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  تقرير االجتماع العادي الرابع عشر لألطراف المتعاقدة
  لبيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكوالتهافي اتفاقية حماية ا

  
 مقدمة

 
 حماية البحر المتوسط من التلوث في اجتماعها العادي الثالث عشر المنعقد في               اتفاقية األطراف المتعاقدة في     قبلت  -1

 االجتماع العادي الرابع    الستضافةيا   العرض الذي تقدمت به حكومة سلوفين      2003تشرين الثاني   / نوفمبر 11-8  في الفترة   كاتانيا

 على هذا عقد االجتماع العادي الرابع عشر لألطراف المتعاقدة في            وبناء).  سلوفينيا(عشر لألطراف المتعاقدة في بورتوروز      

 .2005تشرين الثاني /نوفمبر11-8في الفترة ) سلوفينيا (بورتوروزفندق موريي في 
  

  الحضور
 

ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وقبرص      :   في اتفاقية برشلونة   التاليةاف المتعاقدة    في االجتماع األطر   شاركت  -2

 وصربيا والجبل األسود وسلوفينيا     والمغرب وموناكو   ة والجماعة األوروبية وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا ومالط       ومصر

 .سبانيا وتونس وتركياأو
  
برنامج األمم المتحدة   :   التالية لألمم المتحدة بصفة مراقب     االتفاقيةمانات   الهيئات والوكاالت المتخصصة وأ    وتمثلت  -3

 المتحدةومنظمة األمم   وبرنامج العمل العالمي وأمانة اتفاقية بازل والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة البحرية الدولية              للبيئة  

منظمة الصحة  التابع لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية و       والمركز الدولي للعلم والتكنولوجيا العالية       للتنمية الصناعية   

 واالتفاق بشأن صيانة الثدييات البحرية في البحر         المتوسط البحرالبيئية لمنطقة   وبرنامج المساعدة التقنية    /البنك الدولي العالمية و 

أسماك البحر المتوسط واالتحاد العالمي     األسود والبحر المتوسط ومناطق المحيط األطلسي المجاورة واللجنة العامة لمصايد            

  .للصيانة والمعهد العالمي للبحار
  
 Amici  : بمراقبينبصفـة الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات األخرى التاليـة        المنظمات  وشاركت  -4

per la Vita Onlus, Amigos del Mediterraneo, Arab Network for Environment and Development (RAED), 
Clean Up Greece, ECAT Tirana, Fund for Integrated Rural Development of Syria (FIRDOS), International 
Marine Centre (IMC), LEGAMBIENTE, MAREVIVO, Mouvement Ecologique Algérien (MEA), 
Mediterranean Water Institute (MWI), Mediterranean Information Office for Environment, Culture and 
Sustainable Development (MIO-ECSDE), Organisation des Communicatrices Méditerranéennes (OCOME), 
Tema Foundation, Union of Northern Associations for Sustainable Development (UNASD), , World Wildlife 

Fund for Nature (WWF),  the International Fund for Animal Welfare (IFAW) and OCSASA Onlus 
 
 لخطة البحر المتوسط ، ومراكز األنشطة اإلقليمية التالية التابعة           عمل االجتماع أيضاً وحدة تنسيق خطة        توحضر  -5

ي البحر المتوسط، ومركز األنشطة       لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري ف       اإلقليميالمركز  :   البحر المتوسط    عمل

 لبرنامج األعمال ذات األولوية     اإلقليمية للخطة الزرقاء، ومركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف، ومركز األنشطة            اإلقليمية

  . ومركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات خاصةبحمايةومركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة 
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  . بهذا التقريراألولالمرفق في ة بأسماء المشاركين  قائمة كاملوترد  -6
  

  االجتماع افتتاح    :األعمال من جدول 1 البند
 

 االجتماع الرئيس المنتخب في     افتتح الجتماعات ومؤتمرات األطراف المتعاقدة      الداخلي لما ينص عليه النظام      طبقا  -7

 ما شهده العامان الماضيان من تطورات، ومن          على  أكد الذي)  إيطاليا  (Carrado Cliniاالجتماع العادي الثالث عشر السيد      

وسيؤدى تنفيذ  .   للتنمية المستدامة التي توفر إطاراً للتقدم ولألولويات المحددة         البحر المتوسط  استراتيجية   االنتهاء من ضمنها  

 خالل التعاون بين البلدان الواقعة       هذه النتائج من   تتعززوسوف  .  االستراتيجية إلى حماية البيئة وإلى النمو االقتصادي للمنطقة       

 بدال  األنابيبصورة خاصة، فإن من شأن نقل النفط عبر         بو.   من خالل توسيع االتحاد األوروبي     وكذلكشمالي المنطقة وجنوبها    

تنفيذ و  المتوسط البحر   عمل تواصل دعم خطة     سوفوأكد أن إيطاليا    .  من النقل البحري أن يخفف خطر تلويث البحر المتوسط        

 . بهذا التقريرالمرفق السابع ويرد النص الكامل للبيان االفتتاحي في .المستدامة للتنمية البحر المتوسط تراتيجيةاس
  
 تكريسه  على  Clini شكره الخاص إليطاليا وللسيد      عن البحر المتوسط    عمل خطة   منسق  Paul Mifsud السيد   وأعرب  -8

  . البحر المتوسط عملألنشطة خطة  قدمه الدعم الذيللعمل بوصفه رئيسا للمكتب، وعلى 
  

  تنظيميةال مسائلال    : من جدول األعمال2 البند
 

  أعضاء المكتبانتخاب  2-1
  
) االتفاقية من   19المادة  ( مع مبادئ التوزيع الجغرافي العادل       وتمشيا  ، عدل ، كما  من النظام الداخلي   19 للمادة   وفقا  -9

 االجتماع من بين ممثلي األطراف المتعاقدة أعضاء        انتخب،  )طراف المتعاقدة  مكتب األ  اختصاصات من   3المادة  (ستمرارية  الوا

  :المكتب التالية أسماؤهم
  

  )سلوفينيا (Janez Podobnik /السيدصاحب السعادة  :الرئيس  

  ) األوروبيةالجماعة (Soledad Blanco /السيدة:  الرئيسنائب  

  )مصر (محمد خليل/ السيد:  الرئيسنائب  

  )تركيا (Sedat Kedioglu / السيد: الرئيسنائب  

  )تونس(نظير حماده  /السيدصاحب السعادة :  الرئيسنائب  

  )أسبانيا (Jose Fernandez /السيد: المقرر  
  

 في سلوفينيا المنتخب حديثا رئيسا       المكاني  والتخطيط البيئة   وزير  Janez Podobnikالسيد  صاحب السعادة     وتسلم  -10

  .السابعالمرفق  في الوارد البيانبثم أدلى . الرئاسةللمكتب، 
  

  .السابعالمرفق  في الوارد بالبيان البحر المتوسط عمل منسق خطة أدلى  -11
  
   جدول األعمال وتنظيم العملإقرار  2-2
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 منه خالل اجتماع    االنتهاء باالتفاق مع مكتب األطراف المتعاقدة، وتم        األمانة جدول األعمال المؤقت الذي أعدته       أعتمد  -12

واعتمد االجتماع الجدول الزمني المقترح     .  )UNEP(DEC)/MED IG.16/1الوثيقة  ( البحر المتوسط    عملتصال خطة   جهات ا 

 .ومرفق جدول األعمال باعتباره المرفق الثاني بهذا التقرير ). (UNEP(DEC)/MED IG.16/2في جدول األعمال المشروح 
  

وبية والمنظمات الحكومية الدولية وشركاء خطة عمل البحر         وخالل االجتماع، نظم البلد المضيف والجماعة األور         -13

  .المتوسط عددا من األحداث الجانبية بشأن مختلف الموضوعات المتعلقة بعمل خطة عمل البحر المتوسط
  
   الداخليالنظام  2-3

 
رشلونة  ومؤتمرات األطراف المتعاقدة في اتفاقية ب        اجتماعات في   أعتمد المنسق إن النظام الداخلي الذي         قال  -14

(UNEP/IG.43/6, Annex XI) على هذا االجتماعنطبقي . 
  
   التفويضوثائق  2-4

 
 برئاسة رئيسه   2005نوفمبر  /  تشرين الثاني   9 المتعاقدة في    األطراف اجتمع مكتب    ، من النظام الداخلي   19 للمادة   وفقا  -15

 الوثائق  وكانترابع عشر لألطراف المتعاقدة،      ممثلي األطراف المتعاقدة في االجتماع العادي ال        تفويضلالطالع على وثائق    

 .2005نوفمبر /  الثانيتشرين 9وتمت الموافقة على تقرير المكتب في . سليمة وأبلغ االجتماع بذلك
  

  2007-2006 و الميزانية البرنامجية للفترة التوصيات اعتماد    : من جدول األعمال3 البند
 

 2007-2006 المقترحة لفترة السنتين        التوصياتند، إلى     المنسق االنتباه، عند عرضه للب         استرعى  -16

UNEP(DEC)MED IG. 16/5)  (عليها جهات اتصال خطة عمل البحر       وافقت إلى أن معظم التوصيات المقترحة قد        وأشار 

 . 2005سبتمبر / أيلول24-21المتوسط في اجتماعها في أثينا في الفترة 
  

  التنسيق
 

 القانوني اإلطار
  

  لى االتفاقية والبروتوكوالت عالتصديق حالة
 

 المتعاقدة، أن االتفاقية المعدلة لحماية البيئة البحرية والمنطقة         األطراف المنسق، عند اإلشارة إلى التوصيات إلى        ذكر  -17

حر  بروتوكول منع تلوث الب    نفاذقد بدأ نفاذها وأن من المطلوب قبولين فقط لبدء           )  اتفاقية برشلونة ( المتوسط   للبحرالساحلية  

وثالثة لبروتوكول حماية   )  بروتوكول اإللقاء ( الترميد في البحر     أوالمتوسط والقضاء عليه بواسطة اإللقاء من السفن والطائرات         

 ). بروتوكول المصادر البرية( من مصادر وأنشطة برية التلوثالبحر المتوسط من 
  

ذل أقصى جهد لضمان عمليات القبول الضرورية         أسبانيا، بب  لديه، مناقشة التوصيات، اضطلع البلد المودع        وعند  -18

 لم تفعل ذلك حتى     التي اإللقاء وبروتوكول المصادر البرية المعدلين، وأن تقبل األطراف المتعاقدة           بروتوكوللضمان بدء نفاذ    
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لين كانت في    أن عمليات القبول الضرورية على البروتوكو      إلىومع ذلك، تمت اإلشارة     .  اآلن التعديالت على اتفاقية برشلونة    

 مهماإن بدء نفاذ بروتوكول المصادر البرية كان         .   المطلوب بذل جهود إضافية لتحقيقهما      مناالنتظار خالل سنوات وأن     

وأكد ممثل أسبانيا . المتوسط لتنفيذ برنامج العمل االستراتيجي للبحر  للتدابير التي تتخذبصورة خاصة لوضع أساس قانوني قوي  

 عمل البحر المتوسط    خطةوالحظ أن عمل    .   بروتوكول اإللقاء  والسيمابكر وبدء نفاذ البروتوكوالت،     على أهمية التصديق الم   

 اتفاقية لندن واقترح أن تنظر األطراف المتعاقدة في التصديق على           أمانةفيما يتعلق ببروتوكول اإللقاء قد حظي بتقدير كبير من          

  .لضمان االستخدام المستدام للبيئة البحرية كوسيلة 1972 التفاقية لندن لعام 1996بروتوكول عام 
  

 من جدول حالة التوقيعات على االتفاقية المعدلة، قدمت األمانة          إسرائيل على تعليق ممثل إسرائيل المتعلق بغياب        ورداً  -19

 ويرد  .ودع لديه  البلد الم  من سيجرى استكماله عندما تتسلم أمانة خطة عمل البحر المتوسط التأكيد الضروري             الجدولشرحاً بأن   

  . بهذا التقريرالمرفق السادسجدول حالة التصديقات على اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها باعتباره 
  

 خطة والتنمية المستدامة إن حلقات العمل سيجرى عقدها، مع          والثقافة ممثل مكتب معلومات البحر المتوسط للبيئة        قال  -20

  .برشلونة واإلداريين المحليين لضمان التنفيذ الفعال لإلطار القانوني التفاقية نيالمدعمل البحر المتوسط، إلداريي المجتمع 
  

  . بهذا التقريرالثالث المرفق االجتماع على مشروع التوصيات، الوارد في وافق  -21
  

   في اإلطار القانونيالتطورات
 

 بروتوكول بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق       تتواصل إلعداد مشروع   الجهود المنسق عند تقديمه لهذا البند إلى أن         أشار  -22

 . العتماده2007 إلى اجتماع المفوضين عام تقديمه بغيةالساحلية 
  

 الواضح أن المشروع الحالي لن يقيد عمل القائمين على إعداد           من اقتراح بتعديل صياغة التوصية بحيث يكون        وطُرح  -23

  .الجديدنص البروتوكول 
  

  . التقريربهذا الثالث المرفق الوارد نصه في المنقحة،شروع التوصيات، في صيغته  االجتماع على مووافق  -24
  

   في المسائل القانونيةالبلدان والتعويض، ونظام اإلبالغ، واالمتثال في ظل اتفاقية برشلونة ومساعدة المسؤولية آلية
  

 .خطة بخطوة نهج  مي تتم على أساس      و التعويض والت   للمسؤولية آلية   وضع المنسق االنتباه إلى عملية       استرعي  -25

  .وأضاف أنه ال توجد صيغة مسبقة آللية في المستقبل لتناول المسألة
  

 االجتماعية الفاعلة والمنظمات غير الحكومية المشار إليها        االقتصادية المداوالت جرى التأكيد على أن الجهات        وخالل  -26

.  عمل البحر المتوسط   خطة والتعويض، مدرجة بالفعل في قائمة شركاء        المسؤولية  بشأنمل  ا التوصية فيما يتعلق بفريق الع     في

 على نحو ما جرت اإلشارة في التوصية، تتناول قضية المسؤولية والتعويض عن             االتفاقية، من   16وتم التذكير أيضا بأن المادة      

  . الناجمة عن تلوث البيئة البحريةاألضرار
  

 طرفا  20  أبلغفقد  .   شهدت استجابة طيبة في هذا الصدد      2003-2002 الفترة    يتصل باإلبالغ، أشار المنسق أن     وفيما  -27

واستذكر المنسق أن اإلبالغ    .  ةتقنينب  وا عن ج  أبلغت منها قد    18 للتنفيذ وأن    ية الجوانب القانونية واإلدار   عنفي االتفاقية   
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، بل إنه يشمل أيضا توصيات اجتماعات         االتفاقية وبروتوكوالتها  أحكامإلزامي بموجب االتفاقية، وأن ذلك ال يقتصر على          

  .المتعاقدةاألطراف 
  

  .  هناك توصية باستكمال هذا اإلجراء على مدى السنتين المقبلتينأن المنسق عن مسألة آلية االمتثال، وأشار وتحدث  -28
  

  .  التقريربهذا الثالثالمرفق  والوارد نصه في المنقحة، االجتماع على مشروع التوصيات، في صيغته ووافق  -29
  

   المؤسسياإلطار
 

 هذه الخطة، التي ستناقش في      ومستقبل عمل البحر المتوسط     لخطة الخارجي   التقييم المنسق التوصيات التي تتناول      قدم  -30

 عن  ة، وكذلك مركز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئ      2006 في عام    عقده الخطة المزمع    لجهات اتصال االجتماع االستثنائي   

 . مركز األنشطة اإلقليمية للمعلوماتسيصبح بعد الذي
  

 قد حددت    جهات اتصاالته   إلى أن  اإلشارةوجرت  .  لمعلومات الجديد بدعم واسع   ل   األنشطة اإلقليمية   مركز وحظي  -31

 أنشطته على هذا األساس، إال أن الحاجة        بدأ  قد  جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط      اجتماع   وأن هذا المركز بالفعل     والية

 في اإلقليم لتوفير    أفقية وقال ممثل أسبانيا إن من الواجب أن يوفر المركز خدمات            .مركزال  والية  مزيد من تطوير  ستدعو إلى   

 تقتصر أنشطة   أنينبغي  ال  و.  جمع المعلومات ونشرها    فيوأضاف أن االستشعار عن بعد مازال أساسيا         .  معلومات موحدة 

  . عن بعد بناء على أنشطة االستشعار ونشرها المعلوماتجمع أن تشمل أيضا جبي بل ،المركز على تنظيم حلقات عمل فحسب
  

  .  التقريربهذا الثالثالمرفق  الوارد في المنقحة، االجتماع على مشروع التوصيات، في صيغته ووافق  -32
  

  المتوسط للتنمية المستدامةالبحر  لجنة
 

 المتوسط  البحر للتنمية المستدامة وتعتمد برنامج عمل لجنة    المتوسط البحر  تيجية المنسق التوصيات التي تؤيد استرا     قدم  -33

 األمانة التمست اقتراحات    أن  كما   UNEP(DEC)/MED IG.16/5 الوثيقة  الثاني من  المرفق في   كما وردت   المستدامة،للتنمية  

ة الفاعلة، والمنظمات غير      الجهات االقتصادية االجتماعي    أو السلطات المحلية     ممثليبشأن عضوية اللجنة المذكورة من       

 المحلية  السلطاتوعلى أساس ما تم تلقيه من ردود، ورغم قلة االقتراحات الواردة من             .   الدولية الحكوميةالحكومية، والمنظمات   

 UNEP(DEC)/MEDالوثيقة  ( األعضاء المقترحين    بأسماءوالجهات االقتصادية االجتماعية الفاعلة، فقد أعدت األمانة قائمة          

IG.16/12 COR.2(  
  

تم تشجيع األمانة على بذل جهود أكثر لالتصال بالسلطات المحلية والعاملين االجتماعيين االقتصاديين والمنظمات غير                 -34

وفضال عن ذلك، كان من المهم تكامل عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة في منظومة خطة عمل                 .  الحكومية بشكل عام  

لتأكيد أيضا على أن بعض البلدان تحتاج إلى دعم مالي لتمكينها من تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط                  وتم ا .  البحر المتوسط 

  . للتنمية المستدامة من خالل اعتماد استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة
  

  . بهذا التقريرالثالث المرفقوافق االجتماع على مشروع التوصيات، كما عدل، الذي يرد في   -35
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   والمجتمع المدني، والمشاركة العامة األوروبي،الشراكة، والتعاون مع االتحاد و تعاونال
 

 مع المفوضية   والسيما عمل البحر المتوسط عملت بنشاط على تعزيز عالقات الشراكة،              خطة المنسق أن     أكد  -36

 األوروبية بفضل صياغة    المفوضية مع    التعاون قد ترسخ   أنكما  .   شريكا للخطة من مختلف األنواع     76وهناك اآلن   .  األوروبية

 ونشر  المقترحة، في إعداد االستراتيجية البحرية األوروبية        عمل البحر المتوسط   برنامج عمل مشترك للعمل، ومشاركة خطة     

 . األوروبيةوالمفوضيةتقرير البيئة والتنمية بدعم من فرنسا، ووكالة البيئة األوروبية، 
  

 قد أسفر عن صياغة     المتوسط عمل البحر    خطة المنظمة السابق مع     تعاونالمية أن    ممثل منظمة الصحة الع    وذكر  -37

 متاحة للمزيد من التعاون فيما يتعلق بعنصر الموارد المائية          الفرصةوقال إن   .  لقدراتا بيئية، وبناء    وتمريناتخطوط توجيهية،   

تفاقية ال  والصحة الماء    بشأن بروتوكولالز التعاون مع     للتنمية المستدامة، والسيما من خالل تعزي      البحر المتوسط في استراتيجية   

 يتخذ ذلك شكل تعزيز الوصول       وال.   والبحيرات الدولية  للحدود بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة         1992عام  

 مساهماتاه إلى    االنتب واسترعي.   النهوض بنوعية الخدمة   بل أيضا ،   فحسب  المائية ومرافق اإلصحاح   اإلمداداتالمستدام إلى   

 تأمل في البناء على ذلك، مع توجيه        المنظمةوقال إن   .  خطة عمل البحر المتوسط   /  منظمة الصحة العالمية في برنامج مدبول     

  . االستراتيجية والقطاعيةالعملاهتمام خاص إلى األنشطة المعنية في خطط 
  

ء على المستوى العالمي لوقف إدخال األنواع         تعمل مع الشركا   منظمته ممثل المنظمة البحرية الدولية أن        وذكر  -38

.  الجهود بهذه على الصكوك الدولية المتعلقة       التصديقوحث االجتماع على النظر في       .   السفن صابورة عبر مياه    المكتسحة

أن وأشار إلى   ".   الصابورة العالمية  شراكات  "اسم االجتماع أن المنظمة البحرية الدولية تقوم بإطالق مبادرة تحمل             وأخطر

 بإدخال  المتعلقة أخريين مدرجتين في وثيقة منع التلوث البحري ومكافحته وتنفيذ خطة العمل               بتوصيتينالمبادرة ذات صلة    

 المترابطة بمعزل عن بعضها البعض، وأكد       التوصياتوحذر من النظر في هذه      .   في البحر المتوسط   المكتسحةاألنواع واألنواع   

  . المتوسط بضرورة تفادي مثل هذا التداخلالبحر عمل خطة أن تعنى وحدة تنسيق والىد الحاجة إلى تعزيز تنسيق الجهوعلى 
  

.  مع المنظمة البحرية الدولية ال ينبغي أال تتعلق فقط بمياه الصابورة           التعاون اإلشارة أيضا إلى أن التوصية بشأن        تمت  -39

 المتعلق بالمواد المضادة لنمو الفطر      التنفيذدولية، مثل    النظر أيضا في مجاالت أخرى للتعاون مع المنظمة البحرية ال           وينبغي

 نطاقوأشار ممثل المنظمة البحرية الدولية إلى أن المواد الخطرة والضارة تقع في             .  السفنوالمبادرات المقترحة إلعادة تدوير     

وفضال عن ذلك،   .  والكيميائي النفطي   التلوثوالية المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري، الذي يتناول            

 إعادة تدوير السفن مازال في مراحل مبكرة، يمكن إدراج الموضوع في            يحكم أيضا على أنه بالرغم من أن الصك الذي          اتفق

 تعاونها مع أمانة اتفاقية     وزيادةوطُلب من األمانة أيضا التعاون على نحو أوثق مع اتفاقية بازل في هذا المجال               .  قادمةمناقشات  

   .وكهولمست
  

  . بهذا التقريرالثالث المرفق يرد في الذي االجتماع على مشروع التوصيات، كما عدل، وافق  -40
  

   الطاقةمسائل
 

 تم االتفاق بشكل عام على أن سياسة الطاقة أثارت مسائل مهمة            الطاقة، مناقشة التوصية المقترحة بشأن مسائل       خالل  -41

 بخفض التلوث والتنمية المستدامة، ومن ثم ينبغي على           يتعلقر المتوسط فيما     عمل البح  خطة عمل   مجاالتتتعلق بجميع   
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 عمل البحر   خطة التأكيد أو تشير بشكل مناسب إلى جميع المجاالت ذات العالقة بأنشطة                تعيدالتوصية المقترحة إما أن      

 فيلطاقة التي تم االتفاق عليها       ذلك، بدعم التوصية من خالل إدراج نص بشأن مسائل ا           علىوتم االقتراح، بناء    .  المتوسط

 .استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة
  

  . بهذا التقريرالثالث المرفق في الوارد االجتماع على مشروع التوصية، كما عدل، وافق  -42
  

   والوعى العام والمشاركة الجماهيريةالمعلومات
 

 األمانة  مشاركة وجوب اإلشارة في التوصيات إلى       المتوسطاقترحت منظمة غير حكومية شريكة لخطة عمل البحر           -43

واعتبرت بعض األطراف أنه، بينما تلتزم بتشجيع التثقيف        .  المستدامةفي عقد األمم المتحدة الستراتيجية التثقيف من أجل التنمية          

  .رات في البحر المتوسطبالتنمية المستدامة، ينبغي على األمانة أن تركز على أي جهود في هذا المجال في سياق التطو
  

  . بهذا التقريرالثالث المرفق في الوارد االجتماع على مشروع التوصيات، كما عدل، وافق  -44
  

   المالية وشؤون الموظفينالمسائل
 

 في الوظائف المهنية في األمانة، أن االرتقاء بوظيفة منسق مدبول           المقترحة المنسق، عند ذكر أسباب التغييرات       أشار  -45

 المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل لألنشطة اعتراف بالمستوى العالي للمسؤولية المطلوبة لهذه الوظيفة، والسيما بالنسبة       هو  1-ى مد إل

وقال إن المقترح بإنشاء وظيفة موظف معلومات وتكنولوجيا على         .   الجديدة االستراتيجيةاالستراتيجي للبحر المتوسط والشراكة     

 أوصى بذلك تقرير المراجعة الحسابية      كماد منه دعم القدرات المتاحة لألمانة في هذا الميدان المهم،            المهني كان القص   المستوى

 أمن هو إجراء مؤقت حتى إيجاد حل دائم لتمويل الوظيفة من خالل مكتب              مساعدوأضاف أن االحتفاظ بوظيفة     .  لألمم المتحدة 

 مهنية لموظف التنمية    بوظيفةفة الشاغرة مؤخرا لنائب المنسق       وأخيرا، كان مقترح استبدال الوظي     .   لألمن المتحدةاألمم  

 لخدمة لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة وتعزيز تنفيذ         مكرسالمستدامة مصمما لسد الحاجة إلى موظف مهني لدوام كامل          

 . للتنمية المستدامة واالستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامةالمتوسطاستراتيجية البحر 
  

ومع ذلك أثيرت   .   في حكم األمانة فيما يتعلق بشؤون الموظفين       الثقة المناقشة، أعرب الكثير من المتحدثين عن        وخالل  -46

 أن يخصص التمويل    واقترحلحاجة إلى وظيفة على مستوى عال في ميدان المعلومات والتكنولوجيا            ل  بالنسبةبعض الشكوك   

 أيضا عن الشكوك بالنسبة لحكمة إلغاء وظيفة نائب          اإلعرابوتم  .  األخرىالمتاح إلى أولويات خطة عمل البحر المتوسط         

 على القضايا   بالتركيزتنسيق من خالل هيكل خطة عمل البحر المتوسط والسماح للمنسق           ال لدعم   السابقالمنسق، التي أنشئت في     

 المقترح عقده في    المتوسط، عمل البحر    طةخ لجهات اتصال    االستثنائيوتم االتفاق على أن يدرس االجتماع       .  ذات األهمية العليا  

  . المنسقونائبأدوار أعضاء األمانة، بما في ذلك المنسق و عمل البحر المتوسط، خطة، لمناقشة تقييم 2006عام 
  

 ولكي ال يعاق عمل األمانة، اقترح المنسق، ووافق          القضية، ضوء الحاجة إلى الوصول إلى قرار حول هذه            في  -47

 االجتماع حتى   2006فبراير  /   منصب موظف التنمية المستدامة المؤقت التي تنتهي في شباط          فترة تمدد   االجتماع، على أن  

 في األمم المتحدة وأن يفتح لجميع المرشحين المتبعة، وعلى أن يشغل من خالل اإلجراءات 2007المقبل لألطراف المتعاقدة في   

 ويعاد النظر فيه في االجتماع المقبل       2007-2006 فترة السنتين    خالل نائب المنسق    منصبوفي الوقت نفسه يجمد     .  المؤهلين
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وقد سحب االقتراح   .   البحر المتوسط    عمل لجهات اتصال خطة     االستثنائياالجتماع  لألطراف المتعاقدة على أساس توصيات      

  .لخدمات الالزمة اعلى المعلومات والتكنولوجيا على أساس أن تقوم األمانة باستخدام طرق أخرى للحصول بموظفالخاص 
  

 أي آثار على الميزانية، ولكنه أضاف أنه إذا ما اتخذ أي قرار في               عليها ترتبت لن   قرراتمال المنسق أن هذه     أوضح  -48

 التنمية المستدامة، فإن ذلك     وموظف تعقده األطراف المتعاقدة في المستقبل للحفاظ على كل من منصب نائب المنسق               اجتماع

  .لموايتطلب زيادة في األ
  

  .هذا التقريرب الثالثالمرفق  في الوارد االجتماع على مشروع التوصيات المعدلة وافق  -49
  

  العناصر
  

  مدبول
  

 مناقشات الناتجة عن    مدبول أهمية المرحلة الرابعة من       )منسق برنامج مدبول    (F. Saverio Civili السيد   أبرز  -50

 من التلوث البري أساسية في المساهمة في تطبيق          للتخفيف  نيةالوطوكانت الموافقة على خطط العمل       .  ومراجعات موسعة 

  .الطويل في األمد المصادر البريةبروتوكول 
  

قتراح بأن تضمن األطراف    ال العشرين عاما الماضية، قدم ا     أو ضوء التغيرات التي طرأت خالل الخمسة عشر          في  -51

 مدبول في مرحلتها    يقوم به للمساهمة في الدور الجديد الذي         ظل الممثلين المالئمين   ت ةوطنيالالمتعاقدة أن جهات االتصال     

 مستقلة، وذلك في ضوء مساهمتها      توصيةومن الواجب ذكر الشراكة االستراتيجية لمرفق البيئة العالمية بوضوح في           .  الرابعة

  .المتوقعة في عملية تخفيف التلوث
  

  .هذا التقريرب الثالثمرفق ال في الوارد االجتماع على مشروع التوصيات المعدلة وافق  -52
  

  منع التلوث البحري ومكافحته
  

األساس الذي  )   مدير المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري         (Roberto Patrunoوصف السيد     -53

نية لألطراف  ، واسترعي االنتباه إلى مشروعي التوصيتين األولى والثا       2-ألف-صيغت عليه مشاريع التوصيات في القسم ثانيا      

المتعاقدة، التي دعت إلى اعتماد االستراتيجية اإلقليمية لمنع التلوث البحري من السفن واالستجابة له ومجموعة من مبادئ منع                   

 والتوصيات المحددة   2003التلوث الناجم عن أنشطة مراكب النزهة في البحر المتوسط التي أعدت عمال بإعالن كاتانيا لعام                 

  . الثالث عشر لألطراف المتعاقدةلالجتماع العادي 
  

ورحبت ممثلة المفوضية األوروبية بالتوصية العتماد مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن التلوث من مراكب النزهة                -54

وقد اقترحت إضافة فقرة لضمان األخذ في       .  وليس التشريع، كما كان االتحاد األوروبي قد تفاوض بشأن قواعد في هذا الصدد            

وتم التشديد على الدور المهم للمركز اإلقليمي لالستجابة         .  بار االلتزامات الراهنة للدول األعضاء في االتحاد األوروبي        ااالعت

  .لحاالت طوارئ التلوث البحري في رصد حركة النقل المتزايدة في البحر المتوسط
  

  . بهذا التقريرثالثالمرفق الووافق االجتماع على مشاريع التوصيات كما عدلت، الواردة في   -55
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  اإلنتاج األنظف
  

  . بهذا التقريرالمرفق الثالثوافق االجتماع على مشاريع التوصيات الواردة في   -56
 

 التنوع البيولوجي والمناطق المتمتعة بحماية خاصة
  

متمتعة بحماية مدير مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق ال       ((Abdelrahmen Gannoun)أوضح السيد عبد الرحمن جنّون        -57

وهو يقدم مشاريع التوصيات، أنهم قد ركزوا على الحاجة إلى االسراع بتطبيق سلسلة من خطط العمل التي كانت قد                    )  خاصة

  . وضعت لبعض الوقت، والمساعدة في الحماية على المستوى الوطني
  

صصات الميزانية، خاصة وأن العديد     وخالل المناقشات التالية، تم االعراب عن أن عدد التوصيات لم يتناسب مع مخ              -58

وكان من شأن الشراكة التي أبرمت مع المرفق العالمي للبيئة أن توفر حال              .  من األنشطة كانت في حاجة ماسة إلى تمويل        

كما اقترح أن تكون التوصيات بشأن برنامج العمل االستراتيجي والتنوع           .  جزئيا، ولكن كان من الواجب منحها حافزا مجددا       

  .وجي أكثر إلزاماالبيول
  

الحظ عدد من المتحدثين أن هناك حاجة إليضاحات قانونية بشأن معايير تحديد المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات                    -59

  . وطلب تنقيح المعايير، كما تم االتفاق على ذلك في اجتماع جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط. األهمية للبحر المتوسط
  

الرضا بأن قضية إقامة مناطق بحرية محمية جديدة في أعالي البحار قد تم تناولها ألنها كانت مسألة                 تم االعراب عن      -60

ويجرى مناقشة المسألة في محافل دولية وال سيما الجمعية العامة لألمم المتحدة واتفاقية التنوع                  .  مهمة بصورة خاصة  

ة، الذي وضع آلية إلنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي            وشكل بروتوكول التنوع البيولوجي التفاقية برشلون      .  البيولوجي

  .البحار، مرجعا مفيدا للنقاش الحالي وقد طلب من األطراف أن تتخذ موقفا نشطا على المستوي العالمي
  

لقد أشير إلى أن المناطق المحمية ذات األهمية الخاصة للبحر المتوسط قد وزعت بصورة غير متساوية في البحر                      61

والستعادة التوازن وضعت منظمة    .  حيث كان هناك كثير من هذه المناطق في الجزء الغربي من البحر المتوسط              المتوسط  

Amigo del Mediterraneo               برنامجا بالتعاون مع مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، بغرض تحديد 

االنتباه إلى الحاجة إلى مزيد من التركيز على أوجه اإلدارة            كما استرعي   .  المناطق ذات األهمية الخاصة للبحر المتوسط      

وقدم اقتراح  .  المستدامة للتنوع البيولوجي والحاجة إلى ضمان أنه لم تكن هناك اختالفات عن أي أدوات أو أنشطة دولية أخري                 

 إلى الجوانب االقتصادية للتنوع     بأن على مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة أن يولي مزيدا من االنتباه              

كما أشير إلى أن االستنتاجات والتوصيات حول القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والتنوع البيولوجي واألبعاد                .  البيولوجي

حماية االقتصادية للتنوع البيولوجي يجب تقديمها لالجتماع المقبل لجهات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة ب                

  .2007خاصة في عام 
  

تم التأكيد على أهمية االتصاالت المنسقة والوثيقة مع المنظمات األخرى، بما في ذلك المنظمات الحكومية الدولية                    -62

وكانت أداور كل من خطة عمل البحر المتوسط واالتفاق بشأن صيانة الثدييات البحرية في البحر                .  والمنظمات غير الحكومية  
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ر المتوسط ومناطق المحيط األطلسي المجاورة واضحة، وقد استذكر أن االتفاق يقوم بوضع معايير لتحديد مناطق                األسود والبح 

وأشير أيضا إلى أن االتفاق، بدعم سخي من وزارة البيئة اإليطالية، ينظم              .  متمتعة بحماية خاصة لصيانة الثدييات البحرية      

وفي هذا السياق، سيجرى تنظيم حملة      .  التي هي أطراف متعاقدة وفي بلدان أخرى      دورات تدريبية للعلماء واإلداريين في البلدان       

  .2006ودورة تدريبية في مصر في عام 
  

 عدد من الممثلين إلى أن اجتماع جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط قد قرر أن عددا من مشاريع                        أشار  -63

، ولكن أيضاً ألعالي البحار، وكانت هذه هي الحال بصورة           التوصيات يجب أن يحتوي على مرجع ليس فقط للمياه الوطنية          

وشكلت اتفاقية برشلونة أساسا للعمل     .  خاصة مع برنامج خطة عمل البحر المتوسط لصون التنوع البيولوجي في البحر المتوسط            

  .المستقبلي في هذا الشأن
  

وفيما يتعلق  .  لمناطق المتمتعة بحماية خاصة   رحب مدير المركز بالدعم الخاص الذي قدمه مركز األنشطة اإلقليمية ل            -64

بإدراج المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط الجديدة، أشار إلى أنه كان عليهم االلتزام بالمعايير المحددة                  

  .الواردة في البروتوكول
  

  . بهذا التقريرثالمرفق الثالوافق االجتماع على مشاريع التوصيات كما عدلت الواردة في   -65
  

  اإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية
  

االنتباه إلى وضع عدد    )  مدير مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية         (Ivica Trumbicاسترعي السيد     -66

بحري وتآكل السواحل   من األدوات لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واستخدام موضوعات جديدة، مثل التخطيط المكاني ال             

وسوف تركز أنشطة برنامج إدارة المناطق الساحلية المستقبلية على قبرص          .   وإدارة الشواطئ  ةوإدارة المناظر الطبيعية الساحلي   

. وسوف تتلقى المغرب وصربيا والجبل األسود المساعدة إلعداد مشروعات برنامج إدارة المناطق الساحلية            .  وأسبانيا وسلوفينيا 

 مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية تنفيذ خمسة أو ستة من مشروعات برنامج إدارة المناطق                  وكان هدف 

 اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية      ةوباإلضافة إلى برامج إدارة المناطق الساحلية، فإن مركز األنشط        .  الساحلية كل عامين  

، الذي ينظم سنويا،    )MedOpen(ة دورات تدريبية، وخاصة على شبكة اإلنترنت، مثل         كان نشطا في بناء القدرات بإقامة عد      

  .وكذلك نشر المعلومات عبر آلية تبادل المعلومات
  

تم االعراب عن التقدير العام للعمل الذي قام به مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية، وعن أهمية                     -67

كما تم التشديد على الحاجة إلى تطوير تعاون أوثق         .  صصات المتعددة المطبق في إدارة المناطق الساحلية      المنهج القائم على التخ   

وعبر ممثل كرواتيا، بوصفها البلد      .  مع برنامج المساعدة التقنية والبيئية لمنطقة البحر المتوسط ومع المفوضية األوروبية            

وأكد ممثل  .  لك وضع بروتوكول جديد لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية       المضيف للمركز، عن الدعم الكامل ألنشطته بما في ذ        

برنامج المساعدة التقنية والبيئية لمنطقة البحر المتوسط أن فنلندا ضمنت تمويال إضافيا لألنشطة المتعلقة بإدارة                 /البنك الدولي 

  .ألنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولويةالمناطق الساحلية في البحر المتوسط، وتنفيذها بالتعاون الوثيق مع مركز ا
  

 .  التقريربهذا الثالثالمرفق  في الوارد التوصيات، في صيغته المنقحة، مشروع االجتماع على وافق  -68
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  والتنمية البيئة
  

 المركز خالل   لهذاأن المهام الرئيسية    )   للخطة الزرقاء  اإلقليميةمدير مركز األنشطة      (Guillaume Beniot السيد   قال  -69

وأشار إلى  .  استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة      وإعدادفترة السنتين الماضية تمثلت في استكمال تقرير البيئة والتنمية          

أن النشاطين الرئيسيين للمركز على مدى فترة السنتين المقبلة هي تنظيم أنشطة متابعة استراتيجية البحرالمتوسط للتنمية                    

ومن بين  .  امة وتوفير المساعدة للبلدان النامية لتحديد وإصدار المؤشرات لمتابعة االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة            المستد

. 2007ميادين التركيز األخرى قضايا المياه والطاقة، علماً بأن الجهود المتعلقة بالسياحة والتنمية الريفية المستدامة ستبدأ عام                  

لزرقاء إجراء التحليالت االستشرافية لمشروعات إدارة المناطق الساحلية لمساعدة البلدان على صياغة             كما ستواصل الخطة ا   

  .استراتيجيات محلية للتنمية المستدامة
  

 عن األمل في أن ينشر تقرير البيئة والتنمية على أوسع نطاق ممكن وأن تتخذ البلدان                    Beniotوأعرب السيد     -70

 أن سيناريو خط األساس الذي يطرحه تقرير البيئة والتنمية لن يتحقق وأن تكون البيئة في وضع                 اإلجراءات الضرورية لضمان  

وجرى .  وتم اإلعراب عن التقدير بشأن التقرير وأهميته باإلشارة إلى كيفية وجوب تكامل البيئة والتنمية              .  2025أفضل عام   

ستخدام التقرير يجب أن تكون ذات أهداف واضحة لالستفادة         التأكيد على أن االجتماعات على المستوى الوطني الرامية إلى ا          

وأشار ممثل فرنسا إلى أن بالده      .  من استنتاجاته وتوصياته إلى أقصى قدر ممكن وتشجيع المناقشات بشأن التصورات المقترحة           

  .ستواصل دعم مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء
  

  .  بهذا التقريرالمرفق الثالث صيغته المنقحة، الوارد في ووافق االجتماع على مشروع التوصيات، في  -71
  

