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Ɩمة المحتوياƏقا 
 

 التǀرير الرئيسي
 
 
 

Ɩالمرفقا 
 
 

 ركينقائمة المشا  المرفƾ األول
 

 جدول األعمال  المرفƾ الثاني 
 

 التوƮياƘ  المرفƾ الثالث
 

مǀترحاƘ لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة من أجل         :التƦييل األول
 توƮياƘ تتعلƾ بتǀييم اللجنة وتوقعاتها

 
ƴالراب ƾانية البرنامجية للفترة   المرفƨ2005-2004المي  

 
Ʃالخام ƾن كاتانيا  المرفǚإع 

 
 2003نوفمبر / تشرين الثاني10حالة التƮديǀاƘ حتƾ   Ǐ السادƩالمرف

 
ƴالساب ƾالسعادة السيد      المرف ƔاحƮ بيانAltero Matteoli     ي فيưير البيئة واألراƨو ،

 إيطاليا
 

 ، نائƔ المدير التنفيƦي لبرنامج األمم المتحدة للبيئةKakakhelبيان السيد   المرفƾ الثامن
 

ƴالتاس ƾبروتوكول           مناشدة ال  المرف Ǐعل ƾديƮير الحكومية من أجل التƹ ƘماƲمن
 المƮادر البرية

 

 قائمة الƮحفيين المعتمدين  المرفƾ العاشر
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 مقدمة

 
 المتوسط من التلوث وبروتوكوالتها في      رقبلƘ األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البح       -1

، 2001نوفمبر  /ين الثاني  تشر 17 و   14اجتماعها العادي الثاني عشر، المنعǀد في موناكو بين           
وبناƇ علǏ . العرƯ الƦي تǀدمƘ بǊ حكومة إيطاليا الستưافة االجتماع العادي الثالث عشر في كاتانيا

Ʀǋا، عǀŃد االجتماع العادي الثالث عشر لألطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البحر المتوسط من                 
 14 إلǏ   11مدينة كاتانيا اǗيطالية من      في   Convento dei Benedettiniالتلوث وبروتوكوالتها في    

 . 2003نوفمبر عام /تشرين الثاني
 

 الحƮور
 
ألبانيا والجƨائر والبوسنة  :شاركƘ في االجتماع األطراف المتعاقدة التالية في اتفاقية برشلونة     -2

ان والهرسǁ وكرواتيا وقبرƭ ومƮر والمفوưية األوروبية وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا ولبن          
والجماǋيرية العربية الليبية ومالطة وموناكو والمƺرƔ وƮربيا ومونتينجرو وسلوفينيا وأسبانيا             

 .والجمهورية العربية السورية وتونƩ وتركيا
 
3-         Ɣفة مراقƮة التالية لألمم المتحدة بƮƮالمتخ Ƙالوكاال Ƙحة العالمية،   : وتمثلƮمة الƲمن

والوكالة الدولية للطاقة الƦرية، وأمانة اتفاقية باƨل التابعة         ،  ةومنƲمة األمم المتحدة للتنمية الƮناعي    
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واتفاقية األراưي الرطبة ƦاƘ األǋمية الدولية والسيما كموئل للطيور              

  ).RAMSARاتفاقية (المائية 
 
-IUCN:  والمنƲماƘ األخرǎ التالية بƮفة مراقƔ      ةوشاركƘ المنƲماƘ الحكومية الدولي    -4

World Conservation Union, Mediterranean Wetlands Initiative (MedWet), Amici per la 
Vita Onlus, Amigos del Mediterraneo, CEDIP-Centro Documentazione Internazionale 
Parchi, CEFIC-EUROCHLOR, CIDCE-Centre Internationale de Droit Comparé de 
l’Environnement, Clean Up Greece, Friends of the Earth International, Friends of the 
Earth Middle East, Greenpeace International, HELMEPA-Hellenic Marine 
Environment Protection Association, ICCOPS-International Centre for Coastal and 
Ocean Policy Studies, IEF-International Energy Foundation, IJOED-International 
Juridical Organization for Environment and Development, INDEMER-Institut du Droit 
Economique de la Mer, MAREVIVO, MEA-Mouvement Ecologique Algérien, 
MedCities, MIO-ECSDE –Mediterranean Information Office for Environment, Culture 
and Sustainable Development, OCOME-Organisation des Communicatrices 
Méditerranéennes, SAD/AFAG-Underwater Research Society/Mediterranean Seal 
Research Group, SPNI-Society for the Protection of Nature in Israel, UNASD-Union 
of Northern Associations for Sustainable Development, WWF-World Wildlife Fund for 

Nature. 
 
وحưر االجتماع أيưاŹ برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومكتƔ برنامج العمل العالمي ووحدة              -5

: تنسيƾ خطة عمل البحر المتوسط، ومراكƨ األنشطة اǗقليمية التالية التابعة لخطة عمل المتوسط              
 Ǘا ƨاألنشطة             المرك ƨالتلوث البحري في البحر المتوسط، ومرك Əطوار Ƙستجابة لحاالǚقليمي ل

اǗقليمية للخطة الƨرقاƇ، ومركƨ األنشطة اǗقليمية لǘنتاƜ األنƲف، ومركƨ األنشطة اǗقليمية              
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لبرنامج األعمال ƦاƘ األولوية، ومركƨ األنشطة اǗقليمية للمناطƾ المتمتعة بحماية خاƮة، وأمانة              
 .  موقƴ التاريخي في البحر المتوسط التابعة لخطة عمل المتوسط100

 
 .وترد قائمة كاملة بƋسماƇ المشاركين في المرفƾ األول بهƦا التǀرير -6
 

 افتتاƝ االجتماع  : من جدول اǓعمال1البǆد 
 
قدة  من النƲام الداخلي الجتماعاƘ ومƌتمراƘ األطراف المتعا       21طبǀاŹ لما تنƭ عليǊ المادة       -7

 الوƨير  Bernard Fautrierأعلن الرئيƩ المنتخƔ في االجتماع العادي الثاني عشر سعادة السيد              
 ما شهدǉ العامان الماưيان، ورحFautrier      ƔواستعرƯ السيد   . المفوƯ لموناكو افتتاƟ االجتماع   

يƦ، وأعرƔ  بدخول البروتوكول الجديد للمناطƾ المتمتعة بحماية خاƮة والتنوع البيولوجي حيƨ التنف           
          ǊاتƦ باألمر ƴوالمن Əالبروتوكول الجديد للطوار ǏƲعن األسف     . عن األمل في أن يح Ɣأعر Ǌأن Ǐعل

تƨال تدعو إلǏ تƮديǀين اثنين كي تſنفƦ االتفاقية المŃعدلة، وعبر عن أملǊ في أن يسجل                ألن الحاجة ما  
. 2004ي وقƘ مبكر من عام       Ʀǋان التƮديǀان قريباŹ جداŹ بحيث يسرǎ مفعول االتفاقية المŃعدلة ف          

 علǏ ما قدمتǊ المنƲماƹ Ƙير الحكومية من مساǋمة خǚل السنواƘ األخيرة في             FautrierوأثنǏ السيد   
وتمنǏ للمكتƔ الجديد كل النجاƟ في أداƇ       . ميدان حماية البيئة وترويج التنمية المستدامة في اǗقليم        

. ر المتوسط من أجل التنمية المستدامة وتنفيǋƦا      مهمتƦ ǊاƘ األǋمية البالƺة في وƴư استراتيجية البح       
 الƦي  Lucien ChabasonوأخيراŹ فǀد أثنǏ علǏ موƲفي خطة عمل البحر المتوسط وعلǏ السيد               

 .أشرفƘ سنواتǊ العشر كمنسƾ للخطة علǏ نهايتها
 
ر  ممثل بلدية كاتانيا بالمندوبين في مدينة كتانيا التي تعتب          Asoro’Antonino DرحƔ السيد    -8

وأưاف أن  . مǋƌلة خير تǋƋيل الستưافة Ʀǋا االجتماع المهم بالنƲر إلǏ التƨامها بالتنمية المستدامة           
ووƨارة البيئة، لتنفيƦ مشروع جديد      Amici per la Vita Onlusكاتانيا تستعد، بالتعاون مƴ رابطة       

ساليƔ الجيدة  يتƋلف من مرƮد اتƮاالƘ من أجل حماية البيئية والتƦƺية الƮحية بهدف نشر األ               
ويستند المشروع إلǏ منهج يعتبر البيئة كمƮدر ال بد من احترامǊ والدفاع عنǊ في              . للتنمية المستدامة 

            ƴة مǀيفة المتسƲقليمية، والتجارية، والوǗادية، واƮبلة للتنمية االجتماعية، واالقتǀالخطط الم ƾسيا
ث عشر لألطراف المتعاقدة فرƮة قيمة لتوثيƾ ولƦلǁ فƎنǊ يƋمل أن يتيƠ االجتماع الثال. البيئة المحيطة

 .التعاون بين البلدان سعياŹ وراƇ تحǀيƾ مستǀبل من السǚم واألمن في Ʋروف عالمية بالƺة الدقƃة
 
، عميد جامعة كاتانيا بالمندوبين وأعرƔ عن فخرǉ بƋن          Ferdinando LatteriرحƔ السيد    -9

    ƨا الحدث البارƦǋ Ǌيف جامعتưمية . تستǋد أƃية وإيطاليا تدابير جديدة لتنشيط التعاون        وأكƃلǀƮ Ʀخاƃات 
يتعلƾ بالبيئة األوروبية المتوسطية، والسيما في ميادين مهمة مثل حماية المنطǀة الساحلية للبحر              فيما

واستƦكر أن مجمƴ كاتانيا، وǋو من أقدم        . المتوسط، والنباتاƘ البحرية وإمداداƘ الطاقة المتجددة      
، كان من المناƮرين الطليعيين للحوار، والتưامن، والتعاون مƴ البلدان              الجامعاƘ األوروبية 

             ƘاƮƮمختلف التخ Ɯافي لتنشيط اندماǀالمتوسطية في ميادين مثل البحوث والتبادل العلمي والث .
وأưاف أنǊ يجري باطƃراد توسيƴ الشبكة العامة من االتفاقاƘ اǗطارية مƴ أبرƨ المƌسساƘ الثǀافية               

في تلǁ البلدان، والسيما في Ʈيƺة قطƔ الدراساƘ التǀنية واǗنسانية المتوسطية، الƦي             واألكاديمية  
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           ǎية األخرĊŽلǀƮال ƴقليمية والمجامǗالوطنية وا Ƙجهود الجامعا ƴم ƾافر وثيưت Ǐي . يشتمل علƺوينب
ة أن ينƦǋ ƔƮا االلتƨام علǏ الحماية البيئية، مƴ اǋتمام خاƭ بعناƮر الترابط السببي والتنمي                

المستدامة، بƺية المساعدة علǏ تسوية النƨاع الراǋن بين قدرة الجنƩ البشري علǏ استخدام الموارد               
ولهƦا فƎنǊ يعتǀد أن االجتماع الحالي سيكون       . واالưطراباƘ التي يخلفها Ʀلǁ في التواƨن الطبيعي      

سواحل الشمالية  حدثاŹ بارƨاŹ للبحر المتوسط تưطلƴ فيǀƮ Ǌلية مرة أخرǎ بدور Ʈلة الوƮل بين ال              
 .والجنوبية

 
إن تنƲيم االجتماع    Amici per la Vita Onlus، مندوƔ رابطة    Sergio Illuminatoوقال السيد    -10

الحالي، خǚل الرئاسة اǗيطالية لǚتحاد األوروبي التي تستƺرƾ ستة أشهر، يشكل تتويجاŹ الثني عشر              
عاون مƴ خطة عمل البحر المتوسط ووƨارة البيئة         عاماŹ من مساندة برنامج األمم المتحدة للبيئة بالت        

 انتباǉ المشاركين إلǏ األحداث الجانبية المهمة التي تجري إقامتها           Illuminato ولفƘ السيد . اǗيطالية
              ǁلƦفي خدمة التنمية المستدامة، وك ƘاالƮم البيئية واالتǚاألف Ƙوعاưل االجتماع حول موǚخ

شنها مرƮد اتƮاالƘ الحماية البيئية والتƦƺية الƮحية في إطار           الحملة اƦǗاعية الوطنية التي ي     
Ǌاتفاقية برشلونة في محور                . مبادرات ƴưمة مهمة في وǋمن مسا ǁلƦ Ǌǀǀبما يح ǉعن فخر Ɣوأعر

 . األنشطة المخƮƮة لǘعǚم والتوعية، ومن ثم ترويج التبادل الثǀافي والعمل المحلي
 

سƾ خطة عمل البحر المتوسط، الƦي كان يتحدث بالنيابة   ، من Lucien ChabasonأعرƔ السيد    -11
، المدير التنفيƦي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، عن شكرǉ للسلطاƘ اǗيطالية،            K. TÖpferعن السيد   

لما قدمتǉƦǋ Ǌ الجهاAmici per la Vita Onlus  Ƙووƨارة البيئة، وإقليم ǀƮلƃية، وبلدية كاتانيا، ورابطة        
وأعرƔ عن شكرǉ   . ية، وما أبدتǊ من ترحيƔ حار بكل المشاركين في االجتماع          من مساندة تنƲيم  

             Ǐاعد لجهود خطة عمل البحر المتوسط علƮل والمتƮاألطراف المتعاقدة لدعمها المتوا ƴلجمي Źاưأي
 باألنشطة التي تبƦلها العديد من المنƲماƹ Ƙير الحكومية           ChabasonورحƔ السيد   . مدǎ السنين 

ين البيئة والتنمية المستدامة والتي تعتبر جهاƘ شريكة قيŇمة لخطة عمل البحر               العاملة في مياد  
 أعưاƇ المكتƔ السابƾ علǏ ما تحƾǀ من تǀدŇم في متابعة تنفيChabason            Ʀوأخيراǋ ŹنƋ السيد    . المتوسط

 .التوƮياƘ التي اعتمدتها األطراف المتعاقدة في اجتماعها الثاني عشر في موناكو
 

ماع دقيǀة ƮمƘ احتراماŹ لưحايا الهجوم بالǀنابل في الناƮرية في العراƾ في             ووقف االجت  -12
 وأعرƔ عن تعاƨيǊ وتعاطفǊ مƴ الشعƔ والسلطاƘ في إيطاليا          2003نوفمبر عام   / تشرين الثاني  12

 . لفǀد مواطنيهم
 

  الưǆاǃ الداخلي  :    من جدول اǓعمال2البǆد 
 

داخلي الجتماعاƘ ومƌتمراƘ األطراف المتعاقدة في اتفاقية       أحاط االجتماع علماŹ بƋن النƲام ال      -13
، المرفƾ الحادي   UNEP(OCA)/MED IG.43/6(حماية البحر المتوسط من التلوث وبروتوكوالتها        

 .، بƮيƺتǊ المعدلة في االجتماع العادي الثامن، سيطبƾŇ علǏ مداوالتǊ)عشر
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      اǆتخاƈ ƒعƮاƅ المكتƒ : من جدول اǓعمال3البǆد 
 

 من النƲام الداخلي وتمشياŹ مƴ توƮياƘ االجتماع ƹير الرسمي لرƌساƇ             20وفǀاŹ للمادة    -14
 :الوفود، انتخƔ االجتماع باǗجماع أعưاƇ المكتƔ التالية أسماǋƌم

 
 

 :الرئيCorrado Clini Ʃالسيد  )إيطاليا(
 :نائƔ الرئيLufter Xhuveli Ʃسعادة السيد  )ألبانيا(
 :نائƔ الرئيƩ لسيد شريف رحمانيسعادة ا )الجƨائر(
 :نائƔ الرئيƩ السيد محمد برǋان )مƮر(
 :نائƔ الرئيSoledad Blanco Ʃالسيدة  )الجماعة األوروبية(
 :المǀرر Philippe Lacosteالسيد  )فرنسا(

 
15-                Ɣوية مكتưلة التمثيل وعƋمس Ơيưر وتوƲالن Ɣاألطراف المتعاقدة من المكت Ƙطلب

 .دة في اتفاقية برشلونةاألطراف المتعاق
 

وبعد . ، الرئيƩ المنتخƔ الجديد للمكتƔ، مهام منƮبǊ      )إيطاليا (Corrado Cliniوتسلƃم السيد    -16
 التƨام بǚدǉ باتفاقية برشلونة باعتبارǋا عنƮراŹ محورياŹ في          Cliniأن رحƔ بالمشاركين أكد السيد      

د أن الحاجة تدعو إلǏ إنجاƨ الكثير خǚل        وأك. المرحلة الجديدة من التعاون علǏ الƮعيد المتوسطي      
السنتين المǀبلتين، بما في Ʀلǁ إعداد استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة التي                 

 .ستكون دعامة مركƨية من دعائم التنمية اǗقليمية في السنواƘ المǀبلة
 

   Ƌقرار جدول اǓعمال وتưǆيǃ العمل : من جدول اǓعمال4البǆد 
 

والجدول  )UNEP(DEC)/MED IG.15/1الوثيǀة  (طſرƟ اقتراƟ أثناƇ مناقشة جدول األعمال        -17
بƋن من  ) UNEP(DEC)/MED IG.15/2الوثيǀة  ( في جدول األعمال المƌقƘ المشروƟ       Ɵالƨمني المǀتر 

نما  من جدول األعمال المتعلƾ باعتماد إعǚن كاتانيا Ʈبيحة يوم الخميƩ حي           11األفưل مناقشة البند    
وقد أĈعطي عدد من اǗيưاحاƘ أيưاŹ بشƋن الترتيƔ الƦي ستſناقƫ فيǊ           . يكون كل الوƨراƇ حاưرين   

وأخيراŹ تم االتفاƾ علǏ    . التوƮياƘ الواردة ưمن أقواƩ، التي تſركƘ لينƲر فيها اجتماع األطراف          
أمام االجتماع  السماƟ لشاǋدين للتلوث في البحر المتوسط، جلبتهما منƲمة السلم األخưر، بالتحدث             

 من جدول األعمال المتعلƾ بتنفيƦ استراتيجية خفƯ        8لمدة عشر دقائƾ لكل منهما أثناƇ مناقشة البند         
 . التلوث من مƮادر برية

 
منطǀة الحماية  (رحƔ االجتماع بعǀد عدد من األحداث الجانبية التي نƲمتها فرنسا                -18

الحǀوƾ وااللتƨاماƘ   (MAREVIVOومنƲمة   )CAMP Mar Menor(وأسبانيا  ) اǗيكولوجية الفرنسية 
منتدǎ االتƮاالƘ وحماية البيئة     (Amici per la Vita OnlusومنƲمة  ) والرقابة علǏ نوعية البحر   

 ).والتƦƺية الƮحية
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الوثيǀة( جدول األعمال المƌقƘ         عوبالتعديƘǚ المƦكورة أعǉǚ أقر االجتما         -19
UNEP(DEC)/MED IG.15/1 (  مني الƨوالجدول ال        Ɵالمشرو Ƙقƌفي جدول األعمال الم Ɵترǀم

 . بهƦا التǀريرالمرفƼ الثاǆيويرد جدول األعمال في ). UNEP(DEC)/MED IG.15/2الوثيǀة (
 

        وثاƼƏ تفويƭ الممثلين : من جدول اǓعمال5البǆد 
 

 تشرين  13 من النƲام الداخلي، اجتمƴ مكتƔ األطراف المتعاقدة في             19وفǀاŹ للمادة    -20
نوفمبر برئاسة رئيƩ المكتƔ لفحƭ وثائƾ تفويƯ ممثلي األطراف المتعاقدة المشاركين في             /ثانيال

وقد تبين للمكتƔ أن وثائƾ التفويǉƦǋ Ư مستوفاة،        . االجتماع العادي الثالث عشر لألطراف المتعاقدة     
 .2003نوفمبر عام / تشرين الثاني13ورفƴ تǀريرǉ إلǏ االجتماع الƦي وافƾ عليǊ في 

 
 2005-2004اعتماد التوƬياƖ والميƦاǆية البرǆامجية للفترة :   من جدول اǓعمال6بǆد ال
 

21-               ƘياƮن البرنامج والتوƋرير األمانة بشǀت Ǐإل ǉاالنتبا ƾالمنس Ǐللبند، استرع Ǌưعند عر
 وأشار إلǏ أن معƲم      (UNEP(DEC)/MED IG.15/3) 2005-2004والميƨانية لفترة السنتين     

رحة قد وافƘǀ عليها جهاƘ اتƮال خطة عمل البحر المتوسط في اجتماعها في أثينا               التوƮياƘ المǀت 
ومن الưروري اǓن التحƾǀ من ǉƦǋ التوƮياƘ لكي         . 2003 سبتمبر/  أيلول 18-15في الفترة   
 . تƮبƠ نهائية

 
Ƽسيǆالت 

 اǗطار الǀانوني
 

ة الراǋنة للتƮديǀاƘ علǏ    فيما يتعلƾ بتوƮياƘ اǗطار الǀانوني، قدم المنسƾ موجƨاŹ للحال          -22
. االتفاقية المنǀحة والبروتوكوالƘ الجديدة والمنǀحة مƴ األخƦ في االعتبار المعلوماƘ األخيرة المتاحة           

 14وƮدƾ مجموع   . وماƨال من المطلوƔ تƮديǀين علǏ اتفاقية برشلونة المنǀحة لكي يبدأ نفاǋƦا           
ة خاƮة والتنوع البيولوجي الƦي بدأ نفاǉƦ في        طرفاŹ متعاقداŹ علǏ بروتوكول المناطƾ المتمتعة بحماي      

ومƦ ƴلƮ ǁدقƘ أربعة أطراف فǀط علǏ بروتوكول عرƯ البحر           . 1999ديسمبر  / كانون األول 
وقد أĈخƦ تƮديƾ الجمهورية العربية السورية علǏ االتفاقية في           . والنفاياƘ الخطرة علǏ التوالي   

وبينما لم يبدأ نفاƦ    . لتǀرير باعتبارǉ المرفƾ السادƩ   الجدول الجديد الƦي قدمتǊ أسبانيا والمرفƾ بهƦا ا       
        Źبعيدا Ʃا ليǋƦنفا Ƈن بدƎبعد         . االتفاقية المعدلة بعد، ف ƾدƮا حث األطراف المتعاقدة التي لم تƦوله

ǁلƦ الجديدة والمعدلة أن تفعل Ƙاالتفاقية المعدلة والبروتوكوال Ǐعل. 
 

23-         Ǐممثلة الجمهورية العربية السورية عل Ƙاالتفاقية المعدلة        أكد Ǐا علǋبلد ƾديƮت 
والبروتوكول الجديد للمناطƾ المتمتعة بحماية خاƮة والتنوع البيولوجي وأعربƘ عن األمل بƋن الǀيام 

 . بƦلǁ قد ساǋم في بدƇ نفاǋƦما
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. قال ممثل اتحاد دولة الƮرƔ ومونتينيجرو إن عملية التƮديƾ في بلدǋ ǉي قيد النƲر                 -24
Ǐ التƮديƾ من قبل الدول المنفردة للƮرƔ ومونتينيجرو، يتعين علǏ الجمعية             وعƔǀ الموافǀة عل  

Ƙوق Ɣاالتفاقية في أقر Ǐعل Ƙǚبول التعديǀقانون ل Ǐة علǀالعامة التحاد الدولة المواف . 
 

قالƘ ممثلة كرواتيا إن بلدǋا قد Ʈدƾ علǏ معƲم الƮكوǁ باستثناƇ بروتوكول المƮادر                -25
    Ưعداد        البرية وبروتوكول عرǗم من أن األخير كان قيد اƹببروتوكول   . البحر بالر ƾوفيما يتعل

Ǌودع لديŃالبلد الم Ǐإل ƾديƮالت ǁƮ أحيل ،Əالطوار Ƙوحاال ƴالمن. 
 

26-               Ǐعل Ƙǚالتعدي Ƙاألطراف المتعاقدة التي قبل ƴجمي Ǐر علưمة السلم األخƲممثل من Ǐأثن
          ƾلǀال Ưعن بع Ɣأعر Ǌر، إال أنƲقيد الن ǁكوƮادر       الƮدم في بروتوكول المǀار التǀافت Ǐنتيجة إل

. البرية والمعدالƘ المنخفưة للتƮديƾ علǏ كلĊ من بروتوكولي عرƯ البحر والنفاياƘ الخطرة             
ولهƦا يǀترƟ إدراƜ توƮية تحث األطراف المتعاقدة علǏ التƮديƾ علǏ بروتوكولي عرƯ البحر              

 . والنفاياƘ الخطرة
 

27-       ǉقال ممثل تركيا إن بلد         Ǐعل ƾديƮوأن الت Ƙǚوالتعدي Ƙم البروتوكوالƲمع Ǐعل ƾدƮ قد
 .بروتوكول النفاياƘ الخطرة ǋو حالياŹ معروƯ علǏ الجمعية الوطنية

 
28-              Ưادر البرية وبروتوكول عرƮمن بروتوكول الم Ċمية كلǋأ Ǐإل ǉاالنتبا ƾالمنس Ǐاسترع

ونƲراŹ لوƴư خطة عمل    . ƈخرالبحر نƲراŹ ألن قưايا مهمة لم يشملها أي ǁƮ قانوني شامل              
استراتيجية للưǀاƇ علǏ التلوث من مƮادر برية تتعلƾ ببروتوكول المƮادر البرية، كان من األǋمية              
توحيد اǗطار الǀانوني في Ʀلǁ المجال من بين مجاالƘ أخرǎ، كƋساƩ لǀيام خطة عمل البحر                  

 . المتوسط بƋعمال في إطار خطة العمل االستراتيجية
 

29-   Ɵدارة المتكاملة              اقترǗمن أجل ا Ɵترǀقليمي المǗا ǁƮال Ǐإل Ǌعند إشارت ،ƭممثل قبر
               Ʀاتخا Ǐحاجة األطراف المتعاقدة إل Ǐعل ƨقة ليركǚالع ƘاƦ يةƮالتو ƭوية نǀالساحلية، ت ƾللمناط

وخǚل مناقشة وجيƨة،   . عمل لوقف وعكƩ التدǋور المستمر للمناطƾ الساحلية في البحر المتوسط          
ون كثيرون علǏ أن اǗدارة المŃستدامة للمناطƾ الساحلية مسƋلة حيوية لخفƯ التلوث من               أكد ممثل 

 .مƮادر برية
 

استرعǏ المنسƾ االنتباǉ إلǏ التوƮية المتعلǀة بƎنشاƇ فريƾ عامل من الخبراƇ الǀانونيين               -30
 أعưاƇ الفريƾ   والتǀنيين بشƋن الترويج واالمتثال التفاقية برشلونة، وأشار أن من الưروري تعيين           

 .العامل خǚل االجتماع
 

موƲفة البرنامج في   ( Tatjana HemaورداŹ علǏ تساƌل من أجل التوưيƠ، شرحƘ السيدة           -31
 ƾأن  ) وحدة التنسي"ǎاتفاقية برشلونة واالمتثال لها           " المنتد Ʀتنفي ƨيƨلتع ƘياƮفي التو Ǌالمشار إلي

وأưافƘ أنǊ تم   . سية Ǔلية ưمان االمتثال لǚتفاقية    يتمشǏ مƴ الوثيǀة التي تحتوي علǏ العناƮر الرئي       
             ،ǎاألخر Ƙأو االتفاقيا ƘماƲالتي تستخدمها المن Ƙاالستمارا ƴم ƷǚبǗاستمارة ا ƾتنسي Ǐعل ƾاالتفا

خطة عمل البحر المتوسط، علǏ أن تكون       وأن الفريƾ العامل سيتƋلف من ستة خبراƇ تمولها ميƨانية          
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   ǎويتها مفتوحة لبلدان أخرưاتها  عǀال خطة عمل البحر          .  وتتحمل نفƮات Ƙل اجتماع جهاŇوقد عد
 .المتوسط التوƮياƘ علư ǏوƇ خبرة الدراسة التجريبية بشƋن اǗبƷǚ عن االمتثال

 
أعرƔ ممثلو كرواتيا واليونان وإسرائيل وأسبانيا والجمهورية العربية السورية عن اǋتمامهم            -32

 . اƇ الǀانونيين والتǀنيينفي المشاركة في الفريƾ العامل للخبر
 

 . بهƦا التǀريرالثالث المرفƼوافƾ االجتماع علǏ التوƮياƘ، كما عŃدلƘ، الواردة في  -33
 

 اǗطار المƌسسي
 

وباǗشارة إلǏ التوƮياƘ المتعلǀة بالتǀييم الشامل الخارجي المǀترƟ لخطة عمل البحر               -34
        Ǐثار علƈ Ǌل Ɵترǀأن الم Ǐإل ƾالمتوسط، أشار المنس       ƘياƮي دراستها عند مناقشة التوƺانية ينبƨالمي 

 .المتعلǀة بالمسائل المالية
 

اقترƟ ممثل أسبانيا عدم استثناƇ مركƨ األنشطة اǗقليمية لǘنتاƜ األنƲف من عملية التǀييم               -35
وقال المنسƾ إن خطة عمل البحر المتوسط       . نƲراŹ ألنǊ يشارǁ في أǋداف خطة عمل البحر المتوسط        

ǀييم المراكƨ التي تǀوم برقابتها مالياŹ، أما إƦا اتفƘǀ األطراف المتعاقدة علƹ Ǐير Ʀلǁ، يمكن                قامƘ بت 
تمديد التǀييم إلǏ مراكƨ أخرǎ مثل مركƨ األنشطة اǗقليمية لǘنتاƜ األنƲف خǚل فترة السنتين                 

واتفƾ .  إعادة ǋيكلتǊ  الǀادمتين، وفيما بعد إلǏ مركƨ األنشطة اǗقليمية الستشعار البيئة عن بŃعد بمجرد           
العديد من الممثلين علǏ المǀترƟ، ودعا ممثل قبرƭ إلǏ منهجية تǀييم من أجل تحسين العملية                  

 . ةوالدروƩ المستفادة من عملياƘ التǀييم الماưي
 

أكد ممثل تونƩ علǏ التǀييم اǗيجابي لمركƨ األنشطة اǗقليمية للمناطƾ المتمتعة بحماية               -36
ƨة وتعهد بالتƮبلخاǀفي المست ƨالمرك Ǐني والمعنوي والمادي إلǀبتوفير الدعم الت ǉام بلد. 

 
 .  بهƦا التǀريرالمرفƼ الثالثوافƾ االجتماع علǏ التوƮياƘ، كما عŃدلƘ، الواردة في  -37

 
التعاون والشراكة مƴ وكاالƘ األمم المتحدة والمنƲماƘ الحكومية الدولية والمنƲماƹ Ƙير الحكومية             

Ƈوالشركا Ǔخرينا 
 

38-                Ƙرراǀم Ʀخطة عمل البحر المتوسط مشاركة في تنفي ƠبƮمية أن تǋأ Ǐأكد ممثل اليونان عل
               Ǐعل Źǚتعدي Ɵترǀقليمي، وبالتالي يǗا ǎالمستو Ǐلجنة األمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة عل

قتƮادي واالجتماعي  التوƮية التي تدعو األمانة إلǏ طلƔ اعتماد اتفاقية برشلونة لدǎ المجلƩ اال            
 .لألمم المتحدة

 
اقترƟ ممثل أسبانيا إưافة إلǏ اتفاقية منƴ التلوث البحري بواسطة إلǀاƇ النفاياƘ والمواد                -39

  ǎاتفاقية لندن (األخر (             ƘاƦ األمم المتحدة Ƙوكاال ƴدعم تعاونها م Ǐية التي تدعو األمانة إلƮفي التو
 .العǚقة
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تي تطلƔ من مكتƔ األطراف المتعاقدة استعراƯ طلباƘ المنƲماƘ         وفيما يتعلƾ بالتوƮية ال    -40

ƹير الحكومية والتǀرير بشƋنها، اقترƟ ممثل قبرƭ تعديŹǚ تſخطر بموجبǊ األطراف المتعاقدة في               
 . أسرع وقƘ ممكن بƋي تƺييراƘ في قائمة شركاƇ خطة عمل البحر المتوسط

 
 . بهƦا التǀريرالثالث المرفƼواردة في وافƾ االجتماع علǏ التوƮياƘ، كما عŃدلƘ، ال -41

 
Ƙاالجتماعا 

 
الحƲ أحد الممثلين أن التوƮياƘ إلǏ األمانة لن ينتج عنها انخفاƯ في التكاليف فحسƔ، بل                -42

Ƙيادة في تبادل الخبراƨ Źاưأي. 
 

 . بهƦا التǀريرالثالث المرفƼوافƾ االجتماع علǏ التوƮياƘ الواردة في  -43
 

 عام والمشاركة الجماǋيريةاǗعǚم والوعي ال
 

عند عرǊư للبند، الحƲ المنسƾ أن األموال المطلوبة لتنفيƦ التوƮياƘ، طبǀاŹ ألحكام المادة               -44
 . 2005-2004 من اتفاقية برشلونة، قد وردƘ في مشروع ميƨانية الفترة 15

 
وسƴ، بالرƹم  تم اǗعراƔ عن الدعم العام للǀلƾ بشƋن مفهوم تحسين االتƮاالƘ مƴ جمهور أ             -45

       ƘياƮعديدة لتحسين شفافية التو Ƙǚديم تعديǀمن ت .         ƴجمي Ơفتſأن ت Ɵدد، تم اقتراƮا الƦǋ Ǐوف
 .اجتماعاƘ خطة عمل البحر المتوسط للƮحفيين

 
46-           ƠطلƮمية مǋأ Ǐعل ƭمن ممثل أسبانيا وقبر Ċاستراتيجي"أكد كل "    Ǐية الثانية إلƮفي التو

تراتيجية حǀيǀية تشمل المجتمƴ المدني في عمل خطة عمل البحر           األمانة نƲراŹ ألن ǋناǁ حاجة الس     
 .وينبƺي إعداد خطة عملية. المتوسط، مƴ جوǋر استراتيجي للمسƌولين عن أنشطة محددة

 
 . الثالث بهƦا التǀريرالمرفƼوافƾ االجتماع علǏ التوƮياƘ، كما عŃدلƘ،  الواردة في  -47

 
 المسائل المالية

 
وƮياƘ علǏ األطراف المتعاقدة وأشار إلǏ أن مكتƔ األمم المتحدة في           عرƯ المنسƾ سƃƘ ت    -48

 .نيروبي أعرƔ عن دعم جميƴ التوƮياƦ ƘاƘ الطابƴ المالي
 

عرƯ ممثل أسبانيا ثǚث توƮياƘ علǏ األمانة التي توجد في تƮويƔ الوثيǀة                   -49
UNEP(DEC)MED IG.15/5 REV.1 .       انية بين فترƨرار الميǀباست Ǐاألول Ƙǀالسنتين وتعل Ƙا .

والƺرƯ من التوƮية الثانية ǋو ƨيادة شفافية الميƨانية، والثالثة توفر تǀييماƘ يمكن استخدامها في               
وأưاف ممثلون عديدون أن استǀرار الميƨانية، مƴ أخƦ          . تخطيط برامج فترة السنتين الǀادمتين     

ǀط ولم تƋخƦ في االعتبار     معدالƘ التưخم في عين االعتبار، كان متعلǀاŹ باالشتراكاƘ اǗجبارية ف          
 . مƮادر أخرǎ مثل المساǋماƘ الطوعية
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50-              ǁأن االشترا Ƙومونتينيجرو، شرح ƔرƮمن ممثلة ال Ơيưل من أجل التوƌتسا Ǐعل Źوردا

 يورو علǏ أساƩ التǀييم األخير من مǀر مكتƔ         18 000  سيكون 2005-2004السنوي لبلدǋا للفترة    
 .األمم المتحدة في نيروبي

 
برنامج (مجيباŹ علǏ عدة تساƌالƘ، قال السيد خالد بن ƟǚƮ، الموƲف اǗداري للƮندوƾ             و -51

، إن المتƋخراƘ سيجرǎ التعبير عنها باليورو علǏ         )خطة عمل البحر المتوسط   /األمم المتحدة للبيئة  
. 2005-2004أساƩ معدل الƮرف بين الدوالر واليورو وقƘ الموافǀة علǏ الميƨانيùة لفتùرة              

 :ChabasonلǏ سƌال من الوفد السوري، قال السيد وردا ع
 طبǀا للرسالة التي أرسلها مكتƔ األمم المتحدة        2003ينبƺي تحويل اشتراكاƘ عام      )1(

Ýاألطراف المعنية Ǐفي نيروبي إل  
 رسميا  2005 و 2004سيرسل مكتƔ األمم المتحدة في نيروبي االشتراكاƘ لعامي          )2(

-2004وكان حساƔ استراكاƘ الفترة     . بنفƩ الطريǀة باليورو إلǏ البلدان المعنية     
 باليورو الƦي اعتمدǋا االجتماع العادي       2003 قائمة علǏ اشتراكاƘ عام       2005

Ýالثاني عشر لألطراف المتعاقدة في موناكو 
في جدول جديد مƴ سعر     ) 2002(سوف تدرƜ المتƋخراƘ عن السنواƘ السابǀة         )3(

تشرين  (ƨ2004-2005انية الفترة    الƮرف السائد وقƘ الموافǀة علǏ مي        
 ). 2003نوفمبر /الثاني

 
قال المنسƾ ينبƺي الǀيام بعدد من التعديƘǚ األخرǎ علǏ الميƨانية لتشمل أنشطة إưافية تم               -52

وقد تم إيجاǉƦǋ ƨ األنشطة في الوثيǀة           . إقرارǋا في اجتماع جهاƘ االتƮال الوطنية        
UNEP(DEC)MED IG.15/3)  سم األولǀانية وقد تم         إن). الƨالمي Ǐثار مباشرة علƈ لينŇللنشاطين األو 

ومƦ ƴلǁ، كانǋ Ƙناǁ ثǚثة أنشطة لم يǀŃترƟ        . استيعابهما من خǚل إعادة تخƮيƭ التمويل الداخلي      
       Ǐǋانية وƨنها أي تعديل في مشروع الميƋقليمي      : بشǗا ƨال المركƮات Ƙالسنوية لجها Ƙاالجتماعا

Ý تمويل  )بدالŹ من اجتماع واحد حالياŹ كل فترة سنتين        (ث البحري   لǚستجابة لحاالƘ طوارƏ التلو   
جƨئي لǚجتماع الǀادم لألطراف المتعاقدة الƦي سييسر لجميƴ بلدان المنطǀة استưافة اجتماع                
لألطراف المتعاقدة إƦا رƹبƘ في ƦلÝǁ ووƲيفة جديدة مƌقتة Ǘعداد استراتيجية البحر المتوسط من               

 .وǏǋ وƲيفة مƌقتة يمكن تمويلها من الƮندوƾ المتجددأجل التنمية المستدامة 
 

أعرƔ ممثلون عديدون عن الدعم الǀوǎ للمǀترƟ بعǀد اجتماعاƘ سنوية لجهاƘ اتƮال                -53
المركƨ اǗقليمي لǚستجابة لحاالƘ طوارƏ التلوث البحري نƲراŹ للحاجة الماسة لمشكلة منƴ التلوث              

وينبƺي توفير األموال لتنفيƦ البروتوكول الجديد للمنƴ . بة لهاالبحري نتيجة للحوادث الطارئة واالستجا
Əالطوار Ƙوحاال. 

 
والمجال اǓخر الƦي ماƨال يتطلƔ تحديد التمويل ǋو تمديد والية مركƨ األنشطة اǗقليمية               -54

                  ǚي حدد تمويƦإيطاليا وال Ǌي قدمتƦال Ɵترǀللم Źاǀطب Ǌيكلتǋ Ƙعد، كما أعيدŃالستشعار البيئة عن ب
   ƾǚوإعادة إط Ýƨتاريخي100برنامج "للمرك ƴموق  " Ǌإال أن ،Ʃكل من فرنسا وتون Ǌتعالج Ƙي كانƦال
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وǋناǁ حاجة للبحث عن تمويل أيưا للتǀييم       . يتطلƔ بعƯ التمويل من خطة عمل البحر المتوسط        
 .الشامل لخطة عمل البحر المتوسط

 
إيجاد موارد ưرورية من مƮادر مختلفة      وبالنسبة لألنشطة األخيرة، كان المنسƾ واثǀاŹ من         -55

في إطار التمويل المتاƟ لخطة عمل البحر المتوسط مثل التبرعاƘ من خارƜ الميƨانية أو ƨيادة في                 
-2004معدالƘ الفائدة المƮرفية وكƦلǁ إعادة مخƮƮاƘ الميƨانية خǚل تنفيƦ البرامج في الفترة              

البحث عن التمويل والترخيƭ بǊ من أجل        وطبǀاŹ لواليتǊ، يكون المكتƔ مسƌوالŹ عن        . 2005
 .األنشطة التي توافƾ عليها األطراف المتعاقدة

 
 بهƦا  الثالث المرفƼوعلǏ أساƦǋ Ʃا الفهم، وافƾ االجتماع علǏ التوƮياƘ الواردة في              -56

 .التǀرير
 

 العǆاƬر
Ǌالتلوث ومكافحت ƴمن 

 
عراưها ووافƾ عليها اجتماع جهاƘ     أشار المنسƾ إلǏ أن التوƮياƘ قيد المناقشة قد تم است          -57

                Ǐعل Ɣالطل Ưة بخفǀية المتعلƮالتو Ƈال الوطنية لخطة عمل البحر المتوسط، باستثناƮاالت
 في المائة من توليد     20 في المائة من مƮادر Ʈناعية والحد بنسبة          50 األوكسجين الحيوي بنسبة  

 . العمل االستراتيجيالنفاياƘ الخطرة سيجرǎ النƲر فيها فيما يتعلƾ بتنفيƦ برنامج 
 

وعƔǀ مناقشة التوƮية المتعلǀة بالحاجة إلǏ أخƦ خطة تنفيƦ جوǋانسبرƜ في عين االعتبار               -58
طوال تنفيƦ برنامج العمل االستراتيجي التي تمƘ اǗشارة فيها إلǏ قưايا مثل استخدام الطاقة                  

 في سياƾ استراتيجية البحر      المتجددة ƦاƘ األǋمية للتنمية المستدامة، لينƲر فيها برنامج مدبول          
 .المتوسط من أجل التنمية المستدامة

 
إن التوƮياƘ المتعلǀة بتنفيƦ برنامج العمل       ) منسƾ برنامج مدبول   ( Civiliقال السيد    -59

  Ɯنتاǘقليمية لǗاألنشطة ا ƨبين مدبول ومرك ƾثمرة التعاون الوثي Ƙف كانƲاألن ƜنتاǗاالستراتيجي وا
وكانƘ نتيجة أيưاŹ للعمل المكثف لخطتين إقليميتين       . تعين اتباعǊ في المستǀبل   األنƲف وǋو مثال ي   

             Ƙجها Ƙفي مختلف اجتماعا Ưالمطولة والتفاو Ƙوالمناقشا Ƙائلة من البياناǋ Ƙكميا Ǐتحتويان عل
وتحدد المǀترحاƘ أǋداف محددة وتواريƣ نهائية لخفƯ الطلƔ علǏ األوكسجين الحيوي            . االتƮال

وكان الهدف وƴư أǋداف ƦاƘ      . عية والنفاياƘ الخطرة من المنشƘƉ الƮناعية      من مƮادر Ʈنا  
وقد أخƘƦ اتفاقاƘ دولية أخرǎ     . 2010جدوǎ وتƺيرƘ تواريƣ االنتهاƇ األƮلية المبكرة إلǏ عام          

. مثل اتفاقية باƨل والعمل في المحافل األخرǎ بما في Ʀلǁ المفوưية األوروبية في عين االعتبار                
لخطط اǗقليمية سيجرǎ استكمالها بالكامل علǏ أساƩ ميƨانياƘ خط األساƩ الوطني           وأشار إلǏ أن ا   

 .2003النهائية التي ستكون معدة في نهاية عام 
 

، مشيراŹ بƮورة   )مدير مركƨ األنشطة اǗقليمية لǘنتاƜ األنƲف      (Victor Maciàشدد السيد    -60
بة المئوية المǀترحة المشار إليها ǋو      خاƮة إلǏ خفƯ توليد النفاياƘ الخطرة، علǏ أن خفƯ النس          
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وكما ǋو الحال مƴ الطلƔ علǏ األوكسجين        . وƨن النفاياƘ النسبي علǏ أساƩ إنتاƜ سلƴ معينة        
            Ʃخط األسا Ƙانياƨة من ميƮناق Ƙتوفير أي بيانا ǎمن األطراف   . الحيوي، سيجر Ɣوسيطل

           ƘƉأو المنش Ƙفيها      المتعاقدة أن تحدد، في خطط عملها الوطنية، المجاال ǎالمحددة التي سيجر 
   ǉƦǋ Ưالخف Ƙالهدف النهائي في عام           . استهداف عمليا ǉتجا ƨدم المحرǀالت Ưاستعرا ǎوسيجر

2007 . 
 

قال المنسƾ إن التوƮياƘ قيد النƲر كانƘ مهمة جداŹ ألنها تمثل تدابير ملموسة للưǀايا التي                -61
كاملة عن الطلƔ علǏ األوكسجين الحيوي من       وبينما لم توجد بياناƘ     . نوقشƘ بشƋن التنمية المستدامة   

مƮادر Ʈناعية والنفاياƘ الخطرة من منشƮ ƘƉناعية، ليǋ Ʃناǁ من شǁ في دخول كمياǋ Ƙائلة                
وينبƺي تشجيƴ الƮناعاƘ لتتحمل المسƌولية من خǚل االستثمار         . من التلوث إلǏ البحر المتوسط    

ومƦ ƴلǁ، تƨداد في بعƯ البلدان      .  الطبيعية الƦي يجعل أنشطتها تتوافƾ مƴ السياحة وحماية البيئة        
        Ǌناعي نفسƮال ƜنتاǗا Ʃعك Ǐناعية علƮال Ƙالنفايا Ƙترحة في     . كمياǀداف واألرقام المǋإن األ

فǀد كانƘ تتمشǏ مƴ المǀترحاƦ ƘاƘ العǚقة بالمفوưية        . التوƮياƘ كانƘ بعيدة عن أن تكون قسرية      
 أملǊ في إمكانية أن تكون األǋداف أكثر Ʈرامة          وأعرƔ عن . األوروبية وقائمة علǏ بحوث دقيǀة    

 .2007عند استعراưها في عام 
 

، عند تǀديمCivili    Ǌوفيما يتعلƾ بالتوƮياƘ المتعلǀة ببروتوكول اǗلǀاƇ، شرƟ السيد             -62
، أنǊ أƮبƠ من الưروري     UNEP(DEC)MED IG.15/5 Rev 1التوƮياƘ المنǀحة الواردة في الوثيǀة      

لتي وافƾ عليها اجتماع جهاƘ االتƮال الوطنية لخطة عمل البحر المتوسط مƌقتاŹ،            تƺيير التوƮياƘ ا  
والتي كانƘ قائمة علǏ افتراƯ أن النƭ الوارد في مشروع المبادƏ التوجيهية بشƋن إلǀاƇ المواد                 
الجيولوجية ƹير الملوثة الخاملة تتمشǏ مƴ المبادƏ التوجيهية التي اعتمدǋا االجتماع الƦي انعǀد في               

ومƦ ƴلǁ، لم يكن اجتماع اتفاقية لندن حاƨماŹ ولƦا         .  بمǀتǏư اتفاقية لندن   2003أكتوبر  / تشرين األول 
وفǉƦǋ Ǐ الƲروف، اقتſرƟ . كان من الưروري االنتƲار فترة أطول قبل اعتماد مبادƏ توجيهية نهائية

             ƘاƇجراǗن اƋاألمانة بش Ǐإل Ƙدم معلوماǀمن األطراف المتعاقدة أن ت ƔطلŃأن ي   Ǐالمستخدمة عل 
وسوف تستخدم ǉƦǋ المعلوماƘ لǚنتهاƇ من المبادƏ         . المستوǎ الوطني ǗلǀاƇ مثل ǉƦǋ المواد      

Ɣالمناس Ƙالتوجيهية في الوق. 
 

أكد ممثل أسبانيا علǏ أǋمية تنفيƦ األطراف المتعاقدة للتوƮية في أسرع وقƘ ممكن من أجل       -63
 .ƎلǀاƇ المواد الجيولوجية ƹير الملوثة الخاملةالمساǋمة في عملية اتفاقية لندن المتعلǀة ب

 
وباǗشارة إلǏ التوƮياƘ المتعلǀة بالمركƨ اǗقليمي لǚستجابة لحاالƘ طوارƏ التلوث              -64

البحري، الحƲ المنسƾ أنها تطلƔ إعداد ǁƮ قانوني إقليمي عن منƴ التلوث من أنشطة سفن النǋƨة                
 .لتمويل في الميƨانيةوأشار إلǏ وجوƔ إدراƜ ا. في البحر المتوسط

 
أشار ممثل موناكو إلǏ أن العمل في Ʀǋا المجال قد بدأ ألول مرة في معهد الǀانون                      -65

وقال إن بلدǉ سيكون علǏ استعداد الستưافة اجتماع مǀترƟ         . االقتƮادي للبحر الموجود في موناكو    
 .2004لخبراƇ قانونيين وتǀنيين وطنيين عن Ʀǋا الموưوع في عام 
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 . بهƦا التǀريرالثالث المرفƼفƾ االجتماع علǏ التوƮياƘ، كما عŃدلƘ، الواردة في وا -66

 
 اǗدارة المستدامة للمناطƾ الساحلية

 
أشار المنسƾ، عند عرǊư للتوƮياƘ، إلǏ التوƮياƘ التي تتمشǏ مƴ العمل الǀانوني الƦي               -67

     ƾالممثلون في اليوم الساب Ǌعلي ƾفي ال     . واف ƭيƮوقد تم تحديد تخ    Ƙمشروعا Ʀلة تنفيƮانية لمواƨمي
وقد أوǏƮ المكتƔ بƋن تǀدم     . إدارة المناطƾ الساحلية في الجƨائر والبدƇ في مشروع في سلوفينيا          

 .مǀترحاƘ عملية لمساعدة بلدان أخرǎ في ǉƦǋ األنشطة
 

أعلن ممثل الƮرƔ ومونتينجرو عن اǋتمام بلدǉ في إقامة برنامج إدارة المناطƾ الساحلية في  -68
ساحل مونتينجرو وعن النية في العمل مƴ مركƨ األنشطة اǗقليمية لبرنامج األعمال ƦاƘ األولوية من             

 .أجل ǉƦǋ الƺاية
 

69-        ùل ǎممثل أسبانيا دراسة الجدو ƯعرCAMP Mar Menor)   مورسيا –أسبانيا  .( Ɣورح
  . االجتماع بهǉƦ المبادرة

 
70-  ،ƘدلŃكما ع ،ƘياƮالتو Ǐاالجتماع عل ƾالواردة في وافƼريرالثالث المرفǀا التƦبه . 

