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محتويات

خطة عمل البحر األبيض املتوسط هي أول خطة يتم تبنيها كبرنامج للبحار االقليمية حتت 
مظلة برنامج األمم املتحدة للبيئة، وتخضع ادارتها لبرنامج األمم املتحدة للبيئة وهي جزء من 

وحدة تنفيذ السياسة البيئية )DEPI(، املسؤولة عن تنفيذ السياسة البيئية لتعزيز التنمية 
املستدامة على املستوى الدولي، واالقليمي، والقطري.
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ثبت املشاركني

ُطبع هذا الكتاب على ورق مصنوع 
من قصب السّكر بنسبة ستني 
باملائة، خالي من الكّلور، وقابل 
العادة املعاجلة، والتفّكك.
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 3 في عام 1975، اعتمد 16 بلداً متوسطياً إلى جانب اجملموعة األوربية خطة 

عمل البحر األبيض املتوسط. وكانت هذه اخلطة هي األولى التي يتم اعتمادها 
كبرنامج للبحار اإلقليمية حتت مظلة برنامج األمم املتحدة للبيئة.

وفي عام 1976 أقرت األطراف املذكورة اتفاقية برشلونة التي تشكل األساس 
القانوني حلماية البحر املتوسط. وتستكمل البروتوكوالت الستة املعنية 

بجوانب محددة من مسألة صون بيئة البحر املتوسط اإلطار القانوني 
للخطة. وهذه البروتوكوالت هي:

بروتوكول اإللقاء )من السفن والطائرات( 	•
بروتوكول املنع والطوارئ )التلوث من السفن وحاالت الطوارئ( 	•

بروتوكول املصادر واألنشطة البرية 	•
برتوكول املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي 	•

البروتوكول البحري )التلوث من عمليات االستكشاف واالستغالل( 	•
بروتوكول النفايات اخلطرة 	•

وتتمثل أهداف اتفاقية برشلونة مبا يلي:
] تقدير التلوث البحري ومكافحته؛

] ضمان اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية؛

] إدماج عنصر البيئة في التنمية االجتماعية واالقتصادية؛

] حماية البيئة البحرية واملناطق الساحلية عبر منع التلوث، واحلد منه، 

واستئصاله قدر املستطاع، سواء أكان ناجماً عن مصادر برية أم بحرية؛

] حماية التراث الطبيعي والثقافي؛

] تعزيز التضامن بني الدول الساحلية املتوسطية؛

] املساهمة في النهوض باألوضاع احلياتية.

ومع أن اهتمام خطة عمل البحر املتوسط انصب في بادئ األمر على مكافحة 
التلوث البحري، فإن مهمتها قد اتسعت تدريجياً مع مضي الوقت لتشمل 

ل بروتوكول  تخطيط املناطق الساحلية وإدارتها بصورة متكاملة. وقد ُعدِّ
ملنع التلوث والقضاء عليه في البحر املتوسط الناجم عن إلقاء النفايات من 
السفن والطائرات أو ترميدها في البحر عام 1995، وفي العام ذاته مت التوقيع 
على بروتوكول بشأن املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في 

البحر املتوسط، واملعروف أيضاً باسم بروتوكول املناطق املتمتعة بحماية 
خاصة والتنوع البيولوجي. وتعمق االجتاه العملي ملهمة اخلطة، وبدأت أيضاً 

بالعناية مبسألة التنمية املستدامة.
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THE CURRENT 22 
CONTRACTING PARTIES TO THE 
BARCELONA CONVENTION ARE:

ومتثل هذه اخلطة عملية فريدة بفضل سمة بارزة واحدة هي جلوس 4 
البلدان املتوسطية النامية أو املتقدمة، املتباينة في ثقافاتها 

وتقاليدها حول مائدة واحدة كأنداد للعمل معاً من أجل النهوض 
بالبيئة املتوسطية لصالح اجليل احلالي واألجيال املقبلة.

ويواجه املتوسط مشكالت عديدة بسبب العدد املرتفع من األنشطة البشرية، 
البحرية منها والبرية، املتسببة بالتلوث. ولهذا فقد قامت الهيئات العلمية 

بتقدير مدى هشاشة املوارد الطبيعية والتحديات املاثلة بغية ضمان التنمية 
املستدامة في اإلقليم. وتُعنى خطة عمل البحر األبيض املتوسط بهذه 

القضايا من خالل إشراك  قطاعات مختلفة من اجملتمع املتوسطي في صون 
املوارد البشرية والطبيعية في اإلقليم والتي تعاني من التدهور بفعل التنمية 

السريعة التي ال يتم وضع خططها على الدوام على نحو يستشرف املستقبل.

_ألبانيا _اجلزائر _البوسنة والهرسك
_كرواتيا _قبرص _مصر

_اجملموعة األوربية _فرنسا
_اليونان _إسرائيل _إيطاليا

_لبنان _ليبيا _مالطا _املغرب
_موناكو _اجلبل األسود _سلوفينيا

_إسبانيا _سورية _تونس _تركيا
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 6
تضطلع األطراف املتعاقدة مبهمة تقرير استراتيجيات خطة عمل البحر 

األبيض املتوسط، وميزانيتها، وبرنامجها، وذلك أثناء اجتماعاتها الوزارية التي 
تعقد مرة كل عامني. وتتولى جهات االتصال القطرية التي تعينها األطراف 

املتعاقدة مسؤولية استعراض تقدم العمل وضمان تنفيذ التوصيات على 
املستوى الوطني. ويقوم مكتب متناوب مؤلف من ستة أعضاء بتوفير اإلرشاد 

واملشورة ألمانة اخلطة في الفترة الفاصلة بني كل اجتماعني من اجتماعات 
األطراف املتعاقدة.

ومنذ عام 1982 اتخذت أمانة الوحدة التنسيقية للخطة من أثينا مقراً لها، 
وذلك باالستناد إلى اتفاقية البلد املضيف املبرمة بني اليونان وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة. وتضطلع الوحدة بأدوار دبلوماسية، وسياسية، واتصالية، 

وتشرف على عناصر اخلطة الرئيسية )مراكز األنشطة اإلقليمية(، إلى جانب 
تنظيمها لالجتماعات والبرامج الهامة.

ويرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل الوثيق 
مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى التي 

تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط وشعوبه.

ويشير العدد املتزايد من املنظمات املتوسطية غير احلكومية املعنية بالبيئة 
والتنمية إلى تصاعد اهتمام الرأي العام باملشاركة في األنشطة. وتقر اخلطة 

بخبرات هذه املنظمات وقدرتها على نشر الوعي، وتساند مبادراتها، وتشجع 
مشاركتها في أنشطة اخلطة.

وتتولى األطراف املتعاقدة متويل أنشطة اخلطة أساساً عبر مساهماتها 
املقدمة إلى حساب األمانة املتوسطي. وتشمل مصادر التمويل األخرى 

ملساندة مشروعات وأنشطة محددة املساهمات الطوعية الواردة من االحتاد 
األوربي، ووكاالت األمم املتحدة، ومرفق البيئة العاملية.

وتعمل اللجنة املتوسطية للتنمية املستدامة )MCSD( كهيئة استشارية 
لألطراف املتعاقدة. وتتميز هذه اللجنة املنشأة عام 1996 بهيكل فريد يضم 
مندوبني عن األطراف املتعاقدة االثنني والعشرين، و15 مندوباً عن السلطات 

احمللية، وهيئات األعمال، واملنظمات غير احلكومية، ويشكل هؤالء، وعلى 
قدم املساواة، فريق بحوث معني بالسياسات الرامية إلى ترويج التنمية 

املستدامة في حوض املتوسط. واضطلعت هذه اللجنة مبهام تنسيق وإعداد 
االستراتيجية املتوسطية للتنمية املستدامة )MSSD( التي اعتمدتها 

األطراف املتعاقدة عام 2005.

MAP_BROCHURE15�21_Arabic.indd   621/12/2007   23:20:07

وحددت االستراتيجية املذكورة أربعة أهداف رئيسية ترمي إلى 7 
ترويج التنمية املستدامة وهي:

•	املساهمة في التنمية االقتصادية؛
•	احلد من التفاوت االجتماعي؛

 •	تغيير أمناط اإلنتاج واالستهالك غير املستدامة وضمان اإلدارة
   املستدامة للموارد الطبيعية؛ 

•	حتسني التسيير.
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 8 �برنامج تقدير التلوث ومكافحته في إقليم البحر األبيض املتوسط 
)MED POL( يشكل العنصر العلمي والتقني في خطة عمل  البحر األبيض 

املتوسط. ويضطلع البرنامج باملسؤولية عن تنفيذ بروتوكوالت املصادر البرية، واإللقاء، 
والنفايات اخلطرة، ويساعد البلدان املتوسطية على صياغة وتنفيذ برامج رصد التلوث، 

مبا في ذلك تدابير مكافحة التلوث، وصياغة خطط العمل للقضاء على التلوث 
الناجم عن مصادر برية. وهناك ستة مراكز لألنشطة اإلقليمية للخطة تتمركز 

في ست مدن متوسطية، ويوفر كل منها خبراته البيئية واإلمنائية لصالح اجملتمع 
املتوسطي وذلك لإلسهام في تنفيذ أنشطة اخلطة.

مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء )BP/RAC(، فرنسا
يعتمد املركز نهجاً منتظماً واستشرافياً إزاء قضايا البيئة والتنمية في املتوسط، 

ويستخدم في ذلك أدوات املراقبة والتقييم كما ويستخلص املؤشرات الالزمة. 
ويتقدم اخلبراء بتصورات للتسوية بني املتطلبات البيئية وحقائق التنمية االقتصادية 

بهدف مساعدة البلدان املتوسطية على اتخاذ القرارات في ضوء آفاق املستقبل.

مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات األولوية )PAP/RAC(، كرواتيا
يُعنى املركز باإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية بغية التخفيف من حدة املشكالت 

اإلمنائية في املناطق الساحلية. ويوفر املركز املساعدة التقنية، وينسق برامج إدارة 
املناطق الساحلية التي تشتمل عادة على مشاركة العديد من الهيئات احمللية.

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحماية خاصة )SPA/RAC(، تونس
يصب املركز اهتمامه على التنوع البيولوجي ويسهم في حماية األنواع 

املتوسطية، وموائلها، ونظمها اإليكولوجية. ويطور املركز خطط اإلدارة، وأدوات 
املعلومات للرصد، ويشجع حمالت التوعية ونشر املعلومات بني االختصاصيني 

واملنظمات الدولية املعنية مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية.

�املركز اإلقليمي للتصدي لتلوث البحر املتوسط في حاالت الطوارئ
)REMPEC(، مالطا

يساعد املركز الدول الساحلية املتوسطية على بناء قدراتها الوطنية في ميدان 
احلماية والتصدي للحوادث الكبرى للتلوث البحري. كما ييسر املركز التعاون بني 

البلدان في مكافحة التلوث العرضي الناجم عن طائفة من املواد اخلطرة مبا في ذلك 
النفط. ويُدار املركز في ظل رعاية مشتركة من اخلطة واملنظمة البحرية الدولية.

مركز املعلومات )INFO/RAC(، إيطاليا
يوفر املركز خدمات االتصال والدعم التقني ألمانة اخلطة ولعناصرها اإلقليمية 

األخرى )مراكز األنشطة اإلقليمية(. ويُعنى املركز أيضاً بتعزيز الوعي العام 
وإرساء عالقات عمل متعددة القطاعات تتيح حتقيق التنمية املستدامة على 

امتداد إقليم املتوسط.
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9 مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج النظيف )CP/RAC(، إسبانيا
يسعى املركز للحد من النفايات الصناعية عند مصادرها في القطاع 

الصناعي املتوسطي ويعمل على نشر تقنيات مختبرة لإلنتاج النظيف. 
ويتولى املركز كذلك تنظيم البرامج التدريبية، ويشجع على تبادل اخلبراء، 

وتيسير نقل التقانة ضمن اإلقليم.

برنامج حماية املواقع التاريخية الساحلية، فرنسا
تصب اهتمامها على املواقع املدرجة في قائمة مؤلفة من 100 موقع تاريخي 

في مختلف الدول الساحلية املتوسطية، وتوفر التدريب على األساليب املثلى 
إلدارة تلك املواقع.

