاون مWWع مWWنظمة األغذيWWة والWWزراعة و -١
شبكات الوطنية للخبراء لدعم شبكة البحر   الWبحر المتوسWط والWتفاعل مWع قطWاع مصWايد األسماك وتعزيز ال              

 المتوسط؛
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 تشجيع برنامج وضع بطاقات تتمشى مع المعايير الموضوعة في إطار خطة العمل؛ -٢

دعWم تصWميم وتWنفيذ مشWروع يقWدم إلى اللجWنة األوروبية للتمويل بشأن تحديد الموائل ذات األهمية          -٣
 .للسلحفاة البحرية في البحر المتوسط

 

 )إلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصةمرآز األنشطة ا(

معايWرة طWرق وضWع الWبطاقات ومرآWزية المعWلومات الWناتجة مWن بWرامج وضع البطاقات المختلفة في                   -١
 قاعدة بيانات يكون مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة مسؤوال عنها؛

 websiteأو المختWWبرات وإنشWWاء تجميWWع / واسWWتكمال دليWWل خWWبراء السWWلحفاة الWWبحرية ليشWWمل المWWنظمات   -٢
 جميع المصادر المتاحة لصيانة السلحفاة البحرية في البحر المتوسط؛

مشWروع يقWدم إلى اللجWنة األوروبيWة للWتمويل بشأن        � �١: اعWداد، بالتشWاور مWع خWبراء الWبحر المتوسWط            -٣
قWWاذ الحاليWWة ومWWبادئ توجيهيWWة ناإلدراسWWة عWWن مراآWWز � �٢تحديWWد الموائWWل ذات األهميWWة للسWWلحفاة الWWبحرية؛ 

 .مشروع لتقييم عشائر السلحفاة البحرية في البحر المتوسط� �٣إلنشاء مراآز وإداراتها؛ 

 تنفيذ خطة عمل إدارة فقمة البحر المتوسط )ب(

عزيWز تWنفيذ توصWيات االجWتماع العWادي الحWادي عشWر لألطراف المتعاقدة مع األخذ في االعتبار                    ت
 . الوطنية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة الخامستوصيات جهات االتصال

  إلى األمانةيطلب

 )مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(

إنشWاء فWي المسWتقبل القWريب فWريق طوارئ من المتخصصين لوضع خطة طوارئ تحتوي على مقترحات              
 .ألعمال عملية وجدول زمني

  البحرية في البحر المتوسطتنفيذ خطة عمل صيانة الثدييات )ج(

تWWرحب بعWWرض أسWWبانيا فيمWWا يتعWWلق بإنشWWاء قWWاعدة بيانWWات الWWبحر المتوسWWط بشWWأن جWWنوح الWWثدييات     
وسيكون مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة المودع لديه قاعدة           . ياشالبحرية في فالين  

يا الذي سيتلقى دعما شنوع البيولوجي في جامعة فالين الWبيانات الWتي سWيقوم عWلى إدارتهWا معهد آفانيليس للت            
وينWبغي تقديWم الWبيانات الWتي سWتدرج فWي قاعدة البيانات سنويا من       . ماليWا مWن حكومWة اسWبانيا لهWذا الغWرض       

 .خالل مراآز التنسيق الوطنية التي تعينها جهات االتصال الوطنية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة

  إلى األمانةيطلب

 ) األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصةمرآز(
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مسWاعدة األطWراف المWتعاقدة فWي وضWع وتنفيذ خطط عمل وطنية لصيانة الثدييات البحرية بما في          -١
 ذلك شبكات لرصد الجنوح والتدريب؛

العمل � �٢إقامة شبكات وطنية عن رصد جنـوح الثدييات؛    �  �١: في ACCOBAMSالWتعاون مWع      -٢
 .تنظيم عمليات مسح في شرقي البحر المتوسط� �٣اعالت مع صيد األسماك؛ على خفض التف

 تنفيذ خطة عمل لصيانة النباتات البحرية في البحر المتوسط )د(

 يطلب إلى األمانة

 )مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(

 ة التقنية والتدريب؛تعزيز رصد صحة المروج ونشر التقنيات ذات العالقة من خالل األدل -١

 ؛٢٠٠٣تنظيم الندوة الثانية للبحر المتوسط بشأن النباتات البحرية في عام  -٢

مع األعضاء المنتسبين إلى خطة (وضع خرائط للمروج � �١اعWداد طWلب يمّول من أجل مشروع       -٣
 .جمع المراجع� �٣عن الحياة النباتية البحرية في البحر المتوسط؛ � �٢؛ )العمل

 لمناطق المتمتعة بحماية خاصة اإنشاء )هـ(

  إلى األمانةيطلب

 )مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(

دراج فيهWWا شWWرح لعمWWلية االدراج فWWي قائمWWة  ليWWلعWWرض الWWتقارير و"لصWWياغة أداة مسWWاعدة ل"إعWWداد  -١
 WWاء هWWلى إنشWWل عWWط، والعمWWبحر المتوسWWة للWWة ذات األهميWWة خاصWWتعة بحمايWWناطق المتمWWم المWWة وتقديWWذه القائم

المسWاعدة، حسWب مWا تسمح به الموارد، إلى البلدان التي تطلب المساعدة في هذا المجال؛ وتقدم إلى جهات      
االتصWWال الوطWWنية للمWWناطق المتمWWتعة بحمايWWة خاصWWة عWWند تقييWWم المقWWترحات المقدمWWة إلدراج المواقWWع فWWي      

 .القائمة، من خالل أدوات مالئمة

 ١٦ المادة   اشWاء وإدارة مWناطق متمWتعة بحماية خاصة التي نصت عليه           وضWع مWبادئ توجيهيWة إلن       -٢
 ؛)الفقرة جيم(من البروتوآول 

إعWداد مشWروع وثيقWة تحWدد طWرائق مWنح دبWلوم الWبحر المتوسط الذي أنشأته المرحلة الثانية لخطة                    -٣
قوائWم التي   الWتي سWتمنح خWالل االجWتماعات العاديWة لألطWراف إلى ال        )٣ � ٢القسWم   (عمWل الWبحر المتوسWط       

 .تتميز بتنفيذ أنشطة محددة ملموسة إلدارة التراث الطبيعي في البحر المتوسط وصيانته

 القضايا االستراتيجية األخرى المتعلقة بصيانة التنوع البيولوجي )و(

أن تالحWظ تقريWر اجWتماع مشاورة مشترك بشأن تنسيق تنفيذ بروتوآول المناطق المتمتعة بحماية                  
 ).٢٠٠١ابريل / نيسان�٢١ ٢٠يا، شـفالين(التنوع البيولوجي في منطقة البحر المتوسط خاصة واتفاقية 

  إلى األمانةيطلب
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 )مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(

 إعداد عناصر لمشروع خطة عمل بشأن إدخال األنواع واألنواع المكتسحة؛ -١

 ردة في المرفق الثاني بالبروتوآول؛وضع مشروع خطة عمل لصيانة أنواع الطيور الوا -٢

إعWWWداد، بالWWWتعاون مWWWع المWWWنظمات ذات العالقWWWة، مشWWWروع خطWWWة عمWWWل لصWWWيانة أنWWWواع األسWWWماك      -٣
 الغضروفية في البحر المتوسط؛

وضWع معاييWر مشWترآة إلدراج أنWواع إضWافية فWي مWرفقات بWروتوآول المWناطق المتمWتعة بحماية                       -٤
 خاصة؛

وطWلب مشWورة الخWبراء فWي القانون البيئي     ، Lithophaga lithophagaدراسWة مسWألة االتجWار فWي      -٥
 وتقديم تقرير عن هذه المسألة إلى جهات االتصال؛

االتصWال بأمانWتي بWرن وبWون لدعWم صالت التعاون التي أنشأها مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق                   -٦
 .منهماآل مع المتمتعة بحماية خاصة مع هاتين المنظمتين من خالل توقيع مذآرة تعاون 

  اإلعالم الجماهيري� ٣ � باء �ثانيا 

تWنفيذ، عWلى المسWتوى الوطWني، أعمWال لنشWر المعWلومات عن بروتوآول المناطق المتمتعة بحماية          
 .خاصة وخطط العمل المعتمدة في سياق خطة عمل البحر المتوسط لصيانة األنواع

  إلى األمانةيطلب

 ) بحماية خاصةمرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة(

مسWWاعدة جهWWات االتصWWال الوطWWنية بالمWWناطق المتمWWتعة بحمايWWة خاصWWة الWWتي تطWWلب العمWWل لنشWWر        
معWلومات عWن بWروتوآول المWناطق المتمWتعة بحمايWة خاصWة عWلى المسWتوى الوطWني أن تنفذ بما تسمح به                      

 .الموارد

  تبادل الخبرات ودعم القدرات الوطنية� ٤ � باء �ثانيا 

    Wن خWز، مWنائي،         تعزيWWل الثWة أو العمWة خاصWتعة بحمايWناطق المتمWليمية للمWطة اإلقWز األنشWالل مرآ
الWWتدريب وتWWبادل الخWWبرات وال سWWيما فWWي اسWWتخدام اسWWتمارة إدخWWال بيانWWات معياريWWة ولتWWنفيذ خطWWط العمWWل      

 .لصيانة األنواع

  إلى األمانةيطلب

 )مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(

  Wي مجال صيانة وإدارة التراث الطبيعي            مواصWنية فWا الوطWين قدراتهWلى تحسWلدان عWاعدة البWلة مس
 .والعمل على الحصول على موارد مالية خارجية من أجل هذه األنشطة

  اإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية� جيم �ثانيا 
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نمية المستدامة بشأن حWث السWلطات ذات العالقWة عWلى دعم تنفيذ توصيات لجنة البحر المتوسط للت         -١
االدارة المسWتدامة للمWناطق السWاحلية مWع اعتWبار نتائج االستبيان الذي أرسلته وحدة التنسيق إلى األطراف               

 *المؤثرة الرئيسية

دعWم المبادرات دون اإلقليمية لإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية، مثل مبادرة البحر اإلدرياتيكي          -٢
أو اسWWتكمال اسWWتراتيجيتها الوطWWنية  /وأيضWWا دعWWوة البWWلدان إلعWWداد و  . ى وأخWWرramogeوالWWبحر األيونWWي و 

لWWإلدارة السWWاحلية مWWع أخWWذ المWWبادئ الWWتوجيهية لWWإلدارة المتكامWWلة للمWWناطق السWWاحلية الWWتي أعدهWWا بWWرنامج       
 األعمال ذات األولوية في عين االعتبار؛

ق السWاحلية، مع اعتبار العمل  أو تحسWين التشWريعات الوطWنية لWإلدارة المسWتدامة للمWناط            /اعWتماد و   -٣
وتدعو أيضا األطراف المتعاقدة . الWذي قWام بWه بWرنامج األعمWال ذات األولويWة والمنظمات الدولية األخرى       

 إلى إعداد دراسة جدوى لبروتوآول إقليمي لإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية؛

٤-              Wراف المWلية لألطWنية والمحWات الوطWاعدة المؤسسWم ومسWي    تدعWتخدام منهجيات وأدوات    عاقدة فWاس
 لتنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي وضعها برنامج األعمال ذات األولوية؛

دعWWوة السWWلطات فWWي الجزائWWر ولبWWنان ومالطWWة إلى دعWWم تWWنفيذ مشWWروعات بWWرنامج إدارة المWWناطق      -٥
هيدية من أجل توقيع اتفاق وتدعWو أيضWا المغWرب وسWلوفينيا إلى الWبدء فWي أنشWطة تم       . السWاحلية فWي بWلدانها     

وينWبغي مواصWلة الWترآيز عWلى عWدد مWن األنشطة التي يمكن تنفيذها بالكامل مع        . لمشWروعات فWي بWلديهما     
وينبغي أن تتألف األفرقة الوطنية لتنفيذ مشروعات برنامج إدارة المناطق . لسياسات القطاعيةاتكامل قوي 

امج وينبغي أن يكون الخبراء الدوليين على مستوى عال السWاحلية من خبراء ذوي تأهيل عال في هذه البر   
 من الكفاءة والخبرة؛

تدعWو السWلطات فWي البWلدان التي تمت فيها مشروعات برنامج إدارة المناطق الساحلية إلزام نفسها        -٦
بمWWتابعة األنشWWطة مWWن خWWالل ضWWمان المWWوارد الماليWWة والبشWWرية الضWWرورية الWWتي تشWWمل جميWWع األطWWراف      

 المؤثرة؛

ة البلدان التي لم تنفذ فيها حتى اآلن أي من مشروعات برنامج إدارة المناطق الساحلية اقتراح دعو -٧
 مشروعات جديدة وإعداد دراسات جدوى لها؛

للمناطق ) تWنفيذ تحWليالت االستدامة    (دعWوة األطWراف المWتعاقدة وضWع مWناهج منWتظمة ومWنظورية                -٨
مرآز األنشطة (ن مع خطة عمل البحر المتوسط     السWاحلية مWن خWالل مجموعWة مؤشWرات األولوية بالتعاو           

 ؛)اإلقليمية للخطة الزرقاء

مثل الفضاء ونظم المعلومات   (دعWم مWبادرة شبكة إقليمية على أساس أدوات وتكنولوجيات متقدمة             -٩
مرآWWز األنشWWطة (لتWWناول التWWنمية المسWWتدامة فWWي الWWبحر المتوسWWط ) الجغWWرافية واالتصWWاالت وشWWبكة انWWترنت

المنظمات الوطنية  /وبWناء عWلى ذلWك، تدعWو البلدان إلى دعم المراآز           ). تشWعار البيWئة عWن بعWد       اإلقWليمية الس  
 .التي تتناول هذه األدوات والتقنيات من خالل توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية

  إلى األمانةيطلب

 )مرآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية(
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 المWتعاقدة فWي وضWع اسWتراتيجيات وخطط وبرامج وطنية تتعلق باإلدارة المتكاملة      دعWم األطWراف    -١
للمWناطق السWاحلية وتوفيWر المسWاعدة التقWنية عWندما تطلWبها األطWراف المWتعاقدة مWن خWالل مشورة السياسة                 

 وحلقات عمل وطنية وبعثات خبراء إلى البلدان ودورات تدريبية؛

ى إعWداد تقاريWWرها الوطWنية بشWWأن االدارة المتكامWلة للمWWناطق    مسWاعدة الجزائWر ولبWWنان ومالطWة عWWل    -٢
 الساحلية؛

مواصWلة الدعم المؤسسي وبناء قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية لألطراف المتعاقدة من خالل       -٣
 والWWدورات التدريWWبية بشWWأن االدارة المتكامWWلة (MedOpen)الوسWWائل التقWWليدية والقائمWWة عWWلى شWWبكة انWWترنت 

لإلدارة " لغWرفة مقاصة "سWاحلية وتWبادل المعWلومات بشWأنها مWن خWالل وضWع مWبادرات إقWليمية            للمWناطق ال  
 وإصWWدار ونشWWر مWWبادئ توجيهيWWة وورقWWات موضWWوعية    WebsiteالسWWاحلية واالحWWتفاظ بالمعWWلومات عWWلى   
 ونتائج البرامج واالنجازات األخرى؛

اطق الساحلية وإعداد مبادئ توجيهية اسWتكمال المWبادئ الWتوجيهية اإلقWليمية لWإلدارة المتكامWلة للمن             -٤
 لوضع تشريعات وطنية لإلدارة الساحلية؛

أو تحسين تشريعاتها الوطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق /مسWاعدة األطWراف المWتعاقدة في اعتماد و     -٥
وأيضWا مسWاعدة األطWراف المWتعاقدة فWي إعWداد دراسWة جWدوى لWبروتوآول إقWليمي بشأن اإلدارة             . السWاحلية 

 اطق الساحلية؛للمن

تحWليل المشWWاآل الWWتآآل السWWاحلي وتWWنظيم حWWلقة عمWل إقWWليمية لمناقشWWة واعWWتماد خطWWة عمWWل إقWWليمية    -٦
 لمكافحة هذه الظاهرة، وأخذ االتفاقيات الدولية والخبرة التقنية في هذا المجال في عين االعتبار؛

ما نظWWWم المعWWWلومات مواصWWWلة وضWWWع وتWWWنفيذ أدوات االدارة المتكامWWWلة للمWWWناطق السWWWاحلية وال سWWWي  -٧
السWWاحلية والWWتقييم السWWريع للبيWWئة السWWاحلية وأدوات تخطيWWط األرض واسWWتخدام الWWبحر واالدارة المتكامWWلة      
للمWناطق السWاحلية وأحWواض األنهWار، مWن أخWذ المWنهج الWذي وضعه االتحاد األوروبي في هذا المجال في            

 عين االعتبار؛

لى مستوى المشروع والتقييم البيئي االستراتيجي على مواصWلة تطويWر وتنفيذ تقييم األثر البيئي ع    -٨
مسWتوى الخطWط والWبرامج لضWمان أخWذ الشWواغل البيWئية فWي عيWن االعتبار في المراحل األولى في عملية                 

 التخطيط وإيالء أهمية خاصة إلى المسائل المحتملة عبر الحدود؛

مج إدارة المناطق الساحلية، تنسWيق أنشWطة خطة عمل البحر المتوسط فيما يتعلق بمشروعات برنا    -٩
 التي تقع تحت التنسيق الشامل لوحدة التنسيق؛

إعWداد دراسWات جWدوى وبWرامج واتفاقات لبرامج إدارة المناطق الساحلية لتنفيذ مشروعات برامج                -١٠
 إدارة المناطق الساحلية الجارية لخطة عمل البحر المتوسط والمشروعات التي تقرر تنفيذها؛

ن الWWتي تمWWت االنWWتهاء مWWن مشWWروعات بWWرنامج إدارة المWWناطق السWWاحلية فيهWWا      اقWWتراح عWWلى البWWلدا  -١١
أو تكييفهWWا الWWتي تمكWWن مWWتابعة بWWرامج إدارة المWWناطق السWWاحلية  /اسWWتخدام األدوات الحاليWWة لWWإلدارة البيWWئية و

ومسWWاعدة تWWلك البWWلدان فWWي إعWWداد مشWWروعات قابWWلة للتطWWبيق تعتWWبر اسWWتمرارا لمشWWروعات بWWرنامج ادارة       
 ناطق الساحلية؛الم
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وضWع أنWواع جديWدة لمشWروعات بWرنامج إدارة المWWناطق السWاحلية، بمWا فWي ذلWك مشWروعات عWWبر            -١٢
الحWدود والWتأآيد أآثر على المشارآة الجماهيرية واالدارة االستراتيجية للمناطق الساحلية ووضع السياسة      

نشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال فWي البWلدان المعWنية عWلى أساس المقترحات األولية التي وضعها مرآز األ      
 ذات األولوية؛

تقييWم جWدوى إدراج مسألة الصحة في برامج إدارة المناطق الساحلية، بالتعاون مع منظمة الصحة        -١٣
 العالمية؛

وضWWع خWWرائط للحساسWWية تشWWغيلية للمWWناطق السWWاحلية بالWWتعاون مWWع المرآWWز االقWWليمي لالسWWتجابة        -١٤
 حر المتوسط؛لحاالت طوارئ التلوث البحري في الب

المساعدة في تنفيذ عنصر التنوع البيولوجي في برامج إدارة المناطق الساحلية بالتعاون مع مرآز  -١٥
 .األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة

 )مرآز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد(

 

 ميWWWدان اسWWWتخدام مسWWWاعدة بWWWلدان الWWWبحر المتوسWWWط وعناصWWWر خطWWWة عمWWWل الWWWبحر المتوسWWWط فWWWي     -١
تكWنولوجيات الفضWاء مWن أجWل التWنمية المسWتدامة وذلWك للمسWاعدة فWي تحسWين المعWرفة والفهم البيئي لدعم                 
عمWليات اتخWاذ القWرارات وأخWذ المWبادرات الحاليWة وانجازاتها على المستويين األوروبي والدولي في عين            

 االعتبار؛

ريWWبية لرصWWد حالWWة وتغييWWرات المسWWائل  مسWWاعدة بWWلدان الWWبحر المتوسWWط فWWي وضWWع مشWWروعات تج  -٢
والسعي للحصول ) مثل الكوارث والتصحر والتغييرات الساحلية والتوسع الحضري(البيئية ذات األولوية 

 .على مصادر خارجية للتمويل

المسWاهمة، بالWتعاون الوثيWق مع عناصر خطة عمل البحر المتوسط المعنية، في تنفيذ برامج إدارة           -٣
مWثل المعWلومات المستشWعرة عWن بعWد مWن أجWل التحليل البيئي                (لجاريWة وفWي المسWتقبل       المWناطق السWاحلية ا    

 ؛)والمساهمة في إدارة البيانات والمعلومات وتنفيذ نظم المعلومات الجغرافية

 فWي إطWار اإلدارة للمWناطق الساحلية وال سيما التآآل الساحلي وإدارة            EOتطويWر اسWتخدام بيانWات        -٤
 .مجمعات المياه

ور المرآWWزي لتWWبادل بWWلدان الWWبحر المتوسWWط للWWبيانات ذات العالقWWة بالمشWWروعات الجاريWWة  دعWWم الWWد -٥
والماضWية والخWبرات وأفضWل الممارسWات والمWنهجيات القائمWة عWلى االستشWعار عWن بعWد مWن خالل تنفيذ                        

 المنظمات المتخصصة في البحر المتوسط التي تتناول االستشعار عن بعد         / للمراآز webشWبكة قائمة على     
 وتطبيقاته البيئية؛

ضWمان نقWل النWتائج المWتحققة إلى بWلدان الWبحر المتوسWط األخرى من خالل مشروعات منفذة على                  -٦
 .محلي لتناول البعد اإلقليمي/نطاق وطني
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مواصلة دعم دورها المرآزي، باالشتراك مع السلطات الوطنية ومراآز األنشطة اإلقليمية لخطة             -٧
وعWWي وبWWناء القWWدرات وأنشWWطة الWWتدريب، واالسWWتخدام المالئWWم لوسWWائل  عمWWل الWWبحر المتوسWWط، فWWي زيWWادة ال 

االتصWاالت السWريعة وذلWك عWلى أساس مشروعات تجريبية تعتمد على تقنيات الفضاء المتطورة من أجل                
 .التنمية المستدامة

 )مرآز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء(

عWلى التنWبؤ بالتغييرات من خالل وضع        مسWاعدة السWلطات الوطWنية والمحWلية والعامWلين اآلخWرين             
لساحلية ومن خالل دعم ادارة المناطق إتحWليالت منWتظمة ومنظورية لالستدامة وال سيما في سياق برامج           

 .القدرات الوطنية ونشر هذه الطرق

  تكامل البيئة والتنمية� دال �ثانيا 

 ه التنمية المستدامةالتقدم المحرز تجا:  الرقابة والتحليل المنظوري-١ � دال �ثانيا 

مواصWلة وتكWثيف الجهWود لتطWبيق توصWيات األطWراف المتعاقدة بشأن مؤشرات التنمية المستدامة               -١
 :من خالل

تحسWWين مسWWتويات جمWWع وتحWWليل مؤشWWرات التWWنمية المسWWتدامة، وال سWWيما عWWلى مسWWتوى        
 الساحل؛

 دعم قدرات الرصد والتحليل المنظوري للبيئة والتنمية؛

وتقاريWر عWن البيWئة والتنمية المستدامة على المستويات الوطنية واإلقليمية            دعWم تحWليالت     
 *والساحلية؛

" الWWتقرير اإلقWWليمي عWWن البيWWئة والتWWنمية  "حشWWد المؤسسWWات واألشWWخاص المؤهWWلين للمسWWاهمة فWWي     -٢
 .والتقارير الوطنية المماثلة

 االجتماعية واإلقليمية والبيئية  مسWاعدة القWدرات فWي مجWال االقتصWاد البيWئي من خالل تقييم اآلثار                -٣
لمWWنطقة الWWتجارة الحWWرة ومWWن خWWالل إعWWداد سياسWWات للWWتخطيط والرصWWد حWWتى يمكWWن للWWتحديات االجWWتماعية   

 .والبيئية أن تلبي على نحو أفضل من خالل استخدام مالئم ألدوات اقتصادية وبيئية

 :يطلب إلى األمانة

 )مرآز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء(

الWتعاون مWع جميWع عناصWر خطWة عمل البحر المتوسط، صياغة تقرير إقليمي عن البيئة والتنمية        ب -١
 .ISDفي البحر المتوسط مع تحليل عن التغييرات في الماضي والمستقبل في المنطقة على أساس 

مسWاعدة األطWراف المWتعاقدة على تطبيق التوصيات بشأن المؤشرات، وال سيما في إطار التقارير      -٢
 .إلقليمية والساحلية وتشجيع الشبكة اإلقليمية للمراصد الوطنية والنظم المماثلةا
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مواصWلة الجهWود لدعWم قWدرات البWلدان في مجال اإلحصائيات البيئية ومواصلة تنفيذ برنامج البيئة          -٣
MEDSTAT وتمديد، إلى أقصي حد ممكن، بعض أنشطة بلدان البحر المتوسط التي ال تستفيد من برنامج 

 .المساعدة األوروبية المتوسطية

مواصWWلة العمWWل بشWWأن تحWWليل مسWWألة الWWتجارة الحWWرة والبيWWئة وآذلWWك األدوات االقتصWWادية مWWن أجWWل   -٤
 البيئة؛

دعWم جهWود االتصWاالت والنشWر والWتدريب ودورهWا آمحفWل فكWري بشWأن توقعات البحر المتوسط                      -٥
 والتنمية المستدامة

 )ار البيئة عن بعدمرآز األنشطة اإلقليمية الستشع(

لمعلومات ل  لخلق مكان إيداع     مواصWلة أنشWطه مرآWز األنشWطة اإلقWليمية الستشعار البيئة عن بعد              -١
المستشWWعرة عWWن بعWWد مWWن أجWWل حسWWاب مؤشWWرات التWWنمية المسWWتدامة المخWWتارة عWWلى الصWWعيدين الوطWWني          

 *قليمي؛إلوا

 لرصد تدهور EOة بشأن استخدام بالWتعاون مWع عناصWر خطWة عمWل الWبحر المتوسWط، تنفيذ أنشط           -٢
 .األرض

  السياحة والتنمية المستدامة-٢ � دال �ثانيا 

تطWبيق التوصWيات الWتي اعWتمدتها األطراف المتعاقدة في أعقاب عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية           -١
 :المستدامة

نمية المستدامة بشأن دعوة السلطات المعنية في بلدانها إلى مواصلة تنفيذ توصيات لجنة البحر المتوسط للت    
 السياحة والتنمية المستدامة في البحر المتوسط؛

تشWجيع سWلطاتها الوطWنية والمحWلية والمWنظمات الWتي تسWعى للربح والتي ال تسعى للربح على إجراء تقييم                  
 .قدرة الحمل، حسب االقتضاء، لألنشطة السياحية آأداة مشترآة للتنمية المستدامة للسياحة

 ة إلى األمانيطلب

 )مرآز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء(

مواصWWلة تطWWبيق التوصWWيات بشWWأن السWWياحة والتWWنمية المسWWتدامة الWWتي اعWWتمدتها األطWWراف المWWتعاقدة عقWWب    
وال سيما التوصيات بشأن جمع البيانات ) ١٩٩٩مالطة، (مقWترح لجWنة الWبحر المتوسWط للتWنمية المسWتدامة        

 .دامةالمتعلقة بالسياحة والتنمية المست

 )مرآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية(

تعزيWWز اسWWتخدام تقييWWم قWWدرة الحمWWل آWWأداة للتWWنمية المسWWتدامة للسWWياحة مWWن خWWالل تعزيWWز قWWدرة المؤسسWWات     
 .الوطنية والمحلية في البحر المتوسط في مجاالت السياحة ومواصلة تقديم المساعدة التقنية

 ارة الحضرية والتنمية المستدامة اإلد-٣ � دال �ثانيا 
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اعWWتماد وتWWنفيذ التوصWWيات الWWتي اقترحWWتها لجWWنة الWWبحر المتوسWWط للتWWنمية المسWWتدامة بشWWأن االدارة       
 .الحضرية والتنمية المستدامة، وتوفير الدعم للسلطات الحضرية في بلدانها