 
 التنوع البيولوجي والمناطƾ المتمتعة بحماية خاƮة

 
71-             Ʃة في تونƮالمتمتعة بحماية خا ƾقليمية للمناطǗاألنشطة ا ƨالمديرة الجديدة لمرك Ƙƨأوج

متمتعة بحماية  السيدة ƨينƔ بلخير النǀاط الرئيسية للتوƮياƘ المتعلǀة بالتنوع البيولوجي والمناطƾ ال           
   Ɣة التي تشمل جوانƮخطط          : خا Ʀدارة وتنفيǗييم الدوري للحالة والتخطيط واǀوالت Ƙالبيانا ƴجم

             ƘاƦ ةƮالمتمتعة بحماية خا ƾيري واختيار المناطǋم الجماǚعǗة خطط عمل جديدة واƹياƮالعمل و
ناطƾ المتمتعة بحماية خاƮة    األǋمية للبحر المتوسط وإنشائها وإدارتها وأنشطة التدريƔ المتعلǀة بالم        

وƮيانة األنواع ومشروع Ʈياƹة خطة عمل استراتيجية لƮيانة التنوع البيولوجي في منطǀة البحر              
 . المتوسط

 
 Parque nacionalاسترعǏ ممثل أسبانيا االنتباǉ إلǏ اǗدراƜ المǀترƟ للروưة الوطنية             -72

maritime terrestre del Archipélago de Cabrera   في        ƘاƦ ةƮالمتمتعة بحماية خا ƾقائمة المناط
األǋمية للبحر المتوسط موưحاŹ أن ǉƦǋ الروưة ليسƘ الروưة الوطنية الوحيدة في الشبكة األسبانية              

، ولكنǊ األرخبيل البحري األرưي      UNEP(DEC)/MED IG.15/Inf. 15ورد Ʀلǁ في الوثيǀة       كما
ة في التǀدم المطلوƔ للمناطƾ المتمتعة بحماية       ودعا جميƴ األطراف إلǏ المساǋم    . المشترǁ الوحيد 

 . خاƮة
 

استرعǏ ممثل الƮندوƾ العالمي للحياة البرية االنتباǉ إلǏ الحاجة إلǏ الحماية المتكاملة                -73
فǀد وƴư الƮندوƾ قائمة بالمناطƾ     . للمناطƾ المتمتعة بحماية خاƮة ƦاƘ األǋمية للبحر المتوسط        

    ǋاأل ƘاƦ ةƮالمتمتعة بحماية خا           ƾاألطراف المتعاقدة أن تواف ƴمية للبحر المتوسط التي ناشد جمي
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               ƾمان حمايتها المتكاملة في سياư ادم أن يتمكن منǀعليها بحيث يمكن الجتماع األطراف المتعاقدة ال
 . Ʈيانة التنوع البيولوجي

 
د أكد علǏ أجاƔ المنسƾ علǏ أن المƌتمر العالمي بشƋن المناطƾ المحمية المعǀود في ديربن ق -74

ولهƦا استرعǏ االنتباǉ   . أن حماية المناطƾ الساحلية كان ưعيفاŹ بالمǀارنة بحماية المناطƾ األرưية          
ودعا المدير التنفيƦي لبرنامج األمم المتحدة       . إلǏ الحاجة إلǏ تمديد الحماية إلǏ المناطƾ الساحلية        

ووافƾ علǏ النداƇ الƦي    . لمحمية إلƨ Ǐيادة عدد المناطƾ البحرية ا       Klaus TÖpferللبيئة الدكتور   
وأكد علǏ التعاون   . أƮدرǉ الƮندوƾ العالمي للحياة البرية لبدƇ العمل في حماية المناطƾ الساحلية           

الوثيƾ المطلوƔ بين البلدان وخطة عمل البحر المتوسط والهيئاƘ الدولية األخرǎ بشƋن الموưوع              
 .اتجة عن االتفاƾ بين موناكو وفرنسا وإيطاليامشيراŹ إلǏ مثال مناطƾ حماية الثديياƘ البحرية الن

 
 . بهƦا التǀريرالثالث المرفƼوافƾ االجتماع علǏ التوƮياƘ، كما عŃدلƘ، الواردة في  -75

 
 تكامل البيئة والتنمية

 
أشار المنسƾ، في سياƾ التǀرير الƦي تſعدǉ الخطة الƨرقاƇ بشƋن البيئة والتنمية في منطǀة                 -76

Ǐ أن التوƮياƘ التي قſدمƘ إلǏ اجتماع جهاƘ االتƮال الوطنية لخطة عمل البحر             البحر المتوسط، إل  
 . المتوسط قد أĈعيد Ʈياƹتها لتكون أكثر تركيƨاŹ ودقة

 
وخǚل مناقشة قƮيرة للتوƮياƘ المǀترحة، تم التƋكيد علǏ استهداف نشر وثائƾ خطة عمل              -77

 .المطلوƔ لتجنƔ اǗفراط في المعلوماƘالخطة الƨرقاƇ وتنسيǀها لتحƾǀ األثر /البحر المتوسط
 

 . بهƦا التǀريرالثالث المرفƼوافƾ االجتماع علǏ التوƮياƘ، كما عŃدلƘ، الواردة في  -78
 

 مركƨ األنشطة اǗقليمية الستشعار البيئة عن بŃعد
 

عرƯ ممثل إيطاليا وثيǀة ƹير رسمية تحتوي علǏ توƮياƘ وميƨانية برنامجية للفترة               -79
وقد تم االưطǚع   .  Ǘعادة ǋيكلة مركƨ األنشطة اǗقليمية الستشار البيئة عن بŃعد           2004-2005

      ƨالمرك Ƙوتوحيد عمليا ƨعادة الهيكلة وإعادة تركيƎن في أيدي الحكومة       . بǓا ƨإدارة المرك ƠبƮوت
                ƾفي الساب Ƙة التي قامƮالشركة الخا ǁلƦيطالية وكǗارة البيئة اƨية ووƃلǀƮ ولية إقليمƌمس Ƙتح

    ƨالمرك Ǐإل Ƙديم الخدماǀدارة تƎب .          Ƈاưوكالة الف ƴم Ʃة بالتنافǀل المتعلƹالشوا Ǐعل Źا رداƦǋ وسيكون
وسيǀوم المركƨ بتطوير تكنولوجيا المعلوماƘ واالتƮاالƘ وتدريƔ العاملين فيها تمشياŹ مƴ . األوروبية

خل خطة عمل البحر    وسوف تستفيد أنشطة المعلوماƘ األخرǎ دا      .  من اتفاقية برشلونة   15المادة  
   ƨن       . المتوسط من أنشطة المركùرة السنتيùف لفتùدر مجموع التكاليǀŃبحوالي  2005-2004وي 

 يورو، وإƦا اعتمدƘ األطراف المتعاقدة المǀترƟ، ينبƺي عليها النƲر في كيفية استدامة             1 800 000
تسنǏ االنتهاƇ من إعادة    وينبƺي وƴư خطة لتنفيƦ المǀترƟ مƴ األمانة حتǏ ي        . البرنامج في المستǀبل  

 .2005الهيكلة بحلول عام 
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قال ممثل أسبانيا إن بلدǉ علǏ استعداد للتعاون في ưمان أن تحƾǀ إعادة الهيكلة ثǚثة                   -80
ƨيادة المعرفة والمعلوماƘ علǏ أساƩ تƮوير البحر المتوسط باستخدام السواتلÝ           : أǋداف رئيسية 

نư Ýمان أن يكون تبادل المعلوماƘ قائم علǏ التشƺيل           دعم االتƮاالƘ بطريǀة فعالة بين البلدا      
ǁبعبارة             . المشتر Ʋالجديدة، من المهم االحتفا Ǌأنشطت Ʃليعك ƨير اسم المركƺا تƦاالستشعار عن  "وإ

 ".بŃعد
 

81-             ƘاالƮواالت Ƙفي أنشطة المعلوما Ɯدواƨاال Ɣƃالعناية لتجن Ƈǚإي Ǐممثلون عديدون عل ƾاتف
وأكد ممثل اليونان علǏ أال يǀوم المركƨ بتنفيƦ الرƮد بواسطة            . توسطفي خطƃة عمل البحر الم     

االستشعار عن بŃعد فحسƔ، بل أيưاŹ ينبƺي أن يتيƠ نتائج قاعدة البياناƘ الستخدام جميƴ األطراف                
 .بعناية كبيرة" حسن اǗدارة البيئية"وفǚư عن Ʀلǁ تم التشديد أيưا علǏ تناول مفهوم . المتعاقدة

 
. لمنسƾ بالمǀترƟ الƦي لم يكن لǊ أي ƈثار علǏ ميƨانية خطة عمل البحر المتوسط              رحƔ ا  -82

. وأعرƔ عن األمل بƋن يƌدي التعاون الجديد إلǏ تحسين موقƴ ويƔ خطة عمل البحر المتوسط                 
ƘياƮة النهائية للتوƹياƮفي عين االعتبار عند ال Ƙدمſالتي ق Ƙاǀالتعلي Ʀخƌوسوف ت. 

 
 المرفƼلتوƮياƘ، كما عŃدلƘ لتعكƩ التعليǀاƘ أعǉǚ، الواردة في           وافƾ االجتماع علǏ ا    -83

 . بهƦا التǀريرالثالث
 

 " موقƴ تاريخي100"إعادة توجيǊ برنامج 
 

إلǏ أن  "  موقƴ تاريخي  100"أشار ممثل فرنسا عند تǀديمǊ لخطة إعادة توجيǊ برنامج             -84
وأدǎ تǀييم  .  عمل البحر المتوسط    ليưيف بعداŹ ثǀافياŹ لعمل خطة      1985البرنامج قد بدأ في عام       

 إلǏ وجوƔ أن يرتبط بالتنمية المŃستدامة التي أƮبحƘ اǓن الرسالة المركƨية    2001البرنامج في عام    
وأشار التǀرير  . وتمƘ التوƮية أيưاŹ بدعم العǚقاƘ متعددة األطراف      . لخطة عمل البحر المتوسط   

 إلǏ وجوƔ تحديد المواقƴ      (UNEP(DEC)/MED IG.15/3)الوارد في المرفƾ الرابƴ من الوثيǀة        
وينبƺي البحث عن وسائل لƨيادة االǋتمام بهǉƦ المواقƴ، والبحث عن أموال من              . المختلفة للتراث 

ولهƦا قſدمƘ توƮيتان إلǏ األطراف المتعاقدة       . شركاƇ دوليين وإقليميين ومحليين وروابط التراث      
Ǐ برنامج للتراث الثǀافي المتوسطي والتنمية المŃستدامة       إل" برنامج المواقƴ التاريخية  "تتعلǀان بتحويل   

ودعوة كل من تونƩ وفرنسا، بالتشاور مƴ األمانة، للبحث عن شركاƇ مهتمين للمشاركة في البرنامج               
Ǌمة عنƲارير منتǀديم تǀالبرنامج وت Ʀلتنفي Ƙوتحديد ترتيبا . 

 
 . بهƦا التǀريرالثالث المرفƼوافƾ االجتماع علǏ التوƮياƘ الواردة في  -85

 
 Ƈراƨالو Ƙبيانا 

 
 وƨير البيئة واألراưي في إيطاليا بالمشاركين في         Altero MatteoliرحƔ معالي السيد     -86

االجتماع وأعرƔ عن الشكر لجميƴ الجهاƘ، بما في Ʀلǁ مدينة كاتانيا وإقليم ǀƮلية التي ساǋمƘ في                
ليا تستưيف Ʀǋا االجتماع الدولي بالƸ       استưافة االجتماع في Ʀǋا المكان الجميل، وقال إن إيطا          
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وأكد أن اتفاقية برشلونة    . األǋمية باعتبارǋا بلداŹ متوسطياŹ وبƮفتها الرئيƩ الحالي لǚتحاد األوروبي        
 التعاون اǗقليمي األولǏ المعنية بالتنمية المستدامة، قد أطلƘǀ          ةوخطة عمل المتوسط، وǋي اتفاقي    
ليميين، وكان من بين ما حǀǀتǊ من نتائج تيسير إقامة الشراكة             مسيرة قيمة للتعاون والتكامل اǗق     

وأưاف أن  . بين بلدان االتحاد األوروبي وبلدان الشواطƐ الجنوبية للمتوسط         المتوسطية –األوروبية  
. خطة عمل المتوسط تưطلƴ اǓن بدور حيوي في رسم االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة             

المهم ưمان التưافر الفعال علǏ المستوǎ المƌسسي بين الخطة ومراكƨ           وفƦǋ Ǐا الƮدد فƎن من      
وأشار فيما يتعلƾ   . أنشطتها اǗقليمية، مƴ توسيƴ التعاون البيئي الثنائي ومتعدد األطراف في اǗقليم           

بƦلǁ إلǏ برامج الشراكة الǀائمة بين إيطاليا والعديد من البلدان المتوسطية، وأưاف أن إيطاليا قد                 
ƘƋيمة       أنشǀب ƭأمانة خا ƾندوƮ 15            توفير التمويل Ưرƺالدولي ب ǁل البنƲ مليون يورو في 

المشترǁ للمشروعاƘ التي تǀوم بها الشركاƘ اǗيطالية في ميدان مƮادر الطاقة المتجددة، وحماية              
 كما تعمل إيطاليا علǏ إعادة ǋيكلة مركƨ األنشطة     . الموارد المائية وƮونها، وتدابير مكافحة التƮحر     

اǗقليمية الستشعار البيئة عن بŃعد في باليرمو وتعƨيǉƨ لتوفير الدعم ألنشطة الرƮد واالستشعار عن              
 بƎعداد  ةوأخيرا فƎن إيطاليا ستمول أنشطة خطة عمل المتوسط المتعلǀ        . لبŃعد في البحر وعلǏ السواح    

           Ǌفترة     يور 100 000استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة بما قيمت ǎمد Ǐو عل
 –أبريل  /السنتين وستستưيف االجتماع المǀبل للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة في نيسان            

 عǀد المنتدǎ الدولي    نومن بين المبادراƘ البارƨة األخرǎ في Ʀǋا الميدا        . 2004مايو عام   /أيار
 عن أملǊ في    Matteoli دسيوفǏ الختام أعرƔ ال   . 2004مارƩ عام   / في Ʀƈار  التنمية المستدامة لشراكة  

أن يوفر االجتماع الحاưر األسƩ الƨǚمة الستحداث نماƜƦ جديدة للشراكة والتعاون في مجال                
المرفƼ  في   Altero Matteoliويرد النƭ الكامل لكلمة معالي السيد       .  في المتوسط  التنمية المستدامة 

Ʋريرالسابǀا التƦبه . 
 

لƮناعة في إقليم ǀƮلية إن مشاركة Ʀǋا العدد الكبير من           مسƌولة ا  Marina NoèقالƘ السيدة    -87
وأưافƘ إن عǀد   . الوƨراƇ في االجتماع ǋو برǋان واƠư علǏ تنامي الوحدة ưمن منطǀة المتوسط           

Ʀǋا االجتماع الهام في ǀƮلية مناسƔ للƺاية، حيث أن Ʀǋا اǗقليم حساƩ للƺاية إƨاƇ قưايا حماية                  
    Ǌائي، كما أنƦƺم    البيئة واألمن الƲون النƮ المتمثل في Ɯدوƨدي للتحدي العالمي المƮم تماما بالتƨملت 

اǗيكولوجية الطبيعية والبحرية وترسيƣ األمن الƦƺائي وأمن الطاقة، وǋو ما يشكل المرتكƨ الƨǚم              
واستƦكرƘ أن ǀƮلية تستưيف أيưا أحد مراكƨ األنشطة اǗقليمية التابعة لخطة            . للتنمية المستدامة 

 األنشطة اǗقليمية الستشعار البيئة عن بŃعد، الƦي ستعاد ǋيكلة وƲائفƨ            Ǌط، وǋو مرك  عمل المتوس 
لتوفير المساندة ألنشطة االستشعار عن بŃعد في حوƯ البحر المتوسط، بƺية رƮد الƲروف الǀائمة               

وأعربƘ عن أملها في أن     . وأي تƺييراƘ في النƲم اǗيكولوجية الطبيعية في إقليم البحر المتوسط          
 في اǗقليم، والسيما منها ما يتعلƾ       ةناول االجتماع الưǀايا المهمة األخرǎ للبيئة والتنمية المستدام       يت

 الحاجة إلǏ تفادي أي كوارث إيكولوجية أخرNoè        ǎوفƦǋ Ǐا الƮدد أكدƘ السيدة      . بالسǚمة البحرية 
حركة المرور  ولهƦا فƎن علǏ الحكوماƘ وƴư استراتيجياƘ مشتركة لسǚمة          . في البحر المتوسط  

ودعƘ الدول الساحلية إلǏ أن تشترط علǏ السفن العابرة للبحر          . البحري ومعالجة مياƮ ǉرف السفن    
المتوسط تǀديم شهاداƘ تتعلƾ ببنائها، وأن ǉƦǋ السفن ينبƺي أن تكون جميعاƦ ŹاƘ بدن مƨدوƜ، كما                 
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          Ǐشراف علǗا Ƙبعمليا Ưرƺا الƦا لهƮيƮمعتمدة خ Ƙسساƌم ƴطلưن تƋب Ƙطالب  ǁلƦ ƾتطبي  . Ǐوف
حين أن من الواجƔ عدم إخưاع مياƮ ǉابورة السفن لǀيود مفرطة الƮرامة، فƎن األمر يǀتưي                 
                 ƾواستخدام مراف Ƈعبر إنشا ǁلƦو Ɣالنحو المناس Ǐمن السفن عل ǎرف األخرƮال ǉمعالجة ميا

Ɛبال مناسبة في الموانǀاست. 
 

نيا بكل المشاركين في االجتماع الƦي        عمدة مدينة كاتا   Umberto ScapagniniرحƔ السيد    -88
يشكل مناسبة ǋامة لمدينة كاتانيا ويưطلƴ بدور أساسي في استعراƯ الوƴư البيئي في اǗقليم                 

وبالنƲر إلǏ الموقƴ المركƨي لجƨيرة     . ومتابعة استحداث الǀواعد واالتفاقاƘ المعنية بحماية البحر       
جي يتيƠ لها العمل كنǀطة مرجعية لتنشيط التعاون ǀƮلية في البحر المتوسط، فƎنها في موƴư استراتي

 ScapagniniوفƦǋ Ǐا الƮدد دعا السيد      . ǁبين بلدان السواحل الشمالية والجنوبية لهƦا البحر المشتر       
االجتماع إلǏ العناية بعدد من الưǀايا الحيوية المتوسطية، وأولǉƦǋ Ǐ الưǀايا تتعلƾ بحركة السفن               

تưي األمر مستوǎ عال من التعاون بحيث يمكن للبلدان المتوسطية أن            ويǀ. العابرة للبحر المتوسط  
كما تدعو الحاجة إلǏ أن تتƮدǎ الحكوماƘ في مختلف أرجاƇ اǗقليم . تواجƦǋ Ǌا الخطر الǀائم بفعالية

والǏ جانƦ Ɣلǁ فƎن من الحيوي Ʈون التنوع البيولوجي في          . لتحدي التلوث الناجم عن مƮادر برية     
  ƺروف بالƲل الƲ عوبƮبلة          ةة الǀبل األجيال المǀفي سبيل حماية مست ǁلƦويستدعي .  في المتوسط و

وأưاف أن كاتانيا نشطة بشكل خاƭ في مساندة        . Ʀǋا اعتماد منهج متواƨن في تطبيƾ التǀدم التǀني       
وتشمل ǉƦǋ المبادراƘ مرƮد    . عدد من المبادراƘ الرامية إلǏ ترويج جوانƔ مهمة للتنمية المستدامة         

 ،  Amici per la vita OnlusالƘ وحماية البيئة والتƦƺية الƮحية، بالتعاون مƴ رابطة            االتƮا
ومهرجان أفǚم حماية البيئة والتƦƺية الƮحية المعني بالưǀايا البيئية والƦƺائية، إلǏ جانƔ تنƲيم               

وتنƔƮ كل ǉƦǋ األنشطة علǏ قưية       . اجتماع وƨراƇ التعليم والبحوث في البلدان المتوسطية        
تƮاالƘ التي تعتبر بالƺة األǋمية في تعميƾ الوعي بحيث يمكن حماية البيئة والموارد الطبيعية                اال

 .لƮالƠ األجيال المǀبلة
 

، نائƔ المدير التنفيƦي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة،           Shafqat KakakhelرحƔ السيد    -89
حالي لخطة عمل المتوسط، الƦي     وأثنǏ علǏ المنسƾ ال   . بالمشاركين في االجتماع نيابة عن البرنامج     

                    ǉƦǋ في Ǌأن اسم خليفت Ǐقيادية، وأشار إل Ƙمن تفان وسما Ǌف بƮاعد، لما يتǀالت Ǐأشرف عل
 إن خطة عمل المتوسط ǋي درة برامج البحار اǗقليمية          Kakakhelوقال السيد   . المنƔƮ سيŃعلن قريبا  

 البلدان في التƮدي للتحدياƘ البيئية       وأنها تǀدم مثاالŹ ساطعاŹ لألقاليم األخرǎ حول سŃبل تعاون          
ومƴ أن خطة عمل المتوسط تطلبƘ الدعم من برنامج األمم           . المشتركة وتنشيط التنمية المستدامة   

كما تǀدم الخطة مثاال طيبا     . المتحدة للبيئة في سنواتها األولǏ، فƎنها أưحƘ اǓن ǋيئة مستǀلة قوية           
خرǎ في منƲومة األمم المتحدة، والمنƲماƘ الحكومية       لعǚقاƘ الشراكة حيث تتعاون مƴ الهيئاƘ األ      

                ƾالبيئة العالمية والمرف ƾالمانحة مثل مرف Ƙية األوروبية، والوكاالưالمفو ǁلƦ الدولية، بما في
ويعتبر التمويل أحد العناƮر األساسية في ưمان استدامة البرنامج، وسيكفل          . الفرنسي للبيئة العالمية  

. ن مرفƾ البيئة العالمية تيسير تنفيƦ خطة عمل البحر المتوسط في المستǀبل            الدعم الجديد المحتمل م   
                ǉƦǋ مية، وتشكلǋاأل Ƹبال Źمة الخطة في استحداث استراتيجية بحرية أوروبية أمراǋوتعتبر مسا
. االستراتيجية نهجاŹ طموحاŹ لحماية النƲم اǗيكولوجية البحرية واالستخدام المستدام للموارد البحرية           
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ƨŃوي               Ǐعل Ƈللبنا ǁلƦو ،Ǌل ƴقليمية التابǗبرنامج األمم المتحدة للبيئة تدعيم وتنشيط برنامج البحار ا ƴم
ما تحƾǀ من إنجاƨاƘ ولǚستجابة لألǋداف اǗنمائية لأللفية التي رسمتها الجمعية العامة لألمم المتحدة              

Ɯانسبرǋالشري. ولنتائج قمة جو Ƙمشاركة كل الجها ƴتوسي ƴوسيجري تشجي ǁلƦ كة والمعنية، بما في
وأكد لǚجتماع أن برنامج األمم المتحدة للبيئة سيواƮل دعمǊ لخطة عمل            . ǋيئاƘ المجتمƴ المدني  

 . بهƦا التǀريرالمرفƼ الثامن في Shafqat Kakakhelويرد النƭ الكامل لكلمة السيد . البحر المتوسط
 

توقعاƖ لجǆة البحر   : بحر المتوسط تǆفيƤ خطة جوǉاǆسبيرƚ في ال     : من جدول اǓعمال7البǆد 
المتوسط للتǆمية المستدامة وƋعداد استراتيجية البحر المتوسط        

 من ƈجل التǆمية المستدامة
 

أشار الرئيƩ إلǏ أن أحد األǋداف الرئيسية التفاقية برشلونة ǋو ưمان االستخدام المتواƨن              -90
. قتƮادية وحماية البيئة في نفƩ الوقƘ      للموارد من قبل بلدان البحر المتوسط لتحسين التنمية اال         

ويعتمد التǀدم في فترة السنتين الǀادمة علǏ رƌية مشتركة وإحساƩ بالمسƌولية متجدد مƴ دعم                 
 .التعاون ليƩ فǀط فيما بين بلدان المنطǀة ولكن أيưا في إطار الشراكة األوروبية المتوسطية

 
استرعǏ االنتباǉ إلǏ الǀسم الثالث من       عرƯ السيد عرƔ حŇƔ اŸ، نائƔ المنسƾ، البند و          -91

 UNEP(DEC)MED IG 15/5 والتوƮياƘ الواردة في الوثيǀة      UNEP(DEC)MED IG 15/3الوثيǀة  
 وأĈعدƘ الرƌية   UNEP(DEC)MED IG 15/Inf.8 و   UNEP(DEC)MED IG 15/10والوثيǀتين  

مية المستدامة التي ستǀدم    والتوجهاƘ التي تجمƴ إطار إعداد استراتيجية البحر المتوسط من أجل التن          
وقد بƦŃلƘ جهود لƨيادة رƌية لجنة البحر المتوسط        . إلǏ األطراف المتعاقدة في اجتماعهم العادي الǀادم      

للتنمية المستدامة خǚل إعداد الǀمة العالمية للتنمية المستدامة في جوǋانسبرƜ وƮدرƘ سلسلة من              
Ƙمن أجل مب        . المطبوعا Ɵترǀعد مĈأ ،ǁلƦ عن Źǚưية        وفƌتحسين ر Ǐدي إلƌادرة شراكة سوف ت

وسوف يسعǏ برنامج األمم المتحدة     . استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة وإعدادǋا       
خطة عمل البحر المتوسط أيưاŹ للحƮول علǏ تفويƯ بحưور اجتماعاƘ المجلƩ االقتƮادي            /للبيئة

ومƦ ƴلǋ ،ǁناǁ حاجة    . لمعنية بالتنمية المستدامة  واالجتماعي لألمم المتحدة ولجنة األمم المتحدة ا       
إن عدداŹ من الưǀايا ƦاƘ العǚقة بالتنمية         . لمƨيد من التǀدم مƴ استراتيجية لǚتƮاالƘ أفưل        

المستدامة التي أĈثيرƘ في الǀمة العالمية، بما في Ʀلǁ الفǀر والمساواة بين الجنسين، ǋي ƦاƘ عǚقة                 
وسيجري استعراƯ  . ف تƌخƦ في االعتبار في االستراتيجية      أيưاŹ بمنطǀة الشرƾ األوسط وسو     

برنامج عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة في نفƩ وقƘ لجنة األمم المتحدة المعنية بالتنمية               
إن العملية  . المستدامة مƴ استعراƯ للتنفيƦ لمدة سنة واحدة ومناقشاƘ للسياسة ومفاوưاƘ تالية            

البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة تưمنƘ خبراƇ علǏ مستوǎ عال           التحưيرية الستراتيجية   
وǋناǁ حاجة إلƨ Ǐخم سياسي من األطراف        . في ميدان البيئة وميادين أخرǎ بما فيها التمويل         

             ǁلƦ ايا بما فيưǀمن ال ƴأوس ǎستراتيجية أن تشمل مدǚيمكن ل Ǐادية  : المتعاقدة حتƮالتنمية االقت
ويشمل . م والتدريƔ وƮيانة التنوع الثǀافي والحكم الوطني والمحلي والسلم واألمن         واالبتكار والتعلي 

اǗعداد جميƴ عناƮر خطة عمل البحر المتوسط بالتعاون مƴ وكاالƘ األمم المتحدة واالتحاد                 
 .األوروبي والمجتمƴ المدني
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 البيئة والشƌون    وƨير George Pullicino معالي السيد    ، نيابة عن  Paul MifsudأثنǏ السيد    -92
وقال إنǊ  .   في دفƴ مسيرة خطة عمل المتوسط قſدما        Chabasonالريفية في مالطا علǏ جهود السيد       

وأشار إلǏ أن   . 1999كان لǊ الشرف في العمل مƴ المنسƾ أثناƇ االجتماع الƦي عǀد في مالطا عام                
         ƨالكثير لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة تعتبر مبادرة مهمة وأنها أنج Ƙ .    Ƙالمهما ƾإال أن فري
وبرأيǊ فƎن الطريƾ نحو األمام     . الƦي تشكل الستعراƯ أعمال ǉƦǋ اللجنة قد حدد عددا من المشاكل          

يتمثل في تركيƨ االستراتيجية الجديدة علǏ الưǀايا التي حددǋا بجƇǚ اǗعǚن المتوسطي لمƌتمر               
     Ɯانسبرǋمة العالمي للتنمية المستدامة في جوǀنحو مباشر أكثر         كم. ال Ǐعل ƾأن ينخرط المنس Ɵا اقتر

وقال إن من الưروري أن تſرسǏ استراتيجية        . في أعمال لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة       
 .2005البحر المتوسطمن أجل التنمية المستدامة بحلول عام 

 
الترتيباƘ وƨير خارجية مونتينجرو أنǊ بناƇ علDragisa Burzan           Ǐقال معالي السيد      - 93

الدستورية الجديدة المتفƾ عليها وبالنƲر إلǏ أǋمية البحر اǗدرياتيكي بالنسبة لمونتينجرو، فƎن حكومة 
وأشار إلǏ أن عملية    . مونتينجرو ستعمل ưمن خطة عمل المتوسط بالنيابة عن الدولة االتحادية           

.  في Ʈربيا ومونتينجرو   ةيالتƮديƾ علǏ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها قد دخلƘ مرحلتها النهائ         
وستساǋم عưوية بǚدǉ النشطة في خطة عمل المتوسط، التي أسفرƘ عن ترويج التنمية المستدامة               
في السواحل المونتينجرية، في تحǀيƾ بعƯ األǋداف األساسية للسياساƘ البيئية الوطنية لƮربيا              

 أملǊ في أن يحǏƲ إدماƜ      وتعهد بالتعاون مƴ أجهƨة خطة عمل المتوسط وأعرƔ عن        . ومونتينجرو
 األمانة  Burzanودعا السيد   . بǚدǉ في برامج الخطة بمساندة كاملة من األطراف المتعاقدة واألمانة          

إلǏ توفير المساندة، وعلǏ وجǊ الخƮوƭ، فيما يتƮل بوƴư خطة عمل وطنية في إطار برنامج                
 في حماية   ( التنوع البيولوجي  وأقر بǋƋمية مشروع خطة العمل االستراتيجية للمحافƲة علǏ       . مدبول

وقال إن . التنوع البيولوجي في البحر المتوسط، وطلƔ إدراƜ بǚدǉ في المرحلة األولية لهƦا المشروع  
من المهم التعاون مƴ لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة وƮياƹة مشروع من مشروعاƘ برنامج              

 مƴ نكما أن من المهم توثيƾ التعاو. تنمية المستدامةإدارة المناطƾ الساحلية في بǚدǉ لتحǀيƾ أǋداف ال
، والسيما فيما يتƮل بƎعداد االستراتيجية البحرية األوروبية التي ستحدد خطوطاŹ           ةالمفوưية األوروبي 

وأưاف أنǊ يƋمل في    . توجيهية وإجراƇاƘ للحد من التلوث وحماية البيئة البحرية في البحر المتوسط          
 المفوưية األوروبية لتحسين وتنسيƾ الǀدراƘ الǀانونية لبǚدǉ فيما يتƮل          الحƮول علǏ المساعدة من   

 .بالمجاالƈ Ƙنفة الƦكر
 

 للتنمية المستدامة في فرنسا إن بǚدǋا ماتƨال        ة وƨيرة الدول  Tokia SaifiقالƘ معالي السيدة     -94
ƴ عن كثƔ أنشطة لجنة      تهتم أشد االǋتمام بنتائج مƌتمر الǀمة العالمي للتنمية المستدامة وأنها تتاب            

األمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة التي ينبƺي أن تكون أساƩ عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية               
 أǋمية النهوƯ بƋساليƔ عمل اللجنة، والسيما من خǚل تدعيم جهود           SaifiوأكدƘ السيدة   . المستدامة

ǘنتاƜ واالستهǁǚ المستدامين يتسم بǋƋمية     وأưافƘ أن برنامج السنواƘ العشر ل     . متابعة توƮياتها 
فائǀة بالنسبة للشمال والجنوƔ علǏ حد سواƇ وأن الجوانƔ االقتƮادية، واالجتماعية، والبيئية تشكل              

ومƘư إلǏ الǀول أن الحاجة تدعو إلǏ إشراǁ السلطاƘ المحلية          . جƇƨاŹ أƮيŹǚ من التنمية المستدامة    
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وفي الحǀيǀة فƎن ǋ ǉƦǋي ركائƨ        . البيئة والتنوع الثǀافي  وأن من المهم مراعاة الروابط بين         
وينبƺي أن تكون نتائج جهود استراتيجية البحر        . االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في فرنسا     

المتوسط للتنمية المستدامة طموحة ولكن واقعية، وأن تركƨ علǏ بưعة مجاالƘ محددة، عوưاŹ عن              
 إعداد الخطة المƦكورة يجƔ أن يستمد اǗلهام من األنشطة التي تبƦلها             وبرأيها فƎن . تشتيƘ الجهود 

 إلǏ أن   Saifiوفي الختام أشارƘ السيدة     . حالياŹ الخطة الƨرقاƇ مƴ اǋتمام خاƭ بتǀرير البيئة والتنمية        
مساǋمة فرنسا في جهود التنمية المستدامة في البحر المتوسط ستشمل استưافة اجتماع ƹير رسمي               

  Ƈوية إقليم المتوسط            2004فبراير عام   /في شباط للخبراǋ كيدƋبهدف ت ǁلƦفي مدينة مارسيليا، و 
وتوليد اقتراحاƘ تشƺيلية تستند إلǏ رƌيا مشتركة لكل الجهاƘ الشريكة النشطة علǏ األƮعدة                 

 .اǗقليمية، والوطنية، والمحلية
 

عم بǚدǉ لجهود خطة عمل      الوƨير المفوƯ لموناكو بد    Bernard Fautriedتعهد معالي السيد     -95
وقال إنǊ يƌيد األنشطة التحưيرية الستراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة،            . المتوسط

                 Ǐعل Ưمن اعترا Ǌلدي Ʃلي Ǌالمطروحة أمام االجتماع، وإن ƾة في الوثائưي معروǋ نحو ما Ǐعل
 للتنمية المستدامة فǀد أكد أن من        وفيما يتƮل بمستǀبل لجنة البحر المتوسط      . التوƮياƘ المǀترحة 

وقال إن اللجنة يجƔ أن     . الواجƔ اعتماد الحيطة لتفادي تشتƘ جهودǋا وتجنƔ اǗفراط في طموحاتها         
تركƨ عوưاŹ عن Ʀلǁ علǏ الموưوعاƦ ƘاƘ األǋمية المتوسطية في برنامج السنواƘ العشر الƦي               

ǋمة العالمي للتنمية المستدامة في جوǀتمر الƌم ǉاعتمدƜانسبر. 
 

.  وƨير البيئة في ألبانيا إن بǚدǉ تهتم اǋتماما شديدا بالبيئة          Lufter Xhuveliقال معالي السيد     -96
وأưاف أنǊ في Ʋل المناƢ المواتي لحماية البيئة السائد اǓن في ألبانيا فƎن من المƨŃمƴ إدخال                    

نموƜƦ األوروبي، وƦلǁ   تƺييراƘ علǏ التشريعاƘ ونƲم الرƮد واǗبƷǚ الوطنية لتتماشǏ مƴ ال           
وقد ƮادقƘ ألبانيا علǏ اتفاقية برشلونة والƮكوǁ األخرǎ لخطة         . بمساندة ودعم من المجتمƴ الدولي    

عمل البحر المتوسط، فيما عدا بروتوكول المنƴ والطوارƏ، علما بƋن التƮديƾ علƦǋ Ǐا البروتوكول              
الخطة، والسيما لمساعدة ألبانيا علǏ     وأعرƔ عن تǀديرǉ للجهود التي تبƦلها كل أجهƨة         . سيتم قريبا 

     Ƙل االتفاقية والبروتوكوالƲ اماتها فيƨبالت Ƈالوفا .       ƘياƮالتو Ǐمن حيث المبدأ عل Ǌتǀمواف ǎوأبد
والميƨانية البرامجية التي أعدتها األمانة، ƹير أنǊ أشار إلǏ أن تنفيƦ تلǁ التوƮياƘ يتطلƔ مساندة                

لƮدد فǀد أعرƔ عن تحبيǉƦ لترويج عǚقاƘ الشراكة بين          وفي Ʀǋا ا  . سياسية وموارد مالية فعالة   
             ƘاƦ في مجاالتها المعنية ǎالفاعلة األخر Ƙية األوروبية والجهاưياكل خطة عمل المتوسط والمفوǋ

كما أكد أǋمية استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة واالستراتيجية           . األǋمية المشتركة 
لوث الناجم عن مƮادر برية، وأعلن أن بǚدǉ تǀوم اǓن بƎعداد استراتيجية              اǗقليمية للحد من الت   

        ǁلƦ ي المساعدة فيǀبتل Ɣن األمر وأنها ترحƋوطنية بش .       Ǌتمامǋعن ا Žاưأي Ɣدد أعرƮا الƦǋ وفي
 .باستحداث استراتيجية وطنية لبرنامج رƮد المياǉ بالترافƾ مƴ برنامج مدبول

 
 والموارد الطبيعية   ة، األمين الدائم لوƨارة الƨراع     Michael Constantinidesأشار السيد    -97

وقال إن  . والبيئة في قبرƭ إلǏ أǋمية خطة عمل البحر المتوسط في معالجة المشكƘǚ في اǗقليم              
الحاجة ما تƨال تدعو إلǏ إعداد خطوط توجيهية واưحة للتنمية المستدامة وإلǏ توثيƾ التعاون                 
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ايا التجارة الحرة يجƔ أن تتسƾ مƴ الهموم البيئية التي ينبƺي إدماجها في       وأشار إلǏ أن قư   . اǗقليمي
ومǏư إلǏ الǀول بƋن لجنة البحر المتوسط        . المراحل األولǏ من عملياƘ رسم السياساƘ البيئية       

                  Ƙم مما كانǋمة العالمي للتنمية المستدامة أǀتمر الƌفي مرحلة ما بعد م Ƙدƹ للتنمية المستدامة قد
وأعرƔ عن ترحيبǊ بتركيǉƦǋ Ɣ اللجنة، وطابعها الجماعي، ونهجها           . ي وقƘ مǏư  عليǊ في أ  
ولفƘ االنتباǉ إلư Ǐرورة حماية موارد المياǉ العƦبة وإلǏ التحدياƘ التي يطرحها التƺير             . التشاركي

المناخي، وقال إن Ʀǋين الموưوعين برأيǋ Ǌما من بين أبرƨ الموưوعاƘ التي ƹطاǋا المƌتمر                
 خطابǊ بالتƋكيد علǏ أǋمية األبعاد االجتماعية والثǀافية للتنمية         Constantinidesختم السيد   و. المƦكور

 .المستدامة والحاجة إلǏ الدعم متعدد األطراف في Ʀǋا الƮدد
 

 إن خطة    المدير العام بوƨارة البيئة في أسبانيا      Juan Maria del Alamo Jimenezقال السيد    -98
. ة حاسمة من وجودǋا إƦ أن قمة جوǋانسبرƜ بدأƘ تعطǏ ثمارǋا            عمل المتوسط قد بلƘƺ مرحل    

وأưاف أن حكومة أسبانيا ملتƨمة تماماŹ باألǋداف التي اعتمدǋا المجتمƴ الدولي في تلǁ الǀمة،                 
ومن الواجƔ النƲر إلǏ استراتيجية البحر المتوسط الجديدة علǏ أنها            . والسيما الكفاư Ɵد الفǀر   

ومن الملƠ أن يتم تعيين سŃبل إعداد ǉƦǋ االستراتيجية بدقة، وتحديد            . ƨاماƘمتابعة منطǀية لتلǁ االلت   
وتعتبر خطة عمل البحر المتوسط اǗطار المثالي Ǘعداد تلǁ         . األطراف المهتمة وإشراكها في العملية    

           ǁلƦ األطراف المتعاقدة والجمهور العام في ǁإشرا Ɣمن الواج Ǌير أنƹ ،االستراتيجية .  ƾويعد السيا
 المتوسطي مناسباŹ لوƴư استراتيجية البحر المتوسط، شريطة احترام األولوياƘ          –سياسي األوروبي   ال

    Ɯانسبرǋعليها في جو ƾتمر األوربي             . المتفƌاألساسية في الم Əوقد تم بالفعل تحديد المباد– 
اƇ وأعيد تƋكيدǋا في المƌتمر األوروبي المتوسطي الخامƩ لوƨر       ) 1995برشلونة، عام   (المتوسطي  
ومǏư إلǏ الǀول أن أسبانيا مǀتنعة بƋن السǚم، واالستǀرار، واألمن          ). 2002فالنثيا، عام   (الخارجية  

وأưاف أن وثيǀة   . ǋي قيم مشتركة ينبƺي أن تعǋƨƨا كل بلدان اǗقليم وبجميƴ الوسائل المتاحة لها             
ستشكل أساسا  " وجهاƘالرƌية والت : إعداد استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة         "

Ǘعداد النƭ النهائي الƦي ينبƺي أن يحتوي علǏ اقتراحاƘ عملية Ǘشراǁ المƌسساƘ المالية المعنية              
وبالنسبة للمستǀبل البعيد فǀد أعرƔ عن أملǊ في أن         . والجهاƘ الفاعلة األخرǎ في تنفيƦ االستراتيجية     

 .لǏ اتفاقية برشلونةيكون بالمستطاع إưافة مرفƾ خاƭ عن التنمية المستدامة إ

 

 المدير العام لوƨارة البيئة في إسرائيل إن بǚدǋا ملتƨمة             Miriam HaranقالƘ السيدة    -99
                 Ƈية أنحاǀقليم ببǗل اƮمية يǋاأل Ƹبال Źطبيعيا Źي يعتبر مورداƦبحماية البحر المتوسط ال ƭǚخƎب

مة بالمشاركة بنشاط في استراتيجية     وأưافƘ أن إسرائيل مهت   . وأكدƘ أǋمية التنمية المستدامة   . العالم
وفي أعǀاƔ مƌتمر الǀمة العالمية للتنمية المستدامة في جوǋانسبرƜ         . البحر المتوسط للتنمية المستدامة   

               ǎأن يجر Ǐإعداد خطة استراتيجية للتنمية المستدامة عل Ǐإل Ƙاراƨحكومة إسرائيل كل الو Ƙد دعǀف
   Ƙث سنواǚالعم  . تحديثها كل ث ǉƦǋ وستشتمل       Ʃياǀوعة قابلة للưداف موǋمشاركة عامة وأ Ǐلية عل .

                 ƘاƦ اياưǀفي إطار لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة لترويج ال ƘلƦŃوفي حين أن الجهود قد ب
وينبƺي . االǋتمام المشترǁ فƎن بǚدǋا ترǎ أن األمر يتطلƔ جهوداư Źخمة علǏ المستوǎ الوطني             

وقد شجƴ تنفيƦ   .  توجيهية للبلدان لتنفيƦ مبادƏ التنمية المستدامة      لƦلǁ أن تǀوم اللجنة بƎعداد خطوط     
اتفاقية برشلونة واألنشطة األخرǎ لخطة عمل البحر المتوسط السلطاƘ علǏ حماية مواردǋا الساحلية             
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وبالتالي فƎن  . والنƲم اǗيكولوجية الساحلية الهشة، ƹير أن الحاجة تدعو إلǏ إƮدار تشريعاƘ خاƮة           
 قد أعدƘ مشروع تشريعاƘ من المƨمƴ أن يƮادƾ عليها الكنيسƘ في ưƹون اثني                وƨارة البيئة 

 .عشر شهراŹ، وأن ǉƦǋ التشريعاƘ تſرسǏ مبادƏ إدارة المناطƾ الساحلية وتنميتها المستدامة

 رئيƩ وفد اليونان علǏ تنƲيم السلطاƘ اǗيطالية لǚجتماع وǋنLascaratos            Ƌ دأثني السي  -100
 نوأشار إلǏ أن التعاو   . ها لمكتƔ األطراف المتعاقدة خǚل فترة السنتين المǀبلة        إيطاليا علǏ رئاست  

الوثيƾ بين خطة عمل البحر المتوسط والشراكة األوروبية المتوسطية جاƇ نتيجة لمبادرة يونانية               
وقد أكد إعǚن   . أسفرƘ عن اعتماد قرار بهƦا الشƋن في االجتماع الثاني عشر لألطراف المتعاقدة            

 مجدداƦ Źلǁ االلتƨام، وǋو يƋمل في أن يعƨƨ إعǚن كاتانيا التǀدم علǏ طريƾ التǀارƔ بين الشمال                 أثينا
 Źعموما Ɣأعمال لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة         . والجنو Ɣعن كث Ƙأن اليونان تابع Ǐوأشار إل

 في التوجهاƘ، وǋو    وفي حين أن المبادرة تسير في االتجاǉ الƮحيƠ فƎن ǋناǁ مشكƘǚ          . منƦ انبثاقها 
    Ƙهر في اجتماع كافتاƲ السيد   . ما ƟواقترLascaratos         ر أمانة خطة عمل البحر المتوسط فيƲأن تن 

وقد كشف الخطباƇ السابǀون بعưاŹ من اوجǊ        . الوسائل الƨǚمة ƟǚƮǗ تنƲيم اللجنة المƦكورة      
مشكƘǚ التي تواجǊ   وعلǏ وجǊ الخƮوƭ فƎن من الواجƔ عدم تجاǋل ال        . الƮǀور الخاƮة باللجنة  

وقال إن جميƴ األطراف المتعاقدة ملتƨمة       . المجتمƴ الدولي خارƜ نطاƾ إقليم البحر المتوسط        
باألǋداف الشاملة التي وưعتها لجنة األمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة، وأن علǏ لجنة البحر               

         ƨبالت Ƈالوفا Ǐعيد الوطني، حيث أن      المتوسط للتنمية المستدامة أن تساعد البلدان علƮال Ǐاماتها عل
خطة عمل البحر المتوسط يمكن اعتبارǋا منتدǎ التنفيƦ اǗقليمي للجنة األمم المتحدة المعنية بالتنمية               

 . المستدامة

 

 وƨير البيئة والتخطيط المكاني والطاقة في سلوفينيا إن بǚدJanex Kopac          ǉقال معالي السيد     - 101
متوسط للتنمية المستدامة علǏ أنها الجهاƨ التنسيǀي لمختلف مراكƨ األنشطة          تنƲر إلǏ لجنة البحر ال    

وأعرƔ عن أملǊ في    . اǗقليمية ولخلƾ التưافر في اǗقليم لƮالƠ االستخدام المستدام للموارد البحرية         
أن يتم إعداد استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة لتſعرƯ علǏ االجتماع المǀبل                

وسيƌدي اعتماد نهج متكامل    . طراف المتعاقدة، وأن بǚدǉ علǏ استعداد الستưافة Ʀلǁ االجتماع         لأل
يستند إلǏ التعاون متعدد األطراف لمساندة التدابير المشتركة في اǗقليم إلǏ تدعيم االقتƮاد اǗقليمي،              

ية، فƎن من المهم تفادǎ     ولكن بالنƲر إلǏ تعدد البرامج الساعية إلǏ حماية البيئة والتنمية االقتƮاد           
وتتولǏ سلوفينيا حالياŹ منƔƮ رئاسة المبادرة األدرياتيكية األيونية التي تتيƠ فرƮاŹ           . اƨدواƜ الجهود 

للمưي في تعƨيƨ التعاون دون اǗقليمي في مجال التنمية المستدامة للبيئة البحرية وƮون الموائل               
احتراƨية ثǚثية لشمال األدرياتيǁ، إلǏ جانƔ      وأسفر Ʀǋا التعاون بالفعل عن إنشاƇ خطة         . البحرية

للتǀدير البيئي االستراتيجي، وترويج تدابير     " كييف"التƨاماƘ للتعجيل بعملية التƮديƾ علǏ بروتوكول       
اǗدارة المتكاملة للمناطƾ الساحلية، والتي تǀوم سلوفينيا اǓن بƎعدادǋا للمنطǀة البحرية بƋكملها في              

ا، واليونان، وإيطاليا إلǏ المفوưية األوروبية أن تنƲر في إنشاƮ Ƈندوƾ            وستطلƔ سلوفيني . البǚد
 األيونية لمساندة تنفيƦ تلǁ البرامج في الدول األعưاƇ من ƹير دول             –خاƭ للمنطǀة األدرياتيكية    

 . االتحاد األوروبي
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 والبيئة في   قالƘ السيدة ريم عبد ربǊ مديرة إدارة سǚمة المياǉ في وƨارة اǗدارة المحلية               -102
 اجتماعية مشتركة   –الجمهورية العربية السورية إن بǚدǋا ترǎ أن ǋناǁ حاجة إلǏ رƌيا اقتƮادية             

         Ƙوابتكارا ƘحاǚƮإ Ɣي سيتطلƦعتمد للتنمية المستدامة، والŃي سيƦا . للنهج الǀالم Ǐن   موفƎاألول ف 
       Ɣسام بين الشمال والجنوǀل االنǋعدم تجا Ɣعاني من التلوث الناجم عن     فبلدان الشمال ت  . من الواج

أما . مستواǋا المتǀدم من التنمية االقتƮادية والتƮنيƴ، ولكنها تواقة اǓن إلǏ تعƨيƨ رخاƇ شعوبها             
بلدان الجنوƔ فƎنها تفتǀر إلǏ البنية األساسية، كما أنها أقل تǀدما من الƨاوية االقتƮادية، وǋو ما                  

      ƫمة العيǀاع لƨأن شعوبها تجهد النت Ǐر في سبل          وبا. يعنƲبلدان الشمال أن تعيد الن Ǐن علƎلتالي ف
             ǎجدو Ǐعل ƨالتركي ƔƮالحيوية بحيث ين Ƙمساعدتها للبلدان النامية وأن تعطي األولوية للمشروعا

وتساند الجمهورية العربية السورية كل مبادراƘ األمم        . ǉƦǋ المشروعاƘ ال علǏ جوانبها النƲرية     
ة المستدامة، إلǏ جانƔ قراراƘ األمم المتحدة الهادفة إلǏ تحرير           المتحدة الساعية إلǏ ترويج التنمي    

وأكدƘ السيدة عبد ربǊ رƹبة     . اǗقليم من خطر كل أسلحة الدمار الشامل، بما في Ʀلǁ األسلحة الƦرية           
بǚدǋا في بƦل قƮارǎ الجهد للوفاƇ بالتƨاماتها في إطار خطة عمل المتوسط ولتعƨيƨ انخراطها في               

 . المتوسطية–بية الشراكة األورو

 

أكد سعادة السيد مختار رقيƾ سفير الجƨائر أǋمية األنشطة التي تبƦلها خطة عمل البحر                 -103
المتوسط بالنسبة لبǚدǉ وقدم Ʈورة محدŇثة عن التǀدم المحرƨ علǏ طريƾ إعداد خطة العمل الوطنية،               

      ƾوالمساعدة المالية من وحدة التنسي ƾام . بالتعاون الوثيƨداف التي      وأكد التǋاأل ƾيǀبعملية تح ǉدǚب 
  Ɯانسبرǋرسمتها قمة جو .            Ɣيتطل Źمشتركا Źدفاǋ وقال إن التنمية المستدامة في البحر المتوسط تعتبر

وتكمن . تدابير مشتركة من جانƔ كل البلدان المعنية، وƦلǁ باالستناد إلǏ نهج متكامل متعدد األبعاد              
وبرأيǊ فƎن مفاتيƠ التدابير    . Ɵ مسƋلة األǋداف الموưوعة   يطر المشكلة الحǀيǀية في التنفيƦ، وǋو ما     

. المǀبلة تتمثل في الوسائل المالية، والثǀافية، والبشرية لتنفيƦ البرنامج إلǏ جانƔ العƨيمة السياسية              
وتواجǊ بلدان الجنوƔ   . وأưاف أن من الواجư Ɣمان التكامل بين ǋدفي السǚم والتنمية في اǗقليم           

ƺاية في عدد السكان باưǗافة إلǏ مشكǚتها األخرǎ المتعلǀة بالتنمية االقتƮادية، كما            تƨايداŹ سريعاŹ لل  
ولǀد تم اǗقرار قبل عǀدين أو ثǚثة بƋن حماية          . أن طموحاتها ينبƺي أن تتحول إلǏ تدابير محددة        

لجنوƔ البيئة في البحر المتوسط ستكون مهمة طويل األجل، علǏ أن الوƴư تفاقم منƦ Ʀلǁ الحين في ا
ودعا بلدان الشمال إلǏ اتخاƦ تدابير أكثر لمساعدة بلدان الجنوƔ عبر توفير            . عوưاŹ عن أن يتحسن   

ورƹم األوưاع الƮعبة التي واجهتها بǚدǉ علǏ مدǎ العǀد الماưي، فǀد واƮلƘ            . المساعدة العملية 
            ǁلƦ عدد من األنشطة والبرامج البيئية المهمة، بما في Ʀتخطيط وتنفي Ƙارة للبيئة    السلطاƨو Ƈإنشا 

          ǁلƦب ƾة خطة عمل وطنية فيما يتعلƹياƮوالتنمية المستدامة و .      ǉعن شكر ƾالسيد رقي Ɣوأعر
للشركاƇ المتوسطيين لمساندتهم ودعا إلǏ تǀديم مساعدة واسعة لتنفيƦ العنƮر البيئي للمبادرة اǗنمائية             

 .الجديدة في أفريǀيا

 

ة المفوưية األوروبية التƨام الجماعة األوروبية بالتنمية        ممثل Catherine DayأكدƘ السيدة      -104
وقد ساǋمƘ المفوưية في عملية إعداد استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية               . المستدامة
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 عن استعداد المفوưية لتجديد التƨامها وتوفير الدعم         DayوأعربƘ السيدة   . المستدامة منƦ انطǚقها  
ومƴ أن الوثائƾ المتعلǀة    . ستعتمد، كما ǋو مƋمول، في ưƹون عامين       الكامل لǚستراتيجية التي    

باالستراتيجية المƦكورة والمطروحة أمام االجتماع تثير بعƯ الưǀايا الخاƮة فƎن المفوưية               
األوروبية ترحƔ عموماŹ باالستراتيجية المǀترحة وتتطلƴ إلǏ التعاون الوثيƾ مƴ لجنة البحر المتوسط             

 .في Ʀǋا الƮددللتنمية المستدامة 
 

 في لبنان إن الجنƩ البشري ǋو أưعف        ةقال الدكتور برƜ حاجيان المدير العام لوƨارة البيئ        -105
وأكد أن عدد أبناƇ الجنƩ البشري يǀل كثيرا عن عدد األنواع األخرǎ،             . حلǀاƘ النƲام اǗيكولوجي  

ن الفراشاƘ والǋƨور   مثل األسماǁ والنباتاƘ وأن Ʀǋا الجنƩ موƨع جƺرافيا علǏ نطاƾ أưيƾ م             
ويتعرƯ البشر بƮورة أكبر إلǏ طائفة من األمراƯ        . مثǚ، كما أنǊ أقل تكيفا مƴ الƲروف البيئية       