مراكز األنشطة اإلقليمية الستة خلطة عمل البحر األبيض املتوسط
تتمركز في الدول املتوسطية، حيث تقّدم كل منها خبرتها 
التنموية والبيئية لصالج اجملتمع املتوسطي بشأن تطبيق 

نشاطات خطة عمل البحر املتوسط.
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األنشطة الرئيسية10
] مكافحة التلوث البري

] منع احلوادث البحرية وعمليات التصريف غير املشروعة من السفن

] إدارة املناطق الساحلية

] صون التنوع البيولوجي البحري والساحلي املتوسطي

] تكامل البيئة والتنمية

] ترويج تقانات اإلعالم واالتصال

] حماية التراث الثقافي

التحديات املقبلة
تتمثل األولويات األساسية خلطة عمل البحر األبيض املتوسط في العقد 

القادم مبا يلي:

] احلد على نطاق واسع من التلوث الناجم عن مصادر برية؛

] حماية املوائل البحرية والساحلية واألنواع املهددة؛

] تعزيز سالمة األنشطة البحرية ومراعاتها للبيئة البحرية املتوسطية؛

] تكثيف التخطيط املتكامل للمناطق الساحلية؛

] رصد انتشار األنواع الغازية؛

] احلد من التلوث الزيتي والتدخل الفوري جملابهته؛

] املضي قدماً في ترويج التنمية املستدامة في اإلقليم.

يرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل 
الوثيق مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية 

الدولية األخرى التي تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط 
وشعوبه.
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 3 في عام 1975، اعتمد 16 بلداً متوسطياً إلى جانب اجملموعة األوربية خطة 
عمل البحر األبيض املتوسط. وكانت هذه اخلطة هي األولى التي يتم اعتمادها 

كبرنامج للبحار اإلقليمية حتت مظلة برنامج األمم املتحدة للبيئة.

وفي عام 1976 أقرت األطراف املذكورة اتفاقية برشلونة التي تشكل األساس 
القانوني حلماية البحر املتوسط. وتستكمل البروتوكوالت الستة املعنية 

بجوانب محددة من مسألة صون بيئة البحر املتوسط اإلطار القانوني 
للخطة. وهذه البروتوكوالت هي:

بروتوكول اإللقاء )من السفن والطائرات( 	•
بروتوكول املنع والطوارئ )التلوث من السفن وحاالت الطوارئ( 	•

بروتوكول املصادر واألنشطة البرية 	•
برتوكول املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي 	•

البروتوكول البحري )التلوث من عمليات االستكشاف واالستغالل( 	•
بروتوكول النفايات اخلطرة 	•

وتتمثل أهداف اتفاقية برشلونة مبا يلي:
] تقدير التلوث البحري ومكافحته؛

] ضمان اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية؛

] إدماج عنصر البيئة في التنمية االجتماعية واالقتصادية؛

] حماية البيئة البحرية واملناطق الساحلية عبر منع التلوث، واحلد منه، 

واستئصاله قدر املستطاع، سواء أكان ناجماً عن مصادر برية أم بحرية؛

] حماية التراث الطبيعي والثقافي؛

] تعزيز التضامن بني الدول الساحلية املتوسطية؛

] املساهمة في النهوض باألوضاع احلياتية.

ومع أن اهتمام خطة عمل البحر املتوسط انصب في بادئ األمر على مكافحة 
التلوث البحري، فإن مهمتها قد اتسعت تدريجياً مع مضي الوقت لتشمل 

ل بروتوكول  تخطيط املناطق الساحلية وإدارتها بصورة متكاملة. وقد ُعدِّ
ملنع التلوث والقضاء عليه في البحر املتوسط الناجم عن إلقاء النفايات من 
السفن والطائرات أو ترميدها في البحر عام 1995، وفي العام ذاته مت التوقيع 
على بروتوكول بشأن املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في 

البحر املتوسط، واملعروف أيضاً باسم بروتوكول املناطق املتمتعة بحماية 
خاصة والتنوع البيولوجي. وتعمق االجتاه العملي ملهمة اخلطة، وبدأت أيضاً 

بالعناية مبسألة التنمية املستدامة.
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THE CURRENT 22 
CONTRACTING PARTIES TO THE 
BARCELONA CONVENTION ARE:

ومتثل هذه اخلطة عملية فريدة بفضل سمة بارزة واحدة هي جلوس 4 
البلدان املتوسطية النامية أو املتقدمة، املتباينة في ثقافاتها 

وتقاليدها حول مائدة واحدة كأنداد للعمل معاً من أجل النهوض 
بالبيئة املتوسطية لصالح اجليل احلالي واألجيال املقبلة.

ويواجه املتوسط مشكالت عديدة بسبب العدد املرتفع من األنشطة البشرية، 
البحرية منها والبرية، املتسببة بالتلوث. ولهذا فقد قامت الهيئات العلمية 

بتقدير مدى هشاشة املوارد الطبيعية والتحديات املاثلة بغية ضمان التنمية 
املستدامة في اإلقليم. وتُعنى خطة عمل البحر األبيض املتوسط بهذه 

القضايا من خالل إشراك  قطاعات مختلفة من اجملتمع املتوسطي في صون 
املوارد البشرية والطبيعية في اإلقليم والتي تعاني من التدهور بفعل التنمية 

السريعة التي ال يتم وضع خططها على الدوام على نحو يستشرف املستقبل.

_ألبانيا _اجلزائر _البوسنة والهرسك
_كرواتيا _قبرص _مصر

_اجملموعة األوربية _فرنسا
_اليونان _إسرائيل _إيطاليا

_لبنان _ليبيا _مالطا _املغرب
_موناكو _اجلبل األسود _سلوفينيا

_إسبانيا _سورية _تونس _تركيا
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 6
تضطلع األطراف املتعاقدة مبهمة تقرير استراتيجيات خطة عمل البحر 

األبيض املتوسط، وميزانيتها، وبرنامجها، وذلك أثناء اجتماعاتها الوزارية التي 
تعقد مرة كل عامني. وتتولى جهات االتصال القطرية التي تعينها األطراف 

املتعاقدة مسؤولية استعراض تقدم العمل وضمان تنفيذ التوصيات على 
املستوى الوطني. ويقوم مكتب متناوب مؤلف من ستة أعضاء بتوفير اإلرشاد 

واملشورة ألمانة اخلطة في الفترة الفاصلة بني كل اجتماعني من اجتماعات 
األطراف املتعاقدة.

ومنذ عام 1982 اتخذت أمانة الوحدة التنسيقية للخطة من أثينا مقراً لها، 
وذلك باالستناد إلى اتفاقية البلد املضيف املبرمة بني اليونان وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة. وتضطلع الوحدة بأدوار دبلوماسية، وسياسية، واتصالية، 

وتشرف على عناصر اخلطة الرئيسية )مراكز األنشطة اإلقليمية(، إلى جانب 
تنظيمها لالجتماعات والبرامج الهامة.

ويرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل الوثيق 
مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى التي 

تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط وشعوبه.

ويشير العدد املتزايد من املنظمات املتوسطية غير احلكومية املعنية بالبيئة 
والتنمية إلى تصاعد اهتمام الرأي العام باملشاركة في األنشطة. وتقر اخلطة 

بخبرات هذه املنظمات وقدرتها على نشر الوعي، وتساند مبادراتها، وتشجع 
مشاركتها في أنشطة اخلطة.

وتتولى األطراف املتعاقدة متويل أنشطة اخلطة أساساً عبر مساهماتها 
املقدمة إلى حساب األمانة املتوسطي. وتشمل مصادر التمويل األخرى 

ملساندة مشروعات وأنشطة محددة املساهمات الطوعية الواردة من االحتاد 
األوربي، ووكاالت األمم املتحدة، ومرفق البيئة العاملية.

وتعمل اللجنة املتوسطية للتنمية املستدامة )MCSD( كهيئة استشارية 
لألطراف املتعاقدة. وتتميز هذه اللجنة املنشأة عام 1996 بهيكل فريد يضم 
مندوبني عن األطراف املتعاقدة االثنني والعشرين، و15 مندوباً عن السلطات 

احمللية، وهيئات األعمال، واملنظمات غير احلكومية، ويشكل هؤالء، وعلى 
قدم املساواة، فريق بحوث معني بالسياسات الرامية إلى ترويج التنمية 

املستدامة في حوض املتوسط. واضطلعت هذه اللجنة مبهام تنسيق وإعداد 
االستراتيجية املتوسطية للتنمية املستدامة )MSSD( التي اعتمدتها 

األطراف املتعاقدة عام 2005.
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وحددت االستراتيجية املذكورة أربعة أهداف رئيسية ترمي إلى 7 
ترويج التنمية املستدامة وهي:

•	املساهمة في التنمية االقتصادية؛
•	احلد من التفاوت االجتماعي؛

 •	تغيير أمناط اإلنتاج واالستهالك غير املستدامة وضمان اإلدارة
   املستدامة للموارد الطبيعية؛ 

•	حتسني التسيير.
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 8 �برنامج تقدير التلوث ومكافحته في إقليم البحر األبيض املتوسط 
)MED POL( يشكل العنصر العلمي والتقني في خطة عمل  البحر األبيض 

املتوسط. ويضطلع البرنامج باملسؤولية عن تنفيذ بروتوكوالت املصادر البرية، واإللقاء، 
والنفايات اخلطرة، ويساعد البلدان املتوسطية على صياغة وتنفيذ برامج رصد التلوث، 

مبا في ذلك تدابير مكافحة التلوث، وصياغة خطط العمل للقضاء على التلوث 
الناجم عن مصادر برية. وهناك ستة مراكز لألنشطة اإلقليمية للخطة تتمركز 

في ست مدن متوسطية، ويوفر كل منها خبراته البيئية واإلمنائية لصالح اجملتمع 
املتوسطي وذلك لإلسهام في تنفيذ أنشطة اخلطة.

مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء )BP/RAC(، فرنسا
يعتمد املركز نهجاً منتظماً واستشرافياً إزاء قضايا البيئة والتنمية في املتوسط، 

ويستخدم في ذلك أدوات املراقبة والتقييم كما ويستخلص املؤشرات الالزمة. 
ويتقدم اخلبراء بتصورات للتسوية بني املتطلبات البيئية وحقائق التنمية االقتصادية 

بهدف مساعدة البلدان املتوسطية على اتخاذ القرارات في ضوء آفاق املستقبل.

مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات األولوية )PAP/RAC(، كرواتيا
يُعنى املركز باإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية بغية التخفيف من حدة املشكالت 

اإلمنائية في املناطق الساحلية. ويوفر املركز املساعدة التقنية، وينسق برامج إدارة 
املناطق الساحلية التي تشتمل عادة على مشاركة العديد من الهيئات احمللية.

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحماية خاصة )SPA/RAC(، تونس
يصب املركز اهتمامه على التنوع البيولوجي ويسهم في حماية األنواع 

املتوسطية، وموائلها، ونظمها اإليكولوجية. ويطور املركز خطط اإلدارة، وأدوات 
املعلومات للرصد، ويشجع حمالت التوعية ونشر املعلومات بني االختصاصيني 

واملنظمات الدولية املعنية مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية.

�املركز اإلقليمي للتصدي لتلوث البحر املتوسط في حاالت الطوارئ
)REMPEC(، مالطا

يساعد املركز الدول الساحلية املتوسطية على بناء قدراتها الوطنية في ميدان 
احلماية والتصدي للحوادث الكبرى للتلوث البحري. كما ييسر املركز التعاون بني 

البلدان في مكافحة التلوث العرضي الناجم عن طائفة من املواد اخلطرة مبا في ذلك 
النفط. ويُدار املركز في ظل رعاية مشتركة من اخلطة واملنظمة البحرية الدولية.

مركز املعلومات )INFO/RAC(، إيطاليا
يوفر املركز خدمات االتصال والدعم التقني ألمانة اخلطة ولعناصرها اإلقليمية 

األخرى )مراكز األنشطة اإلقليمية(. ويُعنى املركز أيضاً بتعزيز الوعي العام 
وإرساء عالقات عمل متعددة القطاعات تتيح حتقيق التنمية املستدامة على 

امتداد إقليم املتوسط.
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9 مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج النظيف )CP/RAC(، إسبانيا
يسعى املركز للحد من النفايات الصناعية عند مصادرها في القطاع 

الصناعي املتوسطي ويعمل على نشر تقنيات مختبرة لإلنتاج النظيف. 
ويتولى املركز كذلك تنظيم البرامج التدريبية، ويشجع على تبادل اخلبراء، 

وتيسير نقل التقانة ضمن اإلقليم.

برنامج حماية املواقع التاريخية الساحلية، فرنسا
تصب اهتمامها على املواقع املدرجة في قائمة مؤلفة من 100 موقع تاريخي 

في مختلف الدول الساحلية املتوسطية، وتوفر التدريب على األساليب املثلى 
إلدارة تلك املواقع.