  إلى األمانةيطلب

 )للخطة الزرقاءمرآز األنشطة اإلقليمية (

عة العمWل المWنفذ بشWأن عمWلية التحضWر والمWدن ومواصWلة التحليل في مجال النفايات              تعزيWز ومWتاب    
 .ومواصلة تنفيذ مقترحات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ومتابعتها

 )مرآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية(

ة الWWبحر المتوسWWط بشWWأن االدارة  سWWاعدة األطWWراف المWWتعاقدة فWWي محاوالتهWWا لتWWنفيذ توصWWيات لجWWن  م -١
الحضWرية والتWنمية المسWتدامة مWن خWالل أدوات مالئمWة لWإلدارة الحضWرية ومWن خالل إنشاء آليات لتبادل                   

 الخبرات بشأن ممارسات اإلدارة الحضرية الجيدة؛

 مWزيد مWن دراسة وتحليل مسألة اإلدارة الساحلية واإلدارة الحضرية وتحديد استراتيجيات وأعمال       -٢
 .ينبغي تشجيعها في هذا المجال

  التنمية الريفية والمناطق والموارد الطبيعية� ٤ � دال �ثانيا 

المWWWتابعة بفعاليWWWة أآWWWثر التوصWWWيات المعWWWتمدة بشWWWأن الميWWWاه وتWWWنفيذ تقييWWWم أولWWWي لWWWلجهود المWWWبذولة     -١
لمستدامة والتنمية والصWعوبات الWتي يWتعين التغWلب عليها، والمساهمة في التحليل االقليمي بشأن الزراعة ا              

 الريفية؛

 دعم الجهود المبذولة الستخدام ممارسات أفضل إلدارة موارد المياه الحضرية؛ -٢

التصWحر آعنصWر أساسي للتنمية المستدامة في        /مواصWلة األنشWطة المتعWلقة بWإدارة مكافحWة الWتآآل            -٣
ليمية لبرنامج األعمال المWنطقة ودعWم الWتعاون الWناجح بيWن مWنظمة األغذية والزراعة ومرآز األنشطة اإلق               

 ذات األولوية في هذا المجال؛

 والهيWWئات المختصWWة GWP-MEDمواصWWلة أنشWWطة اإلدارة المتكامWWلة لمWWوارد الميWWاه بالWWتعاون مWWع   -٤
 .األخرى

  إلى األمانةيطلب

 )للخطة الزرقاءمرآز األنشطة اإلقليمية (

تها األطراف المتعاقدة عقب مقترح دعWم تنفيذ التوصيات بشأن إدارة الطلب على المياه التي اعتمد   -١
لجWنة الWبحر المتوسWط ومتابعتها من خالل تنظيم محفل عن نتائج التوصيات ومواصلة العمل بشأن التنمية            
الWريفية المستدامة وتكامل أهداف صيانة التربة وإدارتها والغابات والتنوع البيولوجي اإلرضي، وال سيما              

 .CIHEAM وGWP-MEDفي الشراآة مع 

 )آز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولويةمر(
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 وضع مبادئ توجيهية إلدارة موارد المياه الحضرية وتدريب الخبراء االقليميين على استخدامها؛ -١

تWنفيذ المشWروع دون االقWليمي بشWأن مكافحWة تWآآل الWتربة والتصWحر وإدارتهWا فWي بWلدان المغرب                         -٢
جراءات والتكنولوجيات في لبنان والجمهورية العربية السورية ووضWع مWنهجيات للWتدريب واألدوات واإل    

 وترآيا؛

لWWتوفير الدعWWم لألفWWرقة ) مرآWWز األنشWWطة اإلقWWليمية لWWبرنامج األعمWWال ذات األولويWWة (دعWWوة األمانWWة  -٣
 وال) إذا تمت الموافقة عليها(العاملة للجنة البحر المتوسط بشأن إدارة النفايات والتنمية الزراعية والريفية        
 .سيما في مجال مكافحة النفايات الحضرية وتآآل التربة والتصحر وإدارتها
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 توصيات
 

 )الجزء الثاني(
 

اعتمدت األطراف المتعاقدة التوصيات التالية بناء على مقترح من لجنة البحر المتوسط للتنمية                     
 المستدامة

 
 الصناعة والتنمية المستدامة -ألف

 
إذ تضع في اعتبارها االختصاصات آما وضعت لها في اجتماع لجنة البحر المتوسط للتنمية                          

 ،٢٠٠٠نوفمبر /تونس في تشرين الثانيالمستدامة المعقود في 
 

 تحت   ٢٠٠١يونيه   / حزيران  ٢٩-٢٧في الفترة     ) أسبانيا(وقد دعيت إلى االنعقاد في برشلونة             
إشراف خطة عمل البحر المتوسط لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبدعم من مرآز األنشطة                                 

 اإلقليمية لإلنتاج األنظف ومدبول،
 

حالة واتجاهات الصناعة والتنمية       "علومات األساسية المعنونة       إذ تضع في اعتبارها ورقة الم          
ودراسات الحالة اإلقليمية والوطنية المختلفة التي ُعرضت        " المستدامة في منطقة البحر المتوسط     

 على حلقة العمل اإلقليمية المعقودة في برشلونة،
 

 قدمها األعضاء      إذ تضع في اعتبارها المناقشات التي تلت ذلك واآلراء والتوصيات التي                             
 المختلفين للفريق العامل؛

 
إذ تضع في اعتبارها أن الجهات الفاعلة الرئيسية واألطر القانونية واألدوات التي قد تقوم بدور                    

 في تكامل الصناعة والبيئة لكي يمكن التوصل إلى تنمية صناعية مستدامة إيكولوجيا،
 

لمتعاقدة، وال سيما اتفاقية برشلونة               إذ تضع في اعتبارها االلتزامات الدولية لألطراف ا                        
 وبروتوآوالتها،

 
إذ تضع في اعتبارها أن الضغوط من األنشطة الصناعية، وال سيما حول المناطق الخطرة للتلوث 

 والمناطق الحساسة تدعو إلى منهج متكامل لخفض اآلثار الضارة الناجمة عن التلوث،
 

ر إلى مسائل تغير المناخ والتنوع البيولوجي العابرة إذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى إيالء االعتبا
 للحدود،

 
إذ تضع في اعتبارها الحاجة لمساعدة الشرآات، وال سيما الشرآات الصغيرة ومتوسطة الحجم                   
والصناعات الصغيرة والمتوسطة لالمتثال اللتزاماتها القانونية، واعتماد مفهوم التنمية المستدامة           

 وأدوات مالئمة ودعم منهج المشارآة، مثل االتفاقات الطوعية،من خالل وضع وحشد وسائل 
 

 إذ تضع في اعتبارها مبدأي الحذر والغرم على الملوث آوسيلة لخفض التلوث الصناعي،
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 وإدراآا منها بوجود ثغرات في المبادرات المضطلع بها حاليا لخفض التلوث الصناعي،
 

هو أداة حيوية لتنفيذ بروتوآول المصادر البرية            وإدراآا منها بأن برنامج العمل االستراتيجي            
لمكافحة التلوث من مصادر وأنشطة برية، وال سيما التلوث الصناعي، وأن تطبيقه يساهم في                        
تحسين نوعية البيئة البحرية واألداء البيئي للشرآات وفاعليتها، ورغبة في تلبية أهداف برنامج                  

 العمل االستراتيجي بالكامل،
 

 كامل مفهوم التنمية المستدامة في عملية التنمية الصناعية؛إذ تود أن يت
 

إذ تود في توقع اآلثار في المستقبل على البيئة الناجمة من تطور التنمية االجتماعية االقتصادية                      
 لمنطقة حوض البحر المتوسط، وال سيما إنشاء منطقة تجارة حرة أوروبية متوسطية،

 
يات رصد وتقييم تطبق من أجل التوصل إلى تنمية صناعية ورغبة منها في تعزيز شفافية أي عمل    

 مستدامة بيئيا،
 

 ورغبة منها في دعم فاعلية منع التلوث الصناعي ومكافحته في بلدان البحر المتوسط،
 

ومن أجل تعزيز تكامل الصناعة والبيئة بالتوصل إلى تنمية صناعية مستدامة بيئيا، وال سيما من                 
 المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية، وال سيما من خالل استهداف           خالل اإلنتاج األنظف على   

 الشرآات الصغيرة ومتوسطة الحجم والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
 

 :تتفق األطراف المتعاقدة على ما يلي
 
 دعم استخدام اآلليات واألدوات الحالية واألطراف المؤثرة )أ(
 
لدولية واإلقليمية والوطنية الحالية ذات العالقة مثل           الدعم واالستخدام المنسق للموارد ا        -١

مراآز اإلنتاج األنظف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ومؤسسات البحوث                        
 والتنمية والصناعة والروابط المهنية؛

 
تعزيز إنشاء ودعم مراآز موارد آهذه وموارد خبرة أخرى ذات عالقة على المستويين                  -٢

 .إذا دعت الحاجةالوطني والمحلي، 
 

 يطلب إلى األمانة
 

تحديد األطراف المهتمة وجعلها تعي اآلثار المترتبة على التنمية المستدامة إلنتاج المنتجات                          
 :الصناعية وتوزيعها واستهالآها وتيسير التعاون فيما بين األطراف المؤثرة، أي

 
ن االقتصادية والتجارة   وزارات البيئة والصناعة والتخطيط والشؤو    (الوزارات الحكومية    -

 ؛)والسياحة والنقل والزراعة والصحة وما إلى ذلك
 
 المؤسسات المالية؛ -
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 الصناعات وغرف التجارة والروابط الصناعية؛ -
 
المؤسسات اإلقليمية والدولية مثل االتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية وخطة عمل                 -

ة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية            البحر المتوسط وبرنامج األمم المتحدة للبيئ           
 والمجلس العالمي لألعمال من أجل التنمية المستدامة؛

 
 السلطات المحلية؛ -
 
 المنظمات غير الحكومية؛ -
 
 .المؤسسات الجامعية ومؤسسات التدريب والبحوث -
 
 استخدام معايير مستدامة في الشرآات )ب(
 
الل آليات التشاور على المستويين الوطني والمحلي          تعزيز بناء توافق في اآلراء من خ          -١

لتكامل الصناعة والتنمية المستدامة، وال سيما من خالل اإلدارة السليمة بيئيا وممارسات              
 اإلنتاج األنظف؛

 
توفير إطار مالئم لتعزيز االتفاقات الطوعية الناجحة والرقابة الذاتية في الصناعات                         

 .اللرصد الدولي ألدائها وامتثاله
 
 وضع حوافز تهدف إلى تشجيع الصناعات الحالية على التكيف للمتطلبات البيئية الحالية، -٢
 

تطلب خطط إدارة بيئية ألي نشاط صناعي مقترح قبل بدئه وتوفير المساعدة من أجل                       
إعداد خطط اإلدارة البيئية وتنفيذها، عند الحاجة، وال سيما فيما يتعلق بمنطقة التجارة                     

 روبية المتوسطية في المستقبل؛الحرة األو
 

تعزيز إنشاء مناطق نشاط صديقة للبيئة لتجنب الترآيز في المناطق الساحلية التي يمكن                 
أن تعاني من أثر األنشطة المختلفة المرتبطة بمنطقة التجارة الحرة األوروبية                                       

 المتوسطية؛
 

منشآت الصناعية، بما في وضع التزامات محددة للعناية، وال سيما المتعلقة بوقف إنشاء ال        
 ذلك إعادة التفاوض بشأن المواقع، آشرط مسبق لمنح تصاريح التشغيل الصناعي؛

 .إنشاء نظم تفتيش فعالة تضمن أن المنشآت الصناعية تمتثل لشروط التصاريح 
تعزيز منهج متكامل للتنمية المستدامة من خالل استخدام أدوات اإلدارة البيئية الحالية                      -٣

 :ة، مثلوالجديد
 

 تقييمات األثر االستراتيجي واألثر البيئي؛ -
 
 ؛).SO 14000, EMAS, etc(نظم إدارة بيئية  -
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المنع المتكامل للتلوث ومكافحته وسياسة متكاملة للمنتجات وتحليل دورات                        -

 الحياة؛
 
مراجعة حسابية لخفض النفايات وطرق اإلدارة المنزلية الجيدة ومنهج بسيط                     -

 .اد وقوائم لتقييم فرص اإلنتاج األنظف في قطاعات محددةلتوازن المو
 

 :تطبيق المعايير البيئية مع أخذ األوضاع المحددة لكل بلد في عين االعتبار 
 

 المنتجات التي يجرى تسويقها، بما في ذلك المنتجات المستوردة؛ -
 
 عمليات تحرير السوق؛ -
 
  واألجنبي؛مدونات الممارسة المتعلقة باالستثمار الوطني -
 
 .إجراءات المشتروات العامة -

 
وتطبيق مبدأ   ) التكاليف البيئية المختفية أو الواضحة        (تدخيل العوامل البيئية الخارجية          -٤

 ؛"الغرم على الملوث"
 

الخفض التدريجي لدعم مدخالت اإلنتاج، وخاصة دعم تكاليف المياه والطاقة لكي تعكس              
 .إلنتاجعلى نحو أفضل التكاليف البيئية ل

 
استخدام أدوات اقتصادية ومالية مالئمة باعتبارها أدوات تسهل استخدام االستدامة في                    -٥

 .اإلدارة العامة للشرآات
 
 تكامل مبادئ اإلنتاج األنظف والتنمية المستدامة في العمليات والمنتجات والخدمات؛ -٦
 

 .نب التدريب والتعليمتكامل مبادئ اإلنتاج األنظف والتنمية المستدامة في جميع جوا 
 

 :يطلب إلى األمانة
 

إعداد ونشر أدوات وخبرات ودروس مكتسبة ومنهجيات تيسر بناء التوافق في اآلراء وآليات                       
 .التشاور من خالل المؤسسات اإلقليمية والوطنية

 تعزيز نقل المعرفة )ج(
 
ية والمحلية،    تعزيز نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا وتكييفها على األوضاع الوطن                           -١

 سيما من خالل المشارآات؛ وال
 

تعزيز نشر المعلومات عن جميع المعرفة التكنولوجية ذات العالقة والممارسات وأدوات              
 التشخيص واألدلة والمشروعات البيانية وما إلى ذلك؛
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تبادل المعلومات، وال سيما على المستوى اإلقليمي، من خالل شبكات ووسائل إلكترونية              

 بما في ذلك الربط المتبادل للشبكات الحالية وإنشاء موقع ويب مشترك يستهدف                 أخرى،
 .أنشطة الشرآات الصغيرة ومتوسطة الحجم والصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف

 
من خالل التدريب والمعلومات التقنية ومؤسسات األعمال والمشارآة                   (إنشاء آليات       -٢

 :قدراتلتعزيز بناء ال) العامة وما إلى ذلك
 

 لتدريب الخبراء؛ -
 
 لألقسام التقنية لإلدارات العامة، بما في ذلك مؤسسات التفتيش؛ -
 
 للشرآات الصغيرة ومتوسطة الحجم والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ -
 
 .للمناطق المعرضة للتأثر والجزر -
 

 آليات الرقابة )د(
 

ع النظم المقبولة بصورة عامة،       إنشاء نظم للرصد والتقييم وتنفيذها وتحسينها تتمشى م             
 :أي

 
 مؤشرات أداء لرصد التحسين المستمر؛: على مستوى الشرآات -
 
آليات توضيحية بما في ذلك مؤشرات               : على المستويين القطاعي والوطني         -

 .وتقارير قطاعية
 

 :يطلب إلى األمانة
 
قبولة بصورة عامة،    تعزيز ومتابعة تنفيذ نظم الرصد والتقييم التي تتمشى مع النظم الم                 -١

 :مثل
 

 مؤشرات الصناعة المستدامة التي تستكمل المؤشرات المعتمدة في المنطقة؛ -
 
 .استعراض إقليمي للتقدم المحرز لتكامل الصناعة والتنمية المستدامة -

 
تعزيز رصد ومتابعة المشروعات المتعلقة باالستدامة من خالل آيانات مستقلة لوآاالت               -٢

 .ذة لتلك المشروعاتالتمويل والمنف
 
 المتابعة )ه(
 

 :يطلب إلى األمانة
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يطلب إلى أمانة خطة عمل البحر المتوسط بالتعاون مع المؤسسات الوطنية واإلقليمية                     -١

 :والدولية ذات العالقة
 

 تيسير متابعة تنفيذ مقترحات العمل؛ -
 
وات خطة  تكامل توصيات الفريق العامل في أهداف والجدول الزمني لبرامج وأد          -

عمل البحر المتوسط، مثل خطة العمل االستراتيجية وأنشطة مرفق البيئة                            
 العالمية وآذلك أنشطة مرآز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف؛

 
تيسير تكامل المعايير البيئية الصناعية في أنشطة لجنة البحر المتوسط للتنمية                    -

 .ةالمستدامة، وال سيما مسألة التجارة الحرة والبيئ
 
يقدم إلى االجتماع الثامن للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة مبادئ توجيهية محددة                  -٢

لتنفيذ التوصيات التي تشمل مواعيد نهائية وجهات فاعلة عاملة مشترآة ومتطلبات مالية             
 .وتقنية وبشرية والنتائج المتوقعة والمؤشرات

 
 اإلدارة الحضرية والتنمية المستدامة  -باء 

 
 معلومات أساسية ونتائج

 
 حشد الجهات الفاعلة ووسائل العمل من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة )أ(
 

طرابلس (اليوم، وفي جميع أنحاء حوض البحر المتوسط، وبالرغم من المبادرات الرائدة العديدة                
ة في موقف تقدم فيه      ، لم تكن األطراف المؤثرة المعني       ...)وملجا وإيزاويرا واإلسماعيلية وروما      
وينبغي أن يكون من الممكن للسلطات المحلية أن تعرب           . دعمها الكامل لسياسة التنمية المستدامة     

وينبغي أن يتمكنوا . عن إرادة سياسية قوية تتعلق باختيارات تتسم بالشفافية أآثر لمدنها ومواطنيها
ء عناية خاصة للمدن الصغيرة         وينبغي إيال  . من تكييفها طبقا لحجم مدنها وأوضاعها المحددة            

 في المائة من سكان الحضر في المنطقة في مدن يبلغ عدد سكانها                  ٥٠يعيش  (ومتوسطة الحجم    
 ). نسمة٣٠٠ ٠٠٠أقل من 

مقسمة إلى  "إن األطراف المؤثرة هي غالبا البلديات التي إما معزولة أو تحت وصاية الوزارات                 
نحو منفصل عن األخرى، بينما تتطلب التنمية              والهيئات اإلدارية التي تعمل على            " قطاعات

وتآزر بين المجتمعات المحلية المجمعة على مستوى مناسب                   " مستعرضا"المستدامة عمال      
والدولة والمحافظات أو المناطق التي ينبغي أن تكون شرآاء حقيقيين في إدارة استخدام األرض،               

 .وبالطبع التخطيط الحضري
 

 ال يشترك بالكامل من          �سكان والروابط والمهنيين والشرآات           ال  �إن المجتمع المدني آكل          
وغالبا، في جميع أنحاء منطقة     ).  من األنشطة  ٢٨الفصل  (الناحية العملية آما يتطلب إعالن ريو        

يتبعها عمل   قوائم للتحقق جيدة، ولكن ال٢١البحر المتوسط، تعتبر جداول األعمال المحلية للقرن      
ين، التي تنظم في أقرب وقت ممكن، تتمكن من صياغة متطلبات                إن مجموعات المواطن   . حاسم
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ووضع ميزانية  (وتوقعات أفضل طوال فترة من الزمن طويلة وفيما يتعلق بحشد األموال المتاحة              
 ).للمشارآة

 
إن تدريب األطراف المؤثرة ال يعي حتى اآلن أفكار التنمية المستدامة، ودعم بناء القدرات                               

 .ي للمشارآة الجيدةالمحلية وهو شرط أساس
 

وتحدد وسائل التمويل الدولية، وال سيما الدعم األوروبي، نادرا البرامج الحضرية باعتبارها                        
آذلك، بالرغم من أن المجتمعات المحلية هي أفضل أماآن لتنفيذ المشروعات المستعرضة التي،                

ر الطلب على المياه     مثال، تربط وسائل المواصالت والموائل وآثار االحتباس الحراري أو تسعي             
ويمكن لالجتماعات األوروبية المتوسطية مثل المؤتمر الوزاري الذي                . والمساواة االجتماعية  

، أن يكون فرصة جديدة جيدة لمدن البحر المتوسط التي سيبلغ عدد            ٢٠٠٢سيعقد في أثينا في عام      
 جزء آبير من       سبعين في المائة من عدد السكان حيث سيترآز فيها               ٢٠٢٥سكانها بحلول عام      

 .المشاآل المتعلقة بالتنمية المستدامة
 

وفيما يتعلق بالموارد، ما زال التمويل الوطني والمحلي في المنطقة تتحكم فيه إطارات مالية                           
وتتوقع تغييرات لتمكين المجتمعات المحلية، يعتمد األمر على الحالة، إعادة توجيه                          . متخلفة

 . خدمات صديقة للبيئة وأهداف اجتماعية مثل خفض حدة الفقرالعوائد والنفقات عديمة الفائدة إلى
 

 :تتفق األطراف المتعاقدة على ما يلي
 
تعزيز وتيسير وضع منهج بأن التنمية الحضرية المستدامة تدعو إلى وضع وتنفيذ                             -١

استراتيجيات وخطط وبرامج إنمائية متوسطة وطويلة األجل من خالل البلديات الحضرية                             
، ينبغي أن تكون مبادرات     ٢١وهذه األعمال، من نوع جدول أعمال القرن         . لدياتومجموعات الب 

خدمات الدولة والمجتمعات المحلية      (يتقاسم فيها ويتعاقد عليها جميع األطراف المؤثرة المعنية               
وينبغي أن  ). والجهات الفاعلة المختلفة في المجتمع المدني والشراآات االجتماعية االقتصادية               

يزة التكامل، ليس على المستوى الوطني فيما بين الوزارات أو على مستوى الخدمات                 يتاح لها م  
 .المشترآة المحلية فحسب، بل أيضا بين المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية

 
التسليم بدور الجهات الفاعلة المختلفة في المجتمع المدني في اإلدارة العليا الحضرية وأن               -٢

ومن المستصوب أن تكون هذه المشارآة في .  العملية في أقرب وقت ممكن تتخذ شكل اشتراك في   
 المحلية والمبادرات     ٢١ويمكن لجداول أعمال القرن         . شكل عملية استشارية وإدارية مستمرة        

المماثلة األخرى مثل الخطط االستراتيجية الحضرية أن تصبح تمارين ديناميكية لتحقيق                                 
 .الديمقراطية بالمشارآة

 
وينبغي أن  . األوضاع الضرورية لدعم القدرات اإلدارية والتقنية والمالية للبلديات           خلق   -٣

ينفذ دعم القدرات المحلية على جميع المستويات ويتضمن األطراف المؤثرة الجديدة التي ظهرت               
 وتتطلب  ...). المجتمعات المحلية ومنظماتها والروابط المحلية أو الجوار        (من عملية الالمرآزية     

 بناء القدرات الشفافية وأعمال تهدف إلى نشر الوعي عن هذه المسائل وتحديات التنمية                         آليات
الحضرية المستدامة وآذلك التدريب المحدد المكيف على دور والشروط األساسية لمختلف                            

 ...).القادة والخدمات التقنية للبلديات والروابط (األطراف المؤثرة المحلية 
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مر، زيادة الموارد المالية المخصصة للسلطات المحلية نظرا             استعراض، وآلما لزم األ      -٤
ألن الموارد المالية للبلديات الحضرية الحالية غير آافية لتغطية االحتياجات المتزايدة للتنمية                        

ويمكن القيام بهذا، من بين جملة أمور،         . الحضرية المستدامة، وال سيما لمكافحة الفقر الحضري        
أو بواسطة استخدام أدوات    /قل ميزانيات الدولة إلى السلطات المحلية و        من خالل زيادة عمليات ن     
ويدعى المتبرعون الدوليون إلى زيادة تمويلهم الذي يستهدف برامج              . اقتصادية محلية ابتكارية   
 .تنمية حضارية محددة

 
 :يطلب إلى األمانة

 
) والثنائي والالمرآزي متعدد األطراف   (إعداد مسح عام للتطور األخير وتوزيع التمويل الدولي            

ويمكن تحديد المعايير من أجل . والوطني المقصود به التنمية الحضرية في منطقة البحر المتوسط     
 .توجيه أفضل للتمويل في المستقبل من أجل التنمية المستدامة

 
 العمل من أجل إدارة أفضل للديناميكية الحضرية )ب(
 

 في برشلونة،   La Cedraإلى  Hippodamos of Millet إن التخطيط الحضري، من      
ميز تنظيم مدن البحر المتوسط، وما زال حتى اليوم التخطيط العمراني التأآيد األساسي على                         
االهتمام العام في المدن حيث التفكير والمبادرات الفردية ال يمكن أن تصبح عناصر دائمة لنظم                    

حضري واإلقليمي في البحر       سنة الماضية، أثبت التخطيط ال         ٣٠فطوال  . أصبحت أآثر تعقيدا   
ويدعو الساحل،  . المتوسط أمثلة جيدة على ما يمكن أن تفعله الخطط العمرانية واستخدام األرض             

قوانين (الذي يتعرض عامة ألآثر الضغوط الحضرية في البحر المتوسط، إلى رقابة صارمة                       
لساحلية، وضعت في   وهي أداة لحماية وإدارة المناطق ا       "/وعقود إيجار "ساحلية وبرامج ساحلية     

 البلديات والمجتمعات     � سنوات؛ وهي عقود تضعها السلطات المحلية المعنية                 ١٠فرنسا منذ     
 ...).المحلية الحضرية 

 
" الخطط"ومع ذلك، وفي إطار زمني، وآما طلبت التنمية المستدامة، ينبغي إعادة النظر في                           

آبر إلى الديناميكيات، التي تنظم أو         وصياغتها نظرا ألن االستراتيجيات والبرامج تولى عناية أ           
إن التخطيط بالمشارآة هو     . تتكفل، بعملية التحضر وإلى التغييرات السريعة في المجتمع المدني           

 .طلب حالي يجرى التعبير عنه باستمرار وبقوة
 

إن مدن ومناطق البحر المتوسط ستحقق فوائد طويلة األجل من تبادل الخبرات الجديدة                    
ومن البرامج االستراتيجية مع اآلفاق الزمنية لعام )  وما إلى ذلك٢٠٢٠ ومصر  ٢٠١٠آاتالونيا (

 ).في فرنسا ومصر والمغرب وما إلى ذلك (٢٠٢٥ أو ٢٠١٠
 

لقد تمت دراسة بعض القضايا، الني تمثل حوض البحر المتوسط بكامله،                          
 :بعمق 

 
الل اإلسكان والسيارات   تنتشر أراضي مدن البحر المتوسط المكتظة من خ       . منع االنتشار  -

 مليون ساآن حضري في          ١٠٠ستبلغ الزيادة     (والسياحة، وال سيما النمو السكاني  المتزايد                 
إن االنتشار الحضري غالبا ما يكون ضارا                 . ، وأسعار األرض     )٢٠٢٥الجنوب حتى عام         
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ج السلبية  ومن النتائ . باألراضي الزراعية المجاورة في السهول الساحلية، وهي نادرة في المنطقة          
وتعرض المناطق الحضرية ) اإلسكان العشوائي وغير القانوني غالبا(األخرى هو خطر التهميش 

للتأثر الكبير بالمخاطر الطبيعية والتكنولوجية وزيادة آثار االحتباس الحراري نتيجة للرحالت                    
لجوهر أهمية يتطلب تجديد استراتيجيات حضرية " بناء مدينة فوق مدينة"إن . الطويلة بالسيارات 

إن الصيانة طويلة األجل للزراعة في األطراف هي غالبا أآثر الطرق اقتصادا لضمان                     . المدن
 .ووصل المدن بالريف بطريقة إيجابية"مناطق المناظر الطبيعية"تهوية المدن والحفاظ على 

 
ت إن زيادة السيارا    . إن النقل الحضري هو إحدى القضايا الرئيسية للتنمية المستدامة                  -