  اإلعالم واالتصاالت
  

التوصيات وشكر األطراف المتعاقدة،    )  مدير مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات       (Sergio llluminatoقدم السيد     72

. ى مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات    وخطة عمل البحر المتوسط، وعناصرها لما أبدته من مساندة مستمرة لتحويل المركز إل            

وسيركز هذا المركز على مدى السنتين القادمتين على التعاون والشراكة، وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، والمعلومات               

 لتيسير)  معلومات الخطة (وسيواصل المركز إنشاء بنية أساسية مشتركة إلدارة المعلومات          .  واالعالم الجماهيري والمشاركة  

ودعم أنشطة المعلومات واالتصاالت في مختلف أرجاء الخطة، بما في ذلك إدارة وتحديث موقع ويب برنامج األمم المتحدة                    

وستهدف الجهود المبذولة   .  خطة عمل البحر المتوسط، ونظام معلومات مدبول، ونظام إبالغ خطة عمل البحر المتوسط             /للبيئة

واالتصاالت فيما يتعلق باستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، وسيتم تنظيم           إلى تحديد وتنفيذ استراتيجية للمعلومات       

الجائزة البيئية المتوسطية؛ وصياغة وتنفيذ خطة للمعلومات واالتصاالت لتقديمها إلى االجتماع الخامس عشر لألطراف                  

  .المتعاقدة
  

ستخدام االسم الجديد للمركز، وهو مركز األنشطة        وخالل المناقشة الالحقة، جرى التأكيد على أن من الواجب ا             -73

وجرى الترحيب بالخطط الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع األطراف المتعاقدة              .  اإلقليمية للمعلومات، في كل الوثائق    

 المتوسط  ومن الواجب أن تشدد التوصيات بشكل أكبر على المعلومات المتعلقة برصد البحر            .  بشأن المعلومات واالتصاالت  

  .وسواحله وأن يتم تطبيق نظم ومعايير معلومات محددة
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  .  بهذا التقريرالمرفق الثالثووافق االجتماع على مشروع التوصيات، في صيغته المنقحة، الوارد في   -74
  

  2007-2006الميزانية البرنامجية للفترة 
  

 على نحو ما هو مدرج في الوثيقة        2007-2006ة  ذكر المنسق أن على االجتماع أن ينظر في مشروع ميزانية الفتر            -75

UNEP(DEC)/MED IG.16/6  .                 وإلى جانب اآلثار المالية على مسائل الموظفين التي نوقشت مبكرا، فلم يتم طرح أي

  .وعلى هذا فقد اعتبر المنسق أنه ليس لدى االجتماع أي اعتراض على مشروع الميزانية. تغييرات على مشروع الميزانية
  

الل المداوالت، طرحت دعوات إلى إنفاق الوفورات الناجمة عن القرارات المتعلقة بهيكل الميزانية على                   وخ  -76

االجتماعات ذات األولوية المتفق عليها في سياق المرحلة الرابعة لبرنامج مدبول وأنشطة مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق                  

  .ية إضافية قد يتم التقدم بها لهذه األغراضالمتمتعة بحماية خاصة، بغض النظر عن أي مساهمات وطن
  

  . بهذا التقريرالمرفق الثالثوافق االجتماع على مشاريع التوصيات، كما عدلت، الواردة في   -77
  

  الجزء الوزاري
  

  تعليقات عامة
  

 بهذا  ق السابع المرف وزير البيئة والتخطيط المكاني في سلوفينيا بيانا يرد نصه في             Janez Podobnikألقى الدكتور     -78

  .التقرير
  

، منسق برنامج العمل العالمي، ببيان نيابة عن الدكتور كالوس توبفلر، المدير             Verlee Vandeweerdألقت السيدة     -79

  . بهذا التقريرالمرفق السابعالوارد في . التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ووكيل األمين العام لألمم المتحدة
  

، وزير حماية البيئة والتخطيط المعماري للجبل األسود، إن الذكرى            Boro Vucinicسعادة السيد   قال صاحب ال    -80

وتقاسمت الرؤية  .  الثالثين إلنشاء خطة عمل البحر المتوسط لم تكن عالمة على طريق الخطة فحسب، بل أيضا للمنطقة بكاملها                

حلية والديمقراطية األخرى، بما في ذلك الفهم المتبادل والتصدى         اإلنمائية للجبل األسود عناصر مشتركة كثيرة مع البلدان السا        

للتحديات البيئية والعالمية وتعزيز الرفاهية االقتصادية وتحسين التعاون، التي كانت األسباب الرئيسية لمزيد من ازدهار                   

. شيط في التعاون اإلقليمي   ومثل تجديد عضوية بلده في خطة عمل البحر المتوسط فرصة للقيام بدور ن              .  واستقرار المنطقة 

وينبغي على خطة عمل البحر المتوسط مواصلة دعم الحكومات الوطنية لمنع التلوث ومكافحته من خالل وضع سياسات وطنية                  

وينبغي على أمانة خطة عمل البحر المتوسط أن تركز على الخطوات النهائية المطلوبة إلنشاء آلية االمتثال                  .  وبناء القدرات 

وباإلضافة إلى ذلك،   .  د وإجراءات لصك بشأن المسؤولية والتعويض ومزيد من تحسين نظام اإلبالغ المتكامل            وصياغة قواع 

ينبغي أن تواصل تيسير ودعم الصالت بين المبادرات العالمية واإلقليمية واالتحاد األوروبي من جانب، والعمليات الوطنية                  

، بما في   تراك بلدان البلقان في في إطار الشراكة األوروبية المتوسطية         إن اش .  واألولويات من جانب آخر، وذلك لبناء التآزر      

ويمكن للمبادرات دون اإلقليمية مثل     .   سيساعد على تكامل المعايير األوروبية في السياسات الوطنية        ذلك مبادرة إزالة التلوث،   

ائي أو متعدد األطراف، أن تساهم مساهمة كبيرة        مبادرة البحر األدرياتيكي والبحر األيوني، وكذلك األشكال األخرى للتعاون الثن         
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في تنفيذ األهداف واألولويات اإلقليمية والتصدى لتحديات عملية تكامل االتحاد األوروبي، وهو أحد الشواغل الرئيسية لبلدان                 

  .البلقان في منطقة البحر األدرياتيكي
  

 من خطة عمل البحر المتوسط تمكنت        أن  Nadhir Hamada البيئة والتنمية المستدامة التونسي       وزير معالي   أكد  -81

 التنمية المستدامة في نطاق مهام خطة       إدراجوتطلّب  .  مواءمة أنشطتها بالتوازي مع التغيرات التي طرأت على البيئة العالمية         

ستدامة في بالده وقد تدعمت أبعاد التنمية الم.  أخرى في برامجها وخطط عملهاوبيئيةعمل البحر المتوسط إدخال عناصر ثقافية  

وكانت .   األساسية الستراتيجية وطنية   التوجهات، التي حددت منذ ذلك الوقت       2004 وزارة البيئة والتنمية المستدامة عام       بإقامة

 لتطوير هذه االستراتيجية التي وفرت منبرا إليضاح خطة التنمية           مرجعية وثيقة    المستدامة  المتوسط للتنمية   البحر استراتيجية

 البيئة والتنمية   لحمايةوكانت تونس تعمل مع المفوضية األوروبية على تطوير برنامج          ).  2011-2007  (االقتصاديةة  االجتماعي

وتطلعت بالده إلى تطبيق    .   المستدامة، ليتيح لها تبادل الخبرات     للمدنواقترح الوزير إقامة شبكة أوروبية متوسطية       .  المستدامة

 االستراتيجية المتوسط، وخطة العمل       البحر لوث من المصادر واألنشطة البرية في       للتصدي للت  االستراتيجيبرنامج العمل   

 أن تعمل جميع بلدان المنطقة معا لضمان        الجوهريكما أشار إلى أنه كان من       .  المتوسطالبحر   التنوع البيولوجي في     لصيانة

  .بيئة صحية
  

تيا، منشأ خطة عمل البحر المتوسط منذ مؤتمر         ، وزير الدولة للبيئة في كروا     Nikola Ruzinskiاستعرض السيد     -82

، وأعاد التأكيد على أنها شكلت منبرا مهما لتبادل المعلومات والخبرة في المنطقة، وساهمت مساهمة                 1972استوكهولم عام   

اعدة كبيرة في وضع القضايا البيئية على جدول األعمال السياسي، وشجعت ودعمت التشريعات والقوانين البيئية، وقدمت مس                

 عاما،  30وحان الوقت، بعد    .  قيمة في بناء القدرات، وساهمت في منع تلوث البيئة البحرية في المنطقة والمناطق الفرعية               

وينبغي توجيه العمل نحو ضمان اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتحسين حسن اإلدارة البيئية من                .  للتفكير في المستقبل  

ية المستدامة والبدء في وضع صك لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية نظرا للحاجة إلى إدارة                خالل التثقيف في ميدان التنم    

ورحب ممثل  .  السواحل وبيئاتها بطريقة مسؤولة ومتعددة التخصصات إذا أريد صيانتها من التدهور الذي ال يمكن عكسه                 

أعرب عن االعتقاد بأن عمل خطة عمل البحر         كرواتيا بالشراكة بين خطة عمل البحر المتوسط والمفوضية األوروبية و           

  .البحر المتوسط" إلزالة تلوث"المتوسط وفرت األساس لدعم جميع بلدان المنطقة في جهودها المبذولة 
  

أن االتحاد األوربي يعمل، للمرة األولى، على إرساء إطار         )  الجماعة األوروبية   ( Soledad Biancoأعلنت السيدة     -83

وأشارت إلى أن االستراتيجية البحرية المقترحة، التي اعتمدتها . ا إلى حماية البحار األوروبية ومحيطاتها     للسياسة يهدف خصيص  

وأكدت أن البيئة   .  المفوضية األوروبية مؤخرا، مصممة لمكافحة التلوث واإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة              

.  من عناصر تحقيق القدرات االجتماعية واالقتصادية الكاملة في اإلقليم         البحرية السليمة في البحر المتوسط هي عنصر أساسي       

وأضافت أن االستراتيجية البحرية لالتحاد األوروبي، التي تراعى المساهمات والخصائص اإلقليمية، واعتماد المفوضية                 

 األخرى، واتفاقيات البحار اإلقليمية،     األوروبية لها، يمثالن بداية عملية طموحة يتطلب نجاحها تعاون الدول األعضاء، والبلدان           

ومن المأمول أن   .  ولهذا فإن المفوضية تتطلع إلى العمل مع خطة عمل البحر المتوسط في هذا الصدد              .  مثل اتفاقية برشلونة  

. 2005تكتسب القضايا البيئية اهتماما أشد في نطاق الشراكة األوروبية المتوسطية التي أحيت الذكرى العاشرة إلرسائها عام                  

وفيما يتصل  .  2020كما ينبغي تحقيق قدر أكبر من التآزر مع الخطة لبلوغ هدف إزالة التلوث من البحر المتوسط بحلول عام                   

بمستقبل الخطة فإن هناك اتفاقا على أن بالمستطاع النهوض بالنظام، والتركيز على إصالح أوجه القصور عوضا عن التغني                   

جماعة تشعر باالرتياح ألن التقييم الخارجي قدم تقديراً نقديا ولكنه بناء، وتدعو الحاجة إلى               ولهذا فإن ال  .  بالنجاحات الماضية 
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وأكدت أن  .  تعزيز فعالية الخطة بغية تنفيذ مهمتها األساسية المتمثلة في تيسير تنفيذ اتفاقية برشلونة، مع التركيز على االمتثال                 

ل األطراف المتعاقدة في ظل قيادة المنسق لصياغة مستقبل خطة عمل            الجماعة األوروبية مستعدة وراغبة في التعاون مع ك        

  .البحر المتوسط بصورة مشتركة
  

ويمكن .  إن اتفاقية برشلونة لها أهمية خاصة باعتبار أسبانيا البلد المودع لديه          )  أسبانيا  (Jose Fernandezقال السيد     84

ونتيجة .  نمية المستدامة واالتفاقية وبروتوكوالتها لتحقيق ذلك الهدف      وأكد على أهمية الت   .   عاما من تاريخها ايجابيا    30اعتبار  

ثم عدد  .  لذلك، فإن لدى أسبانيا اهتمام قوي في صياغة بروتوكول جديد لالتفاقية بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية                  

اتيجية اإلقليمية لمنع التلوث البحري من السفن       االستر"اإلجراءات المختلفة التي اتخذتها أسبانيا لمنع إنسكاب النفط نظرا ألهمية           

وأخيرا، أكد على أهمية االجتماع القادم للشراكة األوروبية المتوسطية، الذي سيعقد في برشلونة،                .  الجديدة"  واالستجابة له 

ن فيما بين بلدان    وتعتبر هذه فرصة مفيدة لتحسين التعاو     .  2020البحر المتوسط بحلول عام     "  إلزالة تلوث "والمبادرة الجديدة   

ومن المفيد إقامة عالقات قيمة فيما بين بلدان بحار وسواحل البحر            .  البحر المتوسط في الجوانب البيئية في عملية برشلونة        

  .المتوسط
  

إن هناك اتفاق عام في اآلراء حول تأثير التدهور البيئي للبحر المتوسط             )  قبرص  (Nicos Georgiadesقال السيد     85

قتصادية حيوية عديدة، بما في ذلك الزراعة والسياحة ومصايد األسماك واقتصاد الخدمات، والتنمية التي تعتمد                على قطاعات ا  

وينبغي أن تشمل قضايا األولوية     .  وأكد على الحاجة إلى التنفيذ، ألن من الوضح ما ينبغي عمله ومن يقوم به             .  على نوعية البيئة  

عزيز االستثمارات في البنية األساسية البيئية وحماية الصحة البشرية ومكافحة االقصاء           تغير المناخ والعناية بالبحر المتوسط وت     

وقال إن السؤوال الرئيسي الذي يثار حاليا ما إذا كانت اتفاقية برشلونة في موقع تتمكن فيه من تناول قضايا أوسع                    .  االجتماعي

وأضاف أن القوى الدافعة التي     .  اعية الثقافية والسياسية المعقدة   تتعلق بالتنمية المستدامة، وخاصة التي تتعلق بالقضايا االجتم        

ظهرت في الأللفية الجديدة كانت ايجابية، مثل التغييرات في قيم وأولويات الشعوب وعمليات اتخاذ القرارات الجماعية                     

  .والمبادرات الجماهيرية
  

 عن صاحب السعادة السيد ماجد جورج، وزير         بنقل التحيات إلى االجتماع نيابة    )  مصر(قام السيد أحمد الجوهرى       86

وقال إن االجتماع يتواكب مع الذكرى الثالثين لخطة عمل         .  الدولة لشؤون البيئة المصري، الذي حالت ظروفه حضور االجتماع        

 ونشر تقرير   البحر المتوسط التي تحققت من خاللها الكثير من النجاحات مثل بلورة استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة               

 كانت خطة مهمة نحو تحقيق      2020البحر المتوسط بحلول عام     "  إلزالة تلوث "وأضاف أن المبادرة األوروبية     .  البيئة والتنمية 

الشراكة مع خطة عمل البحر المتوسط، مع األخذ في االعتبار االختالفات االقتصادية واالجتماعية والثقافية بين الشمال                    

اء من بلورة استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة يعد جهدا كبيرا، فإن من األهمية بمكان تحديد                وبينما االنته .  والجنوب

وتعد التوعية البيئية   .  آليات التنفيذ على على المستويين المحلي واإلقليمي، وتجنب إزدواجية العمل مع المبادرة األوروبية               

توسط ولكن، نتيجة للمصالح الثقافية واالجتماعية المختلفة بين الشمال           واإلعالم مسألة حرجة لنجاح خطة عمل البحر الم         

وأضاف أن مصر على وعي بالحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لخفض التلوث الصناعي                .  والجنوب، تختلف طرق التنفيذ   

لمتوسط أنها  وأكد على أن مصر تعتبر إعطاء دفعة  إلى خطة عمل البحر ا             .  والحضري من خالل تطبيق خطط عمل وطنية      

مسألة حيوية، وبالتالي تدعم المقترح الداعي إلى أن تكون وزارات الخارجية نقطة الدخول إلى االتفاقية، كما طبق بصورة فعلية            

وهذا المنهج هو وسيلة لتنسيق المسائل التي       .  في العديد من األطراف المتعاقدة، دون تدخل في عمل الجهات المعنية بالبيئة فيها            

  .اما كبيرا للدبلوماسية العالمية، شأنها شأن العديد من المسائل االنسانية والفنيةتشكل إهتم



UNEP(DEPI)/MED IG.16/13 
Page 16 

 
 
 

 سنة وتطورها   30إلى التقدم الكبير التي حققته خطة عمل البحر المتوسط طوال           )  اليونان  (Lascaratosأشار السيد     87

وفي هذا السياق، قال إن مختلف األدوات        .   كبرنامج تعاوني موجه نحو العمل يركز على التنمية المستدامة          1996منذ عام   

المهمة تم تطويرها وتنفيذها، بما في ذلك برنامج العمل االستراتيجي الذي يشكل أهمية كبرى لمنظومة خطة عمل البحر                     

 وأشار أيضا إلى دور اليونان باعتباره البلد المضيف لوحدة التنسيق باعتباره جسرا بين الشمال المتقدم                 .  المتوسط بكاملها 

وقدم اليونان أيضا الدعم القوي في تعزيز التعاون        .  والجنوب النامي لمنطقة البحر المتوسط، حيث يقع اليونان نفسه بين كالهما          

فقد بدأت جهوده في االجتماع الثاني عشر لألطراف المتعاقدة في           .  األوثق بين خطة عمل البحر المتوسط واالتحاد األوروبي       

، حيث سلم وزراء البيئة لبلدان الشراكة األوروبية المتوسطية بخطة عمل            2002ا في عام     وتواصل بإعالن أثين   2001عام  

وعلى أساس التنفيذ، ينبغي التأكيد على وجوب أن تواصل خطة          .  البحر المتوسط كمحاور رسمي للشراكة األوروبية المتوسطية      

وأخيرا، أكد على مواصلة وحدة التنسيق االعتماد على        .  عمل البحر المتوسط القيام بدور الميسر وال يمكن أن تحل محل البلدان           

  .الدعم الحار والصادق للبلد المضيف
  

على العهد الجديد الذي بدأت تشهده خطة عمل البحر المتوسط وعلى            )  إيطاليا  (Maria Dalla Costaأكدت السيدة     88

وينبغي أن  .  لية في السيق الدولي المتغير    أن من الضروري فهم كيف يمكن لخطة عمل البحر المتوسط وعناصرها العمل بفعا             

وينبغي على الخطة أن تشترك     .  تكون أولويات الخطة هي األولويات الواردة في استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة            

وينبغي .   الدولي بالكامل في المبادرات متعددة األطراف ذات العالقة، بما في ذلك التحاد األوروبي ومرفق البيئة العالمية والبنك               

أن يؤخذ في االعتبار سيناريوهات ما بعد كيوتو، بما في ذلك أهمية الشراكات التكنولوجية القوية وال سيما في مجال الطاقات                     

وذكرت بأن  .  المتجددة واالستخدام الرشيد للطاقة والحاجة إلى استخدام مالئم لألدوات المالية اإلبداعية، مثل صناديق الكربون              

وينبغي أن تواصل هذا الدور في المبادرات التعاونية التي بدأت في           .  البحر المتوسط كانت رائدة في التعاون اإلقليمي      خطة عمل   

وقد تم الترحيب بدعم الشراكة بين خطة عمل البحر المتوسط           .  الظهور وكذلك تحفيز التفكير اإلقليمي بشأن القضايا العالمية        

تين ضم صفوفهما معا لتعزيز اشتراك القطاع الخاص ومواطني البحر المتوسط بصورة        واالتحاد األوروبي وينبغي على المؤسس    

وفي هذا الصدد، يتوفر    .  عامة، على أساسا استراتيجية للمعلومات واالتصاالت قوية حول الفوائد التى تجني من تحسين البيئة              

قييم خطة عمل البحر المتوسط كأساس لوضع رؤية        وينبغي استخدام ت  .  لمركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات دور مهم للقيام به       

  .وصورة جديدتين للخطة، بحيث تكون أكثر طوحا، بينما تستجيب في نفس الوقت للتحديات الراهنة بطريقة واقعية
  

إن الوعى البيئي في بالده قد انطلق مع إنشاء خطة عمل البحر المتوسط واعتماد              )  مالطة(  Louis Vellaوقال السيد       -89

وقامت هذه الخطة بعد ذلك بتوفير مساعدات ومشورات ثمينة مما أتاح لبالده تحقيق وضع بيئي               .   عاما 30اقية برشلونة قبل    اتف

وتدعو الحاجة اآلن إلى صكوك جديدة لضمان تحقيق نتائج ملموسة ضمن األطر الزمنية المعتمدة وبمعايير نوعية                   .  طيب

ة هامة بالنسبة لكل األطراف المتعاقدة في جهودها إلعادة البحر المتوسط إلى            ويشكل إعداد خطط العمل الوطنية مرحل     .  محددة

وينبغي أن تتابع خطة عمل البحر المتوسط هذه التطورات عن كثب باالعتماد على التقارير              .  2025وضعه األصلي بحلول عام     

  .األوربيوترحب بالده بالتآزر القائم بين الخطة واالتحاد . القطرية ونتائج رصد االمتثال
  

 150إن البحر المتوسط كان يواجه الخطر بساحله الذي يقطنه ما يقرب من              )  تركيا  (Sedat Kadiogluقال السيد     -90

وقد مثّل التحضر والتخلص من النفايات الصناعية والمنزلية والزراعة         .   مليون سائح سنويا   200مليون نسمة ويؤمه أكثر من      

ولم يجذب التلوث المتزايد    .  التربة والتصحر وحرائق الغابات ضغوطا على بيئة المنطقة        المكثفة وتربية الحيوانات وتدهور     

بلسرعة للبحر المتوسط انتباه الدول الساحلية فحسب، بل أيضا المؤسسات الدولية والحكومات في مناطق أخرى والمنظمات                  
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ط تواكب التطورات العالمية، كما أنها تكيفت        وخطة عمل البحر المتوس    1975ومنذ توقيع اتفاقية برشلونة عام      .  غير حكومية 

وقد صدق بلده على معظم البروتوكوالت المهمة في االتفاقية ودعا بلدانا أخرى ألن             .  مع الحاجات الجديدة واالتجاهات الناشئة    

بين خطة عمل   وأثمر التنسيق   .  ولدعم الهياكل الحالية، ظهرت الحاجة لتعاون ثنائي ومتعدد أفضل داخل المنطقة           .  تحذو حذوه 

  .البحر المتوسط ومنظمات دولية أخرى مساهمات إيجابية ليس فقط على المستوى اإلقليمي بل والعالمي أيضاً
  

وخالل الجزء الوزاري، تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين خطة عمل البحر المتوسط واتفاقية بازل وبين الخطة                      -91

كما وقعت الخطة والمفوضية األوروبية برنامج عمل       .  يعية بغية تعزيز التعاون   واالتحاد العالمي لصون الطبيعة والمواد الطب     

وباإلضافة إلى ذلك شاهد المجتمعون في بداية الجزء الوزاري شريطا مصورا من إنتاج مركز األنشطة اإلقليمية                  .  مشترك

  "البحر يستحق صوتنا"للمعلومات يحمل عنوان 
  

  بيئة والتنميةتقرير ال     من جدول األعمال1-4البند 
  

وباعتباره اإلصدار الثاني بشأن البيئة والتنمية الذي أصدرته         ".  البيئة والتنمية "عرض المنسق تقرير الخطة الزرقاء        -92

 1970ويتابع التقرير التغييرات الديموغرافية منذ عام . الخطة الزرقاء، يتضمن التقرير تقديراً للمخاطر الماثلة وتحليالً للتوقعات 

أن النمو االقتصادي غير كاف في البلدان المتوسطية الجنوبية والشرقية، حيث تسود نسب عالية من البطالة في                    ويوضح  

 لم يتم تصحيح مسار     1985كما يشير التقرير إلى أنه منذ عام        .  صفوف الشباب إلى جانب مستويات معيشية منخفضة نسبيا       

وتحقق تقدم على طريق . يذ سياسات وتدابير في كل البلدان للحد من التدهورالضغط على البيئة والموارد الطبيعية، إال أنه تم تنف        

إال أن اإلنجازات كانت أقل فيما يتصل بتنفيذ        .  وضع تشريعات وخطط بيئية، وتعزيز المؤسسات، وتدعيم التعاون في المتوسط         

وعلى سبيل المثال فإن سياسات المياه       .  يةالتشريعات وإدماج البيئة في السياسات اإلنمائية على المستويات الوطنية واإلقليم          

 في المائة من مياه الصرف الحضرية دون معالجة،         60والطاقة التزال أساسا موجهة نحو جانب اإلمداد، كما يتم تصريف نسبة            

  . في المائة من السواحل40وتغطى األبنية نسبة 
  

قائمة بين الشمال والجنوب، والفوارق الداخلية،        تتضمن الفجوة ال   2025ويتوقع التقرير تحديات أساسية حتى عام          -93

وإهمال البيئة، إلى جانب مواصلة عملية التحضر، وزيادة توليد النفايات بنسبة ضعفين أو ثالثة أضعاف، ونمو السياحة والنقل،                  

 ودعا التقرير إلى    .وفقد األراضي الزراعية، وزيادة الضغط على الموارد المائية في البلدان المتوسطية الجنوبية والشرقية              

ووفقا .  النهوض بالبيئة والمناطق المحلية، وتعزيز حماية المناطق الساحلية، وتدعيم المساندة المالية لجهود الحد من التلوث                

للتقرير فإن تغيير التصور المتوقع يعتمد على ما تتخذه البلدان ذاتها من تدابير، ولو أن التعاون اإلقليمي يمكن أن يساعد على                      

  .ويقتضي األمر تدابير عاجلة والتزاما رفيع المستوى لتصحيح مسار االتجاهات المحددة.  التغييردعم
  

  توجه خطة عمل البحر المتوسط في المستقبل     من جدول األعمال2-4البند 
  

ي كتانيا عام   عرض المنسق نتائج التقييم الخارجي الذي طلبت األطراف المتعاقدة القيام به في اجتماعها الثالث عشر ف                 -94

واستذكر المنسق أن التقييم اشتمل على عملية مشاورات واسعة تضمنت استبيانات، واستعراضا مكتبياً لعمليات التقييم                .  2003

واسترعي االنتباه إلى االستنتاجات الرئيسية     .  السابقة، واجتماعين للمشاورات، وزيارات إلى البلدان إلجراء مداوالت مباشرة         

 لمناقشة  2006ومن المقترح عقد اجتماع لجهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط خالل عام              .  ية منها والسلبية  للتقييم اإليجاب 

  .UNEP(DEC)/MED IG.16/Inf.4استنتاجات التقييم التي يرد موجز لها في الوثيقة 
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ثير من األفكار الجديرة بالدراسة     وخالل المناقشة، تم االتفاق على أن التقييم كان عملية تستحق التنفيذ، وأنه أثار الك                -95

وتعتبر الذكرى الثالثون إلنشاء خطة عمل البحر المتوسط وقتا مناسبا          .  على الرغم من أن بعض استنتاجاته لم تلق قبول الجميع         

  .لتقييم األنشطة الماضية واستطالع السبل الالزمة للنهوض بفعالية الخطة في المستقبل
  

. توسط منتدى هاماً لتبادل األفكار والمعلومات والخبرات بين بلدان منطقة البحر المتوسط           وتعتبر خطة عمل البحر الم      -96

وباإلضافة إلى هذا   .  وكان هناك إقرار أيضا بدورها الحاسم في بناء القدرات        .  واصبحت موجهة نحوو األعمال بشكل متزايد     

ومع ذلك، فإن الخطة    .   على جدول األعمال السياسي    فإن الخطة اضطلعت بمسؤولة إدراج قضية التلوث وحماية البيئة البحرية         

لم يتطور تأثيرها السياسي بدرجة كافية وهي بحاجة إلى تعزيز صورتها وترسيخ رؤيتها واستعادة روحها الرائدة األصلية كي                  

  .تضمن أن تحتل مسألة البيئة البحرية موقع الصدارة من جديد في جداول األعمال السياسية في المنطقة
  

غير أن خطة عمل البحر المتوسط قد حققت الكثير منذ إنشائها، والسيما من حيث إطارها القانوني الطموح والمتقدم،                    -97

وعلى .  إال أن الخطة يجب أال تخشى إجراء تغييرات جريئة في توجهها بغرض الحفاظ على أهميتها وتحقيق المزيد من التقدم                   

طاغية المتمثلة في تحسين االمتثال إلطارها القانوني  وترويج التنمية المستدامة،           الخطة أن تركز بصورة أشمل على أولوياتها ال       

وأشير أيضا إلى أن على الخطة أن تصغي بشكل أكبر إلى سكان المنطقة للتعرف على                 .  ودعم حسن اإلدارة في المنطقة    

وتدعو الحاجة في   .  مرض اإليدز /شريةأولوياتهم وأال تتردد في إثارة قضايا حساسة مثل الفقر أو فيروس نقص المناعة الب               

وتشمل األولويات األخرى تغير المناخ والنقل      .  المستقبل إلى أن توسع الخطة نطاق تغطيتها وأال تقتصر على مشكلة التلوث            

، وعلى البلدان المنفردة أن تضطلع بمسؤولياتها في ترويج خطة عمل البحر المتوسط           .  وإدارة الموارد الطبيعية والصحة العامة    

  .إلى جانب خطوط العمل التي يعتمدها البلد المضيف
  

وجرى التأكيد على الحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع االتفاقيات واألطراف المؤثرة األخرى سواء على المستوى        -98

ثال، فإن التعاون   وعلى سبيل الم  .  ومن الواجب عدم النظر إلى اتفاقية برشلونة بمعزل عن غيرها         .  الثنائي أو متعدد األطراف   

بين المنظمة البحرية الدولية والمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري كان مثمرا للغاية بالنسبة لخطة عمل                  

وينبغي تدعيم التعاون مع بلدان المفوضية األوروبية واالتحاد األوربي         .  البحر المتوسط، والمنظمة البحرية الدولية واإلقليم ككل      

وتعتبر االستراتيجية البحرية األوروبية خطوة     .  ا بغية تعزيز مكانة خطة عمل البحر المتوسط في مختلف أنحاء المنطقة            أيض

وهناك دعم شامل للمبادرة األوروبية المتوسطية       .  إيجابية للغاية وإعطاء األولوية للتنفيذ من خالل اتفاقيات البحار اإلقليمية          

 29، علما بأن هذه المبادرة ستطلق رسميا خالل االجتماع الذي سيعقد في             2020 بحلول عام    إلزالة التلوث من البحر المتوسط    

ومع ذلك، فقد جرت اإلشارة إلى أنه       .   بمناسبة الذكرى العاشرة للشراكة األوروبية المتوسطية      2005نوفمبر عام   /تشرين الثاني 

ير المتمتعة بعضوية االتحاد األوربي، أو دون تحسين         سيكون من المتعذر حماية البحر المتوسط دون مساعدة من البلدان غ           

  .التنسيق بين مراكز األنشطة اإلقليمية التابعة لخطة عمل البحر المتوسط
  

وتتمثل إحدى نقاط الضعف الرئيسية لخطة عمل البحر المتوسط، حسبما ساد االعتقاد، في ضعف تنفيذ اتفاقية برشلونة            -99

على أن ذلك ال يعتبر نقداً لخطة عمل البحر المتوسط ووحدة تنسيقها، ألن عبء              .  ر إلى االمتثال  وبروتوكوالتها، ومن ثم االفتقا   

ولكن الحاجة تدعو إلى تحسين رصد االمتثال، وقد حظيت المبادرة الداعية           .  تنفيذ أحكام الصكوك يقع على كاهل األطراف ذاتها       

  .غ شامل  للتمكن من االمتثال الفعالويقتضي األمر إبال. إلى إنشاء آلية للقيام بذلك بدعم حار
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وكانت هناك نصائح قوية بالتصديق على البروتوكوالت التي لم تصبح البلدان أطرافا فيها بعد، وكذلك بمتابعتها بشكل                   -100

هدفا ومع أن هناك    .  والتزال الحاجة تدعو إلى تشريعات محلية لتنفيذ أحكام االتفاقية وبروتوكوالتها في بعض البلدان             .  كاف

مشتركا يجمع البلدان المختلفة في منطقة البحر المتوسط، فمن الواجب تذكر أنها تتعامل مع حقائق اجتماعية واقتصادية وبيئية                   

  .ومن الواجب مراعاة ذلك عند تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها، كما ينبغي تصميم النهج المعتمد على أساس ذلك. متباينة
  

وثمة حاجة إلى النهوض بحسن     .  دارية بدور في التوجه الجديد لخطة عمل البحر المتوسط         وستضطلع المسائل اإل    -101

  .ويمكن أن تكون اتفاقات المقر وسيلة لتسوية هذه القضايا. اإلدارة وتوضيح الوالية والوضع القانوني لمراكز األنشطة اإلقليمية
  

ارة الخارجية نقطة نفاذ البلدان إلى االتفاقية بغرض        وكان هناك اختالف في الرأي حول ما إذا كان ينبغي جعل وز              -102

وأيد بعض الممثلين هذه الفكرة، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من أن يؤدى ذلك إلى التسييس، وأن                   .  تعزيز النفوذ السياسي  

  .الحكومات قد تغفل عن الهدف الحقيقي المتمثل في حماية البيئة
  

وأشارت إلى أن من بين نقاط      .  مات دولية أمام االجتماع عن وجهات نظرها      وأعربت منظمات غير الحكومية ومنظ      -103

القوة العظيمة لخطة عمل البحر المتوسط أنها تولي دورا بارزا لمشاركة المجتمع المدني في اجتماعاتها وعمليات اتخاذ                     

وأوضحت ما يمكن   .   والتدريب المعنيين  ويمكن لهذه المنظمات أن تسهم في نشر الوعى بالقضايا البيئية وتوفر التثقيف           .  قراراتها

أن تقدمه منظماتهم من دعم لخطة عمل البحر المتوسط حتى هذا التاريخ، ومن المزمع مواصلة هذا التعاون المستمر في العديد                    

 البلدان  ومع ذلك تم التأكيد على التعاون بين كل       .  من األنشطة التي تقوم بها هذه المنظمات للحد من التلوث في البحر المتوسط            

  .في المنطقة الذي اعتبر حيويا وأن أي صعوبات إدارية تحتاج إلى حل
  

أشار ممثل المنظمة البحرية الدولية، عند بيان الدعم المتواصل لمنظمته إلى بلدان البحر المتوسط، بما في ذلك                       104

 الممول من   SAFEMEDشروع  المدخالت من خالل المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري، إلى م              

. المفوضية األوروبية الذي ينفذه المركز اإلقليمي تحت إشراف المنظمة البحرية الدولية واإلشراف العام للمفوضية األوروبية               

وأكد أيضا  .  وسيعمل هذا المشروع على تحقيق الهدف الجديد المعتمد لالستراتيجية اإلقليمية لمنع التلوث البحري واالستجابة له              

لى العجلة المرتبطة بخفض الضرر الحقيقي الذي يصيب المنطقة من جراء إدخال كائنات حية ضارة في مياه صابورة السفن                   ع

وفي هذا الصدد، حث األطراف على االلتزام ببذل جهود في مشروع شراكة الصابورة العالمية القادم، حيث تم                  .  إلى أدني حد  

المركز اإلقليمي  ، مدير   Patrunoوأخيرا، أثني على األدميرال     .  ة ذات أولوية  تحديد منطقة البحر المتوسط على أنها منطق       

  .لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري، وأعرب عن أفضل تمنيات المنظمة البحرية الدولية بتقاعده الوشيك
  

مقبل لخطة عمل البحر المتوسط     وطلب االجتماع إلى األمانة إعداد وثيقة تعرض اإلمكانيات المتنوعة المتاحة للتوجه ال             -105

  .2006كأساس للمناقشات في االجتماع االستثنائي لجهات االتصال لخطة عمل البحر المتوسط عام 
  

 استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة      من جدول األعمال 3-4البند 
 

، وعرض جهود   )UNEP(DEC)/MED IG.16/7الوثيقة  (قدم المنسق استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة           -106

كما أثنى على جهود السيد عرب حب اهللا النائب السابق لمنسق خطة            .  إعداد هذه االستراتيجية وما تستند إليه من أساس منطقي        

بعة وأشار إلى أن األهداف الرئيسية األر     .  وأكد أن االستراتيجية تشكل إطارا للعمل وأنها ليست ملزمة         .  عمل البحر المتوسط  
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لالستراتيجية هي تعزيز وبناء أصول البحر المتوسط، وضمان اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية من خالل تغيير أنماط                   

وتم تحديد الميادين ذات األولوية     .  االستهالك واإلنتاج، والنهوض بحسن اإلدارة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية          

  .غية تحقيقهاوتدابير المتابعة المقترحة ب
 

وأثناء المداوالت، جرى الترحيب باعتماد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة باعتبارها نقطة مرجعية للتنمية                -107

وتعتبر أهداف هذه االستراتيجية طموحة وهي تقتضي ضمنا تغيير المنهج المتبع في سبيل تقليل الفوارق               .  المستدامة في المنطقة  

وتم التأكيد على أن االستراتيجية قابلة للتطبيق على الفور وأن من            .  الحفاظ في الوقت ذاته على الموارد الطبيعية      القائمة مع   

الواجب عدم إضاعة أي وقت في تنفيذها، والسيما بالنظر إلى الحاجة الماسة إلى تدابير عاجلة، وهو األمر الذي أكده تقرير                      

ساسية في االستراتيجية في أنه تم إعدادها باالستناد إلى نهج تشاركي وبالتالي فإنها تراعي              وتتمثل نقطة القوة األ   .  البيئة والتنمية 

على أنه كان هناك إقرار بأن االستراتيجية ال تشدد على نحو كاف            .  هموم كل األطراف وتشتمل على مشاركة المجتمع المدني       

مل البحر المتوسط قد أثارت أسئلة مهمة بشأن استراتيجية         وإلى جانب ذلك فإن تقييم خطة ع      .  على انخراط المجتمع االقتصادي   

وعلى هذا فإن االستراتيجية توفر إطارا مفيدا، إال أن تنفيذها يعتمد على تصميم كل بلد من                 .  البحر المتوسط للتنمية المستدامة   

لقطاع الخاص في تنفيذ    وعلى وجه الخصوص فإن من المهم ضمان إشراك ا        .  البلدان على اتخاذ تدابير ضمن السياق الوطني      

  .االستراتيجية
 

ولهذا، تم التأكيد على أنه بالنظر إلى االنتهاء من إعداد االستراتيجية الشاملة فإن الوقت قد حان اآلن إلعداد                         -108

وتضطلع وحدة التنسيق بدور مهم ال في ميدان الرصد فحسب، بل أيضا في تطوير المزيد                .  استراتيجيات وطنية وشبه إقليمية   

ويقتضي األمر أيضاً التأمل في مجاالت محددة يمكن أن تضطلع فيها خطة عمل البحر                 .  ن التدابير لتنفيذ االستراتيجية   م

كما أن على الخطة أن تركز،  .  المتوسط بدور في تعبئة الموارد، ومن ثم فإن على األمانة التقدم بمقترحات محددة في هذا الشأن               

معلومات، على مسائل اإلعالم واالتصاالت، والسيما من خالل نشر المعلومات عن             من خالل مركز األنشطة اإلقليمية لل      

وباإلضافة إلى ذلك، فقد انبثقت مسألة أخرى منذ إعداد االستراتيجية وهي منع           .  المشروعات الرائدة الناجحة والممارسات المثلى    

 .اية بهذه المسائلويقتضي األمر العن. الكوارث الطبيعية والحاجة إلى نظام لإلنذار المبكر
 

أضاف ممثل الجماعة األوروبية أن استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة يكملها عدد من مبادرات االتحاد                   -109

 من االستراتيجية المتعلقة بالتنمية االقتصادية، و الحد من         4 و   2 و 1وتناظر األهداف   .  األوروبي في ميدان التنمية المستدامة    

جتماعية، وحسن اإلدارة، األهداف الداخلية األساسية لالتحاد األوروبي، كما أنها تنعكس في استراتيجيته الذاتية                الفوارق اال 

 المتعلق باألنماط غير المستدامة لإلنتاج واالستهالك تناظر بصورة وثيقة أهداف سياسة             3كما أن الهدف    .  للتنمية المستدامة 

. د األوربي واالستراتيجية المواضيعية المقترحة بشأن االستخدام المستدام للموارد الطبيعية         المنتجات المتكاملة التي يتبعها االتحا    

