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 IG 20/6القرار 

 
اعتماد برنامج العمل والجدول الزمنً لتنفٌذ خطة العمل 
 للمحافظة على النباتات البحرٌة فً البحر األبٌض المتوسط

 2017-2012للفترة 

 
إن االجتماع السابع عشر لؤلطراؾ المتعاقدة، 

 
والتنوع البٌولوجً فً البحر األبٌض  من البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة 11المادة  إلى إذ ٌشٌر

، بشؤن التدابٌر الوطنٌة لحماٌة وحفظ األنواع، "البروتوكول"المتوسط المشار إلٌه فٌما ٌلً باسم 

 
منها عن  3من البروتوكول، المتعلقة باتخاذ تدابٌر تعاونٌة لحماٌة وحفظ األنواع، وبخاصة الفقرة  12المادة  إلى وإذ ٌشٌر

تنفٌذها من أجل الحفاظ علٌها وإنعاشها، وضع خطط العمل و

 
التً اعتمدتها األطراؾ المتعاقدة فً " خطة العمل للمحافظة على النباتات البحرٌة فً البحر األبٌض المتوسط" إلى وبالنظر

، وال سٌما الفرع زاي منها بشؤن تقٌٌم تنفٌذ خطة العمل وتنقٌحها، 1999أكتوبر /مالطة، فً تشرٌن األول

 
الذي " برنامج األنشطة المحدث لتنفٌذ خطة العمل للمحافظة على النباتات البحرٌة فً البحر األبٌض المتوسط" إلى وبالنظر

، 2005نوفمبر /اعتمدته األطراؾ المتعاقدة فً بورتوروز، فً تشرٌن الثانً

 
لثالث من البروتوكول بشؤن تعدٌبلت على قابمة المرفقٌن الثانً وا"المتصل ب  IG.19/12المقرر  فً اعتباره وإذ ٌؤخذ

الذي اعتمدته األطراؾ المتعاقدة، فً مراكش، فً " المناطق المتمتعة بحماٌة خاصة والتنوع البٌولوجً فً البحر المتوسط

قابمة "، وال سٌما األنواع النباتٌة البحرٌة المدرجة حدٌثا فً المرفق الثانً من البروتوكول 2009نوفمبر /تشرٌن الثانً

، "لمهددة باالنقراض أو المهددةاألنواع ا

 
العمل الذي أنجزه مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة من أجل أن ٌقدم تقرٌرا عن علما بـ وإذ ٌحٌط

، 2011-2006منجزات خطة العمل خبلل الفترة 

 
مرسٌلٌا، )ٌمٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة لمركز األنشطة اإلقل المنسقٌناالقتراح المقدم من اجتماع  روآخذا بعٌن االعتبا

لبرنامج عمل وجدول زمنً جدٌدٌن لتنفٌذ خطة العمل، ( 2011ماٌو /أٌار

 
 ما ٌلً، ٌقــرر
برنامج العمل والجدول الزمنً لتنفٌذ خطة العمل للمحافظة على النباتات البحرٌة فً البحر األبٌض "اعتماد   -1

 لنحو الوارد فً مرفق هذا القرار؛، على ا"2017-2012المتوسط للفترة 

مع مراعاة التعدٌبلت التً أدخلت ( 1-8المادة )تعدٌل قابمة األنواع التً تتطلب اهتماما خاصا فً تنفٌذ خطة العمل   -2

على المرفق الثانً للبروتوكول بشؤن المناطق المتمتعة بحماٌة خاصة والتنوع البٌولوجً فً البحر األبٌض المتوسط 



UNEP(DEPI)/MED IG.20/8 
Annex II 
Page 64 

 

فبراٌر  13ودخلت حٌز النفاذ فً ( 2009مراكش، )االجتماع العادي السادس عشر لؤلطراؾ المتعاقدة  الذي اعتمده

 :وبالتالً، فإن األنواع التً تتطلب اهتماما خاصا فً تنفٌذ خطة العمل ستكون على النحو التالً. 2011

Magnoliophyta: Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson, Posidonia oceanica (Linnaeus) 
Delile,  Zostera marina Linnaeus,  Zostera noltii Hornemann    
 
Chlorophyta: Caulerpa ollivieri Dostál  
 
Heterokontophyta: Cystoseira genus (except Cystoseira compressa), Fucus virsoides J. 
Agardh, Gymnogongrus crenulatus (Turner) J. Agardh, Kallymenia spathulata (J. Agardh) P.G. 
Parkinson, Laminaria rodriguezii Bornet, Sargassum acinarium (Linnaeus) Setchell, 
Sargassum flavifolium Kützing, Sargassum hornschuchii C. Agardh, Sargassum trichocarpum 
J. Agardh, Sphaerococcus rhizophylloides J.J. Rodríguez  
 
Rhodophyta: Lithophyllum byssoides (Lamarck) Foslie (Synon. Lithophyllum lichenoides), 
Ptilophora mediterranea (H. Huvé) R.E. Norris, Schimmelmannia schousboei (J. Agardh) J. 
Agardh, Tenarea tortuosa (Esper) Lemoine, Titanoderma ramosissimum (Heydrich) Bressan & 
Cabioch (Synon. Goniolithon byssoides), Titanoderma trochanter (Bory) Benhissoune et al.  

