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طة البشرية التي قد تؤثر على البيئة البحرية والساحلية تنفيذ منھج النظام اإليكولوجي إلدارة األنش :IG 17/6المقرر 
 للبحر المتوسط

  
  إن االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة،

ـشير   ـرر      إذ ي ـى المق  لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المتعلق بوصف منھج النظام اإليكولوجي            5/6 إل
  وتطبيقه،

  ،2010وھانسبرج للتنفيذ التي تشجع تطبيق منھج النظام اإليكولوجي بحلول عام من خطة ج) د (30 إلى الفقرة إذا يشير

ـشير أيضاً     إلى القرار المعتمد في االجتماع الرابع عشر المعقود في بورتوروز، سلوفينيا، لمتابعة مبادرة المفوضية               إذ ي
ـتعلقة بمشروع المنھج اإليكولوجي، بغرض التطبيق الممكن لمنھج ال            ـية الم نظام اإليكولوجي من قبل منظومة     األوروب

  خطة عمل البحر المتوسط بكاملھا،

ـرف    مع التقدير بالعمل المنجز في إطار المشروع المشترك بين المفوضية األوروبية وخطة عمل البحر المتوسط                إذ يعت
  بشأن تطبيق النظام اإليكولوجي،

ـع التقدير      ـظ م فبراير / من الحكومات المعقود في أثينا في شباط        استنتاجات وتوصيات اجتماع الخبراء المعينين     إذ يالح
2007،  

ـرر   تطبيق منھج النظام اإليكولوجي تدريجياً على إدارة األنشطة البشرية التي قد تؤثر على البيئة البحرية والساحلية                 يق
  .للبحر المتوسط لتعزيز التنمية المستدامة

ـرر  ـبدء في عملية، تتضمن علماء وواضعي السياسة، وكلما         يق  كان مالئماً، الھيئات والمنظمات والسلطات المختصة        ال
  :األخرى التي تھدف إلى تطبيق منھج النظام اإليكولوجي بالتدريج حيث يشمل الخطوات التالية

  .تعريف الرؤية اإليكولوجية للبحر المتوسط  )1(

  .تحديد أھداف استراتيجية مشتركة للبحر المتوسط  )2(

  3وجي المھمة وتقييم الحالة اإليكولوجية والضغوطتحديد خواص النظام اإليكول  )3(

  .وضع مجموعة من األھداف اإليكولوجية تتمشى مع الرؤية واألھداف االستراتيجية  )4(

  .التحول عن األھداف التشغيلية مع مؤشرات ومستويات مستھدفة  )5(

  .تنقيح برامج الرصد الحالية للتقييم الجاري والتحديث المنتظم لألھداف  )6(

  .وضع خطط العمل والبرامج ذات العالقة واستعراضھا  )7(

  : فيما يتعلق بالخطوة األولى للعملية، على الرؤية اإليكولوجية التالية للبحر المتوسطيتفق،

ـحي له نظم إيكولوجية بحرية وساحلية منتجة ومتنوعة بيولوجياً لفائدة األجيال الحاضرة واألجيال                  " ـط ص ـر متوس بح
  ".القادمة
ما يتعلق بالخطوة الثانية، على األھداف االستراتيجية التالية للمناطق البحرية والساحلية على أساس مجال أولوية              ، في يتفق

ـة باستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة والخبرة المكتسبة من قبل الھيئات الدولية واإلقليمية                  ـل ذي العالق العم
  :األخرى

ـة، كلما كان ممكناً ،       )أ(  السماح باستعادة وترميم ھيكل ووظيفة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية ومن           الحماي
  .ثم حماية التنوع البيولوجي لتحقيق حالة إيكولوجية جيدة والمحفاظة عليھا والسماح باستخدامھا المستدام

 صحة النظام اإليكولوجي    أو/خفض التلوث في البيئة البحرية والساحلية لتقليل اآلثار والمخاطر على اإلنسان و             )ب(
  .أو استخدام البحر والسواحل/و

                                                            
  .بيق المنھجمن ھذه الخطوة وما بعد ذلك، من الضروري اعتبار المقياس الزمني والمكاني المالئمين لتط   3
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منع وخفض وإدارة تعرض البحر والمناطق الساحلية للتاثر بالمخاطر التي تتسبب فيھا أنشطة بشرية وأحداث                 )ج(

  .طبيعية

لمضطلع به   إلى األمانة أن تواصل العمل على أساس خريطة الطريق المحددة أعاله مع األخذ في االعتبار العمل ا                 يطلب
  .من قبل منظمات ومبادرات إقليمية ودولية أخرى وتعزيز التعاون معھا


