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 استمارة إبالغ جديدة لتنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا  :IG 17/3المقرر 

  

  
  إن االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة،

ونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط كما عدلت في    من اتفاقية برشل26 إلى المادة إذ يشير
  ، المشار إليھا ھنا باتفاقية برشلونة،1995برشلونة في عام 

 إلى المقرر المعتمد في االجتماع الرابع عشر لألطراف المتعاقدة المعقود في بورتوروز، سلوفينيا، بشأن          إذ يشير أيضاً
  رة إبالغ جديدة متكاملة على أساس مؤشر التفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا،الحاجة إلى وضع استما

 العمل الذي اضطلع به الفريق العامل بشأن اإلبالغ لوضع استمارة إبالغ جديدة لخطة عمل البحر المتوسط    إذ يالحظ
  ،2007-2006خالل الفترة 

  تھا كما وردت في المرفق األول بھذا المقرر، اعتماد استمارة اإلبالغ لتنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكواليقرر

 على إنشاء فريق عامل بشأن الفاعلية يعمل من خالل أدوات إلكترونية لوضع، خالل فترة السنتين القادمة،         يتفق أيضاً
األطراف    قائمة مؤشرات بشأن فاعلية التدابير المتخذة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتھا والمقررات التي اعتمدتھا اجتماعات            

 لتقديمه إلى االجتماع  2007-2006المتعاقدة، ولتوجيه عمل إعداد تقرير التقييم اإلقليمي بشأن التنفيذ خالل السنوات    
   والنظر فيه؛2009السادس عشر لألطراف المتعاقدة في عام 

 2007-2006وكوالتھا للفترة  إلى األطراف المتعاقدة أن تقدم إلى األمانة تقريرا بشأن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروت   يطلب 
   على أقصى تقدير؛2008نوفمبر /بحلول نھاية تشرين الثاني

 إلى األمانة من خالل مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات وجميع مكونات خطة عمل البحر المتوسط األخرى   يطلب
  المتوسطاإلسراع بالعمل إلنشاء نظام إبالغ إلكتروني في إطار نظام معلومات خطة عمل البحر 

يطلب إلى األمانة واألطراف المتعاقدة توفير البيانات الضرورية إلى قاعدة بيانات النظام اإللكتروني لخطة عمل البحر           
 المتوسط، حيثما تتوافر؛

 إلى األمانة، مع اشتراك جميع مكونات خطة عمل البحر المتوسط ذات العالقة، تعزيز تقارير التقييم اإلقليمية        يطلب
وإنجازات خطة عمل البحر ) 2005-2004 و2003-2002(ذ خطة عمل البحر المتوسط وبروتوكوالتھا بشأن تنفي

  .المتوسط من خالل وسائل إلكترونية أو وسائل أخرى وذلك لزيادة رؤية خطة عمل البحر المتوسط في المنطقة

ة، تقاريرھا عن تنفيذ اتفاقية برشلونة   من اتفاقية برشلون15 األطراف المتعاقدة إلى نشر، تمشياً مع أحكام المادة    يدعو
  .وبروتوكوالتھا على مواقع ويب الخاصة بھا أو من خالل وسائل أخرى