مثل مرƯ اǗيدƨ ومرƯ السارƩ، الǏ جانƔ أن متوسط العمر المرتƔǀ في Ʈفوفهم يǀل عما ǋو                
      ƨحف أو أشجار األرǚفوف السƮ م ا      . سائد فيǋ البشرية Ƈن أبناƎف ǁلƦ ƾام   وفوƲرارا بالنưألكثر إ

وفي . االيكولوجي المساند لحياتهم، وǋو ما يتƠư من حالة البحر المتوسط واستنƨاف طبǀة األوƨون            
 في المائة من    Ʀǋ70ا الƮدد فƎن الشريط الساحلي الƮǀير والưيƾ والهƫ في لبنان يưم أكثر من              

ف أن فǀدان Ʀǋا المورد الǀيŇم      وأưا. سكان البǚد وأنǊ يشكل نǀطة ساخنة حرجة للتنوع البيولوجي         
             ǉسرƋبل وللعالم ب Ɣير المناخي سيكون خسارة ال للبنان فحسƺوأكد أن  . نتيجة التلوث البحري والت

جميƴ قطاعاƘ المجتمƴ في لبنان تحƩ بالǀلƾ إƨاƇ األثر البيئي المحتمل الƦي يمكن أن يلحƾ بسواحل                
 Ʀلǁ من التدابير المعانية منها، وأنها تعمل معاŹ          البǚد نتيجة التلوث البحري والتƺير المناخي وƹير      

ودعا الدكتور حاجيان المشاركين إلǏ المحافƲة علǏ التƨامهم        . لتحǀيƾ التنمية اǗيكولوجية المستدامة   
 . بالتنمية اǗيكولوجية المستدامة لƮون البيئة لألجيال المǀبلة وƦلǁ بترǁ الطبيعة تƋخƦ مجراǋا

 

 مساعد وƨير حماية البيئة والتخطيط المادي في كرواتيا أن بǚدAndričević             ǉقال السيد    -106
وقد قامƘ بتƮديƾ ثǚثة من بروتوكوالƘ      . تشارǁ بنشاط في كل أنشطة خطة عمل البحر المتوسط        

                ǁلƦيام بǀال Ǐقليم الفرعي للبحر األدرياتيكي علǗفي ا ǎكل البلدان األخر ƃاتفاقية برشلونة، وحث
Źاưكرو . أي Ƙƨبرنامج العمل االستراتيجي وخطة العمل              وأحر Ʀفي تنفي ǁلƦك Źملموسا Źدماǀاتيا ت

وخارƜ إطار خطة عمل البحر المتوسط تنشط كرواتيا . االستراتيجية للمحافƲة علǏ التنوع البيولوجي
في مبادراƘ تعاونية أخرǎ متعددة األطراف، حيث تشارǁ في برنامج المساعدة التǀنية لمنطǀة البحر              

ط والمبادرة األدرياتيكيةùاأليونية والجهود المتƮلة باتفاقية تǀييم األثر البيئي في السياƾ العابر            المتوس
وقد عǀŃدƘ ندوة دولية حùول      . للحدود الƦي دعا البلدان المتوسطية األخرǎ للمƮادقة عليها         

ية في  في مدينة ƨادار الكروات   " األدرياتيكي ù بحر خاƴư للƺưوط في أوروبا الوسطǏ       "موùưوع  
وتلتƨم كرواتيا التƨاماŹ تاماŹ بمساندة الجهود متعددة األطراف الرامية إلǏ          . 2003يونيو عام   / حƨيران

وبالتالي فƎن كرواتيا مهتمة علǏ وجǊ الخƮوƭ       . الحدŎ من التلوث العابر للحدود في البحر المتوسط       
نǁ الدولي والبلدان المتوسطية،    بخطط إقامة شراكة استراتيجية جديدة تưم مرفƾ البيئة العالمية والب         

وقد عرƘư استưافة مƌتمر الستعراƯ األوưاع تشارǁ فيǊ كل األطراف في مدينة دوبروفنǁ في         
والهدف من Ʀǋا االجتماع استحداث ƈلية جديدة للشراكة االستراتيجية تſماثل ما ǋو            . 2004أوائل عام   
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شروع الحالي لمرفƾ البيئة العالمية      قائم في حوƯ الدانوù Ɣ البحر األسود، وƦلǁ لمتابعة الم           
 .خطة عمل المتوسط/الجاري تنفيǉƦ بالترافƾ مƴ برنامج مدبول

 

قال معالي السيد عمر محمد سوداني وƨير البيئة في الجماǋيرية العربية الليبية أنǊ في                  -107
 أعǀاƔ قمة جوǋانسبرƜ فƎن علǏ خطة عمل البحر المتوسط أن تưمن جعل التنمية المستدامة                

 ǎوƮولوية قƋا الهدف        . كƦǋ ƾيǀولية السعي لتحƌقليم   . وتتحمل كل دولة متوسطية مسǗكر أن اƦواست
    Źرافياƹديمو Źالǚايدة اختƨورة متƮب Ǌقليم يعيشون في        1950ففي عام   : سيواجǗكان ثلث سكان ا 

. 2025 عام   الشواطƐ الجنوبية، أما التǀديراƘ فتشير اǓن إلǏ أن النسبة ستƨيد إلǏ الثلثين بحلول             
وباưǗافة إلƦ Ǐلǁ فƎن معƲم سكان الجنوǋ Ɣم من فئة العمر دون سن العشرين، في حين يهرم                   

وفي الجنوƔ وبالنƲر إلǏ أن جانباŹ كبيراŹ من التنمية كان حتǏ اǓن ƹير             . السكان في الشمال بسرعة   
يشكل العمران  و. مستدام، فǀد نشƘƋ معدالƘ عالية من التلوث من المناطƾ الحưرية واألنهار             

          Źالبيئة عموما Ǐالموارد المائية وعل Ǐعل Źطول السواحل خطرا Ǐالعشوائي عل .    Ɣن من الواجƎف ǁلƦول
بƦل قƮارǎ الجهود ƨǗالة العǀباƘ التي تعترƯ طريƾ التǀدم، وǋو ما يشمل األعمال العسكرية                

بية الليبية اưطرƘ إلǏ    ولسنواƘ عديدة فƎن الجماǋيرية العر    .  السياسية ووالعǀوباƘ االقتƮادية أ  
             Ƙوباǀدي للعƮمة للتƨǚال ƘاƇجراǗا Ʀعن التنمية المستدامة لكي تتخ Źا الشحيحة بعيداǋتحويل موارد

ولƦلǁ فǀد دعا . كما أن االفتǀار إلǏ الخبراƇ المǋƌلين ǋو مشكلة خطيرة أخرǎ تواجهها بǚدǉ. الدولية
 االحتياجاƘ الخاƮة ألفريǀيا، وǏǋ الǀارة التي       إلǏ تعƨيƨ الحوار بين الشمال والجنوƔ، بما يراعي       

 .تنتمي إليها العديد من البلدان المتوسطية

 

 في تونƩ أǋمية اتفاقية     ةأكد معالي السيد حبيƔ حداد وƨير الƨراعة والبيئة والموارد المائي          -108
حرية وقد أعدƘ تونƩ خطة وطنية ǗنشاƇ محمياƘ ب        . برشلونة وبروتوكوالتها في حماية الساحل    

كما . وساحلية ونجحƘ في إنشاƇ ثǚث محمياƘ لتدرƜ في قائمة المناطƾ المتمتعة بحماية خاƮة              
وưعƘ بǚدǉ مشروعاŹ جديداŹ لكبƠ التلوث في النǀاط الساخنة، والسيما منها تلǁ المدرجة في برنامج               

SAP/MED .   في أيلول Ʃتون Ƙافưاألوروبي    2003سبتمبر عام   /واست ǎن   المتوسطي – المنتدƋبش 
 دراسة مناǋج مختلفة لمكافحة التلوث البحري، كما        ǎوجرƘ خǚل Ʀǋا المنتد   . حماية البيئة البحرية  

 أعرƔ السيد حداد عن تƋييدǉ للتدابير        نوفǏ حي . أن المنتدǎ أسفر عن إƮدار إعǚن قرطاجنة       
أعرƔ عن قلǊǀ من    األوروبية والدولية المتخƦة استجابة للحوادث التي تنخرط فيها ناقƘǚ الƨيƘ، فǀد            

ولƦا فǀد دعا إلǏ تعƨيƨ التعاون      . أن اǗجراƇاƘ األوروبية تشكل تهديداŹ للشواطƐ الجنوبية للمتوسط       
وأعرƔ السيد حداد عن تƋييدǉ لخطة      . والحوار بين االتحاد األوروبي وإقليم المتوسط في Ʀǋا الميدان        

.  لتنفيǋƦا ةلبرامج واǓلياƘ الưروري  جوǋانسبرƜ واالقتراƟ الداعي إلǏ إنشاƇ جماعة عمل لتحديد ا         
وفي الختام أعرƔ عن اقتناعǊ بƋن قمة خمسة ƨائد خمسة التي ستſعǀد في تونƩ في كانون                     

 ستسهم في النهوƯ بعǚقاƘ الشراكة وفي إتاحة المƨيد من التعاون النشط            2003ديسمبر عام   /األول
 .لتحǀيƾ التنمية المستدامة
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، التي تحدثƘ بالنيابة عن وƨير البيئة والƺاباƘ في تركيا، إن خطة            Guzin ArarقالƘ السيدة    -109
عمل المتوسط، بفưل ǋيكلها الدينامي الشديد، تشكل منƮة شديدة الفعالية لتنفيƦ األǋداف الشاملة               

وتعتبر المبادرة الساعية إلǏ إعادة ǋيكلة      . المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة علǏ الƮعيد اǗقليمي      
لبحر المتوسط للتنمية المستدامة، من خǚل تعƨيƨ دورǋا ومهمتها، بالƺة األǋمية، وستستكمل             لجنة ا 

وبرأيها فƎن علǏ خطة عمل     . الجهود المتعلǀة باستراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة        
وقد . هاالبحر المتوسط أن تواƮل حماية المتوسط عبر ưمان تنفيƦ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالت             

وعلǏ وجƮ .  ǊادقƘ تركيا علǏ معƲم البروتوكوالƘ وǋي تƨſمƴ استكمال العملية بƋسرع ما يمكن            
الخƮوƭ فǀد حثƘ األطراف المتعاقدة األخرǎ علǏ تƮديƾ بروتوكول المنƴ والطوارƏ، وǋو ما              

خطة عمل  وسيخلƃف توسيƴ االتحاد األوروبي أثراŹ مباشراŹ علǏ التعاون مƴ           . قامƘ بǊ تركيا بالفعل   
ويمكن لهƦا االتحاد، بدون شǁ، أن يستفيد من خبرة الخطة المكتسبة علǏ مدǎ ثǚثة              . البحر المتوسط 

عǀود تǀريباŹ وƦلǁ عند وƴư االستراتيجية البحرية الخاƮة بǊ، مƴ مراعاة أǋمية البحر المتوسط                
Ǘيكولوجي الفريد، ومواردǉ بالنسبة إلǏ أوروبا من حيث االقتƮاد، والنǀل، والبيئة، إلǏ جانƔ نƲامǊ ا

 .الطبيعية

 

، األمين التنفيƦي ألمانة اتفاقية باƨل التابعة لبرنامج        Kuwabara-YamamotoاستƦكرƘ السيدة    -110
                Ʀتنفي ƨيƨتع Ǐإل Ƙللتنمية المستدامة دع Ɯانسبرǋقمة جو ƘياƮتو ǎاألمم المتحدة للتنمية أن إحد

وفي Ʀǋا السياƾ فǀد أيد مƌتمر       . اف علǏ الƮعيد اǗقليمي   االتفاقياƘ البيئية الǀائمة متعددة األطر    
وثمة أساƩ . أطراف اتفاقية باƨل توثيƾ التعاون بين االتفاقية واتفاقياƘ البحار وبرامج العمل اǗقليمية

ممتاƨ للتعاون بين اتفاقية برشلونة واتفاقية باƨل حيث إن كل أطراف االتفاقية األولǋ Ǐي أطراف في      
ولهƦا فǀد اقترحƘ استحداث وتنفيƦ تدابير مشتركة ƦاƘ كفاƇة في التكاليف بين               . ثانيةاالتفاقية ال 

التدريƔ علǏ مبادƏ معالجة النفاياƘ، وإجراƇاتها، وتǀنياتهاÝ وتعميƾ         : االتفاقيتين في مجاالƘ مثل   
           Ǝلة بƮيمية الوطنية المتƲالتن ƘاƇجراǗوا Ƙيري، والمساعدة في إعداد التشريعاǋدارة الوعي الجما

النفاياÝƘ وتنسيƾ متطلباƘ اǗبƷǚ بين االتفاقيتين، حسƔ االقتưاÝƇ ووƴư برامج مشتركة Ǘدارة             
ولفتƘ االنتباǉ إلǏ مبادرة الشراكة العالمية مƴ       . النفاياƘ فيما يتƮل بحماية البيئة البحرية والساحلية      

 الحكومية والƮناعة، وƦلǁ     اǗداراƘ المحلية والبلدياƘ، بمشاركة المنƲماƘ البيئية المعنية ƹير         
وسيتم . ةللتƮدي لمسƋلة النفاياƘ الخطرة والنفاياƘ المنƨلية في المناطƾ الحưرية للبلدان النامي            

                Ƙل النفاياƮالمبادرة، حيث أن ف ǉƦǋ الشاملة في إطار Ƙلة إدارة النفاياƋدي لمسƮرورة التưبال
وأعربƘ عن  . ي العديد من مدن البلدان النامية     البلدية عن النفاياƘ الƮناعية عند المƮدر ال يŃطبƾŊ ف        

أملها في توسيƴ المبادرة لتƺطي مسƋلة التلوث من المدن التي تمثل تهديداŹ للتنمية االجتماعية،                  
وفي Ʀǋا الƮدد قالƘ إنها تتطلƴ إلǏ دخول بروتوكول          . واالقتƮادية، والبيئية في البحر المتوسط    

 Ƙفي وق Ʀالتنفي ƨالخطرة حي Ƙمبكرالنفايا. 
 

111-   Ƙية وإطار التوجهاƌالر Ǐة علǀممثلون عديدون وجود دعوة لألطراف المتعاقدة للمواف Ʋالح
              Ƙها اجتماع جهاưلم يستعر ƾالوثائ ǉƦǋ نƋالستراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة ب

سط للتنمية المستدامة   االتƮال الوطنية لخطة عمل البحر المتوسط ولم توافƾ عليها لجنة البحر المتو           
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لǀد قدموا تعليǀاŹ عاماŹ من الƮعƔ       . نفسها التي عهدƘ إلǏ لجنة التوجيǊ التابعة لها لǚنتهاƇ منها           
مناقشتǊ مثل الوثاƾ المهمة ƦاƘ التفاƮيل الكافية خǚل االجتماع الوƨاري الحالي، بينما لم تǀم                 

 . لخطة عمل البحر المتوسطباستعراưها اللجنة في السابƾ وال جهاƘ االتƮال الوطنية

 

وفيما يتعلƾ بمǀترƟ إنشاƇ لجنة توجيǊ لǘشراف علǏ إعداد استراتيجية البحر المتوسط من               -112
أجل التنمية المستدامة، أكد ممثلون كثيرون علǏ عدم  وجود حاجة لƨيادة البيروقراطية من خǚل                

  Ǌلجنة توجي Ƈح         . إنشاƮير الƹ أن من Ǐإل Źاưشارة أيǗا Ƙوتم     Ǐشارة إلǗا Ơأمانة وحدة  "ي
ƾلها أمانة" لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة/التنسي Ƙباعتبار أن اللجنة ليس. 

 

رحƔ المراقƔ من منƲمة أƮدقاƇ األرƯ الدولية بالوثيǀة التي أعدتها لجنة البحر المتوسط              -113
ية الريفية في إطار توجهاƘ      للتنمية المستدامة، ولكن اقترƟ وجوƔ التƋكيد علǏ الƨراعة والتنم          

 .استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة

 

 أن منƲمتها تƌيد استراتيجية البحر المتوسط من         MIO-ECSDEأكدƘ المراقبة من منƲمة      -114
وطلبƘ من  . 1996أجل التنمية المستدامة وأنها تعمل من أجل اعتماد ǉƦǋ االستراتيجية منƦ عام               

 ư Ƈراƨفي لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة         الو ǎأن   . مان تمثيل عالي المستو ƘافưوأMIO-

ECSDE                Ʀسراع بتنفيǗأن تساعد في ا ƴي في موقف تستطيǋو ǁلƦا كǋفي اللجنة وباعتبار Ƙشارك 
 .توƮياتها

 

 أنشطة  أكد المراقƔ من اتحاد الروابط الشمالية من أجل التنمية المستدامة علǏ الحاجة لدعم             -115
. بناƇ الǀدراƘ والسيما في شرقي البحر المتوسط وƦلǁ من أجل تعƨيƨ الحماية المتكاملة من التلوث               

 .وطالƔ أيưاŹ أن تتكامل المشروعاƘ المưطلƴ بها في Ʀǋا المجال في التنمية المستدامة

 

النƲر  علǏ أن من المهم عند وƴư استراتيجياƘ وطنية          MedCitiesأكد المراقƔ من منƲمة      -116
وتشمل ǉƦǋ الجوانƔ مكافحة الفǀر والحƮول علǏ الخدماƘ        . في الجوانƔ المختلفة للحياة في المدن     

األساسية وتطوير أنماط استهǁǚ مستدام ووسائل للنǀل وكƦلǁ الجوانƔ اǗيجابية التي يمكن للمدن أن              
ة اقتƮاد الخدماƘ والتعليم تƌثر فيها علǏ المناطƾ المجاورة والسيما علǏ أساƩ التنمية المحلية وƨياد

ولهƦا دعا إلǏ تركيƨ أكثر في إعداد االستراتيجية بالطرƾ التي يمكن أن تكون             . والخدماƘ المستدامة 
 .لǚستراتيجياƘ الوطنية أثر ألعمال محددة تتعلƾ بالمناطƾ الحưرية

 

نها بƋن بعƯ   سلم المنسƾ عند اǗجابة علǏ نǀاط أĈثيرƘ لƮحة الشواƹل التي تم اǗعراƔ ع             -117
الوثائƾ تǀſدم مباشرة إلǏ األطراف المتعاقدة دون أن تستعرưها لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة 
               Ƙشمل ƾال الوطنية لخطة عمل البحر المتوسط والسيما ألن الكثير من الوثائƮاالت Ƙواجتماع جها

ل المباشر للوثائƾ إلǏ األطراف     ومƦ ƴلǁ، أشار إلǏ اǗرسا    . مسائل مهمة تتعلƾ بالتنمية المستدامة    
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             Ʃاألطراف المتعاقدة في اجتماعها في تون Ǌي اعتمدتƦرر الǀللم Źاǀطب Ǌأن Ǐرر  . المتعاقدة علǀا تƦوإ
                 ƭƮأكثر مخ Ƙوق Ɣويكون من المطلو Ǐا المعنƦية بهƮي اعتماد توƺالعملية، فينب ǉƦǋ Ʃعك

وفيما يتعلƾ  .  من أجل Ʀǋا العمل    الجتماعاƘ جهاƘ االتƮال الوطنية لخطة عمل البحر المتوسط        
بالتردد الƦي أعرƔ عنǊ بعƯ المتحدثين بالنسبة للتوƮية التي تدعو إلǏ الموافǀة علǏ الرƌية وإطار               
التوجهاƘ الستراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة، اقترƟ أن تſحاط األطراف المتعاقدة             

ثم تناول مǀترƟ إنشاƇ لجنة توجيǊ لǘشراف       . افǀة عليها رسمياŹ  علماŹ بهǉƦ الوثائƾ المهمة بدالŹ من المو      
علǏ إعداد االستراتيجية الحƲ وجوƔ توافƾ في اǓراƇ بعدم إنشاƇ مثل ǉƦǋ الهيئاƘ وأن عملية                  
اǗشراف علǏ إعداد االستراتيجية يمكن أن ينفǉƦ مكتƔ األطراف المتعاقدة أو لجنة توجيǊ لجنة البحر               

وتوفر األخيرة ميƨة أن تشكيلها يعكƩ تشكيل اللجنة، بالرƹم من أن             . مستدامةالمتوسط للتنمية ال  
                 ƴلجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة أن تجتم Ǌللجنة توجي ƭالترخي Ɣا الحد يتطلƦǋ اعتماد

يرد Ʀلǁ في اختƮاƮاƘ لجنة البحر       بƮورة منتƲمة أكثر بدالŹ من اجتماعها مرة واحدة سنوياŹ كما         
وفيما يتƮل بالتعليǀاƘ المǀدمة المتعلǀة بƎنشاƇ وƲيفة مƌقتة في األمانة           . لتنمية المستدامة المتوسط ل 

Ǘعداد االستراتيجية، أشار إلǏ أن Ʀǋا المǀترƟ لǊ ميƨة تكامل األنشطة المتعلǀة باالستراتيجية في                
راف المتعاقدة،  وفيما يتعلƾ بموưوع التوƮيتين النهائيتين إلǏ األط      . ǋيكل خطة عمل البحر المتوسط    

الحƲ أنهما يشكǚن مناشدة من أجل دعم أكثر واشتراǁ لألطراف المتعاقدة في عمل لجنة البحر                 
وسوف يدرƩ المكتǉƦǋ Ɣ    . ويتƠư من Ʀǋا أنǊ مفيد    . المتوسط للتنمية المستدامة وإعداد االستراتيجية    

 .المسƋلة في اجتماعǊ الǀادم

 

ختǚف رئيسي بشƋن موưوع التوƮياƘ المǀترحة،      وعƔǀ المناقشة ومǚحƲة عدم وجود ا      -118
ولكن قد تكون ǋناǁ حاجة لمƨيد من التنǀيحاƘ علǏ بعƯ التوƮياƘ، اقترƟ الرئيƩ إتاحة فترة                 

     Ǐحت Ƙافية من الوقư2004يناير  /  كانون الثاني  15إ       Ǐترحاتها إلǀديم مǀلألطراف المتعاقدة لت 
اư Ƈروري علǏ أساƩ المǀترحاƘ المǀدمة بهǉƦ       الرئيƩ الƦي سيحاول التوƮل إلǏ توافƾ في اǓر       

ومن الواƠư عندما تكون ǋناǁ تناقưاƘ بين المǀترحاƘ المǀدمة، يǀوم الرئيƩ بحوار              . الطريǀة
ưروري من أجل تǀديم النتائج ليوافƾ عليها المكتƔ في اجتماعǊ الǀادم وƦلǁ من أجل تǀديم مجموعة                

 . حر المتوسط للتنمية المستدامة Ǘعداد االستراتيجيةمن المبادƏ إلǏ االجتماع التالي للجنة الب

 

119-                Ǐاالجتماع عل ƾواف ،ƾالمنس ǉƨوالموقف كما أوج ǉǚالوارد أع Ɵترǀالم Ʃأسا Ǐوعل
                  Ơيǀيد من تنƨلم ƴưأن تخ Ǐرير علǀا التƦالثالث به ƾالواردة في المرف ،ƘدلŃكما ع ،ƘياƮالتو

 Źأوال ƘياƮ6 و 5 و 4) أ(3 – ألف –التو ǁلƦ Ǐإل Ʃكما أشار الرئي . 

 

 وتوقعاتها  مǀترحاƘ لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة من أجل توƮياƘ تتعلƾ بتǀييم اللجنة
 

شرƟ السيد حŇƔ اŸ عند تǀديمǊ للتوƮياƘ الواردة في المرفƾ الثالث، التƦييل األول من                 -120
جنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة في       أن االجتماع الثامن لل    UNEP(DEC)/MED IG.15/3الوثيǀة  
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وأشار بƮورة خاƮة إلǏ التوƮياƘ المتعلǀة بتǀييم لجنة البحر           . كافتاƘ، كرواتيا، قد اعتمدǋا    
المتوسط للتنمية المستدامة وتوقعاتها إلǏ أن التǀييم قد نſفƦ بالطريǀة التي أعدƘŇ بها اللجنة مǀترحاتها                

وبƮورة عامة، تم استنتاƜ قيام اللجنة بدورǋا كمعǀل         . ائهاوطرƾ عملها وعǚقاتها بمختلف شرك    
محفل للسياسة عالي المستوǎ، ولكن ينبƺي عليها أن تحƾǀ مƮداقيتها وƦلǁ من أجل أن تǀوم               /فكري

بحوار نشط أكثر مƴ الوكاالƘ الدولية واǗقليمية والبلدان ومختلف ǋيئاƘ خطة عمل البحر المتوسط              
 . تفاƾ أيưاŹ أن يكون دورǋا كحافƨ للترويج للتنمية المستدامةوتم اال. والمجتمƴ المدني

 

أعرƔ المنسƾ عن الرأي بƋن التوƮياƘ المǀترحة كانƦ ƘاƘ طابƴ معǀول بنفƩ طريǀة لجنة  -121
األمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة، وأن من الưروري التƺلƔ علǏ عدد من المشاكل األولية في               

 الثناƇ علǏ لجنة توجيǊ لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة في االưطǚع بهƦا وينبƺي. ǋيئة جديدة
 .التǀييم المهم حتǏ تتمكن اللجنة من العمل مرة ثانية علǏ أساƩ سليم

 

122-               Źدم أساساǀييم تǀن عملية التƋاد بǀممثلون كثيرون عن االعت Ɣأعر ،ƘياƮوعند مناقشة التو
 للتنمية المستدامة لكي تƮبƠ أكثر فاعلية في المستǀبل وأن تكون مستعدة             قوياŹ للجنة البحر المتوسط   

أكثر لưǚطǚع بعملها المهم والسيما في مجال استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية                  
 .وبهƦا فǀد أعربوا عن الدعم العام للتوƮياƘ المǀترحة. المستدامة

 

ن تعتمد لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة في        وفيما يتعلƾ بنǀطة محددة تتعلƾ بوجوƔ أ       -123
، تم اǗعراƔ عن عدم اليǀين بƋن Ʀǋا العمل المهم           2015-2005 برنامج عمل للفترة     2004 عام

يمكن االưطǚع بǊ قبل االنتهاƇ من استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة التي                 
لهƦا اقترƟ خفƯ مدة برنامج العمل وأن يكون Ʀا         . نƲورستوفر أساƩ عمل اللجنة في المستǀبل الم      

وفŹǚư عن Ʀلǁ ينبƺي النƭ علǏ أن يŃنƠǀ برنامج العمل عند االعتماد النهائي             . طابƴ متوسط األجل  
وأĈثيرƘ أيưاŹ مسƋلة ما إƦا كانƘ مثل ǉƦǋ المسƋلة المهمة ال ينبƺي تǀديمها إلǏ                  . لǚستراتيجية

وفƦǋ Ǐا الƮدد، أĈشير إلǏ أنǊ طبǀاŹ        . كتبها من أجل الموافǀة النهائية    األطراف المتعاقدة أو إلǏ م    
الختƮاƮاƘ لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة فƎنها مخولة بوƴư جدول أعمالها، إال أن                
                Ǌة عليǀللمواف Ɣالمكت Ǐدم إلǀمسائل مهمة مثل برنامج العمل لي Ǐاألطراف المتعاقدة حرة بالدعوة إل

 . ƦلǁإƦا رƹبƘ في

 

 . بهƦا التǀريرالمرفƼ الثالثوافƾ االجتماع علǏ التوƮياƘ، كما عŃدلƘ، الواردة في  -124

 

  تǆفيƤ استراتيجية خفƭ التلوث من مƬادر برية  :    من جدول اǓعمال8البǆد 

 

 وأوجƨ اǗنجاƨاƘ المحددة في السنتين األوليين من الجهود           د Ʀǋا البن   Civiliقدم السيد    -125
 معروƯ في الǀسم رابعا من الوثيǀة        ولǀة بتنفيƦ برنامج العمل االستراتيجي علǏ نحو ما ǋ         المتع
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UNEP(DEC)MED IG. 15/3 .           Ƙأن أنشطة فترة السنتين قد أرس Ǐإل ƭبشكل خا ǉواسترعي االنتبا
Ǐ المدǎ أساسا تǀنياŹ وعلمياŹ وقانونياƮ ŹلباŹ لمساعدة الحكوماƘ في تنفيǉƦ برنامج العمل االستراتيجي عل

وفيما يتƮل بخفƯ التلوث الƮناعي، فǀد بدأ حساƔ الميƨانية الوطنية لخط األساƩ                . البعيد
لǚنبعاثاƘ وعملياƘ التƮريف، ومن المنتƲر أن تنجƨ البلدان ميƨانياƘ خط األساƩ بحلول نهاية               

 الوطنية  كما أن البلدان تعد تحليǚتها التشخيƮية الوطنية كƋساǗ Ʃعداد خطط العمل           . 2003عام  
وقد أدǎ نجاƟ جهود السنتين األوليين إلǏ اجتƦاƔ التمويل من عدد من             . خǚل فترة السنتين المǀبلة   

المƮادر بما في Ʀلǁ مرفƾ البيئة العالمية، والمرفƾ الفرنسي للبيئة العالمية، وبرنامج المساعدة التǀنية 
 األمم  ةنولوجيا المتǀدمة التابƴ لمنƲم   البيئية لمنطǀة البحر المتوسط، والمركƨ الدولي للعلوم والتك         

المتحدة للتنمية الƮناعية، وǋو ما سيحفƨ الحكوماƘ كما ǋو منتƲر علǏ توƲيف المƨيد من                  
 . االستثماراƘ العامة

 

 كل األطراف المتعاقدة علǏ تƮديƾ تعديVictor Escobar،       Ƙǚوحث مندوƔ أسبانيا، السيد      -126
وتستحƾ خطة  . ر لبرنامج العمل االستراتيجي أساساŹ قانونياŹ متيناŹ      بروتوكول المƮادر البرية بما يوف    

                 ƨنجاǗ من مساعدة للبلدان ǉالبيئة العالمية، لما قدما ƾمرف Ɣجان Ǐإل ،Ƈعمل البحر المتوسط الثنا
وقد بلƸ تنفيƦ برنامج    . ميƨانياƘ خط األساƩ الوطنية وǗطƾǚ عملياƘ إعداد خطط عمل وطنية          

 مرحلة متǀدمة تتجاوƨ ما بلƺتǊ المشروعاƘ األخرǎ في خطة عمل البحر               العمل االستراتيجي 
               Ƙوجها Ƙوخطط عمل وطنية، وبرامج مشتركة بين الوكاال ،ƔلƮ قانوني Ʃأسا ƴالمتوسط، م
مانحة، ويمكن لهƦا البرنامج أن يشكل مثاالŹ تǀتدي بǊ الجهود األخرǎ مثل برنامج العمل االستراتيجي               

 . والتنوع البيولوجي

 

والحƲ الرئيƩ أن االستثماراƘ المحتملة لتنفيƦ أǋداف وƹاياƘ برنامج العمل االستراتيجي             -127
وسيكون . ستشجƴ االبتكار التǀني والتنافƩ الƮناعي، بما يربط التنمية االقتƮادية بالتنمية المستدامة          

 . Ʀلǁ مهما بالنسبة للمنطǀة المǀترحة للتجارة الحرة في البحر المتوسط

 

. وأعربƘ مندوبة فرنسا عن ارتياحها للجهود المبƦولة في تنفيƦ برنامج العمل االستراتيجي             -128
وأكدƘ رƹبة بǚدǋا في إعداد     . ومن بين السماƘ األساسية للبرنامج أنǊ محدد وƦو أǋداف واقعية          

 .2004ميƨانية خط أساسها قبل نهاية عام 

 

نجرو تدعم تماماŹ برنامج مدبول وأن       وقال مندوƮ Ɣربيا ومونتينجرو أن حكومة مونتي        -129
 . مهتمة بالمشاركة في تنفيƦ برنامج العمل االستراتيجيمƌسساتها الوطنية
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وأكد مندوƔ لبنان أن عملية تنفيƦ برنامج العمل االستراتيجي ستƨيد من انخراط الǀطاع                -130
             Ƙالسلطا ƴم ،Źالباƹ ǁة تشارƮالخا Ƙحيث أن الشركا ،Ǌولياتƌومن مس ƭفي   الخا ،Źǚالمحلية مث

 .  حƲيƘ بǀبول االجتماعنوقدم توƮية بهƦا الشƋ. معالجة مياǉ الƮرف

 

131-               Ʀالمالية لتنفي Ƙمية حيث أن التبعاǋتتسم باأل ƭطاع الخاǀأن مشاركة ال Ǐعل ƾالمنس ƾوواف
ئية كما أن من الواجƔ حƯ مندوبي الƮناعاƘ الكيميا       . أǋداف برنامج العمل االستراتيجي عالية جدا     

وباưǗافة إلƦ Ǐلǁ فƎن    . والƨراعية أيưا علǏ المشاركة في اجتماعاƘ خطة عمل البحر المتوسط          
لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة تشرǁ بالفعل اǗداراƘ المحلية والحكوماƘ المركƨية ويمكن             

 . أن تشكل منتدǎ مǚئماŹ لمناقشة تنفيƦ برنامج العمل االستراتيجي

 

ندوƔ اليونان عن دعمǊ لبرنامج العمل االستراتيجي وارتياحǊ من الجهود التي            وأعرƔ م  -132
 . تبƦلها األمانة

 

أشار مندوƔ منƲمة الƮندوƾ العالمي لحماية الطبيعة إلǏ عملية تنفيƦ برنامج العمل                 -133
           Ʀالتنفي ƨادر البرية حيƮكيد لعدم دخول بروتوكول المƋبالت Ƙعفư د  ول. االستراتيجي وقال إنهاǀف ǁلƦ

                 ƾديƮم بعد بالتǀالتي لم ت Ƙالحكوما ǁتل Ǐير الحكومية إلƹ ƘماƲبالنيابة عن عدد من المن Ƈندا Ǌوج
ǁلƦ ادر البرية لكي تتمƮبروتوكول الم Ǐرير الحالي. علǀبالت ƴالتاس ƾفي المرف Ƈالندا ƭويرد ن. 

 

مدتǊ األطراف المتعاقدة   ورحƔ المراقƔ من المنƲمة السلم األخưر الدولية بالهدف الƦي اعت          -134
كما . 2010 في المائة بحلول عام     20للحد من النفاياƘ الخطرة الناجمة عن المنشƘƉ الƮناعية بنسبة          

. لفƘ االنتباǉ إلǏ قưية ناشئة عن تجارة النفاياƹ Ƙير المشروعة بين الشركاƘ اǗيطالية ورومانيا              
 البحر األسود وألƘǀ بها المياǉ علǏ        ونتيجة لƦلǁ فǀد جرǎ إƹراƾ عدد من براميل النفاياƘ في           

ودعا الحكومة اǗيطالية إلǏ اتخاƦ اǗجراƇاƘ العǚجية الưرورية، كما طلƔ إلǏ            . الساحل التركي 
 . في تركياIzmit و Sinopالمشاركين االستماع إلǏ الشواƹل التي يŃعرƔ عنها شاǋدان من مدينتي 

 

عن إيطاليا، إلǏ أن ǋناǁ تحǀيǀاŹ جارياŹ وأن من          وأشار الرئيƩ، الƦي كان يتحدث بالنيابة        -135
         Ɣي الجهة المعنية فحسǋ يطاليةǗا Ƙأن تكون الشركا Ơمن المعروف بعد       . المرج Ʃلي Ǌير أنƹ

    ǁلƦ المتورطة في Ƙية الشركاǋما .          ƴيف الموقƲتن Ǐإيطاليا عل Ƙǀد وافǀة فǀيǀار اختتام الحƲوبانت
 .ية األمرالملوث والعمل مƴ السلطاƘ التركية لتسو

 

 بهƦا  المرفƼ الثالث ووافƾ االجتماع علǏ التوƮياƘ، في Ʈيƺتها المŃعدلة، وǏǋ مدرجة في            -136
 .التǀرير

 
  اعتماد برنامج العمل االستراتيجي للتنوع البيولوجي    :    من جدول األعمال9البند 
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 البيولوجي في منطǀة    قدم المنسƾ البند وقال إن مشروع برنامج العمل االستراتيجي للتنوع           -137
البحر المتوسط ǋو حƮيلة جهود واسعة بƦلها مركƨ األنشطة اǗقليمية للمناطƾ المتمتعة بحماية                

واستƦكر . خاƮة، بمساǋماƘ من طائفة متنوعة من الشركاƇ، ومساعدة مالية من مرفƾ البيئة العالمية            
Źاưة برنامج العمل االستراتيجي عوǀرر تسمية الوثيǀكان قد ت Ǌعن الخطةأن . 

 

مديرة مركƨ األنشطة اǗقليمية للمناطƾ المتمتعة بحماية        (وعرƘư السيدة ƨينƔ بلخير       -138
وقالƘ إن ǋدف الوثيǀة ǋو تƨويد      . ، أǋداف برنامج العمل االستراتيجي وعملية اǗعداد لǊ        )خاƮة

لوطنية واǗقليمية  البلدان المتوسطية باستراتيجية متكاملة تشمل التدابير المتخƦة علǏ األƮعدة ا            
              Ưلها التنوع البيولوجي البحري والساحلي في حو Ưالتي يتعر Ƙالتهديدا ƾيد ونطاǀلمعالجة أمر تع

جمƴ البياناƘ، وتحليلها وتǀديرǋا، وتحديد : واستدعƘ العملية الǀيام بثǚث مراحل ǋي. البحر المتوسط
الجرد، ووƴư خرائط التنوع    :  ǋي وتتوƨع ǉƦǋ التدابير علǏ سبƴ فئاƘ      . التدابير ƦاƘ األولوية  

            Ýالحساسة ƴيانة الموائل، واألنواع، والمواقƮو ÝǉدƮالبيولوجي الساحلي والبحري المتوسطي ور
وتǀدير أثر األخطار علǏ التنوع البيولوجي والتخفيف منهاÝ وتطوير البحوث الستكمال المعارف وسد             

         Ƙدراǀال Ƈوبنا Ýة بالتنوع البيولوجيǀالمتعل Ƙراƺالث      Ƙني، والمعلوماǀوالدعم الت ƾمان التنسيưل
وقد قدمƘ جميƴ البلدان مساǋماƘ نشطة لعملية اǗعداد التي اختبرǋا            . والمشاركة، ونشر الوعي  

مركƨ األنشطة اǗقليمية للمناطƾ المتمتعة بحماية خاƮة، ƹير أن العملية كانƘ تشاركية تماماŹ بفưل              
كما أسهمƘ تحليƘǚ البياناƘ في إنشاƇ الحوافƲ        . لوطنيإنشاƇ اللجان االستشارية علǏ المستوǎ ا     

وانخرط في عملية اǗعداد شركاƈ Ƈخرون مثل المنƲماƘ الدولية         . االستثمارية لتنفيƦ التدابير الوطنية   
وبالمثل فǀد  . واǗقليمية، والمنƲماƹ Ƙير الحكومية، والجهاƘ المانحة المحتملة، وكل الجهاƘ المعنية         

االتفاقاƦ ƘاƘ الƮلة بƺية ưمان التưافر والتجانƩ، في الوقƘ الƦي أدمجƘ           روعيƘ كل الƮكوǁ و   
وجرǎ إقرار الوثيǀة المعنية في سلسلة من         . فيǊ الوثيǀة بشكل كامل مفهوم التنمية المستدامة        

االجتماعاƘ التي عǀدǋا المشرفون الǀطريون، بما في Ʀلƈ ǁخر ǉƦǋ االجتماعاƘ الƦي انعǀد في أثينا                
وفور موافǀة األطراف المتعاقدة فستكون ǋناǁ مرحلة تحưيرية يتم          . 2003تمبر عام   سب/في أيلول 

وسيŃكشف النǀاƔ عن الوثيǀة علناŹ في       . خǚلها االتƮال بكل الشركاƇ والجهاƘ المانحة المحتملة       
وتعتبر التƺطية اǗعǚمية   . 2004أكتوبر عام   /مƌتمر للتǀديم يŃعǀد كما ǋو مƨŃمƴ في تشرين األول         

 . املة لهƦا المƌتمر عنƮراŹ حاسماŹالك

 

وأكد مندوƮ Ɣربيا ومونتينجرو مجدداŹ اǋتمام بǚدǉ بالمشاركة في برنامج العمل                 139
وقال إن بǚدǉ علǏ استعداد للعمل مƴ مركƨ األنشطة اǗقليمية            . االستراتيجي للتنوع البيولوجي  

يƦ، والسيما فيما يتعلƾ بتحديد األنشطة      للمناطƾ المتمتعة بحماية خاƮة بشƋن المرحلة األولية للتنف        
 . ƦاƘ األولوية التي ستنفƦ علǏ سواحل مونتينجرو
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140-              ǎة األخرƨالبار Ƙترحة التي ستستكمل المبادراǀة المǀللوثي ǉدǚأسبانيا دعم ب Ɣوكرر مندو
الطبيعية وتعتبر حماية المناطƾ    . مثل المناطƾ المتمتعة بحماية خاƮة ƦاƘ األǋمية للبحر المتوسط          

إحدǎ األدواƘ الرئيسية لƮون الطبيعة وǋو فخور بƋن يƦكر المƌتمر بƋن سبعاŹ من المناطƾ المƦكورة       
كما أن بǚدǉ تعمل علǏ تنفيƦ توجيǊ الموائل        . الǀائمة البالƸ عددǋا اثنتا عشرة منطǀة تƴǀ في أسبانيا        

عƯ مبادراƘ الحماية الخاƮة    وقدم المندوƔ معلوماƘ عن ب    . Natura 2000األوروبي والسيما شبكة    
وتتعلƾ إحدǉƦǋ ǎ   . التي تǀوم بها أسبانيا فيما يتعلƾ باألنواع والموائل المهددة في البحر المتوسط             

 في مورسيا والتي تعتبر موطن العديد من         Mar Menor RamsarالمبادراƘ باألراưي الرطبة في     
 .أنواع النباتاƘ المهددة

 

وروبية إن المفوưية األوروبية تنƲر إلǏ برنامج العمل           وقالƘ مندوبة الجماعة األ     -141
االستراتيجي للتنوع البيولوجي علǏ أنǊ وثيǀة بالƺة األǋمية حيث أنǊ يتجاوƨ نطاƾ بياناƘ النوايا                
ويحدد خطواƘ عملية لتتخǋƦا األطراف المتعاقدة بƺŃية حماية األنواع والموائل ولن يسهم Ʀلǁ في                

شهورة فحسƔ، بل أنǊ سيعنǏ أيưاŹ باألنواع األقل شهرة التي تشكل             Ʈون األنواع والموائل الم   
ولƦلǁ فǀد أعلنƘ عن أملها في اعتماد البرنامج المƦكور         . التنوع البيولوجي الƺني في البحر المتوسط     

 .وتنفيǉƦ علǏ وجǊ السرعة

 

اŹ في التنمية   وقال مندوƔ قبرƭ إن التنمية المستدامة للتنوع البيولوجي تعتبر عنƮراŹ أساسي           -142
االجتماعية واالقتƮادية، ولƦا فليǋ Ʃناǁ ما يحول دون موافǀة بǚدǉ علǏ برنامج العمل االستراتيجي            

. ومن العسير في ƹالƔ األحيان أن تواجǊ البلدان الجƨرية الƺƮيرة Ʀǋا التحدي            . للتنوع البيولوجي 
ا إلǏ مبالǋ Ƹائلة، مما يƨيد من        وتƮل قيمة العǀاراƘ في المناطƾ المحمية التي يŃحƲر البناƇ فيه          

ومƦ ƴلǁ فǀد اعتمدƘ قبرƭ حماية المناطƾ الخاƮة ƦاƘ األǋمية الطبيعية            . الƺưوط االقتƮادية 
علǏ أنها من بين أولوياتها، وتشتمل التشريعاƘ الǀبرƮية بالفعل علǏ األحكام المعنية المدرجة في               

 في المائة من    20 موقعاŹ تƺطǏ نسبة     30 من   توجيǊ الموائل األوروبي، كما تم اختيار قائمة بƋكثر        
وأưاف أن احتماالƘ حماية الطبيعة تتƨايد       . Natura 2000أراǏư الجƨيرة Ǘدراجها في شبكة       

عندما تلǏǀ مساندة الجهاƘ المحلية المعنية، ولهƦا فǀد شرعƘ سلطاƘ بǚدǉ في عملية تشاورية                 
 أن يشير إلǏ أن بعƯ خطط العمل الوطنية         ومما يبعث السرور في نفسǊ    . لưمان أوسƴ توافƾ ممكن   

 قد جمعUNEP(DEC)MED IG. 15.9   Ƙأ في حافƲة االستثماراƘ في الوثيǀة       3المدرجة في الجدول    
 .بين التنمية االقتƮادية والحماية

 

 وأن من الواجƔ بƦل     موالحƲ مندوƔ فرنسا أن من الƮعƔ شرƟ الخطة للجمهور العا            -143
   ưبعملية تو Ưدافها الجهود للنهوǋأ Ơي .     Ʃتدر Ǌوقال إن حكومت" Ƙة استثماراƲالبرنامج لتحديد  " حاف

كما ينبƺي تحديد   . ومن الواجƔ إنشاƇ شبكة من المعاǋد الساحلية والبحرية       . افưل السبل للمشاركة  
 . اجتماعية، كما تم في السابƾ مثŹǚ في Ʋل اتفاقية األلƔ–مƌشراƘ بيولوجية واقتƮادية 
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Ʈندوƾ العالمي لحماية الطبيعة إن مشروع برنامج العمل االستراتيجي للتنوع          وقال مراقƔ ال   -144
        Ƙأساسي في الحماية المتكاملة من التهديدا Ɣلها البيئة البحرية     البيولوجي يعني بجان Ưالتي تتعر .

 بلداŹ ترǎ منƲمتǊ أن من الواجƔ حمايتها،        13وقد وƨعƘ علǏ المشاركين قائمة بƋسماƇ مواقƴ في         
معايير برنامج العمل االستراتيجي المƦكور وتمشياŹ مƴ اتفاقية برشلونة، كما يمكن االطǚع علǏ             وفǀاŹ ل 

      ǊمتƲالشبكي لمن ƴائمة في الموقǀال ǉƦǋ .          لتسمية ǉدǚخطة عمل ب Ǐإل ǉلبنان االنتبا Ɣمندو Ƙولف
 .المحمية الطبيعية لجƨر النخيل كمنطǀة محمية

 

 البلدان علǏ التƮديƾ علAmigos del Mediterraneo       Ǐوحث المراقƔ من منƲمة        -145
واستƦكر أن منƲمتǊ قد طلبƘ في االجتماع السابƾ لألطراف المتعاقدة تحǀيƾ            . البروتوكول المعني 

المتمتعة بحماية خاƮة ƦاƘ األǋمية للبحر المتوسط في أرجاƇ           المناطƾ التواƨن فيما يتعلƾ بتعيين   
        ǋ ة منǀأي منط ǁناǋ Ʃلي Ǌأن Ǐالشرقي م     المتوسط عل Ƈƨفي الج ƾالمناط ǉƦن    ǁناǋو ،Źقليم حالياǗا 

 .منطǀتان فǀط في الجƇƨ الجنوبي

 

 عن مساندتǊ الǀوية لبرنامج العمل االستراتيجي للتنوع         MedWetوأعرƔ مراقƔ منƲمة     -146
               Ƈفي مختلف أنحا ƘاƇجراǗا ƾطة مرجعية لتنسيǀا البرنامج نƦǋ ن يشكلƋمل بƋي Ǌالبيولوجي وقال أن

 . متوسطال

 

147-              ƾون التنوع البيولوجي والمناطƮة بǀالمتعل ǉدǚائر استراتيجية بƨالج Ɣمندو Ưوعر
وǋناǁ عدد من المنƲماƘ المحلية     . المحمية، والتي تلǏǀ الدعم المالي من الدولة ومن الجهاƘ المانحة         

 .ولوجيحيث األǋداف مƴ برنامج العمل االستراتيجي للتنوع البي النشطة التي تتشابǊ من

 

148-               ،Ɣالمحمية فحس ƾون التنوع البيولوجي ال في المناطƮ Ɣر أن من الواجƮم Ɣوأكد مندو
 .بل أيưا في مختلف أنحاƇ البحر المتوسط

 

 الرئيسي لتمويل جهود إعداد برنامج      روالحƲ المنسƾ أن مرفƾ البيئة العالمية ǋو المƮد         -149
اǋتمام فرنسا، عبر المرفƾ الفرنسي للبيئة العالمية،       العمل االستراتيجي للتنوع البيولوجي، ورحƔ ب     

ومن الواجƔ العثور علǏ المƨيد من المƮادر الثنائية األخرǎ، حيث          . بجهود التنفيƦ المǀبلة للبرنامج   
بحيث يمكن  . 2005-2004 ة الكافي قبل نهاية الفترة المالي      لأن من الưروري توفير التموي     

   ƾǀحŃخم المƨال Ǐة علƲير  . المحافƹ           Ƙيتعين إيجاد الوسائل لدمج المفهوم في جهود تنمية قطاعا Ǌأن
وأعرƔ عن سرورǉ في أن يǚحƲ أن بعƯ خطط العمل            . Ʈيد األسماǁ، والسياحة، والƨراعة   

 UNEP(DEC)MED IG. 15.9أ من حافƲة االستثماراƘ في الوثيǀة       3الوطنية المدرجة في الجدول     
 .تجمƴ بين التنمية االقتƮادية والحماية
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  . بهƦا التǀريرالمرفƼ الثالثووافƾ االجتماع علǏ التوƮياƘ المدرجة في  -150

 

 تعƦيƦ الشراكة بين المفوƮية اǓوروبية وخطة عمل البحر المتوسط:    من جدول اǓعمال10البǆد 

 

الحƲ المنسƾ عند عرǊư لهƦا البند أن عǚقاƘ خطة عمل البحر المتوسط مƴ االتحاد                  -151
 Ǐسسية          األوروبي حتƌم Ƙقاǚم من وجود عƹأة بالرŇƨحيث الجماعة األوروبية طرف    ( اليوم مج

ودعم مادي من االتحاد األوروبي وتعاون تǀني، إال أن الشراكة بين خطة            ) متعاقد في اتفاقية برشلونة   
                ƭقبول سلوفينيا وقبر ƴمرحلة جديدة م Źعمل البحر المتوسط واالتحاد األوروبي ستدخل قريبا

وفي نفƩ الوقƘ، تƴư اللجنة     .  ومن الممكن أن تتبعها بلدان أخرǊ2004       ǎ في عام    ومالطة في 
                Ƙالنفايا ǉما بين ميا Ɵالساحلية وتتراو ƾة بالمناطǀالمتعل Ƙمن التوجيها Źايداƨمت Źاألوروبية عددا

Ƌن المنƨلية ومحطاƘ معالجة مياǉ النفاياƘ في المدن الساحلية إلǏ اعتمادǋا األخير الستراتيجية بش             
واعتمد االتحاد األوروبي أيưاŹ مبادراƘ في ميدان منƴ الحوادث         . إدارة المناطƾ الساحلية األوروبية   

، التي كانƘ مهمة لخطة عمل البحر المتوسط         ) األولǏ والثانية  Erikaمجموعتا  (البحرية والتلوث   
. المنƴ والطوارƏ للتعاون فيهما والتي وفرƘ حافƨاŹ لخطة عمل المتوسط في عملية إعداد بروتوكول             

واسترعǏ االنتباǉ إلǏ الحاجة لتكامل أǋداف التنمية المستدامة في الشراكة األوروبية المتوسطية               
والمطلوƔ . وưمان اشتراǁ المفوƯ األوروبي المسƌول عن التنمية المستدامة في عمل الشراكة           

البحر المتوسط االنتǀال   ولهƦا ترƔƹ خطة عمل     . أيưاŹ تعاون نشط أكثر مƴ وكالة البيئة األوروبية       
 .من منهج التجƨئة إلǏ منهج استراتيجي أكثر يتمشǏ مƴ التوƮياƘ المǀترحة

 

شكر ممثل المفوưية األوروبية المنسƾ علǏ تƋكيدǉ علǏ بعƯ أسباƔ دعم التعاون بين                -152
كان ǋناǁ إن كǚ الجانبين يستفيدان من Ʀǋا التعاون، و     . خطة عمل البحر المتوسط واالتحاد األوروبي     

وبينما تتواƮل المفوưية األوروبية في     . دعم علǏ المستوǎ الوƨاري من أجل التƨƉر بين الهيئتين         
ويرƔƹ االتحاد األوروبي أن    . سن تشريعاƘ، تعتمد في نفƩ الوقƘ منهجاŹ كلياŹ لحماية البيئة البحرية          

ها شواƹلها بحيث يƌدي    يشارǁ خبرتǊ في السياسة البيئية مƴ خطة عمل البحر المتوسط الƦي يشارك           
 .التعاون الǀوي إلǏ إƹناƇ متبادل في وƴư السياسة

 

استرعǏ ممثل مالطة االنتباǉ إلǏ الưعف الكبير في منطǀة البحر المتوسط حيث يتم إبرام                -153
اتفاقاƘ ثنائية بدالŹ من اتفاقاƘ متعددة األطراف، وأعرƔ عن األمل بƋن يƌدي مƨيد من التعاون بين                

وأكد ممثل ƈخر علǏ أǋمية تكامل      . لبحر المتوسط واالتحاد األوروبي إلǏ تحسين الحالة      خطة عمل ا  
             Ƙاراƨتمر األوروبي المتوسطي لوƌالم Ǐإل ǉاالنتبا Ǐالتنمية المستدامة في عملية برشلونة، واسترع

رة لتتưمن  الƨراعة الƦي سيŃعǀد قريباŹ بعد Ʀǋا االجتماع مƌكداŹ علǏ الحاجة إلǏ التوسƴ في ǉƦǋ المباد              
وقال ممثل ƈخر إن تشريعاƘ وتوجيهاƘ االتحاد األوروبي تمثل مناراŹ من           . أبعاداŹ اجتماعية وإقليمية  

األمل في وƴư حالǁ، وأن منطǀة البحر المتوسط ينبƺي أن تƋمل في العمل من أجل التنمية المستدامة 
 .في شراكة مƴ االتحاد األوروبي
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بǊ بمǀترƟ دعم الشراكة األوروبية المتوسطية إن منطǀة التجارة قال ممثل الجƨائر، عند ترحي -154
والحƲ أن االتحاد األوروبي لم يǀم بتưمين الجنوƔ . الحرة األوروبية المتوسطية تحتاƜ إلǏ بŃعد بيئي

Ɛتمويل مساعدة الموان ǁلƦ Ǐكر كمثال علƦو Ǌاالتحاد األوروبي . في برامج ƠالƮ أن في ،Ǌوفي رأي
. البيئية والرخاƇ االقتƮادي في المنطǀة بƋسرǋا وليƩ في البلدان األوروبية فǀط           تحسين األوưاع   

ǚلها عن                  فƮلعدم إمكانية ف ŹراƲية استراتيجية شاملة نƌيا ومشاكلها في أي رǀل أفريǋيمكن تجا
وفي Ʀǋا الƮدد، استرعǏ االنتباǉ إلǏ مƌتمر خطة عمل البيئة للشراكة             . منطǀة البحر المتوسط  

 .من أجل تنمية أفريǀيا الƦي سيŃعǀد في الجƨائر العاƮمةالجديدة 

 

وأعرƔ المراقƔ من منƲمة السلم األخưر الدولية عن قلǗ ǊǀيƇǚ األولوية في منطǀة                 -155
التجارة الحرة األوروبية المتوسطية المǀترحة إلǏ تحرير التجارة والمƮالƠ االقتƮادية علǏ الشواƹل    

 .عية والسيما التنمية المستدامةالبيئية واǗنمائية واالجتما

 

رحبƘ المراقبة من منƲمة أƮدقاƇ األرƯ في الشرƾ األوسط بتعƨيƨ الشراكة بين االتحاد              -156
ومƦ ƴلǁ  . األوروبي ومنطǀة البحر المتوسط التي كانƘ تſشجعها دائماŹ المنƲماƹ Ƙير الحكومية            

الجتماعية في المنطǀة ما لم يتم تكامل التنمية        سيكون لهǉƦ الشراكة أثراŹ سلبياŹ علǏ األوưاع البيئية وا        
ولهƦا تحث علǏ بƦل كل جهد لدفƴ عملية تǀييم األثر المستدام التي تƋخرƘ              . المستدامة فيها بالكامل  

Źكثيرا. 