مراكز األنشطة اإلقليمية الستة خلطة عمل البحر األبيض املتوسط
تتمركز في الدول املتوسطية، حيث تقّدم كل منها خبرتها 
التنموية والبيئية لصالج اجملتمع املتوسطي بشأن تطبيق 

نشاطات خطة عمل البحر املتوسط.
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األنشطة الرئيسية10
] مكافحة التلوث البري

] منع احلوادث البحرية وعمليات التصريف غير املشروعة من السفن

] إدارة املناطق الساحلية

] صون التنوع البيولوجي البحري والساحلي املتوسطي

] تكامل البيئة والتنمية

] ترويج تقانات اإلعالم واالتصال

] حماية التراث الثقافي

التحديات املقبلة
تتمثل األولويات األساسية خلطة عمل البحر األبيض املتوسط في العقد 

القادم مبا يلي:

] احلد على نطاق واسع من التلوث الناجم عن مصادر برية؛

] حماية املوائل البحرية والساحلية واألنواع املهددة؛

] تعزيز سالمة األنشطة البحرية ومراعاتها للبيئة البحرية املتوسطية؛

] تكثيف التخطيط املتكامل للمناطق الساحلية؛

] رصد انتشار األنواع الغازية؛

] احلد من التلوث الزيتي والتدخل الفوري جملابهته؛

] املضي قدماً في ترويج التنمية املستدامة في اإلقليم.

يرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل 
الوثيق مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية 

الدولية األخرى التي تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط 
وشعوبه.
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شلونة؟
ما هي اتفاقية بر  3

في عام 1975، اعتمد 16 بلداً متوسطياً إلى جانب اجملموعة األوربية خطة 
عمل البحر األبيض املتوسط. وكانت هذه اخلطة هي األولى التي يتم اعتمادها 

كبرنامج للبحار اإلقليمية حتت مظلة برنامج األمم املتحدة للبيئة.

وفي عام 1976 أقرت األطراف املذكورة اتفاقية برشلونة التي تشكل األساس 
القانوني حلماية البحر املتوسط. وتستكمل البروتوكوالت الستة املعنية 

بجوانب محددة من مسألة صون بيئة البحر املتوسط اإلطار القانوني 
للخطة. وهذه البروتوكوالت هي:

•	بروتوكول اإللقاء )من السفن والطائرات(
•	بروتوكول املنع والطوارئ )التلوث من السفن وحاالت الطوارئ(

•	بروتوكول املصادر واألنشطة البرية
•	برتوكول املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي

•	البروتوكول البحري )التلوث من عمليات االستكشاف واالستغالل(
•	بروتوكول النفايات اخلطرة

وتتمثل أهداف اتفاقية برشلونة مبا يلي:
] تقدير التلوث البحري ومكافحته؛

] ضمان اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية؛

] إدماج عنصر البيئة في التنمية االجتماعية واالقتصادية؛

] حماية البيئة البحرية واملناطق الساحلية عبر منع التلوث، واحلد منه، 

واستئصاله قدر املستطاع، سواء أكان ناجماً عن مصادر برية أم بحرية؛

] حماية التراث الطبيعي والثقافي؛

] تعزيز التضامن بني الدول الساحلية املتوسطية؛

] املساهمة في النهوض باألوضاع احلياتية.

ومع أن اهتمام خطة عمل البحر املتوسط انصب في بادئ األمر على مكافحة 
التلوث البحري، فإن مهمتها قد اتسعت تدريجياً مع مضي الوقت لتشمل 

تخطيط املناطق الساحلية وإدارتها بصورة متكاملة. وقد ُعدِّل بروتوكول 
ملنع التلوث والقضاء عليه في البحر املتوسط الناجم عن إلقاء النفايات من 
السفن والطائرات أو ترميدها في البحر عام 1995، وفي العام ذاته مت التوقيع 
على بروتوكول بشأن املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في 

البحر املتوسط، واملعروف أيضاً باسم بروتوكول املناطق املتمتعة بحماية 
خاصة والتنوع البيولوجي. وتعمق االجتاه العملي ملهمة اخلطة، وبدأت أيضاً 

بالعناية مبسألة التنمية املستدامة.
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 4 ومتثل هذه اخلطة عملية فريدة بفضل سمة بارزة واحدة هي جلوس 
البلدان املتوسطية النامية أو املتقدمة، املتباينة في ثقافاتها 

وتقاليدها حول مائدة واحدة كأنداد للعمل معاً من أجل النهوض 
بالبيئة املتوسطية لصالح اجليل احلالي واألجيال املقبلة.

ويواجه املتوسط مشكالت عديدة بسبب العدد املرتفع من األنشطة البشرية، 
البحرية منها والبرية، املتسببة بالتلوث. ولهذا فقد قامت الهيئات العلمية 

بتقدير مدى هشاشة املوارد الطبيعية والتحديات املاثلة بغية ضمان التنمية 
املستدامة في اإلقليم. وتُعنى خطة عمل البحر األبيض املتوسط بهذه 

القضايا من خالل إشراك  قطاعات مختلفة من اجملتمع املتوسطي في صون 
املوارد البشرية والطبيعية في اإلقليم والتي تعاني من التدهور بفعل التنمية 

السريعة التي ال يتم وضع خططها على الدوام على نحو يستشرف املستقبل.

_ألبانيا _اجلزائر _البوسنة والهرسك
_كرواتيا _قبرص _مصر

_اجملموعة األوربية _فرنسا
_اليونان _إسرائيل _إيطاليا

_لبنان _ليبيا _مالطا _املغرب
_موناكو _اجلبل األسود _سلوفينيا

_إسبانيا _سورية _تونس _تركيا
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تضطلع األطراف املتعاقدة مبهمة تقرير استراتيجيات خطة عمل البحر 6 
األبيض املتوسط، وميزانيتها، وبرنامجها، وذلك أثناء اجتماعاتها الوزارية التي 

تعقد مرة كل عامني. وتتولى جهات االتصال القطرية التي تعينها األطراف 
املتعاقدة مسؤولية استعراض تقدم العمل وضمان تنفيذ التوصيات على 

املستوى الوطني. ويقوم مكتب متناوب مؤلف من ستة أعضاء بتوفير اإلرشاد 
واملشورة ألمانة اخلطة في الفترة الفاصلة بني كل اجتماعني من اجتماعات 

األطراف املتعاقدة.

ومنذ عام 1982 اتخذت أمانة الوحدة التنسيقية للخطة من أثينا مقراً لها، 
وذلك باالستناد إلى اتفاقية البلد املضيف املبرمة بني اليونان وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة. وتضطلع الوحدة بأدوار دبلوماسية، وسياسية، واتصالية، 

وتشرف على عناصر اخلطة الرئيسية )مراكز األنشطة اإلقليمية(، إلى جانب 
تنظيمها لالجتماعات والبرامج الهامة.

ويرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل الوثيق 
مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى التي 

تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط وشعوبه.

ويشير العدد املتزايد من املنظمات املتوسطية غير احلكومية املعنية بالبيئة 
والتنمية إلى تصاعد اهتمام الرأي العام باملشاركة في األنشطة. وتقر اخلطة 

بخبرات هذه املنظمات وقدرتها على نشر الوعي، وتساند مبادراتها، وتشجع 
مشاركتها في أنشطة اخلطة.

وتتولى األطراف املتعاقدة متويل أنشطة اخلطة أساساً عبر مساهماتها 
املقدمة إلى حساب األمانة املتوسطي. وتشمل مصادر التمويل األخرى 

ملساندة مشروعات وأنشطة محددة املساهمات الطوعية الواردة من االحتاد 
األوربي، ووكاالت األمم املتحدة، ومرفق البيئة العاملية.

وتعمل اللجنة املتوسطية للتنمية املستدامة )MCSD( كهيئة استشارية 
لألطراف املتعاقدة. وتتميز هذه اللجنة املنشأة عام 1996 بهيكل فريد يضم 
مندوبني عن األطراف املتعاقدة االثنني والعشرين، و15 مندوباً عن السلطات 

احمللية، وهيئات األعمال، واملنظمات غير احلكومية، ويشكل هؤالء، وعلى 
قدم املساواة، فريق بحوث معني بالسياسات الرامية إلى ترويج التنمية 

املستدامة في حوض املتوسط. واضطلعت هذه اللجنة مبهام تنسيق وإعداد 
االستراتيجية املتوسطية للتنمية املستدامة )MSSD( التي اعتمدتها 

األطراف املتعاقدة عام 2005.
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 7 وحددت االستراتيجية املذكورة أربعة أهداف رئيسية ترمي إلى 
ترويج التنمية املستدامة وهي:

املساهمة في التنمية االقتصادية؛ 	•
احلد من التفاوت االجتماعي؛ 	•

تغيير أمناط اإلنتاج واالستهالك غير املستدامة وضمان اإلدارة 	• 
   املستدامة للموارد الطبيعية؛ 

حتسني التسيير. 	•
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�برنامج تقدير التلوث ومكافحته في إقليم البحر األبيض املتوسط 8 
)MED POL( يشكل العنصر العلمي والتقني في خطة عمل  البحر األبيض 

املتوسط. ويضطلع البرنامج باملسؤولية عن تنفيذ بروتوكوالت املصادر البرية، واإللقاء، 
والنفايات اخلطرة، ويساعد البلدان املتوسطية على صياغة وتنفيذ برامج رصد التلوث، 

مبا في ذلك تدابير مكافحة التلوث، وصياغة خطط العمل للقضاء على التلوث 
الناجم عن مصادر برية. وهناك ستة مراكز لألنشطة اإلقليمية للخطة تتمركز 

في ست مدن متوسطية، ويوفر كل منها خبراته البيئية واإلمنائية لصالح اجملتمع 
املتوسطي وذلك لإلسهام في تنفيذ أنشطة اخلطة.

مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء )BP/RAC(، فرنسا
يعتمد املركز نهجاً منتظماً واستشرافياً إزاء قضايا البيئة والتنمية في املتوسط، 

ويستخدم في ذلك أدوات املراقبة والتقييم كما ويستخلص املؤشرات الالزمة. 
ويتقدم اخلبراء بتصورات للتسوية بني املتطلبات البيئية وحقائق التنمية االقتصادية 

بهدف مساعدة البلدان املتوسطية على اتخاذ القرارات في ضوء آفاق املستقبل.

مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات األولوية )PAP/RAC(، كرواتيا
يُعنى املركز باإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية بغية التخفيف من حدة املشكالت 

اإلمنائية في املناطق الساحلية. ويوفر املركز املساعدة التقنية، وينسق برامج إدارة 
املناطق الساحلية التي تشتمل عادة على مشاركة العديد من الهيئات احمللية.

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحماية خاصة )SPA/RAC(، تونس
يصب املركز اهتمامه على التنوع البيولوجي ويسهم في حماية األنواع 

املتوسطية، وموائلها، ونظمها اإليكولوجية. ويطور املركز خطط اإلدارة، وأدوات 
املعلومات للرصد، ويشجع حمالت التوعية ونشر املعلومات بني االختصاصيني 

واملنظمات الدولية املعنية مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية.

�املركز اإلقليمي للتصدي لتلوث البحر املتوسط في حاالت الطوارئ
)REMPEC(، مالطا

يساعد املركز الدول الساحلية املتوسطية على بناء قدراتها الوطنية في ميدان 
احلماية والتصدي للحوادث الكبرى للتلوث البحري. كما ييسر املركز التعاون بني 

البلدان في مكافحة التلوث العرضي الناجم عن طائفة من املواد اخلطرة مبا في ذلك 
النفط. ويُدار املركز في ظل رعاية مشتركة من اخلطة واملنظمة البحرية الدولية.

مركز املعلومات )INFO/RAC(، إيطاليا
يوفر املركز خدمات االتصال والدعم التقني ألمانة اخلطة ولعناصرها اإلقليمية 

األخرى )مراكز األنشطة اإلقليمية(. ويُعنى املركز أيضاً بتعزيز الوعي العام 
وإرساء عالقات عمل متعددة القطاعات تتيح حتقيق التنمية املستدامة على 

امتداد إقليم املتوسط.
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مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج النظيف )CP/RAC(، إسبانيا9
يسعى املركز للحد من النفايات الصناعية عند مصادرها في القطاع 

الصناعي املتوسطي ويعمل على نشر تقنيات مختبرة لإلنتاج النظيف. 
ويتولى املركز كذلك تنظيم البرامج التدريبية، ويشجع على تبادل اخلبراء، 

وتيسير نقل التقانة ضمن اإلقليم.

برنامج حماية املواقع التاريخية الساحلية، فرنسا
تصب اهتمامها على املواقع املدرجة في قائمة مؤلفة من 100 موقع تاريخي 

في مختلف الدول الساحلية املتوسطية، وتوفر التدريب على األساليب املثلى 
إلدارة تلك املواقع.

مراكز األنشطة اإلقليمية الستة خلطة عمل البحر األبيض املتوسط
تتمركز في الدول املتوسطية، حيث تقّدم كل منها خبرتها 
التنموية والبيئية لصالج اجملتمع املتوسطي بشأن تطبيق 

نشاطات خطة عمل البحر املتوسط.
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10 األنشطة الرئيسية
] مكافحة التلوث البري

] منع احلوادث البحرية وعمليات التصريف غير املشروعة من السفن

] إدارة املناطق الساحلية

] صون التنوع البيولوجي البحري والساحلي املتوسطي

] تكامل البيئة والتنمية

] ترويج تقانات اإلعالم واالتصال

] حماية التراث الثقافي

التحديات املقبلة
تتمثل األولويات األساسية خلطة عمل البحر األبيض املتوسط في العقد 

القادم مبا يلي:

] احلد على نطاق واسع من التلوث الناجم عن مصادر برية؛

] حماية املوائل البحرية والساحلية واألنواع املهددة؛

] تعزيز سالمة األنشطة البحرية ومراعاتها للبيئة البحرية املتوسطية؛

] تكثيف التخطيط املتكامل للمناطق الساحلية؛

] رصد انتشار األنواع الغازية؛

] احلد من التلوث الزيتي والتدخل الفوري جملابهته؛

] املضي قدماً في ترويج التنمية املستدامة في اإلقليم.

يرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل 
الوثيق مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية 

الدولية األخرى التي تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط 
وشعوبه.
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شلونة؟
ما هي اتفاقية بر  3

في عام 1975، اعتمد 16 بلداً متوسطياً إلى جانب اجملموعة األوربية خطة 
عمل البحر األبيض املتوسط. وكانت هذه اخلطة هي األولى التي يتم اعتمادها 

كبرنامج للبحار اإلقليمية حتت مظلة برنامج األمم املتحدة للبيئة.

وفي عام 1976 أقرت األطراف املذكورة اتفاقية برشلونة التي تشكل األساس 
القانوني حلماية البحر املتوسط. وتستكمل البروتوكوالت الستة املعنية 

بجوانب محددة من مسألة صون بيئة البحر املتوسط اإلطار القانوني 
للخطة. وهذه البروتوكوالت هي:

•	بروتوكول اإللقاء )من السفن والطائرات(
•	بروتوكول املنع والطوارئ )التلوث من السفن وحاالت الطوارئ(

•	بروتوكول املصادر واألنشطة البرية
•	برتوكول املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي

•	البروتوكول البحري )التلوث من عمليات االستكشاف واالستغالل(
•	بروتوكول النفايات اخلطرة

وتتمثل أهداف اتفاقية برشلونة مبا يلي:
] تقدير التلوث البحري ومكافحته؛

] ضمان اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية؛

] إدماج عنصر البيئة في التنمية االجتماعية واالقتصادية؛

] حماية البيئة البحرية واملناطق الساحلية عبر منع التلوث، واحلد منه، 

واستئصاله قدر املستطاع، سواء أكان ناجماً عن مصادر برية أم بحرية؛

] حماية التراث الطبيعي والثقافي؛

] تعزيز التضامن بني الدول الساحلية املتوسطية؛

] املساهمة في النهوض باألوضاع احلياتية.

ومع أن اهتمام خطة عمل البحر املتوسط انصب في بادئ األمر على مكافحة 
التلوث البحري، فإن مهمتها قد اتسعت تدريجياً مع مضي الوقت لتشمل 

تخطيط املناطق الساحلية وإدارتها بصورة متكاملة. وقد ُعدِّل بروتوكول 
ملنع التلوث والقضاء عليه في البحر املتوسط الناجم عن إلقاء النفايات من 
السفن والطائرات أو ترميدها في البحر عام 1995، وفي العام ذاته مت التوقيع 
على بروتوكول بشأن املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في 

البحر املتوسط، واملعروف أيضاً باسم بروتوكول املناطق املتمتعة بحماية 
خاصة والتنوع البيولوجي. وتعمق االجتاه العملي ملهمة اخلطة، وبدأت أيضاً 

بالعناية مبسألة التنمية املستدامة.
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THE CURRENT 22 
CONTRACTING PARTIES TO THE 
BARCELONA CONVENTION ARE:

 4 ومتثل هذه اخلطة عملية فريدة بفضل سمة بارزة واحدة هي جلوس 
البلدان املتوسطية النامية أو املتقدمة، املتباينة في ثقافاتها 

وتقاليدها حول مائدة واحدة كأنداد للعمل معاً من أجل النهوض 
بالبيئة املتوسطية لصالح اجليل احلالي واألجيال املقبلة.

ويواجه املتوسط مشكالت عديدة بسبب العدد املرتفع من األنشطة البشرية، 
البحرية منها والبرية، املتسببة بالتلوث. ولهذا فقد قامت الهيئات العلمية 

بتقدير مدى هشاشة املوارد الطبيعية والتحديات املاثلة بغية ضمان التنمية 
املستدامة في اإلقليم. وتُعنى خطة عمل البحر األبيض املتوسط بهذه 

القضايا من خالل إشراك  قطاعات مختلفة من اجملتمع املتوسطي في صون 
املوارد البشرية والطبيعية في اإلقليم والتي تعاني من التدهور بفعل التنمية 

السريعة التي ال يتم وضع خططها على الدوام على نحو يستشرف املستقبل.

_ألبانيا _اجلزائر _البوسنة والهرسك
_كرواتيا _قبرص _مصر

_اجملموعة األوربية _فرنسا
_اليونان _إسرائيل _إيطاليا

_لبنان _ليبيا _مالطا _املغرب
_موناكو _اجلبل األسود _سلوفينيا

_إسبانيا _سورية _تونس _تركيا
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تضطلع األطراف املتعاقدة مبهمة تقرير استراتيجيات خطة عمل البحر 6 
األبيض املتوسط، وميزانيتها، وبرنامجها، وذلك أثناء اجتماعاتها الوزارية التي 

تعقد مرة كل عامني. وتتولى جهات االتصال القطرية التي تعينها األطراف 
املتعاقدة مسؤولية استعراض تقدم العمل وضمان تنفيذ التوصيات على 

املستوى الوطني. ويقوم مكتب متناوب مؤلف من ستة أعضاء بتوفير اإلرشاد 
واملشورة ألمانة اخلطة في الفترة الفاصلة بني كل اجتماعني من اجتماعات 

األطراف املتعاقدة.

ومنذ عام 1982 اتخذت أمانة الوحدة التنسيقية للخطة من أثينا مقراً لها، 
وذلك باالستناد إلى اتفاقية البلد املضيف املبرمة بني اليونان وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة. وتضطلع الوحدة بأدوار دبلوماسية، وسياسية، واتصالية، 

وتشرف على عناصر اخلطة الرئيسية )مراكز األنشطة اإلقليمية(، إلى جانب 
تنظيمها لالجتماعات والبرامج الهامة.

ويرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل الوثيق 
مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى التي 

تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط وشعوبه.

ويشير العدد املتزايد من املنظمات املتوسطية غير احلكومية املعنية بالبيئة 
والتنمية إلى تصاعد اهتمام الرأي العام باملشاركة في األنشطة. وتقر اخلطة 

بخبرات هذه املنظمات وقدرتها على نشر الوعي، وتساند مبادراتها، وتشجع 
مشاركتها في أنشطة اخلطة.

وتتولى األطراف املتعاقدة متويل أنشطة اخلطة أساساً عبر مساهماتها 
املقدمة إلى حساب األمانة املتوسطي. وتشمل مصادر التمويل األخرى 

ملساندة مشروعات وأنشطة محددة املساهمات الطوعية الواردة من االحتاد 
األوربي، ووكاالت األمم املتحدة، ومرفق البيئة العاملية.

وتعمل اللجنة املتوسطية للتنمية املستدامة )MCSD( كهيئة استشارية 
لألطراف املتعاقدة. وتتميز هذه اللجنة املنشأة عام 1996 بهيكل فريد يضم 
مندوبني عن األطراف املتعاقدة االثنني والعشرين، و15 مندوباً عن السلطات 

احمللية، وهيئات األعمال، واملنظمات غير احلكومية، ويشكل هؤالء، وعلى 
قدم املساواة، فريق بحوث معني بالسياسات الرامية إلى ترويج التنمية 

املستدامة في حوض املتوسط. واضطلعت هذه اللجنة مبهام تنسيق وإعداد 
االستراتيجية املتوسطية للتنمية املستدامة )MSSD( التي اعتمدتها 

األطراف املتعاقدة عام 2005.
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 7 وحددت االستراتيجية املذكورة أربعة أهداف رئيسية ترمي إلى 
ترويج التنمية املستدامة وهي:

املساهمة في التنمية االقتصادية؛ 	•
احلد من التفاوت االجتماعي؛ 	•

تغيير أمناط اإلنتاج واالستهالك غير املستدامة وضمان اإلدارة 	• 
   املستدامة للموارد الطبيعية؛ 

حتسني التسيير. 	•
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�برنامج تقدير التلوث ومكافحته في إقليم البحر األبيض املتوسط 8 
)MED POL( يشكل العنصر العلمي والتقني في خطة عمل  البحر األبيض 

املتوسط. ويضطلع البرنامج باملسؤولية عن تنفيذ بروتوكوالت املصادر البرية، واإللقاء، 
والنفايات اخلطرة، ويساعد البلدان املتوسطية على صياغة وتنفيذ برامج رصد التلوث، 

مبا في ذلك تدابير مكافحة التلوث، وصياغة خطط العمل للقضاء على التلوث 
الناجم عن مصادر برية. وهناك ستة مراكز لألنشطة اإلقليمية للخطة تتمركز 

في ست مدن متوسطية، ويوفر كل منها خبراته البيئية واإلمنائية لصالح اجملتمع 
املتوسطي وذلك لإلسهام في تنفيذ أنشطة اخلطة.

مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء )BP/RAC(، فرنسا
يعتمد املركز نهجاً منتظماً واستشرافياً إزاء قضايا البيئة والتنمية في املتوسط، 

ويستخدم في ذلك أدوات املراقبة والتقييم كما ويستخلص املؤشرات الالزمة. 
ويتقدم اخلبراء بتصورات للتسوية بني املتطلبات البيئية وحقائق التنمية االقتصادية 

بهدف مساعدة البلدان املتوسطية على اتخاذ القرارات في ضوء آفاق املستقبل.

مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات األولوية )PAP/RAC(، كرواتيا
يُعنى املركز باإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية بغية التخفيف من حدة املشكالت 

اإلمنائية في املناطق الساحلية. ويوفر املركز املساعدة التقنية، وينسق برامج إدارة 
املناطق الساحلية التي تشتمل عادة على مشاركة العديد من الهيئات احمللية.

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحماية خاصة )SPA/RAC(، تونس
يصب املركز اهتمامه على التنوع البيولوجي ويسهم في حماية األنواع 

املتوسطية، وموائلها، ونظمها اإليكولوجية. ويطور املركز خطط اإلدارة، وأدوات 
املعلومات للرصد، ويشجع حمالت التوعية ونشر املعلومات بني االختصاصيني 

واملنظمات الدولية املعنية مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية.

�املركز اإلقليمي للتصدي لتلوث البحر املتوسط في حاالت الطوارئ
)REMPEC(، مالطا

يساعد املركز الدول الساحلية املتوسطية على بناء قدراتها الوطنية في ميدان 
احلماية والتصدي للحوادث الكبرى للتلوث البحري. كما ييسر املركز التعاون بني 

البلدان في مكافحة التلوث العرضي الناجم عن طائفة من املواد اخلطرة مبا في ذلك 
النفط. ويُدار املركز في ظل رعاية مشتركة من اخلطة واملنظمة البحرية الدولية.

مركز املعلومات )INFO/RAC(، إيطاليا
يوفر املركز خدمات االتصال والدعم التقني ألمانة اخلطة ولعناصرها اإلقليمية 

األخرى )مراكز األنشطة اإلقليمية(. ويُعنى املركز أيضاً بتعزيز الوعي العام 
وإرساء عالقات عمل متعددة القطاعات تتيح حتقيق التنمية املستدامة على 

امتداد إقليم املتوسط.
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مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج النظيف )CP/RAC(، إسبانيا9
يسعى املركز للحد من النفايات الصناعية عند مصادرها في القطاع 

الصناعي املتوسطي ويعمل على نشر تقنيات مختبرة لإلنتاج النظيف. 
ويتولى املركز كذلك تنظيم البرامج التدريبية، ويشجع على تبادل اخلبراء، 

وتيسير نقل التقانة ضمن اإلقليم.

برنامج حماية املواقع التاريخية الساحلية، فرنسا
تصب اهتمامها على املواقع املدرجة في قائمة مؤلفة من 100 موقع تاريخي 

في مختلف الدول الساحلية املتوسطية، وتوفر التدريب على األساليب املثلى 
إلدارة تلك املواقع.