 ستكون الزيادة في     ٢٠٢٥حتى عام   (الخاصة، ذات األعداد الهائلة في المنطقة والمتوقع زيادتها           
 في المائة في نقل البضائع و٤٠ في المائة وزيادة أآثر من ٤٠٠عدد السارات في المغرب بنسبة    

مما يصطحب معه مخاطر تلوث الهواء في           )  في المائة في نقل الرآاب في جنوب أوروبا              ٣٠
 . من العالم حيث التغيرات المناخية، خالل أوقات الصيف، مهمةجزء

 
يؤدى االنفجار السكاني، وتوزيع الدخول غير العادل والبطالة، في بعض األحيان في                      -

المراآز القديمة المتدهورة، وفي بعض األحيان في الضواحي المهمشة، إلى ظهور اإلسكان                         
إلسكان غير الصحي، يتعين على المجتمعات المحلية         ونظرا إلعادة تكامل ا    . العشوائي في المدن  

 .أن تضع سياسات اجتماعية وبيئية مالئمة تستفيد من اعتمادها بمشارآة السكان المعنيين
 
تشكل  الرغبة في إنعاش المراآز الحضرية، ولو أن أموال اإلسكان قد تكون متدهورة                      -

إن . حرآة المرور، عوامل قوية مهمة     في بعض األحيان أو يحدث انفجار داخلي نتيجة الآتظاظ            
قد تكون ضرورية؛ ومع ذلك قد تشكل خطرا إذا لم تستخدم                       " إعادة بناء مدينة فوق مدينة         "

وينبغي على السلطات    . استرتيجية مرنة وبعناية فيما يتعلق بالتراث التاريخي، القديم والحديث              
على  أن تضم قواها معا، وينبغي آذلك         )المعالم التاريخية واآلثار  (المحلية ووآاالت الدولة نفسها     

ومن الواضح أن هذا . الدولة نفسها أن تقوم بدور لضمان احترام قوانين واضحة للتراث التاريخي       
المنهج عالمي، أما في البحر المتوسط فهناك مخاطر أآبر نظرا ألن هذه المنطقة هي أآثر                                 

 أن يشترك السكان المعنيين في تدابير       وفضال عن ذلك، ينبغي   . المقاصد السياحية أهمية في العالم    
 .الحماية وإعادة التأهيل

 
وأخيرا، هناك بعض الجوانب المهمة وهي ذات خاصية متوسطية مثل الموانئ ومناطق                -

. لتصبح مدننا متوسطية مفتوحة على البحر" إعادة تأهيلها"الموانئ، المتدهورة غالبا، التي ينبغي 
حة البحرية في أنحاء البحر المتوسط التي يمكن، في السنوات                ولتمنح أيضا آل مساحاتها للمال      

القادمة، أن تنهض في شكل جديد، وال سيما إذا أردنا تجنب اآتظاظ المجال الجوي الذي أشير إلى 
 . في المائة أو آثار نقل البضائع على طول الطرق الساحلية٨أنه يزداد سنويا بمعدل أآثر من 

 
 :ى ما يليتتفق األطراف المتعاقدة عل

 
إعداد مبادئ توجيهية تهدف إلى االرتقاء بأدوات التخطيط الحالية في مدنها للتقدم نحو                     -١

تخطيط استراتيجي عالمي ومتكامل ومنظوري يأخذ الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية في 
 .عين االعتبار
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ة لمدنها ومناطقها وذلك لمنع     تشجيع، في إطار سياساتها اإلنمائية اإلقليمية، تنمية متوازي         -٢
 .أو انفجار المدن الحضرية الكبيرة/ الترآيز الزائد على المناطق الساحلية و

 
تشجيع مدن البحر المتوسط بدعم من البرامج الدولية ومشارآة السكان المعنيين في زيادة    -٣

ج إعادة تأهيل     ويدعون إلى إعداد وتنفيذ برام         . الجهود لمنع المخاطر الطبيعية والتكنولوجية          
مناطق الجوار المتدهورة أو غير الصحية في مناطق الجوار المرآزية وفي األطراف ذات الفقر                 

وينبغي أن يأخذ صيانة     . الواضح ووضع خطط طوارئ للمناطق الحضرية المعرضة للمخاطر           
التراث التاريخي الحضاري في عين االعتبار ليس أهداف التراث أو السياحة فحسب، بل أيضا                    

 .يهدف إلى تحسين أوضاع المعيشة للسكان المحليين
 
تنشئ المدن المعنية برامج إعادة تأهيل ألراضي المرافق والموانئ مع األخذ في االعتبار      -٤

في نفس الوقت اهتمامها باستخدام المساحات والمناطق المفتوحة على البحر والنهضة الممكنة                     
 .لمتوسطلمستقبل المالحة البحرية في أنحاء البحر ا

 
آثار االحتباس   "تشجيع مدن البحر المتوسط على إعداد وتنفيذ خطط بلدية لمكافحة                           -٥

وينبغي تكامل هذه الخطط    . الحراري وتنفيذها بالتعاون مع األطراف المؤثرة من المجتمع المدني         
الطاقة تقليل النفايات إلى أدنى حد وإعادة الدوران واالدخار في            (في جميع جوانب إدارة الموارد       
وينبغي اعتماد خطط محددة أيضا لتحسين االنتقال والنقل               ...". والحد من االنتشار الحضري         

ويتعين تنسيق هذه الخطط مع مبدأ         . الحضري وتفضيل وسائل نقل تتطلب مساحات وطاقة أقل           
 .خلط االستخدامات بالوظائف الحضرية

 
 

 :يطلب إلى األمانة
 
ئ توجيهية لالرتقاء بأدوات التخطيط وفي إصدارها               مساعدة البلدان على إعداد مباد          -١

 .ويجري التشجيع على إعداد تحليل لفاعلية تكلفة االنتشار الحضري. ونشرها
 
تعزيز تبادل الخبرات في مجال سياسات الحد من االنتشار الحضري واالرتقاء بمناطق                 -٢

ة تأهيل المواني وتكاملها في       الجوار الفقيرة وصيانة وإعادة تأهيل المستوطنات التاريخية وإعاد           
 .الهيكل الحضري

 
 تحسين إدارة الخدمات الحضرية العامة )ج(
 

إن مدن البحر المتوسط تشترك في سوء اإلدارة الحضرية مع معظم باقي العالم، ولكن                      
بصورة خاصة في الشواطئ الجنوبية والشرقية التي تتميز بمشاآل آبيرة تتعلق بنمط النمو                            

وتتعلق بالمشاآل ذات األولوية لإلمداد بالمياه والمجاري وإدارة          . ار إلى وسائل  الحضري واالفتق 
 .النفايات الصلبة والنقل الحضري

 
وفي مواجهة هذه الحالة، وفي إطار جهودها لحشد الوسائل المطلوبة لتمويل البنية                              

لبلديات األساسية والخدمات الحضرية أو البدء في سياسات اجتماعية في اختصاصها، تبحث ا                     
الحضرية في البحر المتوسط، وحتى التي لديها اختصاص إداري، عن مصادر خارجية، وفي                     
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وتقوم الدول بدور حاسم في اإلدارة الجيدة للخدمات وفي             . بعض األحيان شرآات تقوم باإلدارة      
 .التخطيط والتنظيم والتمويل وتوزيع االختصاصات فيما بين المستويات المختلفة لإلدارة

 
ن إدارة الخدمات الحضرية العامة للبلديات أو مجموعة بلديات إما مباشرة بواسطة                  يمك 

وفي الحقيقة، تم    . موظفي البلدية أو بواسطة نقل هذه الواجبات إلى الشرآات العامة أو الخاصة                 
إدراك أن قواعد السوق العامة واالمتيازات ورصد المتعاقدين من الباطن والمسؤولية العامة عن                

وعدم وجود رقابة تقنية آافية لتأخذ هذا الجانب في عين االعتبار أما بالنسبة لطرق تقييم                  التراث  
 .الرأي العام وتقييم األثر، فما زالت غير آافية

 
وتم إدراك الحاجة أيضا إلى تنفيذ تدابير تشريعية لتحسين القدرات المالية والرقابية على                

وينبغي استكشاف طرق عن آيفية ضمان الرقابة        . اتالهيئات اإلدارية المسؤولة عن إدارة الخدم      
الضرورية من قبل البلديات حيث يتجه بعض الشرآاء إلى فرض شروط غير دقيقة على أساس                    

 .التكاليف أو التنمية المستدامة
 

واألدوات اإلدارية أو التقنية ) المتكيف بناء على معايير اقتصادية واجتماعية(إن التسعير  
 .ابة هي أدوات يعتمد عليها التنفيذ الجيد للتنمية المستدامةاالقتصادية للرق

 
 :تتفق األطراف المتعاقدة على ما يلي

 
المسؤولة عن الخدمات الحضرية      ) الوطنية واإلقليمية والمحلية   (دعم قدرات السلطات       -١

 .وتوضيحها، وعند الحاجة، اإلطار المؤسسي لتحسين نوعية الخدمات وآفاءة اإلدارة
 خاصة، تضمن     �الة نقل اإلدارة إلى الشرآات الخاصة أو إلى شراآات عامة                      في ح   -٢

البلديات أو مجموعات البلديات أن المقاولين يقومون بتكامل شواغل التنمية المستدامة في                                
مؤشرات األداء وإحراز التقدم ورقابة     (والياتهم، وأنهم قادرون على التنفيذ الفعال لطرق الرصد           

وعند تقييم طلبات العطاءات ينبغي أال تقوم معايير االختيار فقط               ). لى ذلك حرآة المرور وما إ     
فحسب، بل أيضا يؤخذ في االعتبار األهداف االجتماعية والبيئية وتكاليف " األقل تكلفة"على مبدأ 

وينبغي أن يضمن مبدأ استعادة التكاليف عند تسعير الخدمات الحضرية العامة             . التنمية المستدامة 
 .قر المواطنين على الخدماتحصول أف

 
 :يطلب إلى األمانة

 
تجميع قواعد بيانات إقليمية عن إدارة الخدمات العامة وتكاليفها في مدن البحر المتوسط                  

 .التي تيسر التحليل المقارن لفاعلية هذه الخدمات وآذلك لسياسات التسعير المطبقة
 
سطي من أجل التنمية الحضرية           دعم التعاون بين البحر المتوسط واألوروبي المتو                 )د(

 المستدامة
 

لعدة قرون حتي اآلن، أصبح التعاون فيما بين األمم أداة لتحسين التنمية االجتماعية                            
) ١٩٧٢(إن ميثاق األمم المتحدة واإلعالنات وخطط العمل من ستكهولم                . واالقتصادية والبيئية 

عالمات المهمة للتنمية     هي بعض ال    ) ١٩٩٦(واسطنبول   ) ١٩٧٥(وفانكوفر   ) ١٩٩٢(وريو   
 .المستدامة للبلدان والمدن
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 ١٩٩٢إن مستوى المدن مسألة أساسية واالهتمام بها اتضح في آوريتيبا وريو في عام                    

وينبغي أن  ). ٥+ الموئل   (٢٠٠٠ وتأآد في نيويورك في عام           ١٩٩٥وفي اسطنبول في عام        
اضرة في جوهانسبرج آما آانت      تكون السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية الحضرية ح         

 في جوهانسبرج سيكون فرصة إلعادة تأآيد االهتمام،        ١٠+ إن مؤتمر ريو    . في ريو واستطنبول  
وستستفيد دول البحر المتوسط من المنهج المشترك، مبينة جهودها المبذولة على المستوى                              

 .مةويمكن للمؤتمر أن يوفر زخما جديدا للتنمية الحضرية المستدا. اإلقليمي
 

وعلى مستوى بلدان البحر المتوسط قامت هذه البلدان باالضطالع بمبادرات بالتعاون،                  
 وتأآدت، من وجهة نظر التنمية المستدامة، في تونس في عام             ١٩٧٥بدأت في برشلونة في عام       

ويشير هذا أيضا إلى العملية األوروبية              . ١٩٩٥، ومرة ثانية في برشلونة في عام                   ١٩٩٤
 .المتوسطية

 
إن توأمة  . ومع ذلك، ستتحقق فائدة آبيرة من إخضاع هذا التعاون إلى مستوى المدن                      
، فتحت   )Medcities (١٩٩١ووجود شبكة أنشئت في عام             )  مدينة  ٢٠٠أآثر من     (المدن   

الطريق الذي يمكن التوسع فيه اآلن من خالل جهود مشترآة تقوم بها المدن أو المحافظات أو                         
 .المناطق والدول

 
 المنهج ال يتطلب خلق مؤسسة مخصصة أو مرآز لألنشطة اإلقليمية، ولكن                         إن هذا   

استخدام مبادئ توجيهية أعدتها الدول وحددتها البرامج الحضرية من قبل المتبرعين األوروبيين               
والدوليين، ودافع، على أساس طوعي، من أجل شبكات موضوعية تتألف من مدن وخبراء                             

، ستستفيد الروابط وممثلو المجتمع المدني اآلخرين وآذلك                     وقليال بقليل  . إقليميين ووطنيين  
 .الشرآاء االجتماعيين االقتصاديين من مشارآتهم الفعالة في هذا التعاون

 
 :تتفق األطراف المتعاقدة على ما يلي

 
-Medcities, MEDForum, MIO(دعم شبكات التعاون الحالية، العامة                      -١

ECSDE (   والموضوعية)Medener, Healty Cities, Medsafe, etc. .( وسيجري
 .دعمها، إذا لزم األمر من التمويل األوروبي أو الدولي

 
تشجيع السلطات المحلية والروابط لتكون أفضل اتصال وتستفيد من برامج التعاون                          -٢

تحديد البرامج الحضرية من قبل المتبرعين الذين سيقومون            : الدولية في منطقة البحر المتوسط      
 المهمة وآذلك عمل المعنيين المختلفين مثل الشراآة األوروبية المتوسطية وبرنامج                بتيسير هذه 

األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونسكو والبنك الدولي وبنك االستثمار                       
 األوروبي وبرنامج المساعدة التقنية والبيئية لمنطقة البحر المتوسط والمرفق المرآزي األوروبي           

 .لشبكات البيانات البيئية
 
وألن لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة تدعمها المدن المتوسطية، يمكن أن تتناول                   -٣

الشراآة األوروبية المتوسطية واستخدام أفضل إلمكانيات التمويل الحالية لتعزيز ودعم التنمية                  
 .الحضرية المستدامة في منطقة البحر المتوسط
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 :نةيطلب إلى األما

 
باعتبار أن التنمية المستدامة ليست نموذجا موحدا، ينبغي تشجيع تكيفها على األوضاع                   

المحلية وتبادل الخبرات من خالل تنظيم حلقات عمل موضوعية ومؤتمرات ويب للمدن التي                       
تشترك في مشاآل مشترآة وأهداف مماثلة والحفاظ على تبادل المعلومات، آلما آان ممكنا مع                     

 .لحاليةالشبكات ا
 

 التجارة الحرة والبيئة في السياق األوروبي المتوسطي -جيم 
 

 :إن األطراف المتعاقدة
 

وقد نظرت في التقرير ومقترحات الفريق العامل وتشعر باالمتنان لنوعية العمل بشأن هذا                              
 الموضوع الحساس الذي يتسم بأهمية رئيسية،

 
ما المتعلقة باألثر المحتمل للتجارة الحرة         تحاط علما باستنتاجات الفريق العامل، وال سي          -١

على التنمية المستدامة في بلدان جنوب وشرق منطقة البحر المتوسط والمنطقة األوروبية                                
 المتوسطية بصورة عامة، وأول التوجيهات المقترحة للعمل،

 
تنظر في الفرق بين التقدم السريع من أجل زيادة التجارة من جانب، والطابع المتأخر                         -٢

والبطيء لعمليات تقييم أثرها المحتمل على التنمية المستدامة وتنفيذ االستجابات المالئمة على                     
 المستويين الوطني واإلقليمي من جانب آخر، 

 
تالحظ مع االرتياح التقدم الذي أعلنته اللجنة األوروبية فيما يتعلق ببدء تقييم األثر إلنشاء           -٣

 لتنمية المستدامة،منطقة تجارة حرة أوروبية متوسطية ل
 
توافق على النظر على المستوى الوطني وعلى مستوى الجماعة األوروبية متابعة لما                     -٤

 يمكن أن يتوفر لتقرير الفريق العامل، والمتعلق على نحو محدد
 

 بمالحظة ورصد األثر على أآثر القطاعات تعرضا للتأثر والمناطق الجغرافية؛ -
 
ول مسائل البيئة والتنمية المستدامة في اتفاقات                اشتراك المؤسسات التي تتنا         -

التجمعات واالتفاقات التجارية األخرى واألخذ في االعتبار على نحو محدد                       
 التفاعل بين السياسات الهيكلية والقطاعية؛

 
 اشتراك الجهات الفاعلة االقتصادية االجتماعية؛ -
 
 .ة لتحرير التجارةاالرتقاء بقدرات االستجابة المتعلقة باآلثار المتوقع -

 
 :توصي بمواصلة العمل لمدة سنتين أآثر مع الترآيز على -٥
 



UNEP(DEC)/MED IG.13/8 
 AnnexIV 

 42page  
 
 

 

 دعم منهجية توقع اآلثار ورصدها؛ -
 
 آثار تحرير التجارة على قطاعات عديدة مثل الزراعة والنقل والصناعة؛ -
 
تحديد أدوات االستجابة لالرتقاء بالشرآات الصغيرة ومتوسطة الحجم                                  -

ة والمتوسطة والقطاع الحرفي والخدمات الحضرية العامة          والصناعات الصغير 
 من خالل تكامل البعد البيئي

 
 تنفيذ التوصيات ومقترحات العمل ومتابعتها -دال 

 
 التقييم األول

 
منذ أول مجموعة من التوصيات ومقترحات العمل التي اعتمدت، أثيرت مسألة تنفيذها ومتابعتها               

البحر المتوسط للتنمية المستدامة والطلبات من اجتماعات اللجنة          وتمشيا مع والية لجنة      . بانتظام
واألطراف المتعاقدة، أعد أول تقييم موضوعي من خالل عملية مشاورة آبيرة ودراسات حالة                     

 .محددة
إن التنفيذ سيئ بصورة عامة وعيوبه الرئيسية حددت على أنها تتعلق بنشر التوصيات واالفتقار                  

ومع ذلك، فقد تم إدراك     . ومالئمة التوصيات فيما يتعلق بالهياآل والموارد      إلى المبادئ التوجيهية    
أن العملية التحضيرية في حد ذاتها من خالل األنشطة فيما بين الدورات والتدفق الزائد                                        

 .للمعلومات ومنهج المشارآة المحسن على أنها خطوة إيجابية وبناءة
 

 البحر المتوسط للتنمية المستدامة القادم بمزيد من        ونظرا ألهمية هذه المسألة، سيقوم اجتماع لجنة      
 .االستعراض وآلما آان ممكنا االنتهاء من التقييم والمبادئ التوجيهية المقترحة

 
 :تتفق األطرف المتعاقدة على ما يلي

 
اتخاذ الخطوات والتدابير الضرورية لتحسين االتصاالت ونشر توصيات ومقترحات                    -١

 للتنمية المستدامة وال سيما المعنية بالجهات الفاعلة في القطاعات                     عمل لجنة البحر المتوسط      
 الوطنية والعامة والخاصة المحلية وآذلك المجموعات الرئيسية من المجتمع؛

 
إعداد خطط وطنية لتنفيذ ومتابعة التوصيات أو تكاملها في االستراتيجيات الوطنية                           -٢

لبشرية والتقنية والمالية، وال سيما من خالل منهج         للتنمية المستدامة وتحديد الوسائل الضرورية ا      
 مشارآة تساهم فيه الجهات الفاعلة المعنية؛

 
تعزيز وضع مشروعات متوأمة بين بلدان البحر المتوسط والجهات الفاعلة لتنفيذ                               -٣

 التوصيات وتبادل الخبرات؛
 
ارية الوطنية للشراآة   استخدام جميع األدوات والوسائل المتاحة، بما في ذلك البرامج اإلش          -٤

 األوروبية المتوسطية لتمويل تنفيذ التوصيات المعتمدة؛
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 :يطلب إلى األمانة
 
إعداد مبادئ توجيهية محددة لتنفيذ ومتابعة توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية                                -١

ية المستدامة لكل مجموعة موضوعية للجنة، بما في ذلك آلما آان ممكنا ومالئما للمتطلبات البشر       
 والتقنية والمالية؛

 
مساعدة األطراف المتعاقدة والشرآاء في نشر المعلومات على الجهات الفاعلة المعنية                   -٢

 على جميع المستويات وتنفيذ توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة؛
 
 تقييم تنفيذ ومتابعة توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة آل أربع سنوات                         -٣

 .وإبالغ اجتماعات اللجنة واألطراف المتعاقدة
 
 
 
 
توصيات مشتقة من االستعراض االستراتيجي من أجل التنمية المستدامة في           هاء

 البحر المتوسط ومقترحات للعمل
 

يبين االستعراض اإلقليمي بوضوح التقدم المحرز تجاه التنمية المستدامة وحماية البيئة                  
جودها منذ تنقيح خطة عمل البحر المتوسط واتفاقية برشلونة                  وآذلك العيوب التي يتواصل و        

 .١٩٩٥وبروتوآوالتها عام 
 

إن األنماط الجديدة للنمو والتنمية التي تأخذ الرفاه االجتماعي لكامل السكان والشواغل                    
 .البيئية في عين االعتبار هي من الحاجات المطلوبة

 
ة التي يتعين أن تتحملها بعض البلدان في              إن التكاليف البيئية واالقتصادية واالجتماعي         

المدى القصير في سياق التكامل والتحرر الذي يفضل آليات السوق يمكن قبولها فقط إذا اعتمدت                  
تدابير جدية مصاحبة للتخفيف من اآلثار على القطاعات األقل حظا في المجتمع، والتي تضمن                     

 .استدامة طويلة األجل
 

عوبة توفير وسيلة لقياس التدابير من أجل التنمية                     وعلى المستوى الوطني، إن ص             
المستدامة التي قررها مجتمع البحر المتوسط، تبين، من ناحية، أن المفهوم الجديد لم يتمكن بعد                     
من حشد جميع مجاالت المجتمع، ومن ناحية أخرى، آانت الدول بطيئة في تنفيذ بعض المقررات  

 .المتخذة
 

نطقة البحر المتوسط نشط نشاطا آبيرا، فهو يتأثر،من                وبالرغم من أن التعاون في م            
ناحية، باالفتقار إلى رؤية مشترآة وعدم آفاية التعاون بين الشرآاء العاملين الرئيسيين الحاليين                 
أو المحتملين، من ناحية أخرى، من خالل عدم التزاوج بين الموارد المتاحة للتنمية واالستثمار،                  

ويفاقم من هذه الحقيقة أن اآلثار قصيرة األجل لمقررات          . ين انجازها نظرا لنطاق المهام التي يتع     
جولة أورجواي لم تؤد إلى النتائج المتوقعة لبلدان البحر المتوسط النامية، ويمكن الحكم على ذلك                 

 .من زيادة عجز التجارة الخارجية لمعظم البلدان
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 التنمية المستدامة     وبغض النظر عن الزخم السياسي الواضح، يتطلب أي تحول تجاه                    

نماذج مرجعية تحدد وتعرض رؤية مشترآة تأخذ في االعتبار خصائص البحر المتوسط، وآذلك              
 .استراتيجية مترابطة قادرة على توجيه المراحل المختلفة لتنفيذها

 
 :تتفق األطراف المتعاقدة على ما يلي

 
 رؤية مشترآة واستراتيجية إقليمية

 
ولهذا الغرض، ستعد   . قبل المنطقة مع جميع الشرآاء المعنيين       تحديد رؤية مشترآة لمست     -١

في إطار خطة عمل البحر المتوسط مع جميع الشرآاء المعنيين استراتيجية للبحر المتوسط من أجل 
وينبغي أن  ). ٢٠٠٣عام  (التنمية المستدامة العتمادها، إذا أمكن، في اجتماعهم العادي الثالث عشر           

قبوال مسؤوال لألخطار المتوسطة وطويلة األجل والتزاما واضحا                      تعكس هذه االستراتيجية          
االقتصادية (وفي جميع القطاعات      ) اإلقليمية والوطنية والمحلية   (وتضامنا على جميع المستويات       

 :؛ وينبغي على هذه االستراتيجية أن)واالجتماعية والبيئية
 

قافية والبيئية الحالية في    تأخذ تنوع النظم السياسية واالجتماعية واالقتصادية والث        -
 عين االعتبار؛

 تسمح للدول والسلطات المحلية القيام بدورها بالكامل؛ - 
 احترام القيم المتعددة لمجتمعات البحر المتوسط؛ - 
 تعتمد على جميع عناصر المجتمع؛ - 
 تعزيز المساواة االجتماعية؛ - 
 ضمان احترام تكامل النظم اإليكولوجية؛ - 
  منهج مشترك؛استخدام - 
 تحديد المنهجيات واألدوات الكافية والترويج لها؛ - 
 الترويج لنقل التكنولوجيا األنظف والسيطرة عليها؛ - 
 الترويج للتعاون الثنائي واإلقليمي؛ - 
 األخذ في عين االعتبار مبدأ المسؤولية المشترآة، ولكن المتميزة؛ - 
  العالقة األخرى؛تشجيع التكامل والتآزر مع البرامج ذات - 
اإلعراب، على مستوى البحر المتوسط، عن أهداف ومقترحات العمل الواردة                 - 
 في االتفاقيات العالمية الرئيسية، وال سيما بشأن تغير المناخ والتنوع   
 البيولوجي والتصحر وما إلى ذلك، وآذلك توصيات لجنة األمم المتحدة   
 المستدامة؛ بالتنمية  المعنية   
 تيسير تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوآوالتها وتوصيات خطة عمل البحر  - 
 المتوسط؛  
 .بناء القدرات المطلوبة لتلبية األهداف الواردة أعاله بفعالية - 

 
العمل  إيالء أهمية خاصة، من خالل االستراتيجية اإلقليمية، لتنفيذ توصيات ومقترحات -٢

لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة، ووضع أهداف واضحة        المعتمدة أو التي ستعتمد في إطار       
إدارة الطلب على المياه والسياحة          : ووسائل آافية، من بين جملة أمور، في المجاالت التالية                  
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والصناعة والزراعة والطاقة والنقل والتجارة الحرة والبيئة واإلعالم وزيادة الوعي ومؤشرات                 
 .ام األرض وإدارة السواحل والتنمية الحضريةالتنمية المستدامة وتخطيط استخد

 
 استراتيجيات وطنية تجاه الزخم والتنفيذ

 
تضع أو تنقيح استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة بأسرع وقت ممكن يعتمد ذلك على                 -٣

 .ظروفها
 

ينبغي وضع أو تنقيح االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة طبقا للخصائص واألولويات                         
منطقة البحر                        لوطنية، يعتمد ذلك على الظروف لكي تؤخذ التطورات نحو العولمة في ا

تنقيح االستراتيجيات الوطنية وتنفيذها طبقا         /وينبغي أن يتم إعداد      . المتوسط في عين االعتبار      
لمنهج المشارآة الذي يتضمن جميع العاملين وعلى جميع مستويات المسؤولية، وينبغي أن يكون               

 . الممارسات المشابهة األخرىمترابطا مع
 وينبغي  ٢١ينبغي وضع االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في إطار جداول أعمالها للقرن             

أن تحدد األهداف الطموحة المتعلقة بالفصل بين اإلنتاج من ناحية واستهالك الطاقة واستخدام                      
 اإللتزامات الدولية بشأن اإلنتاج        وينبغي أن تجد   . الموارد والمناطق الطبيعية من ناحية أخرى          

األنظف وآذلك األهداف المقبولة عالميا للحد من االنبعاثات الملوثة التعبير عنها في                                            
وينبغي وضع األهداف الوطنية لالستهالك المستدام الذي يهدف إلى الحد          . االستراتيجيات الوطنية 

النقل الخاص والطاقة المتجددة        (من التأثير على التغييرات الهيكيلية على أنماط االستهالك                      
 ).والنفايات الصلبة والتعبئة وما إلى ذلك

 
العمل  ينبغي أن تحاول االستراتيجيات الوطنية أن تترجم التوصيات والمقترحات من أجل 

أهداف  المعتمدة أو التي ستعتمد في سياق لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة إلى 
دد، يمكن للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة أن تعد مبادئ                   وفي هذا الص    . ووسائل عملية  

