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 رية في البحر المتوسطمبادئ توجيھية تتعلق بأنشطة مراكب النزھة وحماية البيئة البح  :IG 17/9المقرر 

  

  
  إن االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة،

 كانون  10 األحكام ذات العالقة باتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، المعتمدة في خليج مونتيجو في               إذ يضع في اعتباره   
توسط والجماعة األوروبية أطرافاً     وسارية المفعول اآلن حيث الكثير من البلدان الساحلية للبحر الم          1982ديسمبر  /األول
  فيھا؛

   األحكام ذات العالقة باالتفاقيات الدولية التي تتناول منع التلوث من السفن والتنوع البيولوجي؛إذ يأخذ في اعتباره

ـباره       ـي اعت ـضع ف ـام اتفاقية عام      إذ ي اتفاقية ( لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر المتوسط      1995 أحك
ـلونة ب وبروتوكوالتھا ذات العالقة وال سيما البروتوكول المعني بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة التلوث    ) رش

 وكذلك البروتوكول   2002المعتمد في عام    ) بروتوكول المنع وحاالت الطوارئ   (في حاالت الطوارئ في البحر المتوسط       
ـناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع          ـي بالم بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية    (البيولوجي في البحر المتوسط     المعن

  ؛1995المعتمد في عام ) خاصة والتنوع البيولوجي

   التدابير المعتمدة في إطار برنامج البحار اإلقليمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛إذ يأخذ في اعتباره

ـرف    أنشطة مراكب النزھة دون المساس بالحقوق وااللتزامات         بأن مبدأ حرية المالحة ينضوي على حرية تنفيذ        إذ يعت
  المعترف بھا للدولة الساحلية على المناطق البحرية داخل واليتھا القضائية؛

   الزيادة الكبيرة ألنشطة مراكب النزھة في العقود الماضية في منطقة البحر المتوسط؛إذ يالحظ

ـدرك   بحرية للبحر المتوسط، وھو حوض شبه مغلق له توازن إيكولوجي           أن ھذه الزيادة تشكل مخاطر على البيئة ال        إذ ي
  حساس؛

   كيف أن ھذه األنشطة تفضل التبادالت الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والرياضية والترويحية؛كل اإلدراك إذ يدرك

ـنوي   ـز وتيسير الممارسات السليمة بيئياً لألنشطة المتعلقة بمراكب النزھة                إذ ي ـك، تعزي ـع ذل بينما يحترم بالكامل   ، م
  اختصاص الدولة طبقاً للقانون الدولي؛

ـرغب في تنسيق، كلما لزم األمر، تطبيق القواعد الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية أو المحلية المتعلقة بأنشطة مراكب                    إذ ي
  النزھة ومنع التلوث؛

متوسط على تنفيذ القواعد الدولية المطبقة       في وضع إطار مشترك يمكن أن يساعد الدول الساحلية في البحر ال            رغبة منه 
  وتنسيقھا؛

، فضالً عن ذلك، أن في الميدان الخاص ھذا، من المھم دعم التعاون الذي تطور فيما بين الدول الساحلية للبحر                    إذ يدرك 
  المتوسط؛

ـد نظر   ليمي لالستجابة لحاالت    في االستراتيجية اإلقليمية لمنع التلوث البحري من السفن واالستجابة لھا للمركز اإلق            وق
ـوارئ التلوث البحري المعتمدة في االجتماع العادي الرابع عشر لألطراف المتعاقدة في برشلونة المعقود في تشرين                  ط

   والتي تشمل منع التلوث من أنشطة مراكب النزھة كھدف محدد؛2005نوفمبر /الثاني

ة في اتفاقية برشلونة في اجتماعھا العادي الرابع عشر الذي           في التوصية التي اعتمدتھا األطراف المتعاقد      وقد نظر أيضاً  
إلى إعداد مبادئ توجيھية بشأن التلوث من أنشطة مراكب النزھة، مع األخذ في االعتبار              ) المركز اإلقليمي (دعا األمانة   

ـبادئ تطوير واحترام البيئة البحرية من قبل أنشطة مراكب النزھة في البحر المتوسط، وتقديمھا إل                ى االجتماع التالي   م
  لجھات اتصال المركز اإلقليمي للموافقة عليھا قبل تقديمھا إلى االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة العتمادھا؛

ـدر    مبادرة حكومة موناكو لتعزيز وضع إطار إقليمي لحماية البحر المتوسط من آثار أنشطة مراكب النزھة وكذلك   إذ يق
  لمبادئ التوجيھية ھذه؛جھود المركز لالنتھاء من ا

 اعتماد المبادئ التوجيھية المتعلقة بأنشطة مراكب النزھة وحماية البيئة البحرية في البحر المتوسط كما وردت في                 يقرر
  المرفق بھذا المقرر؛
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ـبلدان الساحلية للبحر المتوسط لوضع، حسب االقتضاء، تدابير وإجراءات لتنفيذ األعمال الواردة في المباد                 ـو ال ئ يدع

  التوجيھية على أساس فردي أو بالتعاون؛

ـو  ـدان البحر المتوسط التي تبحر مراكب النزھة التابعة لھا في البحر المتوسط إلى اعتماد مبادئ                     يدع ـر بل ـدان غي  بل
  .توجيھية مماثلة، إذا لم تكن قد فعلت ذلك