مراكز األنشطة اإلقليمية الستة خلطة عمل البحر األبيض املتوسط
تتمركز في الدول املتوسطية، حيث تقّدم كل منها خبرتها 
التنموية والبيئية لصالج اجملتمع املتوسطي بشأن تطبيق 

نشاطات خطة عمل البحر املتوسط.
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10 األنشطة الرئيسية
] مكافحة التلوث البري

] منع احلوادث البحرية وعمليات التصريف غير املشروعة من السفن

] إدارة املناطق الساحلية

] صون التنوع البيولوجي البحري والساحلي املتوسطي

] تكامل البيئة والتنمية

] ترويج تقانات اإلعالم واالتصال

] حماية التراث الثقافي

التحديات املقبلة
تتمثل األولويات األساسية خلطة عمل البحر األبيض املتوسط في العقد 

القادم مبا يلي:

] احلد على نطاق واسع من التلوث الناجم عن مصادر برية؛

] حماية املوائل البحرية والساحلية واألنواع املهددة؛

] تعزيز سالمة األنشطة البحرية ومراعاتها للبيئة البحرية املتوسطية؛

] تكثيف التخطيط املتكامل للمناطق الساحلية؛

] رصد انتشار األنواع الغازية؛

] احلد من التلوث الزيتي والتدخل الفوري جملابهته؛

] املضي قدماً في ترويج التنمية املستدامة في اإلقليم.

يرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل 
الوثيق مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية 

الدولية األخرى التي تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط 
وشعوبه.
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شلونة؟
ما هي اتفاقية بر  3

في عام 1975، اعتمد 16 بلداً متوسطياً إلى جانب اجملموعة األوربية خطة 
عمل البحر األبيض املتوسط. وكانت هذه اخلطة هي األولى التي يتم اعتمادها 

كبرنامج للبحار اإلقليمية حتت مظلة برنامج األمم املتحدة للبيئة.

وفي عام 1976 أقرت األطراف املذكورة اتفاقية برشلونة التي تشكل األساس 
القانوني حلماية البحر املتوسط. وتستكمل البروتوكوالت الستة املعنية 

بجوانب محددة من مسألة صون بيئة البحر املتوسط اإلطار القانوني 
للخطة. وهذه البروتوكوالت هي:

•	بروتوكول اإللقاء )من السفن والطائرات(
•	بروتوكول املنع والطوارئ )التلوث من السفن وحاالت الطوارئ(

•	بروتوكول املصادر واألنشطة البرية
•	برتوكول املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي

•	البروتوكول البحري )التلوث من عمليات االستكشاف واالستغالل(
•	بروتوكول النفايات اخلطرة

وتتمثل أهداف اتفاقية برشلونة مبا يلي:
] تقدير التلوث البحري ومكافحته؛

] ضمان اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية؛

] إدماج عنصر البيئة في التنمية االجتماعية واالقتصادية؛

] حماية البيئة البحرية واملناطق الساحلية عبر منع التلوث، واحلد منه، 

واستئصاله قدر املستطاع، سواء أكان ناجماً عن مصادر برية أم بحرية؛

] حماية التراث الطبيعي والثقافي؛

] تعزيز التضامن بني الدول الساحلية املتوسطية؛

] املساهمة في النهوض باألوضاع احلياتية.

ومع أن اهتمام خطة عمل البحر املتوسط انصب في بادئ األمر على مكافحة 
التلوث البحري، فإن مهمتها قد اتسعت تدريجياً مع مضي الوقت لتشمل 

تخطيط املناطق الساحلية وإدارتها بصورة متكاملة. وقد ُعدِّل بروتوكول 
ملنع التلوث والقضاء عليه في البحر املتوسط الناجم عن إلقاء النفايات من 
السفن والطائرات أو ترميدها في البحر عام 1995، وفي العام ذاته مت التوقيع 
على بروتوكول بشأن املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في 

البحر املتوسط، واملعروف أيضاً باسم بروتوكول املناطق املتمتعة بحماية 
خاصة والتنوع البيولوجي. وتعمق االجتاه العملي ملهمة اخلطة، وبدأت أيضاً 

بالعناية مبسألة التنمية املستدامة.
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THE CURRENT 22 
CONTRACTING PARTIES TO THE 
BARCELONA CONVENTION ARE:

 4 ومتثل هذه اخلطة عملية فريدة بفضل سمة بارزة واحدة هي جلوس 
البلدان املتوسطية النامية أو املتقدمة، املتباينة في ثقافاتها 

وتقاليدها حول مائدة واحدة كأنداد للعمل معاً من أجل النهوض 
بالبيئة املتوسطية لصالح اجليل احلالي واألجيال املقبلة.

ويواجه املتوسط مشكالت عديدة بسبب العدد املرتفع من األنشطة البشرية، 
البحرية منها والبرية، املتسببة بالتلوث. ولهذا فقد قامت الهيئات العلمية 

بتقدير مدى هشاشة املوارد الطبيعية والتحديات املاثلة بغية ضمان التنمية 
املستدامة في اإلقليم. وتُعنى خطة عمل البحر األبيض املتوسط بهذه 

القضايا من خالل إشراك  قطاعات مختلفة من اجملتمع املتوسطي في صون 
املوارد البشرية والطبيعية في اإلقليم والتي تعاني من التدهور بفعل التنمية 

السريعة التي ال يتم وضع خططها على الدوام على نحو يستشرف املستقبل.

_ألبانيا _اجلزائر _البوسنة والهرسك
_كرواتيا _قبرص _مصر

_اجملموعة األوربية _فرنسا
_اليونان _إسرائيل _إيطاليا

_لبنان _ليبيا _مالطا _املغرب
_موناكو _اجلبل األسود _سلوفينيا

_إسبانيا _سورية _تونس _تركيا
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تضطلع األطراف املتعاقدة مبهمة تقرير استراتيجيات خطة عمل البحر 6 
األبيض املتوسط، وميزانيتها، وبرنامجها، وذلك أثناء اجتماعاتها الوزارية التي 

تعقد مرة كل عامني. وتتولى جهات االتصال القطرية التي تعينها األطراف 
املتعاقدة مسؤولية استعراض تقدم العمل وضمان تنفيذ التوصيات على 

املستوى الوطني. ويقوم مكتب متناوب مؤلف من ستة أعضاء بتوفير اإلرشاد 
واملشورة ألمانة اخلطة في الفترة الفاصلة بني كل اجتماعني من اجتماعات 

األطراف املتعاقدة.

ومنذ عام 1982 اتخذت أمانة الوحدة التنسيقية للخطة من أثينا مقراً لها، 
وذلك باالستناد إلى اتفاقية البلد املضيف املبرمة بني اليونان وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة. وتضطلع الوحدة بأدوار دبلوماسية، وسياسية، واتصالية، 

وتشرف على عناصر اخلطة الرئيسية )مراكز األنشطة اإلقليمية(، إلى جانب 
تنظيمها لالجتماعات والبرامج الهامة.

ويرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل الوثيق 
مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى التي 

تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط وشعوبه.

ويشير العدد املتزايد من املنظمات املتوسطية غير احلكومية املعنية بالبيئة 
والتنمية إلى تصاعد اهتمام الرأي العام باملشاركة في األنشطة. وتقر اخلطة 

بخبرات هذه املنظمات وقدرتها على نشر الوعي، وتساند مبادراتها، وتشجع 
مشاركتها في أنشطة اخلطة.

وتتولى األطراف املتعاقدة متويل أنشطة اخلطة أساساً عبر مساهماتها 
املقدمة إلى حساب األمانة املتوسطي. وتشمل مصادر التمويل األخرى 

ملساندة مشروعات وأنشطة محددة املساهمات الطوعية الواردة من االحتاد 
األوربي، ووكاالت األمم املتحدة، ومرفق البيئة العاملية.

وتعمل اللجنة املتوسطية للتنمية املستدامة )MCSD( كهيئة استشارية 
لألطراف املتعاقدة. وتتميز هذه اللجنة املنشأة عام 1996 بهيكل فريد يضم 
مندوبني عن األطراف املتعاقدة االثنني والعشرين، و15 مندوباً عن السلطات 

احمللية، وهيئات األعمال، واملنظمات غير احلكومية، ويشكل هؤالء، وعلى 
قدم املساواة، فريق بحوث معني بالسياسات الرامية إلى ترويج التنمية 

املستدامة في حوض املتوسط. واضطلعت هذه اللجنة مبهام تنسيق وإعداد 
االستراتيجية املتوسطية للتنمية املستدامة )MSSD( التي اعتمدتها 

األطراف املتعاقدة عام 2005.
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 7 وحددت االستراتيجية املذكورة أربعة أهداف رئيسية ترمي إلى 
ترويج التنمية املستدامة وهي:

املساهمة في التنمية االقتصادية؛ 	•
احلد من التفاوت االجتماعي؛ 	•

تغيير أمناط اإلنتاج واالستهالك غير املستدامة وضمان اإلدارة 	• 
   املستدامة للموارد الطبيعية؛ 

حتسني التسيير. 	•
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�برنامج تقدير التلوث ومكافحته في إقليم البحر األبيض املتوسط 8 
)MED POL( يشكل العنصر العلمي والتقني في خطة عمل  البحر األبيض 

املتوسط. ويضطلع البرنامج باملسؤولية عن تنفيذ بروتوكوالت املصادر البرية، واإللقاء، 
والنفايات اخلطرة، ويساعد البلدان املتوسطية على صياغة وتنفيذ برامج رصد التلوث، 

مبا في ذلك تدابير مكافحة التلوث، وصياغة خطط العمل للقضاء على التلوث 
الناجم عن مصادر برية. وهناك ستة مراكز لألنشطة اإلقليمية للخطة تتمركز 

في ست مدن متوسطية، ويوفر كل منها خبراته البيئية واإلمنائية لصالح اجملتمع 
املتوسطي وذلك لإلسهام في تنفيذ أنشطة اخلطة.

مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء )BP/RAC(، فرنسا
يعتمد املركز نهجاً منتظماً واستشرافياً إزاء قضايا البيئة والتنمية في املتوسط، 

ويستخدم في ذلك أدوات املراقبة والتقييم كما ويستخلص املؤشرات الالزمة. 
ويتقدم اخلبراء بتصورات للتسوية بني املتطلبات البيئية وحقائق التنمية االقتصادية 

بهدف مساعدة البلدان املتوسطية على اتخاذ القرارات في ضوء آفاق املستقبل.

مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات األولوية )PAP/RAC(، كرواتيا
يُعنى املركز باإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية بغية التخفيف من حدة املشكالت 

اإلمنائية في املناطق الساحلية. ويوفر املركز املساعدة التقنية، وينسق برامج إدارة 
املناطق الساحلية التي تشتمل عادة على مشاركة العديد من الهيئات احمللية.

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحماية خاصة )SPA/RAC(، تونس
يصب املركز اهتمامه على التنوع البيولوجي ويسهم في حماية األنواع 

املتوسطية، وموائلها، ونظمها اإليكولوجية. ويطور املركز خطط اإلدارة، وأدوات 
املعلومات للرصد، ويشجع حمالت التوعية ونشر املعلومات بني االختصاصيني 

واملنظمات الدولية املعنية مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية.

�املركز اإلقليمي للتصدي لتلوث البحر املتوسط في حاالت الطوارئ
)REMPEC(، مالطا

يساعد املركز الدول الساحلية املتوسطية على بناء قدراتها الوطنية في ميدان 
احلماية والتصدي للحوادث الكبرى للتلوث البحري. كما ييسر املركز التعاون بني 

البلدان في مكافحة التلوث العرضي الناجم عن طائفة من املواد اخلطرة مبا في ذلك 
النفط. ويُدار املركز في ظل رعاية مشتركة من اخلطة واملنظمة البحرية الدولية.

مركز املعلومات )INFO/RAC(، إيطاليا
يوفر املركز خدمات االتصال والدعم التقني ألمانة اخلطة ولعناصرها اإلقليمية 

األخرى )مراكز األنشطة اإلقليمية(. ويُعنى املركز أيضاً بتعزيز الوعي العام 
وإرساء عالقات عمل متعددة القطاعات تتيح حتقيق التنمية املستدامة على 

امتداد إقليم املتوسط.
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مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج النظيف )CP/RAC(، إسبانيا9
يسعى املركز للحد من النفايات الصناعية عند مصادرها في القطاع 

الصناعي املتوسطي ويعمل على نشر تقنيات مختبرة لإلنتاج النظيف. 
ويتولى املركز كذلك تنظيم البرامج التدريبية، ويشجع على تبادل اخلبراء، 

وتيسير نقل التقانة ضمن اإلقليم.

برنامج حماية املواقع التاريخية الساحلية، فرنسا
تصب اهتمامها على املواقع املدرجة في قائمة مؤلفة من 100 موقع تاريخي 

في مختلف الدول الساحلية املتوسطية، وتوفر التدريب على األساليب املثلى 
إلدارة تلك املواقع.

