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 IG.20/3 القرار 
 

 عن التدابٌر المتخذة لتنفٌذ االتفاقٌة وبروتوكوالتها وضع التقارٌرحول 

 
 اجتماع األطراؾ المتعاقدة السابع عشر، إنَّ 

 
من اتفاقٌة برشلونة لحماٌة البٌبة البحرٌة والمنطقة الساحلٌة للبحر المتوسط بصٌؽتها المعدلة فً  27و  26إلى المادتٌن  استناداًا  -

ًٌشار إلٌها من اآلن فصاعداً باسم اتفاقٌة برشلونة، وإلى البنود ذات الصل1995برشلونة عام  ة فً بروتوكوالت اتفاقٌة ، والتً س
 برشلونة التً تشترط إعداد التقارٌر عن تنفٌذها؛

 
، فً هذا الصدد، للتقّدم المحرز فٌما ٌتعلق بوضع صكوك خطة عمل البحر المتوسط القانونٌة موضع التنفٌذ، ال سٌما وتقدٌراًا  -

لحاجة الملحة العتماد التعدٌبلت التً أُدخلت على بحرٌة، ونظراً إلى االوICZMبروتوكوالت اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة
 بروتوكول اإللقاء ووضعها موضع التنفٌذ هً وجمٌع التعدٌبلت التً أدخلت على صكوك خطة عمل البحر المتوسط القانونٌة؛

 
ذ االتفاقٌة والبروتوكوالت من األطراؾ المتعاقدة لم تقّدم تقارٌر نصؾ سنوٌة عن التدابٌر المتخذة لتنفً[ خمسة]بقلق أنَّ  وإذ ٌالحظ -

 الملحقة بها، وأنَّ بعض التقارٌر لم تصل فً موعدها؛
 

ٌّز التنفٌذ، وتشجٌعاً لبقٌة األطراؾ على  ونظراًا  - لزٌادة عدد األطراؾ المتعاقدة التً دخلت لدٌها اتفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها ح
 التصدٌق فً أقرب وقت ممكن؛

 

 ومركزالصادر عن اجتماع األطراؾ المتعاقدة السادس عشر الذي ٌطلب إلى وحدة التنسٌق  IG 17/18إلى القرار  واستناداًا  -

تطوٌر صٌؽة فً تقدٌم التقارٌر الخاصة بتنفٌذ بروتوكوالإلدارة (PAP/RAC) األولوٌة ذات التدابٌر لبرنامج اإلقلٌمٌة األنشطة

ألطراؾ المتعاقدة لتنفٌذ االتفاقٌة وبروتوكوالتها وكذلك القرارات المتكاملة للمناطق الساحلٌةالمتعلّقبالتدابٌر المتخذة من قبل ا
 الصادرة عن اجتماعات األطراؾ المتعاقدة؛

 

الصادر عن اجتماع األطراؾ المتعاقدة الخامس عشر الذي ٌطلب إلى األمانة، بناء على المعلومات  4/  17إلى القرار واستناداًا  -
تعّد تقرٌراًلكّل اجتماع من اجتماعات األطراؾ المتعاقدة تصؾ فٌه الوضع العام المتعلّقبالتقدم المتؤّتٌة عن آلٌة تقدٌم التقارٌر ، أن 

 المحرز على المستوٌات التشرٌعٌة والمإسسٌة فً المنطقة؛
 

اتفاقٌة برشلونة فً بوابة األمم المتحدة -برنامج األمم المتحدة للبٌبة/ بمشاركةخطة عمل البحر المتوسط وترحٌباًا  -
التً توّفر خدمة البحث فٌقرارات هذا االتفاق، وأخباره، ومناسباته، ( InforMEA)ماتالخاصةباالتفاق البٌبً متعدد األطراؾ للمعلو

 فً التقارٌر الوطنٌة والخطط التنفٌذٌة؛-قرٌباً –والنقاط البإرٌة الوطنٌة، وكذلك 
 

 :ٌـــقـــــّرر

 
للبٌا دعوة - ٌّ  التدابٌر لبرنامج اإلقلٌمٌة األنشطة مركزنات التً ٌوّفرها االستبٌان الذي أعّدهجمٌع األطراؾ المتعاقدة إلى تحدٌث سنو

بؽٌة التوّصل إلى قاعدة مرجعٌة تٌّسر وضع (ICZM)حول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة(PAP/RAC) األولوٌة ذات

 ذات التدابٌر لبرنامج اإلقلٌمٌة األنشطة مركزواللمسات األخٌرة على صٌؽة إعداد التقارٌر، فً تعاون وثٌق بٌن وحدة التنسٌق،

م مسّودة الصٌؽة الخاصة بإعداد التقارٌرإلى اجتماع األطراؾ المتعاقدة العتمادها. واألطراؾ(PAP/RAC) األولوٌة  .وسوؾ ُتَقدَّ

 
رنت فً أسرع وقت على تنقٌح صٌؽة إعداد التقارٌر وتوفٌرها على اإلنت(INFO/RAC)للمعلومات اإلقلٌمٌة األنشطة مركزحثّ  -

التً توّفر خدمة ( InforMEA)ممكن بصورة معّدلةوسهلة االستخدام وإتاحتها بما ٌتماشى مع خّطاالتفاق البٌبً متعدد األطراؾ 

فً التقارٌر الوطنٌة والخطط  -قرٌباً –البحث فً قرارات هذا االتفاق، وأخباره، ومناسباته، والنقاط البإرٌة الوطنٌة، وكذلك 
 .التنفٌذٌة

 
إلى األطراؾ المتعاقدة تزوٌد وحدة التنسٌق بتقارٌرحول التدابٌر المتخذة لتنفٌذ االتفاقٌة والبروتوكوالت الملحقة بها لفترة  الطلب -

م بحلول تشرٌن أول2011-2010السنتٌن  على أقصى تقدٌر؛  2012 ، على أن تستخدم هذه التقارٌر الصٌػ المعتمدة، وُتَقدَّ
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 :سٌقإلى وحدة التن الطلب
 

- لؤلطراؾ المتعاقدة، إذا ما توافر التموٌل، بهدفتمكٌنها من تقدٌم تقارٌر كاملة وفً موعدها بشؤن التدابٌر المتخذة لتنفٌذ جمٌع  تقدٌم المشورة
 صكوك خطة عمل البحر المتوسط القانونٌة؛

 

-  تعاقدة، بشؤن وتٌرة التقارٌر التً تقدمها األطراؾ ، وبالتشاور مع األطراؾ الم 2013-2012تقدٌم اقتراح واقعً وعملً،فً الفترة

 المتعاقدة حول تنفٌذها اتفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها؛

 

-  إجراء تحلٌل للمعلومات الواردة فً التقارٌر الوطنٌة من أجل وضع تقرٌر ٌصؾ الوضع العام المتعلّقبالتقدم المحرز على المستوٌات
جاه تنفٌذ االتفاقٌة والبروتوكوالت الملحقة بها، واقتراح تدابٌر أخرى حسب االقتضاء، وتقدٌم تقرٌر إلى التشرٌعٌة والمإسسٌة فً المنطقةت

 .اجتماع األطراؾ المتعاقدة الثامن عشر
 

 

 

 