وتعتبر أهداف استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة مماثلة جدا لألهداف األساسية للسياسات التي يتبعها االتحاد األوربي                

وعبر سياسة  .  ذلك المبادرة الطموحة إلزالة التلوث من البحر المتوسط       في تعاونه مع الشراكة األوروبية المتوسطية، بما في          

الجوار فإن االتحاد األوروبي يعمل لتحقيق أهداف استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ذاتها، وأنه يسعى مع شركائه                  

مستدامة وإنشاء لجان وطنية للتنمية     إلى وضع خطط عمل ذات صلة اقترح فيها تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية ال               

ومن المأمول أن يقوم مصرف االستثمار األوروبي في المستقبل بتوفير تمويل واسع            .  المستدامة على المستوى السياسي الرفيع    

 .لالستثمارات البيئية في البحر المتوسط
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المستدامة على المستوى القطري، تقع في المقام       وأكد ممثل فرنسا أن مسؤولية تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية             -110

وقد بدأت فرنسا بالفعل القيام بذلك في ظل استراتيجيتها الذاتية           .  األول على كامل الدول التي ينبغي أن تعد سياسات قطاعية          

ط أن تركز على    وأضاف أنه يجب على خطة عمل البحر المتوس       .  للتنمية المستدامة وفي إطار عالقاتها مع شركائها التعاونيين       

تنفيذ جوانب استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة تمشيا مع مجاالت تخصصها بينما تعمل على إشراك الهيئات                    

 .المختصة فيما يتعلق باألولويات األخرى
  

 زيادة التعاون   أعرب ممثل مصر عن دعمه الستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة وأولوياتها، ولكنه يعتقد أن                111

وشعر بوجوب أخذ الظروف الخاصة بكل بلد في عين االعتبار عند           .  بين جميع األطراف المؤثرة مطلوب لضمان فعالية التنفيذ       

. وأضاف أن بلده تشترك فعال في الجهود الدولية لضمان التنمية المستدامة وتتعهد بمواصلة هذا االلتزام                .  تنفيذاالستراتيجية

 إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر مع خطة عمل البحر المتوسط وأعاد التأكيد على أن مصر ستبذل كل ما                    واسترعي االنتباه 

  .في وسعها  لوضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة
 

ة وقالت ممثلة إسرائيل إن بالدها قد شرعت بالفعل في عملية التنفيذ وأن جميع الوزارات دعيت إلى إدراج التنمي                      -112

وقد تم إنشاء لجنة متعددة الوزارات تضم ممثلين عن كل الوزارات، ومجتمع األعمال، والمنظمات               .  المستدامة ضمن أنشطتها  

ويشير التقرير السنوي الثاني لهذه اللجنة أن معظم          .  البيئية واالجتماعية غير الحكومية، واإلدارات المحلية، والجامعات        

وأعربت عن سرورها بأن تشير إلى أنه تم طرح          .  شطة لتنفيذ مبادئ التنمية المستدامة    الوزارات قد اتخذت بالفعل خطوات ن     

 .استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة أمام اللجنة متعددة الوزارات التي اعتمدتها من حيث المبدأ
 

ية خاصة بالنسبة لبالده التي تبذل جهودا       وقال ممثل أسبانيا أن اإلدارة المستدامة للموارد المائية تعتبر قضية ذات أهم             -113

كما أن بالده مهتمة بالطاقة     .  واسعة لصيانة الموارد وتقوم بإجراء البحوث في ميدان المصادر المائية البديلة مثل إزالة الملوحة             

ير المناخ لتنسيق الجهود    وتغير المناخ ولهذا فإنها تدرس اإلمكانيات التي تتيحها طاقة الرياح، وقد قامت بإنشاء وكالة معنية بتغ               

ويندرج قطاع السياحة في إعداد القوى االقتصادية الرئيسة في أسبانيا، وتتمثل المعضلة المطروحة في سبل                .  في هذا الميدان  

وأخيرا أشار إلى أن التآكل الساحلي يشكل مشكلة خطيرة في          .  التوفيق بين توليد الموارد من السياحة وحماية الموارد الطبيعية        

انيا التي تدعم التركيز على اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتنفيذ سياسة إنمائية مستدامة حقا                  أسب

 .إزاء السواحل
  

ولهذا يرحب بنشر استراتيجية البحر المتوسط      .  أكد ممثل المغرب على أن بلده تولي أهمية كبيرة للتنمية المستدامة             114

ستدامة، التي تزيد توقعات الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، حيث تحتاج مؤشرات التنمية المستدامة إلى إجراء                  للتنمية الم 

وذكر أن المغرب دعا خطة عمل البحر المتوسط أن تأخذ هذا الجانب في االعتبار، وال سيما بالنسبة للتقارب                   .  تحسينات عليها 

طة الزرقاء وأعمال األولوية المقترحة في استراتيجية البحر المتوسط للتنمية            بين توقعات التنمية والبيئة التي أوجزتها الخ       

  .المستدامة
 

وأكد ممثل موناكو بأن على لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة أن تجد الوسائل الالزمة لتشجيع الجهات الفاعلة في                    -115

ال عن تأييده لفتح أبواب اللجنة أمام وزارات أخرى غير           وقد أعرب وفده قب   .  الميدان على االنخراط في إعداد خطط العمل       

وإذا .  وزارات البيئة، وكذلك في وجه مبادرات التنمية المستدامة التي تقوم بها قطاعات أخرى غير البيئية مثل النقل والسياحة                  

 .تدامة لن تحقق ثمارها الكاملةلم تبذل الجهود الجتذاب مثل هذه الجهات الفاعلة، فإن جهود لجنة البحر المتوسط التنمية المس
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وأعرب ممثل مكتب إعالم البحر المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة عن دعمه للجنة البحر المتوسط للتنمية                    -116

. المستدامة وأولوياتها، ولكنه حذر من خطر تفتيت الجهود على نطاق واسع، عوضا عن تركيزها على محور اختصاص اللجنة                 

جهود طيبة بالفعل في مجال التثقيف بالتنمية المستدامة؛ وليس هناك من حاجة إلى أن تكرر خطة عمل البحر المتوسط                    وتبذل  

لقد كانت عملية إعداد االستراتيجية نموذجية من حيث        .  ويتمثل التحدي الرئيسي في وضع االستراتيجية قيد التنفيذ       .  هذه الجهود 

 .ميع األصعدة، وينبغي أن تشكل نموذجا للمستقبلإنها اشتملت على مداوالت واسعة على ج
 

 2002، وهي منظمة غير حكومية أنشئت عام        )فردوس(ودعا ممثل الصندوق السوري للتنمية المتكاملة في الريف            -117

 .تركز على التخطيط للتنمية المستدامة، األطراف المتعاقدة إلى اعتماد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة
 

وأعرب عن رغبته في الثناء على ما قدمته الخطة الزرقاء ومديرها            .  أقر المنسق بدعم البلدان المطلق لالستراتيجية       -118

ومع أن هذه االستراتيجية ال تتسم بالكمال وأنها ستحتاج إلى التحديث فإنها تشكل أساسا                .  من إسهام في إعداد االستراتيجية    

وأخيرا أكد المنسق أن نجاح االستراتيجية يعتمد على        .  مع إخضاع االستراتيجية لالستعراض   ومن المز .  صالحا لالنطالق قدما  

  .التنفيذ على المستوى الوطني
  

  خطط العمل الوطنية في إطار برنامج العمل االستراتيجي      من جدول األعمال4-4البند 

  للتصدى للتلوث من أنشطة برية
  

ف مدى تلوث البحر المتوسط من مصادر وأنشطة برية على أساس اإلحصاءات من             قام المنسق، عند تقديم البند، بوص       -119

فقد أعدت جميع األطراف المتعاقدة ميزانيات خط       .  الرصد المكثف المنفذ بناًء على برنامج مدبول والبيانات التي قدمتها البلدان          

وطنية على أساس منهج تشاركي شمل      األساس النبعاثات وعمليات تصريف التلوث وتحليالت تشخيصية وطنية وخطط عمل            

وتم االنتهاء من العمل األساسي لضمان االستدامة        .  السلطات الوطنية والمحلية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية        

 وأتيح عدد من مصادر التمويل الدولية مثل الشراكة األوروبية المتوسطية والشراكة االستراتيجية           .  المالية لخطط العمل الوطنية   

الجديدة لمرفق البيئة العالمية، التي تشمل عنصرا إقليميا تديره خطة عمل البحر المتوسط وصندوق استثماري يقوم على إدارته                  

وتمت دعوة األطراف المتعاقدة إلى الموافقة على خطط عملها الوطنية ووصف كيفية تكامل هذه الخطط في                  .  البنك الدولي 

المشاركة الواسعة لجميع األطراف المؤثرة في تنفيذ خطط العمل الوطنية واإلشارة إلى كيفية              البرامج اإلنمائية الوطنية وتأكيد     

  .الحصول على األموال الضرورية
  

وخالل المناقشة، تمت اإلشارة إلى بروتوكول المصادر البرية وخطط العمل الوطنية ومبادرة الشراكة األوروبية                   -120

، والبرامج ذات العالقة باالستراتيجية البحرية لالتحاد األوروبي         2020سط بحلول عام    البحر المتو "  إلزالة تلوث "المتوسطية  

وفضال عن ذلك، يمكن أن يساهم تنفيذ خطط العمل الوطنية في التقدم في مجاالت أخرى                .  التي ينبغي تنفيذها بطريقة منسقة    

حظة أن برنامج العمل االستراتيجي للبحر المتوسط       وتم مال .  ذات عالقة، تؤدى جميعها إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية         

وعملية وضع خطط العمل الوطنية كانت مفيدة جدا في استعراض التشريع والسياسة الوطنية التي أدت إلى خفض كبير في                     

  . التلوث في المناطق الخطرة
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  البيئة العالمية بالتعاون مع     تمت اإلشارة إلى أن اجتماع األطراف المؤثرة المتعددة الذي نظمه مدبول ومرفق                -121

 MIO-ECSDE      الذي ضم ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني، قد أوصى،          2005أكتوبر  / في أثينا في شهر تشرين األول 

بإنشاء منتدى إقليمي مفتوح العضوية للتعاون، بما في ذلك غرفة لتبادل المعلومات يقوم على تنظيمها وصيانتها مدبول وذلك                   

  . ركة المجتمع المدني في تنفيذ خطط العمل الوطنيةلتيسير مشا
  

وتمت اإلشارة إلى أن التعاون مع وكاالت األمم المتحدة ومع أمانات االتفاقيات األخرى سيؤدى إلى كفاءة أكثر ويمكن                    -122

قية بازل إلى أن أمانة     وفي هذا الصدد، أشار األمين التنفيذي التفا      .  أن يساعد البلدان في جهودها لتنفيذ خطط عملها الوطنية         

وشملت المجاالت . اتفاقية بازل لها عالقة طويلة مع خطة عمل البحر المتوسط وأن التعاون في مجال إدارة النفايات قد تم دعمه          

األخرى للتعاون المحتمل بين اتفاقية بازل وخطة عمل البحر المتوسط اإلدارة المتكاملة للنفايات، والسيما في المناطق                     

  . وتنسيق متطلبات اإلبالغ ووضع قوائم جرد مشتركة للنفاياتالحضرية،
  

وفضال عن ذلك، وفر    .  وقد تم اإلبالغ عن أن خطط العمل الوطنية غالبا ما كانت متكاملة في الخطط الوطنية للتنمية                 -123

وقد زادت العملية   .  واسعةإعداد خطط العمل الوطنية منتدى مفيد لتكامل جميع األنشطة المتعلقة بالبيئة على أساس مشاورات                

. الوعى بين جميع األطراف المؤثرة وكانت زخماً إلصالحات في الميادين ذات العالقة، وقامت بدور محفز للتنمية في اإلقليم                  

وتمت اإلشارة أيضا إلى أن البلدان التي        .  وأدى الطابع العابر للحدود للتلوث إلى تعاون إقليمي ضروري في تدابير خفضه            

را إلى االتحاد األوروبي، وأن خطط عملها الوطنية قامت على أساس التزامات قدمتها عندما أصبحت دوالً أعضاء  انضمت مؤخ 

ولم تكن جميع هذه االلتزامات مسؤولية الحكومات الوطنية، ولكنها تطورت على مستويات أخرى مثل               .  في االتحاد األوربي  

  .على المستوى الوطني، التزمت الحكومات الوطنية بتنفيذهاإال أن خطط العمل الوطنية التي اعتمدت . البلديات
  

تمت اإلشارة إلى توافر أموال من مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي وجهات متبرعة أخرى ساهمت مساهمة كبيرة                    -124

لى البلدان المؤهلة أن    وسوف تتاح مبالغ كبيرة من البنك الدولي وينبغي ع        .  في التقدم بأهداف مدبول وخطة عمل البحر المتوسط       

وتضمنت االستجابات للتلوث من مصادر برية مواد ثقيلة مكلفة وتكنولوجيا وبنية أساسية، ومن المفيد              .  تستفيد من هذه الفرص   

  .أن تكون المساعدة الضرورية قائمة على المركزية
  

د للوكالة بشأن المسائل البيئية ذات األولوية       عرضت المديرة التنفيذية للوكالة األوروبية للبيئة محتويات التقرير الجدي          -125

للبحر المتوسط الذي أعد بالتعاون مع مدبول، على أساس التحاليل التشخيصية الوطنية كجزء من برنامج العمل االستراتيجي                  

ولى في اإلدارة   وأكدت على أن األولوية األ    .  وقالت إن منظمتين تعاونتا في اإلبالغ عن مسائل البيئة والتنمية         .  للبحر المتوسط 

  .البيئية للمنطقة هو وضع تشريع بيئي وطني وفرضه
  

  صيانة فقمة البحر    : من جدول األعمال5-4البند 
  

وتقول .  قدم المنسق شرحا لوضع فقمة البحر في العالم، وسبب اختفائها وإمكانات استعادتها إلى البحر المتوسط                   -126

فقد قُتلت هذه الحيوانات إما عن عمد، أو بوقوعها         .  350في البحر المتوسط يقل عن      التقديرات إن العدد المتبقي من فقمة البحر        

وقد دمرت موائل هذه المخلوقات بأكثر من       .  وهناك تشريع ينص على حماية هذا النوع، ولكن تطبيقه ضعيف         .  في ِشباك ثابتة  

المتمتعة بحماية خاصة والعديد من البلدان في بذل        وقد نشط مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق       .  طريقة، ومن بينها تنمية السياحة    
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لذا دعا االجتماع إلى التقدم     .  الجهود إلنقاذ هذا النوع، ولكن على الرغم من وجود معرفة فنية كافية، فإن التمويل كان شحيحا                

  .وع المهموقف القتل العمد للحيوانات، وحماية موائلها الحيوية والترويج لصيانة هذا الن: باقتراحات حول سبل
  

وتعهدت البلدان، سواء تلك التي تعيش فيها فقمة البحر         .  اتفق االجتماع على أن إنقاذ فقمة البحر من الفناء أمر واجب            -127

فقد .  ومع ذلك، فإن موضوع حماية فقمة البحر لم يكن بعيدا عن االهتمام           .  أم ال، بالعمل معا على مكافحة اختفاء هذا الحيوان        

الث عشر لألطراف المتعاقدة هذه القضية في موقع متقدم من جدول األعمال السياسي، واستقطب الكثير من                 وضع االجتماع الث  

وعلى أي حال   .  ولسوء الحظ لم يلحظ سوى قليل من التقدم، ومازال هذا النوع مهددا بصورة خطيرة             .  التمويل الخاص بالمنطقة  

مل البحر المتوسط قادرة على استعادة النتائج اإليجابية التي كانت قد            فقد اعتبر إمكان إنقاذ الفقمة وارداً، إن كانت خطة ع          

  . في تركيا(Foca) في اليونان وفوشا (Alonissos)جربت في مشروعات معينة في المنطقة كما في 
  

وبكلمات واضحة، هناك حاجة إلى منهجين، األول، أن القتل يجب أن يتوقف، ولتحقيق ذلك فالمطلوب هو زيادة                      -128

لوعي بين الصيادين المحليين والسلطات المحلية، كما أن من الواجب إيجاد ظروف مواتية لهذه المجتمعات إلزالة الحاجة إلى                   ا

وثانيا، هناك حاجة لزيادة المناطق البحرية المحمية، كما أن هناك حاجة إلى مزيد من األبحاث للتأكد من                    .  قتل الحيوانات 

ولمركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات ومركز األنشطة اإلقليمية المتمتعة بحماية خاصة           .  لبحرالمناطق التي تهاجر إليها فقمة ا     

وقد حددت عدة دول ومنظمات غير حكومية، ومن ضمنها الصندوق العالمي لحماية الطبيعية               .  دور حيوي في هذه الجهود    

 هذا النوع وأنواع أخرى من االنقراض، بما في ذلك          والصندوق الدولي لرعاية الحيوانات الخطوات الرئيسة التي تتخذها لحماية        

كما استذكر في هذا المجال أن      .  األبحاث العلمية ووضع قوائم جرد لألنواع والتدريب وتوفير التمويل الخاص ألنشطة المشروع           

 حان الوقت لخطة    اتفاقية بون لألنواع المهاجرة قد وقعت مذكرة تفاهم حول أعداد فقمة البحر في المحيط األطلسي، وأنه قد                  

وقُدم اقتراح بأن تتحول فقمة البحر إلى رمز للتعاون في خطة           .  عمل البحر المتوسط التخاذ عمل مماثل خاص بالبحر المتوسط        

  .عمل البحر المتوسط، وأن يكون نجاح الجهود أو فشلها في إنقاذ هذا النوع لحظة فارقة لمستقبل خطة عمل البحر المتوسط
  

  إعالن بورتوروزاعتماد    األعمال من جدول6-4 البند
  

 لألطراف مشروع إعالن بورتوروز، مستذكرا أنه كان من المعتاد في كل االجتماعات السابقة                 نص المنسق   قدم  -129

 في االعتبار تقييم خطة عمل البحر       اإلعالنوقد أخذ مشروع    .  نقاشات التي تمت  م إعالنا احتوى جوهر ال    تعتمدالمتعاقدة أن   

وقد تمت صياغته من جانب األمانة مع األخذ في االعتبار           .   لالجتماع التمهيدلنقاشات الموسعة التي تمت في       مالمتوسط وا 

 البحر المتوسط للتنمية    استراتيجية الرئيسية على جدول أعمال االجتماع الرابع عشر لألطراف المتعاقدة، وهي             األربعالقضايا  

 أمور   جملة بينمن  وكان هدفه،   .   الوطنية وحماية فقمة البحر    العملط  المستدامة وتوجهات خطة عمل البحر المتوسط وخط       

 بعد على   فيماالموافقة  على   إلى استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ومساعدة البلدان          قادتأخرى، تحديد العملية التي     

وقد أوجزت فقرات   .  ها االجتماع يلإتي توصل    ال القراراتخطط العمل الوطنية، وإبراز الدعم الذي قدمته البلدان لتطبيق جميع           

  ,تطبيقها تساعد الفقرات التنفيذية األمانة في عملها على بينما إلى تلك القرارات، المؤديةالديباجة خلفية التطورات 
  

لك  وقد عكس النص النهائي ت     مناقشتها، مشروع اإلعالن، اقتُرح إدخال عدد من التعديالت وتمت          دراسة  عملية  وخالل  -130

 لألطراف  زخما اإلعالن في جوهره وثيقة سياسية قُصد منها أن تكون            أنكما اتفق خالل النقاشات، على      .  اعتمادهاالتي تم   

  . وفقا للقرارات التي اتخذت في االجتماعللعملالمتعاقدة 
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  . بهذا التقريرالخامس المرفق باعتباره المرفق االجتماع إعالن بورتوروز كما عدل، اعتمد  -131
  

  عام  عشر لألطراف المتعاقدة في    الخامساالجتماع العادي   ومكان    تاريخ  : من جدول األعمال5 البند
2007   

  
  عام عاقدة في ت الم لألطراف أسبانيا الستضافة االجتماع العادي الخامس عشر        تقدمت به  العرض الذي    االجتماع  قبل  -132

  .، في تاريخ يحدد باالتفاق مع المكتب2007
  

   أخرىمسائل    :جدول األعمال من 6 البند
  

  Lucien Chabason وسام خطة عمل البحر المتوسط للسيد منح
  

 السابق لخطة عمل البحر المتوسط وسام خطة عمل البحر المتوسط، بناء             المنسق  Lucien Chabason السيد   منح  -133

  . المتوسطالبحر لخطة عمل  الثالث عشر لألطراف المتعاقدة، اعترافا بخدماته التي قدمهااالجتماععلى قرار 
  

   البحر المتوسط للبيئةجائزة
  

 .R فيلم   عن  Nicholas Salis:  والفائزون هم .   المتوسط للبيئة في دورتها األولى للفائزين       البحر جائزة   قدمت  -134

Metronensis    وChristian Ostermann     عن فيلمDes Dustige Planet-Kampf Ums Wosser  و Leonardo 

Blanco فيلم عن My World.  
  

   الموظفينشؤون
  

 الوظيفة  اعتماد االجتماع على    اتفق موظف التنمية المستدامة المؤقت، وبناء على اقتراح المنسق،          بمنصب يتعلق   فيما  -135

 المؤقتة الحالية لمنصب موظف التنمية المستدامة        للوظيفة  L3الدرجة من   ب  األرتقاء اعتبر   وقد  L5  و  L4على مستوى   

للتنمية المستدامة، وبرنامج العمل    بلجنة البحر المتوسط     مسؤوال عن العمل الخاص      سيكونن الشخص المعين    أث  صحيحة، حي 

 مرشح عالي المستوى    استقطابلذا كان من الضروري     .   استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة     بتنفيذ   المتعلق المماثل

 ألف  60، مقابل جعلها دائمة، نحو      للوظيفة على الوضع الراهن     لإلبقاءتوفيره  ويقدر المبلغ الذي يتم     .  بتقديم عرض متكامل جيد   

 ألف  40 ومبلغ   مدبول ألف يورو من هذا المبلغ لتنفيذ المرحلة الرابعة من           20 على تخصيص مبلغ     االجتماعوقد وافق   .  يورو

  . لتنوع البيولوجياللمناطق المتمتعة بحماية خاصة المتعلقة بأنشطة يورو لمركز األنشطة اإلقليمية 
  
  

  اعتماد التقرير    : من جدول األعمال7البند 
  

علق ممثل قبرص أنه، في أي اجتماعات مقبلة لألطراف المتعاقدة، ينبغي أن يوضح من البداية ما إذا كان الممثلون                      136

قشات وتقديم مداخالت عن    ينوون تقديم إعالن وزاري رسمي عن جميع القضايا أو المساهمة باعتبارهم رؤساء وفود في المنا               

وفضال عن ذلك، ينبغي أن توضح وحدة التنسيق التوصيات المقترحة إلى األطراف  .  كل بند من بنود جدول األعمال، أو كالهما       

المتعاقدة في اجتماعات جهات االتصال حتى يمكن أن توفر التوصيات صورة متوازية أكثر لجميع جوانب عمل خطة عمل                    
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 من تقديم مجموعة من التوصيات غير متوازنة ال تمثل بالتأكيد العمل الفعلي الذي قامت به العناصر                    البحر المتوسط، بدال  

  .المختلفة لخطة عمل البحر المتوسط
  

  . بهذا التقريرالمرفق الرابعتم اعتماد التقرير والتوصيات، كما عدلت والميزانية كما وردت في   137
  
  

  جتماعاختتام اال    : من جدول األعمال8البند 
  

، مدير المركز اإلقليمي لالستجابة     Roberto Patrunoقدم الرئيس نيابة عن االجتماع كلمات شكر وتقدير إلى السيد             138

  .2005ديسمبر /لحاالت طوارئ التلوث البحري، الذي سينتهي عقد ويتقاعد في نهاية شهر كانون األول
  

 يوم الجمعة   17.00تام االجتماع العادي الرابع عشر لألطراف الساعة        وبعد تبادل عبارات المجاملة المعتادة، أعلن اخت        139

  .2005نوفمبر / تشرين الثاني11
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Tel: 385-1-6307348 
Tel (mobile): 385-91-5111869 
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Kongens Nytorv 6 
1055 Copenhagen K 
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Tel : 45-33-367125 
E-mail : jacqueline.mcglade@eea.eu.int 
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Mr Ahmed A. El-gouhary 
Political Advisor to the Minister 
Cabinet of Ministers 
State Ministry for Environmental Affairs  
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30 Misr-Helwan El-Zyraie Road 
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Fax: 33-1-42191719 
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University of Athens 
Building Phys-V 
Panepistimioupolis 
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Israel 
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Fax: 972-2-6553853 
E-mail: valerie@sviva.gov.il 
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ITALIE 

Mr Corrado Clini 
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Ministry for the Environment and Territory 
 
Tel: 39-06-57228101/02 
Fax : 39-06-57228175  
E-mail:  
Clini.corrado@minambiente.it or Pie-
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Head of Delegation 
 
Ms Annalidia Pansini  
Advisor 
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Department for Environmental Research and 
Development 
Tel: 39-06-57228116 
Fax: 39-06-57228178 
E-mail: pansini.annalidia@minambiente.it 
 
Ms Angelica Carnelos 
Expert 
Department for Environmental Research and 
Development 
Tel: 39-06-57228183 
Tel (Mobile) : 39-335-8141657 
Fax : 39-06-57228178 
E-mail: Carnelos.angelica@minambiente.it 
 
Ms Fiamma Valentino 
Expert 
Department for Environmental Research and Development 
Tel: 39-06-57228164 
Fax: 39-06-57228177 
E-mail: valentino.fiamma@minambiente.it 
 
Ms Federica Sprovieri 
Expert 
Department for Environmental Research and 
Development  
Tel: 39-06-57228111 
Fax: 39-06-57228178 
E-mail: sprovieri.federica@minambiente.it 
 
Ministry for the Environment and Territory 
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Italy 
 
 
Ms Maria Dalla Costa  
Head 
International Relations Service  
Environment Protection Agency (APAT) 
Advisor to the Italian Ministry of the Environment 
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Fax: 39-06-44442276 
E-mail: dallacosta@apat.it 
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Director General 
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E-mail : dipartimento.industria@regione.sicilia.it 
http://www.regione.sicilia.it 
 

MALTA 
MALTE 
 

Mr Louis Vella 
Assistant Director 
Pollution Prevention and Control Unit 
Malta Environment & Planning Authority 
Floriana 
Malta 
 
Tel: 356-2290-3519 
Fax: 356-2166-0108 
E-mail: louis.vella@mepa.org.mt 
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MONACO 
MONACO 
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Département des Relations extérieures 
Ministère d’Etat 
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Monaco 
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Fax : 377-93-93 158802 
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MOROCCO 
MAROC 
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Ministère de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Eau et de l’Environnement 
Département de l’environnement 
Angle Oum Rabie/Rue Okba 
Agdal, Rabat 
Maroc 

Tel: +212-37-680498 
Mobile/Portable: +212-66438577 
Fax: +212-37-682573 
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E-mail: bzyani2002@yahoo.fr 
http://www.minenv.gov.ma 
 

SERBIA AND 
MONTENEGRO 
SERBIE ET 
MONTENEGRO 
 
 

H.E. Mr Boro Vučinič 
Minister of Environmental Protection and Physical 
Planning of the Republic of Montenegro 
Rimski TRG b.b. 
PC Vektra 
81000 Podgorica 
Serbia and Montenegro  
Tel: 381-81-482121 
Fax: 381-81-234131 
E-mail: ministar.ur.pr.@cg.yu 

Head of Delegation 
 
Ms Jelena Knežević  
Advisor 
Department for Environmental Protection 
Ministry for the Protection of the Environment and Physical 
Planning 
Rimski TRG b.b. 
PC Vektra 
81000 Podgorica 
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Tel: 381-81-482313 
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Fax: 381-81-234131 
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Director 
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Serbia and Montenegro 
 
Tel: 381-81-247973 
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http://www.meteo.cg.yu 
 
 
 
Mr Dragoljub Marković 
Deputy Director of Public Enterprise for Coastal 
Zone Management 
ul. Popa Jola Zeca bb 
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85310 Budva 
Serbia and Montenegro 
 
Tel (Mobile): 381-67324417 
E-mail: drhlm@yahoo.com 
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Tel: 381-86-452705 
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SLOVENIA 
SLOVENIE 
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48 Dunajska 
1000 Ljubljana 
Slovenia 
 
Tel: 386-1-4787300 
Fax: 386-1-4787420 
E-mail: janez.podobnik@gov.si 
 
Head of Delegation 
 
Mr Marjan Vezjak 
General Director for EU Affairs and Investments 
Ministry for Environment and Spatial Planning 
 
Tel: 386-1-4787340 
Fax: 386-1-4787422 
E-mail: marjan.vezjak@gov.si 
 
Mr Mitja Bricelj  
Undersecretary 
Ministry for Environment and Spatial Planning 
Tel: 386-1-4787384 
Tel (mobile): 386-31-367101 
Fax: 386-1-4787422 
E-mail: mitja.bricelj@gov.si 
 
Mr Emil Ferjančič 
Undersecretary 
Ministry for Environment and Spatial Planning 
Tel: 386-1-4787332 
Tel (Mobile): 386-41-695040 
Fax: 386-1-4787419 
E-mail: emil.ferjancic@gov.si 
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Ms Stefanija Novak 
Undersecretary 
Ministry for Environment and Spatial Planning 
 
Tel: 386-1-4787315 
Fax: 386-1-4787425 
E-mail: stefanija.novak@gov.si 
 
Ministry for Environment and Spatial Planning 
48 Dunajska 
1000 Ljubljana 
Slovenia 
 
http//www.gov.si/mop 
 
Mr Branko Dervodel 
Deputy Director General 
Administration for Civil Protection and Disaster 
Ministry for Defence  
Kardeljeva ploščad 21 
1000 Ljubljana, Slovenia 
Tel: 386-1-4713302, 386-1-4713322 
Tel (Mobile): 386-41-699812 
Fax: 386-1-4713320 
E-mail: branko.dervodel@urszr.si 
 
Ms Nataša Brejc 
Undersecretary 
The Slovenian Maritime Directorate 
Ministry of Transport 
Ukmarjev trg 2 
6000 Koper 
Slovenia 
 
Tel: 386-5-6632120 
Fax: 386-5-6632102 
E-mail: natasa.brejc@gov.si 
 

SPAIN 
ESPAGNE 

Mr Jose Fernandez 
Director General 
Ministerio de Medio Ambiente 
Tel: 34-91-59756041 
Fax: 34-91-5975907 
E-mail: jfperez@mma.es 
 
Head of Delegation 
 
Mr Javier Cachon  
DG Costas 
Ministerio de Medio Ambiente 
Tel: 34-91-5975689 
Fax: 34-91-5976902 
E-mail: jcachon@mma.es 
 
Mr Victor Escobar  
Jeffe Area Coordinacion Institucional 
Ministerio de Medio Ambiente 
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Tel: 34-91-4535355 
Fax: 34-91-5976902 
E-mail: vaescobar@mma.es 
 
Plaza de San Juan de la Cruz s/n 
28071 Madrid 
Spain 
 
http//www.mma.es 
 
Mr Javier Pantoja 
Head of the Marine Environment Protection 
Service 
Directorate General for Biodiversity 
Ministerio de Medio Ambiente 
Gran Via de San Francisco, 4 
E-28005 Madrid 
Spain 
 
Tel: 34-91-5964611 
Fax: 34-91-5964809 
E-mail: jpantoja@mma.es 
http://www.mma.es 
 
Mr Antonio Arozarena  
Assistant Manager 
Ministry of Public Works 
Instituto Grafico Nacional 
General Ibanez de Ibero, 3 
28003 Madrid 
Spain 
 
Tel: 34-91-5979575 
Fax: 34-91-5979770 
E-mail: aarozarena@mfom.es 
http://www.ign.es 
 
Mr Jordi Galofré 
Head of Tarragova Coastal Service 
Coastal Directorate 
Ministry of Environment 
Pl. Imperial Tarrago 4Fl. 
43005 Tarragona 
Spain 
 
Tel: 34-977-216613 
Fax: 34-977-230563 
E-mail: jgalofre@mma.es 
 
Mr Javier Dago 
Chargé d’Affaires a.i. 
Embassy of Spain to Slovenia 
Trnovski Pristan 24 
1000 Ljubljana 
Slovenia 



UNEP(DEPI)/MED IG.16/13 
Annex  I 
Page 13 

 

Tel : 386-1-4202330 
Fax : 386-1-4202333 
E-mail : j.dago@siol.net 
 

TUNISIA 
TUNISIE 

S.E M. Nadhir Hamada 
Ministre de l’Environnement et du Développement 
durable 
Ministère de l’Environnement et du 
Développement durable 
Centre Urbain Nord 
Immeuble ICF 
Tunis 1080 
Tunisie 
 
Tel : 216-71-704000 
 
Chef de la Délégation 
 
M. Habib Ben Moussa  
Directeur 
Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) 
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable 
Rue du Cameroun no.12 
B.P. 85 
1002 Belvédère - Tunis 
Tunisie 
 
Tel: 216-71-840221 
Tel (Mobile) : 216-97030669 
Fax: 216-71-890032 
E-mail: h.bmoussa@apal.nat.tn 
http://www.anpe.nat.tn 
 

TURKEY 
TURQUIE 

Mr Sedat Kadioglu  
Head 
Department of Foreign Relations and EU 
Ministry of Environment and Forestry 
Istanbul Cad. No 98 
Iskitler 
Ankara 
Turkey 
 
Tel: 90-312-3846722 
Tel (mobile): 90-5053002122 
Fax: 90-312-3846083 
E-mail: sedatkad@yahoo.com 
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UNITED NATIONS BODIES AND SERETARIAT UNITD 
SERETARIAT DES NATIONS UNIES 

 
UNITED NATIONS 
ENVIRONMENT 
PROGRAMME 
PROGRAMME DES NATIONS 
UNIES POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

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 Paul Mifsud 
MAP Coordinator 
Tel: 30-210-7273101 
E-mail: paul.mifsud@unepmap.gr 
 
Mr Francesco Saverio Civili 
MED POL Coordinator 
Tel: 30-210-7273106 
E-mail: fscivili@unepmap.gr 
 
Ms Tatjana Hema 
MEDU 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 
MED POL Programme Officer 
Tel: 30-210-7273116 
E-mail: fouad@unepmap.gr 
 
Ms Colpan Polat-Beken 
MED POL Programme Officer 
Tel: 30-210-7273132 
E-mail: scpb@unepmap.gr 
 
Coordinating Unit for the Mediterranean 
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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 
 
 

UNITED NATIONS 
ENVIRONMENT 
PROGRAMME 
PROGRAMME DES NATIONS 
UNIES POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

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 Paul Mifsud 
MAP Coordinator 
Tel: 30-210-7273101 
E-mail: paul.mifsud@unepmap.gr 
 
Mr Francesco Saverio Civili 
MED POL Coordinator 
Tel: 30-210-7273106 
E-mail: fscivili@unepmap.gr 
 
Ms Tatjana Hema 
MEDU 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 
MED POL Programme Officer 
Tel: 30-210-7273116 
E-mail: fouad@unepmap.gr 
 
Ms Colpan Polat-Beken 
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MED POL Programme Officer 
Tel: 30-210-7273132 
E-mail: scpb@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 
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REGIONAL ACTIVITY CENTRES OF THE MEDITERRANEAN ACTION 
PLAN 

CENTRES D’ACTIVITES REGIONALES DU PLAN D’ACTION POUR LA 
MEDITERRANEE 

 
 
REGIONAL MARINE POLLUTION 
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 
http://www.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 Régional  
(PB/CAR) 
15 rue Ludwig van Beethoven 
Sophia Antipolis 
F-06560 Valbonne 
France 
 
Tel: 33-4-92387130/33 
Tel (Mobile): 33682238545 
Fax: 33-4-92387131 
E-mail: gbenoit@planbleu.org 
 
M. Lucien Chabason 
Chairman 
Plan Bleu, Centre d'Activité Régional  
(PB/CAR) 
15 rue Ludwig van Beethoven 
Sophia Antipolis 
F-06560 Valbonne 
France 
 
Tel: 33-1-42653338 
Tel (Mobile): 33-682238545 
Fax: 33-4-92387131 
E-mail: lucienchabason@wanadoo.fr 
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M. Stephane Quefelec 
Economiste CAR/PB 
Plan Bleu, Centre d'Activité Régional 
(PB/CAR) 
15 rue Ludwig van Beethoven 
Sophia Antipolis 
F-06560 Valbonne 
France 
 
Tel: 33-4-92387143 
Fax: 33-4-92387131 
E-mail: squefelec@planbleu.org 
 
http://www.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.htnet.hr 
 
Mr Marko Prem  
Deputy Director 
PAP/RAC 
E-mail: marko.prem@ppa.htnet.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) 

M. Abderrahmen Gannoun  
Directeur 
RAC/SPA 
Specially Protected Areas Regional Activity Centre 
Boulevard du Leader Yasser Arafat 
B.P. 337 
1080 Tunis Cedex 
Tunisia 
 
Tel: 216-71-206649, 206485, 206851  
Fax: 216-71-206490 
E-mail: gannoun.abderrahmen@rac-spa.org 
 
http://www.rac-spa.org 
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INFO/RAC 
 

Mr Sergio Illuminato 
Director General 
 
Tel: 39-06-85305147 
Tel (Mobile) : 39-335-1806311 
Fax: 39-06-8542475 
E-mail : director@inforac.org 
 
Ms Federica De Micheli 
Ms Teresa Borelli 
Ms Assia Rosati  
Ms Maria Tveritina 
Mr Enrico Foti  
 
INFO/RAC 
Via Cagliari 40 
00198 Rome 
Italy 
 
Tel: 39-06-85305147 
Fax: 39-06-8542475 
 
http://www.inforac.org 
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REPRESENTATIVES OF UNITED NATIONS SPECIALIZED AGENCIES 
AND OTHER INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

REPRESENTANTS DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS 
UNIES ET AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

 
 
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

Mr Roger Aertgeerts 
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 
E-mail: watsan@eu.euro.who.int 
 
Mr George Kamizoulis  
WHO/MEDPOL Senior Scientist 
Coordinating Unit for the Mediterranean Action Plan 
48 Vass. Konstantinou Ave 
P.O. Box 18019 
116 35 Athens 
Greece 
 
Tel: 30-210-7273105 
Fax: 30-210-7253196 
E-mail: whomed@hol.gr 
 

GENERAL FISHERIES 
COUNCIL FOR THE 
MEDITERRANEAN (GFCM) 
COMMISSION GENERALES 
DES PECHES POUR LA 
MEDITERRANEE (CGPM) 
 
 

Mr Abdellah Srour 
Secrétaire Executif Adjoint 
Commission Générale des Pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) 
Via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
Italy 
 
Tel: 39-06-57055730 
Fax: 39-06-57056500 
E-mail: abdellah.srour@fao.org 
http://faocgpm.org 
 

INTERNATIONAL ATOMIC 
ENERGY AGENCY 

Mr Stephen de Mora  
Head 
Marine Environmental Studies Laboratory 
Marine Environment Laboratory (MEL) 
International Atomic Energy Agency (IAEA) 
B.P. No 800 
4, Quai Antoine 1er 
98000 Monaco-Ville 
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Monaco 
 
Tel: 377-97-977272 
Tel (Mobile): 377-607-932974 
Fax: 377-97-977275 
E-mail: S.de-Mora@iaea.org 
http//:www.iaea.org/monaco 
 



UNEP(DEPI)/MED IG.16/13 
Annex  I 
Page 22 

 

INTERNATIONAL MARITIME 
ORGANIZATION (IMO) 

Mr Miguel Palomares 
Senior Deputy Director 
Marine Environment Division 
 
Tel: 44-20-75873218 
Fax: 44-20-75873210 
E-mail: mpalomares@imo.org 
http//:www.imo.org 
 
Mr Jose Matheickal 
Technical Advisor 
Marine Environment Division 
 
International Maritime Organization (IMO) 
4 Albert Embankment 
London SE 1 7SR 
United Kingdom 
 
Tel: 44-20-75873279 
Fax: 44-20-75873261 
E-mail: jmatheic@imo.org 
http//:www.imo.org 
http//:www.globallast.imo.org 
 
Mr Alan Fox 
IMO Consultant 
Managing Director 
Transboundary Consulting 
85 John St. PHI 
New York, NY 
10038 New York 
USA 
 
Tel: 1-646-4144902 
Tel (Mobile): 1-917-3928080 
Fax: 1-212-3749519 
E-mail: 
alan.fox@transboundaryconsulting.com 
http//:www.transboundaryconsulting.org 
 