 
 
 

 اعتماد Ƌعǘن كاتاǆيا:               من جدول اǓعمال11البǆد 

 

 تم تنǀيحǊ ليƋخƦ في عين االعتبار اǓراƇ        عرƯ المنسƾ النƭ الجديد Ǘعǚن كاتانيا الƦي       -157
وفǏ رأيǊ، تم التوƮل اǓن إلǏ اتفاƾ بشƋن النǀاط         . التي تم اǗعراƔ عنها خǚل المناقشاƘ األولية      

 المتعلǀة بƎعداد استراتيجية إقليمية لمنƴ التلوث البحري        17الرئيسية التي تſركƘ معلǀة والسيما المادة       
ولهƦا يعتǀد أن النƭ جاƨǋ اǓن      . تي كانƘ موưوعا لمناقشاƘ مطولة    من السفن واالستجابة لǊ، ال    

ǉالعتماد. 

 

وافƘǀ ممثلة الجماعة األوروبية علǏ اǗعǚن بالكامل مرحبة بƮورة خاƮة بتواƨنǊ بين              -158
األǋداف السياسية واألعمال الملموسة والتƋكيد علǏ التعاون الưروري بين خطة عمل البحر                

 أشارƘ إلǏ دعم إưافي وقوǎ من االتحاد         3وإƦ يǚŃحƲ أن المادة     . ألوروبيالمتوسط واالتحاد ا  
األوروبي، قالƘ إن االتحاد األوروبي يتطلƴ إلǏ مƨيد من العمل ولديǊ الكثير ليشارǁ فيǊ جيرانǊ من                

وفيما يتعلƾ باالستراتيجية البحرية األوروبية، دعƘ جميƴ األطراف المتعاقدة،         . بلدان البحر المتوسط  
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ما في Ʀلǁ البلدان من ƹير االتحاد األوروبي، إلǏ المساǋمة بفاعلية لưمان أن االستراتيجية قد تم                 ب
 . وưعها بعناية وعلǏ نحو متكامل

 

  PrestigeاسترعǏ ممثل أسبانيا االنتباǉ، مشيرا بƮورة خاƮة إلǏ الحادثة األخيرة للسفينة             -159
عي بالمخاطر التي تتưمن نǀل مواد خطرة في البيئة          وƈثارǋا علǏ بلدǉ، إلǏ الحاجة إلƨ Ǐيادة الو       

ودعا إلǏ دعم التدابير الحالية وإلǏ      . البحرية من أجل ưمان عدم وقوع مثل ǉƦǋ الحوادث مرة ثانية          
                ƴالفوري لبروتوكول المن Ʀالنفا Ƈاألمن البحري األكبر، وأيد بد ƠالƮ تدابير جديدة تعتمد في ƴưو

 . وث وكƦلǁ وƴư استراتيجية لتنفيƦ البروتوكولوحاالƘ الطوارƏ لمكافحة التل

 

أعلن ممثل فرنسا تƋييدǉ الكامل لمǀترƟ الجماعة األوروبية وأسبانيا وƦكر االجتماع أن فرنسا              -160
 . ƮدقƘ علǏ بروتوكول حاالƘ الطوارƏ الجديد

 

161-            Ǐكيد علƋبالت Ǌن كاتانيا وترحيبǚعǗ نƨالمتوا ƭالن Ǐممثل سلوفينيا عل Ǐل   أثنǀلة النƋمس 
إن االستخدام  . لǀد أدƘ التعديƘǚ إلǏ وثيǀة متسǀة أكثر      . البحري واألǋداف المحددة لخفƯ التلوث    

المستدام للموارد البحرية سينتج عنǊ اقتƮاد أكثر Ʈحة في كامل المنطǀة وستكون استراتيجية البحر              
 .تدامة في البحر المتوسطالمتوسط من أجل التنمية المستدامة مساǋمة ممتاƨة في التنمية المس

 

رحبƘ ممثلة الجمهورية العربية السورية بالتعاون الǀوي بين االتحاد األوروبي والبحر               -162
ومƦ ƴلǁ، بينما ƦكرƘ الوثيǀة     . المتوسط في ميدان التنمية المستدامة الƦي سينتج عن إعǚن كاتانيا          

. وƮف تفƮيلي للưǀايا ƦاƘ الحساسيةالفرƾ بين الشمال والجنوƔ، لم تنجƠ في إưفاƇ أي معنǏ أو 
 أخƘƦ جƇƨا كبيرا     Prestigeإن الكوارث البحرية التي أثرƘ علǏ بلدان الشمال مثل حادثة السفينة             

 ƭالتي             . من الن ǎايا األخرưǀلية والƨناعية والمنƮال Ƙكر مشكلة النفاياƦſلم ت ،ǎومن ناحية أخر
  Ɣبلدان الجنو Ǌن األطراف     . تواجǚعǗادر البرية     ولم يحث اƮاعتماد بروتوكول الم Ǐالمتعاقدة عل .

. وفǏ رأيها، قوƦǋ Ưا مƮداقية التƨام األطراف المتعاقدة بخفƯ التلوث علǏ المستوǎ الوطني              
 . واتفƾ االجتماع علǏ أن يعكǉƦǋ Ʃ الشواƹل في نƭ اǗعǚن

 

خاƮة إلǏ  أعرƔ ممثلون عديدون ƈخرون عن دعمهم لǘعǚن مسترعين االنتباǉ بƮورة             -163
               Ǐعل ƾديƮالت Ǐاستراتيجية بحرية أوروبية والدعوة إل ƴưمية مبادرة الجماعة األوروبية لوǋأ

 . بروتوكول المنƴ وحاالƘ الطوارƏ وبدƇ نفاǉƦ في أقرƔ تاريƣ ممكن

 

164-  ǉرير باعتبارǀا التƦبه ƾن كاتانيا المرفǚاعتمد االجتماع إعƧالخام Ƽالمرف . 
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تاریخ انعقاد االجتماع العادي الرابع عشر لألطراف المتعاقدة في عام   :    األعمال من جدول12البند 
  ومكانه2005

 

 الƦي تǀدمƘ بǊ سلوفينيا الستưافة االجتماع العادي الرابƯ          ƴوافƾ االجتماع علǏ العر    -165
 . في تاريƣ يŃحدد باالتفاƾ مƴ المكت2005Ɣعشر لألطراف المتعاقدة عام 

 

 مساƏل ƈخرǌ:                 دول اǓعمال من ج13البǆد 
 

استƦكر مندوƔ اليونان أنǊ خǚل حفل االستǀبال الƦي أقامǊ عمدة كاتانيا في األمسية السابǀة               -166
        ǊاتƨنجاǗ Źديراǀخطة عمل المتوسط ميدالية ت ƾمنس ƠنŃد مǀا ميدالية      . فưأي ƾالمنس Ơأن يمن Ɵواقتر

ǀها تماماŹ وƦلǁ في االجتماع المǀبل لألطراف المتعاقدة في           خطة عمل البحر المتوسط التي يستح      
ووافƾ . سلوفينيا، واقترƟ تƺطية النفǀاƘ المعنية من مساǋمة اليونان في خطة عمل البحر المتوسط             

Ɵا االقتراƦǋ Ǐاالجتماع عل. 
 

امج برن/وخǚل مجرǎ االجتماع تم التوقيƴ علǏ اتفاقية تعاون بين خطة عمل البحر المتوسط             -167
 .األمم المتحدة للبيئة واالتحاد العالمي لƮون الطبيعة والموارد الطبيعية

 
 اعتماد التقرير  : من جدول اǓعمال14البǆد 

 
 تمƘ الموافǀة علǏ التǀرير والتوƮياƘ، ما عدلƘ، والميƨانية الواردة في المرفƾ الرابƴ بهƦا  -168

 .التǀرير
 
 

 الجتماعاختتاǃ ا  : من جدول اǓعمال15البǆد 
 

 تشرين  14 يوم الجمعة    19:30بعد تبادل عباراƘ المجاملة المعتادة، اختتم االجتماع الساعة          -169
 .2003نوفمبر /الثاني
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LIST OF PARTICIPANTS 
 

CONTRACTING PARTIES 
PARTIES CONTRACTANTES 
 
ALBANIA-ALBANIE 
 
H.E. Mr Lufter Xhuveli 
Minister of Environment 
Ministry of Environment 
27 Rruga e Durresit 
Tirana 
Albania 
Tel : 355-4-270630 
Fax: 355-4-270621/3 
E-mail: albnea@albnet.net 
Head of Delegation 
 
Mr Bajram Mejdiaj 
Chief of Legislation Sector 
Ministry of Environment 
27 Rruga e Durresit 
Tirana 
Albania 
Tel : 355-4-225134/230682 
Fax: 355-4-270625 
E-mail: albnea@albnet.net 
 
Ms Mirela Kamberi  
Director of Preventing Pollution 
Ministry of Environment 
27 Rruga e Durresit 
Tirana 
Albania 
Tel: 355-4-224985 
Fax: 355-4-270625 
E-mail: mkamberi@icc-al.org 
 
ALGERIA-ALGERIE 
 
S.E. M. Mokhtar Reguieg 
Ambassadeur d’Algérie en Italie 
Ambassade d’Algérie 
Rome 
Italie 
Tel : 39-06-80687620 
Fax: 39-06-8083436 
Head of Delegation 
 
M. Abdelhafid Laouira 
Conseiller 
Ministère de l'Aménagement du Territoire, et 
de l'Environnement 
rue des Quatre Canons 
16000 Alger 
Algerie 
Tel : 213-21-432857 
Fax : 213-21-432857 

E-mail : alaouira@yahoo.fr  /  
telbahr@hotmail.com 
 
M. Abdelkader Bounedjar 
Conseiller Economique 
Ambassade d’Algérie 
Rome, Italie 
Tel : 39-06-80687620 
Fax: 39-06-8083436 
 
BOSNIA AND HERZEGOVINA 
BOSNIE-HERZEGOVINE  
 
H.E. Mr Marinko Bozic 
Minister of Agriculture, Water Management 
and Forestry of Federation of BIH 
M. Tita 15 
71000 Sarajevo 
Bosnia and Herzegovina 
Tel : 387-33-443338 
Fax: 387-33-663659 
E-mail: info@fmpvs.gov.ba 
Head of Delegation 
 
Mr Damir Mrden 
Director of Public Enterprise "Watershed of 
Adriatic Sea" 
Ante Starcevica bb 
Mostar, Bosnia and Herzegovina 
Tel : 387-36-397881 
Fax: 387-33-205620 
E-mail: jsliv-01@tel.net.ba 
 
Ms Mubera Vulovic 
Interpreter 
Ministry of Agriculture, Water Management 
and Forestry of Federation of BIH 
M. Tita 15 
71000 Sarajevo 
Bosnia and Herzegovina 
Tel : 387-33-443338 
Fax: 387-33-663659 
E-mail: info@fmpvs.gov.ba 
 
CROATIA-CROATIE 
 
H.E. Mr Roko Andricevic 
Assistant Minister 
Environmental Protection Department 
Ministry of Environmental Protection and 
Physical Planning 
Ulica grada Vukovara 78/III 
HR-10000 Zagreb, Croatia 
Tel : 385-1-6106578 
Fax: 385-1-6118388 
E-mail: mzopu141@mzopu.hr 
Head of Delegation 
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H.E. Ms Gordana Valcic 
Assistant Minister 
Ministry of Environmental Protection and 
Physical Planning 
Ulica Republike Austrije 20 
HR-10000 Zagreb 
Croatia 
Tel : 385-1-3782146 
Fax: 385-1-3772822 
E-mail: gordana.valcic@duzo.tel.hr 
 
Ms Mojca Luksic 
Senior Adviser 
Water State Directorate 
Ulica grada Vukovara 220 
10000 Zagreb 
Croatia 
Tel : 385-1-6307348 
Fax: 385-1-6151821 
E-mail: mluksic@voda.hr 
 
Ms Margita Mastrovic 
Head of Marine and Coastal Protection Unit 
Ministry of  Environmental Protection and 
Physical Planning 
Uzarska 2/I 
51000 Rijeka 
Croatia 
Tel : 385-51-213499 
Fax: 385-51-214324 
E-mail: margita.mastrovic@mzopu.hr 
 
CYPRUS-CHYPRE 
 
Mr Michael Constantinides 
Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
1411 Nicosia 
Cyprus 
Tel : 357-22-408317 
Fax: 357-22-408353 
E-mail : mconstantinides@moa.gov.cy 
Head of Delegation 
 
Mr Nicos Georgiades 
Director, Environment Service 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
1411 Nicosia 
Cyprus 
Tel : 357-22-303883 
Fax: 357-22-774945 
E-mail: esdirector@cytanet.com.cy 
 
 
EUROPEAN COMMUNITY 
COMMUNAUTE EUROPEENNE 
 
Ms Catherine Day 

Director General, DG Environment 
Commission Européenne 
1049 Bruxelles 
Belgique 
Tel : 32-2-2995182 
Fax: 32-2-2994123 
E-mail: Catherine.Day@cec.eu.int 
Head of Delegation 
 
Ms Soledad Blanco 
Head of Unit - DG Environment-Enlargement 
and Neighbouring Countries (DG ENV-E-1) 
Commission Européenne 
Office: BU9 05/139 
1049 Bruxelles 
Belgique 
Tel : 32-2-2995182 
Fax: 32-2-2994123 
E-mail: Soledad.Blanco@cec.eu.int 
 
Ms Anne Burrill 
Principal Administrator, DG Environment-
Enlargement and Neighbouring Countries (DG 
ENV-E-1) 
Commission Européenne 
Office: BU9 05/132 
1049 Bruxelles 
Belgique 
Tel : 32-2-2954388 
Fax: 32-2-2994123 
E-mail: Anne.Burrill@cec.eu.int 
 
Mr Jose Rizo Martin 
Administrator, DG Environment – Water, 
Marine and Soil (DG ENV-B-1) 
Commission Européenne 
Office: BU9 03/103 
1049 Bruxelles 
Belgique 
Tel : 32-2-2950106 
E-mail: Jose.rizo-martin@cec.eu.int 
 
Mr George Strongylis 
Principal Administrator, DG Environment-
Enlargement and Neighbouring Countries (DG 
ENV-E-1) 
Commission Européenne 
Office: BU9 05/124 
1049 Bruxelles 
Belgique 
Tel : 32-2-2968745 
Fax: 32-2-2994123 
E-mail: George.Strongylis @cec.eu.int 
 
 
 
Mr Carlos Berrozpe Garcia 
Administrator, DG Environment - International 
Affairs (DG ENV-E-2) 
Commission Européenne 



UNEP(DEC)/MED IG.15/11 
Annex I 
page 3 

 
Office: BU9 5/34 
1049 Bruxelles 
Belgique 
Tel : 32-2-2968471 
Fax: 32-2-2969558 
E-mail: Carlos.berrozpe-garcia@cec.eu.int 
 
EGYPT-EGYPTE 
 
Mr Mohamed Borhan 
Head Manager of Coastal Zone Management 
Department 
Cabinet of Ministers 
Egyptian Environmental Affairs Agency 
(EEAA) 
30 Misr-Helwan El-Zyrae Road 
P.O. Box 955 Maadi 
Cairo 
Egypt 
Tel : 20-2-5256483 
Fax: 20-2-5256483 
E-mail: noscp@link.net 
Head of Delegation 
 
Mr Mootaz Ahmadeim Khalil 
Director of Environment and Sustainable 
Development Affairs 
Ministry of Foreign Affairs 
Cairo 
Egypt 
Tel : 202-5747847 
Fax : 202-5747847 
E-mail : mootazkhalil@yahoo.com 
 
Ms Christine Abdalla Iskandar 
International Affairs Officer 
Cabinet of Ministers 
Egyptian Environmental Affairs Agency 
(EEAA) 
30 Misr-Helwan El-Zyrae Road 
P.O. Box 955 Maadi 
Cairo 
Egypt 
Tel : 20-2-5256452 
Fax: 20-2-5256457 
E-mail: christineiskandar@yahoo.fr 
 
FRANCE-FRANCE 
 
S.E. Mme Tokia Saifi 
Secrétaire d’Etat au Développement durable 
Ministère de l’Ecologie et de Développement 
durable 
20, Avenue de Ségur 
75302 Paris 07 SP 
France 
Tel : 33-1-42192021 
Fax: 33-1-42192485 
Chef de la Délégation 
 

M. Didier Fau 
Conseiller diplomatique 
Ministère de l’Ecologie et de Développement 
durable 
20, Avenue de Ségur 
75302 Paris 07 SP 
France 
Tel : 33-1-42192021 
Fax: 33-1-42192485 
 
M. Philippe Lacoste 
Sous-Directeur de l'environnement 
Direction des Affaires économiques et 
financières 
Ministère des Affaires Etrangères 
37 Quai d'Orsay 
75007 Paris 
France 
Tel : 33-1-43174432 
Fax: 33-1-43175745 
E-mail: philippe.lacoste@diplomatie.gouv.fr 
 
Mme Emmanuèle Leblanc 
Chargée de Mission Méditerrannée 
Ministère de l'Ecologie et de Développement 
durable 
20, Avenue de Ségur 
75302 Paris 07 SP 
France 
Tel : 33-1-42191705 
Fax: 33-1-42191719 
E-mail: 
emmanuele.leblanc@environnement.gouv.fr 
 
M. Daniel Silvestre 
Administrateur Civil 
Chargé de Mission 
Secrétariat Général de la Mer 
16 Boulevard Raspail 
75007 Paris 
France 
Tel : 33-1-53634153 
Fax: 33-1-53634178 
E-mail: daniel.silvestre@sgmer.pm.gouv.fr 
 
M. Serge Antoine 
Expert 
Comité 21 
132 rue de Rivoli 
75001 Paris 
France 
Tel : 33-1-69412056 
Fax: 33-1-69855233 
E-mail: as.antoine@wanadoo.fr 
 
 
M. Eric Querenet de Breville 
Conseiller commercial 
Mission Economique française 
Ambassade de France à Rome 
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Palazzo Farnese 
Rome 
Italie 
Tel : 39-06-68191503 
Fax: 39-06-6897027 
E-mail: eric.querenet-de-breville@dree.org 
 
GREECE-GRECE 
 
Mr Alexander Lascaratos  
Assistant-Professor of Oceanography 
Department of Applied Physics - Laboratory of 
Meteorology and Oceanography 
University of Athens 
Building Phys-V 
Panepistimioupolis 
157 84 Athens 
Greece 
Tel: 30-210-7276839 
Fax: 30-210-7295282 
E-mail: alasc@oc.phys.uoa.gr 
Head of Delegation 
 
Ms Anneta Mantziafou 
Physical Oceanographer 
Department of Physics 
University of Athens 
Building Phys-V 
Panepistimioupolis 
157 84 Athens 
Greece 
Tel : 30-210-7276839 
Fax: 30-210-7295281 
E-mail: amand@oc.phys.uoa.gr 
 
Ms Maria Peppa 
Head of Dept.of International Relations and EU 
Affairs 
Ministry of the Environment, Physical Planning 
and Public Works 
Amaliados Street 15 
115 23 Athens 
Greece 
Tel : 30-210-6411717 
Fax: 30-210-6434470 
E-mail: m.peppa@tmeok.minenv.gr 
 
ISRAEL-ISRAEL 
 
Ms Miriam Haran 
Director General 
Ministry of the Environment 
P.O. Box 34033 
5 Kanfei Nesharim Street 
95464 Jerusalem 
Israel 
Tel : 972-2-6553720/2 
Fax: 972-2-6553853 
E-mail: ori@environment.gov.il 
Head of Delegation 

 
Ms Ori Livne  
Director 
Division of International Relations 
Ministry of the Environment 
P.O. Box 34033 
95464 Jerusalem 
Israel 
Tel: 972-2-6553745 
Fax: 972-2-6553752 
E-mail: ori@environment.gov.il 
 
ITALY-ITALIE 
 
H.E. Mr Altero Matteoli 
Minister for the Environment and Territory 
Ministry for the Environment and Territory 
Via Cristoforo Colombo, 44 
Rome 00147 
Italy 
Tel : 39-06-57223429 
Fax: 39-06-57223470 
Head of Delegation 
 
Mr Corrado Clini 
Director General 
Department for Global Environment, 
International and Regional Conventions 
 
Mr Gabriele Sardo 
Diplomatic Counselor to the Minister 
 
Mr Ezio Ronchiere 
Advisor to the Minister 
 
Ms Federica Cingolani 
Press Officer of the Minister 
 
Mr Antonio Perrone 
Director of Division 
 
Mr Valeria Rizzo 
Director of Division 
 
Ms Viviana Bianco 
Advisor 
 
Mr Aldo Iacomelli 
Advisor 
Tel: 39-06-57228216 
Aldo.iacomelli@minambiente.it 
 
Mr Mauro Bellini 
Advisor 
Tel: 39-3476758567 
E-mail: Blinus@sysnet.it 
Mr Angelo D'Ambrosio 
Advisor 
Tel: 39-06-57228117 
E-mail: Dambrosio.Angelo@minambiente.it 
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Mr Dario Giardi 
Advisor 
Tel: 39-06-57228221 
E-mail: Giardi.Dario@minambiente.it 
 
Mr Salvatore D'Angelo 
Advisor 
Tel: 39-06-57228226 
Fax: 39-06-57228178 
E-mail: Dangelo.Salvatore@minambiente.it 
 
Mr Francesco Presicce 
Advisor 
Tel: 39-06-57225082 
Fax: 39-06-57225999 
E-mail: crr@svs.minambiente.it 
 
Ms Angelica Carnelos 
Advisor 
Tel: 39-06-57228219 
E-mail: Carnelos.angelica@minambiente.it 
 
Ms Angioletta Berni 
Advisor 
 
Ms Fiamma Valentino 
Advisor 
 
Ministry for the Environment and Territory 
Via Cristoforo Colombo, 44 
00147 Rome 
Italy 
Tel : 39-06-57228102 
Fax: 39-06-57228175 
E-mail: pia-sdg@minambiente.it 
 
Ms Maria Dalla Costa 
Head of International Relations Service - APAT 
Tel : 39-06-50072160 
Fax: 39-06-50072219 
E-mail: dallacosta@apat.it 
 
Ms Stefania Fusani 
Official of the International relations Service – 
APAT 
Tel : 39-06-50072862 
Fax: 39-06-50072219 
E-mail: fusani@apat.it 
 
APAT 
Via Vitaliano Brancati 48 
00144 Rome  
Italy 
 
 
Mr Silvestro Greco 
Research Director 
ICRAM 
Tel : 39-06-61570499 

E-mail: S.Greco@icram.org 
 
Mr Franco Andaloro 
Director of Research 
Tel : 39-06-61570455 
E-mail: f.andaloro@icram.org 
 
ICRAM 
Central Institute for Applied Marine Research 
Via de Casalotti 300 
00166 Rome 
Italy 
Fax: 39-06-61561906 
 
LEBANON-LIBAN 
 
Mr Berj Hatjian 
Director General 
Ministry of Environment 
P.O. Box 70-1091 
Antelias 
Beirut 
Lebanon 
Tel : 961-4-522222 Ext. 500 
Fax: 961-4-525080 
E-mail: dgmoe@moe.gov.lb 
Head of Delegation 
 
Ms Nancy El Khoury 
Acting Head of Division:Public Relations and 
External Affairs 
E-mail: n.khoury@moe.gov.lb 
 
Ms Samar Malek 
Specialist in International Laws 
E-mail: samar@moe.gov.lb 
 
Ministry of Environment 
P.O. Box 70-1091 
Antelias 
Beirut 
Lebanon 
Tel : 961-4-522222 
Fax: 961-4-525080 
 
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA 
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE  
 
H.E. Mr Omar Mohammed Ihmaida Sudani 
Secretary of the Peoples Committee 
Minister for Environment 
Environment General Authority 
P. O. Box 83618 
Al Gheran 
Tripoli 
Libyan Arab Jamahiriya 
Tel : 218-21-4870266 
Fax: 218-21-4870266 
E-mail: ega@egalibya.org 
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Head of Delegation 
 
Mr Abdul Fatah Mohamed Boargob 
Environmental Expert 
Environment General Authority 
P. O. Box 83618 
Al Gheran 
Tripoli 
Libyan Arab Jamahiriya 
Tel : 218-21-4870266 
Fax: 218-21-4870266 
E-mail: ega@egalibya.org 
 
MALTA-MALTE 
 
Ms Simone Borg 
Advisor to Minister on Environmental Policy 
and Law 
Ministry of Rural Affairs and the Environment 
Barriera Wharf 
Valletta CMR 06 
Malta 
Tel : 356-22952000 
E-mail: simone.borg@gov.mt 
Head of Delegation 
 
Mr Paul Mifsud 
Permanent Secretary 
Ministry for Resources and Infrastructure 
The Ministry Block B 
CMR 02 Floriana 
Malta 
Tel: 356-21-241644 
Fax: 356-21-250335 
E-mail: paul.mifsud@gov.mt 
 
MONACO-MONACO 
 
S.E. M. Bernard Fautrier 
Ministre Plénipotentiaire 
Villa Girasole 
16, Boulevard de Suisse 
98000 Monaco-Ville 
Monaco 
Tel : 377-93-158333 
Fax: 377-93-158888 
E-mail: bfautrier@gouv.mc 
Chef de la Délégation 
 
M. Patrick Van Klaveren  
Délégué à l'Environnement International et 
Méditerranéen 
Direction des Relations extérieures 
16, Boulevard de Suisse 
Monaco-Ville 
Monaco 
Tel: 377-93-158333 
Fax: 377-93-509591 
E-mail: pvanklaveren@gouv.mc 
 

Real Admiral Giuseppe Angerisano 
Direction Affaires Maritimes 
6 Quai Antoine I 
98012 Monaco-Ville 
Monaco 
Tel : 377-93-153709 
Fax : 377-93-153715 
E-mail : marine@gouv.mc 
 
M. Frédéric Platini 
Administrateur à la Coopération Internationale 
pour l’Environnement et le Développement 
Ministère d'Etat 
Monaco 
Tel: 377-93-158333 
Fax: 377-93-509591 
E-mail: fplatini@gouv.mc 
 
MOROCCO-MAROC 
 
Mr Tajeddine Baddou 
Ambassador of Morocco 
Rome 
Italy 
Tel: 39-06-4402363 
Fax:  
E-mail: baddou@RM.TWS.it 
 
Mr Khalid Lalami 
Chef de la Division de la Coopération 
Internationale 
Secrétariat d'Etat chargé de l'Environnement 
Ministère de l'aménagement du territoire, de 
l'environnement, et de l'eau 
36, avenue Al Abtal  Agdal 
Rabat 
Morocco 
Tel : 212-37-772662 
Fax: 212-37-777697 
E-mail: dcop@minenv.gov.ma 
 
SERBIA AND MONTENEGRO 
SERBIE ET MONTENEGRO 
 
H.E. Mr Dragiša Burzan 
Minister of Foreign Affairs 
Ministry of Foreign Affairs 
Stanka Dragojevica 2 
81000 Podgorica 
Serbia and Montenegro 
Tel : 381-81-246357 
Fax: 381-81-224670 
E-mail: mip@cg.yu 
Head of Delegation 
 
 
Ms Mirna Nikcevic 
Advisor in the Ministry of Foreign Affairs 
Tel : 381-67-864256 
Fax: 381-81-243717 
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E-mail: mirnanikcevic@yahoo.com 
 
Mr Aleksandar Pejovic 
Senior Advisor in the Ministry of Foreign Affairs 
Tel : 381-67-645777 
Fax: 381-81-224670 
E-mail: apejo@cg.yu 
 
Ministry of Foreign Affairs 
Stanka Dragojevica 2 
81000 Podgorica 
Serbia and Montenegro 
 
Ms Jelena Knezevic  
Advisor & MAP National Focal Point 
Ministry for the Protection of the Environment 
and Physical Planning 
PC Vektra 
81000 Podgorica 
Serbia and Montenegro 
Tel: 381-67-255604 or 381-811-482313 
Fax: 381-81-234183 
E-mail: jelenak@mn.yu or 
jelenaeko@yahoo.com 
 
Ms Aleksandra Ivanovic  
National Coordinator 
Environmental Advisor 
Public Enterprise for Coastal Zone 
Management Montenegro 
u. Popa Jola Zeca BB 
85310 Budva 
Serbia and Montenegro 
Tel: 381-67-652007 
Fax: 381-86-452685 
E-mail: jpmdcg@cg.yu 
 
Ms Ljubisa Perovic 
Head of Montenegro Mission in Rome 
Italy 
Tel: 39-06-85354994 
Fax: 39-06-8541412 
E-mail: rapprestenanzadeliarepub@tin.it 
 
SLOVENIA-SLOVENIE 
 
H.E. Mr Janez Kopac 
Minister for the Environment and Spatial 
Planning and Energy 
Nature Protection Authority 
Ministry for the Environment and Physical 
Planning and Energy 
48 Dunajska 
1000 Ljubljana 
Slovenia 
 
Tel : 386-1-4787300 
Fax: 386-1-4787420 
E-mail: janez.kopac@gov.si 
Head of Delegation 

 
Mr Mitja Bricelj  
Undersecretary 
Ministry for Environment and Physical 
Planning and Energy 
Tel: 386-1-4787384 
Fax: 386-1-4787420 
E-mail: mitja.bricelj@gov.si 
 
Ms Štefanija Novak 
Undersecretary 
Ministry for Environment and Physical 
Planning and Energy 
Tel : 386-1-4787315 
Fax: 386-1-4787425 
E-mail: stefanija.novak@gov.si 
 
Ministry for Environment and Physical 
Planning and Energy 
48 Dunajska 
1000 Ljubljana 
Slovenia 
 
SPAIN-ESPAGNE 
 
Mr Juan Maria del Alamo Jimenez 
Secretary General 
Ministerio de Medio Ambiente 
Plaza de San Juan de la Cruz s/n 
28071 Madrid 
Spain 
Tel : 34-91-5576026 
Head of Delegation 
 
Ms Elisa Barahona Nieto 
Chef of Cabinet 
Ministerio de Medio Ambiente 
Plaza de San Juan de la Cruz s/n 
28071 Madrid 
Spain 
Tel : 34-91-5975760 
Fax: 34-91-5975930 
E-mail: EBarahona@mma.es 
 
Mr German Glaria 
Director General 
Direccion General de Calidad y Evaluación 
Ambiental 
Ministerio de Medio Ambiente 
Tel : 34-91-5976370 
Fax: 34-91-5975931 
E-mail: gglaria@mma.es 
 
 
 
 
Mr Victor Escobar 
Jefe Area Coordinaccion Institutional 
Direccion General de Calidad y Evaluación 
Ambiental 
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Ministerio de Medio Ambiente 
Tel : 34-91-5976356 
Fax: 34-91-5975980 
E-mail: VAEscobar@mma.es 
 
Mr Adrian Vecino 
Direccion General de Calidad y Evaluación 
Ambiental 
Ministerio de Medio Ambiente 
Tel : 34-91-5976732 
Fax: 34-91-5975980 
E-mail: AVecino@mma.es 
 
Mr Javier Cachon 
DG Costas 
Ministerio de Medio Ambiente 
Tel : 34-91-5975689 
Fax: 34-91-5975907 
E-mail: jcachon@mma.es 
Ministerio de Medio Ambiente 
Plaza de San Juan de la Cruz s/n 
28071 Madrid 
Spain 
 
Mr Borja Heredia 
DG Conservacion de la Naturaleza 
Ministerio de Medio Ambiente 
Gran Via de San Francisco, 4 
28005 Madrid 
Spain 
Tel : 34-91-5964658 
Fax: 34-91-5964873 
E-mail: BHeredia@mma.es 
 
Mr Antonio Arozarena 
Head of Remote Sensing Unit 
General Ibanez Ibero 3 
28003 Madrid 
Spain 
Tel : 34-91-5979575 
Fax : 34-91-5979770 
E-mail : aarozarena@mfom.es 
 
SYRIAN ARAB REPUBLIC 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
 
Ms Reem Abed-Rabboh 
Director 
Water Safety Directorate 
Ministry of Local Administration and 
Environment 
P.O. Box 3773 
Tolyani Street 
Damascus 
Syrian Arab Republic 
 
Tel : 963-11-3336027 
Fax: 963-11-3335645 
E-mail: env-water@mail.sy 
Head of Delegation 

 
Mr Khaled Sharaf 
Diplomat 
Ministry of Foreign Affairs 
Damascus 
Syrian Arab Republic 
Tel : 963-11-3331200 
E-mail: sharafkhaled@hotmail.com 
 
TUNISIA-TUNISIE 
 
S.E M. Habib Haddad 
Ministre de l'Agriculture, de l’Environnement et 
des Resources Hydrauliques 
Ministère de l'Agriculture, de l’Environnement 
et des Resources Hydrauliques 
Alain Savary 1002 
Tunis 
Tunisie 
Tel : 216-71-284230 
Fax: 216-71-799171 
Chef de la Délégation 
 
M. Abderrahmane Gannoun  
Directeur Général de l'Agence Nationale de 
Protection de l'Environnement (ANPE) 
Ministère de l'Agriculture, de l’Environnement 
et des Ressources Hydrauliques 
Rue du Cameroun 3 
B.P. 25 
1002 Belvedere - Tunis 
Tunisie 
Tel: 216-71-740221 
Fax: 216-71-890032 
E-mail: anpe.dg@anpe.nat.tn 
 
M. Najeh Dali 
Directeur de la Coopération Internationale pour 
l’Environnement 
Ministère de l'Agriculture, de l’Environnement 
et des Resources Hydrauliques 
Alain Savary 1002 
Tunis 
Tunisie 
Tel : 216-71-284230 
Fax: 216-71-799171 
E-mail: dali.najeh@inat.agrinet.tn 
 
TURKEY-TURQUIE 
 
H.E. Mr Osman Pepe 
Minister of Environment and Forestry 
Ministry of Environment and Forestry 
Ataturk Bulvari No 153 
Bakanliklar, Ankara 
Turkey 
Tel : 90-312-4176000 
Fax: 90-312-2150094 
Head of Delegation 
 



UNEP(DEC)/MED IG.15/11 
Annex I 
page 9 

 
Mr Sedat Kadioglu 
Deputy General Director 
Ministry of Environment and Forestry 
Tel : 90-312-2851040 
Fax: 90-312-2855875 
E-mail: sedatkad@yahoo.com 
 
Ms Guzin (Arat) Arar 
Expert 
Ministry of Environment and Forestry 
Tel : 90-312-2851705 
Fax: 90-312-2853197 
E-mail: guzinarat@yahoo.com 
 
Mr Eyup Durcan 
Division Chief 
Ministry of Environment and Forestry 
Tel : 90-312-2879963/4212 
Fax: 90-312-2853739 
 
Ministry of Environment and Forestry 
Eskisehir Yolu 8 Km 
6100 Ankara 
Turkey 
 
UNITED NATIONS BODIES AND 
SECRETARIAT UNITS 
SECRETARIAT DES NATIONS UNIES 
UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME -PROGRAMME DES 
NATIONS UNIES POUR 
L'ENVIRONNEMENT  
 
Mr Shafqat Kakakhel 
Deputy Executive Director 
UNEP 
United Nations Environment Programme 
P.O. Box 30552 
Nairobi 
Kenya 
Tel: 254-20- 624020 
Fax: 254-20- 623070 
E-mail: Shafqat.Kakakhel@unep.org 
 
Ms Veerle Vandeweerd 
Deputy Director DPA & Coordinator GPA 
Global Programme of Action Office (GPA) 
UNEP, Division of Environmental Policy 
Implementation 
P. O. Box 16227 
2500 BE The Hague 
The Netherlands 
Tel : +31-70-3114460 
Fax: 31-70-3456648 
E-mail: gpa@unep.nl 
UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME- COORDINATING UNIT FOR 
THE MEDITERRANEAN ACTION PLAN 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENVIRONNEMENT-UNITE DE 

COORDINATION DU PLAN D'ACTION POUR 
LA MEDITERRANEE  
 
Mr Lucien Chabason 
Coordinator 
Tel: 30-210-7273101 
E-mail: chabason@unepmap.gr 
 
Mr Arab Hoballah 
Deputy Coordinator 
Tel: 30-210-7273126 
E-mail: hoballah@unepmap.gr 
 
Mr Francesco Saverio Civili 
MED POL Coordinator 
Tel: 30-210-7273106 
E-mail: fscivili@unepmap.gr 
 
Ms Tatjana Hema 
Programme Officer 
Tel: 30-210-7273115 
E-mail: thema@unepmap.gr 
 
Mr Khaled Ben Salah 
Fund/Administrative Officer 
Tel: 30-210-7273104 
E-mail: bensalah@unepmap.gr 
 
Mr Fouad Abousamra 
Programme Officer 
Tel: 30-210-7273116 
E-mail: fouad@unepmap.gr 
 
Mr Baher Kamal 
Information Officer 
Tel: 30-210-7273103 
E-mail: baher@unepmap.gr 
 
Mr Ante Baric 
GEF Project Manager 
Tel : 30-210-7273102 
E-mail: abaric@unepmap.gr 
 
Coordinating Unit for the Mediterranean Action 
Plan, P. O. Box  18019 
48, Vassileos Konstantinou Avenue 
116 10 Athens, Greece 
Tel switchboard: 30-210-7273100 
Fax: 30-210-7253196-7 
http://www.unepmap.gr 
 
Mr Evangelos Raftopoulos 
MAP Legal Adviser,  
Professor of International Law,  
Panteion University of Athens 
136 Syngrou Avenue 
Athens 17671 
Greece 
Tel : 30-210-9201841 
Fax : 30-210-9610591 
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E-mail : eraft@hol.gr 
 
 
REGIONAL ACTIVITY CENTRES OF THE 
MEDITERRANEAN ACTION PLAN 
CENTRES D'ACTIVITES REGIONALES DU 
PLAN D'ACTION POUR LA MEDITERRANEE 
 
REGIONAL MARINE POLLUTION 
EMERGENCY RESPONSE CENTRE FOR 
THE MEDITERRANEAN SEA (REMPEC) 
CENTRE REGIONAL MEDITERRANEEN 
POUR L'INTERVENTION D'URGENCE 
CONTRE LA POLLUTION MARINE 
ACCIDENTELLE  
 
Mr Roberto Patruno 
Director 
Regional Marine Pollution Emergency 
Response Centre for the Mediterranean 
(REMPEC) 
Manoel Island GZR 03 
Malta 
Tel: 356-21-337296-8 
Fax: 356-21-339951 
E-mail: rempec@rempec.org 
 
REGIONAL ACTIVITY CENTRE FOR THE 
BLUE PLAN (BP/RAC) 
CENTRE D’ACTIVITES REGIONALES DU 
PLAN BLEU (CAR/PB) 
 
M. Guillaume Benoit 
Directeur 
Plan Bleu, Centre d'Activité Regional  
(PB/CAR) 
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 
 
REGIONAL ACTIVITY CENTRE FOR THE 
PRIORITY ACTIONS PROGRAMME 
(PAP/RAC)-CENTRE D’ACTIVITES 
REGIONALES DU PROGRAMME 
D’ACTIONS PRIORITAIRES (CAR/PAP)  
 
Mr Ivica Trumbic  
Director 
PAP/RAC 
E-mail: ivica.trumbic@ppa.tel.hr 
 
Mr Marko Prem  
Deputy Director 
PAP/RAC 
E-mail: marko.prem@ppa.tel.hr 
 

Priority Actions Programme 
11 Kraj Sv. Ivana 
21000 Split 
Croatia 
Tel: 385-21-340470 
Fax: 385-21-340490 
http://www.pap-thecoastcentre.org 
 
REGIONAL ACTIVITY CENTRE FOR 
SPECIALLY PROTECTED AREAS 
(SPA/RAC)- CENTRE D’ACTIVITES 
REGIONALES POUR LES AIRES 
SPECIALEMENT PROTEGEES (CAR/ASP) 
 
Mme Zeineb Belkhir 
Directrice 
RAC/SPA 
E-mail: zeineb.belkhir@rac-spa.org.tn 
Tel: 216-71-795760 or 216-71-771323 
Fax: 216-71-797349 
 
Mr Chedly Rais  
Scientific Director 
RAC/SPA 
E-mail: chedly.rais@rac-spa.org.tn 
Tel: 216-71-783034 
Fax: 216-71-782868 
Specially Protected Areas Regional Activity 
Centre 
Boulevard de l'Environnement 
La Charguia 
1080 Tunis 
Tunisia 
 
REGIONAL ACTIVITY CENTRE FOR 
CLEANER PRODUCTION (CP/RAC) 
CENTRE D’ACTIVITES REGIONALES POUR 
LA PRODUCTION PROPRE (CAR/PP) 
 
Mr Victor Macià 
Director 
CP/RAC 
E-mail: vmacia@cema-sa.org 
 
Ms Mar Santacana 
International Technician 
CP/RAC 
E-mail: cleanpro@cema-sa.org 
Cleaner Production Regional Activity Centre 
184, Paris Street, 3rd floor 
08036 Barcelona 
Spain 
Tel:  34-93-4151112 
Fax:  34-93-2370286 
Http://www.cema-sa.org 
MAP SECRETARIAT FOR 100 
MEDITERRANEAN HISTORIC SITES 
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SECRETARIAT DU PAM DE 100 SITES 
HISTORIQUES  
 
M. Daniel Drocourt 
Coordonnateur 
“100 Sites historiques méditerranéens” du Plan 
d’action pour la Méditerrannée 
Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille 
10 Ter Square Belsunce 
13001 Marseille 
France 
Tel: 33-4-91907874 
Fax: 33-4-91561461 
E-mail: droccourt@mairie-marseille.fr 
 
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 Michele Faberi 
Unit Head 
WHO ECEH Rome Office 
European Centre for Environment and Health 
WHO 
World Health Organisation 
Via Francesco Crispi 10 
00187 Rome 
Italy 
Tel : 39-06-487751 
Fax: 39-06-4877599 
 
Mr George Kamizoulis  
WHO/EURO Senior Scientist 
WHO/EURO 
UNEP/MAP 
48 Vass. Konstantinou Ave 
P.O. Box 18019 
116 35 Athens 
Greece 
Tel: 30-210-7273105 
Fax: 30-210-7253196 
E-mail: gkamiz@unepmap.gr 
 
UNIDO- UN Industrial Development 
Organization 
 
Ms Roberta De Palma 
Project Manager 
Energy and Cleaner Production Branch 
Programme Development and Technical 
Cooperation Division 
UNIDO 
UN Industrial Development Organization 
P.O Box 300 

1400 Vienna 
Austria 
Tel : 43-1-260260 
Fax: 43-1-2692669 
E-mail: unido@unido.org 
www.unido.org 
 
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 
AGENCY  
 
Mr Stephen de Mora  
Head 
Marine Environmental Studies Laboratory 
Marine Environment Laboratory (MEL) 
IAEA 
International Atomic Energy Agency 
B.P. No 800 
4, Quai Antoine 1er 
98012 Monaco-Ville 
Monaco 
Tel: 377-97-977236 
Fax: 377-97-977276/73 
E-mail: MEL@monaco.iaea.org 
or  S.de-Mora@iaea.org 
www.iaea.org/monaco 
 
UNEP Basel Convention Secretariat  
 
Ms Sachiko Kuwabara-Yamamoto 
Executive Secretary 
UNEP Basel Convention Secretariat 
15 Chemin des Anemones 
Case postale 356 
Chatelaine 
1219 Geneva 
Switzerland 
Tel : 41-22-9178218 
Fax: 41-22-7973454 
E-mail: sachiko.kuwabara@unep.ch 
 
IUCN 
The World Conservation Union  
 
Mr Jamie  Skinner  
Director 
Centre for Mediterranean Cooperation 
IUCN 
The World Conservation Union 
Parque Tecnologico de Andalucia 
C/Marie Curie 35 
29590 Campanillas 
Malaga,Spain 
Tel: 34-952-028430 
Fax: 34-952-028145 
E-mail: jamie.skinner@iucn.org 
 
 
 
RAMSAR 
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Mr Spyros Kouvelis  
MedWet Coordinator 
RAMSAR 
Convention on Wetlands of International 
Importance especially as Waterfowl Habitat 
Kifissias and Lambraki Ave 
Villa Kazouli 
Athens 
Greece 
Tel: 30-210-8089270 
Fax: 30-210-8089271 
E-mail: kouvelis@medwet.org 
 
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 
 
AMICI PER LA VITA ONLUS 
 
Mr Sergio Illuminato  
President 
E-mail: president@amiciperlavita.org 
www.amiciperlavita.org 
 
Mr Luca Sabatini 
Communication Office Coordinator 
 
Mr Sergio Ferraris 
Communication Office 
 
Mr Stewart Cenci 
Scientific Office Coordinator 
 
Mr Assia Rosati 
Organization Coordinator 
 
Ms Federica De Micheli 
Audiovisual Office Coordinator 
 
Mr Giancarlo Pizzoli 
Legal Office Coordinator 
 
Mr Andrea Marchese 
Set Up Coordinator 
 
Mr Alex Vocca 
Administrative Office Coordinator 
 
Mr Enrico Foti 
Computer Office 
 
Ms Maria Teresa Frigo 
Multimedia Office 
 
Ms Rossana Zaccaria 
Communication Office 
 
 
Ms Maria Cristina Civili 
Organization Office 

 
Ms Maria Tveritina 
Organization Office 
 
Amici Per la Vita Onlus 
40, Via Cagliari 
00198 Rome 
Italy 
Tel: 39-06-84242226 
Fax: 39-06-8542475 
E-mail: info@amiciperlavita.org 
www.amiciperlavita.org 
 
AMIGOS DEL MEDITERRANEO  
 
Ms Maria Romero 
Secretary General 
Amigos del Mediterraneo 
Calle Azahar No 9, 2° 
28020 Madrid 
Spain 
Tel : 34-91-2241740 
E-mail: mediterraneo@ecodesarrollo.org or 
maria.romero@ ecodesarrollo.org 
 
Mr Humberto Da Cruz 
Advisor 
Amigos del Mediterraneo 
c/sierra Bermeja 40, 8oD 
28018 Madrid 
Spain 
Tel : 34-627-588625 
E-mail: mediterraneo@ecodesarrollo.org 
 
CEDIP 
Centro Documentazione Internazionale 
Parchi  
 
Mr Francesco Torrisi 
Centro Documentazione Internazionale Parchi 
Piazzale Delle Cascine 18 
50144 Firenze, Italy 
Tel : 39-055-3288220 
Fax: 39-055-361771 
E-mail: francescotorrisi@unifi.it 
http://www.deart.unifi.it 
 
CIDCE - Centre Internationale de Droit 
Comparé de l'Environnement 
 
M. Michel Prieur 
President 
 
Mme Bernadette Prieur 
Centre Internationale de Droit Comparé de 
l'Environnement 
32 rue Turgot 
87000 Limoges, France 
Tel : 33-5-55349724 
Fax: 33-5-55349723 
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E-mail: prieur@unilim.fr 
 
CLEAN UP GREECE - ELLADA KATHARI 
 
Ms Carla Baer Manolopoulou  
President 
 
Ms Fotini Kalpakioti  
Youth Projects Manager 
Clean Up Greece - Ellada Kathari 
30 Troias Str 
112 57 Athens 
Greece 
Tel: 30-210-8812440 
Fax: 30-210-8213525 
E-mail: desk@cleanupgreece.org.gr 
www.cleanupgreece.org.gr 
 
FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL 
 
Mr Eugene Malachy Clancy 
Friends of the Earth MEDNET Coordinator 
Friends of the Earth International 
29 rue Blanche 
1060 Bruxelles 
Belgique 
Tel : 32-2-5420180 
Fax: 32-2-5375596 
E-mail: mednet@foeeurope.org 
http://www.foeeurope.org 
 
FRIENDS OF THE EARTH MIDDLE EAST 
 
Ms Hanan Awwad  
Trade and Environment Project Manager 
Friends of the Earth Middle East 
P.O. Box 55302 
85 Nehalat Banyamin Str 
66102 Tel Aviv, Israel 
Tel: 972-3-5605383 
Fax: 972-3-5604693 
E-mail: info@foeme.org 
or hanan@foeme.org 
www.foeme.org 
 
GREENPEACE INTERNATIONAL  
 
Mr Wahid Labidi 
Political Unit 
Greenpeace International 
5 rue Mikael Nouaima 
2010 Manouba, Tunisie 
Tel : 216-71-524330 
Fax: 216-71-520291 
E-mail: wahid.labidi@diala.greenpeace.org 
 
 
 
Ms Vittoria Polidori 
Toxics Campaigner 

E-mail : vittoria.polidori @diala.greenpeace.org 
 
Mr Gabriele Salari 
Chief Press Officer 
E-mail: gabriele.salari@ diala.greenpeace.org 
Greenpeace Italia 
Via Manlio Gelsomini 28 
00153 Rome, Italy 
Tel: 39-06-5729991 
Fax: 39-06-5831531 
 
Ms Banu Dokumecibasi 
Toxics Camapigner 
E-mail : bdokmeci@diala.greenpeace.org 
 
Ms Nuriye Kazaner 
Ms Hale Ozen 
Greenpeace Local Groups 
Greenpeace Mediterranean 
P.O. Box : M.B.E. 105-109 
Salipazari 
80040 Istanbul, Turkey 
Tel : 90-212-2927619/20 
Fax: 90-212-2927622 
 
Greenpeace International 
Keizersgracht 176 
1016 DW Amsterdam 
The Netherlands 
Tel : 31-20-5236222 
Fax: 31-20-5236200 
 
HELMEPA 
Hellenic Marine Environment Protection 
Association  
 
Mr Konstantinos Triantafillou  
HELMEPA 
Assistant Director General 
Pergamou 5 
Nea Smyrni 
171 21 Athens 
Greece 
Tel: 30-210-9343088 
Fax: 30-210-9353847 
E-mail:  helmepa@helmepajunior.gr 
 
