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تعديالت على المرفقين الثاني والثالث من البروتوكول المعني معايير مشتركة القتراح   :IG 17/14المقرر 
 بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط

  

  
  إن االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة،

ـشير   يولوجي في البحر    من البروتوكول المعني بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع الب         16 و 14 إلى المادتين    إذ ي
ـط، المشار إليه ھنا بالبروتوكول، بشأن اعتماد معايير مشتركة إلدراج أنواع إضافية في المرفقين الثاني والثالث             المتوس

  بالبروتوكول، المشار إليھما بالمعايير المشتركة،

ـبة منه    أنواع واردة في مرفقات     من البروتوكول بوضع معايير مشتركة الستثناء     ) الفقرة ب  (16 في استكمال المادة     رغ
  البروتوكول التي لم تعد في حاجة إلى تدابير الحماية والصيانة المشار إليھا في ھذا البروتوكول،

ـذ في اعتباره     نوفمبر /بورتوروز، تشرين الثاني( التوصية التي اعتمدھا االجتماع الرابع عشر لألطراف المتعاقدة         إذ يأخ
وائم األنواع الواردة في المرفقين الثاني والثالث بالبروتوكول على أساس المعايير           التي وافقت على مبدأ تعديل ق     ) 2005

ـوعة، ومن أجل ھذه الغاية، تطلب من مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، المشار إليه ھنا                الموض
ـداد مبادئ توجيھية لتعديالت إضافية على المرفقين الثاني والثال            ـز، إع ث من البروتوكول على أساس مساھمة      بالمرك

  جميع األطراف بما في ذلك الجوانب العلمية والقانونية واإلجرائية،

ـم   ـى ضمان تحديث قوائم األنواع التي تظھر في المرفقين الثاني والثالث بالبروتوكول مع األخذ في                   إذ يعل ـة إل  بالحاج
  دة؛االعتبار تطور حالة صيانة األنواع وظھور بيانات علمية جدي

ـؤكد    على أھمية ضمان التنسيق بين المرفقين الثاني والثالث للبروتوكول والمرفقات ذات العالقة باالتفاقيات الدولية               إذ ي
  أو اإلقليمية األخرى واالتفاقات المتعلقة بصيانة األنواع؛/و

ـضاً     ـؤكد أي ينبغي أن يكون االفتقار إلى     ، إذا كانت حالة صيانة األنواع تبدو أن من غير المحتمل ضمان بقائھا، ال               إذ ي
  .من البروتوكول) الثاني أو الثالث(اليقين العلمي سبباً في تأجيل إدراجھا في مرفق من المرفقين 

   بأھمية الدور الذي تقوم به بعض المنظمات المتخصصة في رصد وتقييم حالة صيانة األنواع؛إذ يعترف

ـظ   ـل الذي اضطلع به مركز األنشطة اإلقل        إذ يالح يمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة في إعداد مشروع معايير          العم
  مشتركة مع األخذ في االعتبار نتائج تقييم القائمة الحمراء اإلقليمية لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية،

لمناطق المتمتعة بحماية    التوصيات ذات العالقة الجتماع جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية ل          يأخذ في االعتبار أيضاً   
   بشأن الموافقة على مشروع المعايير المشتركة،2007خاصة المعقود في باليرمو، 

  

ـرر  ـر مشتركة تطبق على مقترحات التقييم للتعديل طبقاً لإلجراء المنصوص عليه في المادة                  يق ـتماد معايي  من  14 اع
  ي المرفق بھذا المقرر،البروتوكول، المرفقين الثاني والثالث بالبروتوكول كما ورد ف

ـب  ـشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة تقييم حالة األنواع الواردة في المرفقين الثاني       يطل ـز األن ـى مرك  إل
ـروتوكول باستخدام المعايير المشتركة المعتمدة بغرض تقديم تقرير التقييم والتوصيات ذات العالقة لينظر                 ـثالث بالب وال

  .2009دم لجھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة في عام فيھا االجتماع القا

ـوة   األطراف المتعاقدة أن توفر المعلومات الضرورية للمركز لغرض إعداد تقرير التقييم الوارد أعاله والتوصيات               دع
  .ذات العالقة