Mr Adnan Awad 
IMO Consultant 
C/o SANBI 
Kirstenbosch Gardens 
Private bag X7 
7735 Cape Town 
South Africa 
 
Tel: 27-82-7859678, 27-21-7998815 
Tel (Mobile): 27-82-7859678 
Fax: 27-21-7991561 
E-mail: awad@sanbi.org 
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UNITED NATIONS INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT 
ORGANIZATION (UNIDO) 
ORGANIZATION DES NATIONS 
UNIES POUR LE 
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
(ONUDI) 

Mr Pablo Huidobro 
Chief, Water Management Unit 
Energy and Cleaner Production Branch 
Programme Development and Technical Cooperation 
Division 
UN Industrial Development Organization (UNIDO) 
Vienna International Centre 
P.O. Box 300 
A-1400 Vienna 
Austria 
 
Tel: 43-1-26026-3068 
Fax: 43-1-26026-6819 
E-mail:phuidobro@unido.org 
http://www.unido.org 
 

ICS-UNIDO Mr Gennaro Longo 
Chief 
Earth, Environment and Marine Sciences and 
Technologies 
Special Advisor on Technology Development 
ICS-UNIDO 
AREA Science Park, Padriciano 99 
34012 Trieste 
Italy 
 
Tel: 39-040-9228104 
Fax: 39-040-9228136 
E-mail: gennaro.longo@ics.trieste.it 
 

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 
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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 
http://www.uicnmed.org 
 

THE WORLD BANK 
BANQUE MONDIALE 

Mr Anders Alm 
Senior Environmental Specialist 
Mediterranean Environmental Technical Assistance 
Programme (METAP) 
The World Bank 
1818 H Street NW 
20433 Washington D.C. 
USA 
 
Tel: 1-202-4580171 
Fax: 1-202-4771609 
E-mail: aalm@worldbank .org 
http://www.metap.org 
 

AGREEMENT ON THE 
CONSERVATION OF 
CETACEANS OF THE BLACK 
SEA, MEDITERRANEAN SEA 
AND CONTIGUOUS ATLANTIC 
AREA (ACCOBAMS) 

Mme Marie-Christine Van Klaveren 
Executive Secretary 
ACCOBAMS 
2, Terrasses de Fontvielle 
MC 98000 
Monaco 
 
Tel: 377-93-152078, 158010 
Fax: 377-93-154208 
E-mail: mcvanklaveren@accobams.net 
http://www.accobams.org 
 

INTERNATIONAL OCEAN 
INSTITUTE 

Mr Vlado Malaćić 
International Ocean Institute – Headquarters 
P.O. Box 3 
Gzira GZR01 
Malta 
 
Tel: 356-21-346528 
Fax: 356-21-346502 
http://www.ioinst.org 
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NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION 

ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES 
 
AMICI PER LA VITA ONLUS 
 

Mr Andrea Marchese 
Amici per la Vita Onlus 
Via Reggio Emilia, 47 
00198 Rome 
Italy 
 
Tel (Mobile): 39-348-7081376 
 

AMIGOS DEL MEDITERRANEO Ms Maria Jesus Romero 
Secretary General 
Legal Environmental Consultant 
 
Tel (Mobile): 34-670724434 
E-mail:  maria_romero_olid@yahoo.es or 

mediterraneo@ecodesarollo.org 
 
Mr Humberto Da Cruz  
Director 
Institut for Research and Cooperation in the 
Mediterranean Region 
 
Amigos del Mediterraneo 
c/Luchana 4, 3ºA 
28029 Madrid 
Spain 
 
Tel: 34-91-4458018 
Fax: 34-91-4458018 
E-mail: hdacruz@ecodesarrollo.org 
http://www.ecodesarrollo.org 
 

ARAB NETWORK FOR 
ENVIRONMENT AND 
DEVELOPMENT (RAED) 

Mr Emad Adly 
General Coordinator 
Arab Network for Environment and 
Development (RAED) 
P.O. Box 2 
Majles El-Shaab 
Cairo 
Egypt 
 
Tel: 20-2-5161519 
Tel (Mobile): 20-12-2130678 
Fax: 20-2-5162961 
E-mail: aoye@link.net 
http://www.aoye.org 
 

CLEAN UP GREECE - 
ELLADA KATHARI 

Ms Carla Baer Manolopoulou  
President 
Clean Up Greece - Ellada Kathari 
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30 Troias Str 
112 57 Athens 
Greece 
 
Tel: 30-210-8812440 
Fax: 30-210-8213525 
E-mail: desk@cleanupgreece.org.gr 
http://www.cleanupgreece.org.gr 
 

ECAT TIRANA Ms Marieta Mima 
Director 
ECAT Tirana 
Q2, Abolyl Frasheri 
Pallati 16 
Shkalla 6, Ap.53 
Tirana 
Albania 
 
Tel : 355-4-223930 
Tel (Mobile) : 355-682024054 
Fax : 355-4-223930 
E-mail : ecat@ecat-tirana.org  
http://www.ecat-tirana.org 
 

FUND FOR INTEGRATED 
RURAL DEVELOPMENT OF 
SYRIA (FIRDOS) 

Ms Mokhlesa Al-Zaeim  
NSSD National Coordinator 
Fund for Integrated Rural Development of 
Syria (FIRDOS) 
P.O. Box 2783 
Damascus 
Syria 
 
Tel: 963-11-6125026 
Tel(Mobile): 963-94-319563 
Fax: 963-11-6125030 
E-mail: mokhlesa@scs-net.org 
http://www.firdos.org.sy 
 

INTERNATIONAL MARINE 
CENTRE 
(FONDAZIONE IMC-
ONLUS) 

Mr Renato Covacci 
Director 
E-mail: r.covacci@imc-it.org 
 
Mr Paolo Magni 
Senior Researcher 
Biodiversity Unit 
E-mail: p.magni@imc-it.org 
 
International Marine Centre (Fondazione IMC-Onlus) 
Localitá sa Mardini 
09072 Torregrande 
Oristano 
Italy 

Tel: 39-0783-22027 
Fax: 39-0783-22002 
http://www.imc-it.org 
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LEGAMBIENTE Ms Romina Bicocchi 
Project Officer 
International Department 
LEGAMBIENTE 
Loc. Enaoli 
58010 Rispescia-Grosseto 
Italy 

Tel: 39-0564-48771 
Tel (Mobile): 39-335-7882192 
Fax: 39-0564-487740 
E-mail: mediterraneo3@festambiente.it 
http://www.legambiente.com 
 

MAREVIVO Mr Giovanni Guerrieri 
Marevivo 
Associazione Ambientalista 
100 Lungotevere A. Da Brescia 
00196 Rome 
Italy 
 
Tel: 39-06-3222565 or 39-06-3202949 
Tel (Mobile): 39-339-2907600 
Fax:  39-06-3222564 
E-mail: marevivo@marevivo.it 
http://www.marevivo.it 
 

MEA 
MOUVEMENT 
ECOLOGIQUE ALGÉRIEN 

Mr Mohamed Hichem Kara  
MEA 
Mouvement Ecologique Algérien 
17 Rue Shakespeare 
16000 Alger 
Algérie 
 
Tel: 213-38-515861 
Tel (Mobile) : 213-70-312458 
Fax: 213-38-868510 
E-mail: kara_hichem@yahoo.fr 
 

MEDITERRANEAN WATER 
INSTITUTE 
INSTITUT MEDITERRANEEN DE 
L’EAU (I.M.E.) 

Mr Mohamed Ennabli  
President 
Institut Méditerranéen de l’Eau 
Les Docks 
10, Place de la Joliette 
13002 Marseille 
France 
 
Tel: 33-491-598777 
Fax: 33-491-598778 
E-mail: info@ime-eau.org 
 

MIO - ECSDE 
MEDITERRANEAN 
INFORMATION OFFICE 
FOR ENVIRONMENT, 
CULTURE AND 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

Mr Michael Scoullos 
President 
 
Ms Anastasia Roniotes 
Programme Officer 
 
MIO - ECSDE 
Mediterranean Information Office for Environment 
Culture and Sustainable Development 
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12, Kyrristou Str 
105 56 Athens 
Greece 
 
Tel: 30-210-3247267,  3247490 
Fax: 30-210-3317127 
E-mail: mio-ee-env@ath.forthnet.gr 
http://www.mio-ecsde.org 
http://www.gwpmed.org 
 

ORGANISATION DES 
COMMUNICATRICES 
MÉDITERRANÉENES 

Mme Néfissa Berrejeb  
Presidente 
OCOME 
Organisation des Communicatrices Méditerranéenes 
18 avenue Habib Bourguiba 
2025 Salammbo 
Tunisie 
 
Tel: 216-98-356851 
Fax: 216-71-784768 
E-mail: berrejeb@yahoo.fr   
or ocome@ocome.org 
 

TEMA FOUNDATION 
 

Ms  Ayse Yesim Erkan 
Director 
International Relations 
TEMA Foundation 
Cayir cimen sok 
Emlak Kredi Bloklari 
A2 D.11 Levent 
Istanbul 
Turkey 
 
Tel: 90-212-2848006 
Tel (Mobile): 90-535-3994643 
Fax: 90-212-2811132 
E-mail: yesime@tema.org.tr 
http://www.tema.org.tr 
 

UNASD 
UNION OF NORTHERN 
ASSOCIATIONS FOR 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
 

Mr Mazen Abboud 
President 
UNASD 
Union of Northern Associations for Sustainable 
Development 
PO Box Jounieh 63 
Haret Sakher (Old Harissa Street) Ghanani 
Building  
Jounieh 
Lebanon 
 
Tel: 961-96-36373 
Tel (Mobile): 961-31-283642 
Fax: 961-96-36373 
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E-mail: unasd@cyberia.net.lb 
http://www.unadep.org 
 

WWF 
WORLD WILDLIFE FUND 
FOR NATURE 

Mr Paolo Guglielmi  
Head of Marine Unit 
WWF 
Mediterranean Programme Office 
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  المرفق الثالث
  

  2007-2006توصيات الفترة 
  
  

  التنسيق   ألف-أوال
  

  اإلطار القانوني  1- ألف-أوال
  

  حالة التصديق على االتفاقية والبروتوكوالت 1-1 – ألف -أوال
  

  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة
  

نشطة البرية، أن تقبل    نظرا للتهديد الخاص على البيئة البحرية والساحلية بواسطة اإللقاء والمصادر واأل            1
  :التعديالت فورا على

  
  ؛)اتفاقية برشلونة(اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث   أ
بروتوكول (بروتوكول منع تلوث البحر المتوسط بواسطة اإللقاء من السفن والطائرات               ب

  )اإللقاء
  )صادر البريةبروتوكول الم(بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر برية   ج

  
أن تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم ، في أقرب وقت ممكن، إلى البروتوكوالت األخرى المنفذة،                      2

والسيما، البروتوكول المعني بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في                 
بالمناطق المتمتعة بحماية   والبروتوكول المعني   )  بروتوكول المنع وحاالت الطوارئ   (حاالت الطوارئ   

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

  
ومكتب األطراف المتعاقدة اتخاذ دور نشط أكثر لكي تسرع          )  أسبانيا(أن تطلب من البلد المودع لديه          3

  .األطراف بعملية قبول التعديالت والتصديق
  

أن تضمن تنفيذ توصيات االجتماع العادي الثالث عشر لألطراف المتعاقدة المعقود في كاتانيا لمساعدة                 4
األطراف المتعاقدة، والسيما المعرضة للتأثر من بينها، على بناء قدرتها التقنية واالمدادات في إطار                

  .ي ومتعدد األطرافاالتفاقية، وخاصة، بروتوكوالت مكافحة التلوث ولدعم التعاون الثنائ
  

  :يطلب من األمانة
  

أن تضطلع باألعمال الضرورية لمساعدة األطراف المتعاقدة، بناء على طلبها، في جهودها لقبول التعديالت               
او التصديق أو القبول واالنضمام إلى الصكوك القانونية الجديدة لخطة عمل البحر             /على الصكوك المنقحة و   

  . المتوسط
  
  

  التطورات في اإلطار القانوني  2-1– ألف -أوال
  

  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة
  

أن تؤكد على الحاجة لوقف التدهور المستمر للمناطق الساحلية في البحر المتوسط وعكسه من خالل                 1
  .عملية اإلدارة المتكاملة 
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ي أعدته  أن تحاط علما بنص مشروع البروتوكول بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الت                2

  .األمانة
  

نص مشروع  أن تنشئ فريق عامل من الخبراء المعينين من األطراف المتعاقدة لمزيد من تطوير                  3
البروتوكول بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لغرض أن ينظر فيه االجتماع الخامس عشر لألطراف              

قبل مؤتمر دبلوماسي يعقد مباشرة عقب        وإمكانية الموافقة عليه واعتماده من        2007المتعاقدة في عام    
وتدعي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية،       .  االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة    

  .التي تتعلق أنشطتها باالتفاقية، للمشاركة في العملية كمراقبين
  
  

  المسؤولية والتعويض    3-1- ألف-أوال
  

  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة
  

نظرا للتعقد القانوني آللية المسؤولية والعويض، أن تنشئ فريقا عامال مفتوح العضوية من الخبراء                   1
المسؤولية والتعويض عن الناجم عن       (16القانونيين والتقنيين القتراح قواعد وتدابير مالئمة عمال بالمادة         

ألف الفريق العامل من ممثلين عن       وينبغي أن يت  .  من اتفاقية برشلونة المعدلة   )  تلوث البيئة البحرية  
  .األطراف المتعاقدة وممثل واحد من منظمة غير حكومية شريكة لخطة عمل البحر المتوسط

  
 باعتبارها ذات عالقة بتعريف      UNEP(DEC)/MED WG.270/Inf.4أن تحاط علما بالوثيقة        2

  .المسؤولية المؤسسية في مجال واسع ألنشطة خطة عمل البحر المتوسط
  

  : من األمانةيطلب
  

أن تدعو إلى اجتماعات الفريق العامل جميع العاملين االجتماعيين االقتصاديين المهتمين والمنظمات غير                  
  .الحكومية، على نفقاتهم

  
  

  نظام اإلبالغ   4-1- ألف-أوال
  

  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة
  

التقييم اإلقليمي لتنفيذ اتفاقية     "ير  أن تحاط علما بالنتائج واالستنتاجات والتوصيات الرئيسية لتقر           1
تقرير "، و )UNEP(DEC)/MED WG.270/6الوثيقة  "  (2003-2002برشلونة لفترة السنتين    

الوثيقة "  (االجتماع الخامس بشأن اإلبالغ عمال باتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها                 
UNEP(DEC)/MED WG.270/Inf..6  (سط ونظم  التحليل المقارن بين خطة عمل البحر المتو      "و

  ).UNEP(DEC)/MED WG.270/Inf..7الوثيقة " (اإلبالغ األخرى
  

 2005-2004أن تبدأ في إعداد تقارير وطنية عن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها لفترة السنتين                2
 UNEP(DEC)/MEDعلى أساس استمارة اإلبالغ المستكملة، كما أشير إلى ذلك في الوثيقة              

WG.228/9  وأن تشمل،  .   على األقل  2007يناير  /مها إلى األمانة بحلول كانون الثاني     ، لغرض تقدي
بناء على تقديرها، أي عناصر اضافية تغطيها االستمارات الجديدة المقترحة، كما تمت اإلشارة إلى               

  .UNEP(DEC)/MED WG.270/Inf..6ذلك في الوثيقة 
  

بشأن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها     أن تنتهي، حسب االقتضاء، من التقارير الوطنية المقدمة           3
  . من خالل توفير أي معلومات ناقصة من التقارير التي قدمت فعال2003-2002لفترة السنتين 
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أن تبدأ في اإلبالغ على أساس طوعي بشأن تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي للبحر المتوسط تمشيا                  4
  . وم كرواتيا واليونان وإسرائيل وتركيا باختبارهامع نتائج استمارة اإلبالغ الحالية التي تق

  
  
  

  :يطلب من األمانة
  

أن تضع استمارة إبالغ جديدة في إطار اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها بالتعاون الوثيق والتشاور مع                  1
األطراف المتعاقدة والمنظمات ذات العالقة لينظر فيها االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة               

  :ادها على أساس المعايير التاليةواعتم
  

  نظام إبالغ متكامل يشمل جميع الصكوك القانونية لخطة عمل البحر المتوسط؛   ) أ(
  اتساق في توقيت اإلبالغ عن جميع الصكوك القانونية لخطة عمل البحر المتوسط؛) ب(    
  استخدام منهج قائم على المؤشرات؛) ج(    
  متعلقة بخطة عمل البحر المتوسط بالنسبة للتوقيت والمحتوى؛التنسيق مع نظم اإلبالغ األخرى ال) د(    

إدراج المقررات التي تبلغ بناء عليها األطراف المتعاقدة في إطار الصكوك القانونية لخطة               )  هـ(
  .عمل البحر المتوسط

  
عاقدة في  أن تضع قائمة بالمؤشرات ذات العالقة بتدابير التنفيذ العملية لينظر فيها اجتماع األطراف المت                2

  .2007عام 
  

أن تنشئ قاعدة بيانات إلكترونية بالمعلومات التي توفرها األطراف المتعاقدة واستخدام نظام إبالغ مباشر                3
  . إلكتروني ينفذه مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات

  
 لفترة السنتين   أن توفر المساعدة إلى األطراف المتعاقدة، بناء على طلبها، إلعداد تقارير وطنية للتنفيذ              4

  . ودعم قدرات ونظم اإلبالغ2004-2005
  

 لتقديمه إلى اجتماع    2005-2004أن تعد تقريرا إقليميا عن تنفيذ اتفاقية برشلونة في فترة السنتين                5
  .2007جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط وإلى األطراف المتعاقدة في عام 

  
  

  فاقية برشلونةآلية االمتثال بناء على ات   5-1 – ألف -أوال
  

  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة
  

أن تتوسع في والية الفريق العامل بشأن التنفيذ واالمتثال وعضويته لتشمل جميع األطراف المتعاقدة                  1
. 2007لغرض وضع آلية امتثال كاملة ليعتمدها االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة في عام                

 آلية االمتثال على أساس المبادئ والنتائج والتوصيات والمداوالت         وينبغي على الفريق العامل أن يضع     
  .UNEP(DEC)/MED WG.270/7الواردة في الوثيقة 

  
أن تشجع عمل الجهات المتبرعة الثنائية ومتعددة األطراف على الصعيد اإلقليمي لمساعدة األطراف                 2

تفاقية، من خالل برامج مساعدة تقنية       المتعاقدة، والسيما األكثر تعرضا للتأثر من بينها، في تنفيذ اال          
  .ومالية

  
  
  

  مساعدة البلدان في المسائل القانونية     6-1- ألف-أوال
  

  :توصية إلى األطراف المتعاقدة
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أن تضمن إدراج أحكام اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها في القانون الوطني مع األخذ في االعتبار التحليل                    

  .2003-2002نفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها لفترة السنتين الوارد في التقييم اإلقليمي لت
  

  :يطلب من األمانة
  

أن تشجع الدعم المقدم إلى البلدان بشأن المسائل القانونية المتعلقة بحماية المناطق البحرية والساحلية في البحر                  
  .عدلة من اتفاقية برشلونة الم14 من المادة 2المتوسط لغرض تنفيذ أحكام الفقرة 

  
  

  اإلطار المؤسسي    2– ألف -أوال
  

  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة
  

 بشأن التقييم الخارجي لخطة عمل البحر       UNEP(DEC)/MED WG.270/8أن تحاط علما بالتقرير       1
  .المتوسط

  
أن توافق على أن تعقد األمانة اجتماعا استثنائيا لجهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط لمناقشة تقرير                  2

ومشروع الرؤية والبيان االستراتيجي الذي أعدته أمانة       )  (UNEP(DEC)/MED WG.270/8لتقييما
خطة عمل البحر المتوسط لتوجه خطة عمل البحر المتوسط في المستقبل لينظر فيه اجتماع األطراف                

  .2007المتعاقدة في عام 
  

جتماع االستثنائي الوارد   أن توافق على مشاركة ممثلين من شركاء خطة عمل البحر المتوسط في اال                3
  .أعاله لجهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط

  
وتقييم مركز األنشطة  )  (UNEP(DEC)/MED WG.270/Inf.10أن تحاط علما بتقارير تقييم مدبول         4

 وتتقييم مركز األنشطة      )(UNEP(DEC)/MED WG.270/Inf.11اإلقليمية لإلنتاج األنظف     
  ).(UNEP(DEC)/MED WG.270/Inf.12بعد اإلقليمية الستشعار البيئة عن 

  
أن توافق على تحويل مركز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد إلى مركز األنشطة اإلقليمية                   5

  .للمعلومات
  

  :يطلب من األمانة
  

أن تعقد اجتماعا استثنائيا لجهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط لينظر في استنتاجات وتوصيات                  1
ارجي لخطة عمل البحر المتوسط ويناقش مشروع الرؤية والبيان االستراتيجي، اللذان أعدتهما            التقييم الخ 

  .2007أمانة الخطة، وتقديم توصيات إلى اجتماع األطراف المتعاقدة في عام 
  

أن تدعو ممثال عن شركاء خطة عمل البحر المتوسط إلى االجتماع االستثنائي لجهات اتصال خطة عمل                  2
  . للنظر في تقرير التقييمالبحر المتوسط

  
أن تتخذ الخطوات الضرورية لتكامل مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات بالكامل في أنشطةخطة عمل                3

بناء على بيان الرسالة الذي تم االتفاق عليه في آخر اجتماع لجهات اتصال خطة عمل               .  البحر المتوسط 
  .البحر المتوسط

  
ة لمركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات بالتعاون مع السلطات اإليطالية         أن تعدل اتفاق البلد المضيف بالنسب       4

  .المعنية للتعريف بالدور اإلقليمي والدولي للمركز في ميدان المعلومات واالتصاالت
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  : الضفاء الطابع الرسمي على2007أن تعد وثيقة تقدم إلى موافقة اجتماع األطراف المتعاقدة في عام   5
  

  .اإلقليمي لإلنتاج األنظف وقواعد تشغيلهبيان رسالة المركز    ) أ(
  .الدور والمهام العادية لجهات االتصال الوطنية للمركز اإلقليمي لإلنتاج األنظف  ) ب(

  
  

  لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة  3– ألف -أوال
  

  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة
  

يونية عام  /م االنتهاء منها في اجتماع حزيرا     أن تعتمد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة كما ت          1
 للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة الذي عقد في أثينا، على أساس إعالن االجتماع الرابع                 2005

  .عشر لألطراف المتعاقدة
  

استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ومتابعتها على المستويات        أن توفر الدعم الضروري لتنفيذ        2
  .إلقليمية ودون اإلقليمية والوطنيةا

  
استراتيجية البحر  أن تعمل على تكامل، حسب االقتضاء، األهداف والتوجهات واألعمال الواردة في                3

المتوسط للتنمية المستدامة في االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة التي يجرى إعدادها أو التي                
  .أعدت

  
  .استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة كمساهمة في تنفيذ أن تحدد التزامات ومشروعات محددة  4

  
استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ودعم المبادرات       أن تحدد مبادرات لشراكات وتبدأها لتنفيذ         5

  .الحالية من النوع الثاني للبحر المتوسط
  

 المتوسط للتنمية المستدامة واستراتيجيات     استراتيجية البحر أن تنفذ حمالت للمعلومات واالتصاالت بشأن         6
  .وطنية للتنمية المستدامة محددة

  
أن تعتمد برنامج عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة وتوفر الدعم التقني والمالي لتنفيذ أنشطة                  7

  .اللجنة على الصعيدين اإلقليمي والوطني
  

  :ء في لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامةأن توافق على ممثلي المجتمع المدني التاليين كأعضا  8
  

ورابطة )  إيطاليا(وإقليم صقلية   )  (Medcitiesشبكة مدن البحر المتوسط     :  السلطات المحلية    ) أ(
  ؛)إيطاليا( المحلي اإليطالي 21جدول أعمال القرن 

؛ )(UNCEاتحاد مؤتمرات شركات البحر المتوسط       :  العاملون االجتماعيون االقتصاديون    ) ب(
   كانتون نيريتفا؛–ارة الهرسك غرفة تج

 المركز الدولي للدراسات الزراعية      :المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية        ) ج(
ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا         )  (CIHEAMالعليا للبحر المتوسط     

CEDARE)  (       البيئة والتنمية والعمل في المغربENDA/Maghreb)  ( ء ومنظمة أصدقا
(LEGAMBIENTEالبحر المتوسط ومنظمة السلم األخضر ورابطة البيئة    / أوروبا -األرض

وبرنامج المساعدة البيئية والتقنية لمنطقة البحر المتوسط ومكتب معلومات البحر المتوسط            )  
والمركز اإلقليمي البيئي لوسط وشرق     )  (MIO-ECSDEللبيئة والتثقيف والتنمية المستدامة     

  ؛)(SBAاألعمال المستدامة أوروبا وروابط 
ورابطة حماية  )  (AIFMالرابطة الدولية لغابات البحر المتوسط       :  األعضاء المناوبون   )د(

المدرسة األوروبية العربية لإلدارة والرابطة      )  (APNEKالطبيعة والبيئة في قيروان      
د ومعه)  (IMCوالمركز الدولي البحري    )  (HELMEPAالهيلينية لحماية البيئة البحرية     
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والحركة الجزائرية  )  (IOIوالمعهد الدولي للبحار     )  (IMEالبحر المتوسط للمياه     
وبحوث وصيانة الجزر والنظم الساحلية في البحر المتوسط           )  (MEAاإليكولوجية  

MEDMARAVIS)  (     ومرصد البحر المتوسط للطاقةOME)  (  وTour de Valat 
ية للتنمية والبيئة والتراث     واتحاد الرابطة الشمال  )  (SCFومؤسسة تحدى االستدامة     

UNADEP) ( جامعة إيجةUoA).(  
  :يطلب من األمانة

  
  .استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة على الصعيدين اإلقليمي والوطنيأن ترصد تنفيذ   1

  
  .استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامةأن تحدد وتبدأ وتدعم أعماال تجريبية كمساهمة في تنفيذ   2

  
  .استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامةأن تعزز، حسب االقتضاء، وتوفر الدعم إلعداد   3

  
أن تشجع األطراف المتعاقدة والشركاء على تنفيذ، حسب االقتضاء، حمالت المعلومات واالتصاالت              4

 للتنمية  االستراتيجيات الوطنية  و استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة    وتوفير الدعم لها بشأن     
  .المستدامة

  
أن تبدأ وتنسق برنامج العمل وأنشطة لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة وتنفيذها، بالتعاون الوثيق              5

  .مع أنشطة خطة عمل البحر المتوسط األخرى 
  

أن تنشر المعلومات بشكل منتظم من خالل الويب واالتصاالت المباشرة عن التقدم المحرز في تنفيذ                 6
تراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة واالستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة ولجنة          أنشطة اس 

البحر المتوسط للتنمية المستدامة ومبادرات الشراكة المتوسطية؛ وأن تحسن رؤية لجنة البحر                
  .المتوسط للتنمية المستدامة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية

  
  

  مسائل الطاقة   4 -ألف–أوال 
  

  :يطلب من األمانة
  

أن تشجع مراكز األنشطة اإلقليمية وعناصر خطة عمل البحر المتوسط على تغطية مسائل الطاقة في اإلطار الذي                    
وضعته استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، وذلك من خالل تيسير تنفيذ توجهاتها وأعمالها المتعلقة بالطاقة                 

  .لوطنيعلى المستوى ا
  

___________________________________________________________________________  
  

  التعاون والشراكة  5- ألف-أوال
  

التعاون مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية             1-5 – ألف -أوال
  والشركاء اآلخرين

  
  :قدةتوصيات إلى األطراف المتعا

  
أن تدعم تطور التعاون بين خطة عمل البحر المتوسط والمنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة                   1

  .واالتفاقيات األخرى والمنظمات غير الحكومية وتشجيعه
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  تنفيذ خطة عمل صيانة الثدييات البحرية في البحر المتوسط    3-1– باء -ثانيا

  
  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة

  
 تنضم إلى االتفاق بشأن صيانة الثدييات البحرية في البحر األسود والبحر المتوسط ومناطق                 أن  1

المحيط األطلسي المجاورة، إذا لم تكن قد فعلت ذلك، وأن تحاط علما ، كلما كان ممكنا، وتنفذ                    
  .القرارات والتوصيات المتعلقة باجتماعات أطرافها المتعاقدة

  
مشتركة المتعلقة بالثدييات البحرية بناء على بروتوكول المناطق المتمتعة          أن تسلم بأن االلتزامات ال      2

بحماية خاصة والتنوع البيولوجي يجرى اإليفاء بها عن طريق تنفيذ االتفاق بشأن صيانة الثدييات                
  .البحرية في البحر األسود والبحر المتوسط ومناطق المحيط األطلسي المجاورة

  
  .ية وساحلية محمية محددة للثدييات البحرية والتوسع فيهاأن تشجع إنشاء مناطق بحر  3  

  
أن تقيم تعاونا وثيقا على المستوى الوطني بين جهات االتصال الوطنية لمركز األنشطة اإلقليمية                  4

للمناطق المتمتعة بحماية خاصة وجهات اتصال االتفاق بشأن صيانة الثدييات البحرية في البحر                
  .ناطق المحيط األطلسي المجاورةاألسود والبحر المتوسط وم

  
أن تدعو األمانة الدائمة لالتفاق بشأن صيانة الثدييات البحرية في البحر األسود والبحر المتوسط                  5

ومناطق المحيط األطلسي المجاورة إلى إخطار اجتماع جهات االتصال الوطنية لمركز األنشطة              
دابير المتعلقة بصيانة الثدييات البحرية، والسيما من    اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة بتنفيذ الت      

  .خالل نظام اإلبالغ الوطني لالتفاق، وأن تعرض مقررات اجتماعات أطرافها المتعاقدة
  

من )  2005  (GFCMو  )  ICCAT)  2003أن تدعم تنفيذ حظر استخدام شباك الجر التي تنادي بها             6
  .يذهاخالل وضع خطط محددة إلعادة الوضع السابق وتنف

  
  ):مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(يطلب من األمانة 

  
أن تنفذ مذكرة التعاون بين مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة واالتفاق بشأن                 1

  .ةصيانة الثدييات البحرية في البحر األسود والبحر المتوسط ومناطق المحيط األطلسي المجاور
  

أن تسعي إلى تحقيق التآزر مع األمانة الدائمة لالتفاق بشأن صيانة الثدييات البحرية في البحر األسود                  2
والبحر المتوسط ومناطق المحيط األطلسي المجاورة فيما يتعلق بأي أنشطة ذات عالقة يجرى تنفيذها              

  .في البلدان التي ليست أطرافا في االتفاق
  

___________________________________________________________________________  
  

  تنفيذ خطة عمل صيانة األعشاب البحرية في البحر المتوسط   4-1 – باء -ثانيا
  

  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة
  

  .أن تعتمد برنامج النشاط المستكمل لتنفيذ خطة عمل صيانة األعشاب البحرية في البحر المتوسط  1  
  

ذ الخطوات الضرورية لالنتهاء، في الوقت المحدد، من األنشطة المنصوص عليها في برنامج             أن تتخ   2
  .النشاط المستكمل لتنفيذ خطة العمل

  
  ):مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(يطلب من األمانة 

  
  .ل لتنفيذ خطة العملأن تساعد البلدان على االمتثال لإللتزاماتها بمقتضي البرنامج المستكم  1
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أن توفر للبلدان الدعم الضروري لوضع قوائم جرد وتنفيذ رسم خرائط لتشكيالت المروج البحرية                 2

 وتشكيالت السطح وتكونها والمصاطب     Posidoniaواألعشاب البحرية، والسيما، شعاب حواجز       
  .Cystoseiraوبعض أحزمة ) المصاطب ذات الحشرات الطفيلية التي تغطي الطحالب الرخوة(

  
  .أن تساعد البلدان التي بدأت أنشطة في إطار خطة العمل على إقامة شبكات رصد  3  

  
 للتصدى لمشكلة تفاعل مصايد األسماك مع       GFCM/أن تدعم التعاون مع منظمة األغذية والزراعة        4

  .األعشاب البحرية
  

___________________________________________________________________________  
  

  في البحر المتوسط) (Chondrichthyansتنفيذ خطة عمل صيانة األسماك الغضروفية     5-1– باء -ثانيا
  

  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة
  

أن تواصل تنفيذ نظام دولي للتفتيش ورقابة يتمشي مع الطابع والحاجات المحددة لمصايد أسماك                  1
  .رة مصايد األسماك اإلقليمية ذات العالقةالبحر المتوسط في إطار منظمات إدا

  
أن تتخذ التدابير الضرورية لالنتهاء من األنشطة الواردة في خطة العمل في الفترة الزمنية المتفق                  2

  .عليها
  

  ):مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(يطلب من األمانة 
  

ا الواردة في خطة العمل طبقا للجدول الزمني المعتمد          أن تضمن تنفيذ األعمال بناء على مسؤوليته        1
  .GFCM/بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة

  
  .أن تواصل التعاون لمساعدة البلدان على زيادة خبرتها الوطنية في مجال األسماك الغضروفية  2  

  
___________________________________________________________________________  

تنفيذ خطة عمل صيانة أنواع الطيور الواردة في المرفق الثاني من البروتوكول المعني                6-1– باء -ثانيا
  بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط

  
  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة

  
 عليها، من األنشطة المحددة     أن تتخذ الخطوات الضرورية لالنتهاء، خالل األطر الزمنية المنصوص          1

  :في خطة العمل، والسيما
  

  لضمان إجراءات للحماية القانونية لألنواع؛  )أ(    
  وضع برنامج بحوث لملء الفجوة في المعرفة باألنواع المهددة؛  )ب(    
  وضع خطة عمل وطنية وتنفيذ الخطط الحالية؛  )ج(    
  .للطيور ووضع خرائط لهاتحديد المناطق المحمية في البحر ذات األهمية   )د(    

  
أن تنضم إلى االتفاق األفريقي األوروبي األسيوي للطيور المائية المهاجرة واالنضمام إلى مذكرة                 2

  .التفاهم المخصصة إذا لم يكن قد تم ذلك بعد
  

  ):مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(يطلب من األمانة 
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 والمنظمات الدولية المتخصصة األخرى، مثل      BirdLife Internationalمع  أن تتعاون تعاونا وثيقا       1
 التفاقية أراضي المستنقعات ذات األهمية الدولية باعتبارها موئال للطيور المائية            MedWetمبادرة  

من أجل تنفيذ خطة عمل اتفاقية أنواع الطيور الواردة في المرفق الثاني من بروتوكول المناطق                  
  .ية خاصة والتنوع البيولوجيالمتمتعة بحما

  
أن تعد تقريرا عن التقدم المحرز حتى اآلن في تنفيذ خطة العمل ليقدم إلى اجتماع جهات االتصال                    2

  .2007المناطق المتمتعة بحماية خاصة في عام الوطنية لمركز األنشطة اإلقليمية 
  

___________________________________________________________________________  
  

  تنفيذ خطة العمل المعنية بادخال األنواع واألنواع المكتسحة في البحر المتوسط    7-1– باء -ثانيا
  

  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة
  

أن تتخذ الخطوات الضرورية لالنتهاء من األعمال المنصوص عليها على المستوى الوطني لخطة                1
  .العمل طبقا لجدولها الزمني للتنفيذ

  
أن تعمل على المستوى اإلقليمي لتقييم آثار األنواع المكتسحة على التنوع البيولوجي البحري المحلي                2

  .والموائل البحرية المختلفة
  

  ):مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(يطلب من األمانة 
  

  . البحر المتوسطأن تتعاون مع المؤسسات المتخصصة في هذا الميدان على مستوى  1  
  

أن تنفذ األعمال المنصوص عليها في خطة العمل طبقا لجدولها الزمني للتنفيذ وبالتعاون مع                    2
  .المنظمات ذات العالقة

  
أن تعد تقرير تقييم لتنفيذ خطة العمل يقدم إلى االجتماع الثامن لجهات االتصال الوطنية لمركز                    3

  .ية خاصةاألنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحما
  

  .أن توفر المساعدة إلى البلدان لتنفيذ األعمال الواردة في خطة العمل على المستوى الوطني  4  
  

أن تشجع التعاون اإلقليمي لتقييم أثر األنواع المكتسحة على التنوع البيولوجي البحري والموائل                  5
قليمي لالستجابة لحاالت طوارئ    البحرية المختلفة، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية والمركز اإل        

  .التلوث البحري
  

___________________________________________________________________________  
  

  إختيار المناطق المتمتعة بحماية خاصة وإنشائها وإدارتها  2– باء -ثانيا
  

  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة
  

ة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط المواقع التي تفي           أن تدرج في قائمة المناطق المتمتع       1
  :بمعايير اإلدراج

  
   the Banc des Kabylesالمحتجز البحري   *    
   the Habibasجزر   *    
   البحرية المحميةthe Portofinoمنطقة   *    
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  . على المستوى الوطني ومواصلته، حسب االقتضاءMedMPAأن تدعم تمديد مشروع   2  
  

 تنظر في إنشاء مناطق محمية بحرية جديدة في المياه الساحلية وفي البحار، حسب االقتضاء، على           أن  3
أساس المعلومات العلمية الحالية وطبقا لاللتزامات المعتمدة في المؤتمر السابع لألطراف في اتفاقية              

  .التنوع البيولوجي والقواعد الدولية األخرى المطبقة
  

تعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط وتحديدها المعرضة للمخاطر           أن تقيم المناطق المتم     4
البيئية بواسطة أنشطة النقل البحري الدولية والتي يمكن أن تقترح المنظمة البحرية الدولية تعيينها                

PSSAs.  
  