مراكز األنشطة اإلقليمية الستة خلطة عمل البحر األبيض املتوسط
تتمركز في الدول املتوسطية، حيث تقّدم كل منها خبرتها 
التنموية والبيئية لصالج اجملتمع املتوسطي بشأن تطبيق 

نشاطات خطة عمل البحر املتوسط.
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10 األنشطة الرئيسية
] مكافحة التلوث البري

] منع احلوادث البحرية وعمليات التصريف غير املشروعة من السفن

] إدارة املناطق الساحلية

] صون التنوع البيولوجي البحري والساحلي املتوسطي

] تكامل البيئة والتنمية

] ترويج تقانات اإلعالم واالتصال

] حماية التراث الثقافي

التحديات املقبلة
تتمثل األولويات األساسية خلطة عمل البحر األبيض املتوسط في العقد 

القادم مبا يلي:

] احلد على نطاق واسع من التلوث الناجم عن مصادر برية؛

] حماية املوائل البحرية والساحلية واألنواع املهددة؛

] تعزيز سالمة األنشطة البحرية ومراعاتها للبيئة البحرية املتوسطية؛

] تكثيف التخطيط املتكامل للمناطق الساحلية؛

] رصد انتشار األنواع الغازية؛

] احلد من التلوث الزيتي والتدخل الفوري جملابهته؛

] املضي قدماً في ترويج التنمية املستدامة في اإلقليم.

يرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل 
الوثيق مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية 

الدولية األخرى التي تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط 
وشعوبه.
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شلونة؟
ما هي اتفاقية بر  3

في عام 1975، اعتمد 16 بلداً متوسطياً إلى جانب اجملموعة األوربية خطة 
عمل البحر األبيض املتوسط. وكانت هذه اخلطة هي األولى التي يتم اعتمادها 

كبرنامج للبحار اإلقليمية حتت مظلة برنامج األمم املتحدة للبيئة.

وفي عام 1976 أقرت األطراف املذكورة اتفاقية برشلونة التي تشكل األساس 
القانوني حلماية البحر املتوسط. وتستكمل البروتوكوالت الستة املعنية 

بجوانب محددة من مسألة صون بيئة البحر املتوسط اإلطار القانوني 
للخطة. وهذه البروتوكوالت هي:

•	بروتوكول اإللقاء )من السفن والطائرات(
•	بروتوكول املنع والطوارئ )التلوث من السفن وحاالت الطوارئ(

•	بروتوكول املصادر واألنشطة البرية
•	برتوكول املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي

•	البروتوكول البحري )التلوث من عمليات االستكشاف واالستغالل(
•	بروتوكول النفايات اخلطرة

وتتمثل أهداف اتفاقية برشلونة مبا يلي:
] تقدير التلوث البحري ومكافحته؛

] ضمان اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية؛

] إدماج عنصر البيئة في التنمية االجتماعية واالقتصادية؛

] حماية البيئة البحرية واملناطق الساحلية عبر منع التلوث، واحلد منه، 

واستئصاله قدر املستطاع، سواء أكان ناجماً عن مصادر برية أم بحرية؛

] حماية التراث الطبيعي والثقافي؛

] تعزيز التضامن بني الدول الساحلية املتوسطية؛

] املساهمة في النهوض باألوضاع احلياتية.

ومع أن اهتمام خطة عمل البحر املتوسط انصب في بادئ األمر على مكافحة 
التلوث البحري، فإن مهمتها قد اتسعت تدريجياً مع مضي الوقت لتشمل 

تخطيط املناطق الساحلية وإدارتها بصورة متكاملة. وقد ُعدِّل بروتوكول 
ملنع التلوث والقضاء عليه في البحر املتوسط الناجم عن إلقاء النفايات من 
السفن والطائرات أو ترميدها في البحر عام 1995، وفي العام ذاته مت التوقيع 
على بروتوكول بشأن املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في 

البحر املتوسط، واملعروف أيضاً باسم بروتوكول املناطق املتمتعة بحماية 
خاصة والتنوع البيولوجي. وتعمق االجتاه العملي ملهمة اخلطة، وبدأت أيضاً 

بالعناية مبسألة التنمية املستدامة.
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 4 ومتثل هذه اخلطة عملية فريدة بفضل سمة بارزة واحدة هي جلوس 
البلدان املتوسطية النامية أو املتقدمة، املتباينة في ثقافاتها 

وتقاليدها حول مائدة واحدة كأنداد للعمل معاً من أجل النهوض 
بالبيئة املتوسطية لصالح اجليل احلالي واألجيال املقبلة.

ويواجه املتوسط مشكالت عديدة بسبب العدد املرتفع من األنشطة البشرية، 
البحرية منها والبرية، املتسببة بالتلوث. ولهذا فقد قامت الهيئات العلمية 

بتقدير مدى هشاشة املوارد الطبيعية والتحديات املاثلة بغية ضمان التنمية 
املستدامة في اإلقليم. وتُعنى خطة عمل البحر األبيض املتوسط بهذه 

القضايا من خالل إشراك  قطاعات مختلفة من اجملتمع املتوسطي في صون 
املوارد البشرية والطبيعية في اإلقليم والتي تعاني من التدهور بفعل التنمية 

السريعة التي ال يتم وضع خططها على الدوام على نحو يستشرف املستقبل.

_ألبانيا _اجلزائر _البوسنة والهرسك
_كرواتيا _قبرص _مصر

_اجملموعة األوربية _فرنسا
_اليونان _إسرائيل _إيطاليا

_لبنان _ليبيا _مالطا _املغرب
_موناكو _اجلبل األسود _سلوفينيا

_إسبانيا _سورية _تونس _تركيا
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تضطلع األطراف املتعاقدة مبهمة تقرير استراتيجيات خطة عمل البحر 6 
األبيض املتوسط، وميزانيتها، وبرنامجها، وذلك أثناء اجتماعاتها الوزارية التي 

تعقد مرة كل عامني. وتتولى جهات االتصال القطرية التي تعينها األطراف 
املتعاقدة مسؤولية استعراض تقدم العمل وضمان تنفيذ التوصيات على 

املستوى الوطني. ويقوم مكتب متناوب مؤلف من ستة أعضاء بتوفير اإلرشاد 
واملشورة ألمانة اخلطة في الفترة الفاصلة بني كل اجتماعني من اجتماعات 

األطراف املتعاقدة.

ومنذ عام 1982 اتخذت أمانة الوحدة التنسيقية للخطة من أثينا مقراً لها، 
وذلك باالستناد إلى اتفاقية البلد املضيف املبرمة بني اليونان وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة. وتضطلع الوحدة بأدوار دبلوماسية، وسياسية، واتصالية، 

وتشرف على عناصر اخلطة الرئيسية )مراكز األنشطة اإلقليمية(، إلى جانب 
تنظيمها لالجتماعات والبرامج الهامة.

ويرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل الوثيق 
مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى التي 

تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط وشعوبه.

ويشير العدد املتزايد من املنظمات املتوسطية غير احلكومية املعنية بالبيئة 
والتنمية إلى تصاعد اهتمام الرأي العام باملشاركة في األنشطة. وتقر اخلطة 

بخبرات هذه املنظمات وقدرتها على نشر الوعي، وتساند مبادراتها، وتشجع 
مشاركتها في أنشطة اخلطة.

وتتولى األطراف املتعاقدة متويل أنشطة اخلطة أساساً عبر مساهماتها 
املقدمة إلى حساب األمانة املتوسطي. وتشمل مصادر التمويل األخرى 

ملساندة مشروعات وأنشطة محددة املساهمات الطوعية الواردة من االحتاد 
األوربي، ووكاالت األمم املتحدة، ومرفق البيئة العاملية.

وتعمل اللجنة املتوسطية للتنمية املستدامة )MCSD( كهيئة استشارية 
لألطراف املتعاقدة. وتتميز هذه اللجنة املنشأة عام 1996 بهيكل فريد يضم 
مندوبني عن األطراف املتعاقدة االثنني والعشرين، و15 مندوباً عن السلطات 

احمللية، وهيئات األعمال، واملنظمات غير احلكومية، ويشكل هؤالء، وعلى 
قدم املساواة، فريق بحوث معني بالسياسات الرامية إلى ترويج التنمية 

املستدامة في حوض املتوسط. واضطلعت هذه اللجنة مبهام تنسيق وإعداد 
االستراتيجية املتوسطية للتنمية املستدامة )MSSD( التي اعتمدتها 

األطراف املتعاقدة عام 2005.
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 7 وحددت االستراتيجية املذكورة أربعة أهداف رئيسية ترمي إلى 
ترويج التنمية املستدامة وهي:

املساهمة في التنمية االقتصادية؛ 	•
احلد من التفاوت االجتماعي؛ 	•

تغيير أمناط اإلنتاج واالستهالك غير املستدامة وضمان اإلدارة 	• 
   املستدامة للموارد الطبيعية؛ 

حتسني التسيير. 	•
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�برنامج تقدير التلوث ومكافحته في إقليم البحر األبيض املتوسط 8 
)MED POL( يشكل العنصر العلمي والتقني في خطة عمل  البحر األبيض 

املتوسط. ويضطلع البرنامج باملسؤولية عن تنفيذ بروتوكوالت املصادر البرية، واإللقاء، 
والنفايات اخلطرة، ويساعد البلدان املتوسطية على صياغة وتنفيذ برامج رصد التلوث، 

مبا في ذلك تدابير مكافحة التلوث، وصياغة خطط العمل للقضاء على التلوث 
الناجم عن مصادر برية. وهناك ستة مراكز لألنشطة اإلقليمية للخطة تتمركز 

في ست مدن متوسطية، ويوفر كل منها خبراته البيئية واإلمنائية لصالح اجملتمع 
املتوسطي وذلك لإلسهام في تنفيذ أنشطة اخلطة.

مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء )BP/RAC(، فرنسا
يعتمد املركز نهجاً منتظماً واستشرافياً إزاء قضايا البيئة والتنمية في املتوسط، 

ويستخدم في ذلك أدوات املراقبة والتقييم كما ويستخلص املؤشرات الالزمة. 
ويتقدم اخلبراء بتصورات للتسوية بني املتطلبات البيئية وحقائق التنمية االقتصادية 

بهدف مساعدة البلدان املتوسطية على اتخاذ القرارات في ضوء آفاق املستقبل.

مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات األولوية )PAP/RAC(، كرواتيا
يُعنى املركز باإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية بغية التخفيف من حدة املشكالت 

اإلمنائية في املناطق الساحلية. ويوفر املركز املساعدة التقنية، وينسق برامج إدارة 
املناطق الساحلية التي تشتمل عادة على مشاركة العديد من الهيئات احمللية.

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحماية خاصة )SPA/RAC(، تونس
يصب املركز اهتمامه على التنوع البيولوجي ويسهم في حماية األنواع 

املتوسطية، وموائلها، ونظمها اإليكولوجية. ويطور املركز خطط اإلدارة، وأدوات 
املعلومات للرصد، ويشجع حمالت التوعية ونشر املعلومات بني االختصاصيني 

واملنظمات الدولية املعنية مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية.

�املركز اإلقليمي للتصدي لتلوث البحر املتوسط في حاالت الطوارئ
)REMPEC(، مالطا

يساعد املركز الدول الساحلية املتوسطية على بناء قدراتها الوطنية في ميدان 
احلماية والتصدي للحوادث الكبرى للتلوث البحري. كما ييسر املركز التعاون بني 

البلدان في مكافحة التلوث العرضي الناجم عن طائفة من املواد اخلطرة مبا في ذلك 
النفط. ويُدار املركز في ظل رعاية مشتركة من اخلطة واملنظمة البحرية الدولية.

مركز املعلومات )INFO/RAC(، إيطاليا
يوفر املركز خدمات االتصال والدعم التقني ألمانة اخلطة ولعناصرها اإلقليمية 

األخرى )مراكز األنشطة اإلقليمية(. ويُعنى املركز أيضاً بتعزيز الوعي العام 
وإرساء عالقات عمل متعددة القطاعات تتيح حتقيق التنمية املستدامة على 

امتداد إقليم املتوسط.
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مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج النظيف )CP/RAC(، إسبانيا9
يسعى املركز للحد من النفايات الصناعية عند مصادرها في القطاع 

الصناعي املتوسطي ويعمل على نشر تقنيات مختبرة لإلنتاج النظيف. 
ويتولى املركز كذلك تنظيم البرامج التدريبية، ويشجع على تبادل اخلبراء، 

وتيسير نقل التقانة ضمن اإلقليم.

برنامج حماية املواقع التاريخية الساحلية، فرنسا
تصب اهتمامها على املواقع املدرجة في قائمة مؤلفة من 100 موقع تاريخي 

في مختلف الدول الساحلية املتوسطية، وتوفر التدريب على األساليب املثلى 
إلدارة تلك املواقع.