 .توجيهية لوضع االستراتيجيات الوطنية
 
تنشئ في أسرع وقت ممكن، إلى إنشاء لجان وطنية للتنمية المستدامة أو أي نوع آخر من  -٤

بط العمل  هياآل المشارآة التي ينبغي أن تكون ممثلة للقوى النشطة في البلدان وذلك لدعم ترا                       
 .وتقاربه

 
تنفذ أي اصالحات تشريعية أو مالية أو تجارية أو اقتصادية ضرورية من المحتمل أن                      -٥

 :تساعد في تنفيذ االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة بما في ذلك ما يلي
 

 ترشيد النشاط االقتصادي من خالل تكامل البعد البيئي؛ - 
 

 ضمان المساواة االجتماعية؛ - 
 

 .صيانة الموارد الطبيعية وإدارتها على أساس مستدام - 
 
 :وفيما يتعلق باإلطار القانوني للتنمية المستدامة، ستقوم األطراف المتعاقدة  -٦
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 باستكمال إطارها القانوني الوطني وتنفيذه وذلك تمشيا مع االتفاقات الدولية  - 
 

 التي صدقت عليها؛  
 

 اآل الوطنية والمحلية المعنية؛باالنتهاء من تنظيم الهي - 
 

 بضمان قواعد اإلدارة العليا وجعلها مرنة إلى الحد الممكن من خالل مبدأ  - 
 

 االعانة والشفافية ومنهج المشارآة؛  
 

 .بتيسير تحقيق العدل على المستوى الوطني لضمان احترام القانون البيئي - 
كن، بمسؤولية أآبر من أجل المرآزية        ، يعهد إلى السلطات المحلية، إلى أقصى حد مم             -٧

 ٢١اإلدارة البيئية وآذلك التنمية الحضرية والريفية، وال سيما في إطار جدول أعمال القرن                                
نظرا ألن عملية    .المحلي، وضمان إدارة عليا جيدة واشتراك المجموعات الرئيسية في المجتمع،                 

تالل اإلقليمي، وآالهما من قضايا      التحضر السريعة للمناطق الساحلية بصورة خاصة وآذلك االخ         
 .التنمية المستدامة

 
القيام بمزيد من دراسة توجيه السياسة اإلقليمية وأدوات المنهجية لتكامل المناطق                               -٨

الساحلية ومواصلة رقابتها وتعزيزها داخل خطة عمل البحر المتوسط وذلك لتيسير التنفيذ، بما في                
 نظرا لألهمية االستراتيجية للسواحل، وضرورة تنفيذ               ذلك التوجيه لتطوير التشريع الوطني،             

 .مبادئ اإلدارة المتكاملة للسواحل
 

 التعاون اإلقليمي الفعال
 
اختيار ممثليهم في لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة، ينبغي أخذ السلطات /عند تعيين -٩

ديين في عين االعتبار ضرورة المحلية والمنظمات غير الحكومية والعاملين االجتماعيين االقتصا      
ومن خالل    . الحفاظ على الطابع المفتوح والمستقل ذاتيا واالستشاري والممثل لهذه الهيئة                           

الشبكات، يمكنهم االعتماد على الخبرة الماضية لألعضاء وضمان مدخالت من مجموعات أوسع             
الحكومية والعاملين  فينبغي أن يمثل األعضاء من السلطات المحلية والمنظمات غير                  . يمثلونها

الرئيسية في المجتمع وينبغي       االجتماعيين االقتصاديين أوسع نطاق ممكن من المجموعات 
 .أن يشترآوا بنشاط أآثر في عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة

 
دعم الطابع المثالي لحشد الدولة، ولدعم الطابع المتفرد للمنطقة اإليكولوجية للبحر                             ١٠

ط، واألعضاء اآلخرين للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة بتحسين اتصاالتهم لضمان            المتوس
التعميم الفعال للمعلومات بين هياآل البحر المتوسط وهياآل االتصال الوطني وال سيما جعل                         
أنشطة خطة عمل البحر المتوسط ونتائجها أآثر وضوحا للرأي العام في البحر المتوسط                                   

 .ي المهتموللمجتمع الدول
 

 أدوات الرصد والتقييم
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تقييم نظم لرقابة البيئة والتنمية الوطنية  أو وظائف مماثلة مالئمة أخرى وربطها                                 -١١
بشبكات، نظرا إلعداد التحليالت المنظورية على مستوى البحر المتوسط وآذلك جمع المعلومات             

لب بيانات مستكملة بشأن جميع         المفيدة التخاذ القرارات العامة والسياسات القطاعية التي تتط               
مجاالت النشاط البشري تقييم نظم لرقابة البيئة والتنمية الوطنية  أو وظائف مماثلة مالئمة أخرى                

 .وربطها بشبكات
 
استخدام أدوات قياس مالئمة وآذلك مؤشرات لألداء واالستجابة يمكن أن تقيم التقدم                         -١٢

من بينها األرض   (حالة بيئة البحر المتوسط وتقييمها        المحرز؛ باعتماد تدابير للتمكن من متابعة          
 .ونظرا ألن التنمية المستدامة وحماية البيئة هما وسيلتان لعمليات طويلة األجل) والبحر والساحل

 
 متابعة مقترحات العمل

 
توضع أحكام عملية لضمان أن المقترحات تنشر على الهياآل المؤسسية المعنية                                  -١٣

اآلخرين؛باإلبالغ عنها في التقارير الوطنية لتقديمها إلى خطة عمل البحر               والسلطات والعاملين    
المتوسط نظرا ألن اتفاقية برشلونة المنقحة نصت على أخذ توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية              

خطة عمل البحر المتوسط في عين االعتبار واتخاذ التدابير الضرورية العتمادها                        /المستدامة
 .لعاديةخالل اجتماعاتها ا

 
إعداد مشروعات تقدم إلى مؤسسات التمويل لتوفير وسيلة عملية لمقترحات عمل لجنة                   -١٤

البحر المتوسط للتنمية المستدامة وخطة عمل البحر المتوسط من خالل أنشطة التنفيذ الفعالة، في                
خطة إطار خطة عمل البحر المتوسط وبالتفاعل مع البلدان وفي هذا الصدد، ينبغي على عناصر                 

عمل البحر المتوسط أن تدعم قدراتها إلعداد مشروعات وإدارتها تتعلق بأولويات خطة عمل                        
 .البحر المتوسط

 
التروج لبرامج عمل أو مشروعات استراتيجية إقليمية في إطار الشراآة األوروبية                           -١٥

دامة وخطة  تناولتها لجنة البحر المتوسط للتنمية المست          المتوسطية بشأن قضايا األولوية التي 
عمل البحر المتوسط عند تنفيذ المقررات التي اتخذتها األطراف المتعاقدة، وتنفيذها الكامل على                  

 .المستوى الوطني بمشارآة جميع العاملين المعنيين
 

 التعاون اإلقليمي األوسع
 
نظرا ألن المنطقة اإليكولوجية للبحر المتوسط هي اإلطار المالئم للحوار واالعتماد                         -١٦
متبادل، ينبغي على الشرآاء األوروبيين المتوسطين وبرامج التعاون األخرى في المنطقة لوضع ال

هدف التنمية المستدامة في قلب تنفيذ أنشطتها على المستويين اإلقليمي والوطني القائم على                             
 . المساواة ومشارآة المسؤولية والتضامن

 
سط ووآاالت األمم المتحدة والبنك          الترويج لتعاون أآبر بين خطة عمل البحر المتو                 -١٧

الدولي والمؤسسات األخرى المعنية في المنطقة وتشجيعها لتأخذ في عين االعتبار األولويات                      
 :التي حددتها األطراف المتعاقدة بهدف ترشيد الوسائل وزيادة التآزر

 
 بتشجيع التعاون الرسمي بين خطة عمل البحر المتوسط وبرامجها اإلقليمية؛
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في عين اعتبار تبادل المعلومات والترويج للترابط واألهداف المكملة ألنشطة                     األخذ   
 برامجها؛

 
المتخصصين، وعلى نحو             إشراك أو حتي يعهد، إلى العاملين الحكوميين الدوليين 

 مخصص، إدارة بعض األنشطة الموضوعية؛
 

المعنية دعم أو حتي إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون مع لجنة األمم المتحدة                                 
 .بالتنمية المستدامة 
تروج لشراآة أوثق بين الشمال والجنوب لدعم المساهمات الطوعية التي تقدم على                            -١٨

المستويين اإلقليمي والثنائي لدعم أنشطة خطة عمل البحر المتوسط على نحو أفضل لتعزيز                          
مستويين القطري     التجريبية وبناء القدرات على ال                 التنمية المستدامة، وال سيما المشروعات 

 .واإلقليمي
 
تساهم بنشاط في الشبكات اإلقليمية للمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية والعاملين  -١٩

 .االجتماعيين االقتصاديين وآذلك أمانة خطة عمل البحر المتوسط في اإلعداد لقمة األرض الثانية
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 ١التذييل 
 

  لتنفيذمرآز إقليمي ووظائف أهداف
  الطوارئحاالت بروتوآول

 
 األهداف � أوال

 
 م##ن أج##ل م##نع ت##لوث البي##ئة ال##بحرية بواس##طة الس##فن  المتوس##ط ق##درات ال##دول الس##احلية ف##ي م##نطقة ال##بحر دع##م    -١

مستوى الدولي المتعلقة بمنع التلوث  ل#لقواعد ال#تي يع#ترف به#ا عامة على ال           الم#نطقة وض#مان الت#نفيذ الفع#ال ف#ي ه#ذه           
 البحرية بغض البيئة الس#فن، ومن أجل خفض التلوث ومكافحته، وإلى أقصى مدى ممكن، القضاء عليه في                بواس#طة 

 .النظر عن مصدره
 
  بواسطة السفن وتيسير التعاون فيما بين الدول الساحلية       البحرية تع#اون إقليمي في مجال منع تلوث البيئة          إقام#ة    -٢

 المواد لالس#تجابة إلى ح#وادث الت#لوث ال#تي ين#تج ع#نها أو قد ينتج عنها تصريف النفط أو                  وذل#ك ف#ي ال#بحر المتوس#ط       
 .جراءات فورية أو استجابة فورية أخرىإالخطرة والضارة األخرى والتي تتطلب 

 
 الوطنية لالستجابة إلى    ال#تي تط#لب ذل#ك، لت#نمية قدراته#ا          المتوس#ط،  ال#دول الس#احلية ف#ي م#نطقة ال#بحر            مس#اعدة    -٣

 تبادل ع#نها أو ق#د ين#تج ع#نها تص#ريف النفط أو المواد الخطرة والضارة األخرى وتيسير      ين#تج ح#وادث الت#لوث ال#تي     
 .المعلومات والتعاون التكنولوجي والتدريب

 
 الحواروتشجيع   لي#ة  والتق#نية والع#لمية والقانوني#ة والما       التش#غيلية  إط#ار لت#بادل المع#لومات بش#أن المس#ائل            توفي#ر    -٤

 المتعلق بالتعاون في منع   ال#بروتوآول والقي#ام باألعم#ال المنس#قة ع#لى األص#عدة الوط#نية واإلق#ليمية والعالمي#ة لت#نفيذ                   
 . والمواد الخطرة والضارة األخرى في حاالت الطوارئبالنفطالتلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط 

 
 لوظائفا -ثانيا

 
 عامة الالوظائف :ألف

 
 برشلونة المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة التفاقية متابعة تنفيذ البروتوآول التابع    ضمان -١

 األمانة ذات بوظائف المتوس#ط بال#نفط والم#واد الخطرة والضارة األخرى في حاالت الطوارئ، والقيام               ال#بحر ت#لوث   
 المس#ؤولة عن السياسات في مجال منع  الوط#نية تظمة للس#لطات   ول#تحقيق ه#ذا اله#دف، ت#نظيم اج#تماعات من#           . العالق#ة 

 والتعاون في حالة الطوارئ، وإبالغ اجتماعات األطراف المتعاقدة في لهالت#لوث م#ن الس#فن واالس#تعداد واالستجابة      
 .برشلونةاتفاقية 

 
ر المتوسط ومع  األنش#طة اإلق#ليمية وخط#ة عم#ل البح    مراآ#ز  عالق#ات عم#ل وثيق#ة والحف#اظ ع#ليها م#ع             إقام#ة  -٢
 تق##وم ب##دور تنس##يقي آم##ا ورد ف##ي خط##ة عم##ل ال##بحر المتوس##ط، وال س##يما       ال##تي" المتخصص##ةق##ليمية اإل الهي##ئات"

 . العلمية في المنطقةالمؤسسات
 
 . المتوسط المتعلقة بالتلوث البحريالبحر حسب االقتضاء، في أنشطة خطة عمل التعاون، -٣
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  من السفنالبحريةيئة  المتعلقة بمنع تلوث البالوظائف -باء
 
 تنفيذ القانون الدولي  تدعيم قدراتها الوطنية من أجل في ال#دول الس#احلية ف#ي منطقة البحر المتوسط      مس#اعدة  -١ 

 :بكفاءة وقواعد منع تلوث البيئة البحرية من السفن 
 

 ن ــع التلوث مـ جمع المعلومات ونشرها المتعلقة بالجوانب القانونية والتقنية لمنخالل من   )أ(
 ؛السفن 

 
م#ن خ#الل توفي#ر المس#اعدة القانوني#ة والتق#نية ف#ي جهودها لوضع قواعد وتنفيذها تطبق عل دول              )ب(

 منطقة البحر المتوسط؛
 
  تعزيز نقل التكنولوجيا؛خالل من     )ج(
 
  القيام بأنشطة التدريب؛خالل من     )د(
 
 لمتاحة؛ا الوسائلعلى آلب الدول وفي حدود  تنفيذ برامج ومشروعات تجريبية، بناء خالل من )هـ (
 
 . توفير المساعدة التقنية للدول الساحلية التي تطلب ذلكخالل من    )و(

 
 بغرض تنفيذ قواعد دولية فّعالة         في إقامة تعاون إقليمي     المتوسط الدول الساحلية في منطقة البحر         مساعدة -٢

  :لمنع التلوث البيئة البحرية بواسطة السفن 
 

ق##ليمية إل تعزي##ز الح##وار اله##ادف إلى القي##ام بأعم##ال منس##قة ع##لى األص##عدة الوط##نية وا       خ##الل م##ن )أ( 
  بناء على طلب الدول؛والعالمية،

 
  وافقت عليها األطراف المتعاقدة؛التيقليمية إل خالل المساعدة في تنفيذ البرامج امن )ب(

 
 .قليمي، بناء على طلب الدولإل القيام بدراسات عن الموضوعات ذات االهتمام اخالل من )ج( 

 
 الطوارئ المتعلقة باالستعداد واالستجابة لحوادث التلوث البحري والتعاون في حالة الوظائف � جيم

 
 : المعلومات ونشرها عنجمع -١
 

 المختص#ة المس#ؤولة ع#ن ت#لقي ال#تقارير ع#ن تلوث البحر بالنفط والمواد الضارة                  الوط#نية  الس#لطات  ��١
 مسائل المتعلقة بتدابير المساعدة بين األطراف؛ وتناول الاألخرى

 
 أو والمعدات والمنشآت في آل دولة ساحلية من أجل االستجابة للحوادث التي تسبب           بالخبراء قوائم �٢ �

 ع##لى ب##ناءيح##تمل أن تس##بب ت##لوث ال##بحر بال##نفط والم##واد الض##ارة األخ##رى، ال##تي يمك##ن أن توض##ع  
 طلب ذلك في حالة الطوارئ؛شروط معينة، تحت تصرف الدولة التي ت

 
 وذل##ك األخ##رى وخط##ط وط##رق وتق##نيات لمكافح##ة الت##لوث بال##نفط والم##واد الض##ارة عام##ة مع##لومات �٣ �

 الوطنية؛ هائطوار آان ضروريا، في إعداد خطط آلمالمساعدة البلدان في المنطقة، 
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ت الحساسية للتلوث بالنفط  خاصة للمناطق ذاأهمية الساحلية في البحر المتوسط، مع إيالء        المناطق ��٤
 هذه المعلومات من خالل نماذج التنبؤ بالمخاطر وإلعداد     استخدامويمكن  . والمواد الضارة األخرى  

 .للحساسيةخرائط بيئية 
 
 واس#تكمالها وتش#غيلها بش#أن المواد الكيميائية وخواصها       ج#زئيا  ق#اعدة بيان#ات مس#تندة ع#لى الكم#بيوتر            إنش#اء  -٢

 . والبيئة البحرية وتقنيات االستجابة وطرق المكافحةالبشرية واألخطار على الحياة
 
 البحري في حاالت الطوارئ من أجل توفير المعلومات   التلوث نظام وتشغيله بالتدريب لدعم مقررات       إقام#ة  -٣

  البحر المتوسط عن سلوك ومخاطر واالمكانيات المختلفة للعمل في حاالت الحوادثفيبس#رعة إلى الدول الساحلية    
 . تتضمن النفط والمواد الضارة األخرىالتي

 
 .واستكمالها أدلة تشغيلية ووثائق تقنية ونشرها إعداد -٤
 
 . الدول التي يقوم على خدمتها المرآزالحتياجاتالمعلومات مالئم / نظام إقليمي لالتصاالتإنشاء -٥
 
م##واد الخط##رة والض##ارة األخ##رى  ال##بحر بال##نفط والت##لوث تع##اون تك##نولوجي وب##رامج تدري##ب لمكافح##ة ت##نمية -٦

 .وتنظيم دورات تدريبية
 
 ال#تي تط#لب ذل#ك، ف#ي إع#داد ووضع اتفاقيات تشغيلية       المتوس#ط،  ال#دول الس#احلية ف#ي م#نطقة ال#بحر            مس#اعدة  -٧

 . دون إقليمية بين الدول الساحلية المجاورةأوثنائية أو متعددة األطراف 
 
 تهدف إلى تيسير التعاون بين الدول الساحلية في البحر �توجيهية ومبادئ� واستكمال ترتيبات تشغيلية إعداد -٨

 .الطوارئالمتوسط في حاالت 
 
 الت##لوث ال##بحري الع##ارض ال##تي أنش##أها مق##رر لمكافح##ة وتنش##يط وح##دة المس##اعدة ف##ي ال##بحر المتوس##ط ت#نظيم  -٩

بالشروط الواردة في ) ١٩٩٣بر أآتو/األول تشرين ١٥ � ٢١أنطاليا،  (المتعاقدةاالج#تماع الع#ادي الثامن لألطراف      
 .هذا المقرر

 
 تطلب ذلك في حالة الطوارئ، في الحصول على         التي ال#دول الس#احلية ف#ي م#نطقة البحر المتوسط،            مس#اعدة  -١٠

 المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر    ال#بروتوآول المس#اعدة م#ن األط#راف األخ#رى ف#ي           
 أو عندما ال توجد  ومنع التلوث من السفن،اد الخط#رة والضارة األخرى في حاالت الطوارئ      والم#و  بال#نفط المتوس#ط   
 . للمساعدة في المنطقة، في الحصول على مساعدة دولية من خارج المنطقةإمكانيات
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 ٢التذييل 
 

 التعاون والتنسيق مع الشرآاء
 

) ١٩٩٩أآتوبر /مالطة، تشرين األول(مع أخذ توصيات االجتماع العادي الحادي عشر لألطراف المتعاقدة 
في عين االعتبار، والوثائق المختلفة التي وضعتها خطة عمل البحر المتوسط بشأن مسألة شرآاء الخطة،                 

أثينا، (واجتماع جهات االتصال الوطنية        ) ٢٠٠١مايو  /برص، آيار ق(ومقرر مكتب األطراف المتعاقدة        
 :أعدت األمانة المقترح التالي) ٢٠٠١سبتمبر /أيلول

 
 معايير مشترآة مقترحة من أجل اإلدراج واالحتفاظ على قائمة الشرآاء

 
 وجود دستور قانوني؛ ١
 وجود مكتب منتخب بانتظام أو هيئة مماثلة؛ ٢
 قة في بلد من بلدان البحر المتوسط؛إنشاء مقر أو مكاتب ذات عال ٣
 .القدرة على المشارآة في أهداف خطة عمل البحر المتوسط ٤

 
 *معايير إضافية من أجل االحتفاظ على القائمة

 
 توفير معلومات منتظمة لخطة عمل البحر المتوسط؛ ١
 المساهمة واالشتراك في أنشطة ومشروعات خطة عمل البحر المتوسط؛ ٢
 مل البحر المتوسط؛حضور اجتماعات خطة ع ٣
 .المساهمة في شبكات البحر المتوسط بنشاط  ٤

 
 إجراءات التطبيق واالختيار

 
ينبغي إرسال الطلب من أجل الحصول على وضع شريك إلى األمانة بمدة ثالثة أشهر على األقل قبل                              

 :وينبغي أن يشمل الطلب. اجتماع جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط
 
 نظمة وآيفية تلبيتها للمعايير المطلوبة؛بيان مختصر عن الم أ

 
 نسخة من قوانينها أو الدستور؛ ب
 
 إشارة إلى المساهمة التي يمكن أن توفرها ألهداف خطة عمل البحر المتوسط؛ ج
 

وعقب تسلم الطلب، ستوزع األمانة نسخا على األطراف المتعاقدة التي تتخذ مقررا نهائيا خالل اجتماعها                  
 .العادي

________________ 
 ستنطبق حسب االقتضاء *
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 قائمة الشرآاء
 

أما . تنقح األطراف المتعاقدة، آل سنتين ، قائمة الشرآاء وتأخذ في االعتبار المعايير الموافق عليها                              
الشرآاء الذين ال يشارآون في عمل واجتماعات خطة عمل البحر المتوسط خالل سنتين متتاليتين يجرى                   

 .حذفهم من قائمة الشرآاء
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

UNEP(DEC)/MED IG.13/8 
ANNEX V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرفق الثاني
 الميزانية البرنامجية الموافق عليها

٢٠٠٣-٢٠٠٢لفترة السنتين   
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 موجز مخصصات الميزانية بالدوالرات األمريكية

 
 
 الميزانية الموافق عليها

 )بالدوالرات األمريكية(
المعتمدةالميزانية   

)بالدوالرات األمريكية(    
2003 2002 2001 2000   

  التكاليف اإلدارية والتشغيلية�أوال     
  وحدة التنسيق، أثينا، اليونان-١    

 تكاليف موظفي األمانة والتشغيل - 905,500 921,000 614,838 628,532
 موظفو مدبول - 428,000 435,000 356,474 364,957
 تكاليف التشغيل التي تغطيها المساهمة النظيرة اليونانية - 400,000 400,000 400,000 400,000
  الوآاالت المتعاونة مع مدبول-٢ 269,500 273,600 259,296 262,270
  المرآز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري في البحر المتوسط-٣ 573,000 585,000 647,005 640,063
  مرآز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء-٤ 480,000 490,500 501,000 507,000
  مرآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية-٥ 364,000 375,000 384,000 394,000
  مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة-٦ 291,000 295,500 312,500 314,500

  مرآز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد-٧ 0 0 0 0
  مرآز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف-٨ 0 0 0 0

 المجموع الفرعي  3,711,000 3,775,600 3,475,112 3,511,321
 *تكاليف دعم البرنامج  430,430 438,828 399,765 404,472

 التكاليف اإلدارية والتشغيليةمجموع  4,141,430 4,214,428 3,874,877 3,915,792
 
 

 . في المائة على المساهمة اليونانية النظيرة١٣ال تفرض تكاليف دعم البرنامج بنسبة  *
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 موجز مخصصات الميزانية باليورو
 
 

 الميزانية الموافق عليها
 )باليورو(

 الميزانية المعتمدة
    )باليورو(

2003 2002 2001 2000    

 ليف اإلدارية والتشغيلية التكا�أوال     
  وحدة التنسيق ، أثينا، اليونان-١     

 تكاليف موظفي األمانة والتشغيل -  996,050 1,013,100 676,321 691,385
 موظفو مد بول -  470,800 478,500 392,121 401,452
 يرة اليونانيةتكاليف التشغيل التي تغطيها المساهمة النظ - 440,000 440,000 440,000 440,000
  الوآاالت المتعاونة مع مدبول-٢  296,450 300,960 285,226 288,497
  المرآز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري في البحر المتوسط-٣ 630,300 643,500 711,705 704,069
 ء مرآز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقا-٤ 528,000 539,550 551,100 557,700
  مرآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية-٥ 400,400 412,500 422,400 433,400
 مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة -٦ 320,100 325,050 343,750 345,950

  مرآز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد-٧ 0 0 0 0
 نشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف مرآز األ-٨ 0 0 0 0

المجموع الفرعي   4,082,100 4,153,160 3,822,624 3,862,453  
 *تكاليف دعم البرنامج  473,473 482,711 439,741 444,919

 مجموع التكاليف اإلدارية والتشغيلية 4,555,573 4,635,871 4,262,365 4,307,371
 
 

 . في المائة على المساهمة اليونانية النظيرة١٣ة ال تفرض تكاليف دعم البرنامج بنسب *
 

ويعتبر دوالر الواليات : ٢٠٠١سبتمبر / يuورو حسuب معuدالت الصuرف الرسuمية لألمuم المuتحدة فuي شuهر أيuلول          ١٫١٠= الuدوالر األمuريكي    :  معuدل الصuرف    :مالحظuة 
 المتحدة العملة المرجعية



UNEP(DEC)/MED IG.13/8 
Annex V 
 page 4  

 

 األنشطة بالدوالرات األمريكية
 

  عليهاالميزانية الموافق
 بالدوالرات األمريكية

 الميزانية المعتمدة
    بالدوالرات األمريكية

2003 2002 2001 2000    
  األنشطة�ثانيا       

 مجموع األنشطة التي تمول     
  تنسيق البرنامج-١  468,000 414,000 625,288 596,721
 ته منع التلوث ومكافح-٢  933,000 776,000 1,015,000 906,000
  حماية التنوع البيولوجي-٣  273,000 253,000 353,000 305,000
  اإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية-٤ 244,000 307,000 380,000 460,000
  تكامل البيئة والتنمية-٥ 310,000 305,000 327,000 317,000

 المجموع الفرعي  2,228,000 2,055,000 2,700,288 2,584,721
 %)١٣(تكاليف دعم البرنامج   218,270 196,040 300,175 285,252

 مجموع األنشطة الممولة 2,446,270 2,251,040 3,000,463 2,869,973
 
 
 
 الميزانية الموافق عليها

 )بالدوالرات األمريكية(
 الميزانية المعتمدة

     )بالدوالرات األمريكية(
2003 2002 2001 2000     

        

     
  األنشطة التي تمول من خالل الصندوق االستئماني للبحر المتوسط� ألف

 )باستثناء المساهمة الطوعية لالتحاد األوروبي( 
  تنسيق البرنامج-١  385,000 360,000 560,375 515,000
  منع التلوث ومكافحته-٢  847,000 730,000 983,000 844,000
 اية التنوع البيولوجي حم-٣  123,000 143,000 198,000 185,000
  اإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية-٤ 104,000 90,000 200,000 305,000
  تكامل البيئة والتنمية-٥ 220,000 185,000 237,000 215,000

2,064,000 2,178,375  المجموع الفرعي  1,679,000 1,508,000
 امجتكاليف دعم البرن  218,270 196,040 276,689 261,820

2,325,820 2,455,064  مجموع األنشطة الممولة من خالل الصندوق االستئماني للبحر المتوسط 1,897,270 1,704,040

      
 
  

 الميزانية الموافق عليها
 )بالدوالرات األمريكية(

 الميزانية المعتمدة
     )بالدوالرات األمريكية(

2003 2002 2001 2000     
 شطة التي تمول من خالل المساهمة الطوعية لالتحاد األوروبي األن�باء         

  تنسيق البرنامج-١  83,000 54,000 64,913 81,721
  منع التلوث ومكافحته-٢  86,000 46,000 32,000 62,000

  حماية التنوع البيولوجي-٣  150,000 110,000 155,000 120,000
 دارة المستدامة للمناطق الساحلية اإل-٤ 140,000 217,000 180,000 155,000
  تكامل البيئة والتنمية-٥ 90,000 120,000 90,000 102,000
 المجموع الفرعي  549,000 547,000 521,913 520,721
 %)٤٫٥(تكاليف دعم البرنامج   0 0 23,486 23,432