  .أن تنقح معايير إنشاء المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط  5  
  

  ):مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(ن األمانة يطلب م
  

 MedMPAأن تضع برنامج عمل لتطوير المناطق المحمية على أساس الخبرة االيجابية لمشروع                1
بهدف مساعدة البلدان في المنطقة على تطوير شبكة من المناطق المحمية البحرية الممثلة قبل عام                

برنامج العمل االستراتيجي والتنوع البيولوجي بالتعاون الوثيق مع الصندوق           طبقا لتوصيات    2012
  .العالمي للحياة البرية

  
أن تواصل تقييمها إلجراء تقييم المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط والقيام                2

مع االتحاد الدولي لحفظ    باختبار لتقييم منطقتين على أساس طوعي باستخدام هذا اإلجراء بالتعاون            
  .الطبيعة والموارد الطبيعية

  
أن تتعاون مع االتفاق األفريقي األوروبي األسيوي للطيور المائية المهاجرة وال سيما مع لجنته                   3

  .العلمية إلنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة لصيانة الثدييات البحرية
  

قليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري،      أن تساعد البلدان، بالتعاون الوثيق مع المركز اإل         4
للقيام بتقييم المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط التي يمكن أن تقترح                  

  .PSSAsالمنظمة البحرية الدولية تعيينها 
_______________________________________________________________________  

  
  األنشطة المتصلة بمعالجة البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وإدارتها  3– باء -ثانيا

  
  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة

  
أن تضع قائمة جرد بالمواقع الطبيعية ذات االهتمام بالصيانة على أن تستخدم األطراف المتعاقدة                  1

  .االستمارة المعيارية إلدخال البيانات واألدوات التقنية األخرى
  

  .أن تنشئ آليات غرفة تبادل المعلومات عن التنوع البيولوجي البحري والساحلي  2  
  

أن تستخدم نظم المعلومات الجغرافية كأدوات إلدارة وتبادل البيانات عن التنوع البيولوجي البحري                3
  .والساحلي

  
  ):مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(يطلب من األمانة 

  
  .أن تساعد البلدان في وضع قوائم جرد بالمواقع الطبيعية ذات االهتمام بالصيانة  1  

  
 و    Natura 2000أن تنسق نظام قوائم الجرد باستخدام االستمارة المعيارية إلدخال البيانات ونظم               2

Emerald و MedWet.  
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تنوع البيولوجي البحري   أن تطور استخدام نظم المعلومات الجغرافية إلدارة ونشر البيانات عن ال              3

  .والساحلي في البحر المتوسط
  

أن تقوم بتحسين أدلة وقواعد بيانات مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة                   4
  .وتكاملها في نظام المعلومات اإلقليمي

  
لبحري أن تساعد البلدان على تحقيق مستوى كمي وكيفي جيد للمعلومات عن التنوع البيولوجي ا                 5

  .والساحلي في اآلليات الوطنية لغرف تبادل المعلومات
  

أن تأخذ في االعتبار تأثيرات تغير المناخ وتدابير التعديل الضرورية لحماية التنوع البيولوجي في                 6
  .المنطقة

  
__________________________________________________________________________  

  
  ج العمل االستراتيجي لصيانة التنوع البيولوجي في منطقة البحر المتوسطبرنام  4– باء -ثانيا

  
  :توصية إلى األطراف المتعاقدة

  
أن تعتبر برنامج العمل االستراتيجي والتنوع البيولوجي أداة ضرورية لصيانة التنوع البيولوجي في منطقة البحر                  

مان اشتراك وتعاون المؤسسات المختصة الوطنية       المتوسط وتنفيذ بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة وض         
  .واإلقليمية في تنفيذه

  
  ):مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(يطلب من األمانة 

  
في .برنامج العمل االستراتيجي لصيانة التنوع البيولوجي في منطقة البحر المتوسط           أن تقوم بتكامل      1

  .برامج أنشطتها
  

برنامج العمل االستراتيجي لصيانة    مقترحات مشروعات وتسعي للحصول على تمويل لتنفيذ        أن تعد     2
التنوع البيولوجي في منطقة البحر المتوسط وأيضا استكشاف إمكانيات مع الجهات المتبرعة                

  .الخارجية
  

  .أن تسعي للحصول على دعم مالي من مرفق البيئة العالمية لنفس الغرض  3  
  

برنامج العمل االستراتيجي   ن مع جميع المنظمات والوكاالت والمؤسسات لتنفيذ         أن تواصل التعاو    4
  .لصيانة التنوع البيولوجي في منطقة البحر المتوسط

  
أن تدعم التعاون فيما بين مختلف مراكز األنشطة اإلقليمية والسيما مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج                5

يمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة والمركز اإلقليمي       األعمال ذات األولوية ومركز األنشطة اإلقل     
لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري لتنفيذ المشروعات المتكاملة لحماية النظم اإليكولوجية من            

  .التلوث وتعزيز التنوع البيولوجي البحري
  

__________________________________________________________________________  
  

المعايير المشتركة الختيار أنواع يمكن إدراجها أو استثنائها من المرفقين الثاني والثالث من                  5– باء -ثانيا
  بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي

  
  :توصية إلى األطراف المتعاقدة

  



UNEP(DEC)/MED IG.16/5 
Annex III 
Page 12 

 

 والثالث من بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية        أن توافق على مبدأ تعديل قائمة األنواع الواردة في المرفقين الثاني           
  .خاصة والتنوع البيولوجي على أساس المعايير التي توضع

  
  ):مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(يطلب من األمانة 

  
اطق أن تعد مبادئ توجيهية لمزيد من التعديالت على المرفقين الثاني والثالث من بروتوكول المن                 1

المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي على أساس مساهمات جميع األطراف بما في ذلك                 
  .الجوانب العلمية والقانونية واإلجرائية

  
أن تأخذ في األعتبار نتائج التقييم اإلقليمي للقائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد                  2

ح معايير لتعديل المرفقين الثاني والثالث من بروتوكول          الطبيعية الستكمال خطط العمل واقترا     
  .المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي

  
أن تقدم أول مجموعة مقترحات الختبار صالحية اإلجراء لتقديمه إلى االجتماع الخامس عشر                  3

  .2007لألطراف المتعاقدة في عام 
  

__________________________________________________________________________  
  

  مبادرة البحر المتوسط بشأن التصنيف  6– باء -ثانيا
  

  :توصية إلى األطراف المتعاقدة
  

أن تعترف بالنقص في خبراء التصنيف وتشجع طالب الدراسات العليا على التخصص في التصنيف والتعاون الوطني                 
  .أو الثنائي للتصدى لهذه المشكلة/و
  

  ):مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة( األمانة يطلب من
  

أن تتعاون تعاونا وثيقا مع المنظمات المتخصصة لتقييم األدلة التصنيفية المتاحة للحياة النباتية                   1
والحيوانية البحرية في البحر المتوسط واستكمالها، إذا لزم األمر، بهدف توفير أدوات لألطراف                

  .المتعاقدة
  

أن تنظم حلقة عمل للبحر المتوسط بشأن جمع مراجع عن األنواع البحرية في البحر المتوسط                    2
  .بالتعاون مع الخبراء والمؤسسات ذات العالقة

  
__________________________________________________________________________  

  
  بناء القدرات    7– باء -ثانيا

  
  :متعاقدةتوصية إلى األطراف ال

  
  .أن تعزز الدورات التدريبية لدعم القدرات الوطنية في ميدان صيانة التنوع البيولوجي البحري والساحلي

  
  ):مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(يطلب من األمانة 

  
  .وع  البيولوجيأن تعقد دورات تدريبية عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية ألغراض صيانة التن  1  

  
  .أن تعقد دورة تدريبية عن وضع خرائط للموائل األحيائية البحرية  2  

  
أن تعقد دورات تدريبية وتوفر المساعدة التقنية بشأن أدوات اإلدارة وخطط عمل ألنواع ومناطق                  3

  .األولوية التي يتعين حمايتها
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__________________________________________________________________________  

  
  موائل البحر المتوسط ذات األولوية األخرى  8– باء -ثانيا

  
  :توصية إلى األطراف المتعاقدة

  
أن تعزز الدورات التدريبية لدعم القدرات الوطنية في ميدان صيانة التنوع البيولوجي البحري والساحلي مع إشارة                   

  .متكلسة األخرىخاصة إلى الكتل المتحجرة األحيائية المرجانية وال
  

  ):مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(يطلب من األمانة 
  

أن تضع برنامج عمل لحماية الكتل المتحجرة األحيائية المرجانية والمتكلسة األخرى في البحر المتوسط وتقديمه ليعتمده                
تصال الوطنية لمركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة       االجتماع القادم لألطراف المتعاقدة، بعد التشاور مع جهات اال        

  .بحماية خاصة
  

__________________________________________________________________________  
  

  التنمية المستدامة للمناطق الساحلية  - جيم -ثانيا
  

  اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  1– جيم -ثانيا
  

  مشروعات إدارة المناطق الساحلية  2– جيم -ثانيا
  

  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة
  

أن تواصل بذل الجهود لتنفيذ توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة بشأن اإلدارة المستدامة                1
للمناطق الساحلية وكذلك عناصر استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة المتعلقة بإدارة المناطق            

  .الساحلية
  

أن تعتمد خطة العمل التشغيلية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر المتوسط ودعم مركز                 2
  .األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية في تنفيذها

  
أن تواصل بذل الجهود لوضع ترتيبات مؤسسية جديدة فيما بين الوزارات لإلدارة المتكاملة للمناطق                3

أو تحسين التشريعات الوطنية الحالية لإلدارة المستدامة للمناطق          /الساحلية واعتماد تنفيذ جديد و     
  .الساحلية

  
أن تدعو البلدان التي لم يكن فيها حتى اآلن مشروعات إلدارة المناطق الساحلية التقدم بمشروعات                  4

ية أن تضمن المتابعة المالئمة     وأن تدعو البلدان التي نفذت مشروعات إدارة المناطق الساحل        .  جديدة
على أساس نتائج مشروعات إدارة المناطق الساحلية وأن تنظر في مشروعات جديدة على ضوء                
توصيات خطة العمل التشغيلية المقترحة لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والسيما األنواع الجديدة            

  .من مشروعات إدارة المناطق الساحلية
  

  . األنشطة المتصلة بوضع منهجيات وأدوات إلدارة المناظر الطبيعية واستخدامهاأن تدعم تنفيذ  5  
  

برنامج العمل البيئي لألولويات القصيرة ومتوسطة      /أن تدعم تنفيذ أنشطة برنامج االتحاد األوروبي         6
من األجل المتعلقة باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ولتحسين إدارة الشواطئ وتقاسم المعلومات             

  .خالل آلية غرفة تبادل المعلومات
  

  ):مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية(يطلب من األمانة 
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أن تساعد البلدان في تنفيذ خطة العمل التشغيلية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما في ذلك جهود                  1

  .وضع أنواع جديدة من مشروعات إدارة المناطق الساحلية
  

أن تواصل وتنفذ أدوات اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مع إشارة خاصة للتخطيط المكاني                  2
البحري ونظم المعلومات الساحلية وتقييمات األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي للبيئات الساحلية            

تقييم قدرات حمل السياحة    والتآكل الساحلي وإدارة المخاطر واألدوات االقتصادية إلدارة السواحل و         
  .وإدارة المناظر الطبيعية وإدارة اشواطئ والمناطق الساحلية المتكاملة وإدارة أحواض األنهار

  
أن تدعم وتساعد األطراف المتعاقدة في استراتيجياتها وبرامجها الوطنية والمحلية لإلدارة المتكاملة               3

يذ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وفي وضع       للمناطق الساحلية وفي أدوات وتقنيات ومنهجيات تنف      
  .مبادرات دون إقليمية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

  
أن تساعد ألبانيا والجزائر وكرواتيا ومصر في إعداد تقاريرها الوطنية بشأن اإلدارة المتكاملة                  4

  .للمناطق الساحلية
  

قتها بمشروعات إدارة المناطق الساحلية تحت      أن تنسق أنشطة خطة عمل البحر المتوسط في عال           5
  .المسؤولية الشاملة لوحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط

  
أن تعد دراسات جدوى لمشروعات إدارة المناطق الساحلية وبرامج واتفاقات لمشروعات إدارة                 6

ط الجارية  المناطق الساحلية لتنفيذ مشروعات إدارة المناطق الساحلية لخطة عمل البحر المتوس             
  .والمخططة

  
أو /أن تقترح على البلدان التي انتهت فيها مشروعات إدارة المناطق الساحلية استخدام أدوات جديدة و                7

تكييف الحالية على اإلدارة البيئية ومساعدة البلدان في إعداد مشروعات قابلة للبقاء تمكن من متابعة               
  .مشروعات إدارة المناطق الساحلية

  
لدعم المؤسسي وبناء القدرات للمؤسسات الوطنية والمحلية عن طريق دورات التدريب            أن تواصل ا    8

وتبادل المعلومات بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق       )  (MedOpenالتقليدية والقائمة على اإلنترنت     
الساحلية من خالل آلية تبادل المعلومات وصيانة موقع ويب إعالمي وإصدار ونشر مبادئ توجيهية               

  .ات مواضيعية ونتائج البرامج وإنجازات أخرىوورق
  

أن تدعم الشراكات الحالية وأن تقيم شراكات جديدة في المنطقة وتحشد الموارد الحالية على المستوى                 9
  .الدولي لتنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتنمية المستدامة في المناطق الساحلية

  
__________________________________________________________________________  

  
  ):مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء(يطلب من األمانة 

  
أن تساعد البلدان على تنفيذ التحليالت المنظورية في المناطق الساحلية وتساهم في تنفيذ مشروعات إدارة المناطق                   

  .الساحلية
  

__________________________________________________________________________  
  

  البيئة والتنمية   دال-ثانيا
  

  تكامل البيئة والتنمية  1 - دال-ثانيا
  

  مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية
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  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة
  

جنة البحر المتوسط للتنمية    أن تدعم األنشطة بشأن اإلدارة المحلية والتنمية المستدامة في إطار ل              1
  .المستدامة

  
أن تحث سلطات البلديات على تطبيق توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة على اإلدارة                 2

  .الحضرية والتنمية المستدامة
  

أن تدعم جهود استخدام أفضل الممارسات إلدارة موارد المياه والسيما تنفيذ المبادئ التوجيهية                  3
  .لمتكاملة لشبكات المياه الحضرية في المناطق الساحلية في البحر المتوسطلإلدارة ا

  
أن تشجع السلطات الوطنية والمحلية ذات العالقة واألطراف المؤثرة المعنية على االضطالع بتقييم                4

قدرة حمل األنشطة السياحية مع أخذ أثرها المحتمل كأداة مشتركة للتنمية المستدامة لهذه الصناعة               
  .يا ومحلياوطن

  
أن تدعم األنشطة وتحشد وسائل مكافحة تدهور األراضي ودعم شراكة مركز األنشطة اإلقليمية                  5

  .لبرنامج األعمال ذات األولوية مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العالقة
  

  )مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية(يطلب من األمانة 
  

ق العامل بشأن اإلدارة المحلية والتنمية المستدامة للجنة البحر المتوسط للتنمية               أن تدعم الفري    1
  .المستدامة

  
أن تساعد األطراف المتعاقدة في محاوالتها لتنفيذ توصيات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة                 2

لحضرية ومزيد  بشان اإلدارة الحضرية والتنمية المستدامة من خالل وضع أدوات مالئمة لإلدارة ا            
  .من تطوير منهجية لالنتعاش الحضري

  
أن تشجع استخدام تقييم قدرة الحمل كأداة للتنمية المستدامة للسياحة ومن خالل تعزيز قدرة مؤسسات                 3

  .البحر المتوسط الوطنية والمحلية ومواصلة تقديم المساعدة التقنية
  

التوجيهية للتنمية المستدامة لموارد المياه الحضرية      أن تقدم الدعم إلى السلطات المحلية لتنفيذ المبادئ           4
   ).اإلدارة المتكاملة لشبكات المياه الحضرية في المناطق الساحلية في البحر المتوسط(

  
أن تواصل األنشطة المتعلقة بإدارة تدهور األراضي وإقامة شراكة جديدة مع المنظمات والمؤسسات               5

  .الدولية واإلقليمية في هذا المجال
  

__________________________________________________________________________  
  

  مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء
  

  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة
  

  .أن تدعم نشر وترويج نتائج تقرير البيئة والتنمية في البلدان وعلى المستوى األوروبي المتوسطي  1  
  

المشروع المشترك بين برنامج األعمال ذات األولوية والخطة الزرقاء وبرنامج            أن تيسر تنفيذ      2
المساعدة التقنية والبيئية لمنطقة البحر المتوسط لدعم المستفيدين من برنامج العمل البيئي لألولويات              
القصيرة ومتوسط األجل في إطار البرنامج الثالث لبرنامج العمل البيئي لألولويات القصيرة                 

  .طة األجل لدعم تكامل البيئة في استراتيجيات وسياسات التنميةومتوس
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مؤشرات التنمية المستدامة والمتابعة     (أن تدعم جهود الخطة الزرقاء لتطوير أنشطة متابعة               3
  .استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة) المواضيعية

  
ت أولوية بواسطة حشد الخبراء المؤهلين      أن تدعم جهود الخطة الزرقاء للقيام بأنشطة مواضيعية ذا          4

والوزارات أو الوكاالت ذات العالقة األخرى ومن خالل استضافة وتمويل أحداث إقليمية ودون                
  ).حلقات عمل(إقليمية ووطنية 

  
  )مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء (يطلب من األمانة

  
ر أوسع والمساهمة في دعم قدرات       أن تزيد حضورها في البلدان منفردة للوصول إلى جمهو            1

  .الوزارات البيئية لتكامل الشواغل البيئية في السياسات القطاعية على نحو أفضل
  

موجزات (أن تتيح النتائج الرئيسية لتقرير البيئة والتنمية للبلدان والمستعملين اآلخرين بشكل مالئم                2
 والمشاركة في المناقشات الوطنية      ومواقع الويب  PowerPointللسياسة وعروض باستخدام برنامج     

  ).واإلقليمية
  

أن تساعد األطراف المتعاقدة على جمع المعلومات لتيسير متابعة وتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط                3
  .للتنمية المستدامة وكذلك االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة

  
ات الجيدة مع بلدان متطوعة وهيئات       أن توثق مؤشرات وتتوسع في التحليالت وتحديد الممارس           4

إدارة الطلب على   :  االتحاد األوروبي والشركاء والمبادرات اإلقليمية المشتركة في الميادين التالية         
  .المياه والطاقة وتغير المناخ والسياحة المستدامة والتنمية الريفية المستدامة

  
 لخطة عمل البحر المتوسط أن تقدم فيها        أن تركز على األنشطة المواضيعية في المجاالت التي يمكن          5

مؤشرات التنمية المستدامة وتحليل االتجاهات وجرد أفضل الممارسات وأدوات السياسة          :  قيمة مضافة 
  .إلدارة الطلب والتنمية المستدامة وتقاسم خبرة البحر المتوسط

  
لتنمية المستدامة  أن تضع مجموعة من المؤشرات وتنشرها لمتابعة استراتيجية البحر المتوسط ل               6

  .ومساعدة البلدان على وضع مؤشرات الستراتيجياتها الوطنية
  

  .أن تشجع الشراكات التقنية مع العناصر والمؤسسات األخرى لخطة عمل البحر المتوسط  7  
  

أن تقوم، مع مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واألطراف المتعاقدة المعنية، بترجمة تقرير البيئة                8
  .ة إلى اللغة العربية ولغات أخرى ونشرهوالتنمي

  
__________________________________________________________________________  

  
   مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات-المعلومات واالتصاالت    هاء-ثانيا

  
  :توصيات إلى األطراف المتعاقدة

  
 الدعم لخطة عمل البحر المتوسط وعناصرها في تناول         أن توافق وتدعم المركز الذي ينبغي أن يقدم         1

  .المتطلبات ذات األولوية من المعلومات واالتصاالت لتنفيذ برنامج عملها
  

أن تدعم المركز في إقامة صالت مع السلطات الوطنية والمنظمات في ميدان المعلومات واالتصاالت                2
  .لبحر المتوسطالتي تمكن المركز من تطوير نظام معلومات لخطة عمل ا

  
أن تدعم نشر شريط فيديو منتج بمناسبة الذكري الثالثين التفاقية برشلونة في التلفزيونات الوطنية في                 3

  .بلدان البحر المتوسط
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  )مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات ( يطلب من األمانة

  
) خطة عمل البحر المتوسط   معلومات  (أن تطور عملية إنشاء بنية أساسية إلدارة المعلومات المشتركة            1

لتيسير ودعم أنشطة المعلومات واالتصاالت عبر خطة عمل البحر المتوسط بما في ذلك اإلدارة                
خطة عمل البحر المتوسط ونظام معلومات      /واإلرتقاء الدوري بموقع ويب برنامج األمم المتحدة للبيئة       

  .مدبول ونظام إبالغ خطة عمل البحر المتوسط
  

 ثنائية مع المنظمات غير الحكومية والعاملين اآلخرين المعنيين بتعزيز المشاركة            أن تقيم شراكات    2
  .الجماهيرية وزيادة الوعي بأهداف وأنشطة خطة عمل البحر المتوسط واتفاقية برشلونة

  
أن تنظم جائزة بيئة البحر المتوسط كحدث سنوي، لضمان عرض الجائزة على وسائل                      3

، وخطة عمل البحر المتوسط وأولوية الشواغل البيئية في حوض            الجمهور بشكل ايجابي  /اإلعالم
  .البحر المتوسط

  
أن تيسر عقد حلقات عمل وأنشطة ذات عالقة إلعداد استراتيجية للمعلومات واالتصاالت بما في ذلك                 4

المعلومات الحالية وبيانات رصد األرض طبقا لتوصيات الفريق بشأن رصد األرض، في سياق                
بحر المتوسط للتنمية المستدامة لضمان أن تلتقي مع عملية تصميم المعلومات لخطة              استراتيجية ال 

  .عمل البحر المتوسط واالتصاالت ذات العالقة
  

أن توفر المساعدة التقنية في صياغة خطة المعلومات واالتصاالت وتنفيذها للبلد الذي يختار                   5
عال أكثر ألدوات المعلومات واالتصاالت     الستضافة اجتماعات األطراف المتعاقدة لضمان استخدام ف      

المتاحة وموارد المعلومات وما إلى ذلك من أجل تنفيذ موقع ويب األطراف المتعاقدة الرسمي                  
  .وإدارته والترويج له

  
__________________________________________________________________________  
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  2007-2006الميزانية البرنامجية للفترة 
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 موجز اعتمادات الميزانية
 
 

  الميزانية المقترحة
 )باليورو (

الميزانية الموافق عليها 
)باليورو(      

2007 2006 2005 2004     

  التكاليف اإلدارية والتشغيلية–أوال     
 يق، أثينا، اليونان وحدة التنس-1     

609,448 609,448 651,616 683,351   تكاليف موظفي األمانة والتشغيل-
398,993 396,349 381,657 374,496   موظفو مدبول-
440,000 440,000 440,000 440,000   تكاليف التشغيل التي تغطيها المساهمة اليونانية النظيرة-
246,268 244,023 245,872 244,418   الوكاالت المتعاونة مع مدبول-2 

688,050 727,631 640,227 650,148   المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري-3
585,635 551,235 557,700 551,100   مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء-4
467,600 452,800 433,400 422,400  ج األعمال ذات األولوية مركز األنشطة اإلقليمية لبرنام-5
388,481 373,825 360,000 360,000   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 لإلنتاج األنظف-8

3,824,475 3,795,331 3,710,472 3,725,912
المجموع 
   الفرعي

439,982 436,190 425,161 427,169  *تكاليف دعم البرنامج   
4,264,456 4,231,501 4,135,633 4,153,081  مجموع التكاليف اإلدارية والتشغيلية

 
 

 . في المائة على المساهمة اليونانية النظيرة13ال تضاف تكاليف دعم البرنامج البالغة *  
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 :نشطةاأل
 

  زانية المقترحةالمي
 )باليورو (

الميزانية الموافق عليها 
)باليورو(      

2007 2006 2005 2004     
 ثانيا  األنشطة      

 مجموع األنشطة التي تمول     
678,460 732,686 647,277 731,540   تنسيق البرنامج-1 

1,054,780 1,074,720 1,130,903 1,155,903  ه  منع التلوث ومكافحت-2
320,000 397,278 309,403 372,903   حماية التنوع البيولوجي-3
326,596 349,496 423,696 422,396   اإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية-4
338,262 319,870 277,901 306,902   تكامل البيئة والتنمية-5

2,718,098 2,874,050 2,789,180 المجموع الفرعي2,989,644   
303,235 323,509 311,046 337,106  %)13(تكاليف دعم البرنامج 

3,021,333 3,197,559 3,100,226 3,326,750  مجموع األنشطة الممولة
 
 

  الميزانية المقترحة
 )باليورو (

الميزانية الموافق عليها 
)باليورو(      

2007 2006 2005 2004     
        

    
صندوق االستئماني للبحر األنشطة الممولة من خالل ال       -ألف

 )باستثناء المساهمة الطوعية للجماعة األوروبية(المتوسط 
584,960 661,186 554,277 659,540   تنسيق البرنامج-1

1,021,000 1,007,500 1,063,903 1,121,903    منع التلوث ومكافحته-2
190,000 227,278 199,403 222,903   حماية التنوع البيولوجي-3
122,803 173,703 190,903 189,103   اإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية-4
226,542 231,590 207,901 223,402   تكامل البيئة والتنمية-5

2,145,305 2,301,257 2,216,387 2,416,851    المجموع الفرعي
277,460 297,733 285,270 311,331  %)13(تكاليف دعم البرنامج 

2,422,765 2,598,990 2,501,657 2,728,182
مجموع األنشطة الممولة من خالل الصندوق االستئماني للبحر         

 المتوسط
     

  الميزانية المقترحة
 )باليورو (

الميزانية الموافق عليها 
)باليورو(    

2007 2006 2005 2004   

        
ة    األنشطة الممولة من خالل المساهمة الطوعية للجماع         -باء

 األوروبية
93,500 71,500 93,000 72,000   تنسيق البرنامج-1
33,780 67,220 67,000 34,000    منع التلوث ومكافحته-2

130,000 170,000 110,000 150,000   حماية التنوع البيولوجي-3
203,793 175,793 232,793 233,293   اإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية-4
111,720 88,280 70,000 83,500   تكامل البيئة والتنمية-5
572,793 572,793 572,793 572,793    المجموع الفرعي
25,776 25,776 25,776 25,776  %)4.5(تكاليف دعم البرنامج 

598,569 598,569 598,569 598,569 مجموع األنشطة الممولة من خالل المساهمة الطوعية للجماعة          
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 ):باليورو(الميزانية التي تشمل األنشطة والتكاليف اإلدارية والتشغيلية لوحدة التنسيق والمراكز مجموع 

 
 

  الميزانية المقترحة
 )باليورو (

الميزانية الموافق عليها 
)باليورو(      

2007 2006 2005 2004     
   وحدة التنسيق، أثينا، اليونان          

   مجموع األنشطة 731,540 647,277 732,686 678,460
   مجموع التكاليف اإلدارية 1,497,846 1,473,273 1,445797 1,448,441
2,126,901 2,2178,483 2,120,550 2,229,386   المجموع

   مدبول          
   مجموع األنشطة 815,000 820,000 861,220 763,780

246,268 244,023 245,872 244,418 
كاليف اإلدارية للوكاالت المتعاونة مع    مجموع الت 

 مدبول
1,030,048 1,105,243 1,065,872 1,059,418   المجموع

   المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري        
   مجموع األنشطة 320,903 290,903 213,500 271,000
 اليف اإلدارية  مجموع التك 650,148 640,227 727,631 688,050
959,050 941,131 931,130 971,051   المجموع

   مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء        
   مجموع األنشطة 283,402 245,901 253,870 245,362
   مجموع التكاليف اإلدارية 551,100 557,700 551,235 585,635
830,997 805,105 803,601 834,502   المجموع

   مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية        
   مجموع األنشطة 379,896 389,696 349,496 353,496
   مجموع التكاليف اإلدارية 422,400 433,400 452,800 467,600
821,096 802,296 823,096 802,296   المجموع

 اطق المتمتعة بحماية خاصة  مركز األنشطة اإلقليمية للمن        
   مجموع األنشطة 392,903 329,403 397,278 320,000
   مجموع التكاليف اإلدارية 360,000 360,000 373,825 388,481
708,481 771,103 689,403 752,903   المجموع

   مركز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد        
   مجموع األنشطة 66,000 66,000 66,000 66,000

   مجموع التكاليف اإلدارية 0 0 0 0
66,000 66,000 66,000 66,000   المجموع

   مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف        
   مجموع األنشطة 0 0 0 0
   مجموع التكاليف اإلدارية 0 0 0 0
0 0 0 0   المجموع

   تكاليف دعم البرنامج 764,275 736,207 759,699 743,217
   المجموع الكلي  7,479,831 7,235,859 7,429,060 7,285,790
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 ):باليورو(مصادر التمويل 
 
 

  الدخل-ألف  2006 2007

5,557,277 5,557,277
االشتراكات في الصندوق االستئماني للبحر 

 المتوسط
 المساهمة اليونانية النظيرة 440,000 440,000
 المساهمة النظيرة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 16,580 16,580

6,013,857 6,013,857  مجموع االشتراكات

1,100,000 
  2004/2005التعهدات غير المسددة عن 

 )تقدير متوسط(والسنوات السابقة 
 )تقدير (2006-2005فوائد مصرفية عن  390,000

 مجموع الدخل المتوقع 13,517,713

  اإللتزامات-ء با    
5,969,780 6,096,568  اإللتزامات
 تكاليف دعم البرنامج 733,924 717,441

 مجموع اإللتزامات 13,517,713
 
 
 
 

  الدخل-ألف  2006 2007
 المساهمة الطوعية للجماعة األوروبية 598,568 598,568

  اإللتزامات-باء     

572,793 572,793 
همة الطوعية للجماعة أنشطة ممولة من خالل المسا
 األوروبية

  %)4.5(تكاليف دعم البرنامج  25,776 25,776
 مجموع اإللتزامات 598,569 598,569
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  :2007-2006اشتراكات الفترة 
 

االشتراكات العادية في 
الصندوق االستئماني 
للبحر المتوسط لعام 

 )باليورو (2007

ية في االشتراكات العاد
الصندوق االستئماني 
للبحر المتوسط لعام 

 )باليورو (2006

االشتراكات العادية في 
الصندوق االستئماني 
للبحر المتوسط لعام 

 )باليورو (2005

 األطراف المتعاقدة %

   ألبانيا 0.07 3,877 3,877 3,877
   الجزائر 1.05 58,163 58,163 58,163
 بوسنة والهرسك  ال 0.30 16,619 16,619 16,619
   كرواتيا 0.97 53,730 53,730 53,730
   قبرص 0.14 7,755 7,755 7,755

   الجماعة األوروبية 2.49 138,483 138,483 138,483
   مصر 0.49 27,143 27,143 27,143

   فرنسا 37.85 2,103,262 2,103,262 2,103,262
   اليونان 2.80 155,653 155,653 155,653
   إسرائيل 1.47 81,427 81,427 81,427

   إيطاليا 31.27 1,737,670 1,737,670 1,737,670
   لبنان 0.07 3,877 3,877 3,877

   ليبيا 1.96 109,124 109,124 109,124
   مالطة 0.07 3,877 3,877 3,877
   موناكو 0.07 3,877 3,877 3,877

   المغرب 0.28 15,511 15,511 15,511
   الصرب ومنتينجرو 0.32 18,000 18,000 18,000
   سلوفينيا 0.67 37,113 37,113 37,113

   أسبانيا 14.94 830,337 830,337 830,337
   سوريا 0.28 15,511 15,511 15,511
   تونس 0.21 11,632 11,632 11,632

   تركيا 2.24 124,634 124,634 124,634
   المجموع الفرعي 100.00 5,557,277 5,557,277 5,557,277

 )اليونان(  البلد المضيف    440,000 440,000 440,000

16,580 16,580 22,000   
  صندوق البيئة لبرنامج األمم    

 المتحدة للبيئة
   مجموع االشتراكات   6,019,277 6,013,857 6,013,857
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تعاقدة المستضيفة لمراكز األنشطة اإلقليمية ووكاالت األمم المتحدة المشاركة          العينية لألطراف الم  / المساهمات النظيرة المقدرة النقدية   

 .وقدمت المبالغ إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة من المراكز والوكاالت المعنية. في برنامج مدبول
 

 
        

2007 2006     
)بآالف اليورو( )بآالف اليورو(   البلدان   

قليميةمركز األنشطة اإل      160 145
لبرنامج األعمال ذات األولوية

 كرواتيا

مركز األنشطة اإلقليمية للخطة 718 718
 الزرقاء

 فرنسا

مركز األنشطة اإلقليمية 1,000 1,000
 للمعلومات

 إيطاليا

المركز اإلقليمي لالستجابة 70 70
لحاالت طوارئ التلوث

 البحري

 مالطة

نتاجمركز األنشطة اإلقليمية لإل    * 650 * 650
 األنظف

 أسبانيا

مركز األنشطة اإلقليمية 90 90
للمناطق المتمتعة بحماية

 خاصة

 تونس

   
   

وكاالت األمم 
 المتحدة

منظمة الصحة  مدبول 90 90
 العالمية

الوكالة الدولية  مدبول 200 200
 للطاقة الذرية

 
 
 
 

 .اشرة أنشطة مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظفأرقام مؤقتة خاضعة لموافقة الحكومة األسبانية التي تدعم مب *  
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 التنسيق - أوال 
 

 اإلطار القانوني  1 - ألف–أوال 

 MEDU =وحدة التنسيق  MTF = الصندوق االستئماني للبحر المتوسط    UNEP = برنامج األمم المتحدة للبيئة    
 EC = األوروبية الجماعة  EXT = خارجي  

 
 

 اإلطار المؤسسي  2 – ألف –أوال 
 

)باليورو(الميزانية المقترحة       

 النشاط المكتب 2006 2007
EXT EC MTF EXT EC MTF     

*   20,000 *   20,000 MEDU تقييم خطة عمل البحر المتوسط والمتابعة  
   المجموع الفرعي لألنشطة   20,000 0 0 20,000 0 0

 
 يتعين البحث عن تمويل خارجي   *  

 
 لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة  3– ألف –  أوال 

 
)باليورو(الميزانية المقترحة       

 لنشاطا المكتب 2006 2007
EXT EC MTF EXT EC MTF     

40,000 30,000 20,000 100,000 * 30,000 20,000 MEDU 
: تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة      

 متابعة وأعمال تجريبية ودعم البلدان والشركاء

30,000 10,500 19,965 30,000 10,500 19,965 MEDU 
للجنة البحر  "  يعيالمواض" برنامج العمل      تنفيذ 

متابعة التوصيات ودعم   :  المتوسط للتنمية المستدامة  
 البلدان والشركاء 

70,000 40,500 39,965 130,000 40,500 39,965    المجموع الفرعي لألنشطة  
 

  . بلدان4ي  إلعداد استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة فAzaharبرنامج تعاون /يتوقع دعم مالي من أسبانيا  * 

)باليورو(الميزانية المقترحة       

 النشاط المكتب 2006 2007
EXT EC UNEP MTF EXT EC UNEP MTF     

      12,000       12,000 MEDU المساعدة القانونية لألمانة  

      20,000       20,000 MEDU 
مساعدة البلدان على وضع تشريعات وطنية وآليات        

لفرض الرقابة تمشيا مع تنفيذ االتفاقية             
 وبروتوكوالتها وتدابير الحماية المعتمدة واإلبالغ

    11,000       11,000   MEDU وثائق عمل الفريق العامل للتنفيذ واالمتثال   

      8,000       8,000 MEDU وثائق عمل المسؤولية والتعويض    

      10,000   20,000   40,000 MEDU مساعدة البلدان على وضع نظم إبالغها 

      10,000       10,000 MEDU وثائق عمل لنظام اإلبالغ وقاعدة بيانات 

0 0 11,000 60,000 0 20,000 11,000 90,000  المجموع الفرعي لألنشطة  



UNEP(DEPI)/MED IG.16/13 
Annex IV 
Page 10 

  
 التعاون والشراكة    4- ألف-أوال

 
)باليورو(الميزانية المقترحة       

 النشاط المكتب 2006 2007
EXT EC MTF EXT EC MTF     

  33,000 33,000   11,000 50,000 MEDU 
  دعم المنظمات غير الحكومية والعاملين الرئيسيين      

 اآلخرين
    10,000     10,000 MEDU ز التعاون اإلقليمي  تعزي 
0 33,000 43,000 0 11,000 60,000    المجموع الفرعي لألنشطة  

 
 االجتماعات والمؤتمرات المنظمة في إطار خطة عمل البحر المتوسط   5- ألف–أوال 

 
)باليورو(الميزانية المقترحة       

 النشاط المكتب 2006 2007
EXT EC MTF EXT EC MTF     

40,000 20,000   50,000 *   30,000 MEDU 
  حلقات عمل ودورات عمل إلعداد وتنفيذ االستراتيجيات       
الوطنية للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ استراتيجية البحر        

 المتوسط للتنمية المستدامة

50,000 **   45,000 60,000 **   40,000 MEDU 
 –  اجتماعات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة        

 اجتماع واحد في السنة

10,000   20,000 10,000   20,000 MEDU 
اجتماعات لجنة توجيه لجنة البحر المتوسط للتنمية           

 )اجتماع واحد في السنة(المستدامة 

    30,000     50,000 MEDU 

الستعراض التقدم  )  اثنان في السنة  (  اجتماعات المكتب   
ة إلى األمانة بشأن    المحرز في خطة العمل وتقديم المشور     

المسائل التي تثار منذ اجتماع األطراف المتعاقدة وتقرر         
 التعديالت على الميزانية/البرنامج

***   100,000       MEDU 

  اجتماع جهات االتصال الوطنية لخطة عمل البحر          
المتوسط للنظر في التقدم المحرز في خطة العمل            

ه االجتماع   يعقب 2009-2008والميزانية البرنامجية    
العادي الخامس عشر لألطراف المتعاقدة الستعراض         

  والموافقة عليها2009-2008والميزانية البرنامجية 

    10,000     10,000 MEDU 
  اجتماع مدراء مراكز األنشطة اإلقليمية ووحدة التنسيق        

إثنان (لبرمجة وتنسيق أنشطة خطة عمل البحر المتوسط         
 )في السنة

    30,000     20,000 MEDU اجتماعات مشاورات خبراء بشأن المسؤولية والتعويض   

    20,000     20,000 MEDU اجتماعات الفريق العامل بشأن التنفيذ واالمتثال   

    30,000     30,000 MEDU اجتماع بشأن نظام اإلبالغ   

    10,000     10,000 MEDU 
اطق الساحلية    مؤتمرات عرض مشروعات إدارة المن     

 )مراكز األنشطة اإلقليميةمشاركة (

    10,000     10,000 MEDU توفير التكاليف غير المتوقعة المتعلقة بتنظيم االجتماعات   

   100,000   MEDU 
  اجتماع استثنائي لجهات اتصال خطة عمل البحر           

 المتوسط
100,000 20,000 305,000 220,000 0 240,000 MEDU المجموع الفرعي لألنشطة   

  .لحلقة إقليمية بشأن االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة Azahar برنامج تعاون/  يتوقع دعم مالي من أسبانيا*
 ).ثلث من بلدان أخرىثلثي تكاليف اجتماع لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة من بلدان االتحاد األوروبي وال(يتوقع دعم مالي من البلد المضيف ** 
  .يتوقع أن يوفر البلد المضيف لالجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة التكاليف الشاملة*** 
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  اإلعالم والوعي الجماهيري والمشاركة   6– ألف -أوال
 

 
)باليورو(الميزانية المقترحة       

 النشاط المكتب 2006 2007
EXT EC MTF EXT EC MTF     

    55,000     55,000 MEDU 
  إعداد تقارير خطة عمل البحر المتوسط وتحريرها وترجمتها        

 وطباعتها ونشرها بما في ذلك اإلرتقاء بموقع ويب الخطة

    15,000     23,221 MEDU إعداد مواد إعالمية وطباعتها للجمهور والصحافة   

    25,000     35,000 MEDU 
لخطة عمل البحر المتوسط       إعداد مجلة أمواج المتوسط       

 )بالعربية واإلنجليزية والفرنسية(وترجمتها وطباعتها ونشرها 

          30,000 MEDU 
  حلقات عمل لمهنيي االتصاالت في البحر المتوسط بشأن           

 مجاالت نشاط خطة عمل البحر المتوسط

          10,000 MEDU 

متوسط   أحداث ومواد للترويج لرؤية خطة عمل البحر ال          
 واالحتفال بالذكرى الثالثين العتماد اتفاقية برشلونة

          30,000 MEDU 
  دعم أنشطة المعلومات واالتصاالت والوعي الجماهيري من        

 خالل وسائل اإلعالم

    2,995     5,000 MEDU 
تنفيذ المادة  (  مساعدة البلدان على تشجيع المشاركة الجماهيرية       

 )لونة من اتفاقية برش15

    3,000     7,000 MEDU 
  إعداد سلسلة التقارير التقنية لخطة عمل البحر المتوسط           

 وطباعتها

    5,000     5,000 MEDU خدمات المكتبة   
   المجموع الفرعي لألنشطة   200,211 0 0 105,995 0 0

 
 
 
 
 

)باليورو(الميزانية المقترحة       

 النشاط المكتب     2006       2007  
EXT EC UNEP MTF EXT EC UNEP MTF     

170,000 93,500 11,000 573,960 350,000 71,500 11,000 650,186  مجموع أنشطة التنسيق  
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 العناصر    ثانيا
 

 منع التلوث ومكافحته      ألف–ثانيا 
 

)باليورو(الميزانية المقترحة       
 اطالنش المكتب 2006 2007

EXT EC MTF EXT EC MTF     

10,000 (a) 21,780   10,000 (a) 33,220 35,000 MEDPOL

   التلوث من مصادر برية-  ألف
بروتوكول المصادر /  تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي     

  البرية
مساعدة البلدان على تنفيذ خطط العمل الوطنية بما في ذلك           

 بناء القدرات

    20,000 5,000 (a)   20,000 MEDPOL
  مساعدة البلدان في تيسير نقل التكنولوجيا لتنفيذ خطط          

 العمل الوطنية

20,000 (a)   10,000 5,000 (a)   10,000 MEDPOL    دراسة جدوى لتطبيق مبدأ تقاسم العبء في خفض التلوث

      20,000 (a)   10,000 MEDPOL
امج العمل االستراتيجي     إعداد آليات لالستدامة المالية لبرن    

 وتنفيذها

    10,000     40,000 MEDPOL    إعداد خطط إقليمية لخفض التلوث

    30,000 8,000 (b)   30,000 MEDPOL
أدلة لإلدارة المالئمة لمياه الفضالت الحضرية      /إعداد وثائق 

 )مدبول/منظمة الصحة العالمية(

    20,000     14,000 MEDPOL
لبلدان على اإلدارة البيئية السليمة للمجاري          مساعدة ا 

 )مدبول/منظمة الصحة العالمية(الحضرية 

10,000 (a)   10,000 10,000 (a)   10,000 MEDPOL
  مساعدة البلدان على تنفيذ مبادئ توجيهية إلدارة الفضالت        