ICCOPS -INTERNATIONAL CENTRE FOR 
COASTAL AND OCEAN POLICY STUDIES 
 
Mr Emanuele Roccatagliata 
Secretary of the Association 
ICCOPS 
International Centre for Coastal and Ocean 
Policy Studies 
c/o University of Genoa 
Department Polis 
Stradone di S. Agostino 37 
16123 Genoa 
Italy 
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Tel : 39-010-8468526 
Fax: 39-010-2095840/8357190 
E-mail: info@iccops.it 
http://www.iccops.it 
 
IEF-International Energy Foundation  
 
Mr Mohamed A. Muntasser 
President 
IEF 
International Energy Foundation 
P.O. Box 83617 
Tripoli 
Libya 
Tel : 218-21-3331832/3/4 
Fax: 218-21-3331831 
E-mail: muntasser@ief-ngo.org 
 
INTERNATIONAL JURIDICAL 
ORGANIZATION FOR ENVIRONMENT AND 
DEVELOPMENT 
 
Mr Miguel Bertuzzi 
Staff Legal Counsel 
IJOED 
International Juridical Organization for 
Environment and Development 
3 Via Barberini 
00187 Rome 
Italy 
Tel: 39-06-4742117 
Fax: 39-06-4745779 
E-mail: ijoed@ijoed.org 
http://www.ijoed.org 
 
INDEMER 
Institut du Droit Economique de la Mer 
 
M. Jean-Charles Sacotte 
President du Conseil d'Administration de 
l'INDEMER 
INDEMER 
Institut du Droit Economique de la Mer 
16, Boulevard de Suisse 
MC 98030 Monaco 
Tel : 377-93-158822 
Fax: 377-93-158798 
E-mail: jsacotte@gouv.mc 
www.indemer.org 
 
MAREVIVO  
 
Ms Rosalba Giugni 
President 
Mr Nicolo Sella 
Ms Carmen Di Penta 
Mr Giovanni Guerrieri 
Ms Alessandra Gesuelli 
Ms Rita Paone 
Ms Maria Rapini 

Mr Filippo Blasi 
 
Marevivo 
Associazione Ambientalista 
100 Lungotevere A. Da Brescia 
00196 Rome, Italy 
Tel: 39-06-3222565 or 39-06-3202949 
Fax:  39-06-3222564 
E-mail: marevivo@marevivo.it 
http://www.marevivo.it 
 
MEA-MOUVEMENT ECOLOGIQUE 
ALGÉRIEN 
 
Mr Abdelhafid Chalabi  
Mouvement Ecologique Algérien 
17 Rue Shakespeare 
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Ǐانƙال Ƽƺالمر 
 

 üماƳƈ üǋدƜ 
 اƜتماƱ األƯراƹ المتƴاƽدة

 Ûاتانياǀ11-14Ǐانƙال ǅريƪمبر / تƺǋ2003ن 
 
 

 افتتاح االجتماع -1
 
 النظام الداخلي -2
 
 انتخاب أعضاء المكتب -3
 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -4
 
 ثلينوثائق تفويض المم -5

 
، مستقبل مركز األنشطة اإلقليمية     2005-2004اعتماد التوصيات والميزانية البرنامجية لفترة السنتين        -6

 الستشعار البيئة عن بعد
 
 تنفيذ خطة جوهانسبيرج في البحر المتوسط -7
 
 تنفيذ استراتيجية خفض التلوث من مصادر برية -8
 
 بيولوجياعتماد خطة العمل االستراتيجية للتنوع ال -9
 

 تعزيز الشراكة بين المفوضية األوروبية وخطة عمل البحر المتوسط -10
 

 اعتماد إعالن كاتانيا -11
 

 2005تاريخ ومكان االجتماع العادي الرابع عشر لألطراف المتعاقدة في عام  -12
 

 مسائل أخرى -13
 

 اعتماد التقرير -14
 

 اختتام االجتماع  -15
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Ƙالƙال Ƽƺالمر 

 
  2005-2004تƬǋياƖ للƻترة 

 
Ǐعل المتعاقدة األطراف  وافقت

 
Ǘǋƈ-ƹلƈ  Ƽيƨالتن 

 
Ǘǋƈ- ƹلƈ – 1 Ǐنǋانƾار الƯǕا 

 
Ǘǋƈ- ƹلƈ – 1-1 ƖǗǋǀǋتǋالبرǋ يةƽاƻتǗا ǍلƳ ƼديƬحالة الت 

 
 

  :

ة الساحلية للبحر   القبول علǏ وجǊ السرعة التعديالت علǏ اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطق              -1
Ý وبروتوكول منع تلوث البحر المتوسط الناجم عن اإللقاء من السفن             )اتفاقية برشلونة (المتوسط  

Ý وبروتوكول حماية البحر المتوسط من مصادر       )بروتوكول اإللقاء (والطائرات أو الترميد في البحر      
 ).بروتوكول المصادر البرية(وأنشطة برية 

 
 الموافقة أو االنضمام بƋسرع وقت ممكن إلǏ البروتوكول المتعلق بالتعاون في            التصديق أو القبول أو    -2

               Əبروتوكول المنع  (منع التلوث من السفن ومكافحة التلوث في البحر المتوسط في حاالت الطوار
Əوحاالت الطوار.( 

 
المتعلق وأيضا التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام بƋسرع وقت ممكن إلǏ البروتوكول                  -3

بروتوكول المناطق المتمتعة   (بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط          
 ).بحماية خاصة والتنوع البيولوجي

 
4-       Ǌمكتب األطراف المتعاقدة اتخاذ دور فعال في تشجيع          ) أسبانيا(يطلب من البلد المودع لدي ǁوكذل

 .  ديقاألطراف علǏ اإلسراع بعملية التص
 

األمانة من  تطلب
 

االضطالع باألعمال الضرورية لمساعدة األطراف المتعاقدة في جǌودها المبذولة من أجل بدء نفاذ               
 .الصكوǁ القانونية للمرحلة الثانية لخطة عمل البحر المتوسط

 
Ǘǋƈ- ƹلƈ – 1-2احليةƨال ƼƯاملة للمناǀدارة المتǖل ǏليمƽǕا ƿƬال  

 
حاجة الملحة للتصدي للتدهور المستمر للمناطق الساحلية في البحر المتوسط من خالل            التƋكيد علǏ ال   -1

 . عملية اإلدارة المتكاملة
 
 .اإلحاطة علما بدراسة الجدوى وخياراتǌا المختلفة لوضع صǁ قانوني إقليمي لǘدارة الساحلية -2
 

األمانة من :   تطلب
 

تكاملة للمناطق الساحلية علǏ أساƩ عملية التشاور       إعداد مشروع نƭ لبروتوكول إقليمي لǘدارة الم       
 .الواسعة فيما بين الخبراء واألطراف المǌتمة األخرى من أجل أن تنظر فيǊ األطراف المتعاقدة
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Ǘǋƈ- ƹلƈ – 1-3ƭيǋƴالتǋ ليةǋƊƨالم  
 

األمانة من :   تطلب
 

ل الجوانب القانونية    تشم 2005إعداد دراسة جدوى تقدم إلǏ اجتماع األطراف المتعاقدة في عام              
واالقتصادية والمالية واالجتماعية لنظام المسƌولية والتعويض علǏ أساƩ تنظيم عملية المشاركة مع            
األطراف المتعاقدة والعاملين االجتماعيين االقتصاديين ومن أجل تجنب التداخل مع أي نظام ƈخر               

 . للمسƌولية والتعويض
 

Ǘǋƈ- ƹلƈ – 1-4ƴلية تƆǋ ƵǘبƋ امưا نǊل üاƙمتǗاǋ نةǋلƪية برƽاƻات Ƥيƻتن ƦيƦ 
 
 علǏ أساƩ   2003-2002 من اتفاقية برشلونة ابتداء من فترة السنتين          26البدء في تنفيذ المادة      -1

 .UNEP(DEC)/MED WG.228/9استمارة اإلبالƷ المستكملة كما أشير إلǏ ذلǁ في الوثيقة 
 
 : وتقنيين يعǌد إليǊ بالمǌام التاليةالموافقة علǏ إنشاء فريق عامل لخبراء قانونيين -2
 

وضع خطة لتعزيز تنفيذ اتفاقية برشلونة واالمتثال لǌا تقدم إلǏ اجتماع األطراف المتعاقدة              )أ(
  للنظر فيǌا2005Ýفي عام 

2002توفير توجيǊ إلعداد التقرير اإلقليمي عن حالة تنفيذ اتفاقية برشلونة في فترة السنتين          )ب(
-2003Ý 

 أن يتƋلف الفريق العامل من ستة خبراء تسميǌم األطراف المتعاقدة يحترم التوزيع              ينبƺي )ج(
وينبƺي مشاركة التقدم   . الجƺرافي مع ممثل واحد عن شركاء خطة عمل البحر المتوسط          

 .المحرز بشكل منتظم مع جميع األطراف المتعاقدة
 

األمانة من :   تطلب
 
 .دعم قدراتǌا ونظمǌا علǏ اإلبالƷتقديم المساعدة إلǏ األطراف المتعاقدة ل -1
 
 لتقديمǊ إلǏ اجتماع    2003-2002إعداد تقرير إقليمي عن تنفيذ اتفاقية برشلونة في فترة السنتين             -2

 .2005جǌات االتصال الوطنية لخطة عمل البحر المتوسط واألطراف المتعاقدة في عام 
 
من أجل   ل البحر المتوسط ƹير القانونية    إعداد استمارات لǘبالƷ ومبادƏ توجيǌية لعناصر خطة عم        -3

 .2005وضع مشروع لينظر فيǊ االجتماع العادي لألطراف المتعاقدة في عام 
 
القيام بمزيد من العمل لتنسيق إجراءات اإلبالƷ مع االتفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى                 -4

لعمل المنجز، بما في ذلǁ      وتوجيǌات االتحاد األوروبي ذات العالقة وتقديم تقرير موحد عن ا           
 .2005االستمارة مستكملة، لينظر فيǌا االجتماع العادي األطراف المتعاقدة في عام 

 
Ǘǋƈ- ƹلƈ – 1-5نيةǋانƾال üائƨالم Ǐƺ ǅدة البلداƳاƨم  

 
األمانة من :   تطلب

 
لية في البحر   تعزيز دعم البلدان في مجال المسائل القانونية المتعلقة بحماية المناطق البحرية والساح            

 .المتوسط
 

Ǘǋƈ-ƹلƈ - 2 ǏƨƨƊار المƯǕا 
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Ǘǋƈ-ƹلƈ - 2-1 ليميةƽǕة اƯƪاألن Ʀǀمراǋ Ưƨǋالبحر المت üمƳ ةƯƢ ييمƾت 
 

األمانة من :   تطلب
 
بدء التقييم الخارجي الشامل لخطة عمل البحر المتوسط بما في ذلǁ تقييم برنامƝ مدبول من أجل                   -1

وخالل هذǉ العملية يمكن اعتبار الوثيقة      . 2005تعاقدة في عام    عرضǊ علǏ اجتماع األطراف الم    
UNEP(DEC)/MED WG.228/5"        طار العام التفاقية برشلونةǘمشروع التقييم االستراتيجي ل

كمدخالت، بينما يجرى ضمان النظر في مدخالت أخرى من          ) تقييم خطة عمل البحر المتوسط    (
 .األطراف المتعاقدة

 
مشروع تقرير   "UNEP(DEC)/MED WG.228/6توصيات الواردة في الوثيقة     أن تحاط علما بال    -2

Ý "تقييم البرنامƝ والتوقعات  : بشƋن تقييم مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة          
تقييم المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارUNEP(DEC)/MED WG.228/7"        Əوالوثيقة  

المراجعة الحسابية ألداء إدارة المركز اإلقليمي       "بما في ذلǁ    " متوسطالتلوث البحري في البحر ال    
 .واقتراح متابعة إيجابية" لالستجابة لحاالت طوارƏ التلوث البحري في البحر المتوسط

 
تقديم مقترح بالتعاون مع حكومة تونƩ وبرنامƝ األمم المتحدة للبيئة إلǏ المكتب خالل فترة السنتين                -3

حالة مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة في المستقبل، مع األخذ            القادمة يتعلق ب  
في االعتبار التوجǌات العامة في المستقبل التي تظǌر من التقييم الشامل لخطة عمل البحر المتوسط               

 .ودراسة تقييم المركز
 
تي تم االنتǌاء منǌا في كافتات في       الموافقة علǏ مقترحات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة وال         -4

، الذي وضع في إطار خطة عمل        " موقع تاريخي  100" المتعلقة بتحويل برنامƝ     2003مايو  /ƈيار
 . إلǏ برنامƝ التراث الثقافي للبحر المتوسط والتنمية المستدامة1985البحر المتوسط في عام 

 
 عن شركاء مǌتمين في      2004 عام   دعوة تونƩ وفرنسا، بالتشاور مع األمانة، إلǏ البحث في           -5

المشاركة في البرنامƝ الوارد أعالǉ وتحديد الترتيبات بدقة لتنفيذ البرنامƝ وتقديم تقارير منتظمة               
Ǌعن. 

 
البدء في التقييم الخارجي لمركز األنشطة اإلقليمية لǘنتاج األنظف ومركز األنشطة اإلقليمية                 -6

دروƩ المستفادة من التقييمات السابقة فيما يتعلق بالمنƝǌ         الستشعار البيئة عن بعد والبناء علǏ ال       
 . والمنǌجية والمعايير

 
Ǘǋƈ-ƹلƈ - 3 تدامةƨللتنمية الم Ưƨǋنة البحر المتƜل 

 
 
اإلحاطة علما بالرƌية وإطار توجǌات استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة، الوثيقة              -1

(UNEP(DEC)/MED IG.15/10) مكتب األطراف          وتقدي Ʃرئي Ǐم تعليقات ومقترحات إل
 . من أجل تنقيحǌا2004يناير / كانون الثاني15المتعاقدة قبل 

 
توفير الدعم الضروري والمساهمة في إعداد عملية استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية                 -2

 .المستدامة مع إيالء العناية للتعليقات والمقترحات اإلضافية
 
جǌد ممكن لتوفير الدعم الطوعي للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة بصورة عامة              بذل كل    -3

وإلعداد استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة بصورة خاصة من خالل مساهمات              
 .أو إعارة موظفين مƌهلين/مالية محددة و
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المستدامة مǌمة اإلشراف علǏ إعداد استراتيجية      يعǌد إلǏ لجنة التوجيǊ للجنة البحر المتوسط للتنمية          -4
البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامةÝ وفي هذا السياق، يتعين أن تجتمع لجنة التوجيǊ كلما دعت                

 . الضرورة من أجل هذا الƺرض
 
 
الموافقة علǏ إنشاء وظيفة في أمانة خطة عمل البحر المتوسط، لمدة عامين، من أجل أنشطة لجنة                  -5

 استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة /البحر المتوسط للتنمية المستدامة
 
الموافقة علǏ التوصيات المقترحة للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة بشƋن تقييم اللجنة وتوقعاتǌا              -6

(UNEP(DEC)/MED IG.15/3, Annex III, Appendix I)    ا األطراف المتعاǌقدة  كما عدلت
 ).1التذييل (والمرفقة هنا 

 
األمانة من  يطلب

 
1-               Ɲǌمن Ʃأسا Ǐتنظيم العملية التحضيرية الستراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة عل

 .مشاركة واسع وتقديم وثيقة االستراتيجية إلǏ االجتماع القادم لألطراف المتعاقدة العتمادها
 
 خبراء للمساعدة في إعداد استراتيجية البحر المتوسط من         8 إلǏ   5 من   إنشاء فريق استشاري يتƋلف    -2

 .أجل التنمية المستدامة
 
تحسين التعاون مع المجموعات والشركاء الرئيسيين للمساهمة بفعالية أكثر في أنشطة لجنة البحر                -3

 . المستدامةالمتوسط للتنمية المستدامة وال سيما في استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية
 
 .تقديم المساعدة إلǏ البلدان والشركاء لتنفيذ توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ومتابعتǌا -4
 

Ǘǋƈ-ƹلƈ - 4  يرƷ Ɩماưالمنǋ ليةǋمية الدǋǀالح Ɩماưالمنǋ األمم المتحدة ƖǗاǀǋ Ʋة مǀراƪالǋ ǅǋاƴالت
ǅريƢǑا ƅاǀرƪالǋ ميةǋǀالح 

 
Ǘǋƈ-ƹلƈ - 4-1 ƴليميةالتƽǕاǋ ليةǋالد Ɩماưالمن Ʋم ǅǋا 

 
 . دعم تعزيز الشراكة والتعاون بين خطة عمل البحر المتوسط والمفوضية األوروبية 

 
توفير الدعم إلǏ األمانة لتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية واالتفاقيات ذات  

 .العالقة من خالل تبادل المعلومات واألنشطة المشتركة
 

األمانة من :   يطلب
 
االضطالع بالخطوات الضرورية لطلب اعتماد اتفاقية برشلونة في المجلƩ االقتصادي واالجتماعي            -1

لألمم المتحدة من أجل تحسين رƌية البحر المتوسط وللتمكن من المشاركة مباشرة في لجنة األمم                 
ركتǌا في تنفيذ مقررات اللجنة علǏ      المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة كمراقب ومن أجل زيادة مشا        

 .المستوى اإلقليمي
 
صياƹة برنامƝ عمل من أجل التعاون مع المفوضية األوروبية ليعتمدǉ المكتب في أول اجتماع لǊ في                 -2

 : علǏ أساƩ األولويات التالية2004عام 
 

 مع  دعم التعاون بين خطة عمل البحر المتوسط والشراكة األوروبية المتوسطية تمشيا             •
 2002Ýإعالن أثينا، 
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ربط المفوضية األوروبية بتنفيذ برنامƝ العمل االستراتيجي للبحر المتوسط و برنامƝ العمل             •
Ýاالستراتيجي والتنوع البيولوجي 

مشاركة المفوضية األوروبية في عملية إعداد استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية              •
Ýالمستدامة 

 
 
 
بحر المتوسط في تنفيذ االستراتيجية األوروبية لǘدارة المتكاملة          اشتراǁ خطة عمل ال     •

Ýللمناطق الساحلية 
التعاون مع المفوضية األوروبية لوضع استراتيجية لتنفيذ بروتوكول المنع وحاالت               •

ÝƏالطوار 
اشتراǁ خطة عمل البحر المتوسط في عملية إعداد االستراتيجية البحرية األوروبية                •

تم التƋكيد عليǌا في إعالن كاتانيا المعتمد في االجتماع الثالث عشر لألطراف            وتنفيذها كما   
 .المتعاقدة من أجل توفير إطار كلي يتناول حماية البيئة البحرية وصيانتǌا

 
صياƹة برنامƝ عمل للتعاون مع وكالة البيئة األوروبية ليعتمدǉ المكتب في أول اجتماع لǊ في عام                  -3

 .لتعاون المثمر الحالي بين خطة عمل البحر لمتوسط ووكالة البيئة األوروبية من أجل ترشيد ا2004
 
دعم التعاون مع وكاالت األمم المتحدة ذات العالقة بما في ذلǁ المنظمة البحرية الدولية ومكاتبǌا أو                 -4

ة الدولية  لجانǌا اإلقليمية وكذلǁ مع أمانات االتفاقيات البيئية مثل اتفاقية لندن والمنظمات الحكومي            
 ".البيئة من أجل أوروبا"األخرى مع األخذ في عين االعتبار نتائƝ عملية 

 
من (تعزيز التعاون مع مبادرة البحر األدرياتيكي والبحر األيوني وبرنامƝ تعاون المنطقة العربية               -5

امƝ األمم  خالل جامعة الدول العربية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لƺربي ƈسيا وبرن           
) المتحدة للبيئة والمكتب اإلقليمي لƺرب أفريقيا والمرفق المركزي األوروبي لشبكات البيانات البيئية           

 . وكلما كان ممكنا من خالل مذكرات تعاون في مجال األنشطة المشتركة
 
ات إعداد مشروعات مشتركة تقدم من أجل التمويل الخارجي من قبل المنظمات الحكومية الدولية ذ               -6

العالقة وال سيما مكاتبǌا أو لجانǌا اإلقليمية بما في ذلǁ برنامƝ المساعدة األوروبية                     
برنامƝ العمل البيئي لألولويات القصيرة ومتوسطة األجل وبرنامƝ األمم المتحدة              /المتوسطية

 .برنامƝ العمل العالمي وبرامƝ أخرى/للبيئة
 
كز اإلقليمي البيئي لشرق ووسط أوروبا والبرنامƝ        دعم التعاون مع المƌسسات اإلقليمية مثل المر        -7

 واالتفاقيات بمقتضMedWet   Ǐ للبحر البلطيقي و      21اإلقليمي للتعمير البيئي وبرنامƝ القرن       
 .     برنامƝ البحار اإلقليمية لألمم المتحدة واتفاقات وبرامƝ البحار اإلقليمية األخرى

 
األوروبية العربية لدعم التدريب وبناء القدرات بشƋن       وضع برنامƝ عمل مشترǁ مع مدرسة اإلدارة         -8

            Ʒا واإلطار القانوني واإلبالǌالمسائل ذات األهمية لألطراف المتعاقدة مثل إعداد المشروعات وإدارت
ودعم التعاون مع وكاالت األمم المتحدة ذات العالقة ومكاتبǌا أو لجانǌا اإلقليمية وكذلǁ أمانات                

 .منظمات الحكومية الدولية األخرىاالتفاقيات البيئية وال
 

Ǘǋƈ-ƹلƈ - 4- 2ǅريƢǑا ƅاǀرƪالǋ ميةǋǀير الحƷ Ɩماưالمن  
 
الموافقة علǏ القائمة المنقحة لشركاء خطة عمل البحر المتوسط الواردة في الوثيقة                      -1

UNEP(DEC)MED WG.228/Inf.6. 
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  :

معǌد التنمية  : مل البحر المتوسط  إدراج المنظمات ƹير الحكومية التالية في قائمة شركاء خطة ع           -2
) لبنان(واتحاد روابط الشمال من أجل التنمية المستدامة        ) اليونان(المستدامة إلدارة الموارد الطبيعية     

 Mediterranean SOS Network: اللذان نظر فيǌما المكتب مع منظمتين مقترحتين جديدتين        
 .رانا، ألبانياوالمركز البيئي لǘدارة والتكنولوجيا، تي) اليونان(

 
يعǌد إلǏ مكتب األطراف المتعاقدة أن يستعرض ويقرر، بعد التشاور مع األطراف المتعاقدة،                 -3

الطلبات تمشيا مع المعايير التي قررتǌا األطراف المتعاقدة وإخطارها بƋي تƺييرات في قائمة شركاء              
 .خطة عمل البحر المتوسط في اجتماعاتǌا العادية

 
 .مشاركة المجتمع المدني في اجتماعات األطراف المتعاقدةتعزيز وتيسير  -4
 
تشجيع مشاركة المجالƩ البلدية كوسيلة مǌمة للتƋكيد علǏ الوعي باالتفاقية ومزيد من حقوقǌا في                -5

 .المشاركة والمسƌولية في هذا الصدد
 
ر التنمية المستدامة   التسليم بالقطاع الخاƭ كالعب رئيسي في المسƌولية االجتماعية تمشيا مع تدابي           -6

، وبناء علǏ ذلǁ إشراǁ     "الƺرم علǏ الملوث  "التي اقترحتǌا القمة العالمية للتنمية المستدامة ومع مبدأ         
 .القطاع الخاƭ بالكامل في تنفيذ االتفاقية وبالتالي تعزيز حشد الموارد

 
األمانة من  يطلب

 
مية في البحر المتوسط بما في ذلǁ قائمة        دعم مزيد من تعاونǌا ومساعدتǌا إلǏ المنظمات ƹير الحكو         

شركاء خطة عمل البحر المتوسط وإيالء األولوية للمنظمات الفاعلة في شرق وجنوب البحر                 
 .المتوسط

 
Ǘǋƈ-ƹلƈ - 5 ƖاƳتماƜǗا 

 
األمانة من :   يطلب

 
رقاء  مواصلة عقد اجتماعات مشتركة لجǌات االتصال الوطنية لمركز األنشطة اإلقليمية للخطة الز             -1

ومركز األنشطة اإلقليمية لبرنامƝ األعمال ذات األولوية ومركز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة             
 .عن بعد بينما يجرى تعزيز إعدادها وتنسيقǌا

 
عقد اجتماعات مشتركة للمنسقين الوطنيين لمدبول وجǌات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية لǘنتاج              -2

لمكتسبة من البرنامجين في إطار تنفيذ برنامƝ العمل االستراتيجي من           األنظف ومشاركة الخبرة ا   
 .أجل تقديم المساعدة الضرورية للبلدان فيما يتعلق بخفض التلوث الصناعي

 
Ǘǋƈ-ƹلƈ - 6 يريةǉماƜة الǀارƪالمǋ ǎيرǉماƜال ǏƳǋالǋ مǘƳǕا 

 
األمانة من :   يطلب

  :

 
مات المتعلقة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة في       تعزيز المشاركة الجماهيرية والحصول علǏ المعلو      

 .المنطقة بصورة عامة وفي مجاالت أنشطة خطة عمل البحر المتوسط بصورة خاصة
 

األمانة من  يطلب
 
تجميع أنشطة خطة عمل البحر المتوسط في مجاالت اإلعالم والوعي والمشاركة الجماهيرية مع                -1

Ǐزيادة التركيز عل: 
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اعدة إلǏ البلدان لتعزيز المشاركة الجماهيرية والحصول علǏ المعلومات ونشرها          تقديم المس  •
Ýالعاملين الرئيسيين في المجتمع المدني ǁبينما يجرى تشجيع اشترا 

زيادة التعاون مع المǌنيين في مجال االتصاالت ووسائل اإلعالم وتنظيم حلقات عمل                •
Ýمواضيعية ونشر موضوعات ونشرات صحفية 

ملية إعداد منشور مستكمل عن حالة البيئة في منطقة البحر المتوسط بالتعاون مع              بدء ع  •
Ýالشركاء المعنيين 

توحيد أدوات إعالم خطة عمل البحر المتوسط معا وال سيما موقع ويب الخطة ومجلة                 •
أمواج المتوسط والمطبوعات األخرى مثل سلسلة التقارير التقنية لخطة عمل البحر               

   ǁالمتوسط وكذل          ǁوكذل Ýخدمات المكتبة ونظام نشر المعلومات لخطة عمل البحر المتوسط
إعداد ملخصات عن دراسات ووثائق خطة عمل البحر المتوسط ومراكزها باللƺات               

 .الرئيسية للخطة حسب االقتضاء
 

 البدء في إعداد منƝǌ استراتيجي لǘعالم والوعي الجماهيري والمشاركة الجماهيرية في سياق المادة             -2
 . من اتفاقية برشلونة15

 
Ǘǋƈ-ƹلƈ - 7 المالية üائƨالم 

 
الموافقة علǏ التحول إلǏ اليورو كعملة للتعǌدات ƹير المسددة عن السنوات السابقة كما تظǌر في                 -1

 .حالة جدول االشتراكات
 
 .حذف اسم يوƹوسالفيا من حالة جدول االشتراكات -2
 
ƹوسالفيا االشتراكية االتحادية السابقة من قبل البلدان        تشجيع تسوية المتƋخرات من جمǌورية يو       -3

 .2005المعنية بحلول عام 
 
   2005-2004الموافقة علǏ تكامل اشتراǁ اتحاد دولة الصرب ومنتينجرو في ميزانية فترة السنتين  -4
 
 .تشجيع استخدام مساهمة طوعية سنوية ودعمǌا -5
 
 .حة المقتر2005-2004الموافقة علǏ ميزانية  -6
 
 وجدول لألهداف المباشرة    2005-2004إعداد تقييم عن فعالية األنشطة المنجزة خالل الفترة            -7

 .واالنتǌاء النǌائي من األنشطة
 
 ، بالتعاون مع المكتب واألطراف المتعاقدة،        2007-2006إعداد مشروع ميزانية لفترة السنتين        -8

 .2005-2004ية علǏ أساƩ مبدأ استقرار الميزانية المتعلق بميزان
 
، ربط األنشطة بƋهداف واضحة يمكن       2007-2006عند إعداد مشروع ميزانية لفترة السنتين         -9

 .تقييمǌا مقابل أهداف االتفاقية وبروتوكوالتǌا والتعǌدات المتعلقة بالتنمية المستدامة
 

 الƴناƬر -ƙانيا
 

 منƲ التلǋ Ƙǋمǀاƺحتƈ  ǈلƙ-ƹانيا
 

 )مدبüǋ(در برية التلƘǋ مǅ مƬا ƈ - 1لƙ-ƹانيا
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  ƨياƨة البرنامج ǋالتنƨيƈ - 1-1Ƽلƙ-ƹانيا
 
 من أجل استكمال البرنامƝ      2004التوقيع علǏ اتفاقية استكǌولم والتصديق عليǌا بحلول عام             -1

 .االستراتيجي للبحر المتوسط واتفاقية استكǌولم بشƋن الملوثات العضوية المداومة
 
 بشƋن منع التلوث البحري     1972 المتعلق باتفاقية لندن لعام      1996التوقيع علǏ بروتوكول لندن لعام       -2

Ǌبواسطة إلقاء النفايات والمواد األخرى والتصديق علي. 
 

األمانة من :   يطلب
تستجيب الحتياجات بلدان   ) 2013-2006(تقييم برنامƝ مدبول وصياƹة مرحلة جديدة لمدبول           -1

الساحلي ومنعǊ ومكافحتǊ بما في ذلƈ ǁثار األنǌار        البحر المتوسط علǏ أساƩ تقييم التلوث البحري و       
وينبƺي أن يمثل البرنامƝ أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة من خالل دراسة             . علǏ البيئة البحرية  

الطرائق وƈثار تنفيذ المنƝǌ القائم علǏ أساƩ النظام اإليكولوجي كƎطار إلدارة مدبول والعناصر               
وسط مع األخذ في االعتبار خطة تنفيذ جوهانسبيرج وتشريع االتحاد          األخرى لخطة عمل البحر المت    

 .األوروبي واستراتيجية حماية البيئة البحرية وصيانتǌا وتشريعات وقدرات البلدان المعنية
 
األخذ في عين االعتبار طوال تنفيذ برنامƝ العمل االستراتيجي خطة تنفيذ جوهانسبيرج وال سيما                -2

 وتشجيع الطاقة المتجددة والمياǉ واإلصحاح والترتيبات المالية الجديدة كمساهمة          كفاءة الطاقة : قضايا
 .في استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة

 
المتبرعين لتنفيذ أهداف برنامƝ العمل       /صياƹة وبدء مشروعات إضافية ممكنة مع الشركاء          -3

 .ديرين الوطنيين لمدبولاالستراتيجي والتفاوض بشƋنǌا بالتشاور مع الم
 
استكشاف طرق لضمان زيادة مشاركة األطراف المتعاقدة واألطراف الفاعلة األخرى في أنشطة               -4

 :مدبول من خالل االشتراǁ في
 

 • Ýا مدبولǌتحديد األنشطة والقضايا التي يتصدى ل 
طنيون لمدبول  إعداد مشاريع وثائق تقنية وخاصة بالسياسة تقدم لينظر فيǌا المديرون الو            • 

المسƌول ) المراقبين(أو المراقب   ) الرائدة(الرائد  ) البلدان(يمكن تحقيقǌا بواسطة تحديد البلد        
 . عن االضطالع بمثل هذǉ المǌمة أو المǌمات) المسƌولين(

 
  تنƻيƤ برǋتüǋǀǋ المƬادر البرية ǋبرنامج الƴمü اƨǗتراتيƈ - 1-2ǏƜلƙ-ƹانيا

 
صدي لتلوث المناطق البحرية والساحلية من أنشطة برية كجزء من تنفيذ           إعداد خطط عمل وطنية للت     -1

 وأن تركز علǏ    2005برنامƝ العمل االستراتيجيÝ وينبƺي أن تكون الخطط قيد التشƺيل بحلول عام            
األقل علǏ مواقع خطر التلوث المحددة وأن تƋخذ في عين االعتبار أهداف برنامƝ العمل                    

     Əالمباد ǁا مدبول ومركز األنشطة          االستراتيجي وكذلǌية والخطط اإلقليمية التي وضعǌالتوجي
 .اإلقليمية لǘنتاج األنظف

 
اعتماد المنƝǌ الذي اقترحتǊ األمانة في الخطة اإلقليمية من أجل خفض الطلب علǏ األكسوجين                 -2

علǏ  2010 في المائة من المصادر الصناعية واعتبار التاريخ المستǌدف هو عام            50الحيوي بنسبة   
 ويطلب من األمانة استكمال البيانات والمعلومات الواردة في         2007أن يجرى استعراضǊ في عام      

 .الخطة علǏ أساƩ ميزانيات خط األساƩ الوطني إلطالق الملوثات
 

 :مذكرة تفسيرية
)                             

                            
                              

الخطة االعتبار في األخذ مع الصناعية من المصادر الحيوي األكسوجين Ǐعل الطلب خفض تحقيق يتعين
موناكوال في عشر الثاني االجتماع في المتعاقدة األطراف Ǌاعتمدت الذي االستراتيجي العمل Ɲلبرنام تشƺيلية

عمليات تنفذ أن تستǌدف التي الوطنية العمل خطط إلعداد التوجيǌية Əالمباد في الموجودة المرونة وتدابير
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        /      
       

الوطنية          للمعايير تمتثل ال التي الصناعية في المواقع فقط العالقة    و الخفض ذات الدولية استعراض.  أو وينفذ
عام بحلول الخطة تنفيذ في المحرز  ).  2007التقدم

 
  الرƬد      ƈ - 1-3لƙ-ƹانيا

 
اعتبار الرصد أداة ضرورية لتقييم التلوث ومكافحتǊ وكذلǁ فعالية التدابير المتخذة في إطار التنمية                

ذها وتشƺيلǌا باستمرار بما في ذلǁ برنامƝ التخثث         المستدامة، وبالتالي صياƹة برامƝ رصد وتنفي     
                  ǉحالة الميا Ɲتقييم نتائ ǁا مع مدبول بما في ذلǌالمعتمد حديثا طبقا لألهداف والطرق المتفق علي

 .الساحلية والبحرية
 

  اǕبƈ - 1-4Ƶǘلƙ-ƹانيا
 
 .تǊ األمانةاعتماد مفǌوم نظام اإلبالƷ عند تنفيذ برنامƝ العمل االستراتيجي كما اقترح -1
 
النظر في الوثيقة المحتوية علǏ مبادƏ توجيǌية الستخدام استمارات سجل إطالق الملوثات ونقلùǌا              -2

)UNEP(DEC)/MED WG.233/2 ( نƋا بشǌ1: "ومرفقات "   ÝƷالرموز التي  " 2"استمارة اإلبال
     ÝƷسجل إطالق الملو     " 3"تستخدم لملء استمارة اإلبال Ʒالقطاعات الصناعية إلبال   Ýاǌ4"ثات ونقل "

قائمة المواد التي تم إطالقǌا في األرض والمياǉ والǌواء إلبالƷ السجل علǏ أساƩ وضع نظم وطنية                
 .لسجل إطالق الملوثات ونقلǌا

 
 .تكامل مفǌوم سجل إطالق الملوثات ونقلǌا كجزء من السياسة البيئية الوطنية -3
 
لمƌثرة األخرى شركاء مǌمين في تنفيذ المشروعات       اعتبار الروابط البيئية والصناعية واألطراف ا      -4

 .التجريبية الوطنية لسجل إطالق الملوثات ونقلǌا
 
استكشاف طرق لتكامل الشركات الصƺيرة ومتوسطة الحجم بالكامل في نظام سجل إطالق الملوثات              -5

 .ونقلǌا
 

األمانة من :   يطلب
 
 .ي تنفيذ برنامƝ العمل االستراتيجيبدء مشروعات تجريبية الختبار جدوى نظام اإلبالƷ ف -1
 
مواصلة تقديم المساعدة إلǏ بلدان البحر المتوسط لتنفيذ مشروعات تجريبية وطنية لسجل إطالق                -2

ألبانيا والجزائر ولبنان والجماهيرية العربية الليبية      : يشمل المستفيدون المحتملون  (الملوثات ونقلǌا   
Ʃرب وتونƺوالم .( 

 
 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية      –المركز الدولي للعلم والتكنولوجيا العالية      دعم التعاون مع     -3

 .لتنفيذ نظم سجل إطالق الملوثات ونقلǌا في المستقبل
 
تعزيز برامƝ االتصاالت اإلقليمية في ميدان سجل إطالق الملوثات ونقلǌا من خالل إقامة شبكات                -4

 .إقليمية لنشر المعلومات
 
همية استدامة إبالƷ سجل إطالق الملوثات ونقلǌا، يتعين مواصلة العمل مع مشروع                نظرا أل  -5

 .اإلسكندرية مع األخذ في االعتبار إمكانية تƺطية صناعات إضافية
 

  ƈنƯƪة متƴلƾة بتنƻيƤ برǋتüǋǀǋ اǕلƾاƈ - 1-5ƅلƙ-ƹانيا
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عية التي اقترحتǌا األمانة    اعتماد مبادƏ توجيǌية بشƋن إلقاء المنصات والǌياكل األخرى االصطنا          -1
 .والتي أعدت بالتشاور الوثيق مع السلطات الوطنية

 
توفير المعلومات إلǏ األمانة بشƋن اإلجراءات المستخدمة علǏ المستوى الوطني إللقاء المواد                -2

التي ) التصاريƠ الصادرة وتعريف المواد الخاملة واختيار المواقع وما إلǏ ذلǁ         (الجيولوجية الخاملة   
 .تستخدم كƋساƩ لالنتǌاء من مشروع المبادƏ التوجيǌية الحالية

 
األمانة من  يطلب

 
 .البدء في إعداد مبادƏ توجيǌية لوضع المسƋلة لƺرض ƹير إلقاء الشعب االصطناعية -1
 
 
 
 
متابعة التطورات الدولية، وال سيما علǏ مستوى اتفاقية لندن، المتعلقة بƎعداد مبادƏ توجيǌية بشƋن                -2

لقاء المواد الجيولوجية الخاملة وجمع المعلومات عن الممارسات الوطنية وتنسيق مشروع المبادƏ             إ
التوجيǌية الحالية واالنتǌاء منǌا التي أعدتǌا األمانة وتقديمǌا فيما بعد إلǏ األطراف المتعاقدة                 

 .العتمادها
 

 )اǋƯ ƖǗارƍ التلƘǋ البحرǎالمرƦǀ اƽǕليمǏ لƨǘتƜابة لح(منƲ التلǋ Ƙǋمǀاƺحتƈ - 2  ǈلƙ-ƹانيا
 
دعم إعداد استراتيجية لمنع التلوث البحري من السفن واالستجابة لǊ من أجل أن يعتمدها االجتماع                 -1

 .2005الرابع عشر لألطراف المتعاقدة في عام 
 
دعم جǌود المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارƏ التلوث البحري في تطوير أنشطة الرصد في               -2

 .ر المتوسط الكتشاف التلوث ومنعǊ ومكافحتǊ تمشيا مع االتفاقيات والقواعد الدولية ذات العالقةالبح
 
دعم تنفيذ المشروعات المقترحة لتقييم حركة النقل البحري في البحر المتوسط والمخاطر المرتبطة               -3

 ).التصريف ƹير المشروع(بǌا ومنع عمليات التلوث 
 
 .يمي بشƋن منع التلوث من أنشطة قوارب النزهة في البحر المتوسطدعم إعداد صǁ قانوني إقل -4
 
توفير موارد بشرية إضافية للمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارƏ التلوث البحري لǘيفاء                -5

 .بواليتǊ سواء بواسطة إعارة موظفين مǌنيين إلǏ المركز أو التكفل بتوظيفǌم
 

األمانة من :   يطلب
 
ة مراسلي المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارƏ التلوث البحري لتشمل             التوسع في شبك   -1

 .السلطات الوطنية المسƌولة عن شƌون النقل البحري
 
مواصلة عملية إعداد استراتيجية لمنع التلوث البحري من السفن واالستجابة لǊ بالتعاون الوثيق مع                -2

لدولية واالتحاد األوروبي والعاملين في المجال      السلطات الوطنية ذات الصلة والمنظمات الحكومية ا      
 .االجتماعي االقتصادي والبيئي

 
البدء في إعداد ودراسة جدوى مشروع صǁ قانوني إقليمي بشƋن منع التلوث من أنشطة قوارب                  -3

 بناء علǏ   2004النزهة في البحر المتوسط وتنظيم اجتماع خبراء وطنيين قانونيين وتقنيين في عام             
ǁذل. 
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 اǕنتاƚ األنƈ - 3 ƹưلƹ-نياƙا
 

األمانة من :   يطلب

  :

 
إعادة تكييف دور مركز األنشطة اإلقليمية لǘنتاج األنظف كƋداة لتحقيق التنمية المستدامة من قبل                -1

Ǌتقييم Ʃأسا Ǐالعمل االستراتيجي وعل Ɲالصناعة في البحر المتوسط في إطار تنفيذ برنام. 
 
ة اإلقليمية لخفض توليد النفايات الخطرة من المنشƉت الصناعية          اعتماد المنƝǌ المقترح في الخط     -2

 ويطلب من األمانة استكمال     2007 واستعراضǊ في عام     2010 في المائة بحلول عام      20بنسبة  
البيانات والمعلومات الواردة في الخطة علǏ أساƩ ميزانيات خط األساƩ الوطني إلطالق                 

 .الملوثات
 
 

 :مذكرة تفسيرية
النفايات الخطرة الصناعية المولدة في      كمية" (عامل توليد النفايات الخطرة    "ض المستǌدف إلǏ  يشير الخف (

وينبƺي أن تعمل البلدان نحو تحقيق األهداف من خالل تنفيذ خطط            ) عالقتǌا بƎجمالي الناتƝ المحلي باليورو    
عاقدة في االجتماع الثاني عشر     العمل الوطنية علǏ أساƩ االستراتيجية التشƺيلية التي اعتمدتǌا األطراف المت         

 علǏ أساƩ تدابير المرونة الواردة في المبادƏ التوجيǌية إلعداد خطط عمل وطنية             2001في موناكو في عام     
وينفذ استعراض التقدم المحرز في     . تƋخذ في االعتبار مستوى االمتثال لمولدي النفايات للتشريعات المطبقة         

 ).2007تنفيذ الخطة في عام 
 

م األمانةيطلب  ن
 
مساعدة البلدان في تنفيذ الخطة اإلقليمية لخفض توليد النفايات الخطرة من المنشƉت الصناعية وال                -1

 :سيما
 

التƋكد من البيانات الواردة في الخطة علǏ أساƩ ميزانيات خط األساƩ الوطني الذي                 -أ
Ýالعمل االستراتيجي Ɲا برنامǌيتطلب 

 إطارها القانونيÝمساعدة البلدان في استعراض  -ب 
 دراسة اǓلية المالية المطلوبة لتنفيذ الخطةÝ -ج 
 .االستعراض الدوري للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة -د 

 
 .  تشجيع تبادل المعرفة بين مختلف العاملين الذين يقومون بدور مƌثر في بيئة البحر المتوسط -2

      
الكفاءة اإليكولوجية في البحر المتوسط علǏ المستويات        التعاون في المبادرات الǌادفة إلǏ انتشار         -3

اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو الوطنية أو المحلية مع األخذ في االعتبار القضايا ذات األولوية التي                 
وضعǌا برنامƝ العمل االستراتيجي ولجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة وبرامƝ وأنشطة خطة             

 .رى ذات العالقةعمل البحر المتوسط األخ
 
دعم التعاون مع برامƝ وعناصر خطة عمل البحر المتوسط األخرى وال سيما مع مدبول من أجل                  -4

 .تنفيذ برنامƝ العمل االستراتيجي
 

 التنƱǋ البيǋلǋ ǏƜǋالمناƼƯ المتمتƴة بحماية ƢاƬة  باƙ-ƅانيا
 

 ƜمƲ البياناǋ Ɩالتƾييم الدǋرǎ للحالة 1 - باƙ-ƅانيا
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الختيار مواقع  ) األرضية وفي األراضي الرطبة   (ائمة المرجعية ألنواع الموائل الساحلية      اعتماد الق  
كما وافق عليǌا اجتماع جǌات اتصال المناطق المتمتعة بحماية خاصة إلدراجǌا في قوائم الجرد                

 .الوطنية للمواقع الطبيعية ذات األهمية للصيانة، واستخدام التصنيف كمƌشر
 

األمانة من  يطلب
 
الختيار مواقع  ) األرضية وفي األراضي الرطبة   (تكامل القائمة المرجعية ألنواع الموائل الساحلية         -1

إلدراجǌا في قوائم الجرد الوطنية للمواقع الطبيعية ذات األهمية للصيانة في االستمارة المعيارية               
 .إلدخال البيانات وتوفير المساعدة للبلدان الستخدامǌا

 
في القيام بدراسات حالة لقوائم جرد المواقع الطبيعية ذات األهمية للصيانة باستخدام            مساعدة البلدان    -2

 .   االستمارات المعيارية إلدخال البيانات
 

 التƯƢيǋ ƯاǕدارة 2 - باƙ-ƅانيا
 

  تنƻيƯƯƢ Ƥ الƴمü 1-2 - باƙ-ƅانيا
 
المالئمة للتنفيذ العاجل   دعوة جميع األطراف المعنية إلǏ عقد اجتماع مستوى عالي لتحديد الطرق              -1

إلجراءات الحماية الفعالة لفقمة البحر المتوسط علǏ أساƩ تقارير فريق الخبراء الذي عقدة مركز               
 .2002األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة في عام 

 
 .توسطتعزيز إنشاء مناطق محمية إذا لزم األمر في المناطق التي تتركز فيǌا فقمة البحر الم -2
 
 .اتخاذ الخطوات الضرورية من أجل التطبيق الفعال لخطة العمل بما في ذلǁ حماية موائل السلحفاة -3
 
اإلحاطة علما بالمبادƏ التوجيǌية لتحسين مراكز إنقاذ السلحفاة البحرية باعتبارها أداة إضافية                -4

وينبƺي علǏ  . لزم األمر لخفض وفياتǌا وزيادة الوعي الجماهيري ودعم إنشاء مراكز إنقاذ إذا             
 . المراكز القائمة إتباع المبادƏ التوجيǌية الواردة أعالǉ حسب االقتضاء

 
5-       ùية لǌالتوجي Əاإلحاطة علما بالمبادACCOBAMS -      مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة

امة مثل هذǉ   بحماية خاصة من أجل إقامة شبكات وطنية للثدييات الجانحة علǏ الشواطƐ وتعزيز إق            
 .الشبكات علǏ المستوى الوطني

 
اإلحاطة علما بالوثيقة بشƋن توصيات من أجل مدونة سلوǁ رقابة الحيتان في البحر المتوسط                  -6

مركز األنشطة اإلقليمية    و ACCOBAMSوالتوصية باستخدام المبادƏ التوجيǌية التي انتǌت منǌا        
 .للمناطق المتمتعة بحماية خاصة

 
 .ACCOBAMSاف التي لم تفعل ذلǁ إلǏ اǓن االنضمام إلǏ دعوة األطر -7
 
 و  Tursiops truncatusتعزيز برامƝ البحوث لتحديد المناطق الحرجة التي تǌدد عشائر               -8

Delphinus delphis واكتشاف مناطق مشتي Balaenoptera physalus. 
 
ويم خطة العمل لصيانة النباتات     اتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ األنشطة المتصورة في تنفيذ تق          -9

 .البحرية في البحر المتوسط في إطار المواعيد النǌائية المبرمجة
 

 من خطة العمل لصيانة النباتات البحرية في البحر المتوسط، لقب            26 و   25منƠ، طبقا للفقرتين     -10
 Nautilusمنتسب لخطة عمل المركز الوطني اليوناني للبحوث البحرية ولقب شريǁ لخطة عمل              

 ).إيطاليا(
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األمانة من  يطلب
 
للحماية الفعالة لفقمة البحر المتوسط علǏ أساƩ       توفير المساعدة إلǏ البلدان لتنفيذ األعمال العاجلة         -1

تقارير فريق الخبراء الذي عقدة مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة في عام               
2002. 

 
 . فقمة البحر المتوسط لتقديمǊ إلǏ االجتماع القادم لألطراف المتعاقدةإعداد تقرير تقييم حالة -2
 
 .ترجمة دليل الصيادين إلǏ اللƺات المحلية وتكييفǊ مع الظروف الوطنية -3
 
 .تنظيم حلقة عمل لتنسيق مقاييƩ برامƝ وضع البطاقات ومركزية المعلومات -4
 
حر المتوسط التابع لمنظمة األƹذية والزراعة       إقامة تعاون مع المجلƩ العام لمصايد أسماǁ الب          -5

لالضطالع بحمالت تثقيفية للصيادين لتناول السلحفاة التي يتم صيدها عرضيا وإطالقǌا وتسجيلǌا             
 .بطريقة صحيحة

 
إنشاء موقع ويب دائم يجمع البيانات المتاحة ذات األهمية لصيانة السلحفاة البحرية في البحر                   -6

موقع مƌتمر البحر المتوسط ويشمل نشرة للبحر المتوسط كما أوصت           وسوف يستخدم   . المتوسط
 .بذلǁ خطة العمل

 
 .تنظيم المƌتمر الثاني للبحر المتوسط بشƋن السلحفاة البحرية بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة -7
 

 :مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة - ACCOBAMSوفي إطار تعاون 
 
دة البلدان في إنشاء شبكات وطنية للسلحفاة الجانحة علǏ الشواطƐ ومحاولة إقامة شبكة إقليمية              مساع -8

 .ACCOBAMSبالتعاون مع أمانة 
 
 .مساعدة البلدان في وضع خطط عمل وطنية لصيانة الثدييات البحرية -9
 

 متوافقة أكثر مع    مساعدة البلدان في تعزيز ممارسات وأنشطة الصيادين لتشمل أنشطة بديلة تكون            -10
 .صيانة عشائر الدلفن

 
التعاون مع المنظمات ذات العالقة في تقييم مستوى وكفاءة الصيد العرضي لعشائر الثدييات في                 -11

 .مصايد أسماǁ البحر المتوسط
 

خطة عمل صيانة النباتات البحرية في البحر المتوسط وإعداد تقرير عن هذا الموضوع              تقييم تنفيذ    -12
 .Ǐ االجتماع القادم لجǌات االتصال الوطنية للمناطق المتمتعة بحماية خاصةليقدم إل

 
  Ƴ ƯƯƢ ƲƮǋمƜ üديدة 2-2 - باƙ-ƅانيا

 
في البحر المتوسط،   ) Chondrichthyans(اعتماد وتنفيذ خطة عمل لصيانة األسماǁ الƺضروفية         -1

 األخرى وال سيما اتفاقية     حسب االقتضاء، ومقترحات صيانة هذǉ األنواع من قبل الǌيئات الدولية          
حظر االتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المǌددة باالنقراض ومشورة هيئات               

 .مصايد األسماǁ المالئمة
 
اعتماد وتنفيذ خطة عمل صيانة أنواع الطيور الواردة في المرفق الثاني لبروتوكول المناطق                  -2

 .ولوجيالمتمتعة بحماية خاصة والتنوع البي
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 .اعتماد خطة عمل إدخال األنواع واألنواع المكتسحة في البحر المتوسط وتنفيذها -3
 

األمانة من  يطلب
 
 :تعزيز تنفيذ األعمال المنصوƭ عليǌا في خطة العمل طبقا لجدولǌا الزمني -1

 • Ýإقامة شبكة ودليل للمتعاونين 
"لمصيد تجاريا واألنواع التي تلقيÝ      رصد إنزال ا  " 1" "دعم تعريف البروتوكوالت من أجل     • 

2 "Ýددة باالنقراض والمحميةǌتسجيل البيانات عن األنواع النادرة والم 
 • Ýالمساهمة في الحمالت اإلعالمية ونشر مواد الوعي الجماهيري 
وضع مبادƏ توجيǌية لخفض وجود أنواع حساسة في الصيد العرضي وإطالقǌا إذا تم                • 

  باللƺات المالئمةÝصيدها وإعدادها ونشرها
 • Ýضروفية في البحر المتوسطƺال ǁتنظيم ندوة عن األسما 
 .أو دعم الحالية/دعم إنشاء قواعد بيانات مركزية و • 

 
العمل بالتعاون مع شركاء خطة العمل في تنفيذ األعمال المنصوƭ عليǌا في خطة العمل طبقا                  -2

 .للجدول الزمني للتنفيذ
 
 . المنصوƭ عليǌا في خطة العمل طبقا للجدول الزمني للتنفيذتعزيز تنفيذ األعمال -3
 

 اǘƳǕم الƜماǉيرǎ 3 - باƙ-ƅانيا
 

األمانة من :   يطلب
 

                   ǁنشر المعلومات عن األنشطة المنفذة وال سيما من خالل إعداد مواد في أشكال مختلفة بما في ذل
 مركز األنشطة اإلقليمية    وما إلǏ ذلǁ وتحسين موقع ويب     ) CD-ROMs(أشكال إلكترونية جديدة    

 .للمناطق المتمتعة بحماية خاصة واستكمالǊ بانتظام
 

 اƢتيار ƋǋنƪاƋǋ ƅدارة مناƼƯ متمتƴة بحماية ƢاƬة Ƥاǉƈ Ɩمية للبحر المتƯƨǋ 4 - باƙ-ƅانيا
 
بحث إمكانية االتصال بالمنظمة البحرية الدولية القتراح عدد من المناطق المتمتعة بحماية خاصة               -1

همية للبحر المتوسط لتعيينǌا مناطق بحرية ذات حساسية خاصة وتقييم ما إذا كانت الحالة               ذات األ 
 .القانونية الحالية للبحر المتوسط تسمƠ بƎنشاء مناطق بحرية ذات حساسية خاصة

 
 :إدراج المواقع التالية في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط -2
 

 CabreraÝة الوطنية البحرية األرضية ألرخبيل الروض • 
 • Acantilados de Maro-Cerro Gordo. 