 الطوعية لالتحاد األوروبيمجموع األنشطة الممولة من خالل المساهمة  549,000 547,000 545,399 544,153
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 األنشطة باليورو
 
 الميزانية الموافق عليها

 )باليورو(
 الميزانية المعتمدة

    )باليورو(
2003 2002 2001 2000    

  األنشطة�ثانيا       
 مجموع األنشطة التي تمول     

  تنسيق البرنامج-١  514,800 455,400 687,817 656,393
996,600 1,116,500   منع التلوث ومكافحته-٢  1,026,300 853,600
  حماية التنوع البيولوجي-٣  300,300 278,300 388,300 335,500
  اإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية-٤ 268,400 337,700 418,000 506,000
  تكامل البيئة والتنمية-٥ 341,000 335,500 359,700 348,700

2,843,193 2,970,317  المجموع الفرعي  2,450,800 2,260,500
 %)١٣(تكاليف دعم البرنامج   240,097 215,644 330,192 313,778

3,156,971 3,300,509  مجموع األنشطة الممولة من خالل الصندوق االستئماني للبحر المتوسط 2,690,897 2,476,144
 
 
 
 الميزانية الموافق عليها

 )باليورو(
 الميزانية المعتمدة

     )باليورو(
2003 2002 2001 2000     

       

     
  األنشطة التي تمول من خالل الصندوق االستئماني للبحر المتوسط�ألف 

 )باستثناء المساهمة الطوعية لالتحاد األوروبي( 
  تنسيق البرنامج-١  423,500 396,000 616,413 566,500
928,400 1,081,300  منع التلوث ومكافحته -٢  931,700 803,000
  حماية التنوع البيولوجي-٣  135,300 157,300 217,800 203,500
  اإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية-٤ 114,400 99,000 220,000 335,500
  تكامل البيئة والتنمية-٥ 242,000 203,500 260,700 236,500

2,270,400 2,396,213 ع الفرعيالمجمو  1,846,900 1,658,800  
 تكاليف دعم البرنامج  240,097 215,644 304,358 288,002

2,558,402 2,700,570  مجموع األنشطة الممولة من خالل الصندوق االستئماني للبحر المتوسط 2,086,997 1,874,444
 
 
 
 الميزانية الموافق عليها

 )باليورو(
 الميزانية المعتمدة

     )باليورو(
2003 2002 2001 2000     

  األنشطة التي تمول من خالل المساهمة الطوعية لالتحاد األوروبي�باء         
  تنسيق البرنامج-١  91,300 59,400 71,404 89,893
  منع التلوث ومكافحته-٢  94,600 50,600 35,200 68,200

  حماية التنوع البيولوجي-٣  165,000 121,000 170,500 132,000
  اإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية-٤ 154,000 238,700 198,000 170,500
  تكامل البيئة والتنمية-٥ 99,000 132,000 99,000 112,200
 المجموع الفرعي  603,900 601,700 574,104 572,793
 )%٤٫٥(تكاليف دعم البرنامج   0 0 25,835 25,776

  الممولة من المساهمة الطوعية لالتحاد األوروبيمجموع األنشطة 603,900 601,700 599,939 598,569
 

ويعتبر دوالر الواليات : ٢٠٠١سبتمبر / يuورو حسuب معuدالت الصuرف الرسuمية لألمuم المuتحدة فuي شuهر أيuلول          ١٫١٠= الuدوالر األمuريكي    :  معuدل الصuرف    :مالحظuة 
 المتحدة العملة المرجعية
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 )بالدوالرات األمريكية(وتشغيل وحدة التنسيق والمراآز مجموع الميزانية الذي يشمل تكاليف أنشطة وإدارة 

 
 الميزانية الموافق عليها

 )بالدوالرات األمريكية(
 الميزانية المعتمدة

     )بالدوالرات األمريكية(
2003 2002 2001 2000     

 وحدة التنسيق، أثينا، اليونان          
 طةمجموع األنش  468,000 414,000 650,288 621,721

1,393,488 1,371,311  مجموع التكاليف اإلدارية  1,733,500 1,756,000
2,015,209 2,021,599  المجموع  2,201,500 2,170,000

 مدبول          
 مجموع األنشطة  699,000 630,000 730,000 765,000
 ت المتعاونةمجموع التكاليف اإلدارية لمدبول والوآاال 269,500 273,600 259,296 262,270

1,027,270  المجموع  968,500 903,600 989,296

          
المرآز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري في البحر

 المتوسط
 مجموع األنشطة  189,000 141,000 285,000 181,000
 مجموع التكاليف اإلدارية  573,000 585,000 647,005 640,063
 المجموع  762,000 726,000 932,005 821,063

 مرآز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء        
 مجموع األنشطة  225,000 230,000 250,000 255,000
 مجموع التكاليف اإلدارية  480,000 490,500 501,000 507,000
 المجموع  705,000 720,500 751,000 762,000

 مج األعمال ذات األولويةمرآز األنشطة اإلقليمية لبرنا    
 مجموع األنشطة  324,000 340,000 352,000 367,000
 مجموع التكاليف اإلدارية  364,000 375,000 384,000 394,000
 المجموع  688,000 715,000 736,000 761,000

 مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة   
 مجموع األنشطة  273,000 253,000 373,000 335,000
 مجموع التكاليف اإلدارية  291,000 295,500 312,500 314,500
 المجموع  564,000 548,500 685,500 649,500

 مرآز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد  
 مجموع األنشطة  50,000 47,000 60,000 60,000

 مجموع التكاليف اإلدارية  0 0 0 0
 المجموع  50,000 47,000 60,000 60,000

 مرآز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف          
 مجموع األنشطة  0 0 0 0
 مجموع التكاليف اإلدارية  0 0 0 0
 المجموع  0 0 0 0

 تكاليف دعم البرنامج  648,700 634,868 699,939 689,724
6,785,766 6,875,340  وع الكليالمجم   6,587,700 6,465,468
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 )باليورو(مجموع الميزانية الذي يشمل تكاليف أنشطة وإدارة وتشغيل وحدة التنسيق والمراآز 

 

     
2003 2002 2001 2000    

 وحدة التنسيق، أثينا، اليونان          
 مجموع األنشطة  514,800 455,400 715,317 683,893

1,532,837 1,508,443  مجموع التكاليف اإلدارية  1,906,850 1,931,600
2,216,730 2,223,759  المجموع  2,421,650 2,387,000

 مدبول          
 مجموع األنشطة  768,900 693,000 803,000 841,500
 مجموع التكاليف اإلدارية لمدبول والوآاالت المتعاونة 296,450 300,960 285,226 288,497

1,129,997 1,088,226  المجموع  1,065,350 993,960

          
المرآز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري في 

 البحر المتوسط
 مجموع األنشطة  207,900 155,100 313,500 199,100
 مجموع التكاليف اإلدارية  630,300 643,500 711,705 704,069
903,169 1,025,205  المجموع  838,200 798,600

 مرآز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء        
 مجموع األنشطة  247,500 253,000 275,000 280,500
 مجموع التكاليف اإلدارية  528,000 539,550 551,100 557,700
 المجموع  775,500 792,550 826,100 838,200

 مرآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية    
 مجموع األنشطة  356,400 374,000 387,200 403,700
 مجموع التكاليف اإلدارية  400,400 412,500 422,400 433,400
 المجموع  756,800 786,500 809,600 837,100

 مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة      
 مجموع األنشطة  300,300 278,300 410,300 368,500
 مجموع التكاليف اإلدارية  320,100 325,050 343,750 345,950
 المجموع  620,400 603,350 754,050 714,450

 مرآز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد    
 مجموع األنشطة  55,000 51,700 66,000 66,000

 مجموع التكاليف اإلدارية  0 0 0 0
 المجموع  55,000 51,700 66,000 66,000

 مرآز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف          
 مجموع األنشطة  0 0 0 0
 مجموع التكاليف اإلدارية  0 0 0 0
 المجموع  0 0 0 0

 تكاليف دعم البرنامج  713,570 698,355 769,933 758,697
7,464,342 7,562,874  المجموع الكلي   7,246,470 7,112,015

 
ويعتبر دوالر الواليات : ٢٠٠١سبتمبر / يuورو حسuب معuدالت الصuرف الرسuمية لألمuم المuتحدة فuي شuهر أيuلول          ١٫١٠= لuدوالر األمuريكي    ا:  معuدل الصuرف    :مالحظuة 

 المتحدة العملة المرجعية
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 )بالدوالرات األمريكية(مصادر التمويل 

  

  الدخل�ألف  2002 2003
5,035,706 4,985,847  لبحر المتوسطالمساهمات في الصندوق االستئماني ل
 المساهمة النظيرة اليونانية 400,000 400,000
 المساهمة النظيرة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 50,000 50,000

5,485,706 5,435,847  مجموع المساهمات

  والسنوات السابقة٢٠٠٠/٢٠٠١التعهدات غير المدفوعة عن  1,200,000
 )تقدير متوسط(

 )مقدرة (٢٠٠٢-٢٠٠١فوائد البنك  450,000
 مجموع الدخل المتوقع 12,571,553

  االلتزامات�باء     
5,575,321 5,653,487  االلتزامات
 تكاليف دعم البرنامج 676,453 666,292

 مجموع االلتزامات 12,571,553
 
 

  الدخل�ألف  2002 2003

 المساهمة الطوعية من االتحاد األوروبي 545,400 544,153
  االلتزامات�باء     

 أنشطة ممولة من المساهمة الطوعية لالتحاد األوروبي 521,913 520,721
   

 مجموع االلتزامات 545,399 544,153
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 )باليورو(مصادر الميزانية 

 

  الدخل�ألف  2002 2003

5,539,277 5,484,432  ماني للبحر المتوسطالمساهمات في الصندوق االستئ
 المساهمة النظيرة اليونانية 440,000 440,000
 المساهمة النطيرة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 55,000 55,000

6,034,277 5,979,432  مجموع المساهمات

1,320,000 
  والسنوات السابقة٢٠٠٠/٢٠٠١التعهدات غير المدفوعة عن 

 )تقدير متوسط(
 )مقدرة (٢٠٠٢-٢٠٠١نك فوائد الب 495,000
 مجموع الدخل المتوقع 13,828,709

  االلتزامات�باء     
6,132,853 6,218,836  االلتزامات
 تكاليف دعم البرنامج 744,099 732,921

 مجموع االلتزامات 13,828,708
 
 
 

  الدخل�ألف  2002 2003
 المساهمة الطوعية من االتحاد األوروبي 599,940 598,568

  االلتزامات�باء     

572,793 574,104 
 أنشطة ممولة من المساهمة الطوعية لالتحاد األوروبي

25,776 25,835  
 مجموع االلتزامات 599,939 598,569

 
 

ويعتبر دوالر الواليات : ٢٠٠١سبتمبر /هر أيuلول  يuورو حسuب معuدالت الصuرف الرسuمية لألمuم المuتحدة فuي شu         ١٫١٠= الuدوالر األمuريكي    :  معuدل الصuرف    :مالحظuة 
 المتحدة العملة المرجعية
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 )بدوالرات الواليات المتحدة (٢٠٠٣-٢٠٠٢اشتراآات الفترة 

 

االشتراآات العادية في الصندوق 
 *٢٠٠٣االستئماني لعام 

 )بالدوالرات األمريكية(

االشتراآات العادية في الصندوق 
 *٢٠٠٢االستئماني لعام 

 )دوالرات األمريكيةبال(

االشتراآات العادية في الصندوق 
 ٢٠٠١االستئماني لعام 

 )بالدوالرات األمريكية(

النسبة 
المئوية  األطراف المتعاقدة

 ألبانيا 0.07 3,455 3,490 3,525
 الجزائر 1.05 51,834 52,352 52,876
 البوسنة والهرسك 0.3 14,810 14,958 15,108
 آرواتيا 0.97 47,883 48,362 48,846
 قبرص 0.14 6,911 6,980 7,050

 االتحاد األوروبي 2.5 123,413 124,647 125,894
 مصر 0.49 24,189 24,431 24,676

 فرنسا 37.97 1,874,382 1,893,125 1,912,057
 اليونان 2.81 138,714 140,102 141,503
 إسرائيل 1.47 72,566 73,291 74,024

 إيطاليا 31.37 1,548,574 1,564,060 1,579,700
 لبنان 0.07 3,455 3,490 3,525

 ليبيا 1.97 97,249 98,222 99,204
 مالطة 0.07 3,455 3,490 3,525
 موناآو 0.07 3,455 3,490 3,525

 المغرب 0.28 13,823 13,961 14,101
 سلوفينيا 0.67 33,074 33,405 33,739

 اأسباني 14.99 739,978 747,378 754,852
 سورية 0.28 13,823 13,961 14,101
 تونس 0.21 10,367 10,470 10,575

 ترآيا 2.25 111,071 112,182 113,304
 المجموع الفرعي 100 4,936,483 4,985,847 5,035,706

 )اليونان(البلد المضيف    400,000 400,000 400,000

50,000 
50,000 50,000   

متحدةصندوق البيئة لبرنامج األمم ال
 للبيئة

 المجموع   5,386,483 5,435,847 5,485,706
 

 .ئماني للبحر المتوسطت في الصندوق االس٢٠٠١ عن االشتراآات العادية لعام %١ زيادة بنسبة ٢٠٠٢تمثل اشتراآات عام   *
 

 .ئماني للبحر المتوسطت في الصندوق االس٢٠٠٢ عن االشتراآات العادية لعام %١ زيادة بنسبة ٢٠٠٣تمثل اشتراآات عام  **
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 )باليورو (٢٠٠٣-٢٠٠٢اشتراآات الفترة 

 
االشتراآات العادية في الصندوق 

 **٢٠٠٣االستئماني لعام 
 )باليورو(

االشتراآات العادية في الصندوق 
 *٢٠٠٢االستئماني لعام 

 )باليورو(

االشتراآات العادية في الصندوق 
 ٢٠٠١االستئماني لعام 

 )باليورو(

النسبة 
ئويةالم  األطراف المتعاقدة

 ألبانيا 0.07 3,801 3,839 3,877
 الجزائر 1.05 57,017 57,587 58,163
 البوسنة والهرسك 0.3 16,291 16,454 16,619
 آرواتيا 0.97 52,672 53,198 53,730
 قبرص 0.14 7,603 7,679 7,755

 االتحاد األوروبي 2.5 135,755 137,112 138,483
 مصر 0.49 26,608 26,874 27,143

 فرنسا 37.97 2,061,820 2,082,438 2,103,262
 اليونان 2.81 152,586 154,112 155,653
 إسرائيل 1.47 79,822 80,621 81,427

 إيطاليا 31.37 1,703,431 1,720,466 1,737,670
 لبنان 0.07 3,801 3,839 3,877

 ليبيا 1.97 106,974 108,044 109,124
 مالطة 0.07 3,801 3,839 3,877
 موناآو 0.07 3,801 3,839 3,877

 المغرب 0.28 15,205 15,357 15,511
 سلوفينيا 0.67 36,382 36,746 37,113

 أسبانيا 14.99 813,976 822,116 830,337
 سورية 0.28 15,205 15,357 15,511
 تونس 0.21 11,403 11,517 11,632

 ياترآ 2.25 122,178 123,400 124,634
 المجموع الفرعي 100 5,430,131 5,484,432 5,539,277

 )اليونان(البلد المضيف    440,000 440,000 440,000

55,000 
55,000 55,000   

صندوق البيئة لبرنامج األمم المتحدة
 للبيئة

 المجموع   5,925,131 5,979,432 6,034,277
 
 

 .ئماني للبحر المتوسطت في الصندوق االس٢٠٠١ االشتراآات العادية لعام  عن%١ زيادة بنسبة ٢٠٠٢تمثل اشتراآات عام   *
 

 .ئماني للبحر المتوسطت في الصندوق االس٢٠٠٢ عن االشتراآات العادية لعام %١ زيادة بنسبة ٢٠٠٣تمثل اشتراآات عام  **
 

ويعتبر دوالر الواليات : ٢٠٠١سبتمبر /مuم المuتحدة فuي شuهر أيuلول      يuورو حسuب معuدالت الصuرف الرسuمية لأل     ١٫١٠= الuدوالر األمuريكي    :  معuدل الصuرف    :مالحظuة 
 المتحدة العملة المرجعية
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العينية لألطراف المتعاقدة المستضيفة لمراآز األنشطة اإلقليمية ووآاالت األمم /المساهمات النظيرة المقدرة النقدية

 الغ إلى برنامج األمم المتحدة للبيئةوقدمت المراآز والوآاالت المب. المتحدة المشارآة في برنامج مدبول
 

 
2003 

 )بآالف الدوالرات(

 
2002 

 )بآالف الدوالرات(

 
 

 البلدان
مرآuuuز األنشuuuطة اإلقuuuليمية لuuuبرنامج     آرواتيا 150 150

 األعمال ذات األولوية 
مرآuuuuuuز األنشuuuuuuطة اإلقuuuuuuليمية لuuuuuuلخطة     فرنسا  440 440

 الزرقاء 
ليمية الستشuuعار مرآuuز األنشuuطة اإلقuu   إيطاليا  ؟300 ؟300

 البيئة عن بعد 
المرآuuuuز اإلقuuuuليمي لالسuuuuتجابة لحuuuuاالت     مالطة  80 80

 طوارئ التلوث البحري 
مرآuuuuز األنشuuuuطة اإلقuuuuليمية لإلنuuuuتاج   أسبانيا  *625 

 األنظف 
مرآuuuز األنشuuuطة اإلقuuuليمية للمuuuناطق     تونس 90 90

 المتمتعة بحماية خاصة 
 وآاالت األمم المتحدة  
      مدبول ة الصحة العالميةمنظم 100 100

 المنظمة العالمية لألرصاد الجوية   مدبول 40 40

     مدبول الوآالة الدولية للطاقة الذرية 360 360

 اللجنة األقيانوغرافية     مدبول/اليونسكو ؟80 ؟80
 الحكومية الدولية

 
 .ما زالت في االنتظار) ؟(جميع األرقام التي أمامها عالمة استفهام  

 .أرقام مؤقتة تخضع لموافقة الحكومة اإلسبانية *
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 التنسيق -أوال 

 
 العنصر القانوني  ألف -أوال

 
     )بالدوالرات األمريكية(الميزانية الموافق عليها 

  2003  النشاط المكتب     2002      
EXT EU UNEP MTF EXT EU UNEP MTF     

      15,000       15,000 MEDU المساعدة القانونية إلى األمانةتقديم  

    10,000 20,000     10,000 20,000 MEDU 
تقديم المساعدة إلى البلدان لوضع تشريعاتها الوطنية        
والفرض الوطني آلليات الرقابة لتنفيذ االتفاقية                    

 وبروتوآوالتها
        20,000 15,000   20,000 MEDU برنامج تدريب عن القانون البيئي 

    10,000 15,000     10,000 15,000 MEDU تقديم المساعدة للبلدان لوضع نظمها لإلبالغ 
0 0 20,000 50,000 20,000 15,000 20,000 70,000  المجموع الفرعي لألنشطة  

 
 

 )ال ينطبق(اإلطار المؤسسي    باء�أوال 
 
 

 لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة  جيم�أوال 
 

     بالدوالرات األمريكية(موافق عليها الميزانية ال
 األنشطة المكتب     2002       2003  

EXT EU UNEP MTF EXT EU UNEP MTF    

20,000 31,721   20,000 20,000 9,913   10,375 MEDU  دعم البلدان والشرآاء لتنفيذ ومتابعة توصيات لجنة
 البحر المتوسط للتنمية المستدامة

20,000     10,000 20,000 5,000   20,000 MEDU 
دعم البلدان والشرآاء لتنفيذ ومتابعة توصيات لجنة 

 البحر المتوسط للتنمية المستدامة 
 )خبراء ودورات عمل(

50,000 20,000 10,000 10,000 50,000 * 10,000   30,000 MEDU  أنشطة تمهيدية لوضع توجيه استراتيجي
  في البحر المتوسطواستراتيجية للتنمية المستدامة

90,000 51,721 10,000 40,000 90,000 24,913 0 60,375  المجموع الفرعي لألنشطة  
 
 .قدمت حكومة أسبانيا األموال من أجل التوجيه االستراتيجي بما في ذلك تنظيم حلقة عمل *
 

 )ال ينطبق( والشراآة التعاون  دال �أوال 
 

MEDU :توسط وحدة تنسيق خطة عمل البحر المMTF : ،الصندوق االستئماني للبحر المتوسطEXT : تمويل خارجيEU :االتحاد األوروبي 
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 المنظمات غير الحكومية والمنظمات الشرآاء اآلخرين  هاء�أوال 

 
     )بالدوالرات األمريكية(الميزانية الموافق عليها 

 النشاط المكتب    2002      2003  
EXT EU  MTF EXT EU  MTF     

50,000 30,000  30,000 50,000 10,000  50,000 MEDU  دعم المنظمات غير الحكومية والعاملين الرئيسيين
 اآلخرين

50,000 30,000  30,000 50,000 10,000  مجموع األنشطة   50,000 
 

 االجتماعات والمؤتمرات المنظمة في إطار خطة عمل البحر المتوسط  واو�أوال 
 

)بالدوالرات األمريكية(انية الموافق عليها الميز     
 األنشطة المكتب     2002      2003  

EXT EU   MTF EXT EU   MTF   

200,000      50,000 *         MEDU 

اجuتماعات جهات االتصال الوطنية لخطة عمل       
الuuبحر المتوسuuط للuuنظر فuuي الuuتقدم المحuuرز فuuي    

-٢٠٠٤جية خطuuuuة العمuuuuل والميuuuuزانية الuuuuبرنام
 لألطراف ١٣، يعقuبها االجuتماع العuادي      ٢٠٠٥

المuتعاقدة السuتعراض والموافقuuة عuلى الميuuزانية    
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤البرنامجية للفترة 

        30,000     50,000 * MEDU   نميةuuط للتuuبحر المتوسuuنة الuuثامن للجuuتماع الuuاالج
 المستدامة

40,000     40,000 *         MEDU uuتماع التاسuuنمية االجuuط للتuuبحر المتوسuuنة الuuع للج
 المستدامة

      20,000       20,000 MEDU      طuuبحر المتوسuuنة الuuه لجuuنة توجيuuتماعات لجuuاج
 )مرة واحدة في السنة(للتنمية المستدامة 

      20,000       40,000 MEDU 

) مuuuuuرتان فuuuuuي السuuuuuنة   (اجuuuuuتماعات المكuuuuuتب  
السuuuتعراض الuuuتقدم المحuuuرز فuuuي خطuuuة العمuuuل  

 uم المشورة لألمانة عن المسائل الناشئة منذ  وتقدي
اجuuتماع األطuuراف المuuتعاقدة وإقuuرار تعديuuالت     

 الميزانية/على البرنامج

      5,000       5,000 MEDU 
اجuتماع مدراء مراآز األنشطة اإلقليمية ووحدة       
التنسuuيق لuuبرمجة وتنسuuيق أنشuuطة خطuuة عمuuل      

 )مرة واحدة في السنة(البحر المتوسط 

60,000     20,000         MEDU          براء المعينين من حكوماتuثاني للخuتماع الuاالج
 البحر المتوسط بشأن المسؤولية والتعوض

      10,000       10,000 MEDU 
مؤتمuuuرات عuuuرض مشuuuروعات بuuuرنامج إدارة    

بمشuuارآة مراآuuز األنشuuطة  (المuuناطق السuuاحلية  
 )اإلقليمية

      15,000       10,000 MEDU uuنظيم  توفيuuلقة بتuuتوقعة المتعuuر المuuتكاليف غيuuر ال
 االجتماعات

              10,000 MEDU      تماع موظفي المالية واإلدارة لتنسيق صياغةuاج
 .المشروعات والرصد والميزانية والسفر الخ

 المجموع الفرعي لألنشطة   145,000   0 30,000 180,000   0 300,000
 

 .اهمة من البلد المضيفاألرقام إشارية؛ في انتظار مس •
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 )ال ينطبق(التنفيذ المالي   زاي�أوال 

 
 اإلعالم والوعي الجماهيري والمشارآة  حاء �أوال 

 
     بالدوالرات األمريكية(الميزانية الموافق عليها 

  2003  النشاط المكتب     2002      
EXT EU UNEP MTF EXT EU UNEP MTF     

      50,000       50,000 MEDU 
إعuداد وتحرير وترجمة وطبع ونشر آتيبات، بما في   
ذلuuuك االرتقuuuاء بصuuuفحة ويuuuب خطuuuة عمuuuل الuuuبحر       

 المتوسط

      40,000       40,000 MEDU 
إعuuداد وتحريuuر وتuuرجمة وطuuبع ونشuuر مجuuلة خطuuة     

بالعuuربية (أمuuواج المتوسuuط  "عمuuل الuuبحر المتوسuuط   
 )واإلنجليزية والفرنسية

    10,000 10,000     10,000 10,000 MEDU   لوعيuuuuuالت لuuuuuنية وحمuuuuuر وطuuuuuداد تقاريuuuuuم إعuuuuuدع
 الجماهيري

    10,000 20,000     10,000 40,000 MEDU 
إعuuداد مجموعuuة مuuواد إعالميuuة لuuلجمهور والصuuحافة 
بمuuuا فuuuي ذلuuuك مuuuواد محuuuددة لuuuلقمة العالميuuuة للتuuuنمية   

 المستدامة

        10,000 15,000     MEDU  بادئ توجيuuuداد مuuuي    إعuuuالم والوعuuuليمية لإلعuuuة إقuuuهي
 الجماهيري والمشارآة

        30,000   10,000 20,000 MEDU       اياuuة القضuuأن تغطيuuالم بشuuنيين اإلعuuل لمهuuلقة عمuuح
  اإلقليمية�البيئية واستعراض المبادئ التوجيهية 

30,000     15,000         MEDU 
حuuلقة عمuuل لمهuuنيين اإلعuuالم المتخصصuuين لuuتغطية     

مع مرآز  ( المتعلقة بإدارة المناطق الساحلية      المسائل
 )دون إقليمية) (برنامج األعمال ذات األولوية

30,000     10,000         MEDU 
حuuلقة عمuuل لمهuuنيين اإلعuuالم المتخصصuuين لuuتغطية     

مع مرآز اإلنتاج (المسuائل المتعلقة باإلنتاج األنظف      
 )دون إقليمية (�) األنظف

      10,000       15,000 MEDU       بحرuuل الuuة عمuuنية لخطuuتقارير التقuuر الuuدار ونشuuإص
 المتوسط

      10,000       10,000 MEDU خدمات المكتبة، مساعدة البلدان والشرآاء 
60,000 0 20,000 165,000 40,000 15,000 30,000 185,000  المجموع الفرعي لألنشطة  
 
 
 

     يكيةبالدوالرات األمر(الميزانية الموافق عليها 
 النشاط المكتب     2002       2003  

EXT EU UNEP MTF EXT EU UNEP MTF     
500,000 81,721 50,000 465,000 230,000 64,913 50,000 510,375  مجموع أنشطة التنسيق  
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 العناصر  -ثانيا 
 

ة لحuuاالت التuuلوث الuuبحري فuuي الuuبحر  يشuuمل مدبuuول والمرآuuز اإلقuuليمي لالسuuتجاب (م||نع الت||لوث ومكافح||ته   ألف�ثانيا 
المتوسuط ومرآuز األنشuطة اإلقuليمية الستشuعار البيuئة عuن ُبعد وجزئيا مرآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال                 

 )ذات األولوية
 

 
    بالدوالرات األمريكية(الميزانية الموافق عليها 

 النشاط المكتب    2002      2003  
EXT EU  MTF EXT EU  MTF    

  30,000  120,000   20,000  130,000 MEDPOL

 : رصد التلوث من مصادر برية�ألف 
مسuuuاعدة البuuuلدان عuuuلى صuuuياغة وتuuuنفيذ بuuuرامج رصuuuد  

رصuuuuuuد االتجاهuuuuuuات واالمتuuuuuuثال واآلثuuuuuuار    (وطuuuuuuنية 
 )البيولوجية