 البحرية

    10,000 20,000 (c)   10,000 MEDPOL
اءة الطاقة والطاقة المتجددة      مشروعات تجريبية بشأن كف   

 في إطار برنامج العمل االستراتيجي

      5,000 (a)   10,000 MEDPOL
  استعراض رصد البرنامج كأداة لتنفيذ برنامج العمل          

 االستراتيجي وتقييمه

    130,000     130,000 MEDPOL  تنفيذ برامج رصد وطنية/  مساعدة البلدان على صياغة

    20,000     20,000 MEDPOL  تنفيذ برامج رصد التخثث/  مساعدة البلدان على صياغة

          10,000 MEDPOL    إعداد تقييم مستكمل للتخثث

40,000 (c)   25,000 40,000 (c)   25,000 MEDPOL
  البدء في عمليات مسح خط األساس على النطاق دون           

 اإلقليمي

    110,000     110,000 MEDPOL
المختبر )  المعطيات الكيميائية (  ضمان نوعية البيانات     

 )الوكالة الدولية للطاقة الذرية/البحري

    15,000     15,000 MEDPOL  )الرصد الحيوي(  ضمان نوعية البيانات 



UNEP(DEPI)/MED IG.16/13 
Annex IV 
page 13 

  
)باليورو(الميزانية المقترحة       

 اطالنش المكتب 2006 2007
EXT EC MTF EXT EC MTF     

10,000 (b)   30,000 10,000 (b)   20,000 MEDPOL
طة   مساعدة البلدان على إعداد صور عامة للشواطئ واألنش   

منظمة الصحة  (األخرى المتعلقة بمعايير مياه االستحمام       
 )مدبول/العالمية

          12,000 MEDPOL
منظمة الصحة  (  إعداد تقييم لمياه تكاثر األسماك الصدفية        

 )مدبول/العالمية

7,000 (b)   20,000     12,000 MEDPOL
  تقييم المخاطر المتعلقة بالصحة والمرتبطة بالمنشآت         

 )مدبول/منظمة الصحة العالمية(السياحية 

20,000 (d)   10,000 30,000 (d)   15,000 MEDPOL    صيانة قاعدة بيانات مدبول وإعداد نظام معلومات

    20,000     30,000 MEDPOL
  دراسات وبحوث عن القضايا التي تظهر المتصلة بالتلوث        

 البحري

    15,000 10,000 (a)   25,000 MEDPOL    مساعدة البلدان في نظم التفتيش البيئي

    10,000     10,000 MEDPOL    االنتهاء من نظام اإلبالغ لبرنامج العمل االستراتيجي

    10,000     20,000 MEDPOL    مساعدة البلدان على بدء سجالت تصريف الملوثات ونقلها

    20,000     20,000 MEDPOL  سية  تدريب ومنح درا

        22,000 18,000 MEDPOL    وضع مؤشرات للتلوث البحري

          10,000 MEDPOL
    بروتوكول اإللقاء

   إعداد تقييم إللقاء المعدات الحربية

    7,000     25,000 MEDPOL
  مساعدة البلدان على تنفيذ بروتوكول اإللقاء ومبادئه          

 التوجيهية

    20,000     20,000 MEDPOL
    بروتوكول النفايات الخطرة

   البدء في مشروعات تجريبية إلدارة النفايات الخطرة

10,000 (c)   40,000       MEDPOL
    التنسيق والسياسة

   اجتماع المنسقين الوطنيين لمدبول

    20,000     20,000 MEDPOL    إعداد تفاصيل تشغيلية للمرحلة الرابعة لمدبول

40,000    20,000       MEDPOL

  اجتماع مخصص للمنسقين الوطنيين لمدبول لمناقشة         
الجوانب التشغيلية للمرحلة الرابعة لمدبول ونظام معلومات        
وعناصر نص قانوني ملزم في المستقبل بشأن التدابير           

 وجداول زمنية

20,000 (e) 
  

10,000 60,000 (e) 
  

10,000 MEDPOL   النظام اإليكولوجي  مشروع بشان تطبيق منهج

    10,000   
  

10,000 MEDPOL
  إعداد عناصر لبرنامج عمل استراتيجي ملزم قانونا في         

 المستقبل

10,000 (c)   40,000       MEDPOL
  اجتماع خبراء معينين من الحكومات الستعراض تنفيذ         

 أنشطة الرصد

10,000 (c)   40,000       MEDPOL
منظمة الصحة   (تثال والفرض       اجتماع شبكة االم    

 )مدبول/العالمية

      40,000 (f)   10,000 MEDPOL    حلقة عمل إقليمية بشأن إدارة النفايات البحرية

      40,000 (f)   10,000 MEDPOL
  حلقة عمل إقليمية بشأن االستدامة المالية لبرنامج العمل         

 االستراتيجي
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)باليورو(الميزانية المقترحة       
 اطالنش المكتب 2006 2007

EXT EC MTF EXT EC MTF     

    10,000     10,000 MEDPOL
مساعدة البلدان على تيسير التصديق على بروتوكوالت          

 المصادر البرية واإللقاء والنفايات الخطرة

          16,000 REMPEC

    التلوث من مصادر بحرية-  باء
  منع التلوث ومكافحته 

  يعد استشاريون دراسة متعلقة بمستوى فرض القواعد         
نع التلوث  الدولية في منطقة البحر المتوسط المتعلقة بم        

استكمال السالمة البحرية ومنع التلوث     (التشغيلي ومكافحته   
 )من السفن

          14,000 REMPEC
  وضع مبادئ توجيهية شاملة لتطبيق مبادئ تؤكد على          
التنمية المستدامة واحترام البيئة من قبل أنشطة مراكب           

 النزهة في البحر المتوسط

    10,000     10,000 REMPEC
مياه الصابورة و   (مساعدة البلدان منفردة في مسائل محددة         

AFS و PSSAsعند طلبها)  وما إلى ذلك  

    20,000     23,000 REMPEC

  يعد استشاريون أو مكاتب استشارية قوانين وطنية وخطط        
طوارئ وقوائم معدات ومقترحات للمراكز الوطنية          

ووثائق تقنية  لالستجابة  لعمليات االنسكاب وبرامج تدريب        
 أو قانونية أخرى ذات عالقة

  12,000 13,000     20,000 REMPEC

  يوفر االستشاريون أو المكاتب االستشارية خدمات          
االستشارة المطلوبة من بلدان منفردة أو مجموعات من          
البلدان تهدف إلى وضع وتحسين نظمها المحلية والوطنية         

ع حوادث التلوث    ودون اإلقليمية واتفاقات تشغيلية لمن      
 البحري واالستعداد واالستجابة لها

        12,000 3,000 REMPEC
  وضع أدوات تقنية ولدعم القرارات واإلرتقاء بها والسيما        
خرائط الحساسية ونماذج التنبؤ بعمليات االنسكاب وقواعد        

 بيانات

          1,000 REMPEC
المساعدة في    االحتفاظ بمستوى االستعداد لوحدة تقديم        

البحر المتوسط لمساعدة األطراف المتعاقدة في حاالت          
 الطوارئ

    12,000     13,500 REMPEC
وضع نظام معلومات للمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت         

 )موقع ويب وقواعد بيانات تفاعلية(طوارئ التلوث البحري 

          40,000 REMPEC
أماكن مالجئ السفن في      تنظيم حلقة عمل وتنفيذها عن       

استكمال السالمة البحرية ومنع التلوث من      (حاالت الخطر   
 )السفن

          40,000 REMPEC
 Bunker  تنظيم نشاط تدريبي إقليمي وتنفيذه بشأن اتفاقية        

استكمال السالمة البحرية ومنع التلوث من       (  2001لعام  
  )السفن

    75,000       REMPEC
تمرين / دورة تدريبية إقليمية           تنظيم وتنفيذ   

MEDIPOL/MEDEXPOL)(  



UNEP(DEPI)/MED IG.16/13 
Annex IV 
page 15 

  
)باليورو(الميزانية المقترحة       

 اطالنش المكتب 2006 2007
EXT EC MTF EXT EC MTF     

    30,000       REMPEC
  تنظيم حلقة عمل إقليمية وتنفيذها بشأن شراكة إقليمية          

استكمال (لفرض القواعد البحرية بشأن التلوث التشغيلي         
 )البحر المتوسط النظيف

    7,000     8,000 REMPEC
 إقليمية بشأن االستجابة      دعم تنظيم وتنفيذ دورات تدريب    

 لعمليات إنسكاب النفط

    7,000     8,000 REMPEC
  دعم تنظيم وتنفيذ دورات تدريب وطنية بشأن منع التلوث         

 من السفن

*     *     REMPEC    المشاركة في تمرين يتضمن وزع المعدات مشاركة كاملة

      *     REMPEC
ها لعرض نتائج مشروع      دعم تنظيم حلقات تدارس وتنفيذ    

الرصد الجوى وبالسواتل للتلوث التشغيلي في البحر           
 األدرياتيكي

    80,000       REMPEC
لمركز اإلقليمي لالستجابة     االجتماع الثامن لجهات اتصال ا    
 لحاالت طوارئ التلوث البحري

      *     REMPEC  هة  اجتماع بشأن المبادئ التوجيهية ألنشطة مراكب النز

*           REMPEC
اجتماع ممثلي األطراف المتعاقدة والجهات المتبرعة          
المحتملة لتحديد مصادر التمويل الخارجية الممكنة لتنفيذ         

 استراتيجية إقليمية

    5,000     5,000 REMPEC
  دعم تنظيم أنشطة مشتركة تهدف إلى تنقيح أو انتهاء أو           

قليمية في البحر المتوسط    اإلرتقاء باتفاقات تشغيلية دون إ     
 )اجتماع السلطات التشغيلية الوطنية(

207,000 33,780 1,021,000 313,000 67,220 1,007,500    مجموع األنشطة  
  

REMPEC = المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري 
 

 مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات ؛ ) = (d    البلد المضيف؛) = (c  ؛منظمة الصحة العالمية) = (b  مرفق البيئة العالمية؛) = (a : مالحظة
  f) = ( والبلد المضيفمرفق البيئة العالمية  

 
 الجهات المتبرعة االضافية/سوف تحدد المصادر الخارجية*  
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 التنوع البيولوجي والمناطق المتمتعة بحماية خاصة     باء–ثانيا 
 
 

)باليورو(مقترحة الميزانية ال    
 المكتب 2006 2007

EXT EC MTF EXT EC MTF   

 النشاط

  95,000 10,000   105,000 60,000 SPA/RAC
    تنفيذ خطط العمل

فقمة البحر والسلحفاة البحرية والثدييات البحرية واألعشاب         
 البحرية واألسماك الغضروفية والطيور واألنواع المكتسحة

    35,000     53,000 SPA/RAC

    المناطق البحرية المحمية
  دعم البلدان في صيانة المناطق البحرية المحمية الحالية           

لقوائم المناطق  "  إجراء تقييم "إعداد  .  وإنشاء مناطق جديدة  
المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط واختبار         

 تقييم على منطقتين بشكل طوعي

    35,000     40,000 SPA/RAC

  :  إدارة بيانات التنوع البيولوجي
 FSDجرد للمواقع المهمة للصيانة باستخدام       :  جمع البيانات 

  ونظام المعلومات الجغرافية
تحسين وتطوير أدلة وقواعد بيانات مركز       :    إدارة البيانات 

  األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
لمعلومات الجغرافية للبحر   وضع نظام ل  )  1:  (  تعميم البيانات 

المتوسط إلدارة وتبادل البيانات كوصلة بين خطة عمل البحر          
تنفيذ آلية إقليمية لتبادل المعلومات      )  2(المتوسط والمركز   

  ومساعدة البلدان على إنشاء آلية لتبادل المعلومات

    40,000     44,278 SPA/RAC

  بيولوجي  المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع ال
 

  تنفيذ المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في         
   PDF Bإطار 

    دعم البلدان لبدء تنفيذ خطط العمل الوطنية

  35,000 10,000   65,000 30,000 SPA/RAC

  تعديل على المرفقين الثاني والثالث من بروتوكول المناطق         
  المتمتعة بحماية خاصة

عايير لتعتمدها األطراف المتعاقدة وإعداد         االنتهاء من م   
  استمارة مشروحة لمقترح التعديالت

  :التصنيف  
أو اإلرتقاء بالتوجيهات   /دعم إعداد توجيهات جديدة و      )1(

تنظيم )  3(دعم التدريب على التصنيف      )  2(الحالية  
  حلقة عمل البحر المتوسط

  :بناء القدرات 
نية لصيانة  دعم دورات تدريب عن الجوانب العلمية والتق        

  التراث الطبيعي
  :حماية الكتل المتحجرة األحيائية المرجانية والمتكلسة

صياغة برنامج  )  2(تحديد األولويات مع فريق الخبراء      )  1(
 عمل يقدم إلى اجتماع جهات االتصال الوطنية
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    60,000       SPA/RAC

اجتماع جهات االتصال الوطنية للمناطق المتمتعة بحماية          
 خاصة

   مجموع األنشطة   227,278 170,000 0 190,000 130,000 0
 

  
  
  
  

 اإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية    جيم–ثانيا 
 

)باليورو(الميزانية المقترحة       
 النشاط المكتب  2006 2007

EXT EC MTF EXT EC MTF     

  30,000     30,000   BP/RAC 
ناطق الساحلية ونظم       التحليل المنتظم والمنظوري للم      

المساهمة في برنامج المساعدة على      .  المعلومات المتصلة بها  
 االمتثال لخطة عمل البحر المتوسط

600,000 123,793 6,207 600,000 115,793 14,207 PAP/RAC

   برامج إدارة المناطق الساحلية لخطة عمل البحر المتوسط
للمناطق الساحلية في  تنفيذ أنشطة اإلدارة المتكاملة     :  دور التنسيق 

قبرص وسلوفينيا وأسبانيا؛ إدارة الموارد الطبيعية؛ برامج          
تشاركية؛ إدارة البيانات؛ بناء القدرات؛ التقييم البيئي؛ اإلدارة          
الحضرية المستدامة؛ تقييم قدرة حمل السياحة؛ إعداد            
استراتيجيات وبرامج وخطط لإلدارة المتكاملة للمناطق          

دوات اقتصادية إلدارة المناطق الساحلية كمتابعة      الساحلية؛ تنفيذ أ  
لبرنامج العمل االستراتيجي للبحر المتوسط؛ تكامل األنشطة؛         
إعداد التقارير المتكاملة النهائية؛ إعداد مشروعات يمكن تمويلها        
كمتابعة ألنشطة برامج إدارة المناطق الساحلية؛ أنشطة تمهيدية        

حلية في المغرب والصرب لمشروعات برامج إدارة المناطق السا
 ومنتينجرو

  20,000     20,000   PAP/RAC
  بناء قدرات األطراف المؤثرة في برامج إدارة المناطق           

 الساحلية

    3,000     3,000 PAP/RAC

  :  اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
 تحسين وتنفيذ دورة تدريبية مفتوحة قائمة على اإلنترنت بشأن         

؛ وثائق  )  (MedOpen المتكاملة للمناطق الساحلية      اإلدارة
تدريب ودراسات حالة واختيار المرشحين ومساعدة مكتبية         
ومجموعات مناقشات ودورات اساسية ومتقدمة واختبارات؛        

 في اإلدارة   Med@Educomتنفيذ دورة درجة الماجستير      
  المتكاملة للمناطق الساحلية

    23,000       PAP/RAC
  حلقة عمل إقليمية لمناقشة وإعتماد مبادئ توجيهية للمارسات         

 الجيدة بشأن إدارة الشواطئ في البحر المتوسط

    25,596       PAP/RAC
  حلقة عمل إقليمية القتراح تدابير لتحسين التخطيط المكاني في         

 المناطق الساحلية في البحر المتوسط

    10,000   10,000  PAP/RAC
  تنفيذ استراتيجية بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية         

 وبرامج إدارة المناطق الساحلية في البحر المتوسط

70,000 30,000  60,000   40,000 PAP/RAC
  إعداد نص نهائي لبروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق          

الخبراء ومحافل  الساحلية من خالل سلسلة من اجتماعات          
 األطراف المؤثرة
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)باليورو(الميزانية المقترحة       
 النشاط المكتب  2006 2007

EXT EC MTF EXT EC MTF     

30,000   20,000 30,000   20,000 PAP/RAC

  مساعدة بلدان البحر المتوسط في تطبيق منهجيات اإلدارة          
المتكاملة للمناطق الساحلية واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية       

تطوير أدوات لإلدارة المتكاملة      /وضع:  وأحواض األنهار 
 التخطيط المكاني البحري والتقييم البيئي       –للمناطق الساحلية   

االستراتيجي وتقييم المخاطر الساحلية وإدارتها ونظم المعلومات       
الساحلية ونظم تخطيط استخدام األرض والبحر ودراسات          

 التعرض للتأثر

          10,000 PAP/RAC
  إعداد مبادئ توجيهية للمارسات الجيدة في إدارة الشواطئ في         

 متوسطالبحر ال

          15,000 PAP/RAC
  إعداد تحليل لنظم التخطيط المكاني في المناطق الساحلية للبحر  

 المتوسط

    5,000     5,000 PAP/RAC
  مساعدة بلدان البحر المتوسط في إعداد تقاريرها الوطنية          

 )ألبانيا وكرواتيا ومصر(لإلدارة الساحلية 

      300,000 * 25,300 PAP/RAC
  تنفيذ برنامج العمل البيئي لألولويات القصيرة ومتوسطة األجل        

؛ )مشروع االتحاد األوروبي لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية      (
 *زيادة الوعي للتمكن من تنفيذ األنشطة 

          15,000 PAP/RAC
  تنفيذ دراسات مواضيعية لغرض وضع منهجيات وأدوات         

ة وتطبيقها في المناطق الساحلية للبحر       إدارة المناظر الطبيعي  
 المتوسط

    5,000     5,000 PAP/RAC
  استكمال وتحسين اآللية اإلقليمية لتبادل االمعلومات من أجل         
الوثائق ونشر المعلومات والوعي بمبادرات إدارة المناطق          

 الساحلية في بلدان البحر المتوسط

      15,000   21,196 PAP/RAC
 إقليمي الستخدام منهجيات وأدوات إدارة المناظر            تدريب

الطبيعية؛ تخطيط المناظر الطبيعية ودراسات التعرض للتأثير        
 وطوبوغرافيا المناظر الطبيعية

    25,000       PAP/RAC
  اجتماع جهات االتصال الوطنية لمركز األنشطة اإلقليمية         

كز األنشطة  باالشتراك مع مر  (لبرنامج األعمال ذات األولوية     
 )اإلقليمية للمعلومات ومركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء

700,000 203,793 122,803 1,005,000 175,793 173,703    مجموع األنشطة  
  

 في انتظار مقرر االتحاد األوروبي*  
.BP/RAC = مرآز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء    PAP/RAC =  مية لبرنامج األعمال ذات األولويةمركز األنشطة ااإلقلي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



UNEP(DEPI)/MED IG.16/13 
Annex IV 
page 19 

  
  

 تكامل البيئة والتنمية    - دال–ثانيا 
 

)باليورو(الميزانية المقترحة       
 النشاط المكتب 2006 2007

EXT EC MTF EXT EC MTF     

    20,000     62,000 BP/RAC
  المؤشرات والسياسات.   تكامل البيئة والتنمية

 تدريب في البلدان/بية ودعم بعثات  دورات تدري

  30,000 30,000 36,242 36,000 36,000 BP/RAC
  )مؤشرات وسياسات(  التقييمات الوطنية 

) المياه والطاقة والتنمية الريفية   (  في موضوعات األولوية    
 وخبرة إقليمية

  36,000       36,000 BP/RAC    اجتماع خبراء بشأن موضوعات األولوية

60,000 25,720 5,700       BP/RAC  بشأن إدارة الطلب على المياه  حلقة عمل إقليمية 

45,000     45,000     BP/RAC  لمنظمة األغذية    SilvaMediterranean  برنامج     
  والزراعة

    18,000   18,000   BP/RAC

    مؤشرات واحصائيات
اختيار .    اختيار مؤشرات المناطق الساحلية وبحوث      

ؤشرات المناطق الساحلية وبحوث متصلة بعناصر خطة       م
  .عمل البحر المتوسط

   اجتماع خبراء

*     125,000     BP/RAC    للبيئةMEDSTAT  المشروع األوروبي المتوسطي 

          5,000 BP/RAC
  دراسة جدوى عن مرصد احصائيات النقل البحري         

االت طوارئ  بالتعاون مع المركز اإلقليمي لالستجابة لح      
 التلوث البحري

*     *     BP/RAC
  المساهمة في مشروع سالمة البحر المتوسط برئاسة         
المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث          

 البحري

    14,942 20,000 14,280 16,590 BP/RAC
    االتصاالت والترجمة وتثبيت أسعار المنتجات الثانوية

واصدار مواد دعم االتصاالت        المفهوم والترجمة    
 والنشر) موجزات السياسة وملفات ومواقع ويب(

    35,000       BP/RAC
  اجتماع جهات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للخطة        

 الزرقاء

    5,000     5,000 PAP/RAC
  تنفيذ توصيات الفريق العامل للجنة البحر المتوسط          

رة الحضرية والتنمية    للتنمية المستدامة بشأن اإلدا     
 زيادة الوعي وتبادل الخبرة إقليميا: المستدامة

    5,000     5,000 PAP/RAC
  مساعدة البلدان في تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط         

 للتنمية المستدامة

  20,000    20,000  PAP/RAC
  مساعدة البلدان في وضع وإعداد استراتيجيات وخطط        

مثل تآكل التربة ومكافحة    (هور األراضي   إدارة لمكافحة تد  
 )التصحر

5,000   13,900       PAP/RAC
  دورة تقنية إقليمية بشأن مبادئ توجيهية لإلدارة           

 المستدامة لموارد المياه الحضرية بالفرنسية
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)باليورو(الميزانية المقترحة       
 النشاط المكتب 2006 2007

EXT EC MTF EXT EC MTF     

5,000   13,000       PAP/RAC
  دورة تقنية إقليمية لتنفيذ مبادئ توجيهية لتقييم قدرة  

 السياحة المستدامة في البحر المتوسطحمل 

60,000 **  10,000 70,000 **  10,000 INF/RAC

  حلقة عمل وأنشطة لتحديد االحتياجات والمستعملين في       
مجتمع البحر المتوسط والحصول على المعلومات من         

تحديد نظام  ".  نظام معلومات خطة عمل البحر المتوسط      "
 جمعت من خالل التقنيات     إدارة لتكامل بيانات البيئة التي    

 المتطورة لنظام المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

40,000 **  10,000 80,000 **  10,000 INF/RAC

  تنفيذ عملية تصميم نظام إلنشاء بنية أساسية إلدارة           
) معلومات خطة عمل البحر المتوسط    (معلومات مشتركة   

 خطة عمل   لتيسير أنشطة المعلومات واالتصاالت عبر     
 البحر المتوسط ودعمها

30,000 **  16,000 50,000 **  16,000 INF/RAC
  تعزيز ودعم الشراكات للترويج للمشاركة الجماهيرية       
وزيادة الوعي بأهداف وأنشطة خطة عمل البحر المتوسط        

 واتفاقية برشلونة

250,000 **  20,000 250,000 **  20,000 INF/RAC

 البحر المتوسط والترويج لها كحدث         تنفيذ جائزة بيئة  
سنوي وضمان التغطية الكاملة لها بواسطة وسائل اإلعالم        
من أجل الجائزة وخطة عمل البحر المتوسط والشواغل         

 البيئة ذات األولوية لحوض البحر المتوسط

20,000 **  10,000  50,000 **  10,000 INF/RAC

علومات   حلقة عمل وأنشطة إلعداد استراتيجية للم        
واالتصاالت من أجل استراتيجية البحر المتوسط للتنمية        

دعم جهود الخطة الزرقاء في نشر تقرير البيئة        .  المستدامة
 )ترجمة ومنتجات سمعية بصرية(والتنمية 

50,000 **        INF/RAC
  تنظيم اجتماع جهات االتصاالت الوطنية لمركز األنشطة       

  ***)إيطاليا(اإلقليمية للمعلومات 

50,000 **       INF/RAC

  توفير المساعدة إلى األمانة والبلد المختار الستضافة         
اجتماعات األطراف المتعاقدة في صياغة وتنفيذ خطة         
معلومات واتصاالت بما في ذلك تنفيذ وإدارة وتعزيز          

 موقع ويب الرسمي لألطراف المتعاقدة

615,000 111,720 226,542 726,242 88,280    مجموع األنشطة   231,590
 
 

 في انتظار مقرر بالتمويل*  
 تقدم األموال من الحكومة اإليطالية**  

 مراكز لألنشطة اإلقليمية إلى االجتماع المشترك لجهات االتصال الذي ينظمه مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات في إيطاليا                  3يتوقع تمويل مشترك من     ***    
   اإلقليمية؛ ومع ذلك، يعتمد تنظيم هذا االجتماع على مقرر جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط مراكز لألنشطة3نيابة عن 

 INF/RAC = مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات  
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 التكاليف اإلدارية والتشغيلية    -ثالثا 

 ، أثينا، اليونان)بما في ذلك مدبول(وحدة التنسيق   -1
 
 

)باليورو (الميزانية المقترحة )باليورو(الميزانية الموافق عليها  
2007 2006   2005   

GREEK MTF GREEK MTF GREEK MTF   
CP   CP   CP       

            m/m    الموظفون المهنيون
 2- مد–  منسق  12 135,052   135,052   135,052  
 1- مد–  نائب منسق  12 136,007   -   -  
 4- ف–  موظف برنامج  12 96,528   96,528   96,528  
  4-إلدارة الصندوق ف/  موظف إداري 12 *   *   *  
  1-  منسق مدبول مد 12 120,921   129,405   129,405  
 4- ف–  موظف برنامج مدبول  12 98,652   98,652   98,652  
 4- ف–  موظف برنامج مدبول  12 90,156   90,156   90,156  
  3- ف–  موظف إعالمي  12 92,279   83,000   83,000  
  L.4/L.5 –  موظف للتنمية المستدامة  12 -   106,368   106,368  
   مجموع الموظفين المهنيين   769,594   739,161   739,161  
 )ب(  الدعم اإلداري              
  7- ع خ–  مساعد خدمات االجتماعات  12     * * *  

  5- خ ع–  سكرتيرة ذات خبرة  12   28,952   29,743   30,821
  6-خ ع/5- خ ع–  كاتب إداري  12 *   *   *  
 6- خ ع–  مساعد عمليات كمبيوتر  12 *   *   *  
  7-خ ع/6- خ ع–  مساعد ميزانية  12 *   *   *  
  6- خ ع–  مساعد إداري  12 *   *   *  

  6– خ ع –  مساعد مكتبة  12   32,556   37,046   37,557
  6- خ ع–  مساعد إداري  12    32,001 **   **  

  5- خ ع–  مساعد برنامج  12   26,521   31,539   32,617
  5-خ ع/4- خ ع–  سكرتيرة  12   23,556   27,587   28,665

 5- خ ع–) مدبول(  سكرتيرة  12 28,926   33,335   34,054  
 4- خ ع–) مدبول(  سكرتيرة  12 23,556   24,125   25,087  
 4- خ ع–) مدبول(  سكرتيرة  12 19,447   20,676   21,639  
 5-خ ع/4- خ ع–  كاتب إداري  12 *   *   *  
 4- خ ع –  كاتب إداري  12 *   *   *  

 5- خ ع–  مساعد معلومات  12   24,116   27,138   28,216
 5- خ ع–  كاتب إداري  12 *   *   *  
 ***  مساعدة مؤقتة    10,000   10,000   10,000  
   تدريب موظفي وحدة التنسيق   10,500   10,000   10,000  
   عمل اضافي   8,750   8,000   8,000  
   الضيافة   12,500   10,500   10,500  

   مجموع الدعم اإلداري   113,679 167,702 116,636 153,053 119,280 157,876
   السفر في مهمات رسمية   150,000   150,000   150,000  
   تكاليف المكتب              

   اإليجار     155,100   155,000   155,000
 )بما في ذلك النثريات(  تكاليف المكتب األخرى      117,198   131,947   127,124
   مجموع تكاليف المكتب   0 272,298 0 286,947 0 282,124
   مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل 1,033,273 440,000 1,005,797 440,000 1,008,441 440,000
 

 تدفع تحت تكاليف دعم البرنامج*  
  تدفع من تكاليف دعم البرنامج**  

 تدفع من تكاليف دعم البرنامج***  
وسوف يساهم مفوض   .   يورو من الصندوق المتجدد للصندوق االستئماني للبحر المتوسط        27  700 وظيفة مساعد أمن بمبلغ      ، تمول 2006بالنسبة لعام   ****    

  .األمم المتحدة السامي لشؤون الآلجئين في التكاليف
MTF = الصندوق االستئماني للبحر المتوسط  GREEK CP = المساهمة اليونانية النظيرة  m/m = شهر/رجل  
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 الت المتعاونة مع مدبولالوكا    -2

 

الميزانية المقترحة 
)باليورو(  

الميزانية 
الموافق عليها 

)باليورو(  
2007 2006 2005 
MTF MTF MTF   

      m/m  الموظفون المهنيون

120,921 120,921 120,921 12
بحر عالم كبير في منظمة الصحة العالمية،  وحدة تنسيق خطة عمل ال             /  موظف برنامج 

  5-ف) أثينا(المتوسط 
   مجموع الموظفين المهنيين   120,921 120,921 120,921

   الدعم اإلداري        

34,389 33,760 28,926 12
  ) أثينا(  سكرتيرة في منظمة الصحة العالمية، وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط 

 5-  خ ع
60,958 59,342 57,225 12  6-خ ع) موناكو(الة الدولية للطاقة الذرية، المختبر البحري   مساعد مختبر الوك

    5,500   
  - اللجنة اإلقيانوغرافية الحكومية الدولية–  مساعدة مؤقتة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 )باريس(المقر 
   مجموع الدعم اإلداري   91,651 93,102 95,347

   السفر في مهام رسمية        
 )أثينا(  منظمة الصحة العالمية    15,000 15,000 15,000
 )موناكو(  الوكالة الدولية للطاقة الذرية    15,000 15,000 15,000

 )باريس(  اللجنة اإلقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونيسكو    3,300    
   مجموع السفر   33,300 30,000 30,000

   تكاليف المكتب   * * *
   مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل   245,872 244,023 246,268

 
 

أما تكاليف المكتب التي.  تغطي تكاليف مكتب وحدة التنسيق تكاليف المكتب التي يتكبدها موظفو منظمة الصحة العالمية الموجودين في وحدة التنسيق في أثينا                  *  
 .ليمية فتغطيها الوكاالت المعنية كجزء من مساهماتها النظيرة تتكبدها جميع الوكاالت في مقارها أو مكاتبها اإلق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



UNEP(DEPI)/MED IG.16/13 
Annex IV 
page 23 

  
 المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري، فالتا، مالطة    -3

 المنظمة البحرية الدولية: الوكالة المتعاونة
 

)باليورو(الميزانية المقترحة  الميزانية الموافق  
)باليورو(عليها   

2007 2006 2005 
MTF MTF MTF   

      m/m    الموظفون المهنيون
  1- مد–  مدير  12 133,420 143,625 125,678
 5-ف–) االستعداد للتلوث النفطي واالستجابة له(  موظف برنامج  12 120,921 124,669 105,169
  4-ف–) البحريةحماية البيئة (  موظف برنامج  12 88,031 87,051 88,887
 4-ف–) منع التلوث من مصادر بحرية(  موظف برنامج  12 85,998 92,894 94,730
 )1 (3- ف–  موظف برنامج  12 - 23,500 25,000

 )2) (1-ف(  موظف إداري  12 22,166 - -
 )3 (4- ف-  عقد محدد المدة -  موظف برنامج  12   - -
 )3 (3- ف- المدة   عقد محدد-  موظف برنامج  12 - - -
 )3 (3- ف- عقد محدد المدة -  إداري  12 - - -

   مجموع الموظفين المهنيين   450,536 471,739 439,464
 )4(  الدعم اإلداري         

  7- خ ع–  مساعد إداري  * - 9,283 9,750
  7- خ ع–  مساعد معلومات  12 19,834 23,193 23,193
  7- خ ع–  مساعد للمدير  12 16,320 19,467 19,937
  4- خ ع–سكرتيرة /  كاتبة 12 16,186 16,338 16,702
  5- خ ع–  سكرتيرة  12 14,858 19,304 19,697
 4- خ ع–إمدادات /  مساعد تقني 12 16,186 15,972 16,338

 )3 (6- خ ع–  مساعد إداري  12 - - -
 ري  مجموع الدعم اإلدا   83,384 103,557 105,617
   السفر في مهمات رسمية   40,000 60,000 50,000
   تكاليف المكتب   66,307 92,335 92,969

   مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل   640,227 727,631 688,050
 

كز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ     الوظيفة ممولة من وزارة البيئة اإليطالية من المساهمة الطوعية في الصندوق االستئماني للبحر المتوسط للمر                )1(
مع إمكانية التمديد بشرط أن تستخدم لتوظيف موظف برنامج إيطالي           )  2008-2006)  ( سنوات 3 يورو في السنة لمدة      60  000(التلوث البحري   

 . الصندوق االستئماني للبحر المتوسط3-ويمول الفرق المطلوب لتغطية رصيد مرتب موظف ف. الجنسية
 

 ، يتم االحتفاظ بوظيفة     2008-2006م من أن وظيفة إداري ستمول من مشروع سالمة النقل البحري ومنع التلوث من السفن في السنوات                    بالرغ  )2(
ويستخدم المبلغ الذي يوفره الصندوق االستئماني للبحر المتوسط        "  للتذكرة"المعتمدة في االجتماع الثالث عشر لألطراف المتعاقدة        )  1-ف(موظف إداري   

  .3- لتغطية رصيد المرتب لوظيفة من مستوى ف2005-2004 الفترة في
  
  ).2008-2006(سالمة النقل البحري ومنع التلوث من السفن للجماعة األوروبية  وظيفة تمول بالكامل من مشروع  )3(
  
ويتوقع .   األمم المتحدة في نيويورك    –والموارد البشرية   تنفذه المنظمة البحرية الدولية     "  مسح للمرتبات "خالل وقت إعداد الميزانية المقترحة، كان يجرى          )4(

ومع ذلك، من المتصور أن تؤثر النتائج . 2005ان تقدم النتائج إلى المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري في الربع الثالث من عام 
  %.8 % + 7+على مرتبات موظفي الخدمة العامة بحوالي 
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  مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء    -4
 

 صوفيا أنتيبوليس، فرنسا
 

)باليورو(الميزانية المقترحة  الميزانية الموافق  
)باليورو(عليها 

2007 2006 2005 
MTF MTF MTF   

      m/m الموظفون المهنيون   
 )أ(  مدير  12 -    
 )أ(  نائب مدير  12 -    

   اقتصادي بيئي 12 114,400 96,000 98,400
 التحليل المنظوري/  خبير تحليل األراضي 12 93,500 77,100 79,000
 )ب(  خبير احصائيات ومؤشرات  12 61,600 66,700 91,100
 )ب(  خبير مؤسسات وبيئة  12 5,500 25,400 26,000

 )ج(الحوسبة   خبير في نظام المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات و 12 - - -
 )أ(  خبير في البيئة والنقل والطاقة  12 - - -

 )ب(  موظف إداري ومالي  12 66,000 69,000 70,800
 )ج(  خبير في رسم الخرائط والحوسبة  12 - - -
 )د(  خبير في المياه  12 - - -
 )ج(  خبير إحصائي ، مدير مشروع  12 - - -
 )ج(ير مشروع   خبير إحصائي ، نائب مد 12 - - -

- - - 12 
غابات البحر المتوسط والتنمية المستدامة     "  كبير خبراء، مدير مشروع     

 )أ(

- - - 12 
غابات البحر المتوسط   "  خبير من منظمة األغذية والزراعة لمشروع        

 )هـ" (والتنمية المستدامة
   مجموع الموظفين المهنيين   341,000 334,200 365,300

 م اإلداري  الدع        
 سكرتير له خبرة/  مساعد جمع بيانات 12 56,100 42,500 43,600
 مساعدة لرئيس المكتب/  سكرتيرة بلغتين 12 56,100 49,000 50,100
   سكرتيرة بلغتين 12 - 39,300 40,400

 )ب(  سكرتيرة مشروع  12 - - -
 )أ(  موظف وثائق  12 - - -

 مؤقتة  مساعدة    17,600 4,000 4,000
   مجموع الدعم اإلداري   129,800 134,800 138,100
   السفر في مهمات رسمية   37,400 31,486 31,485
   تكاليف المكتب والتشغيل   49,500 50,750 50,750

   مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل 557,700 551,236 585,635
 

 
 معار أو ممول من الحكومة الفرنسية) أ(
 طي من مشروعات ومبالغ أخرييغ) ب(
  2007-2006يغطي من مشروعات أخري للفترة ) ج(
 معار من المملكة المغربية) د(
 معار من منظمة األغذية والزراعة) هـ(
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  مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية   -5

 سبليت، كرواتيا    
 

)باليورو(الميزانية المقترحة  وافق الميزانية الم 
)باليورو(عليها 

2007 2006 2005 
MTF MTF MTF   

      m/m    الموظفون المهنيون
   مدير 12 60,500 63,500 66,500
   نائب مدير 12 45,100 47,300 49,600

   مجموع الموظفين المهنيين   105,600 110,800 116,100
   الدعم اإلداري        

 مترجم/  مساعد كبير للمشروعات 12 31,900 33,500 35,000
 مترجم/  مساعد للمشروعات 12 30,800 32,300 33,900
 مترجم/  مساعد للمشروعات 12 30,800 32,300 33,900
 مترجم/  مساعد للمشروعات 12 30,800 32,300 33,900
   مساعد إداري 12 30,800 32,300 33,900
  مالي  مساعد 12 30,800 32,300 33,900
   مساعدة مؤقتة   16,500 17,000 17,000
   مجموع الدعم المالي   202,400 212,000 221,500
   السفر في مهام رسمية   44,400 50,000 50,000
   تكاليف المكتب   81,000 80,000 80,000
   مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل 433,400 452,800 467,600
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  ة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصةمركز األنشط   -6

 تونس العاصمة، تونس    
 

)باليورو(الميزانية المقترحة  الميزانية الموافق  
)باليورو(عليها 

2007 2006 2005 
MTF MTF MTF   

      m/m الموظفون المهنيون 
   مدير 12   37,950 39,847 41,839
   مدير علمي 12   50,600 53,130 55,787
   خبير 12 19,250 20,213 21,223
   خبير 12   71,500 68,000 71,400
   خبير 12   15,000 15,750
   خبير 12   14,000 14,700
   موظف إداري 12 27,000 28,350 29,768

   مجموع الموظفين المهنيين   206,300 238,540 250,467
   الدعم اإلداري        

   مساعد إداري 12 - 12,000 12,600
   سكرتيرة بلغتين 12   13,750 12,600 13,230
   سكرتيرة بلغتين 12   13,750 12,600 13,230
   سائق 12   7,700 8,085 8,489
   موظف مالي 12 2,200 3,000 3,000

   عامل تنظيف 12   
   حارس 12   

   مساعدة مؤقتة   25,000 10,000 10,000
   مجموع الدعم اإلداري   62,400 58,285 60,549
   السفر في مهام رسمية   31,900 36,000 36,000
   تكاليف المكتب   59,400 41,000 41,465

   مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل 360,000 373,825 388,481
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 يطاليا روما، إ–مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات   -7

 
 

)باليورو(الميزانية المقترحة   
2007 2006 

ITALY MTF ITALY MTF 
       

   مدير عام   90,000   90,000
   موظفون واستشاريون   280,000   280,000
   التكاليف القانونية واإلدارية   40,000   40,000
   تكاليف المكتب   40,000   40,000
   السفر في مهام رسمية   50,000   50,000

   مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل   500,000   500,000
 
 

 تمول تكاليف الموظفين والتشغيل بالكامل من المساهمة النظيرة إليطاليا*
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  مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف     -8
 برشلونة، أسبانيا      

 

)باليورو(الميزانية المقترحة   
  
  
  

  
  
  

2007 2006     
   مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل   * *

 
 

  
 تمول تكاليف الموظفين والتشغيل بالكامل من الحكومة األسبانية*
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  المرفق الخامس

  
  إعالن بورتوروز

  
اتفاقية   (اإن األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكوالته                

، في إطار برنامج    2005نوفمبر عام   / تشرين الثاني  11-8، المجتمعة في بورتوروز، سلوفينيا، في الفترة         )برشلونة