 

 

 

األطراؾ المتعاقدة اتخاذ التدابٌر البلزمة لتنفٌذ خطة العمل وفقا لبرنامج العمل الجدٌد، وفً إطار المهل المحددة فً  إلى ٌطلب
ث، وتقدٌم تقرٌر عن تنفٌذها وفقا لدورة نظام تقارٌر خطة عمل البحر المتوسط وشكلها؛  جدولها الزمنً المحدَّ

 
مناطق المتمتعة بحماٌة خاصة تقدٌم المساعدة لؤلطراؾ فً تنفٌذ برنامج العمل الجدٌد مركز األنشطة اإلقلٌمٌة لل ٌطلب إلى

. وتنفٌذ الجدول الزمنً لخطة العمل
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 المرفق
برنامج العمل والجدول الزمنً لتنفٌذ خطة العمل من للمحافظة على النباتات البحرٌة فً البحر األبٌض المتوسط 

 2017-2012للفترة 

 

تزم القٌام نوع األنشطة المع
 بها

 الموعد النهابً األنشطة الالزمة لتنفٌذ خطة العمل

تصدٌق األطراؾ التً لم تصدق بعد على البروتوكول المتعلق   األنشطة التنظٌمٌة   -1
 بالمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة والتنوع البٌولوجً

 فً أقرب وقت ممكن

 دة الواردة مساعدة األطراؾ على مراعاة األنواع النباتٌة الجدي
 فً المرفق الثانً للبروتوكول

 فً أقرب وقت ممكن

  مساعدة البلدان التً لدٌها أشكال الحماٌة القانونٌة على تفعٌلها
 وجعلها مإثرة

 2013اعتبارا من 

  حث األطراؾ على إنشاء مناطق بحرٌة محمٌة للحفاظ على
 النباتات البحرٌة

 فً أقرب وقت ممكن

ة المعارؾ العلمً    -2

 واالتصاالت
  سنوات 3تنظٌم ندوة كل 
   توسٌع قاعدة البٌانات الببلٌوؼرافٌة لتشمل جمٌع األنواع

النباتٌة المدرجة فً المرفق الثانً للبروتوكول المتعلق 
بالمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة والتنوع البٌولوجً وتحدٌثها 

 بانتظام
 المروج  إتاحة االطبلع على طبقة المعلومات المتعلقة بتوزٌع

 (الجماعة ذات االهتمام الخاص بالبحر المتوسط)
  تحدٌث طبقة المعلومات المتعلقة  بتعٌٌن الموابل ذات األولوٌة 
  والمختبرات  المتخصصٌناالنتهاء من إعداد دلٌل من

 والمإسسات والمنظمات المعنٌة وتنقٌحه بانتظام

 2013اعتبارا من 

 2013اعتبارا من 

 
  فً أقرب وقت ممكن

  سنتٌن كل
 فً كل ندوة

حصر ورسم الخرابط    -3

للتجمعات النباتٌة 
 الربٌسٌة

  وضع برنامج إلعداد قوابم الجرد الوطنٌة بشؤن أنواع

macrophyta مع التخطٌط المتداخل المراحل وفقا ألولوٌات ،

 المناطق

 2012اعتبارا من عام 

  إعداد خرابط بالتوزٌع النظري المحتمل للتجمعات النباتٌة
 الربٌسٌة

 فً أقرب وقت ممكن

  تنفٌذ إجراءات محددة الهدؾ إلعداد الخرابط وحصر األعمال
 (األنواع الواردة فً المرفق الثانً، المواقع ذات األولوٌة)

2012اعتبارا من عام   

رصد ومتابعة التجمعات    -4

النباتٌة الربٌسٌة على مر 
 الزمن

 باتات البحرٌة وضع برنامج إلنشاء شبكات لرصد تجمعات الن
 الربٌسٌة على المستوى الوطنً واإلقلٌمً

 فً أقرب وقت ممكن

 أو توسٌع شبكاتها لمتابعة النباتات /مساعدة البلدان على إنشاء و
 فً البحر المتوسط

 2013اعتبارا من عام 

االضطالع بخطة العمل  -5

 وتعزٌز القدرات الوطنٌة
 قصٌرة  حث البلدان التً لم تعّد حتى اآلن خطط عمل

ومتوسطة وطوٌلة األجل على أن تفعل ذلك وفقا لؤلولوٌات 
 الوطنٌة واإلقلٌمٌة

 2012اعتبارا من عام 

 فً أقرب وقت ممكن مساعدة البلدان على تنفٌذ خطط العمل 
 مسإولٌن عن تقدٌم دورات " ضباط اتصال"تنظٌم التدرٌب لـ

 تدرٌبٌة وطنٌة
 2013اعتبارا من عام 

  2014اعتبارا من  على إقامة دورات تدرٌبٌة وطنٌة منتظمة البلدانمساعدة 