     5,000      25,000 MEDPOL  وضع قاعدة بيانات مد بول وإدارتها
     10,000      20,000 MEDPOL  مشاورات خبراء من أجل إدارة قاعدة بيانات مدبول
     70,000      70,000 MEDPOL  )التحليالت الكيميائية(ضمان نوعية البيانات 

10,000g    15,000 10,000g    15,000 MEDPOL  )الرصد الحيوي(نوعية البيانات 
     30,000      40,000 MEDPOL  تدريب ومنح
       60,000g      MEDPOL  اجتماع خبراء عن إعداد مؤشرات التلوث البحري

     50,000      60,000 MEDPOL

الم||ناطق المتم||تعة /ت||نفيذ ب||روتوآول المص||ادر ال||برية 
 :بحماية خاصة

إعuuداد تحuuليالت تشخيصuuية وطuuنية وميuuزانيات إعuuداد      
خطuuة األسuuاس تحuuليالت تشخيصuuية وطuuنية وميuuزانيات 

 الوطنية لتنفيذ المناطق المتمتعة بحماية خاصة

110,000b    30,000 75,000b    40,000 MEDPOL المسuuuuاعدة فuuuuي إعuuuuداد بuuuuرامج عمuuuuل وطuuuuنية متعuuuuلقة  
 بمشروع مرفق البيئة العالمية

1,000,000b
1,000,000c
110,000e 800,000b    50,000 
200,000f 

     MEDPOL  بمشروع إعuداد دراسuات مuا قuبل االسuتثمار فيما يتعلق          
 مرفق البيئة العالمية

40,000b    20,000 30,000b    20,000 MEDPOL اجuuuتماعات مشuuuاورات لدراسuuuات مuuuا قuuuبل االسuuuتثمار     
 المتعلقة بمشروع مرفق البيئة العالمية

     20,000      20,000 MEDPOL بuuuلدان لالمتuuuثال وفuuuرض تشuuuريعات ونظuuuم    مسuuuاعدة ال
 )منظمة الصحة العالمية(التفتيش 

       13,000b      MEDPOL
إعuداد مuبادئ توجيهيuة إقuليمية لمياه النفايات الصناعية            

مuuنظمة (فuuي عالقuuتها بمشuuروع مuuرفق البيuuئة العالميuuة     
 )الصحة العالمية

       13,000b      MEDPOL
ة عن نظم التفتيش عن التلوث في       إعuداد مبادئ توجيهي   

منظمة الصحة  (عالقتها بمشروع مرفق البيئة العالمية      
 )العالمية

50,000b    15,000        MEDPOL
اجuuتماع الخuuبراء المعيuuنين مuuن الحكومuuات السuuتعراض 
المuبادئ الuتوجيهية فuي عالقuuتها بمشuروع مuرفق البيuuئة      

 )منظمة الصحة العالمية(العالمية 

30,000 c      30,000 c    15,000 MEDPOL
دورة تدريuuبية عuuن تشuuغيل محطuuات معالجuuة المجuuاري   
وإدارتهuuا فيمuuا يتعuuلق بمشuuروع مuuرفق البيuuئة العالميuuة      

 )منظمة الصحة العالمية(
80,000 c 

10,000 c      40,000 d 

  
   MEDPOL 

إعuداد مuبادئ توجيهيuة لتطبيق أفضل تكنولوجيا متاحة          
ات والuuuدورات التدريuuuبية وأفضuuuل ممارسuuuات للصuuuناع 

مرآز (الوطuنية واإلقuليمية عن تقنيات اإلنتاج األنظف         
 )اإلنتاج األنظف

30,000 c 
60,000 c      10,000 a    20,000 MEDPOL 

دورات تدريuبية عuن التفuتيش عuلى التuلوث في عالقتها           
مuuuuنظمة الصuuuuحة  (بمشuuuuروع مuuuuرفق البيuuuuئة العالميuuuuة   

 )العالمية

40,000b    20,000        MEDPOL
اجuuتماع الخuuبراء المعيuuنين مuuن الحكومuuات السuuتعراض 
الخطuuط اإلقuuليمية فuuي عالقuuتها بمشuuروع مuuرفق البيuuئة     

 العالمية
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    بالدوالرات األمريكية(الميزانية الموافق عليها 
 النشاط المكتب    2002      2003  

EXT EU  MTF EXT EU  MTF    

10,000 a      10,000 a      MEDPOL تقييuم الجوانuب المتعلقة بالصحة لتلوث البحر المتوسط          
 )منظمة الصحة العالمية(

     20,000      10,000 MEDPOL

اسuuuuuتكمال قائمuuuuuة محطuuuuuات معالجuuuuuة ميuuuuuاه الuuuuuنفايات   
الحضuرية وإعuداد تقييuم لممارسات إعادة استخدام مياه         

مuuنظمة (الuuنفايات بمuuا فuuي ذلuuك إعuuداد مuuبادئ توجيهيuuة   
 )الصحة العالمية

            10,000 MEDPOL  إعداد خطة عمل إلدارة الفضالت الساحلية
     10,000      10,000 MEDPOL  PRTRمساعدة البلدان في إعداد 
       40,000g    20,000 MEDPOL  اجتماع خبراء بشأن تصريف ماء الملح

30,000b    10,000 30,000b      MEDPOL تكuuuاليف اإلبuuuالغ فيمuuuا يتعuuuلق بمشuuuروع مuuuرفق البيuuuئة    
 العالمية

20,000b    10,000 40,000b      MEDPOL تuuuرجمة الوثuuuائق فيمuuuا يتعuuuلق بمشuuuروع مuuuرفق البيuuuئة    
 العالمية

30,000b    10,000 40,000b      MEDPOL سuuuفر الموظفيuuuن فيمuuuا يتعuuuلق بمشuuuروع مuuuرفق البيuuuئة     
 العالمية

99,000b      139,000b      PAP/RAC

دورات اقتصuuuادية لتuuuنفيذ مشuuuروع المuuuناطق المتمuuuتعة   
دعuuم السuuلطات   (لuuبحر المتوسuuط   بحمايuuة خاصuuة فuuي ا  

الوطuuuuuنية لتuuuuuنفيذ الuuuuuدروات االقتصuuuuuادية فuuuuuي اإلدارة   
المتكامuلة للمuناطق السuاحلية والuتخفيف مuن التلوث من        

 )أنشطة برية

            10,000 MEDPOL  :بروتوآوال اإللقاء والنفايات الخطرة
 ٢٠٠١-١٩٩٥تقييم أنشطة اإللقاء خالل 

            15,000 MEDPOL
إعuuuuداد مuuuuبادئ توجيهيuuuuة إللقuuuuاء المuuuuواد الجيولوجيuuuuة   
الخuuuuامدة واالنuuuuتهاء مuuuuن المuuuuبادئ الuuuuتوجيهية إللقuuuuاء     

 المنصات

            10,000 MEDPOL إعuuداد تقييuuم إلدارة الuuنفايات الخطuuرة فuuي مuuنطقة الuuبحر 
 المتوسط

     25,000      30,000 MEDPOL  :القضايا اآلخذة في الظهور/البحوث
 بحوث بشأن القضايا اآلخذة في الظهور

            10,000 MEDPOL تقييuuuم اآلثuuuار البيuuuئية وتuuuبعات أنشuuuطة تuuuربية األحيuuuاء     
 البحرية في البحر المتوسط

30,000g    40,000        MEDPOL  :التنسيق/السياسة
 اجتماع المنسقين الوطنيين لمدبول

30,000g    40,000        MEDPOL  اجتماع استعراض تنفيذ برامج الرصد

       20,000 a    20,000 MEDPOL
اجuتماع الخuبراء المعيuنين مuن الحكومuات لالنuتهاء من             

مuuuuنظمة (معاييuuuر الuuuuنوعية المؤقuuuتة لميuuuuاه االسuuuتحمام    
 )الصحة العالمية

200,000b    40,000 80,000b    20,000 MEDPOL بuuرامج عمuuل  عuuرض /اجuuتماعات وطuuنية السuuتعراض  
 وطنية متعلقة بمشروع مرفق البيئة العالمية

30,000g 20,000  20,000        MEDPOL اجuuuuتماع مشuuuuاورة للشuuuuبكة غيuuuuر الرسuuuuمية لالمتuuuuثال     
 والتفتيش

            70,000 MEDPOL
اجuuuuتماع الخuuuuبراء المعيuuuuنين مuuuuن الحكومuuuuات لuuuuتكامل  

 uuئة العالميuuرفق البيuuطة مuuن أنشuuتفادة مuuل اسuuي وأفضuuة ف
 تنفيذ المناطق المتمتعة بحماية خاصة

     35,000        MEDPOL اجuuتماع المتuuبرعين فيمuuا يتعuuلق بمشuuروع مuuرفق البيuuئة   
 العالمية
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    بالدوالرات األمريكية(الميزانية الموافق عليها 
 النشاط المكتب    2002      2003  

EXT EU  MTF EXT EU  MTF    

     25,000      25,000 REMPEC

 باء التلوث البحري
 مكافحة التلوث

المسuuاعدة مuuن المرآuuز اإلقuuليمي أو مuuن خuuالل خuuبراء     
 uuuuدول السuuuuز إلى الuuuuط  المرآuuuuبحر المتوسuuuuي الuuuuاحلية ف

 :لوضع
اتفاقuuuuات تشuuuuغيلية ثuuuuنائية ومuuuuتعددة األطuuuuراف      

 وتصميم مشروعات تجريبية للتمويل الخارجي؛
قدراتهuا الوطuنية فuي ميادين االستعداد ومواجهة          )

 التلوث البحري العارض؛
نظuuم اسuuتجابة المuuوانئ فuuي حuuاالت الطuuوارئ وتصuuميم    

عزيز نظuuم مشuuروعات تجريuuبية للuuتمويل الخuuارجي لuuت    
 استعداد واستجابة موانئ البحر المتوسط

  12,000  8,000   12,000  8,000 REMPEC

الuuuuuتطورات الجاريuuuuuة واسuuuuuتكمال نظuuuuuام المعuuuuuلومات  
اإلقuليمي وقuاعدة الuبيانات الموجهuة نحuو النقل البحري            
والuنظام المuتكامل لمعuلومات دعuم القuرارات في البحر            

 websiteتuuuبة و المتوسuuuط ومصuuuارف الuuuبيانات والمك 
 وشبكة تبادل المعلومات

     4,000      4,000 REMPEC مسuاعدة البuلدان فuي حuاالت الطوارئ والصيانة وحشد         
 وحدة المساعدة في البحر المتوسط

     10,000      10,000 REMPEC
وضuع ودعم نظم تشغيلية دون إقليمية لمكافحة حوادث    

  uuuuرقي وغuuuuية شuuuuبحري الرئيسuuuuلوث الuuuuبحر التuuuuربي ال
 المتوسط والبحر اإلدرياتيكي

     70,000      70,000 REMPEC
دورات تدريuuuuuuuبية إقuuuuuuuليمية متخصصuuuuuuuة لآلسuuuuuuuتعداد   
واالسuuتجابة للتuuلوث الuuبحري بالuuنفط والمuuواد الخطuuرة      

 )مرتين آل سنتين(

            10,000 REMPEC مسuuاعدة البuuلدان، الuuتي تطuuلب ذلuuك، لالسuuتعداد وتuuنظيم   
 دورات تدريبية وطنية/حلقات عمل/ تدارسحلقات

     12,000        REMPEC إعuuuuداد بuuuuرنامج تدريuuuuب نموذجuuuuي بشuuuuأن المكافحuuuuة      
 واالستعداد واالستجابة في الموانئ واختباره

            66,000 REMPEC  االجتماع السادس لجهات اتصال المرآز اإلقليمي 
 )٢٠٠٢في عام (

(i)      (i)      REMPEC
حuuلقات تuuدارس دون إقuuليمية وإقuuليمية بشuuأن االسuuتعداد   
واالسuتجابة للتuلوث الuبحري العuارض فuي بلدان البحر            

 المتوسط الناطقة بالعربية

(ii)      (ii)      REMPEC
تقييuuuuuuم مخاطuuuuuuر ميuuuuuuنائي مرسuuuuuuين  "LIFEبuuuuuuرنامج 

واالسuكندرونة، تuرآيا، مuع بuناء القuدرات المرتuبطة به             
 االستجابة للتلوث البحريلالستعداد و

       166,000      REMPEC
 لuuuثالث سuuuنوات لوضuuuع نظuuuام وطuuuني  LIFEمشuuuروع 

لالسuتعداد واالستجابة للتلوث العرضي في الجمهورية       
 )سنة أخرة(العربية السورية 

            20,000 REMPEC

 :مكافحة التلوث
تقييuuuم الuuuنقل الuuuبحري فuuuي الuuuبحر المتوسuuuط واألخطuuuار 

بالuuتعاون مuuع الخطuuة الuuزرقاء وصuuناعة     (المتعuuلقة بuuه  
 )الكيماويات/النفط

       (iii)    60,000 REMPEC
 ٧٣/٧٨حuuuuuلقة عمuuuuuل عuuuuuن تuuuuuنفيذ اتفاقيuuuuuة مuuuuuاربول    

واالسuتراتيجية اإلقuليمية لمكافحة التلوث من السفن في         
 )بروتوآول حاالت الطوارئ الجديد(البحر المتوسط 

240,000      400,000      REMPEC
 لسuuنتين بشuuأن مuuرافق االسuuتقبال فuuي  MEDAمشuuروع 

المuuuوانئ لجمuuuع الuuuنفايات الuuuتي تuuuلودها السuuuفن والميuuuاه   
 اآلسنة والنفايات الزيتية

8,000      8,000      ERS/RAC
 : االستشعار عن ُبعد�جيم 

 عuuلى أسuuاس طuuuرق   EOإعuuداد مuuبادئ توجيهيuuة عuuن     
 ر البريةالرصد المتعلقة ببروتوآول المصاد
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    بالدوالرات األمريكية(الميزانية الموافق عليها 
 النشاط المكتب    2002      2003  

EXT EU  MTF EXT EU  MTF    

10,000      10,000      ERS/RAC

صuuياغة وإعuuداد مuuع بuuلدان الuuبحر المتوسuuط مقuuترحات    
مشuuروعات بشuuأن نوعيuuة ميuuاه الuuبحر ورصuuد انسuuكاب  
الuuuنفط، باالعuuuتماد عuuuلى نمuuuاذج االستشuuuعار عuuuن بعuuuد    
وتقuuuنيات نظuuuام المعuuuلومات الجغuuuرافية وطuuuلب مuuuبالغ     

 خارجية

30,000      30,000      ERS/RAC
تuuنفيذ مشuuروعات تجريuuبية عuuن اسuuتخدام تكuuنولوجيات    
الفضuاء لرصuد نوعيuة الميuاه وانسuكاب الuنفط بالتعاون             

 مع مدبول والمرآز اإلقليمي
1,917,000 62,000  844,000 3,714,000 32,000  983,000  مجموع األنشطة  

 
برنامج المساعدة التقنية والبيئية  = eمرآز اإلنتاج األنظف؛  = d؛ C= FFEMمرفق البيئة العالمية؛  = bمنظمة الصحة العالمية؛    = a ملحوظات

 متوقعة من البلدان = gمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛  = fلمنطقة البحر المتوسط؛ 
 

٠٠٠ دوالر و     ١٢٠ ٠٠٠مبلغ ما بين     ويقدر ال . ة البحرية الدولية التزاما شفهيا بدعم هذا العنصر ماليا           ـالمنظم/اون التقني ـم التع ـدم قس ـق "١"
 الذي  ٢٠٠٣-٢٠٠٢للفترة  " برنامج التعاون التقني المتكامل    " دوالر لفترة السنتين، ولكن يتعين تأآيده رسميا في انتظار موافقة                   ١٥٠ 

 .٢٠٠١يونيه /ينبغي الموافقة عليه في نهاية حزيران
 وحول المبلغ إلى المرآز اإلقليمي على أساس آل حالة               ٢٠٠٠سبتمبر  /ل دوالر في أيلو    ٥٠٠ ٠٠٠بدأ مشروع بمبلغ إجمالي بحوالي          "٢"

 .على حدة لألنشطة المنفذة بناء على المشروع
 .وسيحدد المبلغ في مرحلة الحقة. أعلنت المنظمة البحرية الدولية شفهيا عن استعدادها للمساهمة ماليا في دعم هذا العنصر "٣"

REMPEC  = ة لحاالت طوارئ التلوث البحري في البحر المتوسطالمرآز اإلقليمي لالستجاب. 
ERS/RAC  = مرآز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن ُبعد. 
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يشuمل مرآuز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة    (الت|نوع ال|بيولوجي والم|ناطق المتم|تعة بحماي|ة خاص|ة               باء�ثانيا 

 )بحماية خاصة
 

    )الدوالرات األمريكيةب(الموافق عليها  الميزانية 
 النشاط المكتب   2002     2003  

EXT EU MTF EXT EU MTF    

  25,000     50,000   SPA/RAC
 جمع البيانات والتقييم الدوري للحالة 

جمuuع الuuبيانات ومسuuاعدة البuuلدان فuuي إعuuداد قوائuuم جuuرد       
 باألنواع والمواقع

  15,000       15,000 SPA/RAC  مبادرة البحر المتوسط من أجل التصنيف
  15,000       15,000 SPA/RAC  وضع آلية غرفة تبادل معلومات عن التنوع البيولوجي

          10,000 SPA/RAC
 التدابير القانونية

مسuاعدة البuلدان عuلى وضع تشريعاتها الوطنية وفرضها     
 في مجال صيانة المواقع واألنواع

    10,000     5,000 SPA/RAC  مuuن بuuروتوآول  ٣ و٢مuuبادئ توجيهيuuة لuuتعديل المuuرفق    
 المناطق المتمتعة بحماية خاصة

  50,000     50,000   SPA/RAC

 التخطيط واإلدارة
الفقمuuuة والسuuuلحفاة (تuuنفيذ خطuuuة العمuuuل لألنuuuواع المهuuuددة  

عuuتمدة الم) الuuبحرية والuuثييات الuuبحرية والنuuباتات الuuبحرية 
 في إطار خطة عمل البحر المتوسط

83,000 *   5,000 326,000 * 25,000 3,000 SPA/RAC وضuuع اسuuتراتيجيات وخطuuط فuuي ميuuدان صuuيانة التuuنوع      
 البيولوجي

**   20,000 10,000 **   10,000 SPA/RAC
وضuuع خطuuة عمuuل لصuuيانة أنuuواع الطيuuور الuuواردة فuuي       

ق المتمuuuتعة بحمايuuuة   مuuuن بuuuروتوآول المuuuناط ٢المuuuرفق 
 خاصة

      ** 30,000 10,000 SPA/RAC وضuuع خطuuط عمuuل لصuuيانة أنuuواع األسuuماك الغضuuروفية  
 في البحر المتوسط

          40,000 SPA/RAC وضuع خطuة عمuل لمكافحuة إدخuال أنuواع بحuرية وأنواع               
 مكتسحة

    20,000       SPA/RAC  ة بشأن النباتات البحريةندوة البحر المتوسط الثامن
600,000 

***   30,000 600,000 
***   30,000 SPA/RAC مساعدة البلدان على إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة        

 وإدارتها

  5,000 15,000     20,000 SPA/RAC
 اإلعالم الجماهيري

جمع بيانات ومعلومات متعلقة بصيانة التنوع البيولوجي        
 المستدام ونشرهاواستخدامه 

    10,000     15,000 SPA/RAC

مسuuuاعدة جهuuuات االتصuuuال الوطuuuنية للمuuuناطق المتمuuuتعة     
بحمايuuة خاصuuة مuuن أجuuuل اإلجuuراءات اإلعالميuuة بشuuuأن      
بuuuروتوآول المuuuناطق المتمuuuتعة بحمايuuuة خاصuuuة وخطuuuط  

 العمل

  10,000 25,000     25,000 SPA/RAC
 الوطنيةتبادل الخبرات ودعم القدرات 

دورات تدريuuبية عuuن الجوانuuب العuuلمية والتقuuنية لصuuيانة     
 مشتركلالتراث الطبيعي ا

    50,000       SPA/RAC اج|||تماع جه|||ات االتص|||ال الوط|||نية للم|||ناطق المتم|||تعة    
 بحماية خاصة

               
683,000 120,000 185,000 936,000  مجموع األنشطة   198,000 155,000

 
 ".إعداد خطة عمل استراتيجية لصيانة التنوع البيولوجي في منطقة البحر المتوسط"مشروع مرفق البيئة العالمية  *

 .تحدد األموال الخارجية **
 .برنامج العمل البيئي لألولوية القصيرة ومتوسطة األجل، يؤآد فيما بعد ***

SPA/RAC   =ماية خاصةمرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بح 
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تشمل مراآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات                (مة للمناطق الساحلية    ااإلدارة المستد   -  جيم�ثانيا 

 )األولوية واستشعار البيئة عن بعد والخطة الزرقاء
 

    )بالدوالرات األمريكية(الميزانية الموافق عليها 
 النشاط المكتب    2002      2003  

EXT EU  MTF EXT EU  MTF    

  30,000      30,000    BP/RAC
المساهمة في برامج إدارة المناطق الساحلية                     
المتعلقة بتحليالت االستدامة المنتظمة والمنظورية      

 والمتعلقة بنظم المعلومات

  110,000  20,000   110,000  20,000 PAP/RAC

لمناطق الدور المنسق؛ تنفيذ أنشطة برنامج إدارة ا            
الساحلية في الجزائر ولبنان، إدارة الموارد الطبيعية        

موارد المياه وتآآل التربة والتصحر وإدارة تربية           (
؛ برامج المشارآة، إدارة البيانات؛         )األحياء المائية  

بناء القدرات؛ التقييم البيئي؛ اإلدارة الحضرية                     
المستدامة؛ تقييم قدرة حمل السياحة؛ إعداد برامج              

رنامج إدارة المناطق الساحلية؛ تكامل              وخطط لب   
األنشطة؛ إعداد تقرير متكامل نهائي؛ إعداد                           
مشروعات صالحة آمتابعة ألنشطة برنامج إدارة             
المناطق الساحلية؛ أنشطة أولية لمشروعات برنامج        

 .إدارة المناطق الساحلية في المغرب وسلوفينيا

     40,000        REMPEC  تشغيلية في البحر المتوسط      وضع خرائط للحساسية   
 )في إطار أنشطة برامج إدارة المناطق الساحلية(

     30,000      20,000 SPA/RAC  المساعدة في تنفيذ برامج إدارة المناطق الساحلية

     10,000 10,000    10,000 ERS/RAC

 لتحليل التنمية       EOتوفير معلومات على أساس              
عار عن ُبعد لمرآز              الحضرية وبيانات االستش         

معلومات المشروع في إطار برنامج إدارة المناطق         
 الساحلية في لبنان

     8,000      8,000 ERS/RAC
 لبرامج   EOتحديد وتوفير المعلومات على أساس            

إدارة المناطق الساحلية في الجزئر والمغرب                       
 وسلوفينيا

     25,000      25,000 MEDU    في إطار  (اخ في البحر المتوسط        تأثيرات تغير المن
 )برامج إدارة المناطق الساحلية

     20,000      25,000 PAP/RAC

 اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
مزيد من تطوير منهجيات اإلدارة المتكاملة للمناطق        
الساحلية واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية                      

تطبيقها؛ وأحواض األنهار ومساعدة البلدان في                  
(استخدام أدوات لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  

SEA               وتقييم قدرة االستيعاب للسياحة والتقييمات 
ونظم معلومات السواحل ونظم       ) الساحلية السريعة  

 تخطيط استخدام األرض والبحر

            20,000 PAP/RAC استكمال المبادئ التوجيهية لإلدارة المتكاملة                        
  الساحلية والبحرية في البحر المتوسطللمناطق

     10,000      10,000 PAP/RAC

مساعدة البلدان في إعداد استراتيجياتها لإلدارة                   
أدوات السياسة وتقييم     (المتكاملة للمناطق الساحلية       

البيئة الساحلية وعمليات التنمية والترتيبات                           
المؤسسية والتشريعات لبرنامج إدارة المناطق                    

لية ومقترحات بخطط وبرامج واستراتيجية             الساح
وخطط عمل؛ تحسين الهيكل المؤسسي لإلدارة                   

 المتكاملة للمناطق الساحلية
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    )بالدوالرات األمريكية(الميزانية الموافق عليها 
 النشاط المكتب    2002      2003  

EXT EU  MTF EXT EU  MTF    

     10,000      15,000 PAP/RAC
الجزائر ولبنان  ( بلدان في البحر المتوسط      ٣مساعدة  
في إعداد تقاريرها الوطنية عن اإلدارة              ) ومالطة
 الساحلية

     30,000        PAP/RAC إعداد مبادئ توجيهية لوضع تشريع وطني لإلدارة           
 الساحلية

100,000    7,000 100,000    7,000 PAP/RAC مساعدة البلدان في وضع تشريعاتها الوطنية لإلدارة        
 المتكاملة للمناطق الساحلية

            15,000 PAP/RAC
حر تحليل مشاآل التآآل الساحلي في بلدان الب                       

األسباب واآلثار والعاملين والعالجات           : المتوسط
 والحلول الممكنة وبرنامج عمل

     30,000        PAP/RAC
حلقة عمل إقليمية لمناقشة واعتماد برنامج عمل                  
لمكافحة تآآل الساحل في المناطق الساحلية في                    

 البحر المتوسط

     20,000   25,000    PAP/RAC

ة تدريبية مفتوحة قائمة على               وضع وتنفيذ دور       
: اإلنترنت بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية        

المنهج والمنهجية ووثائق التدريب ودراسات الحالة        
واختيار المرشحين ومكتب للمساعدة ومجموعات           

 المناقشة، أول دورة تدريبية، امتحانات

     10,000      10,000 PAP/RAC
إقليمية للوثائق،    " وماتغرفة تبادل معل       "وضع    

ونشر المعلومات والوعي لمبادرات إدارة المناطق          
 الساحلية في بلدان البحر المتوسط

     20,000        PAP/RAC

اجتماع جهات االتصال الوطنية آمرآز األنشطة              
باالشتراك (اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية        
آز الخطة   مع مرآز استشعار البيئة عن ُبعد ومر              

 )الزرقاء

30,000 15,000    30,000 15,000    ERS/RAC

المنظمات المتخصصة   /إقامة شبكة إقليمية للمراآز      
تعتمد على مفهوم        (تتناول االستشعار عن ُبعد                

MERSI-WEB (       باستخدام اإلنترنت والمنشورات
الموزعة واالستفادة من وسائل اتصاالت السواتل             

ا في ذلك عقد مؤتمرات عن      ذات السرعة العالية، بم   
 .ُبعد

5,000    5,000 5,000    5,000 ERS/RAC تعزيز زيادة الوعي من خالل تنفيذ محافل وطنية                
 .أو الجماهيرية العربية الليبية/في تونس و

30,000      30,000      ERS/RAC
 وبيان خدمة    EOتحديد وتنفيذ نموذج تدريب بشأن         

 السرعة العالية فيما يتعلق         اإلنترنت بالسواتل ذات    
 .بالمشروع المفتوح للبحر المتوسط

10,000    10,000 10,000    10,000 ERS/RAC
دورات تدريبية وتدريب أثناء العمل وبناء القدرات           
بشأن موضوعات لتقنيات الفضاء المطبقة على                  

 .التنمية المستدامة للمناطق الساحلية

10,000      10,000      ERS/RAC  في التآآل    EOإعداد مبادئ توجيهية بشأن استخدام        
 .الساحلي لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

7,000      7,000      ERS/RAC
إعداد مبادئ عن آيفية توفير النتائج المتحققة من                 

/ خالل المشروعات المنفذة على المستوى الوطني           
 .المحلي إلى بلدان البحر المتوسط
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    )بالدوالرات األمريكية(الميزانية الموافق عليها 
 النشاط المكتب    2002      2003  

EXT EU  MTF EXT EU  MTF    

10,000      10,000      ERS/RAC

مساعدة بلدان البحر المتوسط في إعداد مقترحات              
مشروعات للبحث عن أموال خارجية، تتعلق                       
بالمناطق الساحلية معتمدة على االستشعار عن ُبعد           
 .ووضع النماذج وتقنيات نظام المعلومات الجغرافية