 
المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط في حالة                 وضع خطط طوارƏ لحماية      -3

 .التلوث العرضي
 
ة خاصة ذات األهمية       اعتماد معايير وإجراءات لمنح دبلوم البحر المتوسط للمناطق المتمتعة بحماي                    -4

 . المتصورة في المرحلة الثانية لخطة عمل البحر المتوسطللبحر المتوسط
 

األمانة من :   يطلب
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مناطق متمتعة بحماية خاصة ذات أهمية      التعاون مع المنظمة البحرية الدولية من أجل البدء في تعيين            -1
 .للبحر المتوسط آمناطق بحرية ذات حساسية خاصة

 
 .بلدان في تحسين إدارة المناطق البحرية المحميةمساعدة ال -2
 
 .مساعدة البلدان في إعداد خطط طوارئ لحماية المناطق البحرية المحمية وتنفيذها -3
 

 أنشطة التدریب المتعلقة بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة وصيانة األنواع 5 - باء-ثانيا
 
نيف وتعزيز تنفيذها على المستويين الوطني                 اإلحاطة علما بمبادرة البحر المتوسط بشأن التص                     -1

 .واإلقليمي
 
 .دعوة الممثلين عن المنظمات الدولية واإلقليمية المعنيين للمشارآة في تنفيذ هذه المبادرة -2
 
تعزيز تدريب أخصائيي التصنيف من خالل دعوة المؤسسات الجامعية المعنية على تشجيع التخصص                 -3

أو ثنائية لتشجيع     /التصنيف ومن خالل تنظيم نظم للتعاون وطنية و                في الدراسات العليا في مجال            
 ).زماالت ومنح وما إلى ذلك(الطالب على التخصص في التصنيف 

 
األمانة من :   يطلب

 
وضع برنامƝ تدريب إقليمي، من خالل التعاون الثنائي والقنوات المالئمة األخرى، بشƋن إدارة                 -1

 . الحالية علǏ المستويين الوطني واإلقليمي في عين االعتبارالمناطق المحمية مع أخذ المبادرات
 
االتصال بالمنظمات الدولية ذات العالقة والتعاون معǌا في تنفيذ مبادرة البحر المتوسط بشƋن                 -2

 .التصنيف وال سيما من خالل دورات تدريبية ألخصائيي التصنيف
 

نة التنƱǋ البيǋلǏƺ ǏƜǋ منƾƯة البحر       مƪرƱǋ لƲƮǋ برنامج Ƴمü اƨتراتيǏƜ لƬيا       6 - باƙ-ƅانيا
 Ưƨǋالمت)ǏƜǋلǋالبي Ʊǋالتنǋ ǏƜتراتيƨǗا üمƴبرنامج ال( 

 
 

اعتماد برنامƝ عمل استراتيجي لصيانة التنوع البيولوجي في منطقة البحر المتوسط واتخاذ التدابير               
 .الضرورية لتنفيذǉ علǏ المستويين الوطني واإلقليمي

 
األمانة من :   يطلب

 
 العمل المنصوƭ عليǊ في فصول المتابعة لبرنامƝ العمل االستراتيجي والتنوع البيولوجي فيما             تنفيذ 

يتعلق بالمرحلة التمǌيدية وبدء برنامƝ العمل االستراتيجي والتنوع البيولوجي وتحديد اǓليات الثنائية            
 .لوجي وتنفيذǉومتعددة األطراف من أجل تيسير تمويل برنامƝ العمل االستراتيجي والتنوع البيو

 
 التƴاǋ ǅǋالتƦƇر 7 - باƙ-ƅانيا

 
تيسير االتصاالت مع العمليات اإلقليمية الحكومية الدولية التي يمكن أن تساعد في تنفيذ األعمال                 

 . المتفق عليǌا في سياق بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي
 

األمانة من :   يطلب
 

ة لتنفيذ األعمال الوطنية واإلقليمية وتحديد الفرƭ اإلضافية للتنفيذ المشترǁ           دعم الشراكات الحالي   
 .وجمع األموال مع الشركاء الدوليين والوطنيين وبالتالي زيادة التعاون والتƉزر
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 اǕدارة المƨتدامة للمناƼƯ الƨاحلية  Ɯيم-ƙانيا
 

 اǕدارة المƨتدامة للمناƼƯ الƨاحلية Ɯ - 1يم-ƙانيا
 
لطات ذات العالقة إلǏ تحسين تنفيذ توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة بشƋن              حث الس  -1

 .التنمية المستدامة للمناطق الساحلية
 
أو تحسين التشريعات الوطنية لǘدارة الساحلية المستدامة مع أخذ          /مواصلة الجǌود في اعتماد و      -2

        Ɲمركز األنشطة اإلقليمية لبرنام ǉاألعمال ذات األولوية والمنظمات الدولية األخرى      العمل الذي نفذ
 .في عين االعتبار

 
3-              Ɲدارة المستدامة للمناطق الساحلية من أجل وضع استراتيجيات وبرامǘدعم األنشطة دون اإلقليمية ل

 ).مثل خطة عمل البحر األدرياتيكي(وخطط عمل ومشروعات في مجاالت ذات عالقة دون إقليمية 
 

األمان من :   ةيطلب
 
 
 
دعم البلدان ومساعدتǌا في تنفيذ منǌجيات اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واالضطالع بدراسات             -1

مواضيعية من أجل وضع مبادƏ توجيǌية ذات عالقة وخطط عمل بشƋن المناظر الطبيعية الساحلية              
 .والتمويل المستدام ألنشطة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

 
 . البلدان علǏ إعداد تقاريرها الوطنية بشƋن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحليةمساعدة -2
 
االضطالع بƎجراء التحليالت الضرورية وإعداد تقرير عن حالة شواطƐ البحر المتوسط ووضع               -3

 .خطة إقليمية لمكافحة تƉكل السواحل
 
ة وال سيما نظم المعلومات      مواصلة وضع أدوات وصكوǁ لǘدارة المتكاملة للمناطق الساحلي          -4

الساحلية والتقييم البيئي السريع للسواحل وتقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي في البيئات              
الساحلية واألدوات االقتصادية لǘدارة الساحلية وتقييم قدرة حمل السياحة وخطط اإلدارة المتكاملة             

 .للمناطق الساحلية وأحواض األنǌار
 
اعدة البلدان في وضع مبادرات دون إقليمية لǘدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واإلدارة المتكاملة             مس -5

 .للمناطق الساحلية وأحواض األنǌار مع األخذ في االعتبار خلق تƉزر مع مبادرات مماثلة
 

 تنƻيƤ برامج Ƌدارة المناƼƯ الƨاحلية Ɯ - 2يم-ƙانيا
 
رƭ وسلوفينيا إلǏ مواصلة جǌودها لدعم تنفيذ مشروعات برامƝ          دعوة السلطات في الجزائر وقب     -1

إدارة المناطق الساحلية في بلدانǌا ودعوة المƺرب وأسبانيا إلǏ بدء األنشطة األولية لƺرض بدء                
 .مشروعات في بلديǌما

 
 تنفيذ  مشروعات برامج إدارة المناطق الساحلية     مناشدة السلطات في البلدان التي تم االنتǌاء فيǌا من           -2

أنشطة المتابعة من خالل ضمان الموارد المالية والبشرية الضرورية بدعم من خطة عمل البحر                                 
 .مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامƝ األعمال ذات األولويةالمتوسط و

 
مشروعات برامƝ إدارة المناطق الساحلية أن تقترح مشروعات وتعد         دعوة البلدان التي لم توجد فيǌا        -3

أما البلدان التي نفذت فيǌا مشروعات برامƝ إدارة المناطق الساحلية فتدعي            . وى عنǌا دراسات جد 
إلǏ النظر في مشروعات جديدة علǏ ضوء توصيات االستراتيجية المقترحة لǘدارة المتكاملة               
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  :

برامƝ إدارة المناطق الساحلية مع األخذ في االعتبار األنواع الجديدة لمشروعات           / للمناطق الساحلية 
       .  امƝ إدارة المناطق الساحليةبر

 
األمانة من  يطلب

 
برامƝ إدارة المناطق الساحلية تحت     تنسيق أنشطة خطة عمل البحر المتوسط فيما يتعلق بمشروعات           -1

المسƌولية الشاملة لوحدة التنسيق بما في ذلǁ وضع أنواع جديدة لمشروعات برامƝ إدارة المناطق               
 .العابرة للحدودالساحلية مثل المشروعات 

 
إعداد دراسات جدوى لبرامƝ واتفاقات برامƝ إدارة المناطق الساحلية لتنفيذ مشروعات برامƝ إدارة              -2

 .المناطق الساحلية لخطة عمل البحر المتوسط والمشروعات التي تقرر تنفيذها
 
ة لخطة عمل البحر    االقتراح علǏ البلدان التي انتǌت فيǌا مشروعات برامƝ إدارة المناطق الساحلي            -3

أو تكييف الحالية من أجل اإلدارة البيئية التي تمكن متابعة برامƝ           /المتوسط استخدام أدوات جديدة و    
إدارة المناطق الساحلية ومساعدة البلدان في إعداد مشروعات قابلة للبقاء لمواصلة االنتǌاء من                

 .سطمشروعات برامƝ إدارة المناطق الساحلية لخطة عمل البحر المتو
 
 
  
 

مƨتƾبƋ üدارة المناƼƯ الƨاحلية ǋبرامج Ƌدارة المناƼƯ الƨاحلية ƯƋ Ǐƺار ƈنƯƪة ƯƢة              Ɯ - 3يم-ƙانيا
Ưƨǋالبحر المت üمƳ 

 
إعداد استراتيجيات وبرامƝ إقليمية ووطنية ومحلية لǘدارة المتكاملة للمناطق الساحلية باستخدام              

متكاملة للمناطق الساحلية والعمل علǏ اعتماد        المنǌجيات واألدوات والصكوǁ لتنفيذ اإلدارة ال       
استراتيجية إقليمية لǘدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وبرنامƝ إدارة المناطق الساحلية في عام               

2005. 
 

األمانة من :   يطلب
 

إعداد، بالتشاور مع األطراف المƌثرة اإلقليمية وبالتنسيق مع وحدة التنسيق وعناصر خطة عمل                
توسط المعنية، استراتيجية إقليمية لǘدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وبرنامƝ إدارة             البحر الم 

 .المناطق الساحلية وضمان تƉزر قوي مع استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة
 

 بناƅ الƾدراǋ ƖالتدريƜ - 4 ƒيم-ƙانيا
 

األمانة من :   يطلب
 

ات الوطنية والمحلية من خالل دورات تدريبية تقليدية        مواصلة الدعم المƌسسي وبناء قدرات المƌسس     
وتقوم علǏ أساƩ اإلنترنت ومƌتمرات إقليمية وحلقات عمل بشƋن القضايا االستراتيجية                 

 .والمواضيعية ذات العالقة باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
 

 نƪر المƴلǋماǋ ƖالƜ - 5  ǏƳǋيم-ƙانيا
 

األمانة من :   يطلب
 

اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خالل ƈلية تبادل المعلومات          دل المعلومات بشƋن    مواصلة تبا  
ومساعدة البلدان علǏ إعداد ƈلياتǌا لتبادل المعلومات من أجل اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية               
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عية واالحتفاظ بالمعلومات علǏ موقع ويب وإصدار ونشر المبادƏ التوجيǌية والدراسات المواضي            
 .ونتائƝ البرامƝ واإلنجازات األخرى

 
 تǀامü البيئة ǋالتنمية  داƙ-üانيا

 
1-              ǉاء من تقرير البيئة والتنمية في البحر المتوسط ونشرǌوالمطبوعات المتفرعة  (المساهمة في االنت

Ǌير اإلنجليزية والفرنسية) عنƹ ات أخرىƺل Ǐا، إذا لزم األمر، إلǌوترجمت. 
 
الخطة الزرقاء التي تتناول تكامل البيئة والتنمية       /ثائق خطة عمل البحر المتوسط    ضمان نشر واسع لو    -2

فيما بين السلطات   ) إدارة الطلب علǏ المياǉ والتجارة الحرة والبيئة في السياق األوروبي المتوسطي          (
 .المختصة والǌيئات المǌنية

 
 .تدامة والزراعة والتنمية الريفيةدعم األنشطة المتعلقة بالتمويل والتعاون من أجل التنمية المس -3
 
تحسين تنفيذ توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة المتعلقة بالمƌشرات وتقييم التقدم                -4

 .والصعوبات التي تم مواجǌتǌا
 
 
 
 
 والعمل علǏ إبرام اتفاق بين      MEDSTAT لù    لبرنامƝ البيئة  دعم تنفيذ المكاتب اإلحصائية الوطنية     -5

 . لضمان االستخدام األمثل لألطراف المتعاقدة للنتائEUROSTATƝل البحر المتوسط و خطة عم
 
تشجيع السلطات والروابط الوطنية والمحلية في قطاع الفنادق والمنظمات الربحية والتي ال تسعي               -6

 .ةإلǏ الربƠ استخدام تقييم قدرة حمل األنشطة السياحية كƋداة مشتركة للتنمية المستدامة للسياح
 
دعم الجǌود المبذولة الستخدام ممارسات أفضل إلدارة موارد المياǉ الحضرية وال سيما تنفيذ                  -7

 .المبادƏ التوجيǌية ذات العالقة
 
التصحر وإدارتǌا كعنصر أساسي للتنمية المستدامة في       /دعم األنشطة المتعلقة بمكافحة تƉكل التربة      -8

 .سط مع المنظمات والمƌسسات الدولية ذات العالقةالمنطقة، ودعم شراكة خطة عمل البحر المتو
 
دعم أنشطة مركز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد واألهداف الجديدة للمركز اإليطالي من               -9

 .2005أجل مركز االستشعار عن بعد بحلول االجتماع الرابع عشر لألطراف المتعاقدة في عام 
 

برنامƝ األمم المتحدة   /ق البلد المضيف مع خطة عمل البحر المتوسط        يطلب من إيطاليا توقيع اتفا     -10
              Ǌومساهمت Ǌأهداف ǁوهيكل مركز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن وكذل Ǌحالت Ơللبيئة وتوضي

 .في خطة عمل البحر المتوسط
 

 من أجل مركز    يطلب من السلطات اإليطالية وضع برنامƝ جديد لمركز األنشطة اإلقليمية اإليطالي           -11
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالتعاون الوثيق مع أمانة خطة عمل البحر المتوسط مع األخذ في              

 .2005االعتبار مقترحات البلدان األخرى وتقديم مقترح لتنظر فيǊ األطراف المتعاقدة في عام 
 

األمانة من  يطلب
 

الزرقاء للخطة اإلقليمية األنشطة بمركز يتعلق  فيما
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االنتǌاء من تقرير البيئة والتنمية في البحر المتوسط بالتعاون مع عناصر خطة عمل البحر المتوسط                -1
 .ودعم وضع استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة

 
مواصلة األنشطة المتعلقة بالتعاون والتمويل واألدوات االقتصادية من أجل التنمية المستدامة                -2

ية التشاور لتقييم أثر االستدامة لمنطقة التجارة الحرة األوروبية المتوسطية التي            والمشاركة في عمل  
 .بدأتǌا المفوضية األوروبية

 
تطوير رƌية منظورية للتنمية الريفية المستدامة مع المنظمات اإلقليمية المتخصصة                   -3

Silvamediterranea)/       ذية والزراعة والمركز الدولي للدراسات الزرƹاعية المتقدمة في   منظمة األ
 .للمساعدة في تƺيير السياسات) البحر المتوسط

 
تعميق التحليل المنظوري بشƋن النقل وعملية التحضر واالستدامة والمساهمة مع المركز اإلقليمي              -4

لالستجابة لحاالت طوارƏ التلوث البحري في تنفيذ المشروع المقترح لتقييم حركة النقل البحري في              
 .والمخاطر ذات العالقةالبحر المتوسط 

 
تقييم األدوات االقتصادية إلدارة    (مواصلة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياحة والتنمية المستدامة           -5

 ).وحماية المواقع الطبيعية والثقافية ودراسة جدوى Ǔلية التعاون
 
ية وتحسين  البيئة، المرحلة الثانية، مع المكاتب اإلحصائية الوطن       _ MEDSTATتنفيذ مشروع    -6

 .التƉزر مع وزارات البيئة والقائمين علǏ وضع البيانات
 
 

        

القيام بتقييم إقليمي للتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات المعتمدة المتعلقة بالمƌشرات والمراصد                -7
 .للمساهمة في دعم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة

 
 .منطقة البحر المتوسطتقييم فائدة المƌشرات المركبة لالستدامة ل -8
 
مساعدة البلدان في تنفيذ مجموعة من المƌشرات لǘدارة المستدامة للمياǉ مع أخذ المبادرات اإلقليمية               -9

 .األخرى في عين االعتبار
 

األولوية ذات األعمال Ɲلبرنام اإلقليمية األنشطة بمركز يتعلق      فيما
 
ت لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة بشƋن اإلدارة         مساعدة البلدان في محاوالتǌا تنفيذ توصيا       -1

الحضرية والتنمية المستدامة من خالل وضع أدوات وصكوǁ مالئمة لǘدارة الحضرية ووضع              
 .ƈليات لتبادل الخبرة في مجال الممارسات الجيدة في اإلدارة الحضرية

 
 وفي إدراج اإلدارة المتكاملة للمناطق      مساعدة البلدان في تنفيذ المبادƏ التوجيǌية للتجديد الحضري        -2

 .الساحلية في اإلدارة الحضرية
 
تعزيز استخدام تقييم قدرة الحمل كƋداة للتنمية المستدامة للسياحة من خالل دعم قدرة المƌسسات                 -3

الوطنية والمحلية علǏ مواصلة تقديم المساعدة التقنية واتخاذ الخطوات إلدراجǌا في عملية اإلدارة              
 .املة للمناطق الساحليةالمتك

 
 .دعم السلطات المحلية في تنفيذ المبادƏ التوجيǌية لǘدارة المستدامة لموارد المياǉ الحضرية -4
 
التصحر /إقامة شراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية النشطة في ميدان مكافحة وإدارة تƉكل التربة             -5

 .Ɖكل التربة والتصحر في بلدان المƺرب العربيوتنفيذ مشروع دون إقليمي بشƋن مكافحة وإدارة ت
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بعد         عن البيئة الستشعار اإلقليمية األنشطة بمركز يتعلق  فيما
 
 
1-                 Ǐإل Ǌبالتعاون الوثيق مع عناصر خطة عمل البحر المتوسط والتوسع في نطاق Ǌأنشطت Ɲتنفيذ برنام

 .تقنيات الفضاء وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 
 .ق البلد المضيف بالتعاون الوثيق مع السلطات اإليطالية المعنيةإعداد اتفا -2
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 üييƤ1الت  
 

 مƾترحاƖ لƜنة البحر المتƯƨǋ للتنمية المƨتدامة
 مüƜƈ ǅ تƬǋياƖ تتƴلƼ بتƾييم اللƜنة ǋتƴƽǋاتǊا

 
بعد ثماني سنوات من إنشائǌا، قامت لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة بعمل كبير في مجاالت كثيرة                  

 وكان هذا مصدر ƹني إللǌام األطراف        .للتنمية المستدامة وقدمت مدى واسع من توصيات ومقترحات للعمل        
ومن أجل أن يصبƠ عمل لجنة البحر المتوسط        . المتعاقدة وجميع شركاء التنمية المستدامة في البحر المتوسط       

للتنمية المستدامة أكثر كفاءة ووضوحا، ولتحسين المشاركة الفعالة لمجموعات المجتمع المدني، اعتبرت               
   ǌا استعراض وتقييم تنظيم وطرق عمل اللجنة ضروريا        األطراف المتعاقدة واللجنة نفس .   ،ǁذل Ǐوبناء عل

أنشƋت لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة في اجتماعǌا السابع الذي عقد في أنطاليا فريق مǌمة من بين                   
نǊ في  الذي تم االنتǌاء م   (ونظرت اللجنة في تقرير فريق المǌمة       . أعضائǌا للنظر في مسƋلة تقييمǌا وتوقعاتǌا     

في اجتماعǌا الثامن في كافتات وقررت أن تقترح علǏ األطراف المتعاقدة           )  ومرفق للعلم  2003أبريل  /نيسان
أن تعتمد مجموعة التوصيات التالية التي تǌدف إلǏ مزيد من دعم اللجنة وإعادة تركيز عملǌا في مرحلة ما                   

 :بعد جوهانسبيرج
 
منتدى رفيع  /نمية المستدامة في أن تكون معقل فكري       ينبƺي أن تستمر لجنة البحر المتوسط للت        -1

وينبƺي أن  . المستوى للسياسية من أجل تحديد قضايا التنمية المستدامة في المنطقة وتقييمǌا ودراستǌا           
تسعي اللجنة إلǏ تحسين مصداقيتǌا بحيث يمتد حوارها النشط مع الوكاالت الدولية واإلقليمية                

ات داخل خطة عمل البحر المتوسط والمجتمع المدني لمساعدتǌا في          والحكومات الوطنية وجميع الǌيئ   
 .أعمالǌا ودعم مساهماتǌا في مجال التنمية المستدامة

 
لتحسين كفاءة ومصداقية لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة، ينبƺي إيالء أهمية خاصة إلǏ تنظيم               -2

السنوية، وإلǏ التقدم المحرز في عمل األفرقة       الحوار بشƋن قضايا السياسة اإلنمائية في االجتماعات        
 .المواضيعية وتعاون أعضاء اللجنة مع األطراف المƌثرة األخرى علǏ الصعيدين اإلقليمي والوطني

 
وبǌدف ضمان منƝǌ إقليمي أكثر اتساقا بشƋن التنمية المستدامة وتمشيا مع الشاƹل العام لحسن                  -3

اق كارتاخينا لبرنامƝ األمم المتحدة للبيئة بشƋن حسن اإلدارة          اإلدارة البيئية كما شǌد علǏ ذلǁ اتف       
وخطة تنفيذ جوهانسبيرج، يجرى حث وحدة تنسيق البحر المتوسط العمل كحافز وتجديد مبادرات              
إلقامة منبر مشترǁ بين الوكاالت في البحر المتوسط ƹير رسمي بالتشاور مع المكاتب اإلقليمية                

 .  بشƋن قضايا التنمية المستدامةللوكاالت الفاعلة في المنطقة
 
ينبƺي أال تقتصر توصيات ومقترحات عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة علǏ الموافقة                -4

وينبƺي علǏ أمانة اللجنة،    . الرسمية فقط لألطراف المتعاقدة التي لǌا المسƌولية الرئيسية في التنفيذ          
خرى، من خالل موارد خارجية إذا لزم األمر،         بدعم من هيئات خطة عمل البحر المتوسط األ        

صياƹة توصيات استراتيجية ومقترحات للعمل بحيث تكون أكثر وضوحا وتدعمǌا مبادƏ توجيǌية             
ويظل تنفيذ التوصيات ومقترحات العمل مسƌولية الحكومات علǏ جميع المستويات             . تفصيلية

سƌولية المتابعة إلǏ وحدة تنسيق البحر      وينبƺي أن يعǌد بم   . بالتعاون مع األطراف المƌثرة األخرى    
                  ǉتكامل هذ Ǐي أن تشجع بدورها جميع هيئات خطة عمل البحر المتوسط علƺالمتوسط التي ينب
التوصيات ومقترحات العمل في األنشطة العادية وبرامƝ العمل بما في ذلǁ متطلبات اإلبالƷ الخاصة           

 .بǌا
 
5-       ǌا  تستعرض اللجنة وتقيم دوريا تنفيذ توصياتǌولكي تتمكن اللجنة من اإليفاء      . ا ومقترحات عمل

 :بوظيفتǌا، ينبƺي اعتماد ما يلي
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•               Ǐمشتركة بناء عل Ʒي أن تعد أمانة لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة استمارة إبالƺينب
 .برنامƝ عمل اللجنة بالتشاور مع األطراف المتعاقدة

للتنمية المستدامة، علǏ أساƩ تقارير طوعية       ينبƺي أن تعد أمانة لجنة البحر المتوسط          •
قصيرة من الحكومات والعاملين اǓخرين عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتوصيات اللجنة             

 .ومقترحات العمل، تقريرا موجزا عن التنفيذ ويقدم إلǏ اللجنة
محرز ينبƺي أن تستعرض لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة التقرير وتقيم التقدم ال              •

وصياƹة نتائجǌا ومقترحاتǌا المتعلقة بالتنفيذ وتقديمǌا إلǏ اجتماع األطراف المتعاقدة لمزيد           
 .من النظر

يمكن لألفرقة العاملة المختارة االنعقاد من وقت إلƈ Ǐخر لتقييم نتائƝ الرصد الدوري لتنفيذ               •
 .توصياتǌا ومقترحات العمل

 
 وينبƺي أن يحتفظ أي تƺيير بطابعǌا المفتوح والمستقل           تكمن قوة اللجنة الرئيسية في تشكيلǌا       -6

واالستشاري والتمثيلي مع أعضاء من خبراء معروفين من قطاعات مختلفة ومن المجتمع المدني               
 مقعدا مخصصة   15 عضوا مع    36وينبƺي علǏ اللجنة أن يستمر تشكيلǌا من          . بصورة عامة 

مثل اتحادات العمال واتحادات    (وتمثيلي  للقطاعات ƹير الحكومية علǏ أساƩ منƝǌ مرن وواسع          
       ǁذل Ǐلكين والنساء والشباب وما إلǌنيين ومجموعات المستǌاألعضاء الذين يقوم      )الم Ǐي علƺوينب Ý

 .الشركاء بترشيحǌم أن يقبلوا مسƌولية التشاور مع القطاعات التي يمثلونǌا بشƋن أي قضية معينة
 
7-        ƭنحو مخص Ǐمعين في مسائل واردة          يمكن دعوة شخصين أو ثالثة عل ƭم تخصǌفي كل دورة ل 

 .علǏ جدول أعمال االجتماع
 
تعقد اللجنة اجتماعا عاديا كل سنة يستمر لمدة ثالثة أيام وينظر في عدد محدود من المسائل في كل                   -8

وينبƺي تشجيع اللجنة، من خالل طرق عملǌا، علǏ استخدام اإلمكانيات التي توفرها                 . مرة
ويجرى االحتفاظ بعقد االجتماعات في بلدان مختلفة، إال أن المقترحات          . ديثة بالكامل التكنولوجيا الح 

باستضافة هذǉ االجتماعات  ينبƺي أن تصاحبǌا مساهمات كبيرة من قبل البلد المضيف من أجل النقل            
 .واإلمداد لالجتماع

 
جموعات من خالل االتصال    ينبƺي تناول األسباب التي تحد من المشاركة الفعالة والنشطة لبعض الم           -9

                ƭيمكن السماح لجميع المجموعات من االستفادة من الفر Ǐالمباشر مع المنظمات المعنية حت
 .والتحديات التي يوفرها إنشاء لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة والمساهمة فيǌا

 
كن أيضا إلǏ اجتماعات    ال ينبƺي دعوة ممثلي الوكاالت المختلفة إلǏ اجتماعات اللجنة فقط، ول             -10

األفرقة العاملة، علǏ أساƩ العالقة بالقضايا التي تǌمǌم، والمشاركة بتفاعل باعتبارهم أطرافا               
 .مƌثرة

 
ينبƺي بذل كل جǌد إلقامة اتصاالت من مبادرات النوع الثاني التي بدأت سواء في جوهانسبيرج أو                  -11

ينبƺي أن تشجع اللجنة أعضاءها بقوة علǏ تطوير        و. فيما بعد التي تعتبر ذات أهمية للبحر المتوسط       
 ǁا في ذلǌǌلشراكات القمة العالمية للتنمية المستدامة" معايير بالي"مبادرات شراكة إضافية توج. 

 
تقترح لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة علǏ األطراف المتعاقدة أن تعǌد إلǏ منسق خطة عمل                -12

خالل مشورة مǌنية خارجية، الوسائل المالئمة المطلوبة لǌيكل خطة          البحر المتوسط أن يحدد، من      
                 Ǐلجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة، لالستجابة بنجاح إل ǁعمل البحر المتوسط، بما في ذل
متطلبات تعزيز التنمية المستدامة علǏ المستوى اإلقليمي وتقديم توصيات مالئمة إلǏ األطراف               

 .المتعاقدة
 

التنسيق ( التمييز بشكل واضƠ بين وظائف أمانة لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة                 ينبƺي -13
      ǁذل Ǐأساسا (ووظيفة مراكز دعم األنشطة اإلقليمية       ) والسياسية والقضايا االستراتيجية وما إل
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ويجرى تشجيع جميع   ). واألنشطة ذات العالقة بما في ذلǁ بعض المتابعة        " القضايا المواضيعية "
كز األنشطة اإلقليمية إلǏ إعادة تركيز برامجǌا علǏ قضايا التنمية المستدامة والعمل كمراكز               مرا

 .للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة" المواضيعية"دعم للجوانب العلمية والتقنية لألنشطة 
 

ت العالقة في وحدة    ينبƺي استخدام القدرات التي توفرها موارد القوى العاملة الحالية والترتيبات ذا            -14
                Ʃية أوسع ليƌلتوفير ر ǁنية خارجية إذا لزم األمر وذلǌتنسيق البحر المتوسط بالكامل مع مشورة م
إلǏ لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة فحسب، بل أيضا إلǏ خطة عمل البحر المتوسط نفسǌا                 

 .باعتبارها جزء من استراتيجية االتصاالت التي تم هيكلتǌا
 

نبƺي وضع استراتيجية لجمع األموال من أطراف مƌثرة متعددة باعتبارها جزء من استراتيجية               ي -15
البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة التي يجرى إعدادها في لجنة البحر المتوسط للتنمية                 

 .خطة عمل البحر المتوسط/المستدامة
 

 2007-2004مƝ عمل متوسط األجل للفترة      ، ينبƺي علǏ اللجنة أن تعد برنا      2004في دورتǌا عام     -16
يوافق عليǊ المكتب، علǏ أساƩ أولويات المبادرات العالمية واإلقليمية والوطنية ذات العالقة مثل               
لجنة األمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة واللجان الوطنية للتنمية المستدامة حيث أنǌا تتعلق                

      Ơويجرى تنقي Ýالبحر المتوسط ƭتمشيا مع أهداف وأولويات استراتيجية البحر        بخصائ Ɲهذا البرنام
 .                 المتوسط من أجل التنمية المستدامة بمجرد أن توافق عليǌا األطراف المتعاقدة
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 مƦƜǋ مƬƬƢاƖ الميƦانية
 
 

  الميزانية الموافق عليǌا
)باليورو(  

  الميزانية الموافق عليǌا
)باليورو(      

2005 2004 2003 2002     

      Ǘǋƈ  - يليةƸƪالتǋ داريةǕا ƹاليǀالت  
  وحدة التنسيق، أثينا، اليونان-1       

 651,616 683,351 691,385 676,321  وظفي األمانة والتشƺيل  تكاليف م-
381,657 374,496 401,452 392,121    موظفو مدبول-
440,000 440,000 440,000 440,000    تكاليف التشƺيل التي تƺطيǌا المساهمة اليونانية النظيرة-
245,872 244,418 288,497 285,226   الوكاالت المتعاونة مع مدبول-2   

640,227 650,148 720,832 711,705   المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارƏ التلوث البحري -3  
557,700 551,100 557,700 551,100   مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء-4  
433,400 422,400 433,400 422,400   مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامƝ األعمال ذات األولوية-5  
360,000 360,000 345,950 343,750   مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة-6  

0 0 0 0   مركز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد-7  
0 0 0 0   مركز األنشطة اإلقليمية لǘنتاج األنظف-8  

3,710,472 3,725,912 3,879,216    المجموع الفرعي3,822,624
425,161 427,169 447,098 439,741  Ɲتكاليف دعم البرنام  * 

4,135,633 4,153,081 4,326,314 4,262,365    مجوع التكاليف اإلدارية والتشƺيلية
 
 

 . في المائة13ال تتحمل المساهمة اليونانية النظيرة تكاليف دعم البرنامƝ البالƸ نسبتǌا *  
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 :األنƯƪة

 
 الميزانية الموافق عليǌا

)باليورو(  
  الموافق عليǌاالميزانية
)باليورو(       

2005 2004 2003 2002     
  األنƯƪة-ƙانيا       

 مجموع النشطة التي تمول    
647,277 731,540 656,393 687,817  1-Ɲتنسيق البرنام   

1,130,903 1,155,903 990,837 1,116,500  2-Ǌمنع التلوث ومكافحت   
309,403 372,903 335,500 388,300    حماية التنوع البيولوجي-3 
423,696 422,396 495,000 418,000    اإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية-4
277,901 306,902 348,700 359,700    تكامل البيئة والتنمية-5

2,789,180 2,989,644    المجموع الفرعي2,970,317 2,826,430
311,046 337,106 311,599 330,192  %)13(ليف دعم البرنامƝ تكا 

3,100,226 3,326,750 3,138,029 3,300,509  مجموع األنشطة الممولة
 
 

 الميزانية الموافق عليǌا
)باليورو(  

 الميزانية الموافق عليǌا
)باليورو(       

2005 2004 2003 2002     
        

     
 لبحر المتوسط  األنشطة التي تمول من خالل الصندوق اإلستئماني ل-  ألف

 )باستثناء المساهمة الطوعية للجماعة األوروبية      (
554,277 659,540 566,500 616,413 1-Ɲتنسيق البرنام   

1,063,903 1,121,903 922,637 1,081,300 2-Ǌمنع التلوث ومكافحت   
199,403 222,903 203,500 217,800    حماية التنوع البيولوجي-3
190,903 189,103 324,500 220,000    اإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية-4
207,901 223,402 236,500 260,700    تكامل البيئة والتنمية-5

   المجموع الفرعي2,396,213 2,253,637 2,416,851 2,216,387
285,270 311,331 285,823 304,358  Ɲ13(  تكاليف دعم البرنام(% 

2,501,657 2,728,182 2,539,460 2,700,570    مجموع األنشطة الممولة من خالل الصندوق اإلستئماني للبحر المتوسط

       
 الميزانية الموافق عليǌا

)باليورو(  
 الميزانية الموافق عليǌا

)باليورو(       
2005 2004 2003 2002     

 اعة األوروبية  األنشطة التي تمول من خالل المساهمة الطوعية للجم-  باء        
93,000 72,000 89,893 71,404 1-Ɲتنسيق البرنام   
67,000 34,000 68,200 35,200 2-Ǌمنع التلوث ومكافحت   

110,000 150,000 132,000 170,500    حماية التنوع البيولوجي-3
232,793 233,293 170,500 198,000    اإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية-4
70,000 83,500 112,200 99,000    تكامل البيئة والتنمية-5

   المجموع الفرعي574,104 572,793 572,793 572,793
25,776 25,776 25,776 25,835  Ɲ4.5(  تكاليف دعم البرنام(% 

598,569 598,569 598,569 599,939    مجموع األنشطة الممولة من خالل المساهمة الطوعية للجماعة األوروبية
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 Ʀǀالمراǋ Ƽيƨحدة التنǋǋ يليةƸƪالتǋ داريةǕا ƹاليǀالتǋ ةƯƪاألن üمƪي ǎƤانية الƦالمي ǏمالƜƋ)ǋرǋبالي(  

 
 الميزانية الموافق عليǌا

)باليورو(  
 الميزانية الموافق عليǌا

)باليورو(       
2005 2004 2003 2002     

   وحدة التنسيق، أثينا، اليونان          
647,277 731,540 683,893 715,317    مجموع األنشطة 

1,473,273 1,497,846 1,532,837 1,508,443    مجموع التكاليف اإلدارية 
2,120,550 2,229,386 2,216,730 2,223,759 ƱǋمƜالم  

   مدبول          
820,000 815,000 841,500 803,000    مجموع األنشطة 

245,872 244,418 288,497 285,226    مجموع التكاليف اإلدارية للوكاالت المتعاونة مع مدبول 
1,065,872 1,059,418 1,129,997 1,088,226 ƱǋمƜالم  

   المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارƏ التلوث البحري في البحر المتوسط        
290,903 320,903 182,337 313,500    مجموع األنشطة  
640,227 650,148 720,832 711,705    مجموع التكاليف اإلدارية 
931,130 971,051 903,169 1,025,205 ƱǋمƜالم  

   مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء        
245,901 283,402 280,500 275,000    مجموع األنشطة 
557,700 551,100 557,700 551,100    مجموع التكاليف اإلدارية 
803,601 834,502 838,200 826,100 ƱǋمƜالم  

   المركز اإلقليمي لبرنامƝ األعمال ذات األولوية        
389,696 379,896 403,700 387,200    مجموع األنشطة 
433,400 422,400 433,400 422,400    مجموع التكاليف اإلدارية 
823,601 802,296 837,100 809,600 ƱǋمƜالم  

 ركز اإلقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة  الم        
332,500 392,903 368,500 410,300    مجموع األنشطة 
360,000 360,000 345,950 343,750    مجموع التكاليف اإلدارية 
689,403 752,903 714,450 754,050 ƱǋمƜالم  

   المركز اإلقليمي الستشعار البيئة عن بعد        
66,000 66,000 66,000 66,000    مجموع األنشطة 

0 0 0 0    مجموع التكاليف اإلدارية 
66,000 66,000 66,000 66,000 ƱǋمƜالم  

   مركز األنشطة اإلقليمية لǘنتاج األنظف          
0 0 0 0    مجموع األنشطة 
0 0 0 0    مجموع التكاليف اإلدارية 
0 0 0 0 ƱǋمƜالم  

736,207 764,275 758,697 769,933  Ɲتكاليف دعم البرنام   

7,235,859 7,479,831 7,464,342 7,562,874   Ǐلǀال ƱǋمƜالم   
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 üيǋادر التمƬم)ǋرǋبالي:( 

 
 

   الدخل-  ألف 2004 2005
5,557,277 5,557,277    االشتراكات في الصندوق اإلستئماني للبحر المتوسط
  اليونانية النظيرة  المساهمة 440,000 440,000
   المساهمة النظيرة لبرنامƝ األمم المتحدة للبيئة  22,000 22,000

6,019,277 6,019,277    مجموع المساهمات

 والسنوات 2003-2002  التعǌدات ƹير المسددة عن فترة  1,020,000
 )تقدير متوسط(السابقة 

 )رتقدي (2004-2003  الفائدة المصرفية عن فترة  460,000
13,518,553 Ʋƽǋالمت üƢالد ƱǋمƜم   

  االلتزامات-  باء    
5,926,859 6,142,763  االلتزامات  
710,432 740,110 Ɲتكاليف دعم البرنام   

13,518,553 ƱǋمƜم  ƖاماƦلتǗا 

 

 
 
 
 

   الدخل-  ألف 2004 2005

   المساهمة الطوعية للجماعة األوروبية 598,568 598,568
  االلتزامات-باء      

572,793 572,793 
  األنشطة الممولة من خالل المساهمة الطوعية للجماعة   

 األوروبية

25,776 25,776  Ɲ4.5(  تكاليف دعم البرنام (% 
598,569 598,569 ƖاماƦلتǗا ƱǋمƜم   

   
 
 
 

 دوالر والتي تم تحويلǌا إلǏ يورو حسب أسعار         525 000 البالƺة   2002-2001تحسب الفائدة المصرفية طبقا للفائدة  المصرفية الواردة عن الفترة            
 . 2003يولية /صرف  تموز
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 2005-2004اƪǗتراǀاǅƳ Ɩ الƻترة 
 

االشتراكات العادية في 
الصندوق اإلستئماني للبحر 

 2005المتوسط لعام 
 ) باليورو(

االشتراكات العادية في الصندوق
ر المتوسط لعام اإلستئماني للبح
 ) باليورو (2004

االشتراكات العادية في 
الصندوق اإلستئماني للبحر 

 2003المتوسط لعام 
 ) باليورو(

 األطراف المتعاقدة %

3,877 3,877 3,877 0.07    ألبانيا
58,163 58,163 58,163 1.05    الجزائر
16,619 16,619 16,619 0.30 ǁرسǌالبوسنة وال   
53,730 53,730 53,730 0.97    كرواتيا
7,755 7,755 7,755 0.14 ƭقبر   

138,483 138,483 138,483 2.50    الجماعة األوروبية
27,143 27,143 27,143 0.49    مصر

2,103,262 2,103,262 2,103,262 37.97    فرنسا
155,653 155,653 155,653 2.81    اليونان
81,427 81,427 81,427 1.47  ئيل  إسرا

1,737,670 1,737,670 1,737,670 31.37    إيطاليا
3,877 3,877 3,877 0.07    لبنان

109,124 109,124 109,124 1.97    ليبيا
3,877 3,877 3,877 0.07    مالطة
3,877 3,877 3,877 0.07    موناكو

15,511 15,511 15,511 0.28    المƺرب
37,113 37,113 37,113 0.67  نيا  سلوفي

830,337 830,337 830,337 14.99    أسبانيا
15,511 15,511 15,511 0.28    سوريا
11,632 11,632 11,632 0.21 Ʃتون   

124,634 124,634 124,634 2.25    تركيا
5,539,277 5,539,277 5,539,277 100.00 ǏƳرƻال ƱǋمƜالم   

18,000 18,000 0    -  *الصرب ومنتينجرو 
5,557,277 5,557,277 5,539,277    المƜمƱǋ مǅ األƯراƹ المتƴاƽدة 

440,000 440,000 440,000  )اليونان(  البلد المضيف  

22,000 22,000 55,000  
  صندوق البيئة لبرنامƝ األمم المتحدة  

 للبيئة

6,019,277 6,019,277 6,034,277  ƖاǀتراƪǗا ƱǋمƜم   
     

واألرقام النǌائية وكذلǁ النسبة المئوية لالشتراǁ في انتظار المشورة من . ومنتينجرو مƌقت علǏ أساƩ إجمال الناتƝ المحلي للبلدإن اشتراǁ الصرب 
 . مقر برنامƝ األمم المتحدة للبيئة
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ƖǗ األمم  الƴينية لƯǔراƹ المتƴاƽدة التǏ تƨتƮيƹ مراƈ ƦǀنƯƪة ƽƋليمية ǀǋǋا         /اƪتراǀاƖ المƾدرة النưير النƾدية   
üǋبرنامج مدب Ǐƺ ةǀارƪالمتحدة الم .ǋ برنامج األمم المتحدة للبيئة ǍلƋ ƶنية المبالƴالم ƖǗاǀǋالǋ Ʀǀالمرا Ɩدمƽ . 

 
 
 
 

 
2005 

)بƉالف اليورو(  

 
2004 

)بƉالف اليورو(  ǅالبلدا 

135 135 
كرواتيا   مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامƝ األعمال  

 ذات األولوية  

 مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء     فرنسا 702 702

600 600 
إيطاليا    مركز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة         

 عن بعد

70 70 
مالطة   المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت           

 طوارƏ التلوث البحري

 أسبانيا    مركز األنشطة اإلقليمية لǘنتاج األنظف 625 625

99 99 
  Ʃمركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة        تون   

 بحماية خاصة

 ǀǋاƖǗ األمم المتحدة  

  مدبول  منظمة الصحة العالمية 90 90

 مدبول  الوكالة الدولية للطاقة الذرية 200 200

 اللجنة اإلقيانوƹرافية  الدولية   مدبول/اليونيسكو 65 65
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 التنƨيƼ -أوال
Ǘǋƈ-ƹلƈ - 1 Ǖا  Ǐنǋانƾار الƯ 

 
)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       

2005 2004 ƒتǀالم Ưاƪالن 
EXT EC UNEP MTF EXT EC UNEP MTF     

      12,000       13,000 MEDU مساعدة قانونية لألمانة   

      25,000       20,000 MEDU 
   مساعدة البلدان علǏ تطوير تشريعاتǌا الوطنية وƈليات  

التنفيذ الوطنية تمشيا مع تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتǌا 
 وتدابير الحماية واإلبالƷ المعتمدة

    11,000       11,000   MEDU  الفريق العامل للتنفيذ واالمتثال ووثيقة عمل   

      3,000       10,000 MEDU ولية والتعويضƌوثيقة عمل/  المس 

      5,000   20,000   44,000 MEDU اǌخاصة ب Ʒوضع نظم إبال Ǐمساعدة البلدان عل   

   المƜمƱǋ الƻرǏƳ لǔنƯƪة   87,000 11,000 20,000 0 45,000 11,000 0 0
 
 
 

Ǘǋƈ-ƹلƈ - 2 ǏƨƨƊار المƯǕا  
 

)باليورو(الميزانية الموافق عليها       
 النشاط المكتب 2004 2005

EXT EC UNEP MTF EXT EC UNEP MTF     

      15,000       15,000 MEDU 15  إعداد منهج استراتيجي في سياق تنفيذ المادة 
 *من االتفاقية

   المجموع الفرعي لألنشطة   15,000 0 0 0 15,000 0 0 0
 

 .2003سبتمبر /كما اقترحت خالل اجتماع جǌات االتصال الوطنية لخطة عمل البحر المتوسط، أثينا، أيلول*  
  .2005 أو عام 2004ر االجتماع العادي الثالث عشر لألطراف المتعاقدة، سيتم التقييم إما في عام كما قر** 

 
Ǘǋƈ-ƹلƈ - 3تدامةƨللتنمية الم Ưƨǋنة البحر المتƜل  

 
)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       

  2005     2004   ƒتǀالم Ưاƪالن 
EXT EC MTF EXT EC MTF     

30,000 30,000 20,000 100,000** 31,000 43,540 MEDU 
  عملية إعداد ووضع استراتيجية البحر المتوسط من أجل 

 )*استشاريون ودورات عمل(التنمية المستدامة 

  10,000     10,000 15,000 MEDU 
  متابعة تنفيذ توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية 

 المستدامة ودعم البلدان والشركاء

   المƜمƱǋ الƻرǏƳ لǔنƯƪة   58,540 41,000 100,000 20,000 40,000 30,000
 

.سيتم التخصيƭ النǌائي للميزانية بين وحدة التنسيق ومراكز األنشطة اإلقليمية من خالل عملية إعداد استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة*  
 مساهمة طوعية من حكومة إيطاليا** 
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Ǘǋƈ-ƹلƈ - 4ةǀراƪالǋ ǅǋاƴالت  
 

)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       
  2005     2004   ƒتǀالم Ưاƪالن 

EXT EC MTF EXT EC MTF     

  33,000 33,000   11,000 55,000 MEDU 
  دعم المنظمات ƹير الحكومية والعاملين الرئيسيين 

 اǓخرين

          10,000 MEDU 
مراكز األنشطة اإلقليمية وتقييم (ليمي   تعزيز التعاون اإلق

  )LAS و EAMS األثر البيئي في إطار عبر حدودي و
0 33,000 33,000 0 11,000 65,000 MEDU  المجموع الفرعي لألنشطة   

 
Ǘǋƈ-ƹلƈ - 5Ưƨǋالبحر المت üمƳ ةƯƢ ارƯƋ Ǐƺ مةưالمن ƖتمراƊالمǋ ƖاƳتماƜǗا  

 
)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       

  2005     2004   ƒتǀالم Ưاƪالن 
EXT EC MTF EXT EC MTF     

40,000  20,000 30,000       MEDU 
  حلقة عمل إقليمية الستعراض مشروع تقرير  
 استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة

40,000   50,000 50,000   40,000 MEDU 
 –متوسط للتنمية المستدامة      اجتماعات لجنة البحر ال   
 اجتماع واحد في السنة

10,000   20,000 10,000   20,000 MEDU 
  اجتماعات لجنة توجيǊ لجنة البحر المتوسط للتنمية       

 )اجتماع واحد في السنة(المستدامة 

    30,000     50,000 MEDU 

الستعراض ) مرتان في السنة  (اجتماعات المكتب    
قديم المشورة لألمانة بشƋن     تقدم خطة العمل وت    

المسائل المثارة منذ اجتماع األطراف المتعاقدة         
Ɲالبرنام Ǐالميزانية/وإجراء تعديالت عل 

50,000***   100,000**       MEDU 

  اجتماع جǌات االتصال الوطنية لخطة عمل البحر       
للنظر في التقدم المحرز في خطة العمل       ** المتوسط

 عقب   2007-2006والميزانية البرنامجية      
***  لألطراف المتعاقدة   14االجتماع العادي    

 2207-2006الستعراض الميزانية البرنامجية      
 والموافقة عليǌا

    5,000     5,000 MEDU 
  اجتماع مدراء مراكز األنشطة اإلقليمية ووحدة        
التنسيق لبرمجة وتنسيق أنشطة خطة عمل البحر         

 )مرة في السنة(المتوسط 

    15,000     10,000 MEDU 
  اجتماعات مشاورة خبراء بشƋن المسƌولية         

 والتعويض

    30,000     30,000 MEDU ن التنفيذ واالمتثالƋاجتماعات الفريق العامل بش   

          35,000 MEDU Ʒن نظام اإلبالƋاجتماع بش   

    10,000     10,000 MEDU 
لمناطق   مƌتمرات عرض مشروعات برنامƝ إدارة ا

 )مشاركة مراكز األنشطة اإلقليمية(الساحلية 

    15,000     10,000 MEDU 
  توفير تكاليف ƹير متوقعة تتعلق بتنظيم           

 االجتماعات
140,000 20,000 305,000 60,000 0 210,000 MEDU ةƯƪنǔل ǏƳرƻال ƱǋمƜالم   

 .تستضاف وتمول من الحكومة اإليطالية * 
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Ǘǋƈ-ƹلƈ - 6ƳǕة اǀارƪالمǋ ǎيرǉماƜال ǏƳǋالǋ مǘ 

 
)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       

  2005      2004   ƒتǀالم Ưاƪالن 
EXT EC UNEP MTF EXT EC UNEP MTF     

      55,000       55,000 MEDU 
  إعداد تقارير خطة عمل البحر المتوسط وتحريرها         

كمال موقع  وترجمتǌا وطبعǌا ونشرها بما في ذلǁ است        
 ويب الخطة

   اإلرتقاء األمثل بموقع ويب خطة عمل البحر المتوسط      *20,000    *20,000

      15,000       25,000 MEDU 
  إعداد مواد إعالمية وطبعǌا من أجل الجمǌور            

 والصحافة

      30,000       35,000 MEDU 
توسط   إعداد مجلة أمواج المتوسط لخطة عمل البحر الم       

بالعربية (وتحريرها وترجمتǌا وطبعǌا ونشرها          
 )واإلنجليزية والفرنسية

        30,000     35,000 MEDU 

  حلقة عمل لمǌنيي االتصاالت في البحر المتوسط لتƺطية 
 -) باالشتراǁ مع مدبول  (خفض التلوث من مصادر برية      

 إقليمية

        30,000     35,000 MEDU 
   ǌن      حلقة عمل لمƋنيي االتصاالت في البحر المتوسط بش

باالشتراǁ مع مركز األنشطة اإلقليمية     (التنوع البيولوجي   
  إقليمية-) للمناطق المتمتعة بحماية خاصة

    11,000 6,277 30,000   11,000 5,000 MEDU 
تنفيذ (  مساعدة البلدان لتعزيز المشاركة الجماهيرية        

 ) من اتفاقية برشلونة15المادة 

      3,000       7,000 MEDU 
  إعداد سلسلة التقارير التقنية لخطة عمل البحر المتوسط        

 وطبعǌا

      5,000       5,000 MEDU خدمات المكتبة   
   المƜمƱǋ الƻرǏƳ لǔنƯƪة   202,000 11,000 0 110,000 114,277 11,000 0 20,000

 
 .تقدم المبالƸ حكومة إيطاليا *

 
 

          

)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       
  2005       2004     ƒتǀالم Ưاƪالن 

EXT EC UNEP MTF EXT EC UNEP MTF     

190,000 93,000 22,000 532,277 270,000 72,000 22,000 637,540   Ƽيƨة التنƯƪنƈ ƱǋمƜم   
 
 

