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  IG 20/12 رارالق 
 

خطة العمل المتعلقة بتنفٌذ بروتوكول اتفاقٌة برشلونة لحماٌة البحر األبٌض المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاؾ 
 واستؽالل الرصٌؾ القاري وقاع البحر وتربته التحتٌة

  

 إن األطراؾ المتعاقدة، فً اجتماعها السابع عشر،
 

مإتمر المفوضٌن المعنً ببروتوكول حماٌة البحر األبٌض المتوسط من عن  الصادر( 1)القرار إذ تضع فً اعتبارها 
، المشار إلٌه فٌما ٌلً باسم برتوكول التلوث الناجم عن استكشاؾ واستؽبلل الرصٌؾ القاري وقاع البحر وتربته التحتٌة

 ،1994م المناطق البحرٌة، والذي بموجبه اعتمد بروتوكول المناطق البحرٌة فً مدرٌد، اسبانٌا عا
 

عقب  2011مارس /آذار 23باألهمٌة البالؽة التً ٌكتسٌها دخول بروتوكول المناطق البحرٌة حٌز التنفٌذ فً  وإذ تسلم

 ،(ألبانٌا، وتونس، وسورٌا، وقبرص، والمؽرب، ولٌبٌا)تصدٌق ستة أطراؾ متعاقدة علٌه 
 

مناطق البحرٌة من أجل منع التلوث الذي تتسبب بؤهمٌة تصدٌق جمٌع األطراؾ المتعاقدة على بروتوكول الوإذ تعترؾ 
فٌه األنشطة فً المنطقة المشمولة فً البروتوكول، والتخفٌض منه ومكافحته ومراقبته من خبلل جملة تدابٌر منها ضمان 

 استخدام أفضل التقنٌات الفعالة بٌبٌا والمناسبة اقتصادٌا لهذا الؽرض،
 

البروتوكول وما ٌعود به من منفعة فً أقرب اآلجال، وتسهٌل تنفٌذه على فً ضمان بدء مفعول وإذ تعرب عن رؼبتها 
المركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الصعٌدٌن اإلقلٌمً والوطنً باتخاذ تدابٌر منسقة وبدعم من وحدة التنسٌق و

 ،(حاالت الطوارئالمركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً ) الطوارئ الناشبة عن التلوث البحري فً منطقة البحر المتوسط
 

أن الحوادث الخطٌرة الناجمة عن األنشطة البحرٌة ٌمكن أن تخلؾ على المدى الطوٌل أثارا ضارة على النظم وإذ تدرك 
األٌكولوجٌة الهشة والتنوع البٌبً فً البحر المتوسط نظرا إلى الطبٌعة المؽلقة والهٌدرودٌنامٌة التً ٌتمٌز بها البحر 

 بٌة الملحقة باقتصادات بلدان المنطقة وال سٌما فً مجال السٌاحة ومصاٌد األسماك،المتوسط والعواقب السل
 

واألفضل )جمٌع األطراؾ المتعاقدة التً لم تعتمد بروتوكول المناطق البحرٌة بعد على اعتماده فً أقرب وقت ممكن  تحث
 فً جمٌع الدول األطراؾ، حتى ٌصبح سارٌاً ( قبل موعد االجتماع العادي الثامن عشر لؤلطراؾ المتعاقدة

 
 :إلى وحدة التنسٌق ما ٌلً وتطلب

تشكٌل فرٌق عمل خاص تحت إشراؾ المركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الطوارئ، ٌتكون من ممثلٌن من األطراؾ 
البحر المتعاقدة ومراقبٌن من قطاع الصناعات المعنٌة الممَثلَة والمنظمات الدولٌة المختصة والشركاء فً خطة عمل 

 :المتوسط، وذلك بهدؾ
 

توجٌه العمل الذي سٌفضً إلى عملٌات تقٌٌم معمق وتحلٌل لما أُنجز فً إطار التدابٌر التشؽٌلٌة لؤلنشطة البحرٌة  (1)

ٌُسترشد بها كؤساس مرجعً فً قٌاس التقدم نحو تنفٌذ البروتوكول فً  الجارٌة فً بلدان منطقة البحر المتوسط 

 المستقبل،

 

 :مل التً تهدؾ إلىإعداد خطة الع (2)

تحدٌد نطاق تطبٌق خطة عمل البحر المتوسط على مدى السنوات العشر المقبلة، وكل العناصر البلزمة  -

لتنفٌذ البروتوكول بفعالٌة بما فٌها تحدٌد األهداؾ واألنشطة الربٌسٌة والنواتج المهمة واألولوٌات واإلطار 

 والموارد،الزمنً وتقٌٌم منتصؾ المدة والمإشرات ذات الصلة 

معالجة مسابل اإلدارة المتعلقة بدور مكونات خطة عمل البحر المتوسط من أجل تٌسٌر تنفٌذ خطة العمل  -

 الخاصة ببروتوكول المناطق البحرٌة،

النظر فً إقامة شراكات ضرورٌة مع منظمات وصناعات وجهات فاعلة أخرى بما فً ذلك الشركاء فً  -

 التنفٌذ الناجح لبروتوكول المناطق البحرٌة،خطة عمل البحر المتوسط من أجل دعم 
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إلى المركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الطوارئ أن ٌضع فً اعتباره، عند اإلمكان، أنشطة التنقٌب عن النفط  وتطلب
لنفطً، وانتاجه فً المناطق البحرٌة عند المساعدة فً تنقٌح خطط الطوارئ الوطنٌة أو دون اإلقلٌمٌة المتعلقة بالتلوث ا

ووالٌة المركز اإلقلٌمً ( 2002)وفقا ألحكام بروتوكول المناطق البحرٌة وبروتوكول الوقاٌة وحاالت الطوارئ 
 لبلستجابة فً حاالت الطوارئ،

 
جمٌع األطراؾ المتعاقدة إلى إجراء تحدٌث سنوي للبٌانات المستقاة من االستبٌانات التً ٌضعها المركز اإلقلٌمً  وتدعو

فً حاالت الطوارئ واعتمادها كمرجع أساسً، وتمكٌن األمانة من وضع برنامج فعال لتوفٌر المساعدة وبناء لبلستجابة 
 . القدرات وفقا الحتٌاجات األطراؾ المتعاقدة

  