270,000      270,000      ERS/RAC
لعمل البيئي لألولويات القصيرة              تنفيذ برنامج ا        

" MedProcoastمشروع       "ومتوسطة األجل              
 )مؤقت(

20,000             ERS/RAC
اجتماع جهات االتصال الوطنية لمرآز الستشعار            

باشتراك مرآز برنامج األعمال ذات     (البيئة عن ُبعد    
 ).األولوية ومرآز الخطة الزرقاء

492,000 155,000  305,000 482,000 180,000  200,000  مجموع األنشطة  
 
 .يخضع تنفيذ األنشطة إلى الموافقة من مصادر خارجية *

PAP/RAC  = مرآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية. 
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 )تشمل آل هيكل خطة عمل البحر المتوسط(تكامل البيئة والتنمية   دال�ثانيا 

 
    )والرات األمريكيةبالد(الميزانية الموافق عليها 

 النشاط المكتب    2002      2003  
EXT EU  MTF EXT EU  MTF    

 :الرصد ومنظور البيئة والتنمية                

*      400,000    10,000 BP/RAC   دعم اإلحصائيات البيئية وال سيما في                         -
 Medstatمشروع 

     12,000      12,000 ERS/RAC

 تحليل بما في ذلك      (  قائمة جرد قطرية                -
للمعلومات المستشعرة عن ) للخواص والمالئمة

ُبعد لحساب مؤشرات بيئية مختارة من أجل                
) بما في ذلك تدهور األرض     (التنمية المستدامة   

بلدان آل   (على المستويين الوطني واإلقليمي          
 )سنة

**    10,000 **    10,000 BP/RAC   التجارة الحرة والبيئة دعم متابعة-

**    110,000 ** 40,000  65,000 BP/RAC   إعداد تقرير عن البيئة والتنمية مع متابعة                 -
 المؤشرات مع البلدان

 السياحة والتنمية المستدامة                

**    35,000 **    30,000 BP/RAC   دعم ومتابعة مقترحات لجنة البحر المتوسط          -
 نمية المستدامةللت

     5,000      10,000 PAP/RAC   مساعدة تقنية وتدريب للسلطات الوطنية                  -
 والمحلية في تنفيذ تقييم قدرة حمل السياحة

     5,000        PAP/RAC   ترجمة المبادئ التوجيهية لقدرة حمل                         -
 السياحة إلى العربية

                
وخاصة (ية المستدامة اإلدارة الحضرية والتنم

المتعلقة بلجنة البحر المتوسط للتنمية                         
 )المستدامة

     18,000      25,000 PAP/RAC

  تنفيذ توصيات الفريق العامل لإلدارة                         -
الحضرية والتنمية المستدامة للجنة البحر                    

وضع أدوات لإلدارة الحضرية              : المتوسط
وتكامل اإلدارة الساحلية واإلدارة الحضرية             

 والتبادل اإلقليمي للخبرات

** 10,000    ** 10,000    BP/RAC

 :  مشاآل المدن والبيئة الحضرية-
مواصلة وتحسين العمل بشأن عملية       "  ١    "

التحضر والمدن آمتابعة لمقترحات لجنة البحر      
 المتوسط

 

20,000 20,000    20,000 20,000    BP/RAC  جمع البيانات       :النفايات الحضرية   "  ٢     "
 والتحليل االستراتيجي

 الموارد الطبيعية والتنمية الريفية والزراعة                

       98,000    15,000 BP/RAC متابعة توصيات لجنة     :  الطلبات على المياه       -
 البحرالمتوسط، حلقة عمل إقليمية
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    )والرات األمريكيةبالد(الميزانية الموافق عليها 
 النشاط المكتب    2002      2003  

EXT EU  MTF EXT EU  MTF    

            23,000 PAP/RAC وضع مبادئ توجيهية     :   إدارة موارد المياه        -
 لإلدارة المستدامة لموارد المياه الحضرية

  23,000           PAP/RAC   دورة تدريب إقليمية بشأن استخدام المبادئ            -
 التوجيهية لإلدارة المستدامة لموارد المياه

20,000 20,000    20,000 20,000    BP/RAC
 جمع البيانات     : التنمية الريفية المستدامة           

ودعم لجنة البحر المتوسط إذا آانت        (والتحليل  
 )المسائل ذات عالقة

  22,000         30,000 PAP/RAC

:   تآآل التربة ومكافحة التصحر وإدارته                  -
األنشطة األولية، صياغة وتنفيذ مشروع دون          

تقرير مبدئي وتحديد   : إقليمي في بلدان المغرب    
 رةالحماية وإعادة التأهيل وتدابير اإلدا

  7,000         7,000 PAP/RAC

  تدريب إقليمي عن منهجيات وأدوات                          -
وإجراءات وتكنولوجيات ومكافحة التآآل                  

لبنان والجمهورية       (والتصحر وإدارتهما              
 )العربية السورية وترآيا

54,233 ***      107,554 ***      PAP/RAC
 للبلدان الثالثة بشأن         LIFE  تنفيذ مشروع            -

 حرائق الغابات في المناطق الساحلية في         إدارة
 شرق البحر اإلدرياتيكي

***      ***      PAP/RAC
 للبلدان الثالثة لتحسين       LIFE  تنفيذ مشروع         -

رصد تدهور األراضي الساحلية في لبنان                   
 والجمهورية العربية السورية

180,000      180,000      ERS/RAC

تحسين رصد      تنفيذ مشروع يهدف إلى                    -
سوريا، معتمدا على   تدهور األرض في لبنان و     

 LIFEمشروع   (تمويل من االتحاد األوروبي          
 )مؤقت) (للبلدان الثالثة

     20,000        BP/RAC

اجتماع جهات اتصال مرآز األنشطة اإلقليمية        
باشتراك مرآز برنامج            (للخطة الزرقاء            

ئة األعمال ذات األولوية ومرآز استشعار البي          
 )عن ُبعد

274,233 102,000  215,000 825,554 90,000  237,000  مجموع األنشطة  
 

 .MEDSTATيخضع تنفيذ األنشطة إلى مساهمة مشروع  *
 .يخضع تنفيذ األنشطة إلى التمويل المشترك غير المتاح حتى اآلن **

 .يخضع تنفيذ األنشطة إلى موافقة مصادر خارجية ***
BP/RAC  = ألنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاءمرآز ا. 
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 تكاليف التشغيل واإلدارة  -ثالثا 
 
 وحدة التنسيق، أثينا، اليونان  -١

 
 الميزانية الموافق عليها

  )بالدوالرات األمريكية(
2003 2002   2001    

GREEK MTF GREEK MTF GREEK MTF    
CP   CP   CP      

            m/m نالموظفون الفنيو 
 ٢-منسق مد 12 133,000   135,137   135,137  
 ١-نائب منسق مد 12 127,000   125,262   125,262  
 ٤ف  موظف آبير للبرنامج 12 121,000   96,150   98,327  
 ٤-إدارة الصندوق ف/موظف إداري 12 *   *   *  
 ٥-منسق مدبول ف 12 126,000   112,709   114,945  
 ٤-موظف برنامج لمدبول ف 12 121,000   94,003   96,150  
 ٤-ف/٣-موظف برنامج لمدبول ف 12 98,000   85,820   87,864  
 ٣-موظف إعالمي ف 12 98,000   87,885   89,805  
 مجموع الموظفين الفنيين    824,000 0 736,966 0 747,490 0
 )ب(الدعم اإلداري               

 ٧-ع.مساعد خدمة االجتماعات خ 12 37,500     34,020   34,020
 ٧-ع.مساعد إداري خ 12 *   *   *  

 �٦خ ع /�٥سكرتير أول خ ع  12 31,500     23,606   24,440
 �٥آاتب إداري خ ع  12 *   *   *  
 �٦مساعد عمليات الكمبيوتر خ ع  12 *   *   *  
 �٦مساعد ميزانية خ ع  12 *   *   *  
 �٦مساعد إداري خ ع  12 *   *   *  

 �٦مساعد مكتبة خ ع  12 31,500     28,613   29,446
 �٤/٥سكرتير خ ع  12 30,000     25,246   25,246
 �٤/٥سكرتير خ ع  12 30,000     22,600   23,205

 �٤/٥خ ع ) مدبول(سكرتير  12 30,000   24,690   25,432  
 �٤خ ع ) مدبول(سكرتير  12 30,000   19,953   20,614  
 �٤خ ع ) مدبول(سكرتير  12 30,000   19,298   19,953  
 �٤آاتب إداري خ ع  12 *   *   *  
 �٤آاتب إداري خ ع  12 *   *   *  

 ٤/٥ �مساعد معلومات ووثائق خ ع  12 26,000     21,278   21,939
 �٢/٣سائق خ ع /آاتب 12 *   *   *  
 مساعدة مؤقتة   5,000   7,000   8,000  
 تدريب موظفي وحدة التنسيق   10,000   10,000   10,000  
 عمل إضافي   15,000   15,000   15,000  
 الضيافة   12,000   10,000   **12,000  

 إجمالي الدعم اإلداري   318,500 0 105,942 155,363 110,999 158,297
 السفر في مهام رسمية   122,500   128,404   135,000  
 تكاليف للمكتب              

 إيجار     141,000   141,000   141,000
 )بما في ذلك النثريات(تكاليف المكتب األخرى  91,000 259,000   103,637   100,703
 مجموع تكاليف المكتب   91,000 400,000 0 244,637 0 241,703
 مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل 1,356,000 400,000 971,312 400,000 993,488 400,000

 
 .تدفع تحت بند تكاليف دعم البرنامج *

 .اجتماع األطراف المتعاقدة **
GREEKCP : ،المساهمة النظيرة اليونانيةMTF :الصندوق االستئماني للبحر المتوسط 
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 الوآاالت المتعاونة مع مدبول  -٢
 

   
 الميزانية الموافق عليها   

 )بالدوالرات األمريكية(
   

2003 2002 2001    
MTF MTF MTF    

رجل/شهر        الموظفون الفنيون

119,410 117,178 120,000 12 
 وحدة تنسيق خطة �أخصائي آبير بمنظمة الصحة العالمية 

 )�٥أثينا، ف (عمل البحر المتوسط 

19,000 19,000 20,000 4 
المختبر الدولي (لة الدولية للطاقة الذرية خبير استشاري بالوآا
 )موناآو) (لإلشعاع البحري

 مجموع الموظفين الفنيين   140,000 136,178 138,410
 الدعم اإلداري        

26,173 25,432 31,500 12 
سكرتير بمنظمة الصحة العالمية، وحدة تنسيق خطة عمل 

 )�٥أثينا، خ ع (البحر المتوسط 

51,687 51,687 56,100 12 
 المختبر الدولي �مساعد مختبر بالوآالة الدولية للطاقة الذرية 

 �٦خ ع ) موناآو(لإلشعاع البحري 

5,000 5,000 5,000   
 المقر -مساعدة مؤقتة في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

 )جنيف(

5,000 5,000 5,000   
دولية، مساعدة مؤقتة من اللجنة األقيانوغرافية الحكومية ال

 )باريس(المقر، 
 مجموع الدعم اإلداري   97,600 87,118 87,859

 السفر في مهام رسمية        
 )أثينا(منظمة الصحة العالمية    15,000 15,000 15,000
 )جنيف(المنظمة العالمية لألرصاد الجوية    3,000 3,000 3,000

 )موناآو(طاقة الذرية الوآالة الدولية لل   * 15,000 * 15,000 * 15,000

3,000 3,000 3,000   
اللجنة األقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو 

 )باريس(
 إجمالي السفر   36,000 36,000 36,000

 تكاليف المكتب   ** ** **
 مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل   273,600 259,296 262,270

 
 .برنامج ضمان نوعية البياناتتشمل البعثات الميدانية ل  *

. تغطي تكاليف مكتب وحدة البحر المتوسط تكاليف المكتب لموظفي منظمة الصحة العالمية الموجودين في وحدة التنسيق في أثينا                                **
ًا من المساهمة   وتغطي تكاليف المكتب التي تتكبدها جميع الوآاالت في مقارها أو مكاتبها اإلقليمية الوآاالت المعنية باعتبار ذلك جزء                  

 النظيرة
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 المرآز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري في البحر المتوسط، -٣
 فالتا، مالطة  
 الوآالة المتعاونة، المنظمة البحرية الدولية 

 
   

 الميزانية الموافق عليها  
 )بالدوالرات األمريكية(

  
2003 2002 2001   
MTF MTF MTF   

رجل/شهر        الموظفون الفنيون
 �١مدير  مد  12 131,500 122,791 125,262
 �٥موظف برنامج  ف  12 120,500 117,178 119,410
 �٤موظف برنامج  ف  12 110,000 100,509 102,685
 )١ (�٢/٣موظف برنامج  ف  12 - 86,657 70,581

 :مؤقتون        
 )٢ (�٢مهني صغير  ف    - - -
 )٣ (�٢مهني صغير  ف    - - -

 مجموع الموظفين الفنيين   362,000 427,136 417,938
 الدعم اإلداري        

 )٤ (�٧مساعد إعالمي  خ ع  12 12,500 10,032 10,273
 �٦مساعد إداري  ح ع  12 22,500 21,139 21,582
 �٦مساعد إداري  خ ع /سكرتير أول 12 21,500 19,816 20,256
 �٤آاتب  خ ع /سكرتير 12 18,500 17,210 17,588
 �٤آاتب  خ ع /سكرتير 12 18,500 15,709 16,086
 �٣مساعد موظف خ ع /صيانة 12 17,500 17,962 18,339

 مجموع الدعم اإلداري   111,000 101,869 104,125
 السفر في مهام رسمية   38,000 44,000 44,000
 تكاليف المكتب   74,000 74,000 74,000

 مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل   585,000 647,005 640,063
 
 .وظيفة جديدة مطلوبة لالمتثال للمسؤوليات الجديدة للمرآز اإلقليمي في ميدان منع التلوث من السفن )١(
 .وظيفة ممولة من صناعة النفط الفرنسية )٢(
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢وظيفة ممولة من صناعة النفط اإليطالية لفترة السنتين  )٣(
 .٢٠٠٣ و٢٠٠٢ دوالر في عامي ١٣ ٠٠٠وظيفة ممولة جزئيا من المنظمة البحرية الدولية بمساهمة إضافية تبلغ  )٤(
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 مرآز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء، صوفيا أنتتيبوليس، فرنسا -٤
 

    
 الميزانية الموافق عليها     

     )بالدوالرات األمريكية(
2003 2002 2001     
MTF MTF MTF     

رجل/شهر        الموظفون الفنيون
 رئيس 12      
 )أ(مدير  12 -    
 )أ(مدير علمي  12 -    

 اقتصادي بيئي 12 100,000 102,000 104,000
 موظف للتحليل اإلقليمي والمنظوري 12 83,500 84,000 85,000
 )ب( بيانات موظف آمبيوتر وقاعدة 12 55,000 55,000 56,000

 )ج(خبير بيئي  12 - - -
 )د(موظف متخصص في الدراسات المؤسسية  12 - 5,000 5,000

 )ج(موظف نظام المعلومات الجغرافية  12 - - -
 )أ(خبير بيئي  12 - - -

 موظف إداري ومالي 12 57,000 58,000 60,000
 )ج(آبير إحصائيين، مدير مشروع  12      

 مجموع الموظفين الفنيين   295,500 304,000 310,000
 الدعم اإلداري        

 سكرتير أول/مساعد جامع بيانات 12 51,000 51,000 51,000
 سكرتير بلغتين 12 51,000 51,000 51,000

 )هـ(سكرتير  12 - - -
 )هـ(مساعد توثيق  12 - - -
 )ج(سكرتير مشروع    - - -

 )ب(مؤقتة مساعدة    15,000 16,000 16,000
 مجموع الدعم اإلداري   117,000 118,000 118,000
 السفر في مهام رسمية   33,000 34,000 34,000
 تكاليف المكتب والتشغيل   45,000 45,000 45,000

 مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل   490,500 501,000 507,000
 

 .معار من الحكومة الفرنسية  )أ(
 .وعات وأموال أخرىتستكمل من مشر )ب(
 .٢٠٠٣ و٢٠٠٢تغطيها مشروعات أخرى لعامي  )ج(
 . دوالر من الصندوق االستئماني للبحر المتوسط ألنشطة خطة عمل البحر المتوسط٥ ٠٠٠تغطيها مشروعات أخرى، و   )د(
 .تدفع تحت ميزانية التشغيل للحكومة الفرنسية ومن مصادر خارجية )هـ(
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 ة لبرنامج األعمال ذات األولويةمرآز األنشطة اإلقليمي -٥
 سبليت، آرواتيا 

 
   
 الميزانية الموافق عليها    

    )بالدوالرات األمريكية(
2003 2002 2001    
MTF MTF MTF    

رجل/شهر        الموظفون الفنيون
 مدير 12 51,000 53,000 55,000
 نائب مدير 12 38,000 39,000 41,000
 مجموع الموظفين الفنيين   89,000 92,000 96,000

 الدعم اإلداري        
 مترجم/آبير مساعدين للمشروعات 12 27,000 28,000 29,000
 مترجم/مساعد مشروعات 12 26,000 27,000 28,000
 مترجم/مساعد مشروعات 12 26,000 27,000 28,000
 مترجم/مساعد مشروعات 12 26,000 27,000 28,000
 مساعد إداري 12 26,000 27,000 28,000
 مساعد مالي 12 26,000 27,000 28,000
 مساعدة مؤقتة   14,000 15,000 15,000

 مجموع الدعم اإلداري   171,000 178,000 184,000
 السفر في مهام رسمية   31,000 33,000 33,000
 تكاليف المكتب   84,000 81,000 81,000

 موع تكاليف الموظفين والتشغيلمج   375,000 384,000 394,000
 



UNEP(DEC)/MED IG.13/8 
Annex V 
page 31  

 

 
 مرآز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، تونس العاصمة، تونس -٦

 
    
 الميزانية الموافق عليها     

     )بالدوالرات األمريكية(
2003 2002 2001     
MTF MTF MTF     

رجل/شهر        الموظفون الفنيون
 مدير 12 * 34,500 * 34,500 * 34,500
 خبير 12 * 17,500 * 17,500 * 17,500
 خبير 12 65,000 65,000 65,000
 باحث في مجال البيانات 12 46,000 46,000 46,000

 مجموع الموظفين الفنيين   163,000 163,000 163,000
 الدعم اإلداري        

 مساعد إداري 12 14,500 14,500 14,500
 سكرتير بلغتين 12 12,500 12,500 12,500
 سكرتير بلغتين 12 12,500 12,500 12,500
 سائق 12 7,000 7,000 7,000

 موظف مالية 12 * 2,000 * 2,000 * 2,000
 منظف 12 ** ** **
 حارس 12 ** ** **

 مساعدة مؤقتة   5,000 20,000 20,000
 مجموع الدعم اإلداري   53,500 68,500 68,500
 السفر في مهام رسمية   25,000 27,000 29,000
 تكاليف المكتب   54,000 54,000 54,000

 مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل   295,500 312,500 314,500
 
 .تمثل األموال المخصصة الستكمال المرتب الذي يدفعه البلد المضيف  *

 .يدفعه البلد المضيف  **
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 تشعار البيئة عن بعدمرآز األنشطة اإلقليمية الس -٧
 باليرمو، إيطاليا  

 
 

    
 الموافق عليهاالميزانية     

     )بالدوالرات األمريكية(
2003 2002     

 مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل   * *
 

 . من المساهمة النظيرة إليطالياتمول تكاليف الموظفين والتشغيل *
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  األنظفمرآز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج -٨
 برشلونة، إسبانيا  

 
    
 الموافق عليهاالميزانية     

     )بالدوالرات األمريكية(
2003 2002     

 مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل   * *
 

 .اإلسبانيةتمول تكاليف الموظفين والتشغيل بالكامل من الحكومة  *
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 ١التذييل 
 

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢نقل األنشطة واألموال إلى الفترة 
 وافقت عليها األطراف المتعاقدة آما

 
 لخطة عمل    ٢٠٠١-٢٠٠٠تمت الموافقة على األموال التالية من أجل نقلها من ميزانية الفترة                    

 : آما يلي٢٠٠٣-٢٠٠٢البحر المتوسط إلى الميزانية البرنامجية للفترة 
 

 ):وحدة تنسيق البحر المتوسط (ME/6030-00-04من مشروع 
 

  دوالر أمريكي٦٥ ٠٠٠    تقييم خطة عمل البحر المتوسط
 

  دوالر أمريكي٣٠ ٠٠٠      نظام اإلبالغ
 

  دوالر أمريكي٢٩ ٠٠٠ االجتماع السابع للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة
 

 ):وحدة تنسيق البحر المتوسط (ME/6030-00-70من مشروع 
 

  دوالر أمريكي١٥ ٠٠٠ تماع السابع للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامةاالج
 

  المرآزME/6030-00-11من مشروع 
  :)اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري

 
  دوالر أمريكي١١ ٠٠٠    اجتماع سلطات التشغيل الوطنية

 
 

 الر أمريكي دو١٥٠ ٠٠٠   ٢٠٠٣-٢٠٠٢مجموع نقل األموال إلى الفترة 
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 المرفق السادس
 
 البيانات
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 بيان صاحب السمو األمير ألبرت
 ولي عهد إمارة موناآو

 
 السيد الرئيس

 السادة الوزراء 
 أصحاب السعادة
 سيداتي وسادتي

 
ألول مرة منذ أن بدأ نفاذها منذ ربع قرن مضي، تجتمع األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة                       

 اجتماع لألطراف في البروتوآول الجديد المعني بالمناطق المتمتعة              وهذا أيضا أول   .في موناآو 
بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط، الذي نوليه أهمية خاصة والذي آما                               

ويبين هذا آم أنا سعيد وفخور بأن يجتمع في بلدي               . تعلمون جميعا يلتزم بلدي به التزاما آامال         
ة البحر المتوسط وتعزيزها والذين آافحوا طوال سنوات آثيرة                   جميع من التزموا بحماية بيئ         

 .التلوث وآثاره الضارة على السكان والبيئة واقتصاد المناطق المتأثرة
 

 عاما بعيدة عن آونها انتصارا،         ٢٥وبالرغم من أن جميع اإلجراءات المتخذة طوال أآثر من                 
وأود أن أذآر أوال جميع من          . فترةفليس هناك من شك بأن تقدما آبيرا قد تحقق طوال هذه ال                    

اشترآوا في زيادة الوعي البيئي، الذي لم يكن معروفا في السبعينات، وأدي باألمير، والدي،                           
ويمكن رؤية هذا الوعي المتزايد        . وعلماء مرموقين آخرين إلى دق ناقوس الخطر من موناآو              

 عمل البحر المتوسط قد      اليوم على جميع شواطئ البحر المتوسط، وليس هناك شك من أن خطة               
 .قامت بدور فعال في هذا المجال

 
وباإلضافة إلى مسألة الوعي، من الواضح أن تقدما آبيرا قد تحقق في مكافحة التلوث الناجم عن                   

وفي هذا الصدد، يقوم المرآز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث                    . الحوادث البحرية  
 التي وضعت بناء      RAMOGEPOLليمي مثل خطة      البحري بدور حيوي على المستوى اإلق         

ومع ذلك، من الضروري مواصلة التقدم إلى األمام في هذا الميدان، وال             . على مبادرة من موناآو   
حاالت "سيما فيما يتعلق بالوقاية، ولهذا السبب تم الترحيب بالتنقيح التام على بروتوآول                                  

ومن الضروري اآلن ضمان التوقيع       . لعامفي موناآو في اجتماع عقد هنا في بداية ا            " الطوارئ
 .عليه وبدأ نفاذه بسرعة

 
وفيما يتعلق بموضوع التلوث البحري، يشكل التقدم المحرز على شاطئي بحرنا المشترك، وال                    
سيما على أساس بناء محطات معالجة مياه النفايات، تقدما حقيقيا، بالرغم من أن من المهم أال نفقد 

ثائق خطة عمل البحر المتوسط وعدد المناطق الخطرة الكثيرة التي              يقظتنا، آما وضحت ذلك و      
ولهذا السبب، من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة              . يحتاج إلى إعادة تأهيلها عقود عديدة           

لضمان أن برنامج العمل االستراتيجي، الذي انتهي منه اجتماعكم ووافق عليه، يمكن تنفيذه                            
ية للبلدان والمتبرعين الدوليين في هذا الصدد من أجل             بسرعة حيث يجرى حشد اإلرادة السياس        

 .تحقيق تقدم ملموس وعملي
 

في آوآب يمر بأوقات صعبة، ينبغي أن ينظر إلى اجتماع من يشعرون بالقلق على البيئة على أنه 
وال يمكن ألحد أن يعارض حقيقة أن البيئة عالمية، وال              . تعبير عن التعاون بين األمم والثقافات       

إن مشاآل  . ي فرد محدد وأنها تعتمد علينا جميعا، وال يمكن توقفها عند الحدود السياسية                تخص أ 
تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر وتلوث البحار هي قضايا تعبر الحدود ويمكن التصدي               
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لقد بينت موناآو أنها مقتنعة بالحاجة، ولهذا            . لها وحلها في سياق من التعاون الدولي الحقيقي             
لسبب التزمت، وال سيما منذ مؤتمر ريو، إلى اتخاذ موقف فعال في تعزيز التعاون الدولي، وال                    ا

 .سيما في سياق حوض البحر المتوسط، مولد حضارات آثيرة
 

لقد أشرت فيما سبق إلى مؤتمر ريو، الذي تشرفت بحضوره في صحبة األمير، والدي، منذ أآثر                 
مات بين المشاآل البيئية وقضايا التنمية المستدامة،         وألول مرة، ربطت الحكو    . من عشر سنوات  

لقد أآد العقد المنصرم على هذا الشعور وآل فرد مقتنع اآلن بأن                   . وعدم إمكانية الفصل بينهما     
المشاآل البيئية على المستوى العالمي يمكن حلها فقط إذا تحققت تنمية اقتصادية واجتماعية                           

ضروري اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الفقر، الذي هو سبب ولهذا السبب، من ال. مستدامة حقيقية 
 .وأثر التدهور البيئي

 
وتعتبر منطقة البحر المتوسط     . لقد أصبح التأآيد على الوعي في هذا الصدد واضحا طوال العقد              

مثاال في هذا الصدد، ألنه بعد ثالث سنوات من قمة األرض، أقيمت لجنة البحر المتوسط للتنمية                    
ومنذ إنشائها، عملت اللجنة    .  آهيئة لتفكر وتدرس وتقدم المشورة لبلدان البحر المتوسط         المستدامة

، ١٩٩٨بفعالية ويسعدني أن أشير إلى أن موناآو، التي استضافت اجتماعها الخامس في عام                        
إال أن اللجنة توضح أيضا الصعوبات التي يمكن أن تثار عندما تدرج في                        . تترأسها هذا العام   

نمائية، باإلضافة إلى المجتمع المدني، المسؤولين عن االقتصاد، الذين لهم دور                          األعمال اإل  
 .أساسي في صيانة البيئة وآذلك تنفيذ التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة

 
 سيدي الرئيس،

 
في األيام القادمة، ستستعرضون التقدم المحرز واألعمال التي ستتخذ لتحسين بيئة البحر                                  

ولدي آل ثقة في العمل الذي يجرى هنا والذي، وإنني على يقين من هذا، سيوفر لمن                     . المتوسط
وآمل أيضا أن يرسل عملكم،         . يعيشون على شواطئ البحر المتوسط نوعية أفضل من الحياة                

إن العمل الذي ستقومون    . باإلضافة إلى فوائده التقنية، رسالة سلم وتعاون في هذه األيام العصيبة            
ن فائدة لجميع الشعوب ذات اللغات والثقافات واألديان المختلفة التي تعيش حول هذا بإنجازه سيكو

دعونا نجعل هذا مثاال لباقي العالم، وال سيما، أن يسمع صوت البحر المتوسط في                                 . البحر
 .جوهانسبرج في القمة العالمية للتنمية المستدامة القادمة

 
 .وأشكرآم
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 ر التنفيذيبيان الدآتور آالوس توبفر، المدي
 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 
 السيد الرئيس،