MEDU = وحدة تنسيق البحر المتوسط    MTF = تئماني للبحر المتوسطالصندوق اإلس 
 

UNEP = األمم المتحدة للبيئة Ɲبرنام    EC = الجماعة األوروبية 
 

EXT = تمويل خارجي 
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 الƴناƬر -ƙانيا
 

 منƲ التلǋ Ƙǋمǀاƺحتƈ  ǈلƙ-ƹانيا
 

)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       
  2005     2004   ƒتǀالم Ưاƪالن 

EXT EC MTF EXT EC MTF     

    20,000 a,e 22,000 28,000 MEDPOL

 ƹلƈ-ادر بريةƬم ǅم Ƙǋالتل  : 
 برǋتüǋǀǋ المƬادر البرية/تنƻيƯƢ Ƥة الƴمü اƨǗتراتيƜية 
مساعدة البلدان في إعداد خطط عمل وطنية بما في           

  التحليل التشخيصي الوطني    ذلǁ االنتǌاء من       
  والميزانية الوطنية لخط أساƩ التصريف

      d   10,000 MEDPOL
  دورة تدريبية إقليمية بشƋن إعداد خطط العمل          

 الوطنية

      a   40,000 MEDPOL
  اجتماع خبراء معينين من الحكومات الستعراض        

 عملية التنفيذ طويلة األجل لخطط العمل الوطنية

      a   30,000 MEDPOL
فيذ   حلقة عمل بشƋن الجوانب المƌسسية والمالية لتن       

 لخطط العمل الوطنية 

          30,000 MEDPOL
  اجتماع مشاورة بشƋن تناول بيانات الميزانية الوطنية       

 لخط أساƩ التصريف بما في ذلǁ نظام المعلومات

          15,000 MEDPOL

  إعداد وثيقة استعراض الجوانب البيئية والمالية         
حطات لمحطات معالجة المجارى والنظم الطبيعية وم      

منظمة الصحة  (معالجة المجارى ذات النطاق الصƺير      
 )مدبول/العالمية

          15,000 MEDPOL

إعداد وثيقة استعراض الجوانب البيئية لممارسات        
استخدام مياǉ النفايات مع مبادƏ توجيǌية بشƋن           
المعطيات الفيزيائية والكيميائية ومدونة الممارسة       

منظمة الصحة  (ايات  الجيدة الستخدام مياǉ النف     
 ) مدبول/العالمية

          15,000 MEDPOL
  إعداد مبادƏ توجيǌية لمعالجة الحمƋة والتخلƭ منǌا       

 )  مدبول/منظمة الصحة العالمية(واستخدامǌا 

    10,000     20,000 MEDPOL
منظمة (مساعدة البلدان في إدارة المجارى الحضرية        

 )مدبول/الصحة العالمية

b   40,000       MEDPOL
اجتماع خبراء معينين من الحكومات الستعراض         

مبادƏ توجيǌية ووثائق إقليمية متعلقة بالمجارى         
 )مدبول/منظمة الصحة العالمية(الحضرية 

          10,000 MEDPOL
إعداد وثيقة استعراض طرق بديلة لتجنب استخدام  

عداد مبادƏ الملوثات العضوية المداومة بما في ذلǁ إ
 )مدبول/منظمة الصحة العالمية(توجيǌية 

    20,000     20,000 MEDPOL
تطوير القواعد الوطنية    /مساعدة البلدان لتحديث    

 إطالق المواد الصناعية

    140,000     140,000 MEDPOL
مساعدة البلدان في صياƹة برامƝ رصد وطنية           

 وتنفيذها
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)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       
  2005     2004   ƒتǀالم Ưاƪالن 

EXT EC MTF EXT EC MTF     

    110,000     110,000 MEDPOL
الوكالة ) (تحليل كيميائي (ضمان نوعية البيانات      

 )مدبول/الدولية للطاقة الذرية

    20,000     20,000 MEDPOL  )الرصد األحيائي(ضمان نوعية البيانات  

    30,000     30,000 MEDPOL  مساعدة البلدان في تنفيذ برنامƝ رصد التخثث 

b   15,000       MEDPOL
ة البلدان في تنفيذ األنشطة التمǌيدية المتعلقة        مساعد 

منظمة الصحة   (بمعايير مياǉ االستحمام         
 ) مدبول/العالمية

c   50,000       MEDPOL
اجتماع خبراء معينين من الحكومات الستعراض         

 أنشطة الرصد

    15,000     15,000 MEDPOL
 مساعدة البلدان في تنفيذ مبادƏ توجيǌية للفضالت        

 البحرية

      a     MEDPOL
دورة تدريبية إقليمية بشƋن استعادة مياǉ النفايات          

منظمة الصحة  (واستخدامǌا في البحر المتوسط        
 )مدبول/العالمية

      a     MEDPOL
  دورة تدريبية وطنية بشƋن تشƺيل محطات معالجة        

 )مدبول/منظمة الصحة العالمية(مياǉ النفايات وإدارتǌا 

b     a     MEDPOL
        ƫن الرصد البيئي والتفتيƋدورة تدريبية وطنية بش  

 )مدبول/منظمة الصحة العالمية(

      a     MEDPOL    دورة تدريبية إقليمية بشƋن رصد األنǌار

      a     MEDPOL  دورة تدريبية وطنية بشƋن الرصد 

    15,000     15,000 MEDPOL
استخدام أفضل التكنولوجيا    مساعدة البلدان في       

 المتاحة وأفضل الممارسات البيئية

    40,000     30,000 MEDPOL
دراسات وبحوث بشƋن القضايا اǓخذة في الظǌور         

 المتعلقة بالبيئة البحرية
    30,000     30,000 MEDPOL  تدريب وزماالت 

    25,000     15,000 MEDPOL
ام خطة العمل االستراتيجية    مساعدة البلدان في استخد   

 ونظام إبالƷ بروتوكول المصادر البرية

    20,000     20,000 MEDPOL
تنفيذ مشروع تجريبي إضافي للبرنامƝ اإلقليمي         

 للتعمير البيئي

  33,000 2,000     25,000 MEDPOL
مساعدة البلدان في تنفيذ العمل التحضيري بشƋن   

 مƌشرات التلوث البحري

    20,000     20,000 MEDPOL
        ƫمساعدة البلدان في االمتثال للتشريعات ونظم التفتي

 )مدبول/منظمة الصحة العالمية(وتنفيذها 

 b 22,000 18,000       MEDPOL
  اجتماع الشبكة ƹير الرسمية بشƋن االمتثال للقواعد        

 وتنفيذها

    5,000     10,000 MEDPOL
 ƅاƾلǕا üǋǀǋتǋبر 
 تحديث المبادƏ التوجيǌية 

    10,000     10,000 MEDPOL  مساعدة البلدان في تنفيذ المبادƏ التوجيǌية لǘلقاء 

    10,000     10,000 MEDPOL
 برǋتüǋǀǋ النƻاياƖ الƯƢرة 
مساعدة البلدان من خالل المراكز اإلقليمية التفاقية   

 بازل في إدارة النفايات الخطرة

c   50,000       MEDPOL
 التنƨيǋ Ƽالƨياƨة

 اجتماع المنسقين الوطنيين لمدبول 
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)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       
  2005     2004   ƒتǀالم Ưاƪالن 

EXT EC MTF EXT EC MTF     

c   50,000     50,000 MEDPOL  )2013-2006(إعداد برنامƝ منقƠ لمدبول  

          10,000 MEDPOL  إعداد تقرير حالة البيئة مع الوكالة األوروبية للبيئة 

15,000*   10,000*   ERS/RAC

شروعات تجريبية محددة في مجاالت محددة      تنفيذ م  
لدعم برنامƝ العمل االستراتيجي     ) المناطق الخطرة (

          ǉأي رصد  (ومدبول من أجل رصد نوعية الميا
 وتقييم ديناميكية المياǉ) التخثث

          76,000 REMPEC

 ƅادر بحرية-باƬم ǅم Ƙǋالتل   
Ƙǋالتل Ʋمن   

ل المنع وحاالت   إعداد استراتيجية لتنفيذ بروتوكو     
 لخطة  3الطوارƏ الجديد تقترح في إطار المرحلة        

 عمل البحر المتوسط

    20,000     30,000 REMPEC

مساعدة الدول الساحلية في البحر المتوسط في عملية         
            ǁتنفيذ سياسات منع التلوث البحري بما في ذل
الخدمات االستشارية قصيرة األجل للدول الساحلية        

ǁ اتفاقات تعاون ثنائية ودون إقليمية بين       منفردة وكذل 
 الدول 

    20,000     25,000 REMPEC
مساعدة البلدان في التصدي لقضايا محددة تتعلق          

 ومياǉ الصابورة و    AFSمثل  (بحماية البيئة البحرية    
PSSAsƏوالقطر في حاالت الطوار Ɛوالمالج ( 

      282,216     REMPEC
اعدة األوروبية المتوسطية    مشروع برنامƝ المس    

 لمرافق االستقبال في موانƐ منطقة البحر المتوسط

          35,000 REMPEC

           Ɛالتوسع في أنشطة مرافق االستقبال في الموان
للبلدان من ƹير المنضمة إلǏ برنامƝ المساعدة           

ألبانيا والبوسنة والǌرسǁ    (األوروبية المتوسطية    
   )وكرواتيا وليبيا وسلوفينيا

      *     REMPEC
  إعداد برنامƝ تدريب شامل بشƋن منع التلوث من          

 مصادر بحرية

    65,000     20,000 REMPEC
  حلقة تدارƩ إقليمية ووطنية لمنع التلوث من مصادر   

 بحرية في منطقة البحر المتوسط

*     *     REMPEC
  حلقة تدارƩ دون إقليمية لمنع التلوث من مصادر         

 رية في منطقة البحر المتوسطبح

    ***  REMPEC
 إعداد صǁ قانوني إقليمي لمنع التلوث من أنشطة         

 مراكب النزهة في البحر المتوسط

          2,000 REMPEC
Ƙǋحة التلƺاǀم   

       Əوحدة المساعدة  (مساعدة البلدان في حاالت الطوار
 )في البحر المتوسط

    30,000     28,000 REMPEC
  مساعدة بلدان البحر المتوسط الساحلية في           

تحسين النظم الوطنية ودون اإلقليمية الحالية        /البقاء
 لالستعداد واالستجابة

    30,000     15,000 REMPEC
مساعدة بلدان البحر المتوسط الساحلية في وضع نظم         

 وطنية ودون إقليمية جديدة لالستعداد واالستجابة
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)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       
  2005     2004   ƒتǀالم Ưاƪالن 

EXT EC MTF EXT EC MTF     

    20,000       REMPEC
          Əمساعدة البلدان منفردة في وضع خطط طوار

  HNSللموانƐ للحوادث المتضمنة 

    20,000     65,000 REMPEC
حلقة تدارƩ إقليمية واحدة وأخرى وطنية بشƋن          

 االستعداد واالستجابة للتلوث من مصادر بحرية

*     *     REMPEC
االستجابة حلقة تدارƩ دون إقليمية بشƋن االستعداد و       

 للتلوث من مصادر بحرية

10,000*   10,000*   ERS/RAC

تنفيذ مشروعات محددة في مناطق محددة من البحر         
بشƋن استخدام تكنولوجيات   ) مثال قناة صقلية  (المتوسط  

الفضاء لمنع انسكاب النفط ومكافحتǊ ورقابة النقل         
 البحري بالتعاون مع المركز اإلقليمي 

  20,000*   20,000* ERS/RAC

بناء القدرات  : مساعدة بلدان البحر المتوسط      
والتدريب والتركيز علǏ نوعية المياǉ ورصد انسكاب       
النفط ورقابة النقل البحري باالعتماد علǏ االستشعار        
 عن بعد والنماذج وتقنيات نظام المعلومات الجƺرافية

   12,903    24,903 REMPEC

 اǘƳǕم 
مثل موقع ويب و    (نولوجيا إعالمية   تطوير نظام  وتك    

RIS     و MIDSIS       وقاعدة بيانات للمكتبة 
 وتوصيل المعلومات وأنشطة التثقيف) ومطبوعات

   73,000 50,000**     REMPEC

 ƖاƳتماƜǗا 
االجتماع السابع لجǌات اتصال المركز اإلقليمي         

: ممثالن عن كل بلد   (لحاالت طوارƏ التلوث البحري     
 )حرية والبيئيةالسلطات الب

25,000 67,000 1,063,903 352,216 34,000 1,121,903    مجموع األنشطة  
 
 

برنامƝ األمم المتحدة= eالصندوق الفرنسي للبيئة العالميةd =     Ýالبلد المضيفc =     Ýمنظمة الصحة العالميةb =      Ý  مرفق البيئة العالميةa =  Ý: مالحظات
 برنامƝ العمل العالمي/للبيئة

وسيجرى تحديد المبلƸ في مرحلة الحقة علǏ أن تƌكد. 2005-2004قدمت المنظمة البحرية الدولية التزاما شفǌيا بالدعم المالي لǌذǉ العناصر في الفترة              ) (*
 . ذلǁ  المنظمة بعد موافقة البرنامƝ المتكامل للتعاون التقني

 
بعقد اجتماع جǌات االتصال سنويا بحضور مندوب واحد) 2003سبتمبر  /أثينا، أيلول (وسط  عقب اقتراح في اجتماع جǌات اتصال خطة عمل البحر المت         (**)  

  . عن كل بلد

 : مالحظة
 يورو و313 000 مقترحين بمشروعين مجموعǌمùا     LIFE/، قدم المركز اإلقليمي لحاالت طوارƏ التلوث البحري إلǏ الجماعة األوروبية           2002 في عام   

خطط طوارƏ للموانƐ في(وتركيا  )  سنوات 3 وضع خطة طوارƏ وطنية، مشروع لمدة         (ي لفترة السنتين لتنفيذهما في ألبانيا         يورو علǏ التوال   304 938
 .2004وإذا تمت الموافقة عليǌما، قد تبدأ األنشطة ذات العالقة في عام ). مرسين واالسكندرونة، مشروع لمدة سنتين

 
MEDPOL    =المنسق لرصد وبحوث ا Ɲلتلوث البحريالبرنام 

 
REMPEC  =  التلوث البحري في البحر المتوسط Əالمركز اإلقليمي لحاالت طوار 
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 التنƱǋ البيǋلǋ ǏƜǋالمناƼƯ المتمتƴة بحماية ƢاƬة  باƙ-ƅانيا
 

)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       
  2005     2004   ƒتǀالم Ưاƪالن 

EXT EC MTF EXT EC MTF     

  40,000     10,000   SPA/RAC

   ƜمƲ البياناǋ Ɩالتƾييم الدǋرǎ للحالة
 جمع البيانات ومساعدة البلدان في إعداد قوائم جرد  

 لألنواع والمواقع
   

        25,000 30,000 SPA/RAC    مبادرة البحر المتوسط بشƋن التصنيف

    10,000     15,000 SPA/RAC
مات في البحر المتوسط بشƋن       وضع ƈلية لتبادل المعلو   

 التنوع البيولوجي

          5,000 SPA/RAC

   التدابير الƾانǋنية
 مساعدة البلدان في وضع تشريعاتǌا الوطنية وتنفيذها        

 المتعلقة بصيانة المواقع والموائل واألنواع

10,000 70,000 11,903 10,000 70,000 11,903 SPA/RAC

   التƯƢيǋ ƯاǕدارة
يذ خطط العمل المعتمدة داخل خطة عمل البحر            تنف

 المتوسط إلدارة األنواع المǌددة وإدارتǌا

      15,000 40,000 18,000 SPA/RAC
   وضع استراتيجيات وخطط في ميدان التنوع البيولوجي

          30,000 SPA/RAC
  حلقة عمل بشƋن رصد إدخال األنواع البحرية الƺريبة        

 سحةواألنواع المكت

    15,000 687,000   55,000 SPA/RAC
  مساعدة البلدان في إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة        

 وإدارتǌا

          10,000 SPA/RAC
   صياƹة مƌشرات للتنوع البيولوجي البحري والساحلي

10,000   30,000       SPA/RAC
  اجتماع خبراء بشƋن مƌشرات التنوع البيولوجي         

  والساحليالبحري

    25,000   5,000 13,000 SPA/RAC

ǎيرǉماƜم الǘƳǕا   
  وضع بيانات ومعلومات ونشرها متعلقة بصيانة التنوع       

 البيولوجي واستخدامǊ المستدام

    15,000       SPA/RAC
  مساعدة جǌات االتصال الوطنية للمناطق متمتعة         

ل بحماية خاصة من أجل المعلومات بشƋن بروتوكو        
 المناطق المتمتعة بحماية خاصة وخطط العمل

    37,500     35,000 SPA/RAC

   تبادü الƢبراǋ ƖدƳم الƾدراƖ الƯǋنية
دورات تدريبية بشƋن الجوانب العلمية والتقنية لصيانة        

ǁالتراث الطبيعي المشتر 

    55,000       SPA/RAC
ƴة   اƜتماǊƜ ƱاƖ اǗتƬاü الƯǋنية للمناƼƯ المتمت

 بحماية ƢاƬة
   مƜمƱǋ األنƯƪة   222,903 150,000 712,000 199,403 110,000 20,000

 
SPA/RAC  = مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة 
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  التنمية المƨتدامة للمناƼƯ الƨاحلية  Ɯيم-ƙانيا

 
)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       

ǀتƒالم   2004     2005    Ưاƪالن 
EXT EC MTF EXT EC MTF     

110,000 120,293 19,000 110,000 111,793 22,000 PAP/RAC

 :  برامج Ƌدارة المناƼƯ الƨاحلية
الدور التنسيقيÝ تنفيذ أنشطة اإلدارة المتكاملة           

للمناطق الساحلية في الجزائر وقبرƭ وسلوفينياÝ تنفيذ       
عيةÝ برامƝ   أنشطة محددةÝ إدارة الموارد الطبي        

       Ýالتقييم البيئي Ýبناء القدرات Ýإدارة البيانات Ýالمشاركة
        Ɲإعداد استراتيجيات وبرام Ýتقييم قدرة حمل السياحة
وخطط لǘدارة المتكاملة للمناطق الساحليةÝ إعداد         
مشروعات مقبولة في المصارف كمتابعة لمشروعي       

 برنامƝ إدارة المناطق الساحلية في أسبانيا والمƺرب 

100,000*   100,000*   ERS/RAC
  تنفيذ نظام لمساعدة إدارة المناطق الساحلية الجزائرية       

 الواقعة بين شيرشل وزمورى

  20,000     20,000   PAP/RAC
  بناء قدرات األطراف المƌثرة في برامƝ إدارة          

 المناطق الساحلية

  10,000     10,000 5,000 PAP/RAC
مساعدة البلدان  : ة المناطق الساحلية  برامƝ إدار   متابعة

 )إعداد المشروعات(في متابعة تنفيذ البرامƝ المقترحة 

  20,000     20,000   SPA/RAC   مساعدة برامƝ إدارة المناطق الساحلية لتشمل التنوع       
 البيولوجي وأنشطة المناطق المتمتعة بحماية خاصة

  26,000     21,000   BP/RAC 
 :المنتظمة والمنظورية لالستدامة  التحليالت 

   صياƹة مبادƏ توجيǌية-  

        34,000   BP/RAC 
  التنفيذ في برامƝ إدارة المناطق الساحلية المعنية         -   

 ونظم المعلومات ذات العالقة

  30,000   30,000 ERS/RAC
ƹطاء األرض والديناميكية   /  تحليل استخدام األرض  

لمستدامة في المناطق الساحلية     ذات العالقة للتنمية ا    
)برامƝ إدارة المناطق الساحلية الجارية(للبحر المتوسط 

50,000*   50,000*   ERS/RAC   تكنولوجيا المعلومات لتيسير نشر البيانات           
 واالتصاالت

    30,000     30,000 PAP/RAC

   اǕدارة المتǀاملة للمناƼƯ الƨاحلية
 متكاملة للمناطق الساحلية و     وضع منǌجيات اإلدارة ال   

استخدام : اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واألنǌار     
أدوات وصكوǁ لǘدارة المتكاملة للمناطق الساحلية        
والتقييم االستراتيجي البيئي ونظم المعلومات الساحلية       
وإدارة تقييم المخاطر ونموذج للتمويل من أجل التنمية        

 لǘدارة المحلية الساحلية المستدامة ونماذج 
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)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       
ǀتƒالم   2004     2005    Ưاƪالن 

EXT EC MTF EXT EC MTF     

          7,000 PAP/RAC
مساعدة بلدان البحر المتوسط في إعداد تقاريرها          

 )الجزائر ومصر(الوطنية بشƋن اإلدارة الساحلية 

    10,000     30,000 PAP/RAC
مساعدة البلدان في وضع تشريعاتǌا الوطنية من أجل         

إعداد إطار  اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأنشطة      
 قانوني إقليمي لǘدارة المتكاملة للمناطق الساحلية 

    26,500       PAP/RAC
حلقة عمل إقليمية لمناقشة مقترح صǁ قانوني إقليمي         

 اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بشƋن

    10,000       PAP/RAC
  وضع استراتيجية إقليمية لمكافحة التƉكل الساحلي في       

 مناطق الساحلية في البحر المتوسطال

  20,000         PAP/RAC
          ǉعمل واعتماد Ɲحلقة عمل إقليمية لمناقشة برنام

لمكافحة التƉكل الساحلي في المناطق الساحلية في البحر        
 المتوسط 

    10,000     16,000 PAP/RAC
   إعداد تقرير عن حالة شواطƐ البحر المتوسط

    10,000     15,000 PAP/RAC

   تحليل تشخيصي لممارسات إدارة المناظر الطبيعية       
الطوبوƹرافيا واألنماط  : في بلدان البحر المتوسط     

 ومبادƏ توجيǌية لǘدارة والمناظر الطبيعية البارزة

    8,000     8,700 PAP/RAC

اإلقليمية للتوثيق ونشر   " ƈلية تبادل المعلومات  "  تحديث  
 بشƋن مبادرات إدارة المناطق       المعلومات والوعي 

تحديث ƈلية تبادل   : الساحلية في بلدان البحر المتوسط    
 المعلومات اإلقليمية وتحسينǌا 

        16,500  12,403 PAP/RAC
  إعداد استراتيجية إقليمية لǘدارة المتكاملة للمناطق       

 برنامƝ إدارة المناطق الساحلية/الساحلية

10,000 16,500 4,403    PAP/RAC
  حلقة عمل الستعراض االستراتيجية إقليمية لǘدارة       

برنامƝ إدارة المناطق    /المتكاملة للمناطق الساحلية   
 الساحلية

    8,000     13,000 PAP/RAC

وضع دورة تدريبية مفتوحة قائمة علǏ اإلنترنت          
وتنفيذها بشƋن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية         

منƝǌ ومنǌجية ووثائق    ): وسطمفتوحة للبحر المت   (
تدريب ودراسات حالة واختيار مرشحين ومساعدة        
مكتبية ومجموعات مناقشة وأول دورة تدريبية          

 وامتحانات

   25,000     PAP/RAC
 اجتماع جǌات االتصال الوطنية لمركز األنشطة         

باالشتراǁ مع  (اإلقليمية لبرنامƝ األعمال ذات األولوية      
 ) ء واالستشعار عن بعدمركزي الخطة الزرقا

   مƜمƱǋ األنƯƪة   189,103 233,293 260,000 190,903 232,793 280,000
  

  *Ƹتوفر الحكومة اإليطالية المبال 
 
 

PAP/RAC  =  األعمال ذات األولوية Ɲمركز األنشطة اإلقليمية لبرنام 
 

ERS/RAC =  مركز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد  
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 تǀامü البيئة ǋالتنمية   داü-اƙاني
 

)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       
  2005     2004   ƒتǀالم Ưاƪالن 

EXT EC MTF EXT EC MTF     

49,450   45,000 180,250   55,000 BP/RAC
  تقرير البيئة والتنمية وتثبيت األسعار واالتصاالت      

 والنشر

              
ة والبيئة والتعاون والتنمية المستدامة       التجارة الحر 

 )في إطار لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة(
   

      100,000 *   24,000 BP/RAC   األدوات االقتصادية من أجل التنمية المستدامة-

        35,000   BP/RAC
 التمويل والتعاون من أجل التنمية المستدامة         -  
 )حلقة عمل(

   تǀامü اƨǗتدامة Ǐƺ الƨياƨاƖ الƯƾاƳية              

150,000 *     150,000 *     BP/RAC
   الموارد الطبيعية والتنمية الريفية والزراعية

برنامƹ Ɲابات البحر المتوسط      :   الƺابات   -  
 )دراسات حالة ورƌية منظورية وحلقة عمل إقليمية(

25,000 *   40,000 25,000 *   25,000 BP/RAC
دراسات حالة  :  التنمية الزراعية والريفية     -  
بالتعاون مع   (رƌية منظورية      ) مƌشرات(

CIHEAM( 

60,000   6,901 60,000   6,902 BP/RAC
  - ǉشرات      :  المياƌن المƋمتابعة التقدم المحرز بش

فيما يتعلق بلجنة البحر المتوسط (والممارسات الجيدة 
 )للتنمية المستدامة

          25,000 PAP/RAC
  -         Əن استخدام المبادƋدورة تدريبية إقليمية بش 

 التوجيǌية لǘدارة المستدامة لموارد المياǉ الحضرية 

    15,000     20,000 PAP/RAC

 تنفيذ مشروع دون إقليمي في بلدان المƺرب          - 
تحديد الحماية والتƋهيل وتدابير اإلدارة في      : العربي

 استراتيجية وإعداد خطط    المناطق التجريبية ووضع  
 إدارة

  7,000     7,500   PAP/RAC
 تدريب إقليمي بشƋن منǌجيات وأدوات وإجراءات       - 

وتكنولوجيات مكافحة التƉكل والتصحر وإدارتǌما       
 )سوريا ولبنان(

      44,000**   3,000 ERS/RAC
 للبلدان الثالثة بشƋن تحسين     LIFE تنفيذ مشروع    -  

اضي الساحلية في لبنان       رصد تدهور األر    
 والجمǌورية العربية السورية 

30,000 * 27,000     20,000 8,500 BP/RAC

 النقل والتحضر واإلدارة الحضرية والتنمية         
في عالقتǌا بلجنة البحر المتوسط للتنمية      (المستدامة  
 )المستدمة

  دراسات حالة منظورية واجتماع خبراء- 
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)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا       
  2005     2004   ƒتǀالم Ưاƪالن 

EXT EC MTF EXT EC MTF     

    5,000     10,000 PAP/RAC

 تنفيذ توصيات الفريق العامل للجنة البحر          -  
المتوسط للتنمية المستدامة بشƋن اإلدارة الحضرية       

وضع أدوات لǘدارة الحضرية    : والتنمية المستدامة 
تكامل اإلدارة الساحلية واإلدارة الحضرية والتبادل       

 اإلقليمي للخبرات

*     *     BP/RAC
تحليلǌا وإعداد  جمع البيانات و  :  النقل البحري  - 

 بالمشاركة مع المركز     Marenostrumمشروع  
 اإلقليمي لحاالت طوارƏ التلوث البحري

    15,000       PAP/RAC

وال سيما فيما يتعلق    (  السياحة والتنمية المستدامة    
 )بلجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة

 دورة تدريبية إقليمية بشƋن تطبيق تقييم قدرة          -  
 لسياحة المستدامة في البحر المتوسطحمل ا

  36,000       21,000 BP/RAC
 دراسات إقليمية واجتماع خبراء بشƋن األدوات        - 

 االقتصادية وƈلية التعاون

b   60,000 a   MEDU    اإلدارة المستدامة للتراث الثقافي 

              Ɩدة البياناƳاƽǋ ƖاƅاƬحǕاǋ ƖراƪƊالم   

    40,000   8,000 12,000 BP/RAC  اجتماع خبراء وحلقة عمل إقليمية :  مƌشرات- 

  25,000    BP/RAC
 اجتماع جǌات االتصال الوطنية لمركز الخطة        

باالشتراǁ مع مركزي برنامƝ األعمال      (الزرقاء  
 )ذات األولوية واالستشعار عن بعد

30,000***      ERS/RAC
ركز االستشعار   اجتماع جǌات االتصال الوطنية لم    

باالشتراǁ مع مركزي برنامƝ األعمال      (عن بعد   
 )ذات األولوية الخطة الزرقاء

650,000     706,000     BP/RAC   مشروع احصاءات البحر المتوسط البيئية- 
        13,000   BP/RAC  - Ǐتدريب عل ECHEMS) قاعدة بيانات( 

5,000***  16,000 5,000***  13,000 ERS/RAC
 دعم بلدان البحر المتوسط ومركز الخطة الزرقاء      - 

برنامƝ إدارة المناطق الساحلية     (لتقييم المƌشرات   
 )واألنشطة األخرى لحطة عمل البحر المتوسط

200,000***   200,000***   ERS/RAC

  تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
 تنفيذ مشروعات محددة في مناطق محددة من         - 

سط باستخدام تكنولوجيات المعلومات     البحر المتو 
 واالتصاالت 

50,000***   50,000***   ERS/RAC
 مشروع تجريبي لتكنولوجيات المعلومات         - 

واالتصاالت من أجل تنفيذ برنامƝ العمل            
 االستراتيجي في صقلية

45,000***   45,000***   ERS/RAC
 استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت من      - 

  سالمة السفن ورقابتǌاأجل

70,000***   70,000***   ERS/RAC
 منتدى البحر المتوسط بشƋن العملية التمǌيدية        -  

بشƋن مبادرة مجتمعية للتثقيف البيئي والتدريب البيئي      
 ومدرسة بيئية في البحر المتوسط

1,364,450 70,000 207,901 1,695,250 83,500    مƜمƱǋ األنƯƪة   223,402
 
 

 في انتظار مقرر بالتمويل*      
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   **             Ƹاألعمال ذات األولوية مبل Ɲمركز      2004 يورو في عام     17 700يتوقع أن يتسلم مركز األنشطة اإلقليمية لبرنام ǉمن المشروع الذي يتوال 

 .األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد وممول بالمشاركة مع الجماعة األوروبية
 

 لحكومة اإليطالية المبالƸتوفر ا *** 
 

 )a( العمل Ɲمن أجل اعتماد برنام   )b( Ɲلبدء تنفيذ البرنام Ƹالمبال 
 
 

BP/RAC  =  مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء 
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  التǀاليƹ اǕدارية ǋالتƸƪيلية-ƙالƙا
1- Ƽيƨحدة التنǋ   )üǋمدب ƿلƤ Ǐƺ بما(ǅناǋالي Ûيناƙƈ Û 
 

ǊليƳ Ƽƺاǋانية المƦا المي)ǋرǋبالي( )باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا      
2005 2004   2003     

GREEK MTF GREEK MTF GREEK MTF     
CP   CP   CP       

            m/m ǅǋنيǊالم ǅǋƻưǋالم 
  2 – مد –منسق   12 148,651   172,534   135,052  
  1 – مد – نائب منسق  12 137,788   136,007   136,007  
  96,528   94,404   108,160 12  Ɲ4 – ف –  موظف برنام  
  4 – ف –  موظف إدارى وإلدارة الصندوق  12 *   *   *  
  5 – ف –  منسق مدبول  12 126,439   118,720   120,921  
  4 – ف –  موظف برنامƝ مدبول  12 105,765   96,528   98,652  
   4 –ف /3 – ف –  موظف برنامƝ مدبول  12 96,650   88,031   90,156  
   4 –ف /3 – ف –  موظف إعالم  12 98,786   90,156   92,279  
 3 –  مƹưǋ اƨتراتيƜية البحر المتƯƨǋ مüƜƈ ǅ التنمية المƨتدامة  م 12 -   **   **  
   مجموع الموظفين المǌنيين   822,239   796,379   769,594  
   الدعم اإلداري              

  7– مساعد خدمات االجتماعات Ƣ ع  12   37,422   37,591   37,591
 7–  مساعد إداري Ƣ ع  12 *   *   *  

  Ƣ– 6 ع  / 5  –  سكرتيرة أولي Ƣ ع  12   26,884   28,050   28,952
 Ƣ– 6 ع  / 5  –  كاتب إداري Ƣ ع  12 *   *   *  
 6 – مساعد تشƺيل كمبيوتر Ƣ ع   12 *   *   *  
 Ƣ–7 ع  / 6 –  مساعد ميزانية Ƣ ع  12 *   *   *  
 6 –  مساعد إداري Ƣ ع  12 *   *   *  

 6 –  مساعد مكتبة Ƣ ع  12   32,391   32,556   32,556
  5  –  مساعد برنامƢ Ɲ ع  12   27,771   25,720   26,521
 4  –  سكرتيرة  Ƣ ع  12   25,526   22,844   23,556

 Ƣ–  5 ع ) مدبول(  سكرتيرة  12 27,975   28,926   28,926  
 Ƣ–  4 ع ) مدبول(  سكرتيرة  12 22,675   22,844   23,556  
 Ƣ–  4 ع ) مدبول(  سكرتيرة  12 21,948   19,447   19,447  
  Ƣ–  5 ع  / 4  –  كاتب إداري Ƣ ع  12 *   *   *  
  Ƣ–  5 ع  / 4  –  كاتب إداري Ƣ ع  12 *   *   *  

 Ƣ–  5 ع توثيق /  مساعد إعالمي 12   24,133   23,314   24,116
 3  –  كاتب Ƣ ع  12 *   *   *  
   مساعدة مƌقتة   8,800   10,000   10,000  
   تدريب موظفي وحدة التنسيق   11,000   10,500   10,500  
   وقت إضافي   16,500   8,750   8,750  
   الضيافة   13,200   11,000   *** 12,500  

173,292 113,679 170,075 111,467 174,126    مجموع الدعم اإلداري   122,099
   الƻƨر Ǐƺ مǊماƖ رƨمية   148,500   150,000   150,000  
              ƒتǀالم ƹاليǀت   

155,100   155,100   155,100  إليجار  ا    
111,608   114,825   110,773  )بما في ذلǁ النثريات(  تكاليف المكتب األخرى     
266,708 0 269,925 0 265,873 0   ƒتǀالم ƹاليǀت ƱǋمƜم   
440,000 1,033,273 440,000 1,057,846 440,000 1,092,837   üيƸƪالتǋ ǅيƻưǋالم ƹاليǀت ƱǋمƜم   

 
 

 البرنامƝيدفع تحت تكاليف دعم *  
 يورو في70 000ويبلƸ التخصيƭ المالي    . مقترح بوظيفة  تتعلق بƎعداد استراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة، ومدتǌا محدودة بسنتين              **  

 السنة من الصندوق المتجدد للصندوق اإلستئماني للبحر المتوسط
  2005 بما في ذلǁ اجتماع األطراف المتعاقدة في عام***  

 
GREEK CP  = المساهمة النظيرة اليونانية   m/m  = رǌرجل/ش 
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2- üǋمدب Ʋنة مǋاƴالمت ƖǗاǀǋال 
 

    
)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا        Ƽƺاǋانية المƦالمي

)باليǋرƳ)ǋليǊا   
    

2005 2004 2003     
MTF MTF MTF     

      m/m ǅǋنيǊالم ǅǋƻưǋالم   

120,921 120,921 131,351 12 
 Ɲكبير علماء من منظمة الصحة العالمية، وحدة تنسيق خطة         /  موظف برنام

  5 –ف ) أثينا(عمل البحر المتوسط 
   استشاري ضمان نوعية البيانات، الوكالة الدولية للطاقة الذرية 12 20,900 - -

   مجموع الموظفين المǌنيين   152,251 120,921 120,921
   الدعم اإلداري        

28,926 28,926 28,790 12 
سكرتيرة في منظمة الصحة العالمية، وحدة تنسيق خطة عمل البحر               

   Ƣ– 5 ع ) أثينا(المتوسط 
  Ƣ– 6 ع ) موناكو(  مساعد مختبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية  12 56,855 55,771 57,225
  باريƩ- المقر –جنة اإلقيانوƹرافية الدولية   مساعدة مƌقتة لل   5,500 5,500 5,500
   مجموع الدعم اإلداري   91,145 90,197 91,651

   الƻƨر Ǐƺ مǊام رƨمية        
 )أثينا(منظمة الصحة العالمية     16,500 15,000 15,000

 )موناكو(الوكالة الدولية للطاقة الذرية     * 16,500 * 15,000 * 15,000
 )باريƩ(اللجنة اإلقيانوƹرافية الدولية التابعة لليونيسكو     3,300 3,300 3,300
   مجموع السفر   36,300 33,300 33,300

** ** **   ƒتǀالم ƹاليǀت   
245,872 244,418 279,696   üيƸƪالتǋ ǅيƻưǋالم ƹاليǀت ƱǋمƜم   

 
 

 .يشمل البعثات الميدانية لبرنامƝ ضمان نوعية البيانات*  

والتكاليف التي. تكاليف المكتب التي يتحملǌا موظفو منظمة الصحة العالمية في وحدة التنسيق في أثينا تƺطيǌا تكاليف مكتب وحدة التنسيق                  *  *
 .تتحملǌا جميع الوكاالت في مقارها أو مكاتبǌا اإلقليمية تƺطيǌا الوكاالت المعنية كجزء من مساهماتǌا النظيرة

 



UNEP(DEC)/MED IG.15/11 
Annex IV 
page 22 

 

 
 Ǐ لƨǘتƜابة لحاǋƯ ƖǗارƍ التلƘǋ البحرƺ ÛǎالتاÛ مالƯةالمرƦǀ اƽǕليم  -3

 الǀǋالة المتƴاǋنة Ǐǉ المنưمة البحرية الدǋلية   
 

)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا    Ƽƺاǋانية المƦالمي
)باليǋرƳ)ǋليǊا 

2005 2004 2003 
MTF MTF MTF   

      m/m ǅǋنيǊالم ǅǋƻưǋالم   
133,420 133,420 137,788 12   1 – مد –  مدير 
120,921 120,921 131,351 12  Ɲ5 – ف –  موظف برنام  
88,031 85,998 112,953 12  Ɲ4 – ف –  موظف برنام  
85,998 84,002 94,402 12  Ɲ4 – ف –  موظف برنام  
 )1)  (1 –ف (  موظف إداري   * - 13,532 22,166

 :  مƌقت        
- - - 12  )2  (3 –ف ) برنامƝ المساعدة األوروبية المتوسطية (  مساعد تقني
- - - 12   Əني مبتدǌم  )VCI  ( 2 –ف)  3(  
- - - 12   Əني مبتدǌ4  (2 – ف م(  

   مجموع الموظفين المǌنيين   476,494 437,873 450,536
        ǎدارǕم اƳالد   
 )Ƣ – 7)  1 ع –  مساعد إداري  * 11,300 1,283 0

19,834 19,399 23,741 12    Ƣ – 7 ع –  مساعد إعالمي 
16,320 15,929 22,282 12   6  –  مساعد لرئيƩ المكتب  Ƣ ع 
16,186 15,853 19,346 12    4 –سكرتيرة  Ƣ ع /  كاتبة
14,858 14,528 17,695 12    4 –سكرتيرة  Ƣ ع /  كاتبة
16,186 15,853 20,173 12    4 –  مساعد صيانة Ƣ ع 

    - 12  )5(  سكرتيرة بلƺتين 
    - 12  )5  (6  –  مساعد إداري  Ƣ ع 
 :  مƌقت        
- - - 12 )   2 (Ƣ– 4 ع ) برنامƝ المساعدة األوروبية المتوسطية(سكرتيرة /  كاتبة

 مجموع الدعم اإلداري   114,538 82,845 83,384
40,000 55,000 48,400   ƨام رǊم Ǐƺ رƻƨمية  ال 
66,307 74,430 81,400   ƒتǀالم ƹاليǀت   
640,227 650,148 720,832   üيƸƪالتǋ ǅيƻưǋالم ƹاليǀت ƱǋمƜم   

     
)1  (         Ƹومن قبل إيطاليا     2005 و 2004 يورو في عامي     13 000تمول المنظمة البحرية الدولية جزئيا الوظيفة بمساهمة تبل ،)يورو في8000 

من المساهمة الطوعية اإليطالية اإلضافية في الصندوق اإلستئماني للبحر المتوسط للمركز اإلقليمي لحاالتكجزء  ) 2005 و 2004عامي  
 ).  يورو سنويا45 000(طوارƏ التلوث البحري 

 .يمول الوظيفة مشروع  برنامƝ المساعدة األوروبية المتوسطية بشƋن مرافق االستقبال) 2(
 .رنسيةتمول الوظيفة صناعة النفط الف) 3(
 .تمول الوظيفة رابطة النفط اإليطالية) 4(
كجزء من المساهمة الطوعية اإليطالية اإلضافية في الصندوق) 2005 و 2004 يورو في عامي      35 000(تمول إيطاليا الوظيفة    )  5(

 ).  يورو سنويا45 000(اإلستئماني للبحر المتوسط للمركز اإلقليمي لحاالت طوارƏ التلوث البحري 
 .2004نيسان / سوف ينتقل شاƹل الوظيفة من فئة الخدمات العامة إلǏ فئة المǌنيين في أبريل* 
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4- ƅاƽرƦة الƯƢليمية للƽǕة اƯƪاألن Ʀǀمر 
 ƺǋƬيا ƈنتيبǋليƺ ÛƧرنƨا 

 
 

 Ƽƺاǋانية المƦالمي
)باليǋرƳ)ǋليǊا   

الميƦانية 
المǋاƳ ƼƺليǊا 

)ǋرǋبالي(  
2005 2004 2003 
MTF MTF MTF   

      m/m ǅǋنيǊالم ǅǋƻưǋالم   
      12 Ʃرئي  
 )أ(  مدير  12 -    
 )أ(  مدير علمي  12 -    

   اقتصادي بيئي 12 114,400 112,200 114,400
   خبير في التحليل الوطني والمنظوري  12 93,500 92,400 93,500
 )ب(البيانات   خبير في الكمبيوتر وقواعد  12 61,600 60,500 61,600

 )ج(خبير بيئي  12 - - -
 )د(  خبير في الدراسات المƌسسية والبيئية  12 5,500 5,500 5,500

 )ج(  خبير في نظام المعلومات الجƺرافية وقواعد البيانات والكمبيوتر  12 - - -
 )أ(  خبير بيئي  12 - - -

 مالي/  موظف إداري 12 66,000 63,800 66,000
 )ج( خبير في رسم الخرائط والكمبيوتر   12 - - -
- - - 12  ǉج(  خبير في الميا( 
 )ج(  كبير إحصائيين ومدير مشروع  12 - - -
 )أ(  كبير خبراء في الƺابات ومدير مشروع ƹابات البحر المتوسط  12 - - -
 )هù(خبير بيئي ومشروع ƹابات البحر المتوسط   12 - - -

   تكاليف الموظفين المǌنيين   341,000 334,400 341,000
         ǎدارǕم اƳالد   

 سكرتير أول/مساعد جمع البيانات 12 56,100 56,100 56,100
   سكرتيرة بلƺتين 12 56,100 56,100 56,100

 )ج(  سكرتيرة مشروع  12 - - -
 )د(  موظف وثائق  12 - - -
 )ǉ(  سكرتيرة مشروع  6 - - -

 )ب(  مساعدة مƌقتة    17,600 17,600 17,600
   مجموع الدعم اإلداري   129,800 129,800 129,800
   الƻƨر Ǐƺ مǊام رƨمية   37,400 37,400 37,400
49,500 49,500 49,500   üيƸƪالتǋ ƒتǀالم ƹاليǀت   
557,700 551,100 557,700   üيƸƪالتǋ ǅيƻưǋالم ƹاليǀت ƱǋمƜم   
     
 حكومة الفرنسيةمعار من ال) أ (    
 مستكمل من مشروعات ومبالƸ أخرى) ب (    
  2005 و 2004يƺطيǊ مشروعات أخرى للفترة ) ج (    
 يورو من الصندوق اإلستئماني للبحر المتوسط ألنشطة خطة عمل البحر المتوسط5 500يƺطيǊ مشروعات أخرى ومبلƸ ) د (  
 ) ùيل للحكومة ال) هƺفرنسية ومن مصادر خارجيةتدفع تحت ميزانية التش 
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 مرƦǀ األنƯƪة اƽǕليمية لبرنامج األƳماƤ üاƖ األǋلǋية  -5

 ƨبليǀ ÛƖرǋاتيا  
 

)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا    Ƽƺاǋانية المƦالمي
)باليǋرƳ)ǋليǊا 

2005 2004 2003 
MTF MTF MTF   

      m/m ǅǋنيǊالم ǅǋƻưǋالم   
   مدير 12 60,500 58,300 60,500
   نائب مدير 12 45,100 42,900 45,100
   مجموع الموظفين المǌنيين   105,600 101,200 105,600

        ǏƨƨƊم المƳالد   
 مترجم/  مساعد رئيسي للمشروعات 12 31,900 30,800 31,900
 مترجم/  مساعد للمشروعات 12 30,800 29,700 30,800
 مترجم/  مساعد للمشروعات 12 30,800 29,700 30,800
 مترجم/  مساعد للمشروعات 12 30,800 29,700 30,800
   مساعد إداري 12 30,800 29,700 30,800
   مساعد مالي 12 30,800 29,700 30,800
   مساعدة مƌقتة   16,500 16,500 16,500
  مجموع الدعم اإلداري   202,400 195,800 202,400
   الƻƨر Ǐƺ مǊام رƨمية   36,300 44,400 44,400
81,000 81,000 89,100   ƒتǀالم ƹاليǀت   
433,400 422,400 433,400   üيƸƪالتǋ ǅيƻưǋالم ƹاليǀت ƱǋمƜم   
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 مرƦǀ األنƯƪة اƽǕليمية للمناƼƯ المتمتƴة بحماية ƢاƬة  -6

  Ƨنǋت ÛمةƬاƴال Ƨنǋت 
 

)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا  ية المǋاƼƺ الميƦان 
)باليǋرƳ)ǋليǊا 

2005 2004 2003 
MTF MTF MTF   

      m/m ǅǋنيǊالم ǅǋƻưǋالم   
   مدير 12 * 37,950   *37,950   *37,950
50,600 50,600 50,600 12 ǏلمƳ مدير  *** 

   خبير 12 * 19,250 * 19,250 * 19,250
   خبير 12 71,500   71,500   71,500
   موظف إداري 12 - 27,000 27,000
   مجموع الموظفين المǌنيين   179,300 206,300 206,300

        ǎدارǕم اƳالد   
   مساعد إداري 12      

   سكرتيرة بلƺتين 12 13,750   13,750   13,750
   سكرتيرة بلƺتين 12 13,750   13,750   13,750
   سائق 12 7,700   7,700   7,700

   موظف مالي 12 * 2,200 * 2,200 * 2,200
   منظف 12 ** ** **
** ** ** 12 Ʃحار   

   مساعدة مƌقتة   22,000 25,000 25,000
   مجموع الدعم اإلداري   59,400 62,400 62,400
   الƻƨر Ǐƺ مǊام رƨمية   31,900 31,900 31,900
59,400 59,400 59,400   ƒتǀالم ƹاليǀت   
360,000 360,000 330,000   üيƸƪالتǋ ǅيƻưǋالم ƹاليǀت ƱǋمƜم   

     
 يمثل المبالƸ المخصصة الستكمال المرتب الذي يدفعǊ البلد المضيف*   

 يدفعǊ البلد المضيف**  
 للمناطق المتمتعة بحمايةاستبدال وظيفة باحث بيانات، واقترح عنوان الوظيفة الجديدة اجتماع جǌات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية ***   

  ).2003سبتمبر /أثينا، أيلول( وتم التƋكيد عليǊ في اجتماع جǌات اتصال خطة عمل البحر المتوسط 2001 خاصة في عام 
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 مرƦǀ األنƯƪة اƽǕليمية ƨǗتƴƪار البيئة ǅƳ بƴد  -7

 باليرمƋ ÛǋيƯاليا  
 
 

)باليǋرǋ(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا   
  
  
  

  
  
  

2005 2004     
 إيطاليا
CP MTF 

 إيطاليا
CP MTF   

  مدير تقني   60,000  60,000
  مدير إداري   60,000  60,000
  موظفون   50,000  50,000
  مستشارون   80,000  80,000
  التكاليف اإلدارية   15,000  15,000
 )صقلية( تكاليف المكتب    10,000  10,000
 )روما(ليف المكتب الرئيسي  تكا   20,000  20,000
  السفر في مǌام رسمية   20,000  20,000
315,000  315,000    üيƸƪالتǋ ǅيƻưǋالم ƹاليǀت ƱǋمƜم 

 
 

 
  MTF  الصندوق االستئماني للبحر المتوسط   
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8-  ƹưاألن ƚنتاǖليمية لƽǕة اƯƪاألن Ʀǀمر 

 برƪلǋنةƨƈ Ûبانيا  
 

)ليǋرǋبا(الميƦانية المǋاƳ ƼƺليǊا   
  
  
  

  
  
  

2005 2004     
* *   üيƸƪالتǋ ǅيƻưǋالم ƹاليǀت ƱǋمƜم 

 
 

 .تمول تكاليف الموظفين والتشƺيل بالكامل من الحكومة األسبانية*  
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Ƨالخام Ƽالمرف 

 

 Ƌعǘن كاتاǆيا

، المجتمعة في   )اتفاقية برشلونة (إن األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث            
 في إطار خطة    2003نوفمبر عام   / تشرين الثاني  14 إلǏ   11مدينة كتانيا في إيطاليا في الفترة من         

 ة،برنامج األمم المتحدة للبيئ/ عمل البحر المتوسط

  Źكد مجدداƌت Ʀايا            إưǀال ǁلƦقليمية، والوطنية، والمحلية، وكǗعدة اƮاأل Ǐالتنمية المستدامة عل ƾيǀامها بتحƨالت 
 وخطة التنفيƦ الƮادرة    2002المتفƾ عليها والمǀرراƘ المتخƦة في اǗعǚن المتوسطي لǀمة جوǋانسبرƷ لعام            

Ýمةǀال ǉƦǋ عن 

 ǁتدر Ʀالدولية           أن ترويج التنمية المستدامة      وإ Ƙسساƌالم ƴالتعاون الفعال م ǎعر ƾوحماية البيئة يتطلبان توثي
Ýƭطاع الخاǀير الحكومية والƹ ƘماƲالمشاركة النشطة للمن Ɣجان Ǐة، إلƨالبار Ƙوالمجموعا 

 بالحاجة إلǏ استراتيجياƘ إنمائية مستدامة متماسكة تجمƴ بين الưǀايا االقتƮادية، واالجتماعية،               وإƦ تǀر 
  وتſنفƦŮ عبر تدابير التسيير الوافيةÝوالبيئية،

 علǏ أن جهود  حماية البيئة وتعƨيǋƨا تعتبر ưرورة من ưروراƘ التنمية االجتماعية                وإƦ تجدد التƋكيد  
Ýن معاƈ ها فيǀيǀة لتحƮالفر Ơادية كما وتتيƮواالقت 

نوعية الموارد   الحاجة إلǏ مƨيد من الưبط ومنƴ كل أشكال التلوث التي تلحƾ الưرر ب                علǏ وإƦ تشدد 
Ýة البحر المتوسطǀحة سكان منطƮالطبيعية و 

ƨتبر Ʀوإ ÝددƮا الƦǋ في ƾنهج استراتيجي وإطار متس Ǐدارة المستدامة لألقاليم الساحلية والحاجة إلǗمية اǋأ  

 ما ǋو قائم من تباين إنمائي وفجوة تكنولوجية بين الدول الساحلية المتوسطيةÝوإƦ يǀلǀها 

 : يليقد اتفƘǀ علǏ ما

1-              ŹاƮوƮوخطة عمل البحر المتوسط خ Źالشريكة والفاعلة المتوسطية عموما Ƙالجها ƴطلưي أن تƺينب
 ƾمة العالمي للتنمية المستدامةبدور نشط في تطبيǀتمر الƌنتائج م Ʀخطة تنفي ÝقليميǗعيد اƮال Ǐعل  

خطة ر المتوسط، والسيما    من الواجƔ أن تلǏǀ الưǀايا الشاملة التي تحǏƲ باǋتمام كبير في البح             -2
 وبرنامج عمل لجنة األمم المتحدة المعنية بالتنمية        تنفيƦ نتائج مƌتمر الǀمة العالمي للتنمية المستدامة      

، وبرنامج عمل   2005المستدامة، العناية الǚئǀة في استراتيجية البحر المتوسط المƨمƴ إعدادǋا عام            
 المتوسط للتنمية المستدامة علǏ وجǊ        خطة عمل المتوسط علǏ وجǊ العموم، ولجنة البحر          

ÝƭوƮالخ 
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إن تǀديم االتحاد األوروبي لدعم أوسƴ وأعمƾ لترويج التنمية المستدامة في البحر المتوسط سيŃسهم                -3
في ترويج التنمية المستدامة في المتوسط، وسيساعد علǏ وجǊ الخƮوƭ علǏ إعداد استراتيجية               

سيما لتعƨيƨ التǀارƔ، والحد من الفجواƘ التكنولوجية، وتنشيط        البحر المتوسط للتنمية المستدامة، وال    
ÝƘدراǀوال Ƙسساƌللم Ɣالمناس Ƈالبنا 

ينبƺي أن يŃنفƦŮ برنامج العمل االستراتيجي المعتمد في Ʋل برتوكول المƮادر البرية وخطة العمل                 -4
          ǚان يشكƦون التنوع البيولوجي في إقليم البحر المتوسط، اللƮة في    االستراتيجية لƨمة بارǋن مسا

التنمية المستدامة في البحر المتوسط، علǏ نحو ما ǋو مناسƔ، كما يجƔ متابعتهما بفعالية بما يكفي                
وفي Ʀǋا السياƾ فƎن من الواجƔ أن يدخل البروتوكول المƦكور حيƨ التنفيƦ علǏ             . من مساندة وموارد  

Ƈبعد إجرا ǁلƦم بǀالسرعة وأن تستكمل البلدان التي لم ت Ǌبشكل عاجلوج Ƙǚقبول التعدي Ƙا. 