  خطة عمل البحر المتوسط،/ للبيئةاألمم المتحدة 

 خطة عمل البحر المتوسط     1975 حكومات دول البحر المتوسط والجماعة األوربية قد اعتمدت عام              أن إذ تستذكر 

لمساعدة حكومات البحر المتوسط على تقييم التلوث البحري ومكافحته، وصياغة سياساتها البيئية الوطنية، والنهوض                

   أفضل لألنماط البديلة من التنمية وتحسين استخدام الموارد وترشيده؛بقدرتها على تحديد خيارات

 في النهوض بنوعية البيئة البحرية وترويج التنمية        ا بالمساهمة القيمة التي قدمتها اتفاقية برشلونة وبروتوكوالته       وإذ تقر 

  المستدامة في البحر المتوسط ؛

لعقود الثالثة الماضية أداة بارزة في التغيير والتقدم فيما يتصل           بأن خطة عمل البحر المتوسط كانت على مدى ا         وإذ تقر 

  بالمسائل البيئية في البحر المتوسط ؛

 شهد سريان مفعول اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر البحر المتوسط               2004 أن عام    وإذ تستذكر 

ل المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر           والبروتوكو)  اتفاقية برشلونة المعدلة  (وبروتوكوالتها  

  ؛)بروتوكول المنع والطوارئ(المتوسط في حاالت الطوارئ 

 إلى وجوب تحقيق تآزر بين استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة والعناصر األخرى لخطة عمل البحر                وإذ تشير 

روبية لصيانة وحماية البيئة البحرية وسياسة النقل البحري لالتحاد األوروبي،          المتوسط، من جانب، واالستراتيجية األو    

  من جانب آخر؛

 بالجهود القيمة التي بذلتها أمانة خطة عمل البحر المتوسط، ولجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة،                وإذ تقر فوق ذلك   

 وإذ تسلم بالمساهمات من المنظمات غير الحكومية        وعناصر الخطة، والسيما مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء،       

  والمجتمع المدني طوال العملية التحضيرية الستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة؛

يونيه عام  /أثينا، حزيران ( بنتائج واقتراحات االجتماع العاشر للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة            وإذ تحيط علماً  

   النص المستكمل الستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة وميثاق أثينا؛، وال سيما)2005

 الحاجة إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستويات اإلقليمية، والوطنية، والمحلية تمشياً مع األهداف              وإذ تؤكد من جديد   

ة المستدامة، وخطة تنفيذ جوهانسبرغ، وعقد       مؤتمر القمة العالمي للتنمي    ياإلنمائية لأللفية، وإعالن البحر المتوسط ف     

  األمم المتحدة بشأن ثقافة التنمية المستدامة، وإعالن كاتانيا؛

)يوليو عام   /أثينا، تموز ( إقرار الشراكة األوربية المتوسطية، من خالل المؤتمر الثاني لوزراء البيئة            وإذ تالحظ بارتياح  

، بأهمية لجنة البحر المتوسط للتنمية      )2005مايو عام   /مبورج، أيار لوكس(، والمؤتمر السابع لوزراء الخارجية      2002
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المستدامة واستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة بالنسبة إلدراج هذه القضية في كل جوانب الشراكة األوروبية                

  المتوسطية؛

  نمائية في منطقة البحر المتوسط؛ بأن ترويج التنمية المستدامة يشكل ضرورة حيوية لمجابهة التحديات اإلوإذ تؤمن

 بأن وضع وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة هما خطوتان ضروريتان في ترويج العدالة واالستقرار              وإذ تؤمن أيضاً  

واالزدهار المشترك، من خالل تعزيز أصول البحر المتوسط، والحد من أوجه التباين وتغيير األنماط غير المستدامة من                 

  االستهالك، وضمان اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنهوض بحسن اإلدارة على كل المستويات؛اإلنتاج و

  فيما يتعلق باستراتيجية التنمية المستدامة، توافق على،

أن استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة تمثل فرصة لبلدان البحر المتوسط إلحراز تقدم مستدام في                   -1

ئة والتقدم االجتماعي والثقافي بطريقة مستدامة، ومن ثم المساهمة في إحالل السالم واالستقرار واالزدهار                حماية البي 

 2002المشترك في المنطقة وكذلك إيفاء األطراف المتعاقدة بالتزاماتها في القمة العالمية للتنمية المستدامة في عام                   

 واألهداف اإلنمائية لأللفية؛

حر المتوسط للتنمية المستدامة هي إطار استراتيجية تحدد أبرز التحديات والمبادئ والخطوات            أن استراتيجية الب    -2

والتدابير لتوفير اإلرشاد في ترويج وتنفيذ التنمية المستدامة على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، وكذلك                

الحيوية لصالح التنمية المستدامة في منطقة البحر        في ترشيد التعاون اإلقليمي والدولي، وتشجيع عالقات الشراكة           

 المتوسط،

أن استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ليست أمراً يهم خطة عمل البحر المتوسط واألطراف المتعاقدة                 -3

عات فحسب، بل وأيضا كل الجهات الفاعلة والطراف المؤثرة األخرى من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجمو                

الرئيسية األخرى، إلى جانب المؤسسات اإلقليمية والدولية ذات الصلة؛ وتوفر هذه االستراتيجية فرصة ممتازة                   

 لالضطالع بجهود منسقة وإحراز تقدم مشترك،

أن استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة هي إطار مرن يتيح التكيف مع التطورات البارزة، وإدماج                   -4

 اشئة الحاسمة،القضايا الن

أن تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة يتطلب إصالحات مهمة في ميدان السياسات والمؤسسات باإلضافة إلى                -5

 ثقافة حيوية للتغيير، والسيما فيما يتصل باألنماط غير المستدامة لإلنتاج واالستهالك،

التفعيلي ‘  الكل فائز ’ماً أساسياً في تحقيق تصور    أن استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة تشكل إسها          -6

المستند إلى أوجه التضافر واإلدارة الكفوءة والتنوع الثقافي في سبيل إرساء إقليم إيكولوجي ذي تطور مشترك ومصير                 

 واحد،

ألساسية أن تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة يتطلب تطبيق مبادئ متنوعة، بما في ذلك تلبية االحتياجات ا                 -7

لكل المواطنين تمشيا مع التزامات األطراف المتعاقدة لتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية والترويج لثقافة التنمية المستدامة،                

والوصول إلى المعلومات، واستخدام نهج مشترك متعدد األطراف المؤثرة واعتماد المبدأ الوقائي ومبدأ الغُرم على                  

 لمسؤولية العامة والمشتركة المتسمة في الوقت ذاته بالطابع التفاضلي،المستخدم، وكذلك ا/الملوث

  قررت األطراف المتعاقدة ،
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أن تعتمد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة وأن تلتزم ببذل قصارى جهدها لتنفيذ أهداف هذه                     -1

 االستراتيجية، وتوجهاتها وتدابيرها المقترحة حسب االقتضاء،

أو تحدث االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وأن تراعي في ذلك استراتيجية البحر المتوسط              /د و أن تُع   -2

 للتنمية المستدامة مراعاة الئقة،

أن تدمج مبادئ التنمية المستدامة في سياساتها اإلنمائية والسياسات األخرى ذات العالقة وتشريعاتها، والسيما                 -3

 لألطر القانونية وإجراء اإلصالحات في ميدان السياسة،عبر التعديل الكافي 

أن تحشد وتوفر الوسائل البشرية،والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة                 -4

  واالستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة،

للتنمية المستدامة من خالل ترويج ثقافة التنمية المستدامة        أن تبين التزاماتها بتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط          -5

 في برامجها التعليمية؛

أن تبدي بوضوح التزامها بتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة عبر تحديد وتنفيذ مشروعات                  -6

 محددة وذات عالقة على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية،والمحلية،

أن تجدد التزامها بتنفيذ مبادرات من النوع الثاني للبحر المتوسط للقمة العالمية للتنمية المستدامة وأن تقترح أو                   -7

تشارك بنشاط في وضع وتنفيذ مبادرات الشراكة التي تتناسب مع األهداف والتوجهات والتدابير المقترحة الستراتيجية                

 يجيات الوطنية للتنمية المستدامة المعنية،البحر المتوسط للتنمية المستدامة واالسترات

أن تروج آللية تشاور ولحمالت زيادة الوعي بما يكفل توسيع نطاق الملكية،وتعزيز دعم الجهات الفاعلة                    -8

 المعنية، والسيما القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لتنفيذها،

 المتوسط للتنمية المستدامة على المستويات اإلقليمية         أن تقيم التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية البحر           -9

والوطنية، باستخدام مجموعة كافية من المؤشرات، وأن تنقح هذه االستراتيجية على النحو المناسب، خالل عامين إذا                  

 دعت الضرورة، وأن تخضعها لتقييم شامل وتستعرضها بعد خمس سنوات،

المعنية ووكاالت التمويل على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية         أن تطلب من الشركاء والجهات الفاعلة          -10

والوطنية، أن تراعي على النحو الالئق أهداف استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، وتوجهاتها، وتدابيرها                 

ات الوطنية ووضعها، حسب    المقترحة، في برامجها التعاونية، وأن تساهم بنشاط في تنفيذ هذه االستراتيجية واالستراتيجي           

 االقتضاء،،

  وفيما يتعلق بخطط العمل الوطنية،

   من األثر الكبير للتلوث البري على حالة البيئة البحرية والساحلية للبحر المتوسط ونظمها اإليكولوجية؛إذ تشعر بالقلق

ل الوطنية المتصلة به، وعملية     ، وخطط العم  1977 المساهمة المهمة لبرنامج العمل االستراتيجي المعتمد عام         وإذ تدرك 

الحد من التلوث الصناعي التي تقوم بها بلدان البحر المتوسط، بالنسبة لتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية                     

  المستدامة؛
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توافق أهداف برنامج العمل االستراتيجي مع أهداف اإلستراتيجية البحرية لالتحاد األوروبي، ذات             وإذ تؤكد من جديد     

  قة وتوجيهات االتحاد األوروبي واالتفاقيات الدولية ذات العالقة،العال

بالحاجة إلى إشراك كل األطراف المؤثرة بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، في تنفيذ                  وإذ تسلم   

  برنامج العمل االستراتيجي وخطط العمل الوطنية ذات العالقة،

مل الوطنية، التي ستتطلب موارد مالية كافية، ستؤدي إلى تعزيز التنمية االقتصادية              بأن عملية تنفيذ خطط الع     وإذ تقر 

والتقنية واالجتماعية على المستوى المحلي، وأن الشراكة المقترحة لمرفق البيئة العالمية للنظام اإليكولوجي البحري                

  الكبير سيساهم في تنفيذها؛

برية فإن األمر سيقتضي صياغة واعتماد خطط إقليمية تحتوى على            أنه مع بدأ نفاذ بروتوكول المصادر ال        وإذ تعي 

تدابير للحد التدريجي من التلوث وجدوالً زمنياً لذلك، على أساس برنامج العمل االستراتيجي والتطورات الدولية ذات                 

  العالقة؛ 

مساهمة في تحقيق الهدف     أن برنامج العمل االستراتيجي وخطط العمل الوطنية توفر أدوات مفيدة موجودة لل             إذ ترى 

  . 2020االستراتيجي المقترح للشراكة األوروبية المتوسطية إلزالة تلوث البحر المتوسط بحلول عام 

  تقرر األطراف المتعاقدة

الموافقة على خطط العمل الوطنية وإدماجها في الخطط اإلنمائية الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية وخطط                -1

 ا في ذلك تدابير المنع والخفض، حسب االقتضاء،مكافحة التلوث بم

  تشجيع اشتراك جميع األطراف المؤثرة في تنفيذ خطط العمل الوطنية ورصدها،   -2

حشد كل الموارد الضرورية للتنفيذ الكامل لخطط العمل الوطنية من خالل الميزانيات الوطنية العادية واألدوات             -3

 .سسات الدولية أيضاالمالية المبتكرة والتماسها من المؤ

المساهمة في تنفيذ المبادرة المقترحة للشراكة األوروبية المتوسطية بمجرد الموافقة عليها إلزالة تلوث البحر                 -4

، على أساس العمل الجاري وفى المستقبل لخطة عمل البحر المتوسط، والسيما برنامج               2020المتوسط بحلول عام    

  .نيةالعمل االستراتيجي وخطط العمل الوط

  وفيما يتعلق بصيانة فقمة البحر،

 الحاجة  إذ تدرك ، و 1999أن بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي قد بدأ نفاذه في عام              إذ ترى   

الملحة إلى تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي لصيانة التنوع البيولوجي البحري والساحلي في منطقة البحر المتوسط التي                

   بغية حماية التنوع البيولوجي للبحر المتوسط وتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛2003تُمد عام اع

 من اشتداد خطر انقراض فقمة البحر المتوسط الذي يرجع في المقام األول إلى األنشطة البشرية،                   وإذ تشعر بالقلق  

  وعمليات القتل المتعمد وخسارة الموائل؛

   أن إنعاش هذا النوع يعتبر تحدياً من التحديات البارزة القائمة أمام صيانة التنوع البيولوجي للبحر المتوسط ؛وإذ تعي

  مع االرتياح قصص النجاح بشأن تكامل صيانة هذا النوع في العمليات اإلنمائية المحلية؛إذ تالحظ 

  مة لحماية وصيانة هذا النوع وموائله؛بضرورة توفير إطار قانوني مناسب وآليات تشاركية مالئوإذ تسلِّم 
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 بالحاجة إلى توافر أدوات تشغيلية كافية ذات موارد بشرية ومالية مناسبة لضمان الصيانة المستهدفة واإلدارة                 وإذ تقر 

  الكفوءة؛

  تقرر األطراف المتعاقدة،

 Monachusسط  أن تتخذ على وجه السرعة كل التدابير الضرورية لتنفيذ خطة عمل فقمة البحر المتو                  -1

Monachus(،وأن تعزز تعاونها لتصحيح مسار انخفاض الفقمة  

أن تتصدى بجدية لمشكلة القتل المتعمد للفقمة المترافقة مع خسارة الموائل، وأن تقوم بذلك على نحو يتناسب                    -2

 مع األوضاع الخاصة للمجتمعات المحلية، ويركز على الصيادين واألطراف المؤثرة األخرى،

تنشر المعلومات عن قصص النجاح المعنية المتعلقة بحماية الفقمة وتبادل الخبرات مع جميع األطراف                أن    -3

  والجهات الشريكة األخرى،

أن تضع تدابير تشريعية وتنفذها وتفرضها فيما يتعلق بصيانة فقمة البحر، بما في ذلك تدابير حافزة ومنظمة                    -4

  .رية المستهدفةمع خطط إدارة تشغيلية كافية لألنشطة البش

أن تساهم في تنفيذ األنشطة ذات العالقة بالبلدان المعنية ومركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية                   -5

 .خاصة وشركائه من خالل التعاون الثنائي والمساهمات الطوعية

  فيما يتعلق بتوجه خطة عمل البحر المتوسط في المستقبل

أعوام، إلى استعراض دور خطة عمل البحر المتوسط ومهمتها بما يراعي التطورات               10بالحاجة، بعد مضي    إذ تقر   

  الناشئة في الميادين االجتماعية واالقتصادية والبيئية على المستويات الدولية واإلقليمية؛

في منطقة   أن إرساء رؤية استراتيجية لخطة عمل البحر المتوسط يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة                  وإذ تعتقد 

  البحر المتوسط ؛

 أن النتائج واالستنتاجات والتوصيات التي خلُص إليها التقييم الخارجي لخطة عمل البحر المتوسط قد تشكل                  وإذ ترى 

  أساساً طيباً للبدء في تطبيق اإلصالحات الضرورية لتعزيز الدور المقبل للخطة في البحر المتوسط؛

  تقرر األطراف المتعاقدة،

من أمانة خطة عمل البحر المتوسط صياغة بيان عن رؤية خطة عمل البحر المتوسط، مع اخذ                  أن تطلب     -1

  .تقرير التقييم الخارجي للخطة في عين االعتبار

أن تدعو إلى عقد اجتماع استثنائي لجهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط لمناقشة الرؤية الجديدة لخطة                    -2

  .2007 توجه الخطة في المستقبل إلى اجتماع األطراف المتعاقدة في عام عمل البحر المتوسط وتقديم توصيات عن

  

  



 

 

 مرفق السادسال
 

  حالة التوقيعات والتصديقات على اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية
  والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكوالتها

 2005يوليه /حتى نهاية تموز
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بروتوكول حاالت الطوارئ
 4الجديد 

   1اتفاقية برشلونة  2بروتوكول اإللقاء  3بروتوكول حاالت الطوارئ 

قبول التعديالت التوقيع التصديق التوقيع التصديق قبول التعديالت التوقيع التصديق  األطراف المتعاقدة التوقيع التصديق

- - 30.05.90/AC - 26.07.01 30.05.90/AC - 26.07.01 30.05.90/AC  ألبانيا -
- 25.01.02 16.03.81/AC - - 16.03.81/AC - 09.06-04 16.02.81/AC  رالجزائ -

- - 01.03.92/SUC - - 01.03.92/SUC - - 01.03.92/SUC  البوسنة والهرسك -

01.10.03 25.01.02 08.10.91/SUC - 03.05.99 08.10.91/SUC - 03.05.99 08.10.91/SUC  كرواتيا -
- 25.01.02 19.11.79 16.02.76 18.0703 19.11.79 16.02.76 15.10.01 19.11.79 16.02.76  قبرص

25.06.04 25.01.02 12.08.81/AP 13.09.76 12.11.99 16.03.78/AP 13.09.76 12.11.99 16.03.78/AP 13.09.76  المفوضية األوروبية
- - 24.08.78/AC 16.02.76 11.02.00 24.08.78/AP 16.02.76 11.02.00 24.08.78/AP 16.02.76  مصر

02.07.03 25.01.02 11.03.78/AP 16.02.76 16.04.01 11.03.78/AP 16.02.76 16.04.01 11.03.78/AP 16.02.76  فرنسا
- 25.01.02 03.01.79 16.02.76 - 03.01.79 11.02.77 10.03.03 03.01.79 16.02.76  اليونان
- 22.01.03 03.03.78 16.02.76 - 01.03.84 16.02.76 - 03.03.78 16.02.76  إسرائيل
- 25.01.02 03.02.79 16.02.76 07.09.99 03.02.79 16.02.76 07.09.99 03.02.79 16.02.76  إيطاليا
- - 08.11.77/AC 16.02.76 - 08.11.77/AC 16.02.76 - 08.11.77/AC 16.02.76  لبنان
- 25.01.02 31.01.79 31.01.77 - 31.01.79 31.01.77 - 31.01.79 31.01.77  ليبيا

18.02.03 25.01.02 30.12.77 16.02.76 28.10.99 30.12.77 16.02.76 28.10.99 30.12.77 16.02.76  مالطة
03.04.02 25.01.02 20.09.77 16.02.76 11.04.97 20.09.77 16.02.76 11.04.97 20.09.77 16.02.76  موناكو

- 25.01.02 15.01.80 16.02.76 05.12.97 15.01.80 16.02.76 07.12.2004 15.01.80 16.02.76  المغرب
 الصرب ومنتينجرو - 16.07.2002 - - 16.07.2002 - - 16.07.2002 - -

16.02.04 25.01.02 15.03.94/AC - 08.01.03 15.03.94/AC - 08.01.03 15.03.94/AC  سلوفينيا -
- 25.01.02 17.12.76 16.02.76 17.02.99 17.12.76 16.02.76 17.02.99 17.12.76 16.02.76  أسبانيا
- 25.01.02 26.12.78/AC - - 26.12.78/AC - 10.10.03 26.12.78/AC  سوريا -
- 25.01.02 30.07.77 25.05.76 01.06.98 30.07.77 25.05.76 01.06.98 30.07.77 25.05.76  تونس

04.06.03 - 06.04.81 16.02.76 18.09.02 06.04.81 16.02.76 18.09.02 06.04.81 16.02.76  ترآيا
AC =إنضمام   AP =موافقة  SUC =ةخالف  
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، تم إخطار المكتب اإلقليمي ألوروبا      2003مارس  / آذار 20وفي  .  27/4/1992وتاريخ الخالفة هو    .   خالفتها في االتفاقية والبروتوكوالت أعاله     2002يولية  / تموز 16أخطرت جمهورية يوغسالفيا االتحادية في      *  
  .يمها جديدا قد أصبحت طرفا في اتفاقية برشلونة عن طريق الخالفةلبرنامج األمم المتحدة للبيئة أن دولة اتحاد الصرب ومنتينجرو المعاد تنظ

9بروتوكول النفايات الخطرة  8بروتوكول عرض البحر   بروتوكول المناطق المتمتعة  
بحماية خاصة والتنوع 

7البيولوجي   

بروتوكول المناطق المتمتعة 
6بحماية خاصة   

5بروتوكول المصادر البرية     

صديقالت التوقيع التصديق  األطراف المتعاقدة التوقيع التصديق قبول التعديالت التوقيع التصديق التوقيع التصديق التوقيع 

26.07.01 - 26.07.01 - 26.07.01 10.06.95 30.05.90/AC - 26.07.01 30.05.90/AC  ألبانيا -
- 01.10.96 - - - 10.06.95 16.05.85/AC - - 02.05.83/AC  الجزائر -

- - - - - - 22.10.94/SUC - - 22.10.94/SUC  البوسنة والهرسك -

- - - 14.10.94 12.04.02 10.06.95 12.06.92/SUC - - 12.06.92/SUC  كرواتيا -
- - 15.10.01 14.10.94 15.10.01 10.06.95 28.06.88/AC - 12.10.01 28.06.88 17.05.80  قبرص

- - - - 12.11.99 10.06.95 30.06.84/AP 30.03.83 12.11.99 07.10.83/AP 17.05.80  الجماعة األوروبية

- 01.10.96 - - 11.02.00 10.06.95 08.07.83 16.02.83 - 18.05.83/AC  مصر -
- - - - 16.04.01 10.06.95 02.09.86/AP 03.04.82 16.04.01 13.07.82/AP 17.05.80  فرنسا
- 01.10.96 - 14.10.94 - 10.06.95 26.01.87 03.04.82 10.03.03 26.01.87 17.05.80  اليونان
- - - 14.10.94 - 10.06.95 28.10.87 03.04.82 - 21.02.91 17.05.80  إسرائيل
- 01.10.96 - 14.10.94 07.09.99 10.06.95 04.07.85 03.04.82 07.09.99 04.07.85 17.05.80  إيطاليا
- - - - - - 27.12.94/AC - - 27.12.94 17.05.80  نلبنا
- 01.10.96 - - - 10.06.95 06.06.89/AC - - 06.06.89/AP 17.05.80  ليبيا

28.10.99 01.10.96 - 14.10.94 28.10.99 10.06.95 11.01.88 03.04.82 28.10.99 02.03.89 17.05.80  مالطة
- 01.10.96 - 14.10.94 03.06.97 10.06.95 29.05.89 03.04.82 26.11.96 12.01.83 17.05.80  موناكو

01.07.99 20.03.97 01.07.99 - - 10.06.95 22.06.90 02.04.83 02.10.96 09.02.87 17.05.80  المغرب
الصرب ومونتينيجرو - 16.07.2002 - - 16.07.2002 - - - - - -
- - - 10.10.95 08.01.03 - 16.09.93/AC - 08.01.03 16.09.93/AC  سلوفينيا -
- 01.10.96 - 14.10.94 23.12.98 10.06.95 22.12.87 03.04.82 17.02.99 06.06.84 17.05.80  أسبانيا
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- - - 20.09.95 10.10.03 - 11.09.92/AC - - 01.12.93/AC  سوريا -
01.06.98 01.10.96 01.06.98 14.10.94 01.06.98 10.06.95 26.05.83 03.04.82 01.06.98 29.10.81 17.05.80  تونس
03.04.04 01.10.96 - - 18.09.02 10.06.95 06.11.86/AC - 18.05.02 21.02.83/AC  المغرب -

AC =إنضمام   AP =موافقة  SUC =خالفة  

 تم إخطار المكتب اإلقليمي ألوروبا      ،2003مارس  / آذار 20وفي  .  27/4/1992وتاريخ الخالفة هو    .   خالفتها في االتفاقية والبروتوكوالت أعاله     2002يولية  / تموز 16أخطرت جمهورية يوغسالفيا االتحادية في      *  
  .لبرنامج األمم المتحدة للبيئة أن دولة اتحاد الصرب ومنتينجرو المعاد تنظيمها جديدا قد أصبحت طرفا في اتفاقية برشلونة عن طريق الخالفة

  

  اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث-1
  1976فبراير / شباط16   )برشلونة(االعتماد 
 1978فبراير / شباط12    *ذبدء النفا
 22: ، األطراف 15: الموقعون      :الحالة

 
 )اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر المتوسط (1995تعديالت عام 

  1995يونية / حزيران10   )برشلونة(االعتماد 
 2004يوليه / تموز9    *بدء النفاذ
 16: األطراف في التعديالت       :الحالة

 
 )بروتوكول اإللقاء( بروتوكول منع تلوث البحر المتوسط بواسطة اإللقاء من السفن والطائرات -2

  1976فبراير / شباط16   )برشلونة(االعتماد 
 1978فبراير / شباط12    *بدء النفاذ
  22: ، األطراف 15: الموقعون      :الحالة

 
 )اإللقاء من السفن والطائرات أوالترميد في البحربروتوكول منع تلوث البحر المتوسط بواسطة  (1995تعديالت عام 

 1995يونية / حزيران10   )برشلونة(االعتماد 
 لم يبدأ نفاذه بعد

  14: األطراف في التعديالت      :الحالة
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 )بروتوكول حاالت الطوارئ( البروتوكول المعني بالتعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط بواسطة النفط والمواد الضارة األخرى في حاالت الطوارئ -3

  1976فبراير / شباط16   )برشلونة(االعتماد 
 1978فبراير / شباط12    *بدء النفاذ
 22: ، األطراف 15: الموقعون      :الحالة

 
 )الطوارئبروتوكول المنع وحاالت ( البروتوكول المعني بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حاالت الطوارئ -4

  2002يناير / كانون الثاني25    )مالطة(االعتماد 
 )2 (25 طبقا للمادة 1976، حل محل بروتوكول حاالت الطوارئ لعام 2004مارس / آذار17    *بدء النفاذ
 7: ، األطراف 16: الموقعون      :الحالة

 
 ) البريةبروتوكول المصادر( بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر برية -5

  1980مايو / آيار17    )أثينا(االعتماد 
 1983يونيه / حزيران17    *بدء النفاذ
 22: ، األطراف 22: الموقعون      :الحالة

 
 

 )بروتوكول المصادر البرية(بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة برية  (1996تعديالت عام 
 1996مارس / آذار7  )سيراكوزا(االعتماد 

 لم يبدأ نفاذه بعد
   13: األطراف في التعديالت      :الحالة

 
 )بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة( البروتوكول المعني بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر المتوسط -6

  1982أبريل / نيسان3    )جنيف(االعتماد 
 1986مارس / آذار23    *بدء النفاذ
 22: ، األطراف 11: الموقعون      :الحالة
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 )بروتوكول بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي( البروتوكول المعني بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط -7

  1995يونيه / حزيران10   )برشلونة(االعتماد 
  32 طبقا للمادة 1980وتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة لعام ، حل محل بر1999يناير / كانون األول12    *بدء النفاذ
 14: ، األطراف 17: الموقعون      :الحالة

 
 )بروتوكول عرض البحر( بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغالل الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية -8

 1994أكتوبر / األول تشرين14    )مدريد(االعتماد 
 لم يبدأ نفاذه بعد

  4: ، األطراف11: الموقعون      :الحالة
 
 
 )بروتوكول النفايات الخطرة( بروتوكول بشأن منع تلوث البحر المتوسط بواسطة نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود -9

  1996أكتوبر / تشرين األول1    )إزمير(االعتماد 
 لم يبدأ نفاذه بعد

  5: ، األطراف11: الموقعون      :الحالة
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  ،Corrado Cliniبيان الدكتور 
 المدير العام

  وزارة البيئة واألراضي، إيطاليا
 2005نوفمبر / تشرين الثاني8بورتوروز، 

 
  

  ، حضرات المندوبين الموقرين،Podobnikالسيد الوزير 
  

وأود أن أعرب أوال عن تمنياتي       .  تماع الذي تستضيفه حكومة سلوفينيا    يشرفني ويسعدني أن أحضر االج    
 الذي سيترأس مكتب اتفاقية     Podobnikوال يساونا الشك بأن السيد الوزير       .  بالنجاح لرئيس المكتب الجديد   

العملي برشلونة سيقوم بالتصدى للتحديات المتزايدة التي تواجه البحر المتوسط وال سيما المهمة الكبرى للتنفيذ               
  .والفعال الستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة

  
إن التكامل بين تدابير حماية     .  إننا نشهد حاليا لحظة خاصة، فقد زاد القلق بشأن القضايا البيئية أكثر فأكثر             

رورية البيئة والسياسات االجتماعية واالقتصادية التقليدية، على المستويين الوطنى والدولي، يعتبر أداة ض             
لقد حددت قمة جوهانسبيرج أهداف وبرامج تكامل األبعاد البيئية في االستراتيجيات           .  لتحقيق هدف بيئة أنظف   

االنمائية والتسليم بالدور االيجابي والضروري لمجتمع األعمال للربط بين التنمية االقتصادية وحماية البيئة               
  .البيئة والتنميةلقد إنتهت إلى األبد نظرية الصراع بين . بطريقة أفضل

  
وفي إطار الوعي الدولي ونتيجة لموقعها االستراتيجي، قامت إيطاليا بدور قيادي كجسر بين االتحاد األوروبي               

لقد كانت فترة السنتين للرئاسة اإليطالية التفاقية برشلونة حاسمة في زيادة الوعي فيما بين               .  والبحر المتوسط 
عم االبتكار التكنولوجي والتعاون البيئي الدولي، من خالل مجتمع           األطراف المتعاقدة بشأن الحاجة إلى د      

األعمال والمجتمعات المحلية والمؤسسات المالية متعددة األطراف والمجتمع المدني الهادفة إلى النمو                
  .في بلدان جنوب البحر المتوسط" المستدام"االقتصادي

  
السنوات، مع أمانة خطة عمل البحر المتوسط، هي         لقد كانت األمثلة الملموسة للعمل التي نفذت خالل تلك           

استراتيجية البحر المتوسط للتنمية     " طرفا متعاقدا في االتفاقية على وضع          21تنسيق الجهود فيما بين      
" الشراكة االستراتيجية للنظام اإليكولوجي البحري الكبير للبحر المتوسط       "والموافقة عليها وإطالق    "  المستدامة

ومرفق البيئة العالمية والدعم المالي المقدم إلى خطة عمل البحر المتوسط للتقييم الخارجي              مع البنك الدولي    
  .وبدأ نفاذ بروتوكول حاالت الطوارئ واالنتهاء من خطط العمل الوطنية

  
وأخيرا وليس آخرا، كان إعادة تركيز مركز األنشطة اإلقليمية الستشعار البيئة عن بعد الموجود في باليرمو                 

  .هما جداحدثا م
  

ونحتفل هذا العام بالذكرى الثالثين لخطة عمل البحر المتوسط؛ ونستقبل عهدا جديدا للخطة ولمنطقة البحر                 
ولهذا، أصبح من الضروري فهم كيف يمكن أن تعمل خطة عمل البحر المتوسط وعناصرها                 .  المتوسط

  .بطريقة أكثر فعالية في سياق دولي متغير
  

البحر المتوسط في المستقبل ينبغي أن تكون تنفيذ األهداف الواردة في استراتيجية   وأعتقد أن أولوية خطة عمل      
وال يمكننا اعتبار   .  البحر المتوسط للتنمية المستدامة، مثل تحسين موارد المياه واالستخدام المستدام للطاقة            

التنفيذ :   نحو رسالة أكثر قوة    ومن اآلن علينا التحرك   .  الموافقة على االستراتيجية نقطة النهاية، بل نقطة البداية       
  .الفعال لالستراتيجية

  
. وإذا لم ندعمها باألفعال، ال يمكن لالسترتيجية وحدها ضمان النمو االقتصادي المستدام لبلدان البحر المتوسط              

إن االستراجية نفسها تدعو البلدان والمؤسسات الدولية والقطاعات الخاصة والمفوضية األوروبية للقيام بأعمال             
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ووضع مشروعات عملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل مجال من المجاالت السبعة للعمل التي تم                 
  .تحديدها

  
الذي نعتبرة من األولويات من خالل مبادرة من النوع الثاني            "  الطاقة"لقد ساهمت إيطاليا في تنفيذ هدف        

MEDREPى االنضمام والتعاون معنا وتدعو البلدان األخرى، غير األطراف في المبادرة، إل.  
  

وفي الحقيقة، تضاعف استهالك الطاقة في بلدان البحر المتوسط، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الوقود                   
وخالل السنوات القليلة الماضية، سجلت بلدان جنوبي وشرقي منطقة البحر          .   سنة الماضية  30الحفري، طوال   

مرصد البحر المتوسط   وطبقا لبيانات   .  ة في الطلب على الطاقة    المتوسط نموا كبيرا في عدد السكان مع زياد       
وسوف يزداد  .  2020 مليون نسمة بحلول عام      323، سوف يزداد عدد السكان في هذه المنطقة إلى           للطاقة

  .2020 مليون نسمة بحلول عام 250 إلى 2000 مليون نسمة في عام 150النمو السكاني الحضري من 
  

فقد وضعنا مع مرصد البحر المتوسط للطاقة ومركز        :   العمل في هذا االتجاه    ، بدأنا MEDREPوفي شراكة   
MEDREP"     التي توفر تحليال لـ      "  2020توقعات لعامRE         2020 في بلدان شمال أفريقيا حتى عام .

، أكدت التوقعات على أكثر القضايا أهمية التي تحتاجها هذه البلدان           REوباالضافة إلى ملف عن مشروعات      
 لكي تسير على طريق التنمية المستدامة وتحقق أهداف استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة              والمنطقة

  .بشأن الطاقة
  

وبغض النظر عن االستراتيجية، هناك مسأئل مهمة أخرى نحتاج إلى مواجهتها في السنوات القادمة، مثل تنفيذ   
  .خطط العمل الوطنية

  
مة خطة عمل البحر المتوسط بصورة عامة، نعتقد أن من الضروري             ولكي نوفر الزخم لالتفاقية ولمنظو    

التركيز على تنفيذ أعمال ملموسة مكرسة لتعزيز االبداع التكنولوجي والتعاون البيئي الدولي من خالل اشراك               
 مجتمع األعمال والمجتمعات المحلية والمؤسسات المالية متعددة األطراف والمجتمع المدني الهادفة إلى تحقيق            

  . النمو االقتصادي المستدام في بلدان جنوبي البحر المتوسط
  

: ونحتاج إلى المرونة والقدرة على تكييف خطة عمل البحر المتوسط في سياق متعدد األطراف  يتطور دائما                
 إلى  2020من مبادرة جديدة اقترحتها المفوضية األوروبية بشأن إزالة تلوث البحر المتوسط بحلول عام                 

وهناك ضرورة لكي تضم خطة عمل البحر       .  ق البيئة العالمية بشأن فرص الشراكة االستراتيجية      مبادرة مرف 
المتوسط صفوفها وتقيم شراكة مع المؤسسات الرئيسية األخرى في المنطقة مثل مرفق البيئة العالمية والبنك                

  .الدولي والمفوضية األوروبية
  

لتعزيز مفهوم الشراكة بين المؤسسات العامة الوطنية والدولية        لقد بدأت الحكومة اإليطالية العمل بهذه الطريقة        
  .والقطاع الخاص، في المنابر متعدد األطراف والثنائية

  
وفضال عن ذلك، شجعت الحكومة اإليطالية مبادرات كثيرة للتعاون البيئي مع الجزائر والمغرب وتونس                 

وهي تمثل كتلة مهمة للحوار     .  األسود وليبيا ومصر وإسرائيل واألردن وكرواتيا وسلوفينيا وصربيا والجبل        
  .بين ثقافات متنوعة في إطار الهدف المشترك للتنمية المستدامة

  
لقد كانت جميع المبادرات التي أطلقناها ودعمناها       .  وبالرغم من االختالفات الثقافية، كانت فعالية تعاوننا رائعة       
  . نتقاسم مسؤولية مشتركة من أجل حماية كوكبنامصممة على نحو مشترك مع شراكائنا مؤمنين بفكرة أننا

  
لقد واجهنا التحدى الذي جعل إيطاليا، باعتبارها بلد عضو في مجموعة الثمانية، تلتزم بواجبات ثقيلة أكثر من                 

ويتطلب هذا أعماال ملموسة لنقل المعرفة ولدعم قدرة اإلدارة المحلية على إدارة            .  بلدان جنوبي البحر المتوسط   
وبمعني آخر، لقد ألزمنا أنفسنا بوضع مشروعات على نحو مشترك للتنمية طويلة             .   الطبيعية والبيئة  الموارد
  .األجل

  
  .وفي الختام، آمل أن تسمح هذه األيام بتحقيق تقدم أكثر وملموس في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة
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  المرفق السابع
  )متواصل(

  
  الكلمة االفتتاحية

  تخطيط المكانيلوزير البيئة وال
  لجمهوية سلوفينيا

  Janez Podobnikصاحب السعادة السيد 
  2005نوفمبر / تشرين الثاني8بورتوروز، 

  
  

أصحاب السعادة رؤساء الوفود والسادة أعضاء الوفود ممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير               
خطة عمل البحر المتوسط والضيوف     /لبيئة وممثلي برنامج األمم المتحدة ل     Mifsudالحكومية وعزيزي السيد    

  الكرام وأخيرا ممثلي الصحافة األعزاء،
  

إن من دواعي سروري أن أرحب بكم هنا في أقصي الجزء الشمالي من البحر المتوسط، عند منعطف جبال                   
  .األلب وديناريد، في اإلقليم اإليكولوجي للبحر األدرياتيكي

  
 على البيئة البحرية، أصبحت الحياة في البحر مهددة بالخطر ونتيجة لذلك            إنه نتيجة للضغوط المتزايدة والتأثير    

إننا على وعي بأننا المسؤولين عن وقف االتجاهات السلبية، ولهذا          .  تتدهور نوعية الحياة في المناطق الساحلية     
  .نبحث عن شركاء لصياغة تحالفات

  
 عاما في تكامل األمم والثقافات      30حدة للبيئة خبرة    يتوفر لخطة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج األمم المت        

لتحقيق الهدف المشترك على طول بحرنا المشترك، وهذا الهدف هو صيانته صيانة جيدة في حالة بيئية                   
  .صحية

  
من خالل اعتماد   :  إن االجتماع العادي الرابع عشر لألطراف في اتفاقية برشلونة له رسالة خاصة جدا               

كيف نكتبه، يعتمد   :  متوسط للتنمية المستدامة نفتح فصال جديدا لتعزيز التعاون اإلقليمي         استراتيجية البحر ال  
  .علينا، الحاضرين هنا، وبالطبع كيف ننفذه

  
  .ولهذا، أتمني لكم جميعا النجاح وتحقيق عمل بناء من أجل أعمال فعالة في المستقبل نستفيد منها جميعا
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  المرفق السابع
  )صلمتوا(

  
  Paul Mifsudبيان منسق خطة عمل البحر المتوسط، السيد 

  إلى الجلسة االفتتاحية
  لالجتماع الرابع عشر لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة

  2005نوفمبر / تشرين الثاني8بورتوروز، 
  

   Podobnikصاحب السعادة السيد الوزير 
  أصحاب السعادة

  السادة المندوبين الموقرين
  وسادتيسيداتي 

  
  .يسعدني أن أرحب بكم إلى االجتماع الرابع عشر لألطراف في اتفاقية برشلونة

  
.  على انتخابكم رئيسا لهذا االجتماع ورئيسا للمكتب        Podobnikأود أوال أن أقدم تهانئي إلى السيد الوزير          

بلة لتنفيذ المقررات التي    ونتطلع في األمانة إلى العمل معكم ومع األعضاء الجدد للمكتب في فترة السنتين المق             
  .سيتخذها هذا االجتماع

  
أود أن أتقدم بالشكر إلى حكومة جمهورية سلوفينيا وإلى السلطات المحلية في بورتوروز التي تستضيفنا وعلى           

وال نتطلع إلى األيام    .  الترتيبات الممتازة التي قدمتها إلى اجتماعنا وعلى الضيافة الحارة التي قدمت لنا             
  .ن النقاش المهم فحسب، بل أيضا إلى التمتع بهذا البلد الجميلاألربعة م