 أصحاب المعالي الوزراء
 أصحاب السعادة الزمالء واألصدقاء المحترمين

 سيداتي وسادتي
 

 .بادئ ذي بدء، أود أن أعرب عن امتناني لحكومة وشعب إمارة موناآو على هذه الدعوة
 

لقد رأينا، مرة ثانية، النتائج           . ائروأود أن  أعرب عن عميق تعازي لشعب وحكومة الجز                       
ونأمل بكل صدق أن يتغلب الجزائريون على هذه النتائج ونتمنى                . المأساوية للكوارث الطبيعية   

 .لهم مستقبال أفضل
 

ويعطينا هذا إشارة واضحة عن أهمية مكافحة جميع أنواع التغير الطبيعي على المستوى                                 
لضمان أن النجاح الذي تحقق في مراآش سيظل             العالمي، ومن ثم، نبذل أقصي ما في وسعنا               

 .دائما من خالل التوقيع، اآلن، على بروتوآول آيوتو
 

فقد آان  . إنني أهنئ وزير البيئة المغربي على قدرته الفائقة في تناول مؤتمر بروتوآول آيوتو                   
 .فاعال في التوصل إلى اتفاق

 
ق على بروتوآول آيوتو، حتى يصبح        وأعتقد أن من واجبنا أن نرد له الجميل من خالل التصدي              

 .سبتمبر القادم بمناسبة القمة العالمية للتنمية المستدامة/قيد التشغيل في أيلول
 

 السيد الرئيس، السادة الوزراء، سيداتي وسادتي
 

إن البحر المتوسط منطقة غنية بالتاريخ وغنية بالتراث الحضاري وغنية بالمناظر الطبيعية                          
 .يولوجيالرائعة والتنوع الب

 
 . مليون زائر آل عام، يشكلون ثلث السياحة العالمية٢٠٠إن هذه المنطقة تجذب حوالي 

 
 .إال أن البحر المتوسط ليس هذا فحسب

 
وهنا نجد بلدانا غنية وأقل غنا، تقاليد عريقة وتكنولوجيات حديثة وثقافات                   . إنها منطقة مختبر   

اقتصادي وتنمية اجتماعية غير متساوية، وال      مختلفة ومفاهيم متنوعة واضطرابات سياسية ونمو       
 .داعي لذآر التحديات البيئية

 
في هذا البحر شبه المغلق، هناك أيضا ضغوط سكانية، ونمو في عدد السكان غير متساو، وحرآة 
نقل بحري خطرة وآثيفة وإدارة للمناطق الساحلية الشاسعة غير مالئمة وغير آافية، شهدت في                  

إنها منطقة تواجه ندرة في الماء وتآآل في التربة وتدهور            .  سريعة عشوائية  أغلب األحيان تنمية  
 ...النظم اإليكولوجية والتصحر 
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لقد آانت جاذبية هذه العوامل والتحديات األخرى التي جمعت بلدان البحر المتوسط واالتحاد                          
 .األوروبي للعمل معا، تحت جناح وإشراف برنامج األمم المتحدة للبيئة

 
. أود أن أؤآد على أن خطة عمل البحر المتوسط ليست دائما مجرد أداة تقنية لمكافحة التلوث وهنا  

إنها محفل غير عادي حيث يشترك جميع األطراف بالرغم من جميع االختالفات في جهود من                      
 .أجل سالمة حوضهم المتقاسم بينهم  وحاضرهم ومستقبلهم المشترك

 
ناني إلى منسق خطة عمل البحر المتوسط، السيد لوسيان           وفي هذا الصدد، أود أن أعرب عن امت        

وأعتقد أنهم يقومون بعمل رائع وإنني على ثقة أنهم سيفعلون ذلك في             . شاباسون، وفريقه في أثينا   
 .المستقبل

 
 سيداتي وسادتي،

 
لقد علمت بمزيد من السرور أن موناآو قد انتخبت لتقود خطة عمل البحر المتوسط خالل العامين         

وأهنئ موناآو من آل قلبي على هذا االنتخاب، وهو يتمشى مع تقليدها الطويل في                          . دمينالقا
 .صالح البيئة

 
إنه تقليد بدأ منذ قرن مضي تقريبا مع اللجنة الدولية لالستكشاف العلمي للبحر المتوسط الشهيرة،                 

 .وهي من أقدم المنظمات الحكومية الدولية العلمية في العالم
 

 تدعم عمل أآبر شبكة علمية        ٢٢ هذه اللجنة التي يبلغ عدد الدول األعضاء فيها             ونعلم جميعا أن  
 . باحث٢٥٠٠ معهد وأآثر من٥٠٠تضم 

 
ويعكس هذا االلتزام الواضح بتعزيز العلوم البحرية من أجل الحماية الدائمة للبحر المتوسط                           

 .ولرفاهية سكانه الذين يعيشون على شواطئه
 

اب موناآو سيوفر زخما جديدا إلى التزام خطة عمل البحر المتوسط               إنني على يقين من أن انتخ       
بهدف حماية المنطقة من جميع أنواع التلوث بينما تعزز باستمرار طريقها من أجل التنمية                               

 .المستدامة
 

وفي . وهنا، أود أن أؤآد على أن زيادة الوعي ونشر المعلومات سيكون لهما أهمية متزايدة                            
ينبغي علينا أنُ نعلم السكان بما         !! إال أن هذا ليس آافيا      . م بالعمل الصحيح   الواقع، علينا أن نقو     

 . ، فنحن نعيش في مجتمع توجهه وسائل اإلعالم...نقوم به
 

 سيداتي وسادتي،
 

 .إن موناآو أعقبت مالطة، حيث تلقت تحت رئاستها زخما قويا
 

١٩٩٥جديد، الذي بدأ في عام        لقد قادت مالطة خطة عمل البحر المتوسط إلى األمام بمنهجها ال               
 .،الذي ال تقتصر على محاولتها لرصد التلوث البحري ومكافحته

 
لقد شجعت مالطة جميع شرآاء خطة عمل البحر المتوسط في جهودها من أجل التكامل التدريجي          

 .لجميع الشواغل البيئية في سياساتها وتخطيطها لكي تحقق الهدف النهائي للتنمية المستدامة



UNEP(DEC)/MED IG.13/8 
Annex VI 
page6 

 

 
 أن تكون عملية التصديق على جميع الصكوك القانونية ديناميكية آما ينبغي بحيث تكون في        وآمل

 .وأعتقد أن هذا سيحقق فائدة آبيرة لهذه المنطقة المحددة. مكانها في أقرب وقت ممكن
 

 .ولهذا، أعرب عن عميق تقديري لمالطة على قيادتها الممتازة
 

 سيداتي وسادتي،
 

 لمتوسط، عشر سنوات بعد ريو دى جينيرو وقمة العالم؟ما هي خطة عمل البحر ا
 

، ١٩٩٢فمثال، بعد قمة األرض في عام            . لقد آانت خطة عمل البحر المتوسط ديناميكية دائما             
 .٢١تصدرت الخطة تكييف واليتها، على المستوى اإلقليمي، لقرارات جدول أعمال القرن 

 
 لتوفير  ١٩٩٥نقحت اتفاقية برشلونة في عام       للبحر المتوسط و   ٢١فقد اعتمد جدول أعمال القرن       

 .جوهر قانوني لاللتزامات التي قدمت في ريو
 

وفي نفس السنة، بدأت خطة عمل البحر المتوسط إيالء األولوية لتنفيذ أهداف محددة لبرنامج                         
 .العمل العالمي في المنطقة

 
دى إلى وضع برنامج العمل      وتبع ذلك، تنقيح بروتوآول المصادر البرية في السنة التالية، مما أ              

 .االستراتيجي لمكافحة تلوث البحر من أنشطة برية
 

وآمل بكل صدق أن يكون من الممكن          . وتلقى هذا البرنامج حافزا قويا من مرفق البيئة العالمية            
وتجرى اآلن مناقشته وأعتقد أن          . تجديد هذه األداة، مرفق البيئة العالمية، من أجل المستقبل                  

ثبت من خالل هذا المشروع هنا، في البحر المتوسط، أهمية وجود هذه األداة ودعمها    بإمكاننا أن ن  
 .المالي

 
وهذا العام، انتقل برنامج العمل االستراتيجي من النظرية إلى التطبيق من خالل استراتيجيته                         

 .التشغيلية
 

فيجرى . وفي نفس الوقت، ارتقت خطة عمل البحر المتوسط بأحد صكوآها القانونية الرئيسية                    
وهو يشمل الحاجة الملحة لمنع      . حاليا االنتهاء من المشروع الجديد لبروتوآول حاالت الطوارئ         

ويالحظ برنامج األمم المتحدة للبيئة برضاء تام أن التوقيع عليه                . الحوادث وعمليات االنسكاب   
 .سيكون قريبا

 
جع ذلك إلى التزام األطراف       وفي جميع هذه الميادين، آان البحر المتوسط المنطقة الرائدة، وير             

ومن بين برامج البحار اإلقليمية المختلفة، تعتبر خطة عمل البحر المتوسط األآثر                        . المتعاقدة
إن خطة عمل البحر المتوسط هي المشروع            . نجاحا، ربما مع بحر البلطيق ومنطقة الكاريبي            

 .الرائد
لكي تصبح، مرة ثانية، مثاال جيدا       ولهذا السبب من األهمية بمكان التصديق على بروتوآوالتها،            

وعلى ضوء قدرة خطة عمل البحر             ... للمناطق األخرى، ولبرامج البحار اإلقليمية األخرى             
المتوسط التي ثبت تكيفها مع التحديات والقوانين البيئية الجديدة، فإن منظومتها القانونية                                   

يدعو برنامج األمم المتحدة للبيئة        وهنا،  . المستكملة ينبغي االنتهاء منها وتنفيذها والتعريف بها          
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جميع األطراف المتعاقدة إلى االسراع بعملية التصديق لالنتهاء، آما ذآرت، قبل قمة                                          
 .جوهانسبرج

 
وأنتهز هذه الفرصة ألعرب عن رضائي عن الحالة المالية السليمة والصحية لخطة عمل البحر                   

 .المتوسط
 

مل البحر المتوسط على إحراز تقدم في تعاونها مع           إن برنامج األمم المتحدة للبيئة يشجع خطة ع        
جميع الهيئات الدولية واإلقليمية المعنية، مع الترآيز على أوروبا، أي من خالل الشراآة                                   

 .األوروبية المتوسطية
 

إن مؤتمر وزراء الخارجية األوروبي المتوسطي الذي عقد منذ عشرة أيام مضت سيؤدى إلى                       
وستكون . يوليه/لمتوسطي بشأن البيئة الذي سيعقد في أثينا في تموز        المؤتمر الوزاري األوروبي ا   

. هذه فرصة، من بين أمور أخرى، لتنظيم تعاون أآثر آفاءة وتماسكا بين المحافل الدولية المختلفة
 .ولهذا، فالطريق ممهد واإلشارات واضحة لكال الجانبين

 
. لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامةلقد قرأت بكل عناية االستعراض االستراتيجي الذي أعدته      

فهذه وثيقة ممتازة تعكس خبرة والتزام برنامج البحار اإلقليمية هذا                  . وأقدم التهاني لهذا العمل      
 .لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 
وأود، فوق آل هذا، أن أحي مساهمات المجموعات الرئيسية في المجتمع المدني التي عكست                        

 .ساو آلراء الحكوماتآرائها على أساس م
 

لقد علمت بكل سرور أن إعداد المنظمات غير الحكومية لهذا المؤتمر آان ناجحا وأشجع القطاع                  
 .العام على السير في هذا االتجاه

 
ويوضح . لقد تحلت لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة بالشجاعة عندما أثارت الشواغل                        

ما آانت الجهود المبذولة، لن يكون للسياسات البيئية أي             استعراضها االستراتيجي، مثال، أنه مه      
 .أثر على سياسات التنمية، إذا ظلت متفرقة للتصدى لموضوعات تشكل سياسة متكاملة

 
وانتهت اللجنة إلى أن سياسات التنمية المستدامة تعتمد إلى حد آبير على القطاع العام، بينما                             

واسترعت االنتباه أيضا إلى الحاجة          . م والخاص  تحتاج إلى دعم الشراآة بين القطاعين العا              
 .لمساهمة ديناميكية من المنظمات غير الحكومية باعتبارها ممارسة روتينية

 
وبينما يقيم التقدم السياسي والمؤسسي المتحقق من أجل التنمية المستدامة في البحر المتوسط،                       

 . المتوسطيمثل االستعراض االستراتيجي أول تقييم ذاتي لخطة عمل البحر
 

وتعرب لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة عن األمل بأن هذا التوازن سيحقن زخما سياسيا                    
جديدا في المحاوالت اإلقليمية للتنمية المستدامة وأن يمثل توجيها واقعيا للتحديات الحقيقية                              

 . أعمال ملموسةللمناطق العالمية األخرى التي تسعي إلى ترجمة مبادئ التنمية المستدامة إلى
 

 .ويمهد الطريق، فوق آل هذا، الستراتيجية التنمية المستدامة القادمة في البحر المتوسط
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أعتقد أنها خطوة مهمة جدا       . وأود أن أنضم إلى جميع من تناولوا بإيجابية نتائج اجتماع الدوحة               
 إشارة واضحة وعلينا    وأعتقد أن هذه  . إن الوثيقة النهائية تضم موضوعات بيئية مهمة      . إلى األمام 

أن نهنئ المسؤولين عن نتائج اجتماع الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، التي ينبغي االلتزام                              
 .بتنفيذها والتفاوض بشأنها في المستقبل

 
 سيداتي وسادتي،

 
يعكس آل هذا الوعي العميق لخطة عمل البحر المتوسط بأن جوهانسبرج لن تكون قمة للبيئة، بل    

 .ة المستدامةقمة للتنمي
 

ولن نخيب أمل الجمهور   . وأعتقد أن علينا أن نؤآد هذا مرة ومرة بأن هذا هو الموضوع الرئيسي            
وينبغي أن نتصدى بصورة خاصة للعالقة بين البيئة والفقر وبين البيئة والصحة وبين                   . العالمي

 .البيئة واألمن الغذائي
 

إنه اتفاق جديد   . و تنمية ذات وجه إنساني     ينبغي النظر إلى جوهانسبرج على أنه زخم وخطوة نح          
وأعتقد أن من الواجب علينا أن نؤآد على أن هذا الرخاء المسؤول                         . لرخاء مسؤول للجميع    

 .سيكون لجميع شعوب العالم
 

ومن خالل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة،                  . لقد آانت هذه عالمة لجميع أنشطتكم              
ى أن البحر المتوسط سيصبح أآثر أهمية عن ذي قبل آقناة              تتوصلون، من بين حقائق أخرى، إل       

 .لنقل الموارد الحيوية
 

ولكن عليكم التأآد من أن جميع التوقعات االقتصادية تتطلب إدراآا باالستقرار اإليكولوجيي                         
ومعني للتنوع ومعني الحترام التنمية في الماضي للتنوع الثقافي والروحي في إطار من التنمية                   

 .المستدامة
 

وأعتقد سيدي الرئيس ومعالي الوزراء وأصحاب السعادة وسيداتي وسادتي بأن هذه هي المهمة                  
الحقيقية لكم جميعا، ولنا جميعا وآمل بكل صدق أن يتمكن مؤتمرآم هنا في موناآو، تحت قيادة                      
الرئيس أن يعطي إشارة جيدة للمستقبل لمن يعيشون هنا ومن سيأتون فيما بعد لقضاء عطالتهم                     

 .نا، وزيارة هذا الجزء الرائع من العالمه
 

 .وأشكرآم شكرا جزيال
 
 
 
 

 بيان رئيس مكتب األطراف المتعاقدة، وزير البيئة في ماطة
 الدآتور فرانسيس زاميت ديميك

 
أصحاب السعادة، أصحاب المعالي الوزراء، السيد منسق خطة عمل البحر المتوسط، الوفود                         

 دتي،والشرآاء المحترمين، سيداتي وسا
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يسعدني أن أحي الوفود والمراقبين الحاضرين لالجتماع الثاني عشر لألطراف المتعاقدة في                         
 .اتفاقية برشلونة

 
أود أن أعرب عن امتناني لحكومة موناآو لمساهمتها في التنظيم الممتاز لهذا االجتماع، الذي                        

 .يبين االلتزام المتواصل لإلمارة في القضايا البيئية
 

ي على وشك االنتهاء اآلن، أود أن أعرب عن امتناني العميق لزمالئي في المكتب                    بما أن واليت   
 .لدعمهم وتعاونهم طوال العامين الماضيين، فقد آان شرف لي أن أعمل معهم

 
وخالل العامين الماضيين، شاهدت من موقعي المتميز تقدما آبيرا متحققا في مجاالت مختلفة                        

ضا بعض الصعوبات، وال سيما المتعلقة بعملية التصديق،            لخطة عمل البحر المتوسط، ولكن أي        
وأود أن انتهز هذه الفرصة مرة ثانية ألطلب إلى رؤساء الوفود بذل آل جهد لالسراع                                           
باإلجراءات لكي يبدأ تنفيذ االتفاقية والبروتوآوالت قبل القمة العالمية للتنمية المستدامة التي                         

 .ستعقد في جوهانسبرج
 

القانونية، فإن بدء نفاذ بروتوآول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع                  ومن وجهة النظر       
، واإلعداد لبروتوآول حاالت الطوارئ الجديد الذي          ١٩٩٩ديسمبر  /البيولوجي في آانون األول    

يناير القادم، هما إنجازان       /سيعتمده مؤتمر المفوضين الذي سيعقد في مالطة في آانون الثاني                   
 .رئيسيان

 
اإلبالغ الجديد، الذي أعدته األمانة بعناية فائقة وتلقاه اجتماع جهات االتصال بإيجابية                   إن نظام    

هي خطوة مهمة أيضا للترشيد والتنفيذ الصحيح لخطة               ) ٢٠٠١سبتمبر   / أيلول  ١٤-١١أثينا،   (
 .عمل البحر المتوسط، وآذلك تنسيق التزامات اإلبالغ مع االتفاقيات واالتفاقات الدولية األخرى

 
ا فيما يتعلق بهيكل خطة عمل البحر المتوسط، فقد بدأت عملية تقييم، عقب توصيات                                        أم

االجتماعات السابقة لألطراف المتعاقدة، التي شملت مرآز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال                   
ويبدو أن ".  موقع تاريخي١٠٠" ذات األولوية ومرآز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء وبرنامج

ملية إيجابية للغاية وآمل أن تتواصل إلعداد تقييم لكامل هيكل خطة عمل البحر المتوسط                   هذه الع 
 .خالل فترة السنتين القادمة

 
ودعوني اآلن أذآر ثالث قضايا محددة ستقوم بدور رئيسي في نجاح خطة عمل البحر المتوسط                   

ث من أنشطة برية، الذي     األولي هي تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي للتصدى للتلو       . في المستقبل 
سيمكن البلدان من اتخاذ إجراءات عملية بشأن هذه المشكلة المهمة، وفي نفس الوقت سيساهم في                 

 .صيانة التنوع البيولوجي والموارد البحرية الحية واستخدامها المستدام
 

 الجديد  والقضية الثانية هي تنفيذ بروتوآول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي               
الذي سيقوم بتحسين صيانة األنواع البحرية والساحلية في البحر المتوسط وموائلها المهددة                            
 .باالنقراض والذي سيخلق شبكة من المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط

 
 المستدامة التي    وأخيرا، زيادة تعزيز اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية آأداة للتنمية الساحلية                 

 .تساهم بالتأآيد في تجنب المشكل التي تهدد سواحلنا
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يبدو لي  "وأود أن أذآرآم بكلمتي االفتتاحية في االجتماع الحادي عشر لألطراف المتعاقدة بأنه                   
أن االتجاه الذي ينبغي أن نتحرك فيه هو البحث عن جمع جهود هيئات بلدان البحر المتوسط                            

؛ هل لي أن أعرب عن الرغبة         "سط والعملية األوروبية المتوسطية معا     وخطة عمل البحر المتو    
في أن أي تقدم آبير سيكون في هذا االتجاه في األشهر القادمة نظرا النعقاد المؤتمر الوزاري                         

 .٢٠٠٢يوليه /األوروبي المتوسطي بشأن البيئة  في أثينا في تموز
 

رآة البحر المتوسط في القمة العالمية للتنمية        واسمحوا لي، قبل أن أنهي آلمتي، اإلشارة إلى مشا          
فعقب مقررات اجتماع المكتب األخير، تقوم األمانة بتنفيذ خطة عمل تشمل مساهمات             . المستدامة

على هيئة تقارير واجتماعات تمهيدية ودعم لمبادرات المنظمات غير الحكومية ومنشورات                         
إعالن األطراف المتعاقدة في اتفاقية      "ض  وستكون الخطوة الرئيسية في هذه العملية عر        . محددة

وسيكون هذا   . الذي سيقدم خالل القمة       " برشلونة بشأن التنمية المستدامة في البحر المتوسط              
اإلعالن فرصة فريدة لإلعراب عن رسالة مشترآة لباقي العالم وإلى مواطني البحر المتوسط عن 

 .شواغلنا وأهدافنا
 

ي لحكومة موناآو الستضافة هذا االجتماع وإلى األمانة               وأود مرة ثانية أن أعرب عن تقدير            
 .وجميع من عملوا لجعل اإلنجازات اإليجابية الواردة أعاله ممكنة
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 بيان السيد لوسيان شاباسون، منسق خطة عمل البحر المتوسط
 

أصحاب السعادة، السيد الرئيس، السادة الوزراء والوفود وممثلي المنظمات الحكومية الدولية                      
 شرآاء ومديرو مراآز األنشطة اإلقليمية، سيداتي وسادتيوال
 

 .بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أشكر إمارة موناآو على آرمها
 

لقد استضافت موناآو هذا العام اجتماع الخبراء الذي انتهي من البروتوآول الجديد بشأن منع                         
 .وتناول حاالت الطوارئ في البحر

 
 .هذه برضاء وقلق ستميزها قمة األرض الثانيةإننا ندخل فترة السنتين المهمة 

 
 اإلطار القانوني

 
إننا في عملية االنتهاء من تجديد اإلطار القانوني لخطة عمل البحر المتوسط مع البروتوآول                          

ومع ذلك، وباستثناء بروتوآول المناطق المتمتعة بحماية خاصة، لم يبدأ نفاذ الصكوك                    . الجديد
 .دد التصديقاتالمعدلة نظرا لعدم آفاية ع

 
 .ومع ذلك، لن ننتظر هذا ليحدث قبل اقتراح نظام مالئم لإلبالغ يمكن أن يبدأ نفاذه بمجرد اعتماده

 
 مكافحة التلوث البحري

 
. بالتعاون مع الوآالة األوروبية للبيئة، قمنا بإصدار تقرير يعتبر ذو نوعية جيدة بصورة عامة                      

ما تبقي للقيام به لمكافحة مخاطر الحوادث البحرية               ويبين التقدم المحرز في جميع الميادين و            
وآانت النتيجة انخفاض واضح في          . والتلوث العرضي وتنظيف صهاريج السفن من الزيت               

 .إال أن هناك الكثير للقيام به. األحجام التي يجرى إلقاؤها
 

لفرنسي لبيئة  لقد بدأت خطة عمل البحر المتوسط، بمساعدة مرفق البيئة العالمية وقريبا المرفق ا                
وعلينا أن  . البحر المتوسط الستخدام خطة العمل االستراتيجية للتصدي للتلوث من مصادر برية              

نقفز إلى األمام في مكافحة التلوث الصناعي والمنزلي والتصدي لمسألة التلوث من مصادر غير                
 .ثابتة

 
يل خليج آاستيال   وأنني مسرور في هذا الصدد أن آرواتيا تمكنت من عرض مشروع إلعادة تأه               

 .خالل هذا االجتماع
 

وهذا يتطلب  . ومن الضروري حشد عدد آبير من الموارد المالية لتنفيذ خطة العمل االستراتيجية             
 .أن تبين البلدان التزاما وأن يقدم المتبرعون مساهمات وتكييف لألدوات المالية

 
ذه بالتعاون مع اتفاقات       سيقوم على صك قانوني جديد، سننف          " التنوع البيولوجي  "إن مصطلح     

وفي هذا الصدد، علينا أن نعطي مثاال لإلدارة الجيدة من خالل                ) . برن ورامسار وبون   (أخرى  
 .عملنا مع اتفاقيات أخرى
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وفضال عن ذلك، أرحب باعتماد أول قائمة للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر                    
 .المتوسط

 
حساسة، بما في ذلك حماية موائل السلحفاة البحرية وصيانة              ومع ذلك، يثار عدد من المسائل ال          

عشائر فقمة البحر وحماية األراضي الرطبة، وآلها تدعو إلى التساؤل في مصداقية خطة عمل                    
ومن المهم إيجاد حلول لهذه المسائل طبقا للقانون الدولي، حتى لو آانت بعض                  . البحر المتوسط 

 .المصالح الوطنية مهددة
 

وبناء على طلبي، قدم مرآز األنشطة      .  المستدامة للمناطق الساحلية هي إحدى أولوياتنا      إن اإلدارة 
وأود أن  . اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولية آتاب ابيض من نوعية عالية عن هذه المسألة                    

. أؤآد أننا نحتاج إلى تحقيق تقدم آبير في هذا الصدد، وال سيما من خالل اعتماد تشريعات وطنية             
وستعقد مناقشة عن هذا         . وينبغي وضع أهداف آمية على أساس حماية المناطق الساحلية                       

 .الموضوع
 

تقوم خطة عمل البحر المتوسط بالتوسع في أنشطتها أبعد من القضايا البحرية والساحلية فيما                         
مات ومع الخطة الزرقاء، لدينا أسباب ممتازة للحث على تجميع المعلو            . يتعلق بالتنمية المستدامة  

وينبغي إضافة أن لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة قد          . وصياغة مؤشرات للتنمية المستدامة   
وسيقوم االجتماع بدراسة     .تناولت مسائل الربط بين التنمية والبيئة وإدارة األنشطة االقتصادية                

 .توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة
 

لتعاون ونسعى إلى التوسع في هذا التعاون وال سيما مع العملية                 لقد قمنا بهذا العمل بروح من ا         
 .األوروبية المتوسطية

 
وخالل قمة األرض، سنقدم استعراضا استراتيجيا يبين التقدم المحرز على أساس التنمية                                  

ومن المهم لالجتماع القادم للمكتب أن يناقش ويحدد                 . المستدامة، تدعمه سلسلة من الكتيبات         
 .لوجود والرؤيةاستراتيجية ل

 
طبقا للتعليمات التي قدمتموها إلينا منذ عامين،            . دعوني اآلن أتناول المسائل المالية واإلدارية          

 . عرضنا وثائق تفصيلية أآثر عن الحالة المالية والنفقات المتكبدة
 

لقد قمنا بتغيير هيكل الوثائق واالجتماعات من خالل دراسة األنشطة في المستقبل ونفقات                               
وحتى هذا، قدمنا     . ماعات جهات االتصال، بينما احتفظنا بالمسائل السياسية لهذا االجتماع                اجت

 .إليكم جميع المسائل المتعلقة بالميزانية واألنشطة في المستقبل للموافقة عليها
 

هل آل عملية التعاون اإلقليمي هذه تساهم في حماية البيئة والتنمية             . وأعود اآلن إلى مسألة عامة     
ويتعين . دامة؟ إن نتائج هذا العمل، آما تعلمون وآما بينت المؤشرات المتاحة، صالحة للبقاءالمست

 .تحقيق تقدم آبير في المجاالت التي تشملها خطة عمل البحر المتوسط، بما في ذلك البيئة البحرية
 

غير إن الجوانب التي تبدو حاليا إيجابية وأساسية، تشمل الوجود في جميع البلدان منظمات                              
حكومية وإطار قانوني وخبرة بيئية ومعلمين ووعي بالحاجة فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة             

وهؤالء هم من يحتفظون بجزء على       . حتى ال يفشل الشرآاء المختلفين في التزامهم بهذه القضية          
ى يمكننا أن    إنهم يعملون من أجل األجيال القادمة حت          . األقل من مستقبل هذه المنطقة في أيديهم          
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نقول غدا أن البحر المتوسط هو تراث حي مشترك قدم لنا طوال آالف السنين الثروة اإليكولوجية          
 .الرائعة وبيئة ال يمكن مقارنتها
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