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خطة "، الجدول الزمني المنقح لتنفيذ  "خطة عمل لصيانة السلحفاة البحرية في البحر المتوسط  "  :IG 17/11المقرر 
واع الطيور الواردة في المرفق الثاني من البروتوكول المعني بالمناطق المتمتعة عمل صيانة أن

خطة العمل المعنية  "، والجدول الزمني لتنفيذ "بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط 
 "بإدخال األنواع واألنواع المكتسحة في البحر المتوسط

  

  
  دة،إن االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاق

ـشير    من البروتوكول المعني بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط             11 إلى المادة    إذ ي
  ، بشأن التدابير الوطنية لحماية األنواع وصيانتھا؛"البروتوكول"المشار إليه ھنا 

ـشير    بشأن  3 األنواع وصيانتھا، وال سيما في فقرته         من البروتوكول، بشأن التدابير التعاونية لحماية      12 إلى المادة    إذ ي
  صياغة وتنفيذ خطط عمل لصيانتھا واستعادتھا؛

ـي اعتباره      ـضع ف التي اعتمدھا  " لخطة العمل لصيانة السلحفاة البحرية في البحر المتوسط       " الصيغة المنقحة السابقة     إذ ي
  ؛)1999أكتوبر /ة، تشرين األولمالط(االجتماع الحادي عشر لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة 

) 2005نوفمبر  /بورتوروز، تشرين الثاني  ( إلى التوصية التي اعتمدھا االجتماع الرابع عشر لألطراف المتعاقدة           إذ يشير 
ـسب االقتضاء، تحديد خطة عمل لصيانة السلحفاة البحرية في البحر المتوسط مع األخذ في االعتبار نتائج                    ـراح، ح باقت

ـة    ـيم القائم ـراء اإلقليمية لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية  تقي  Chelonia و Caretta carettaل الحم
mydas و Demochelys coriacea   ـي أعدھا فريق خبراء السلحفاة البحرية لالتحاد الدولي والمدخالت األخرى الت

  ذات العالقة؛

ـظ مع التقدير     خبراء المخصص للبحر المتوسط الذي تم تسميته بالتشاور مع          العمل الذي أنجزه اجتماع فريق ال      إذ يالح
ـراف المتعاقدة والمنظمات الشركاء ذات العالقة         لصياغة صيغة  ) 2006نوفمبر  / تشرين الثاني  – ليبيا   –مصراته  (األط

  محددة لخطة العمل؛

ـي اعتباره      ـضع ف التي اعتمدتھا األطراف   " لخطة عمل صيانة أنواع الطيور الوارد في المرفق الثاني بالبروتوكو          "إذ ي
خطة عمل متعلقة بإدخال    " المعني بتقييم وتنقيح     4-5، وال سيما القسم     2003نوفمبر  /المتعاقدة في كاتانيا، تشرين الثاني    

ـسحة في البحر المتوسط         ـواع المكت ـواع واألن نوفمبر /التي اعتمدتھا األطراف المتعاقدة في كاتانيا، تشرين الثاني       " (األن
   بشأن تقييم خطة العمل ومتابعتھا؛10يما الفقرة وال س) 2003

ـظ   ـذي أنجزه مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة بالتعاون الوثيق مع األطراف             إذ يالح ـل ال  العم
  المتعاقدة في تقييم تنفيذ خطط العمل الواردة في السابق واقتراح جداول زمنية جديدة لتنفيذھا؛

والجدول الزمني المنقح   " لخطة عمل صيانة السلحفاة البحرية في البحر المتوسط       "غة المنقحة والمحدثة     اعتماد الصي  يقرر
ـيذ    ـل صيانة أنواع الطيور الواردة في المرفق الثاني من البروتوكول            "للتنف ـة عم والجدول الزمني المنقح للتنفيذ    " لخط

كما وردت على التوالي في المرفقات األول       " البحر المتوسط لخطة العمل المعنية بإدخال األنواع واألنواع المكتسحة في         "
  والثاني والثالث بھذا المقرر؛

ـب   إلى األطراف المتعاقدة أن تتخذ التدابير الضرورية لتنفيذ خطط العمل المحدثة في إطار الحدود الزمنية الواردة                 يطل
  .شكل نظام اإلبالغ لخطة عمل البحر المتوسطفي الجداول الزمنية للتنفيذ وتقديم تقرير عن تنفيذھا طبقاً لدورة و