  
وإذ أتكلم على أساس شخصي، يسعدني أن أخاطب أول اجتماع لألطراف المتعاقدة بصفتي منسق خطة عمل                 

ويراودني األمل أن أكون أهال لتوقعاتكم وأن ألبي        .  فهذا شرف لي أن أعين في هذا المنصب       .  البحر المتوسط 
  .ي عهد به المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة إليالتحدى الذ

  
في االجتماع األخير لألطراف المتعاقدة في كاتانيا، عهد إلى أمانة وعناصر خطة عمل البحر المتوسط                  
المختلفة عددا من المهام تتسم بالتحديات لتنفذ على أساس التوصيات التي تمت الموافقة عليها في ذلك                    

  .ولهذا، أعتقد أن من المناسب أن أقدم موجزا عن أهم النتائج التي تحققت خالل السنتين الماضيتين. االجتماع
  

وأعدت .  2004لقد بدأ نفاذ اتفاقية برشلونة المعدلة وبروتوكول المنع وحاالت الطوارئ الجديد في عام                 
سط والمفوضية األوروبية على    واتفقت خطة عمل البحر المتو    .  استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة    

وتم االنتهاء من مشروع مرفق البيئة العالمية لتحديد األعمال ذات األولوية لوضع              .  برنامج عمل مشترك  
وتنفيذ برنامج العمل االستراتيجي للبحر المتوسط بنجاح وتمت الموافقة على الشراكة االستراتيجية لمرفق               

وتم .  ر المتوسط خطط عمل وطنية للتصدى لمصادر التلوث البري         وأعدت جميع بلدان البح   .  البيئة العالمية 
. وتم نشر تقرير البيئة والتنمية     .  االنتهاء من استراتيجية لتنفيذ بروتوكول المنع وحاالت الطوارئ الجديد          

وأعد مشروع نص لبروتوكول اإلدارة     .  وتواصل التقدم في تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي للتنوع البيولوجي        
وتم تنفيذ تقييمات لخطة عمل البحر المتوسط ومركز األنشطة اإلقليمية الستشعار           .  تكاملة للمناطق الساحلية  الم

  .البيئة عن بعد ومركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف ونظمت جائزة بيئة البحر المتوسط
  

شلونة بما في ذلك التي تتناول      وتحقق تقدم أيضا فيما يتعلق بوضع آليات لتنفيذ األحكام األخرى التفاقية بر            
  .المسؤولية والتعويض واالمتثال واإلبالغ
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وفي نفس الوقت، تواصل إقامة الشراكات ودعمها وال سيما مع المفوضية األوروبية وكذلك مع البرامج                  
والمنظمات اإلقليمية والعالمية بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات الحكومية الدولية                 

  .والمنظمات غير الحكومية
وخالل اجتماع اليوم سوف نناقش برنامج العمل لفترة السنتين المقبلة على أساس التوصيات المعروضة أمامكم   

. سبتمبر الماضي /التي تمت الموافقة عليها في اجتماع جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط في شهر أيلول              
  .ليها رسميا هذا االجتماعوتحتاج هذه التوصيات اآلن إلى أن يوافق ع

  
وكما هي العادة خالل اجتماع األطراف المتعاقدة، سيعقد غدا الجزء الوزاري الذي سوف تناقش خالله أربعة                

  .موضوعات كان المكتب قد وافق عليها
  

وعقب استنتاج تمرين التقييم الخارجي للخطة الذي       .  األول هو توجه خطة عمل البحر المتوسط في المستقبل        
 بناء على توصية محددة الجتماع كاتانيا، ساد الشعور أنه عند إعداد االجتماع االستثنائي لجهات اتصال                 نفذ

خطة عمل البحر المتوسط المقترح العام القادم، ينبغي على األطراف المتعاقدة أن تتاح لها الفرصة لالعراب                 
 اآلراء التي يجرى االعراب عنها      وستكون.  عن أنفسها بشأن توجه خطة عمل البحر المتوسط في المستقبل          

خالل المناقشات أساس اختصاصات االجتماع االستثنائي التي ينبغي أن تؤدى إلى وضع رؤية جديدة واتجاها               
استراتيجيا للعقد القادم لكي تصبح خطة عمل البحر المتوسط في موقف يمكنها من االستجابة إلى تحديات                  

ع األخذ في االعتبار التطورات األخيرة على المستويات الدولية ودون          التنمية المستدامة في البحر المتوسط م     
ويحضرني اآلن بشكل خاص االستراتيجية البحرية      .  اإلقليمية واإلقليمية وال سيما في داخل االتحاد األوروبي       

  .2020ومبادرة المفوضية األوروبية إلزالة تلوث البحر المتوسط بحلول عام 
  

حر المتوسط للتنمية المستدامة التي تعرض على هذا االجتماع للموافقة عليها،             وعقب وضع استراتيجية الب   
وبالرغم من أنها   .  سيكون التحدى الرئيسي في السنوات القادمة هو تنفيذها وال سيما على المستوى الوطني             

ن أجل  إطار عمل واستراتيجية غير ملزمة، ينبغي على هذا االجتماع أن يوفر لها الدعم السياسي القوي م                 
  .تنفيذ أهداف االستراتيجية وتوجهاتها وأعمالها المقترحة

  
لقد كان إعداد   .  وبالمثل، انتم مدعوون للموافقة على خطط العمل الوطنية للتصدى للتلوث من مصادر برية             

. خطط العمل الوطنية الهدف األعلي لبرنامج العمل االستراتيجي في سياق تنفيذ بروتوكول المصادر البرية              
وهذا شيئ مهم جدا بالنظر للشراكة االستراتيجية الجديدة         .  وضعت جميع البلدان خطط عملها الوطنية      فقد  

  .للنظام اإليكولوجي البحري الكبير للبحر المتوسط الذي وافقت عليها أمانة مرفق البيئة العالمية
  

على أساس خطة عمل إدارة     و.  ويتناول البند األخير في جدول أعمال الجزء الوزاري مسألة التنوع البيولوجي          
فقمة البحر، فأنتم مدعوون أيضا القتراح مبادرات منسقة لحماية فقمة البحر المتوسط، وهو نوع نادر على                  

  . وشك االنقراض
  

وينبغي أن يتوج عمل األربعة أيام من المناقشة اعتماد إعالن بورتوروز الذي يوفر أهدافا استراتيجية العتماد                
متوسط للتنمية المستدامة وتنفيذ خطط العمل الوطنية وتوجه خطة عمل البحر المتوسط في             استراتيجية البحر ال  

  .المستقبل وصيانة فقمة البحر
  

  سيدي الرئيس،
  

فهذه السنة هي الذكري الثالثين لخطة عمل       .  إن اجتماع األطراف المتعاقدة يعقد في لحظة خاصة من الزمن         
 دولة ساحلية اتفقت على التعاون على المستوى اإلقليمي         16قبل  البحر المتوسط التي بدأت في برشلونة من        

 بلدا من بلدان حوض البحر      21واليوم، بعد ثالثين عاما، أصبح      .  لتناول المشاكل المشتركة للتلوث البحري    
إن حقيقة أن بعد ثالثة عقود مازالت        .  المتوسط أطرافا متعاقدة في اتفاقية برشلونة مع الجماعة األوروبية         

لقد بينت خطة عمل البحر المتوسط أن بلدان المنطقة يمكنها العمل           .  لية جارية بقوة هو انجاز في حد ذاته       العم
. معا لفائدة المنطقة ويمكن أن تقوم البيئة بدور عامل موحد التخاذ إجراءات عملية بشأن الشواغل المشتركة                

 لخطة عمل البحر المتوسط وجعلها أكثر       وينبغي بذل كل جهد الستدامة هذه العملية وتعزيز القوة السياسية          
فعالية وذات عالقة بالبلدان في المنطقة ودعم االحساس بالصداقة والتعاون الذي ميز دائما العالقات مع خطة                

  .عمل البحر المتوسط
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  .أشكركم على حسن استماعكم وأتمني الجتماعكم النجاح

  .وشكرا لكم
  
  

  المرفق السابع
  )متواصل(

  
  كلمة 

  يئة والتخطيط المكانيوزير الب
  لجمهوية سلوفينيا

  Janez Podobnikصاحب السعادة السيد 
  إلى الجزء الوزاري من االجتماع

  2005نوفمبر / تشرين الثاني8بورتوروز، 
  

  
أصحاب السعادة رؤساء الوفود والسادة أعضاء الوفود ممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير               

خطة عمل البحر المتوسط والضيوف     / وممثلي برنامج األمم المتحدة للبيئة     Mifsud  الحكومية وعزيزي السيد  
  الكرام والصحفيين،

  
إن من دواعي سروري أن أرحب بكم هنا في أقصي الجزء الشمالي من خليج البحر المتوسط، في اإلقليم                    

ات واقتصادات ودول، كما    يمثل هذا اإلقليم تقاطع حضار    .  اإليكولوجي حيث تلتقي جبال األلب وجبال ديناريد      
  :Fernand Braudelكتب مرة الكاتب المعروف 

  
وهو ليس بحرا   .  وهو ليس منظرا طبيعيا واحدا ولكنه مناظر طبيعية كثيرة        .  إن البحر المتوسط ألف شئ معا     "

إن البحر  .  وليس حضارة واحدة ولكنه سلسلة من الحضارات واحدة بعد األخرى          .  واحدا ولكنه بحار كثيرة   
وسط هو تقاطع طريق قديم، إلتقي كل شئ في مياهه طوال آالف السنين ، محدثا اضطرابا ولكنه أغني                   المت

  ".تاريخه
  

إن المبادرة المثالية التي أنشأت خطة عمل البحر المتوسط وتقليدها طوال ثالثين عاما تمثل دون شك جسرا                  
ية للبحر المتوسط في االهتمام بالحفاظ على       لقد اتحدت جميع  الدول الساحل     .  وجزء مهما للتاريخ الذي نتقاسمة    

بالمعني المادي واالجتماعي   (موارد بحرية صحية هي أساس االقتصاد اإلقليمي وتحمل اآلثار الثقافية المهمة            
  ).والذهني

  
ولألسف، تتعرض المناطق البحرية والساحلية إلى تغييرات مكثفة أكثر فأكثر نتيجة لضغوط وتأثيرات التنمية              

  .وتتدهور نوعية الحياة مما يضر جميع من يعيشون هناك.  نحو القطاعاتالموجهة
  

وتؤدى االتجاهات أعاله إلى استنتاج أن الدور الذي تقوم به خطة عمل البحر المتوسط في تنفيذ السياسة                    
ومع ذلك، دون خطة عمل البحر       .  االنمائية لدول البحر المتوسط ضعيفا ويمكن بالتأكيد أن يكون أقوى           

  .وسط ستكون حالة البيئة البحرية والمناطق الساحلية أسوأ بالتأكيد، ما لم تكن أكثر تدهوراالمت
  

والحقيقة أن دور خطة عمل البحر المتوسط يتحدد بناء على أعمال أعضائها، األطراف المتعاقدة في اتفاقية                 
متعاقدة في بورتوروز،   فهي نحن، المجتمعون هنا في االجتماع العادي الرابع عشر لألطراف ال            .  برشلونة

  .المسؤولين عن تحسين المناهج والممارسات المختلفة
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وتعتقد سلوفينيا أن التشاور والتعاون وتنسيق الخطط االنمائية هي الطريقة الوحيدة لتحقيق التنمية المستدامة               
على المستوى دون   إن التعاون وخطط التنمية الشاملة      .  وإيالء االهتمام باستخدام الموارد البحرية المشتركة     

  .اإلقليمي مسألة رئيسية مهمة للتنمية العامة والتقدم في المنطقة
  

وخالل فترة الرئلسة لمدة السنتين، ستعمل سلوفينيا على دعم التعاون على جميع األصعدة لتحقيق التنمية                  
 الشاملة للموارد   ونرى فرصا كبيرة في البحث عن التآزرات في ميدان اإلدارة         .  المستدامة في البحر المتوسط   

إن نوعية العمل الذي تم حتى اآلن والمواد التي صيغت في إطار عملية برنامج األمم المتحدة                   .  البحرية
ولهذا، أعتقد  .  خطة عمل البحر المتوسط وكذلك برامج االتحاد األوروبي تمكننا من تحقيق تلك األهداف            /للبيئة

دة في اتفاقية برشلونة يجرى في عشية الذكرى الثالثين          أن االجتماع العادي الرابع عشر لألطراف المتعاق       
خطة عمل البحر المتوسط وقمة االتحاد األوروبي التي تتصادف مع الذكري             /لبرنامج األمم المتحدة للبيئة   

نوفبر في برشلونة قد ال تكون      /العاشرة للشراكة األوروبية المتوسطية التي تقع في نهاية شهر تشرين الثاني           
فنحن، المجتمعون هنا في بورتوروز، المسؤولين عن االنجاز االنمائي الذي يؤدى إلى تحسين      .  مجرد مصادفة 

وآمل أن يعكس إعالن بورتوروز الروح       .  نوعية الحياة في سواحل البحر المتوسط لنا وألجيال المستقبل         
  .الضرورية للعمل

  
  .أتمني لكم عمال ناجحا

  
  .واشكركم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



UNEP(DEPI)/MED IG.16/13 
Annex VII 
Page 9 

  
  
  
  
  
  
  
  

  المرفق السابع
  )متواصل(

  
  كلمة 

   Veerle Vandeweerdالدكتورة 
  برنامج العمل العالمي/منسقة برنامج األمم المتحدة للبيئة

   المدير التنفيذي Klaus Toepferنيابة عن الدكتور 
  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

  2005نوفمبر / تشرين الثاني8بورتوروز، 
  
  

   Podobnik الوزير صاحب السعادة السيد
  أصحاب السعادة السادة الوزراء ورؤساء الوفود الموقرين 

  السادة أعضاء الوفود المحترمين 
  سيداتي وسادتي

  زمالئي
  صباح الخير،

  
  

 المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة واألمين العام المساعد لألمم           Klaus Toepferنيابة عن الدكتور    
لقد .   ويشرفني أن أتوجه بهذه الكلمة إلى االجتماع العادي الرابع عشر لألطراف المتعاقدة             المتحدة، يسعدني 

لقد كانت من   .   أن انقل إليكم تحياته وأفضل تمنياته باجتماع ناجح         Klaus Toepferطلب مني الدكتور    
 يعتبرها منارا   دواعي سروره أن يكون حاضرا هنا بمناسبة الذكري الثالثين لخطة عمل البحر المتوسط الذي             

وطلب .  ومحددا لجدول أعمال البحار اإلقليمية األخرى، ولكن لسوء الحظ حالت ظروف غير متوقعة حضوره             
  .مني أن أقدم إليكم اعتذاره الخالص

  
، على انتخابكم رئيسا لمكتب األطراف المتعاقدة وأن        Podobnikهل لي أوال أن أتقدم بالتهاني إليكم، الوزير         

لكم حكومة سلوفينيا، على استضافة هذا االجتماع المهم، وإنني على يقين من أن تحت                أشكركم، ومن خال  
توجيهكم، وكذلك أعضاء المكتب، سوف تتكلل أمانة خطة عمل البحر المتوسط بالنجاح في جعل فترة السنتين                

:  فترق طرق وبعد ثالثين عاما، أصبحت الخطة في م      .  القادمة فترة يذكرها تاريخ خطة عمل البحر المتوسط       
  .سيكون العامان القادمان مهمين في تحديد مستقبل خطة عمل البحر المتوسط

  
وسوف أعود إلى هذا التحدي فيما بعد، ولكن اسمحوا لي أوال أن أعرب عن شكري العميق وشكر وتقدير                    

 البحر  ، لدعمه القوي لخطة عمل     Corrado Cliniبرنامج األمم المتحدة للبيئة للرئيس السابق، الدكتور          
 فهي مسالة   – تحتاج إلى أي شرح      Cliniوال أعتقد أن تفاني وقيادة الدكتور       .  المتوسط خالل رئاسة إيطاليا   

 مؤيد قوي وصديق مخلص لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وهو           Cliniالدكتور  إن  .  مسلم بها إقليميا ودوليا   
ون كلل من أجل األعمال، بدال من        صوت معترف به وقوي في المجتمع الدولي البيئي ومن الداعين د            

  .Cliniشكرا لك يا دكتور . الكلمات
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لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، يسعدني أن أحتفل معكم بالذكري         وإذ أتكلم بصفتي رئيسة برنامج البحار اإلقليمية        
ا انضممت   معلما ومصدرا لإللهام عندم    Stefan Keskesلقد كان السيد    .  الثالثين لخطة عمل البحر المتوسط    

 20إنني فخورة أن أحتل مكانه اآلن، بعد        .   عاما 20إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة ألول مرة منذ حوالي           
وليس هناك مكان   .  عاما، وتتاح لي الفرصة والتحدي لقيادة برنامج البحار اإلقليمية العالمي إلى آفاق جديدة             

ومنذ إنشاء خطة عمل البحر     .  نامج البحار اإلقليمية  أفضل لبدء هذا غير هنا في البحر المتوسط حيث بدأ بر           
 بحرا إقليميا،   17 بلدا يشملها    140واآلن هناك   .  ، واصل برنامج البحار اإلقليمة تقدمه     1975المتوسط في عام    

 سنة الماضية، حيث    30ويحق للبحار اإلقليمية أن تفخر باالنجازات الكثيرة خالل          .  آخرها كان بحر قزوين   
  .متوسط مثاال مشرقايمثل البحر ال

  
فخالل سنوات، كان برنامج البحار اإلقليمية جوهرة في تاج برنامج األمم المتحدة            .  ولكن، هناك تحديات فعلية   

، في مؤتمر   1972ومر الوقت، وفي عام     .  لقد كان أول برنامج لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بعد إنشائه         .  للبيئة
. وفي ريو كانت البيئة على جدول األعمال       .  ة على جدول األعمال   استوكهولم، كان التحدي هو وضع البيئ     

وفي جوهانسبيرج، لم يشك أحد في أن البيئة شرط          .  وكان التحدي إيجاد الصلة الحرجة بين البيئة والتنمية        
 كيف يمكن تكامل البيئة في جميع العمليات         – ومازال   –أساسي من أجل التنمية المستدامة، وكان التحدي         

البيئة من : وفي مصطلحات برنامج األمم المتحدة للبيئة، كيف يمكن ضمان       .  ية واالجتماعية واالنمائية  االقتصاد
  .أجل التنمية

  
لم تكن البحار اإلقليمية دائما في مركز صدارة نمو برنامج األمم المتحدة للبيئة،             .  دعونا نكون أمناء مع أنفسنا    

وهذا هو مفترق الطرق    .  البيئة من أجل التنمية   :   األولي بالرغم من أنها تصدرت تطور البرنامج في مراحله       
، والتحرك بها أبعد من ميدان البيئة المجردة إلى     21كيف ندخل البحار اإلقليمية في القرن       :  الذي نحن فيه اآلن   

ساحة التنمية المستدامة، دون أن تهدف إلى احتواء الجميع، حيث أن طابع احتواء الجميع، أن تكون متفرقة                  
  .بها الضعف وال تحقق أي تأثيرات حقيقيةويشو

  
ومن المأمول أن تعطي المناقشات الوزارية      .  لقد بدأت خطة عمل البحر المتوسط العملية منذ سنوات مضت         
إدخال البحار اإلقليمية في    " وهو ما نسميه     –في هذا االجتماع، بناء على الوثائق المتاحة، دفعة إلى األمام            

  ".21القرن 
  

إن البيئة ليست مناظرة للتنمية المستدامة، ولكن التنمية المستدامة          .   جديد ليست مهمة بسيطة    إن رسم مسار  
واآلن، كيف يمكن للبحار اإلقليمية أن تدرك هذه الحقيقة الجديدة دون أن تمتد خارج              .  دون البيئة ليست ممكنة   

ل التي تتناول النقل والسياحة     قدرات حدودها؟ وأين تنتهي البيئة؟ وأين تبدأ مهمات الوزارات األخرى، مث           
والطاقة؟ معروض أمامكم مجموعة من الوثائق الجيدة تشير إلى طريق يؤدى إلى األمام، بما في ذلك                    

والسؤال .  استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، التي قد ترغبون في اعتمادها خالل هذا االجتماع              
همة خطة عمل البحر المتوسط في تنفيذ االستراتيجية الواسعة         كيف يمكننا أن نحدد مسا    :  المطروح علينا هو  

  لهذه المنطقة؟ وكيف يمكننا تحديد حدود ومسؤوليات ما سنقوم بفعله في السنوات العشر القادمة؟
  

والمثال اآلخر لوثيقة استراتيجية أمامكم هو تقييم خطة عمل البحر المتوسط، التي تحتوى على مقترحات قيمة                
إن الخطة تحتاج إلى رؤية جديدة وواقعية وغنية لتطورها في المستقبل، مع األخذ في                .  يتهاتعمل على تقو  

 في أغلب األحيان أقوياء ولديهم      –االعتبار أن منذ إنشائها إنضم عاملون فاعلون كثيرون إلى ميدان البيئة             
خرين هؤالء؟ كيف   كيف تتفاعل الخطة مع العاملين اآل     .  موارد متاحة أكثر من خطة عمل البحر المتوسط        

يمكن االستفادة إلى أقصي حد من قوتها المقارنة لتوجيه األنشطة البيئية بطريقة منسقة لكامل حوض البحر                 
المتوسط؟ وكيف تضمن أقصي أثر لمواردها المحدودة المتوفرة لديها؟ إن تقرير البيئة والتنمية الذي نشر                 

حتوى على مزيد من الثراء الفكري، ومهد الطريق         األسبوع الماضي في باريس ووضعته الخطة الزرقاء ي        
  .نحو بناء رؤية واقعية، قد تكون نقطة بداية لمداوالتكم

  
بالرغم من  .  وإذا وضعنا التأمالت المفاهيمية جانبا للحظة، نجد أن هناك قضايا فورية يتعين التصدى لها               

منطقة، وبالرغم من الخطوات الكبيرة     انجازات خطة عمل البحر المتوسط والعاملين الفاعلين اآلخرين في ال          
في اإلدارة البيئية المتحققة في جميع البلدان المطلة على البحر، مازالت مستويات التلوث مرتفعة ويتواصل                

وللتصدى لهذا، أطلق االتحاد األوروبي مبادرة تهدف إلى إزالة تلوث البحر المتوسط بحلول             .  تدهور السواحل 
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ويمكن لخطة عمل البحر المتوسط وأمانتها       .  ة ومطلوبة ومكلفة دون شك    وهي مبادرة عظيم  .  2020عام  
البناء على ما أنجزه    .  وإحدى الطرق تبدو واضحة   .  وينبغي أن تساهم في هذه المبادرة بطريقة استباقية وفعالة        

ار في  وتجرى حاليا مناقشات في مرفق البيئة العالمية لبدء شراكة استراتيجية مع تركيز على االستثم             .  مدبول
 مليون دوالر أمريكي مع إمكانية أن يرتفع إلى أكثر          75 شراكة ذات استثمار يبلغ أكثر من        –مكافحة التلوث   

إن المشروع الجديد لمرفق البيئة العالمية هو حول         .   مليون دوالر أمريكي في استثمارات عملية       225من  
وتحتاج أمانة  .  الشركاء على أن تفعل ذلك    إعادة تأهيل النظام اإليكولوجي للبحر المتوسط ودعم قدرة جميع           

خطة عمل البحر المتوسط إلى القيام بدور نشط في وضع هذا المشروع وتنفيذه، بما في ذلك الوساطة في                    
ويتعين على خطة عمل البحر المتوسط، مثل جميع البحار اإلقليمية، في تعاونها مع مرفق              .  الشراكات اإلقليمية 

أبعد من التحليل التشخيصي العابر للحدود وتخطيط العمل االستراتيجي لتكون            البيئة العالمية، أن تتحرك      
  .شريكا حقيقيا في االستثمار والعمل

  
ومن المنظور الشامل للبحار اإلقليمية، نأمل أن تقود خطة عمل البحر المتوسط في سياق المرحلة القادمة                  

وإنني على ثقة من ان تحول هذا المثال في طريقة          .  رىلمرفق البيئة العالمية وتبين اتجاه البحار اإلقليمية األخ       
العمل سيتلقي دعمكم وموافقتكم وأن يتاح الوقت لكم لمناقشة المرحلة القادمة للمشروع الرئيسي لمرفق البيئة                

  .العالمية بتفاصيل أكثر
  

ول الجاهزة لم تعد    إن الحل .  إن إزالة التلوث ينبغي أن يمتد من قمم الجبال إلى البحار وأن يبدأ على األرض               
إن استخدام مناهج النظام اإليكولوجي في إدارة األنشطة البشرية هو أحد أعمدة              .  تحقق التأثير المطلوب  

إن .  االستراتيجية البحرية لالتحاد األوروبي، وهي استراتيجية ساهمت فيها أمانة خطة عمل البحر المتوسط             
 وبرنامج  EUWFDي ينتظرنا، مع األخذ في االعتبار       ترجمة هذه االستراتيجية إلى أعمال هو التحدي الذ        

ولكن .  االتحاد األوروبي بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واالستراتيجية البحرية لالتحاد األوروبي           
يتعين األخذ في االعتبار أن عددا من األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة ليست دوال أعضاء في االتحاد                  

وأن دون مشاركتها وأعمالها لن يكون لتنفيذ االستراتيجية البحرية لالتحاد األوروبي أي أثر ولن               األوروبي  
ويمكن لخطة عمل البحر المتوسط باعتبارها منبرا للتعاون اإلقليمي أن تقوم بدور وسيط             .  تتحقق إزالة التلوث  

  .رئيسي
  

يتطلع برنامج  .  وسط مفترق طرق  وباختصار، حضرات الوزراء المحترمين، ليست خطة عمل البحر المت         
وندرك أن  .  البحار اإلقليمية العالمي إلى هذه المنطقة من أجل القيادة وانتقال البرنامج إلى المرحلة القادمة               

وإذا لم تكلل هذه المنطقة بالنجاح، فأي منطقة يمكن أن          .  هناك تحديات كثيرة ولكن هناك أيضا فرصا كثيرة       
  تنجح؟

  
وعلينا أن نتعرف على حدودنا ونركز      .  اضحة يشترك فيها جميع العاملين في المنطقة      إننا نحتاج إلى رؤية و    

ونحتاج إلى استخدام ودعم قوة خطة عمل البحر المتوسط، بما في ذلك منبر               .  على التداخالت المستهدفة  
  .للسياسية، لكي ينضم إلى العمل المشترك

  
ب رئيس وزراء الصين، سيعقد برنامج األمم        ، وبناء على دعوة نائ    2006أكتوبر  /في شهر تشرين األول   

 الذي يترجم بناء على مصطلح البحر       –المتحدة للبيئة االجتماع الحكومي الدولي الثاني لبرنامج العمل العالمي          
هل لي أن أدعوكم إلى انتهاز هذه الفرصة وأن           .  المتوسط، اجتماعا عالميا لبروتوكول المصادر البرية      

دأتموها هنا في بورتوروز للقيام بجرد للتقدم المحرز ونقل الدروس المستفادة إلى              تواصلوا المناقشة التي ب   
إن انتقال برنامج العمل العالمي إلى المستوى التالي من التنفيذ يتطلب تناول الكثير من نفس                .  اناطق أخرى 

  .االسئلة التي طرحتها عليكم خالل مالحظاتي االستهاللية القصيرة
  

 سنة مضت، ولذا أدعوكم     30بحر المتوسط أهم برنامج لبرنامج األمم المتحدة للبيئة منذ          لقد كانت خطة عمل ال    
  .اآلن أن تصبحوا أهم برنامج مرة أخرى

  
  .وأشكركم
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 المرفق الثامن
 

 قائمة الصحفيين المعتمدين
 
ALBANIA 
 
Ms. Valbona KURTI 
TV Arberia (Albanian National TV) 
Address: Pallati i Madh i Kultures, Tirana , Albania 
Tel.: [355] 682072091 
Fax: [355] 4253972 
E-mail: kurti_75@yahoo.com, valbonakurti@yahoo.com 
 
ALGERIA 
 
Ms. Olivia MARSAUD 
El Watan 
Address: 1, rue Bachir Attar, Algiers, Algeria 
Tel.: [213] 21 661667 
Fax: [213] 21 682187 
E-mail: olivia@afrik.com 
Website: www.elwatan.com 
 
BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
Mr. Alen JAZIC 
RTV Visoko 
Address: Hazima Dedica 33, Visoko 71300, Bosnia and Herzegovina 
Tel.: [387] 32 738644 
Fax: [387] 32 738644 
E-mail: jazicus@yahoo.com 
Website: www.rtv-visoko.ba 
 
Ms. Maja RENER 
Nezavisne Novine 
Address: Zagrebacka 20, Sarajevo 71000, Bosnia and Herzegovina 
Tel.: [387] 33 716830 
Fax: [387] 33 716860 
E-mail: majki_r@yahoo.com; dnnipcsa@bih.net.ba 
Website: www.nezavisne.com 
 
CROATIA 
 
Ms. Marina SERIC 
Vecenji List newspaper 
Address: Slavonska avenija 4, Zagreb 10000, Croatia 
Tel.: [385] 1 6300438 
Fax: [385] 1 6300676 
E-mail: marina.seric@vecernji.net; marinaseric@inet.hr 
Website: www.vecernji-list.hr 
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EGYPT 
 
Ms. Mervat FAHD-SHAFEK-TADROUS 
Al Ahram Al Arabi 
Address: Al Ahram new building (4th floor), Galaa street, Cairo, Egypt 
Tel.: [20] 2 5797869  
Fax: [20] 2 5797867 
E-mail: Mfahd20@hotmail.com 
 
Ms. Shahira MOHAMED-AHMED-AMIN 
Nile TV International 
Address: 12 el nahda street, Maadi, Cairo , Egypt 
Tel.: [20] 2 3592828 
Fax: [20] 2 5794827 
E-mail: shahira_amin@yahoo.com 
 
Ms. Somaya SAAD-EL-DINE-EL-WALILY 
Al Akhbar newspaper 
Address: 5 Ali El Gindy St., Nasr City, Cairo , Egypt 
Tel.: [20] 2 5807336/26 
Fax: [20] 2 5782510/20 
E-mail: somaya.saadeldin@gmail.com 
 
FRANCE 
 
Ms. Anne BAUER 
Les Echos 
Address: 46  rue de la Boétie, Paris 75008, France 
Tel.: [33] 1 49536573 
Fax: [33] 1 49536807 
E-mail: abauer@lesechos.fr 
Website: www.lesechos.fr 
 
Mr. Bojan KAVCIC 
Agence France Presse (AFP) 
Tel.: [386] 1 2696300 
Fax: [386] 1 2696300-20 
E-mail: marsiboj@siol.net, bojan.kavcic@afp.com 
 
GREECE 
 
Mr. Harry VAN VERSENDAAL 
Kathimerini English Edition 
Address: Ethnarhou Makariou & 2 Falireos, Athens 18547, Greece 
Tel.: 210 4808459 
Fax: 210 4808460  
E-mail: versendaal@ekathimerini.com 
Website: www.ekathimerini.com 
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ISRAEL 
 
Mr. Asaf SELINGER 
Maariv 
Address: 14 Hilel St., Jerusalem , Israel 
Tel.: [972] 2 6251151 
Fax: [972] 2 6249652 
E-mail: selinger@maariv.co.il 
 
Mr. Zafrir RINAT 
Haaretz daily newspaper 
Address: Shocken Str. 21, Tel Aviv 61001, Israel 
Tel.: [972] 3 5283859 
Fax: [972] 3 6810012 
E-mail: zafrirr@haaretz.co.il 
Website: www.haaretz.com 
 
LEBANON 
 
Mr. Khalil HARB 
Assafir 
Address: Hamra st., Assafir Building, Beirut , Lebanon 
Tel.: [961] 1350005 
Fax: [961] 1743602 
E-mail: kharb@assafir.com 
Website: www.assafir.com 
 
Ms Mayssam ZAAROURA 
Daily Star 
Address: Marine Towers - 6th floor, Rue St. Famille, Gemmayze, Beirut , Lebanon 
Tel.: [961] 1 587277 
Fax: [961] 1 561333 
E-mail: mayssam.zaaroura@dailystar.com.lb 
Website: www.dailystar.com.lb 
 
MALTA 
 
Ms. Daphne CASSAR 
Public Broadcasting Services Ltd 
Address: 75, St. Luke's Road, G'Mangia MSD 06, Malta 
Tel.: [356] 22913523 
Fax: [356] 21246691 
E-mail: daphyc@gmail.com 
 
Mr. Kurt FARRUGIA 
Union Press - it-TORCA 
Address: A41, Industrial Estate, Marsa , Malta 
Tel.: [356] 21 242996 
Fax: [356] 21 242996 
E-mail: kurt.farrugia@journalist.com 
Website: www.it-torca.com 
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Ms Vanya WALKER-LEIGH 
Sunday Times Malta 
Address: Allied Newspapers Ltd., Strickland House,St. Paul´s Street, Valletta , Malta 
Tel.: [356] 21241464 
E-mail: vanyaluc@waldonet.net.mt; vanyawalkerleigh@gmail.com 
Website: www.timesofmalta.com 
 
SERBIA AND MONTENEGRO 
 
Ms. Andrijana VUKOTIC 
Radio and Television of Montenegro 
Address: Cetinjski put bb., Podgorica 81000, Serbia and Montenegro 
Tel.: [381] 81 225137 
Fax: [381] 81 225175 
E-mail: andrijanapv@hotmail.com 
Website: www.rtcg.org 
 
SLOVENIA 
 
Mr. Lado BANDELJ 
Radio Koper 
Address: Ulica OF 15, Koper 6000, Slovenia 
Tel.: [386] 5 668 5400 
Fax: [386] 5 668 5409 
E-mail: lado.bandelj@rtvslo.si 
Website: www.rtvslo.si 
 
Ms. Elen BATISTA-STADER 
TV Koper 
Address: Ulica 15. maja 10b, Koper 6000, Slovenia 
Tel.: [386] 05 6680500 
Fax: [386] 05 6685373 
E-mail: elen.batista@rtvslo.si 
 
Loris BRAICO 
Regionalni TV Koper-Capodistria 
Address: Ulica OF 15, Koper 6000, Slovenia 
Tel.: [386] 5 668 5335 
Fax: [386] 5 668 5373 
E-mail: Loris.braico@rtvslo.si 
Website: www.rtvslo.si 
 
Primoz CEPAR 
Radio Koper 
Address: Ulica OF 15, Koper 6000, Slovenia 
Tel.: [386] 5 668 5400 
Fax: [386] 5 668 5409 
E-mail: primoz.cepar@rtvslo.si 
Website: www.rtvslo.si 
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Mr. Tomaz GERDEN 
Radio Slovenija 
Address: Tavčarjeva 17, Ljubljana 1550, Slovenia 
Tel.: [386] 475 2313 
Fax: [386] 475 2399 
E-mail: tomaz.gerden@rtvslo.si 
Website: www.rtvslo.si 
 
Ms. Katja GLESCIC 
Primorske novice 
Address: Ulica OF 12, Koper 6000, Slovenia 
Fax: [386] 5 664 8110 
E-mail: katja.glescic@prim-nov.si 
Website: www.prim-nov.si 
 
Ms. Barbara HREN 
Slovenska Tiskovsna Agencija (STA) 
Address: Tivolska 50, Ljubljana 1000, Slovenia 
Tel.: [386] 1 24 10 100 
Fax: [386] 1 43 42 970 
E-mail: Barbara.hren@sta.si; gospodarstvo@sta.si 
Website: www.sta.si 
 
Mr. Andrej KLEMENCIC 
Slovenska Tiskovsna Agencija (STA) 
Address: Tivolska 50, Ljubljana 1000, Slovenia 
Tel.: [386] 1 24 10 100 
Fax: [386] 1 43 42 970 
E-mail: Andrej.klemencic@sta.si 
Website: www.sta.si 
 
Mr. Franc KRANJC 
Primorski utrip 
Address: Obala 115, Portoroz 6320, Slovenia 
Tel.: [386] 5 6777 140 
Fax: [386] 5 6777 139 
E-mail: informa.portoroz@siol.net 
 
Zlata KRASOVEC 
Kmečki glas 
Address: Zelezna c. 14, Ljubljana 1000, Slovenia 
E-mail: zlata.krasovec@czd-kmeckiglas.si 
Website: www.kmeckiglas.com 
 
Ms. Alenka PENJAK 
Primorske novice 
Address: Ulica OF 12, Koper 6000, Slovenia 
Tel.: [386] 5 664 8101 
Fax: [386] 5 664 8101 
E-mail: Alenka.penjak@prim-nov.si 
Website: www.prim-nov.si 
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Mr. Marko RIHTER 
Regionalni TV Koper-Capodistria 
Address: Ulica OF 15, Koper 6000, Slovenia 
Tel.: [386] 5 668 5335 
Fax: [386] 5 668 5373 
Website: www.rtvslo.si 
 
Mr. Edvard RIHTER 
Regionalni TV Koper-Capodistria 
Address: Ulica OF 15, Koper 6000, Slovenia 
Tel.: [386] 5 668 5335 
Fax: [386] 5 668 5373 
Website: www.rtvslo.si 
 
Mr. Boris SULIGOJ 
Delo - dopisništvo Koper 
Address: Pristaniška 12, Koper 6000, Slovenia 
Tel.: [386] 05 6112012 
Fax: [386] 05 611 2020 
E-mail: boris.suligoj@delo.si 
 
Ms. Tatjana TANACKOVIC 
Dnevnik - dopisništvo Koper 
Address: Gortanov trg 14 a, Koper 6000, Slovenia 
Tel.: [386] 05 6262626 
Fax: [386] 05 6262605 
E-mail: tatjana.tanackovic@dnevnik.si 
 
Ms. Marica URSIC-ZUPAN 
Primorske Novice 
Address: Ulica OF 12, Koper 6000, Slovenia 
Tel.: [386] 5 664 8101 
Fax: [386] 5 664 8110 
E-mail: marica.ursic-zupan@prim-nov.si 
Website: www.prim-nov.si 
 
Mr. Vlado ZAGORAC 
Vecernji list 
Address: Slavonska avenija 4, Zagreb 10000, Croatia 
Tel.: [386] 1 63 00 444 
E-mail: vzagorac@gmail.com 
Website: www.vecernji-list.hr 
 
Neva ZAJC 
Radio Koper 
Address: Ulica OF 15, Koper 6000, Slovenia 
Tel.: [386] 5 668 5413 
Fax: [386] 5 668 5413 
E-mail: Neva.zajc@rtvslo.si 
Website: www.rtvslo.si 
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SPAIN 
 
Mr. Luis-Higinio LIDÓN-LEHNHOFF 
Agencia EFE 
Address: Laimgrubengasse, 10, Vienna 1060, Austria 
Tel.: [34] 13684174 
Fax: [34] 1368417474 
E-mail: llidon@efe.com 
Website: www.efe.es 
 
TUNISIA 
 
Ms. Najiba Bent Moncef BEN-DHAOU-KRIMI 
Tunis Afrique Presse (TAP) 
Address: 21, rue des violettes, Cité Ezzouhour, Tunis 2052, Tunisia 
Tel.: [216] 71 597186 
Fax: [216] 71 883261 
E-mail: achrefasma@yahoo.fr 
 
Assabah newspaper 
Ms. Saida BOUHELAL 
Address: Bd 7 Novembre, El Menzah, Tunis , Tunisia 
Tel.: [216] 71 717222 
Fax: [216] 71 717749 
E-mail: bsaida73@yahoo.fr; redaction@assabah.com.tn 
Website: www.assabah.com.tn 
 
TURKEY 
 
Mr. Ibrahim GÜNEL 
Radikal Gazetesi 
Address: Dogan Medya Center, Bagcilar, Istanbul 34204, Turkey 
Tel.: [90] 212 5056584 
Fax: [90] 212 5056583 
E-mail: igunel@radikal.com.tr 
Website: www.radikal.com.tr 
 
Ms. Basak Emine SENGUL 
CNN TÜRK 
Address: Dogan TV Center, Haber Merkezi Kat:3, Bagcilar, Istanbul , Turkey 
Tel.: [90] 212 4235702 
Fax: [90] 212 4135850-1 
E-mail: basaks@cnnturk.com.tr; eminebs@gmail.com 
Website: www.cnnturk.com.tr 
 
Ms. Nevin SUNGUR 
NTV 
Address: Eski Büyükdere Cad., Cad. No.61 - USO Center, Maslak, Istanbul 34398, Turkey 
Tel.: [90] 212 2437541 
Fax: [90] 212 3300035-6  
E-mail: nevin.sungur@ntv.com.tr 
Website: www.ntv.com.tr 
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