يتعين إعداد استراتيجياƘ إقليمية لǘدارة المتكاملة للمناطƾ الساحلية إلǏ جانƔ إطار قانوني إقليمي               -5
مناسƔ، بما في Ʀلǁ خطوط توجيهية لǚستراتيجياƘ الوطنيةÝ وفي Ʀǋا السياƾ فƎن علǏ كل دولة                 

 المستدامة، وأن تſشجƴŎ التدابير متعددة األطراف،       ساحلية أن تشارǁ بنشاط في تنفيƦ أنشطة التنمية        
 Ýر بالدول الساحلية المجاورةưŃي عمل منفرد يƋيام بǀال ǎوأن تتفاد 

علǏ كل الجهاƘ الشريكة المعنية أن تنخرط انخراطاŹ نشطاŹ في إعداد وتنفيƦ سياساƘ وأنشطة إنمائية                -6
لحكومية، عبر نهج تشاركي وعǚقاƘ      مستدامة، والسيما في قطاع الشركاƘ والمنƲماƹ Ƙير ا         

Ýمشتركة Ƙيلية لبرامج ومشروعاƺشراكة تش 

ينبƺي تعƨيƨ التعاون أيưاŹ مƴ المفوưية األوربية، وجامعة الدول العربية، ووكاالƘ األمم المتحدة               -7
األيونية، -، والمبادرة األدرياتيكية  RAMOGEوبرامجها، والمنƲماƘ المعنية األخرǎ مثل اتفاقية        

 .وير وتنفيƦ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة واالستراتيجياƘ البحرية للبلدان المعنيةلتط

،ǁلƦ Ǐافة إلưǗوبا 

 Ǐر إلƲيرية الستراتيجية بحرية أوربية تراعي            أن وبالنưعملية تح Ƙǀالمجموعة األوربية قد أطل 
 الشواƹل المتوسطية،

 بين خطة عمل البحر المتوسط والمفوưية األوربية فيما           األǋمية االستراتيجية للتعاون   وإƦ تƌكد 
يتعلƾ باالستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة وكƦلǁ االستراتيجية البحرية، والسيما عبر توثيƾ الروابط             

 10بين خطة عمل المتوسط والشراكة األوربية المتوسطية، علǏ نحو ما أكدǉ إعǚن أثينا الوƨاري الƮادر في                 
ƨو2002يوليو عام /تمو Ý 

 ǁتدر Ʀسواحل أوربا،               وإ Ʃمǚقليمية التي تǗو أحد البحار اǋمة من المتوسط، وǋمسا Ǐالحاجة إل 
 في إعداد ǉƦǋ االستراتيجية البحرية،

 :فǀد اتفƘǀ األطراف المتعاقدة علǏ ما يلي
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ربية حيث أن ǉƦǋ    ينبƺي تشجيƴ مبادرة المجموعة األوربية الرامية إلǏ وƴư استراتيجية بحرية أو            -8
               ƨيƨوفي تع ،Ǌومكافحت ،Ǌة البحر المتوسط، والتخفيف منǀتلوث منط ƴاالستراتيجية ستسهم في من

ÝونهاƮة وǀالمنط ǁحماية البيئة البحرية في تل 

علǏ االتحاد األوربي أن يراعي تمام المراعاة السماƘ الخاƮة للبيئة البحرية المتوسطية وǋموم                -9
يما أشدǋا ưعفاŹ وتعرưاŹ للتهديد، عند وƴư وتنفيƦ االستراتيجية البحرية            بلدان المتوسط، والس  

 برنامج األمم المتحدة للبيئة في Ʀلǁ اǗعدادÝ/األوربية، علǏ أن تشارǁ خطة عمل المتوسط

10-                   Ʀوتنفي ƴưو Ǐا الساعية إلǋالمجموعة األوربية في جهود ƴالتعاون م ƨƨأن يتع Ɣمن الواج
ة األوربية، سواƇ كدول منفردة ƦاƘ سيادة تحاƦي بحراŹ إقليمياŹ، أو كƋطراف في             االستراتيجية البحري 
Ýاتفاقية برشلونة 

ينبƺي تنشيط التعاون بين الجهاƘ الفاعلة المنخرطة في حماية البيئة البحرية علǏ الƮعيد اǗقليمي                -11
Ýدواجية في الجهودƨافر وتفادي االưالت ƾيǀتح Ƈورا Źسعيا ،ǉƦوتنفي 

اǁ شواƹل ƦاƘ أǋمية مشتركة، مثل التلوث الناجم عن المواد الخطرة والعناƮر المƦƺية والسيما              ǋن -12
النابعة تحديداŹ من المƮادر البرية، والخسائر الǚحǀة بالتنوع البيولوجي، واǗدارة ƹير المستدامة              

نواع ƹير  للمناطƾ الساحلية والموارد السمكية، وعملياƘ التƮريف ƹير المشروعة، وإدخال األ           
Ýالمحلية، وخطر الحوادث البحرية 

13-                  ƦنفاƎب Ưمن جملة أمور، النهوư ،و ما يشملǋالنحو األكمل، و Ǐأجوبة مشتركة عل Ʃي التماƺينب
الǀواعد واللوائƠ الǀائمة، وتطبيƾ نهج النƲم اǗيكولوجية، مƴ مراعاة تشريعاƘ البلدان المعنية               

 لرƮد والتǀديرÝوقدراتها، أو تطوير نهج مشترǁ بشƋن ا

ينبƺي اǗقرار أƮوالŹ بنتائج األنشطة والبرنامج التي تنفǋƦا االتفاقية وأطرافها ومراعاتها عند إعداد               -14
ÝاǋƦاالستراتيجية وتنفي 

ينبƺي أن تيسر وحدة تنسيƾ خطة عمل المتوسط والمفوưية األوربية معاŹ مشاركة األطراف                  -15
 .ي ǉƦǋ العملية التعاونيةالمتعاقدة وǋيئاƘ المجتمƴ المدني ف

Źوأخيرا، 

  ƾلǀتشعر بال Ʀمن الحوادث البحرية، مثل حادثتي إريكا وبرستيج، ومخاطر التلوث المحتملة وأثر            وإ 
الحوادث المماثلة علǏ البيئة البحرية المتوسطية، وكƦلǁ علǏ خفƯ الحوادث المتعمدة للتلوث، وإƦ تƌمن                

 خطر التلوث البحريÝبǋƋمية حماية كل األطراف المتعاقدة من 

  اǗطار الǀانوني علǏ الƮعيدين العالمي واǗقليمي لحماية البيئة البحريةÝوإƦ تƋخƦ في اعتبارǋا

 أن البروتوكول الجديد للمنƴ والطوارƏ يمثل أداة كفوƇة لتعƨيƨ التعاون وحماية البيئة               وإƦ تعتǀد 
Ýالبحرية في البحر المتوسط 
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 ǁدرſت Ʀب    وإ ƾالتلوث البحري           أن التعاون الوثي ƴلمن Źرورياư ŹراƮين البلدان المتوسطية يعتبر عن
ÝǊومكافحت 

 :فǀد اتفƘǀ األطراف المتعاقدة علǏ ما يلي

ينبƺي بƦل كل جهد مستطاع لتƮديƾ البروتوكول المتعلƾ بالتعاون في منƴ التلوث من السفن                   -16
 فيƦ أحكامÝǊومكافحة تلوث البحر المتوسط في حاالƘ الطوارƏ والعمل معاŹ لتن

تǀوم خطة عمل المتوسط بƎعداد استراتيجية إقليمية لمنƴ التلوث البحري من السفن والتƮدي لǊ بƺية                -17
، بما في Ʀلǁ التƨاماƘ ومواعيد      2005اعتمادǋا في االجتماع الرابƴ عشر لألطراف المتعاقدة عام          

 :لتاليةنهائية دقيǀة، حسƔ االقتưاƇ، وƦلǁ عبر العناية بƋمر األولوياƘ ا

ưمان وفاƇ كل طرف متعاقد بالتƨاماتǊ كدولة من دول العلم، أو دول الميناƇ، أو الدول الساحلية،                  )أ 
في إطار الǀانون الدولي، وعلǏ وجǊ الخƮوƭ اتفاقية األمم المتحدة لǀانون البحار، عند انطباقها               

ها، وكƦلǁ بما يتماشǏ    وحسƔ االقتưاƇ، والتي تندرƜ العديد من البلدان المتوسطية في عداد أطراف           
Ýمة البحرية الدوليةƲواعد المعنية المعتمدة من المنǀال ƴم 

 Ɣ(               ثةŎريف المواد الملوƮومون بتǀين يƦنبين الƦاة المưاǀلة بمƮالوطنية المت Ƙالتشريعا Ʀمان إنفاư
وعند الǀيام بƦلǁ فƎن من الواجƔ إيƇǚ االǋتمام الǚئƾ للحاجة إلư Ǐمان             . بƮورة ƹير مشروعة  

 عاملة منƮفة لمثل ƌǋالƇ المƦنبين في مختلف أنحاƇ إقليم المتوسطÝم

 Ɯ(                عة لوالية البلدانưالبحرية الخا ƾد المناطƮالوطني لر ǎالمستو Ǐعل ƘاƇإجرا Ʀوتنفي Ƈإرسا
Ýومراقبتها 

إنشاƇ شبكة إقليمية شاملة لرƮد عملياƘ التƮريف ƹير المشروعة التي تǀوم بها السفن، وكشفها،                )د 
 اÝواǗبƷǚ عنه

 ǉ( Ýير المشروعةƹ ريفƮالت Ƙنبين المرتكبين لعملياƦاة المưاǀوفعالية م ƦنفاǗا ǎمستو ƨيƨتع 

تƨويد كل الموانƐ الرئيسية في المتوسط بمرافƾ كافية لتلǀي النفاياƘ المتولدة علƲ Ǐهر السفن، بما                 )و 
ية لمنƴ التلوث من    في Ʀلǁ مياǉ الƮابورة، وفǀاŹ ألحكام المرفǀين األول والخامƩ من االتفاقية الدول            

 Ý)73/78ماربول ( المتعلƾ بها 1978، في Ʈيƺتها المعدŊلة ببرتوكول عام 1973السفن لعام 

 ƨ(           األول من ماربول ƾألحكام المرف ƾالمتس Ʀمان التنفيư73/78       يلة منǀث Ƙلة بحمل درجاƮالمت 
يل بوتيرة إخراǉƦǋ Ɯ    الƨيƘ في الناقƘǚ وحيدة البدن، والعمل ưمن المنƲمة البحرية الدولية للتعج          

Ýمن الخدمة Ƙǚالناق 

 Ɵ( Ýلسفينة مكروبة Ʀǚالم ƴلة بتحديد موقƮالمت Ƙراراǀال Ʀالمناسبة لتيسير اتخا ƘاƇجراǗتحديد ا 

دراسة وتحديد مناطƾ البحر المتوسط التي تدعو الحاجة فيها إلǏ النهوƯ بالسǚمة البحرية وưبط                )ط 
Ýل البحريةǀحركة الن 
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منƲمة البحرية الدولية بƎنشاƇ نƲم إưافية لفƮل حركة المرور البحري التي           طرƟ اقتراحاƘ علǏ ال    )ي 
Ýحةǚمة المǚرورية لتحسين سư تعتبر 

 ǁ(           حركة المرور البحري Ƙدارة ومعلوماǗ افيةưم إƲن Ƈإنشا)VTMIS (    داةƋرورية كư عدſالتي ت
تركة علƦ Ǐلǁ،   تكميلية لتحسين ưبط تلǁ الحركة، حينما تتفƾ كل األطراف ƦاƘ المƮلحة المش             

Ýمة البحرية الدوليةƲللخطوط التوجيهية المعتمدة في المن Źاǀووف 

ترويج، وتطوير، وتنفيƦ خطط احتراƨية محلية ودون إقليمية لǚستعداد والتƮدي للتلوث البحري               )ل 
الناجم عن الƨيƘ والمواد الخطرة والưارة، وكƦلǁ الترتيباƘ المتعلǀة بƎنفاǋƦا، والتي تƺطي إقليم               

 توسط بƋكملÝǊالم

اعتماد خطوط توجيهية متوسطية بشƋن قŽطر الطوارƏ، علǏ أن يشمل Ʀلǁ، إƦا كان Ʀǋا مناسباŹ،                  )م 
Ýطر بين الدول المتجاورةŽǀال Ƙاقتسام قدرا Ǐعل ƾاالتفا 

الǀيام، بما يتماشǏ مƴ عمل البروتوكوالƘ المعنية من اتفاقية برشلونة، بتǀييم الحاجة إلǏ إنشاƇ                  )ن 
في المتوسط وطرƟ اقتراحاƘ الحǀة علǏ المنƲمة البحرية        ) PSSAs(لƺة الحساسية   مناطƾ بحرية با  

Ýالحال Ǐưتǀم Ɣالدولية، حس 

 Ʃ(               رار البيئيةưعن األ Ưولية والتعويƌلة بالمسƮالمعنية المت Ƙي في تحسين االتفاقياưالسعي للم
 2003Ýالناجمة عن التلوث العرưي من السفن، مثل بروتوكول الƮندوƾ الجديد لعام 

وعلǏ االتحاد األوربي، والجهاƘ الشريكة المعنية األخرǎ، والسيما الشراكة األوربية المتوسطية،             -18
ÝƏوالطوار ƴة ببروتوكول المنǀقليمية المتعلǗاالستراتيجية ا Ʀفي إعداد وتنفي ǁأن تشار 

ها الوسائل الƨǚمة   وفي Ʀǋا السياƾ فƎن من المهم توفير الدعم لألطراف المتعاقدة المحتاجة، ومنح             -19
لحماية نفسها من الحوادث ومن تلوث البيئة البحرية حينما تدعو الحاجة إلǏ اتخاƦ التدابير استجابة                

 .لدواعي األمن البحري وưبط حركة مرور السفن

 :وتحǀيǀاŹ لƦلǁ فƎن األطراف المتعاقدة

ي لتنفيƦ ما ورد أعǉǚ، وƦلǁ        باتخاƦ اǗجراƇاƘ والتدابير الưرورية، وتوفير الدعم الكاف         تلتƨم -20
 .مباشرة أو عبر خطة عمل البحر المتوسط



Ƨادƨال Ƽƺالمر 
 
 

 حالة التصديقات
 
 

 حالة التوقيعات والتصديقات على اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط
 من التلوث وبروتوآوالتها

2003نوفمبر / تشرين الثاني 10حتى   
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  Barcelona Convention 1/ Dumping Protocol 2/ Emergency Protocol 3/ New Emergency 
Protocol 4/ 

Contracting 
Parties 

Signature Ratification   Acceptance of
Amendments 

Signature Ratification Acceptance of
Amendments 

 Signature Ratification Signature Ratification 

Albania          - 30.05.90/AC 26.07.01 - 30.05.90/AC 26.07.01 - 30.05.90/AC - -
Algeria         - 16.02.81/AC - - 16.03.81/AC - - 16.03.81/AC 25.01.02 -
Bosnia & 
Herzegovina -         01.03.92/SUC - - 01.03.92/SUC - - 01.03.92/SUC - -

Croatia        - 08.10.91/SUC 03.05.99 - 08.10.91/SUC 03.05.99 - 08.10.91/SUC 25.01.02 13.06.03**
Cyprus       16.02.76 19.11.79 15.10.01 16.02.76 19.11.79 18.07.03 16.02.76 19.11.79 25.01.02  
European 
Community 13.09.76 16.03.78/AP        12.11.99 13.09.76 16.03.78/AP 12.11.99 13.09.76 12.08.81/AP 25.01.02 -

Egypt 16.02.76 24.08.78/AP        11.02.00 16.02.76 24.08.78/AP 11.02.00 16.02.76 24.08.78/AC - -
France         16.02.76 11.03.78/AP 16.04.01 16.02.76 11.03.78/AP 16.04.01 16.02.76 11.03.78/AP 25.01.02 02.07.03
Greece       16.02.76 03.01.79 10.03.03 11.02.77 03.01.79 - 16.02.76 03.01.79 25.01.02 - 
Israel        16.02.76 03.03.78 - 16.02.76 01.03.84 - 16.02.76 03.03.78 22.01.03 -
Italy         16.02.76 03.02.79 07.09.99 16.02.76 03.02.79 07.09.99 16.02.76 03.02.79 25.01.02 -
Lebanon       16.02.76 08.11.77/AC - 16.02.76 08.11.77/AC - 16.02.76 08.11.77/AC - -
Libya       31.01.77 31.01.79 - 31.01.77 31.01.79 - 31.01.77 31.01.79 25.01.02 -
Malta          16.02.76 30.12.77 28.10.99 16.02.76 30.12.77 28.10.99 16.02.76 30.12.77 25.01.02 18.02.03
Monaco         16.02.76 20.09.77 11.04.97 16.02.76 20.09.77 11.04.97 16.02.76 20.09.77 25.01.02 03.04.02
Morocco       16.02.76 15.01.80 - 16.02.76 15.01.80 05.12.97 16.02.76 15.01.80 25.01.02 - 
Slovenia          - 15.03.94/AC 08.01.03 - 15.03.94/AC 08.01.03 - 15.03.94/AC 25.01.02 -
Spain         16.02.76 17.12.76 17.02.99 16.02.76 17.12.76 17.02.99 16.02.76 17.12.76 25.01.02 -
Syria      - 26.12.78/AC 10.10.2003 - 26.12.78/AC - - 26.12.78/AC 25.01.02 -
Tunisia         25.05.76 30.07.77 01.06.98 25.05.76 30.07.77 01.06.98 25.05.76 30.07.77 25.01.02 -
Turkey        16.02.76 06.04.81 18.09.02 16.02.76 06.04.81 18.09.02 16.02.76 06.04.81 - 20.05.03**
Yugoslavia        - 27.04.92/SUC* - - 27.04.92/SUC* - - 27.04.92/SUC* - -
 Accession = AD Approval = AP  Succession = SUC     
 
*F.R. of Yugoslavia notified on 16 July 2002 its succession to the Convention and the Protocols as above.  The date of succession is 27.04.92.  On 20 March 2003, 
UNEP Regional Office for Europe was notified that the newly reorganised State Union of Serbia and Montenegro had become party by succession to the Barcelona 
Convention 
**Turkey and Croatia notified their ratification of the new Emergency Protocol to UNEP/MAP pending notification from the depositary country. 
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  Land-Based Sources Protocol 5/ Specially Protected 
Areas Protocol 6/ 

SPA & Biodiversity Protocol 
7/ 

Offshore Protocol  8/ Hazardous Wastes 
Protocol 9/ 

Contracting 
Parties 

Signature Ratification         Acceptance of
Amendments 

Signature Ratification Signature Ratification Signature Ratification Signature Ratification

Albania           - 30.05.90/AC 26.07.01 - 30.05.90/AC 10.06.95 26.07.01 - 26.06.01 - 26.07.01
Algeria        - 02.05.83/AC - - 16.05.85/AC 10.06.95 - - - 01.10.96 - 
Bosnia & 
Herzegovina -          22.10.94/SUC - - 22.10.94/SUC - - - - - -

Croatia        - 12.06.92/SUC - - 12.06.92/SUC 10.06.95 12.04.02 14.10.94 - - -
Cyprus          17.05.80 28.06.88 12.10.01 - 28.06.88/AC 10.06.95 15.10.01 14.10.94 15.10.01 - -
European 
Community 17.05.80 07.10.83/AP         12.11.99 30.03.83 30.06.84/AP 10.06.95 12.11.99 - - - -

Egypt         - 18.05.83/AC - 16.02.83 08.07.83 10.06.95 11.02.00 - - 01.10.96 -
France         17.05.80 13.07.82/AP 16.04.01 03.04.82 02.09.86/AP 10.06.95 16.04.01 - - - -
Greece          17.05.80 26.01.87 10.03.03 03.04.82 26.01.87 10.06.95 - 14.10.94 - 01.10.96 -
Israel         17.05.80 21.02.91 - 03.04.82 28.10.87 10.06.95 - 14.10.94 - - -
Italy          17.05.80 04.07.85 07.09.99 03.04.82 04.07.85 10.06.95 07.09.99 14.10.94 - 01.10.96 -
Lebanon     17.05.80 27.12.94 - - 27.12.94/AC - - - - - -
Libya           17.05.80 06.06.89/AP - - 06.06.89/AC 10.06.95 - - - 01.10.96 -
Malta          17.05.80 02.03.89 28.10.99 03.04.82 11.01.88 10.06.95 28.10.99 14.10.94 - 01.10.96 28.10.99
Monaco         17.05.80 12.01.83 26.11.96 03.04.82 29.05.89 10.06.95 03.06.97 14.10.94 - 01.10.96 - 
Morocco        17.05.80 09.02.87 02.10.96 02.04.83 22.06.90 10.06.95 - - 01.07.99 20.03.97 01.07.99
Slovenia        - 16.09.93/AD 08.01.03 - 16.09.93/AC - 08.01.03 10.10.95 - - - 
Spain          17.05.80 06.06.84 17.02.99 03.04.82 22.12.87 10.06.95 23.12.98 14.10.94 - 01.10.96 -
Syria       - 01.12.93/AC - - 11.09.92/AC - 10.10.03 20.09.95 - - -
Tunisia          17.05.80 29.10.81 01.06.98 03.04.82 26.05.83 10.06.95 01.06.98 14.10.94 01.06.98 01.10.96 01.06.98
Turkey       - 21.02.83/AC 18.05.02 - 06.11.86/AC 10.06.95 18.09.02 - - 01.10.96 - 
Yugoslavia       - 27.04.92/SUC* - - 27.04.92/SUC* - - - - - -

*F.R. of Yugoslavia notified on 16 July 2002 its succession to the Convention and the Protocols as above.  The date of succession is 27.04.92.  On 20 March 2003, 
UNEP Regional Office for Europe was notified that the newly reorganised State Union of Serbia and Montenegro had become party by succession to the Barcelona 
Convention 
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1/ Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution  
Adopted (Barcelona): 16 February 1976 
Entry into force*: 12 February 1978 
 
2/ The Protocol for the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping from Ships and Aircraft (Dumping Protocol) 
Adopted (Barcelona): 16 February 1976  
Entry into force*: 12 February 1978  
 
3/ The Protocol concerning Co-operation in Combating Pollution of the Mediterranean Sea by Oil and other Harmful Substances in cases of Emergency (Emergency Protocol) 
Adopted (Barcelona): 16 February 1976  
Entry into force*: 12 February 1978  
 
4/ The Protocol concerning Co-operation in Preventing Pollution from Ships and, in cases of Emergency, Combating Pollution of the Mediterranean Sea 
Adopted (Malta): 25 January 2002  
Entry into force*:  
 
5/ The Protocol for the protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-based Sources (LBS Protocol)  
Adopted (Athens): 17 May 1980  
Entry into force*: 17 June 1983  
 
6/ The Protocol concerning Mediterranean Specially Protected Areas (SPA Protocol)  
Adopted (Geneva): 3 April 1982  
Entry into force*: 23 March 1986  
 
7/ The Protocol concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean (SPA & Biodiversity Protocol)  
Adopted (Barcelona): 10 June 1995  
Entry into force*: 12 December 1999  
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8/ Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution resulting from Exploration and Exploitation  (Offshore Protocol) of the Continental Shelf and the 
Seabed and its Subsoil 
Adopted (Madrid): 14 October 1994  
Entry into force*: 
 
9/ Protocol on the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Hazardous Wastes 
Protocol)  
Adopted (Izmir): 1 October 1996 
Entry into force*:  
  
  
   * The amendments are not yet into force  
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Ʋابƨال Ƽƺالمر 
 

 Altero MatteoliبياƬ ǅاحƒ الƴƨادة الƨيد 
 Ʀǋير البيئة ǋاألراƋ Ǐƺ ǏƮيƯاليا

 
 

، الزمالء أصحاب السعادة الوزراء من بلدان البحر المتوسط، الدكتور توبفلر، السيد             FautrierالرئيƩ السيد   
 Ʃشاباسون، الرئيCuffaro العمدة السيد ،Scapagniniيرƹ الحكومية، سيداتي وسادتي، ممثلو المنظمات  

 
يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم في كاتانيا إلǏ االجتماع العادي الثالث عشر لألطراف المتعاقدة في اتفاقية                 

 .حماية البحر المتوسط من التلوث
 

، ورئيƩ إقليم   Umberto Scapagniniونيابة عن الحكومة اإليطالية، أود أن أشكر عمدة كاتانيا، السيد             
، للكرم والحفاوة في هذǉ المدينة الرائعة وفي هذǉ الجزيرة المتوسطية             Antonio Cuffaroالسيد  صقلية،  
 .الجميلة

 
 . إن إيطاليا تستضيف اجتماع األطراف هذا باعتبارها بلدا متوسطيا وبصفتǌا الرئيƩ الحالي لالتحاد األوروبي

 
أشار إلǏ البحر المتوسط    " البيئة البشرية "شƋن  ب) 1972(وأود أن أذكر أن مƌتمر األمم المتحدة في إستوكǌولم          

باعتبارǉ منطقة ذات أولوية عليا لوضع برنامƝ متكامل لحماية البيئة تƋخذ في االعتبار العوامل االقتصادية                 
 .واالجتماعية والثقافية الموجودة في هذǉ المنطقة

 
 واقعي التفاق للتعاون اإلقليمي     توفران أول مثال  ) 1976(إن خطة عمل البحر المتوسط واتفاقية برشلونة         

 .للتنمية المستدامة ويمثالن تنفيذا ملموسا للمƌشرات التي تم التƋكيد عليǌا في مƌتمر إستوكǌولم
 

لقد مثلت كل من خطة العمل واالتفاقية بداية عملية مǌمة وتحد للتعاون والتكامل اإلقليميين وعملتا علǏ خلق                  
 بين البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي والبلدان األخرى في جنوبي            الشراكة األوروبية المتوسطية فيما   

 .1995وشرقي البحر المتوسط التي اعتمدها مƌتمر برشلونة الحكومي الدولي في عام 
 

إن الشراكة تǌدف إلǏ تحديد األهداف المشتركة وتطويرها من أجل خلق منطقة تجارة حرة في البحر                    
 . ويمولǌا برنامƝ االتحاد األوروبي2010المتوسط تتحقق بحلول عام 

 
إن إطار برنامƝ المساعدة األوروبية المتوسطية والخطط المحلية واإلقليمية لحماية البيئة ومن أجل التنمية                
المستدامة الممولة من خطة العمل البيئية في منطقة البحر المتوسط القصيرة ومتوسطة األجل يدل علǏ أهمية                

  .   كبرى
 

تفاقية برشلونة، كان تعزيز الصالت والتكامل بين خطة عمل البحر المتوسط وبرنامƝ العمل               وفي سياق ا  
،  ضروريا في رسم استراتيجية      2002يولية  /البيئي الذي تم التƋكيد عليǌا في اإلعالن الوزاري ألثينا، تموز         

 .التنمية المستدامة للبحر المتوسط التي تمت الموافقة عليǌا في قمة جوهانسبيرج
 

ويمثل اجتماع األطراف في كاتانيا فرصة لوضع األولويات وخطة العمل التي ينبƺي االنتǌاء منǌا في عام                  
 للتمكن من الموافقة علǏ استراتيجية التنمية المستدامة للبحر المتوسط في االجتماع العادي الرابع عشر               2005

 .لألطراف المتعاقدة القادم
 

 وذلǁ بفضل العمل الذي قامت بǊ األمانة         –إليجابية المتحققة حتǏ اǓن     ومن ثم، من المǌم توحيد النتائƝ ا       
 لصياƹة وتنفيذ برنامƝ العمل االستراتيجي لخفض التلوث من           –ومراكز األنشطة اإلقليمية والحكومات      
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مصادر برية ولحماية التنوع البيولوجي اللذان يمثالن أداتين لخفض التلوث في البحر المتوسط ولحماية                 

 .اع المتوطنة الفريدة التي تساهم في النظم اإليكولوجيةاألنو
 :إن من الضروري في نفƩ الوقت ضمان التƉزر الفعال بين

 
المستويات المƌسسية، أي الرئاسة وأمانة اتفاقية برشلونة مع لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة                  

Ýوالمفوضية األوروبية 
 

 رنامƝ العمل البيئيÝبرنامƝ عمل خطة عمل البحر المتوسط وب
 

 .وفضال عن ذلǁ، من المǌم توحيد وتوسيع التعاون البيئي الثنائي ومتعدد األطراف في منطقة البحر المتوسط
 

وأود أيضا أن أذكر أن برنامƝ التعاون البيئي والشراكة من أجل الموارد المتجددة قد بدأ مƌخرا في الجزائر                   
 . وسلوفينيا والصرب ومنتينجرووالمƺرب وتونƩ ومصر وإسرائيل وكرواتيا

 
وتشمل البرامƝ وضع مشروعات لǘدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ومكافحة التصحر والترويƝ للموارد              

ودعم القدرات الوطنية والمحلية من     " التنمية المستدامة "المتجددة والتخلƭ من النفايات واستعادتǌا وتعزيز        
 .أجل اإلدارة البيئية الحسنة

 
ل هذǉ المشروعات أيضا فرصة لدعم االستثمارات الخاصة في نقل التكنولوجيات النظيفة والنمو                 وتمث

 . االقتصادي المستدام لبلدان جنوب البحر المتوسط
 

 مليون يورو أودع لدي البنǁ الدولي وخصƭ         15ولǌذا الƺرض، أنشƋت إيطاليا صندوق استئماني بقيمة         
ذها الشركات اإليطالية في ميدان الطاقة المتجددة وحماية الموارد           للتمويل المشترǁ لمشروعات عديدة تنف     

ويمثل هذا جǌودنا في حماية البيئة في البحر المتوسط والتعاون البيئي اإلقليمي              . المائية ومكافحة التصحر  
 .الǌادف إلǏ استخدام البيئة كفرصة للتنمية

 
ون الثنائي ومتعدد األطراف، تركز إيطاليا علǏ       وأود أن أذكر أيضا أنǊ بƺض النظر عن تطوير برنامƝ التعا          

إعادة هيكلة مركز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد في باليرمو لضمان الدعم التقني المستمر                   
ويǌدف تدعيم المركز أيضا إلǏ إنشاء مركز إقليمي         . ألنشطة رصد السواحل والبحار واستشعارها عن بعد      

 .االت في البحر المتوسطللمعلومات التقنية واالتص
 

وباختصار، أود أن أخطركم أيضا أن وزارة البيئة واألراضي تبذل جǌودا في دعم استراتيجية البحر المتوسط                
وسنقوم بتمويل أنشطة أمانة خطة عمل البحر المتوسط المتعلقة بƎعداد استراتيجية           . من أجل التنمية المستدامة   

 . يورو100 000 بمبلƸ 2005-2004دامة خالل الفترة القادمة البحر المتوسط من أجل التنمية المست
 

وفضال عن ذلǁ، نعرض استضافة اجتماع لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة القادم في إيطاليا المزمع                 
وفيما يتعلق باستراتيجية البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة         . 2004مايو  / ƈيار –أبريل  /عقدǉ في نيسان  

مبادرات المǌمة األخرى بشƋن نفƩ القضية، ستتاح لنا الفرصة لمناقشتǌا خالل المنتدى الدولي لشراكة                وال
 . في مقر منظمة األƹذية والزراعة2004مارƈ / Ʃذار6-4التنمية المستدامة الذي سيعقد في روما في الفترة 

 
ذج جديدة للشراكة والتعاون من أجل       وفي الختام، ƈمل أن تسمƠ األيام الثالثة مزيدا من التقدم لتحقيق نما             

 . التنمية المستدامة في البحر المتوسط
 

 .       وأشكركم وأتمني لكم حظا سعيدا
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ǅامƙال Ƽƺالمر 
 

  نائƒ المدير التنƻيShafqat KakakhelǎƤبياǅ الƨيد 
 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 
، عمدة كاتانيا، ممثلو إقليم صقلية، رƌساء الوفود، المندوبون الموقرون، سيداتي             Matteoliالسيد الوزير   

 وسادتي،
 

ر لألطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البحر       يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم إلǏ االجتماع العادي الثالث عش         
وأود أن أنقل لكم تحيات الدكتور كالوƩ توبفلر،         ). التي يشار إليǌا باتفاقية برشلونة    (المتوسط من التلوث    

وأود أيضا أن أشكر    . المدير التنفيذي لبرنامƝ األمم المتحدة للبيئة، الذي لم يتمكن من الحضور معنا اليوم              
 .علǏ استضافة هذا االجتماع المǌم في كاتانياحكومة إيطاليا 

 
وفيما يتعلق  .  علǏ قيادتǊ لعمل خطة عمل البحر المتوسط        Fautrierوأود أن أشكر موناكو وخاصة السيد        

وال يساورنا الشǁ بƋن السيد الوزير       . بالسنتين القادمتين، نقدم تǌانينا إلǏ إيطاليا النتخابǌا لرئاسة المكتب         
Matteoli  ير العام السيد     أو المدClini            مكتب اتفاقية برشلونة وأمانة خطة عمل البحر Ǌسيقوم بتوجي 

 .  المتوسط في التصدي للتحديات المتزايدة التي تواجǊ البحر المتوسط
 

إن هذا االجتماع يƋتي في الوقت الذي أشرف فيǊ منسق أمانة خطة عمل البحر المتوسط، السيد لوسيان                    
 نيابة عن المدير التنفيذي وجميع الزمالء في برنامƝ األمم المتحدة للبيئة أن نعرب              وأود. شاباسون علǏ تقاعد  

عن إعجابنا وامتنانا للسيد شاباسون لما يتصف بǊ من تفان وقيادة حكيمة طوال فترة منصبǊ في هذǉ الوظيفة                   
لتي كانت حاسمة في    وإنني متƋكد من أننا جميعا نتفق علǏ رƌيتǊ الكبرى والمǌنية والدبلوماسية ا             . المǌمة

ضمان نجاح خطة عمل البحر المتوسط وسوف تنضمون إلي في التمني لǊ بالنجاح فيما يعتزم القيام بǊ في                   
إن البحث عن خلف مناسب للسيد شاباسون كان تحديا، وƈمل أن نتمكن من اإلعالن عن قرار                   . المستقبل

 . األمين العام بشƋن تعيين خلفا لǊ في المستقبل القريب
 
ن خطة عمل البحر المتوسط هي درة برنامƝ البحار اإلقليمية وتقدم مثاال ساطعا لألقاليم األخرى حول سبل                  إ

ومع أن خطة عمل البحر المتوسط تطلبت الدعم من برنامƝ األمم           . تعاون البلدان في التصدي للتحديات البيئية     
لقد زادت الخطة في الحجم     . ة قوية ونشطة  المتحدة للبيئة في سنواتǌا األولي، فƎنǌا أضحت اǓن هيئة مستقل          

بشكل كبير طوال سنوات من خالل مبادرات مǌمة مثل برنامƝ تقييم ومكافحة التلوث في منطقة البحر                    
 .ولجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة ومراكز األنشطة اإلقليمية الستة") مدبول"المعروف باسم (المتوسط 

 
 .ن اتباع هذا المثال ووضع ƈليات ومبادرات مماثلةونƋمل أن تتمكن مناطق أخرى م

 
إنǌا تتعاون مع الǌيئات األخرى في      . إن خطة عمل البحر المتوسط تقدم أيضا مثاال طيبا لعالقات الشراكة           

منظومة األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والمنظمات الحكومية الدولية األخرى باإلضافة إلǏ عدد من                 
ويعتبر التمويل أحد العناصر    . ثل مرفق البيئة العالمية والمرفق الفرنسي للبيئة العالمية        الوكاالت المتبرعة م  

الرئيسية في ضمان استدامة البرنامƝ وسيكفل الدعم الجديد من مرفق البيئة العالمية تيسير تنفيذ خطة عمل                  
 .البحر المتوسط في المستقبل

 
المتوسط تواصل دعمǌا للشراكة األوروبية المتوسطية      ومما يدعو إلǏ التشجيع مالحظة أن خطة عمل البحر          

ونتوقع مساهمة حيوية من الخطة في عملية وضع        . التي تضيف قيمة إلǏ كل من المستويين اإلقليمي والوطني        
استراتيجية بحرية أوروبية، التي تمثل نǌجا طموحا جديدا لحماية النظم اإليكولوجية وصيانتǌا واالستخدام               

وبالطبع ستكون هناǁ صالت وطيدة مع      . د البحرية وذلǁ في إطار منƝǌ النظام اإليكولوجي       المستدام للموار 
وستركز . مدبول الذي سينتǌي من مرحلتǊ الثالثة في فترة السنتين القادمة والعودة إلǏ تشكيل المرحلة الرابعة              

ري وأيضا من خالل المنƝǌ     المرحلة القادمة علǏ تحقيق التنمية المستدامة في تنفيذ أنشطة منع التلوث البح            
 .القائم علǏ النظام اإليكولوجي
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وأالحظ بكل سرور أن إعالن كاتانيا يƌكد علǏ برنامƝ العمل االستراتيجي المعتمد بموجب بروتوكول                  
ويضيف هذا بدورǉ قيمة إلǏ     . المصادر البرية ويشكل مساهمة رئيسية في التنمية المستدامة للبحر المتوسط          

 Ɲلتنشيط                اعتماد برنام Ǌيجرى استخدام ǁالعمل العالمي لحماية البيئة البحرية من األنشطة البرية، وهو ص 
 .ويسرنا أن نرى هذا التƉزر. البحار اإلقليمية

 
 المندوبون المحترمون، سيداتي وسادتي،

 
ير هذا العام،   فبرا/خالل الدورة الثانية والعشرين لمجلƩ إدارة برنامƝ األمم المتحدة للبيئة الذي عقد في شباط             

طلبت الحكومات من المدير التنفيذي تشجيع ودعم اتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط العمل لتتضمن عناصر                
إن استراتيجيتنا الجديدة لدعم برنامƝ البحار اإلقليمية، التي ستناقƫ في           . استراتيجية جديدة في برامƝ عملǌا    

نوفمبر، القصد  / تشرين الثاني  28 إلǏ   26روبي في الفترة من     االجتماع العالمي الخامƩ للبحار اإلقليمية في ني      
منǌا البناء علǏ ما تحقق من إنجازات واالستجابة لألهداف اإلنمائية لأللفية ونتائƝ القمة العالمية للتنمية                  

 وستشمل دعم دور البحار اإلقليمية في تعزيز المبادƏ الرئيسية للتنمية المستدامة وتشمل الوصول             . المستدامة
ويسرنا أن ينضم إلينا السيد شاباسون في هذا االجتماع المǌم ونتطلع              . إلǏ الشركاء واألطراف الفاعلة    

 .الستخدام خطة عمل البحر المتوسط كنموذج لتطوير اتفاقات ومبادرات للبحار اإلقليمية األخرى
 

 .داوالتكمأصحاب السعادة، المندوبون المحترمون، سيداتي وسادتي، أتمني لكم كل نجاح في م
 

 .   وأشكركم
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Ʋƨالتا Ƽƺالمر 
 

 مناƪدة المنưماƷ Ɩير الحǋǀمية مüƜƈ ǅ التƬديƳ ƼلǍ برǋتüǋǀǋ المƬادر البرية
 
 

إذ تعترف وتقدر الجǌود التي تبذلǌا بلدان البحر المتوسط علǏ أساƩ طوعي في تنفيذ                  
Ýبروتوكول المصادر البرية 

 
يدات المǌمة التي تتعرض لǌا البيئة البحرية من المصادر البرية           إذ تضع في اعتبارها التǌد    

Ýللتلوث 
 

            ǉة هذǌيلي كامل لمواجƺقانوني موحد وتش ǁالوقت مخاطر عدم وجود ص Ʃا تعي في نفǌولكن
ÝثارǓا 

 
إذ تعيد تƋكيدها علǏ التدابير واإلجراءات المبتكرة والمالئمة والفاعلة الواردة في بروتوكول             

 رية للقضاء التدريجي علǏ هذا النوع من التلوثÝالمصادر الب
 

برنامƝ /تقوم المنظمات ƹير الحكومية التالية التي هي شركاء في خطة عمل البحر المتوسط             
 :األمم المتحدة للبيئة والحاضرة في كاتانيا

 
Amici per la Vita Onlus – Italy  
CEDIP – Italy 

Clean Up Greece 
Friends of the Earth 
Greenpeace 
IEF 

Marevivo – Italy 
MIO-ECSDE 
Mouvement Ecologique Algérien 

OCOME – Tunisia 
SAD AFAG – Turkey 

SPNI – Israel 
UNASD – Lebanon 

WWF 
 
بدعوة حكومات البحر المتوسط التي لم تصدق بعد علǏ بروتوكول المصادر البرية للتلوث،              

 أي
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           ǋرƜمنتينǋ ƒرƬالǋ ليبياǋ ǅلبناǋ üرائيƨƋǋ رƬمǋ اتياǋرǀǋ ƿƨرǊالǋ نةƨǋالبǋ ائرƦƜال
 ǋƨǋريا

 
بذل جǌود خاصة للقيام بجميع الخطوات الضرورية للتصديق علǏ البروتوكول في أسرع              

 . وقت ممكن بحيث ال يتجاوز األشǌر الستة القادمة للسماح ببدء نفاذ هذا اإلطار التشريعي
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 المرƼƺ الƴاƪر
 

ǅتمديƴالم ǅييƻحƬائمة الƽ 
 



UNEP(DEC)/MED IG.15/11 
Annex X 

page 2  
 
ALBANIA 
 
Massmedia and Environment Agency Albanian TV 
Mr Xhemal MATO 
Address: Rr Vllazen Huta Vila 26, Tirana 
Tel: +355 4 364 100 
Fax: +355 4 222 68 53 
e-mail: xhmato@icc-al.org  

 
BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
NTV Hayat (tv station) 
Ms. Azra GUNIC 
Address: Topuzovo Polge 51, Visoko 
 71000  Sarajevo 
Tel: +387 33 271 110 
Fax: +387 33 271 111 
e-mail: Azrabl7513@hotmail.com 
URL: www.ntvhayat.com   

 
CROATIA 
 
Vecernji list (daily newspaper) 
Ms. Marina SERIC 
Tel: +385 1 6300438 
Fax: +385 1 6300677 
e-mail: marina.seric@vecernji.net  
URL: www.vecernji-list.hr 
 
EGYPT 
 
Akhbar El Yom (daily newspaper) 
Mrs. Hebatalla HUSSEIN KAMEL ISMAIL 
Address: 6 El Shafa St, Cairo  
Tel: +202 5807427 
Fax: +202 57 82 510 / 520 
e-mail: Hussein_heba@hotmail.com 
URL: www.akhbarelyom.org.eg  
 
GREECE 
 
Kathimerini (daily newspaper) 
Ms. Manina DANOU 
Address: Sokratous 57, 104 31 Athens 
Tel: +30 210 4808148 
e-mail: maninaro@hotmail.com 
URL: www.ekathimerini.com 
 
ISRAEL 
 
Ha Aretz (daily newspaper) 
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Mr. Zafrir RINAT 
Address: 21 Schocken St., 61001 Tel Aviv 
Tel: +972 3 5121212 
Fax: +972 3 5121209 
e-mail: zafrirr@haaretz.co.il 
URL: www.haaretz.co.il  
 
LEBANON 
 
Annahar (daily newspaper) 
Ms. Marlene KHALIFEH 
Tel:  +961 9620087 
Fax:  +961 1338582 
e-mail:  marlenekhalife@yahoo.co  
 
MALTA 
 
The Malta Independent (daily newspaper) 
Mr. Karl SCHEMBRI 
Address: Standard House, Birkirkara Hill, St. Julian’s St. 109, Malta 
Tel: +356 21345888 ext 218 
Fax: +356 21346062 
e-mail: kschembri@independent.com.mt 
URL: www.independent.com.mt 
 
SERBIA AND MONTENEGRO 
 
TV Montenegro 
Mr. Sebrija VULIC 
Tel:  +381 82 330 348 
Fax:  +381 82 330 348 
e-mail:  vulic@cg.yu 
 
SLOVENIA 
 
Delo (daily newspaper) 
Mrs. Dragica BOSNJAK 
Tel:  +386 147 37 253 
Fax:  +386 147 37 255 
e-mail:  dragica.bosnjak@delo.si 
 
SPAIN 
 
Agencia EFE (national news agency) 
Mr Iñigo ALVAREZ 
Address: Via dei Canestrari 5,  
 00186 Rome, Italy 
Tel: +39 066 834087 
Fax: +39 066 834918 
e-mail: eferoma@efe.it 
 

mailto:marlenekhalife@yahoo.co
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TUNISIA 
 
Agence Tunis Afrique Presse (TAP)  
(national news agency) 
Mme Nejiba KRIMI BEN DHAOU 
Address:  7, Avenue Slimen Ben Slimen  
  2092, El Manar II, Tunis 
Tel:  216 71597186 
e-mail: achrefasma@yahoo.fr 
 
TURKEY 
 
Milliyet (daily newspaper) 
Mr. Kadri GURSEL 
Address: Dogan Medya Center,  
  Bagcilar, 34554 Istanbul 
Tel: +90 212 505 6227 
Fax: +90 212 505 6226 
e-mail: kgursel@milliyet.com.tr 
URL: http://www.milliyet.com.tr  
 
ITALY 
 
> Corriere Della Sera (daily newspaper) 

Mr. Franco FORESTA MARTIN 
 Address: Via Tomacelli 160, 00100 Rome 
 Tel:  +39 06 688281  
 Fax: +39 06 68602574 
 
> La Repubblica (newspaper) 

Mr. Antonio CIANCIULLO  
Address: Piazza Indipendenza 11/b 
 00100 Rome 

 Tel: +39 06 49822242  
 Fax: +39 06 49822923 
 
> ANSA (national news agency) 

Ms. Elisabetta GUIDOBALDI 
Address: Via della Dataria 94  
 00187 Rome 
Tel: +39 06 67741 
Fax: +39 06 6774529 
URL: www.ansa.it 

  
 ANSA (Sicily office) 

Tel: +39 095 580552 
Fax: +39 095 333005 
Mr. Domenico TROVATO 
Mr. Maurizio D'Arro 

 Ms. Orietta SCARDINO (photographer) 
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> RAI (national TV) 

Mr. Piero MAENZA  
 Mr. Guglielmo TROINA  
 Mr. Nino AMANTE  

Mr. Giovanni TOMARCHIO   
Mr. Giovanni MARANO  
Mr. Franco MAUGERI 
Mr. Elio CADELO 

 
> Italia Uno (TV channel) 

Mr. Mario BUCELLO 
 
> ADN KRONOS (news agency) 

Ms. Cristina CORAZZA 
Address: Piazza Mastai 9, 00153 Rome  
Tel:  +39 06 58071  
Fax:  +39 06 5807821 
URL:  www.adnkronos.com 

  
 ADN Kronos (Sicily office) 

Mr. Giuseppe LA VENIA 
Mr. Francesco BAINCO 

 
> AGI (news agency) 

Mr. Vincenzo CASTELLANO 
Address: Via Cristoforo Colombo 98 
 00147 Rome 
Tel: +39 06 51996267  
Fax: +39 06 51996201  
URL: www.agi.it 

 
> DIRE (news agency) 

Ms. Simonetta LOMBARDO 
Address: Via della Mercede 33 
 00100 Rome 
Tel: +39 06 42038108 
Fax: +39 06 42011021 

 
> Gazzetta Del Sud (newspaper) 

Mr. Domenico CALABRÒ 
 Address: Via U. Bonino 15c 
   98124 Messina 
 Tel:  +39 090 2261 
 Fax:  +39 090 2931413 
 
> La Gazzetta (newspaper) 

Mr. Angelo CARUSO 
Address: Via Ventimiglia 13 

 95100 Catania 
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> La Nazione (newspaper) 

Mr. Alessandro FARRUGGIA 
Address: Via Ferdinado Paolieri 2 

 50121 Firenze 
 Tel: +39 055 249511  

Fax: +39 055 2343646 
 
> La Sicilia (newspaper) 

Address: Viale O. da Pordenone 50 
  Catania 
 Tel: +39 095 261021 

Mr. Salvo BARBAGALLO 
Mr. Gianni D'AGATA 
Mr. Davide ANASTASI 
Mr. Santi ZAPALA 
Mr. Massimo D'AGATA 

 
> Resto Del Carlino 

Mr. Alessandro FARRUGGIA 
Address: Via Enrico  Mattei 106,  

  40100 Bologna 
 Tel: +39 051 6006262  
 Fax: +39 051 6006266 
 
> Giornale Di Sicilia (newspaper) 

Address: Via Lincoln 21, 90133 Palermo 
Tel: +39 091 6627336  
Fax: +39 091 6627378 
 
Ms. Patrizia ABBATE 
Ms. Rosa Maria DI NATALE 
Mr. Maurizio CIARAMIDARO 
Mr. Paolo CASICCI 
Mr. Dario AZZARO 

 
> Il Giorno (newspaper) 

Mr. Alessandro FARRUGGIA 
Address: Via Stradivari 4, 20131 Milano 

 Tel: +39 02 277991 
 Fax: +39 02 27799247 
 
> Antenna Sicilia (TV channel) 
 Address: Viale Odorico Da Pordenone 50,   95126 Catania 
 Tel:  +39 095 339322 
 Fax:  +39 095 339179 
 URL:  www.antennasicilia.it 

Ms. Flaminia BELFIORE 
 Ms. Carmela MARINO 
 Ms. Maria TORRISI 
 Mr. Umberto TEGHINI 



UNEP(DEC)/MED IG.15/11 
Annex X 

page 7  
 
 Ms. Anna Maria AGOSTA 

Mr. Gaetano JUDICA 
Mr. Gino MACELI 
Mr. Davide D'AMICO 
Mr. Carlo CORONA  
Mr. Beppe GRASSO 

 
> Mondo Sommerso (magazine) 

Mr. Marco Tumbiolo 
Tel: +39 055 3032215 

 
> Antenna Uno 

Mr. Mario BUCCELLO 
 
> Italpress (news agency) 

Address: Via XII Gennaio 9, 90141 Palermo 
Tel: +39 091 89674 
Fax: +39 091 29462 
e-mail: info@italpress.com 
URL: www.italpress.com 
Mr. Paolo CASICCI 
Mr. Maurizio CIADAMIDARO 

 
> La EFFE TV 

Mr. Salvatore LONGO 
Mr. Salvatore RUSSO 
Ms. Alessia CALI 
Mr. Giovanni FINOCCHIARO 
Mr. Stefano D'AGOSTINO 
Mr. Salvatore SUMMA 
Mr. Calogero DI DIO BUONO 

 
> Polipress 

Mr. Alessandro FARRUGGIA 
Address: Piazza San Silvestro 13,  
 00100 Rome 

 
 
> Prospettive   

Mr. Salvo NIBALI 
Address: Via Vaghetti 59, 95124 Catania 

 
> Quotidiano Di Sicilia (newspaper) 

Mr. Carlo Alberto TREGUA 
 
> REI TV 

Mr. Melo NICODEMO 
Mr. Mario GRASSO  
Mr. Francesco LA ROSA 
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Mr. Filippo ROMEO  
Ms. Guenda GAROZZO  
Mr. Rosario NICOLOSI 
Mr. Giovanni CONTI  

 
> Sicilia Tempo (PALERMO)   
 
> Studio 90 

Ms. Letizia CARRARA 
 
> TG 2 

Ms. Rossana CIANI 
Address: Largo W. de Luca 5, 00100 Rome 
Tel: +39 06 33543242  
Fax: +39 06 33171155  

 
> Telecolor (TV station) 

Address: Via Francesco Crispi 147,  
 95100 Catania 
Tel: +39 095 7343111 
Fax: +39 095 7423352 
URL: http://www.telecolor.it 
Mr. Fabio ALBANESE 
Mr. Francesco CAUDULLO  

 
> Tele D 

Ms. Gabriella FINOCCHIARO 
Mr. Alfio FEDE  

 
> Telejonica (TV station) 

Address: Via Teseo 11, 95123 Catania 
Tel: +39 095 7121888  
Fax: +39 095 7121888 
Ms. Valeria MAGLIA 
Mr. Luca MANETTA 
Mr. Antonio ZITELLIO 
Ms. Grazia SICACI  

 
> Video Mediterraneo 

Mr. Giacomo CAGNES 
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