مراكز األنشطة اإلقليمية الستة خلطة عمل البحر األبيض املتوسط
تتمركز في الدول املتوسطية، حيث تقّدم كل منها خبرتها 
التنموية والبيئية لصالج اجملتمع املتوسطي بشأن تطبيق 

نشاطات خطة عمل البحر املتوسط.
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10 األنشطة الرئيسية
] مكافحة التلوث البري

] منع احلوادث البحرية وعمليات التصريف غير املشروعة من السفن

] إدارة املناطق الساحلية

] صون التنوع البيولوجي البحري والساحلي املتوسطي

] تكامل البيئة والتنمية

] ترويج تقانات اإلعالم واالتصال

] حماية التراث الثقافي

التحديات املقبلة
تتمثل األولويات األساسية خلطة عمل البحر األبيض املتوسط في العقد 

القادم مبا يلي:

] احلد على نطاق واسع من التلوث الناجم عن مصادر برية؛

] حماية املوائل البحرية والساحلية واألنواع املهددة؛

] تعزيز سالمة األنشطة البحرية ومراعاتها للبيئة البحرية املتوسطية؛

] تكثيف التخطيط املتكامل للمناطق الساحلية؛

] رصد انتشار األنواع الغازية؛

] احلد من التلوث الزيتي والتدخل الفوري جملابهته؛

] املضي قدماً في ترويج التنمية املستدامة في اإلقليم.

يرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل 
الوثيق مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية 

الدولية األخرى التي تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط 
وشعوبه.
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شلونة؟
ما هي اتفاقية بر  3

في عام 1975، اعتمد 16 بلداً متوسطياً إلى جانب اجملموعة األوربية خطة 
عمل البحر األبيض املتوسط. وكانت هذه اخلطة هي األولى التي يتم اعتمادها 

كبرنامج للبحار اإلقليمية حتت مظلة برنامج األمم املتحدة للبيئة.

وفي عام 1976 أقرت األطراف املذكورة اتفاقية برشلونة التي تشكل األساس 
القانوني حلماية البحر املتوسط. وتستكمل البروتوكوالت الستة املعنية 

بجوانب محددة من مسألة صون بيئة البحر املتوسط اإلطار القانوني 
للخطة. وهذه البروتوكوالت هي:

•	بروتوكول اإللقاء )من السفن والطائرات(
•	بروتوكول املنع والطوارئ )التلوث من السفن وحاالت الطوارئ(

•	بروتوكول املصادر واألنشطة البرية
•	برتوكول املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي

•	البروتوكول البحري )التلوث من عمليات االستكشاف واالستغالل(
•	بروتوكول النفايات اخلطرة

وتتمثل أهداف اتفاقية برشلونة مبا يلي:
] تقدير التلوث البحري ومكافحته؛

] ضمان اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية؛

] إدماج عنصر البيئة في التنمية االجتماعية واالقتصادية؛

] حماية البيئة البحرية واملناطق الساحلية عبر منع التلوث، واحلد منه، 

واستئصاله قدر املستطاع، سواء أكان ناجماً عن مصادر برية أم بحرية؛

] حماية التراث الطبيعي والثقافي؛

] تعزيز التضامن بني الدول الساحلية املتوسطية؛

] املساهمة في النهوض باألوضاع احلياتية.

ومع أن اهتمام خطة عمل البحر املتوسط انصب في بادئ األمر على مكافحة 
التلوث البحري، فإن مهمتها قد اتسعت تدريجياً مع مضي الوقت لتشمل 

تخطيط املناطق الساحلية وإدارتها بصورة متكاملة. وقد ُعدِّل بروتوكول 
ملنع التلوث والقضاء عليه في البحر املتوسط الناجم عن إلقاء النفايات من 
السفن والطائرات أو ترميدها في البحر عام 1995، وفي العام ذاته مت التوقيع 
على بروتوكول بشأن املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في 

البحر املتوسط، واملعروف أيضاً باسم بروتوكول املناطق املتمتعة بحماية 
خاصة والتنوع البيولوجي. وتعمق االجتاه العملي ملهمة اخلطة، وبدأت أيضاً 

بالعناية مبسألة التنمية املستدامة.
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 4 ومتثل هذه اخلطة عملية فريدة بفضل سمة بارزة واحدة هي جلوس 
البلدان املتوسطية النامية أو املتقدمة، املتباينة في ثقافاتها 

وتقاليدها حول مائدة واحدة كأنداد للعمل معاً من أجل النهوض 
بالبيئة املتوسطية لصالح اجليل احلالي واألجيال املقبلة.

ويواجه املتوسط مشكالت عديدة بسبب العدد املرتفع من األنشطة البشرية، 
البحرية منها والبرية، املتسببة بالتلوث. ولهذا فقد قامت الهيئات العلمية 

بتقدير مدى هشاشة املوارد الطبيعية والتحديات املاثلة بغية ضمان التنمية 
املستدامة في اإلقليم. وتُعنى خطة عمل البحر األبيض املتوسط بهذه 

القضايا من خالل إشراك  قطاعات مختلفة من اجملتمع املتوسطي في صون 
املوارد البشرية والطبيعية في اإلقليم والتي تعاني من التدهور بفعل التنمية 

السريعة التي ال يتم وضع خططها على الدوام على نحو يستشرف املستقبل.

_ألبانيا _اجلزائر _البوسنة والهرسك
_كرواتيا _قبرص _مصر

_اجملموعة األوربية _فرنسا
_اليونان _إسرائيل _إيطاليا

_لبنان _ليبيا _مالطا _املغرب
_موناكو _اجلبل األسود _سلوفينيا

_إسبانيا _سورية _تونس _تركيا
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تضطلع األطراف املتعاقدة مبهمة تقرير استراتيجيات خطة عمل البحر 6 
األبيض املتوسط، وميزانيتها، وبرنامجها، وذلك أثناء اجتماعاتها الوزارية التي 

تعقد مرة كل عامني. وتتولى جهات االتصال القطرية التي تعينها األطراف 
املتعاقدة مسؤولية استعراض تقدم العمل وضمان تنفيذ التوصيات على 

املستوى الوطني. ويقوم مكتب متناوب مؤلف من ستة أعضاء بتوفير اإلرشاد 
واملشورة ألمانة اخلطة في الفترة الفاصلة بني كل اجتماعني من اجتماعات 

األطراف املتعاقدة.

ومنذ عام 1982 اتخذت أمانة الوحدة التنسيقية للخطة من أثينا مقراً لها، 
وذلك باالستناد إلى اتفاقية البلد املضيف املبرمة بني اليونان وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة. وتضطلع الوحدة بأدوار دبلوماسية، وسياسية، واتصالية، 

وتشرف على عناصر اخلطة الرئيسية )مراكز األنشطة اإلقليمية(، إلى جانب 
تنظيمها لالجتماعات والبرامج الهامة.

ويرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل الوثيق 
مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى التي 

تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط وشعوبه.

ويشير العدد املتزايد من املنظمات املتوسطية غير احلكومية املعنية بالبيئة 
والتنمية إلى تصاعد اهتمام الرأي العام باملشاركة في األنشطة. وتقر اخلطة 

بخبرات هذه املنظمات وقدرتها على نشر الوعي، وتساند مبادراتها، وتشجع 
مشاركتها في أنشطة اخلطة.

وتتولى األطراف املتعاقدة متويل أنشطة اخلطة أساساً عبر مساهماتها 
املقدمة إلى حساب األمانة املتوسطي. وتشمل مصادر التمويل األخرى 

ملساندة مشروعات وأنشطة محددة املساهمات الطوعية الواردة من االحتاد 
األوربي، ووكاالت األمم املتحدة، ومرفق البيئة العاملية.

وتعمل اللجنة املتوسطية للتنمية املستدامة )MCSD( كهيئة استشارية 
لألطراف املتعاقدة. وتتميز هذه اللجنة املنشأة عام 1996 بهيكل فريد يضم 
مندوبني عن األطراف املتعاقدة االثنني والعشرين، و15 مندوباً عن السلطات 

احمللية، وهيئات األعمال، واملنظمات غير احلكومية، ويشكل هؤالء، وعلى 
قدم املساواة، فريق بحوث معني بالسياسات الرامية إلى ترويج التنمية 

املستدامة في حوض املتوسط. واضطلعت هذه اللجنة مبهام تنسيق وإعداد 
االستراتيجية املتوسطية للتنمية املستدامة )MSSD( التي اعتمدتها 

األطراف املتعاقدة عام 2005.
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 7 وحددت االستراتيجية املذكورة أربعة أهداف رئيسية ترمي إلى 
ترويج التنمية املستدامة وهي:

املساهمة في التنمية االقتصادية؛ 	•
احلد من التفاوت االجتماعي؛ 	•

تغيير أمناط اإلنتاج واالستهالك غير املستدامة وضمان اإلدارة 	• 
   املستدامة للموارد الطبيعية؛ 

حتسني التسيير. 	•
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�برنامج تقدير التلوث ومكافحته في إقليم البحر األبيض املتوسط 8 
)MED POL( يشكل العنصر العلمي والتقني في خطة عمل  البحر األبيض 

املتوسط. ويضطلع البرنامج باملسؤولية عن تنفيذ بروتوكوالت املصادر البرية، واإللقاء، 
والنفايات اخلطرة، ويساعد البلدان املتوسطية على صياغة وتنفيذ برامج رصد التلوث، 

مبا في ذلك تدابير مكافحة التلوث، وصياغة خطط العمل للقضاء على التلوث 
الناجم عن مصادر برية. وهناك ستة مراكز لألنشطة اإلقليمية للخطة تتمركز 

في ست مدن متوسطية، ويوفر كل منها خبراته البيئية واإلمنائية لصالح اجملتمع 
املتوسطي وذلك لإلسهام في تنفيذ أنشطة اخلطة.

مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء )BP/RAC(، فرنسا
يعتمد املركز نهجاً منتظماً واستشرافياً إزاء قضايا البيئة والتنمية في املتوسط، 

ويستخدم في ذلك أدوات املراقبة والتقييم كما ويستخلص املؤشرات الالزمة. 
ويتقدم اخلبراء بتصورات للتسوية بني املتطلبات البيئية وحقائق التنمية االقتصادية 

بهدف مساعدة البلدان املتوسطية على اتخاذ القرارات في ضوء آفاق املستقبل.

مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات األولوية )PAP/RAC(، كرواتيا
يُعنى املركز باإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية بغية التخفيف من حدة املشكالت 

اإلمنائية في املناطق الساحلية. ويوفر املركز املساعدة التقنية، وينسق برامج إدارة 
املناطق الساحلية التي تشتمل عادة على مشاركة العديد من الهيئات احمللية.

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحماية خاصة )SPA/RAC(، تونس
يصب املركز اهتمامه على التنوع البيولوجي ويسهم في حماية األنواع 

املتوسطية، وموائلها، ونظمها اإليكولوجية. ويطور املركز خطط اإلدارة، وأدوات 
املعلومات للرصد، ويشجع حمالت التوعية ونشر املعلومات بني االختصاصيني 

واملنظمات الدولية املعنية مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية.

�املركز اإلقليمي للتصدي لتلوث البحر املتوسط في حاالت الطوارئ
)REMPEC(، مالطا

يساعد املركز الدول الساحلية املتوسطية على بناء قدراتها الوطنية في ميدان 
احلماية والتصدي للحوادث الكبرى للتلوث البحري. كما ييسر املركز التعاون بني 

البلدان في مكافحة التلوث العرضي الناجم عن طائفة من املواد اخلطرة مبا في ذلك 
النفط. ويُدار املركز في ظل رعاية مشتركة من اخلطة واملنظمة البحرية الدولية.

مركز املعلومات )INFO/RAC(، إيطاليا
يوفر املركز خدمات االتصال والدعم التقني ألمانة اخلطة ولعناصرها اإلقليمية 

األخرى )مراكز األنشطة اإلقليمية(. ويُعنى املركز أيضاً بتعزيز الوعي العام 
وإرساء عالقات عمل متعددة القطاعات تتيح حتقيق التنمية املستدامة على 

امتداد إقليم املتوسط.
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مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج النظيف )CP/RAC(، إسبانيا9
يسعى املركز للحد من النفايات الصناعية عند مصادرها في القطاع 

الصناعي املتوسطي ويعمل على نشر تقنيات مختبرة لإلنتاج النظيف. 
ويتولى املركز كذلك تنظيم البرامج التدريبية، ويشجع على تبادل اخلبراء، 

وتيسير نقل التقانة ضمن اإلقليم.

برنامج حماية املواقع التاريخية الساحلية، فرنسا
تصب اهتمامها على املواقع املدرجة في قائمة مؤلفة من 100 موقع تاريخي 

في مختلف الدول الساحلية املتوسطية، وتوفر التدريب على األساليب املثلى 
إلدارة تلك املواقع.

مراكز األنشطة اإلقليمية الستة خلطة عمل البحر األبيض املتوسط
تتمركز في الدول املتوسطية، حيث تقّدم كل منها خبرتها 
التنموية والبيئية لصالج اجملتمع املتوسطي بشأن تطبيق 

نشاطات خطة عمل البحر املتوسط.
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10 األنشطة الرئيسية
] مكافحة التلوث البري

] منع احلوادث البحرية وعمليات التصريف غير املشروعة من السفن

] إدارة املناطق الساحلية

] صون التنوع البيولوجي البحري والساحلي املتوسطي

] تكامل البيئة والتنمية

] ترويج تقانات اإلعالم واالتصال

] حماية التراث الثقافي

التحديات املقبلة
تتمثل األولويات األساسية خلطة عمل البحر األبيض املتوسط في العقد 

القادم مبا يلي:

] احلد على نطاق واسع من التلوث الناجم عن مصادر برية؛

] حماية املوائل البحرية والساحلية واألنواع املهددة؛

] تعزيز سالمة األنشطة البحرية ومراعاتها للبيئة البحرية املتوسطية؛

] تكثيف التخطيط املتكامل للمناطق الساحلية؛

] رصد انتشار األنواع الغازية؛

] احلد من التلوث الزيتي والتدخل الفوري جملابهته؛

] املضي قدماً في ترويج التنمية املستدامة في اإلقليم.

يرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل 
الوثيق مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية 

الدولية األخرى التي تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط 
وشعوبه.
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 3 في عام 1975، اعتمد 16 بلداً متوسطياً إلى جانب اجملموعة األوربية خطة 
عمل البحر األبيض املتوسط. وكانت هذه اخلطة هي األولى التي يتم اعتمادها 

كبرنامج للبحار اإلقليمية حتت مظلة برنامج األمم املتحدة للبيئة.

وفي عام 1976 أقرت األطراف املذكورة اتفاقية برشلونة التي تشكل األساس 
القانوني حلماية البحر املتوسط. وتستكمل البروتوكوالت الستة املعنية 

بجوانب محددة من مسألة صون بيئة البحر املتوسط اإلطار القانوني 
للخطة. وهذه البروتوكوالت هي:

بروتوكول اإللقاء )من السفن والطائرات( 	•
بروتوكول املنع والطوارئ )التلوث من السفن وحاالت الطوارئ( 	•

بروتوكول املصادر واألنشطة البرية 	•
برتوكول املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي 	•

البروتوكول البحري )التلوث من عمليات االستكشاف واالستغالل( 	•
بروتوكول النفايات اخلطرة 	•

وتتمثل أهداف اتفاقية برشلونة مبا يلي:
] تقدير التلوث البحري ومكافحته؛

] ضمان اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية؛

] إدماج عنصر البيئة في التنمية االجتماعية واالقتصادية؛

] حماية البيئة البحرية واملناطق الساحلية عبر منع التلوث، واحلد منه، 

واستئصاله قدر املستطاع، سواء أكان ناجماً عن مصادر برية أم بحرية؛

] حماية التراث الطبيعي والثقافي؛

] تعزيز التضامن بني الدول الساحلية املتوسطية؛

] املساهمة في النهوض باألوضاع احلياتية.

ومع أن اهتمام خطة عمل البحر املتوسط انصب في بادئ األمر على مكافحة 
التلوث البحري، فإن مهمتها قد اتسعت تدريجياً مع مضي الوقت لتشمل 

ل بروتوكول  تخطيط املناطق الساحلية وإدارتها بصورة متكاملة. وقد ُعدِّ
ملنع التلوث والقضاء عليه في البحر املتوسط الناجم عن إلقاء النفايات من 
السفن والطائرات أو ترميدها في البحر عام 1995، وفي العام ذاته مت التوقيع 
على بروتوكول بشأن املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في 

البحر املتوسط، واملعروف أيضاً باسم بروتوكول املناطق املتمتعة بحماية 
خاصة والتنوع البيولوجي. وتعمق االجتاه العملي ملهمة اخلطة، وبدأت أيضاً 

بالعناية مبسألة التنمية املستدامة.
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THE CURRENT 22 
CONTRACTING PARTIES TO THE 
BARCELONA CONVENTION ARE:

ومتثل هذه اخلطة عملية فريدة بفضل سمة بارزة واحدة هي جلوس 4 
البلدان املتوسطية النامية أو املتقدمة، املتباينة في ثقافاتها 

وتقاليدها حول مائدة واحدة كأنداد للعمل معاً من أجل النهوض 
بالبيئة املتوسطية لصالح اجليل احلالي واألجيال املقبلة.

ويواجه املتوسط مشكالت عديدة بسبب العدد املرتفع من األنشطة البشرية، 
البحرية منها والبرية، املتسببة بالتلوث. ولهذا فقد قامت الهيئات العلمية 

بتقدير مدى هشاشة املوارد الطبيعية والتحديات املاثلة بغية ضمان التنمية 
املستدامة في اإلقليم. وتُعنى خطة عمل البحر األبيض املتوسط بهذه 

القضايا من خالل إشراك  قطاعات مختلفة من اجملتمع املتوسطي في صون 
املوارد البشرية والطبيعية في اإلقليم والتي تعاني من التدهور بفعل التنمية 

السريعة التي ال يتم وضع خططها على الدوام على نحو يستشرف املستقبل.

_ألبانيا _اجلزائر _البوسنة والهرسك
_كرواتيا _قبرص _مصر

_اجملموعة األوربية _فرنسا
_اليونان _إسرائيل _إيطاليا

_لبنان _ليبيا _مالطا _املغرب
_موناكو _اجلبل األسود _سلوفينيا

_إسبانيا _سورية _تونس _تركيا
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 6
تضطلع األطراف املتعاقدة مبهمة تقرير استراتيجيات خطة عمل البحر 

األبيض املتوسط، وميزانيتها، وبرنامجها، وذلك أثناء اجتماعاتها الوزارية التي 
تعقد مرة كل عامني. وتتولى جهات االتصال القطرية التي تعينها األطراف 

املتعاقدة مسؤولية استعراض تقدم العمل وضمان تنفيذ التوصيات على 
املستوى الوطني. ويقوم مكتب متناوب مؤلف من ستة أعضاء بتوفير اإلرشاد 

واملشورة ألمانة اخلطة في الفترة الفاصلة بني كل اجتماعني من اجتماعات 
األطراف املتعاقدة.

ومنذ عام 1982 اتخذت أمانة الوحدة التنسيقية للخطة من أثينا مقراً لها، 
وذلك باالستناد إلى اتفاقية البلد املضيف املبرمة بني اليونان وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة. وتضطلع الوحدة بأدوار دبلوماسية، وسياسية، واتصالية، 

وتشرف على عناصر اخلطة الرئيسية )مراكز األنشطة اإلقليمية(، إلى جانب 
تنظيمها لالجتماعات والبرامج الهامة.

ويرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل الوثيق 
مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى التي 

تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط وشعوبه.

ويشير العدد املتزايد من املنظمات املتوسطية غير احلكومية املعنية بالبيئة 
والتنمية إلى تصاعد اهتمام الرأي العام باملشاركة في األنشطة. وتقر اخلطة 

بخبرات هذه املنظمات وقدرتها على نشر الوعي، وتساند مبادراتها، وتشجع 
مشاركتها في أنشطة اخلطة.

وتتولى األطراف املتعاقدة متويل أنشطة اخلطة أساساً عبر مساهماتها 
املقدمة إلى حساب األمانة املتوسطي. وتشمل مصادر التمويل األخرى 

ملساندة مشروعات وأنشطة محددة املساهمات الطوعية الواردة من االحتاد 
األوربي، ووكاالت األمم املتحدة، ومرفق البيئة العاملية.

وتعمل اللجنة املتوسطية للتنمية املستدامة )MCSD( كهيئة استشارية 
لألطراف املتعاقدة. وتتميز هذه اللجنة املنشأة عام 1996 بهيكل فريد يضم 
مندوبني عن األطراف املتعاقدة االثنني والعشرين، و15 مندوباً عن السلطات 

احمللية، وهيئات األعمال، واملنظمات غير احلكومية، ويشكل هؤالء، وعلى 
قدم املساواة، فريق بحوث معني بالسياسات الرامية إلى ترويج التنمية 

املستدامة في حوض املتوسط. واضطلعت هذه اللجنة مبهام تنسيق وإعداد 
االستراتيجية املتوسطية للتنمية املستدامة )MSSD( التي اعتمدتها 

األطراف املتعاقدة عام 2005.
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وحددت االستراتيجية املذكورة أربعة أهداف رئيسية ترمي إلى 7 
ترويج التنمية املستدامة وهي:

•	املساهمة في التنمية االقتصادية؛
•	احلد من التفاوت االجتماعي؛

 •	تغيير أمناط اإلنتاج واالستهالك غير املستدامة وضمان اإلدارة
   املستدامة للموارد الطبيعية؛ 

•	حتسني التسيير.
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 8 �برنامج تقدير التلوث ومكافحته في إقليم البحر األبيض املتوسط 
)MED POL( يشكل العنصر العلمي والتقني في خطة عمل  البحر األبيض 

املتوسط. ويضطلع البرنامج باملسؤولية عن تنفيذ بروتوكوالت املصادر البرية، واإللقاء، 
والنفايات اخلطرة، ويساعد البلدان املتوسطية على صياغة وتنفيذ برامج رصد التلوث، 

مبا في ذلك تدابير مكافحة التلوث، وصياغة خطط العمل للقضاء على التلوث 
الناجم عن مصادر برية. وهناك ستة مراكز لألنشطة اإلقليمية للخطة تتمركز 

في ست مدن متوسطية، ويوفر كل منها خبراته البيئية واإلمنائية لصالح اجملتمع 
املتوسطي وذلك لإلسهام في تنفيذ أنشطة اخلطة.

مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء )BP/RAC(، فرنسا
يعتمد املركز نهجاً منتظماً واستشرافياً إزاء قضايا البيئة والتنمية في املتوسط، 

ويستخدم في ذلك أدوات املراقبة والتقييم كما ويستخلص املؤشرات الالزمة. 
ويتقدم اخلبراء بتصورات للتسوية بني املتطلبات البيئية وحقائق التنمية االقتصادية 

بهدف مساعدة البلدان املتوسطية على اتخاذ القرارات في ضوء آفاق املستقبل.

مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج التدابير ذات األولوية )PAP/RAC(، كرواتيا
يُعنى املركز باإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية بغية التخفيف من حدة املشكالت 

اإلمنائية في املناطق الساحلية. ويوفر املركز املساعدة التقنية، وينسق برامج إدارة 
املناطق الساحلية التي تشتمل عادة على مشاركة العديد من الهيئات احمللية.

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحماية خاصة )SPA/RAC(، تونس
يصب املركز اهتمامه على التنوع البيولوجي ويسهم في حماية األنواع 

املتوسطية، وموائلها، ونظمها اإليكولوجية. ويطور املركز خطط اإلدارة، وأدوات 
املعلومات للرصد، ويشجع حمالت التوعية ونشر املعلومات بني االختصاصيني 

واملنظمات الدولية املعنية مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية.

�املركز اإلقليمي للتصدي لتلوث البحر املتوسط في حاالت الطوارئ
)REMPEC(، مالطا

يساعد املركز الدول الساحلية املتوسطية على بناء قدراتها الوطنية في ميدان 
احلماية والتصدي للحوادث الكبرى للتلوث البحري. كما ييسر املركز التعاون بني 

البلدان في مكافحة التلوث العرضي الناجم عن طائفة من املواد اخلطرة مبا في ذلك 
النفط. ويُدار املركز في ظل رعاية مشتركة من اخلطة واملنظمة البحرية الدولية.

مركز املعلومات )INFO/RAC(، إيطاليا
يوفر املركز خدمات االتصال والدعم التقني ألمانة اخلطة ولعناصرها اإلقليمية 

األخرى )مراكز األنشطة اإلقليمية(. ويُعنى املركز أيضاً بتعزيز الوعي العام 
وإرساء عالقات عمل متعددة القطاعات تتيح حتقيق التنمية املستدامة على 

امتداد إقليم املتوسط.
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9 مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج النظيف )CP/RAC(، إسبانيا
يسعى املركز للحد من النفايات الصناعية عند مصادرها في القطاع 

الصناعي املتوسطي ويعمل على نشر تقنيات مختبرة لإلنتاج النظيف. 
ويتولى املركز كذلك تنظيم البرامج التدريبية، ويشجع على تبادل اخلبراء، 

وتيسير نقل التقانة ضمن اإلقليم.

برنامج حماية املواقع التاريخية الساحلية، فرنسا
تصب اهتمامها على املواقع املدرجة في قائمة مؤلفة من 100 موقع تاريخي 

في مختلف الدول الساحلية املتوسطية، وتوفر التدريب على األساليب املثلى 
إلدارة تلك املواقع.

مراكز األنشطة اإلقليمية الستة خلطة عمل البحر األبيض املتوسط
تتمركز في الدول املتوسطية، حيث تقّدم كل منها خبرتها 
التنموية والبيئية لصالج اجملتمع املتوسطي بشأن تطبيق 

نشاطات خطة عمل البحر املتوسط.
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األنشطة الرئيسية10
] مكافحة التلوث البري

] منع احلوادث البحرية وعمليات التصريف غير املشروعة من السفن

] إدارة املناطق الساحلية

] صون التنوع البيولوجي البحري والساحلي املتوسطي

] تكامل البيئة والتنمية

] ترويج تقانات اإلعالم واالتصال

] حماية التراث الثقافي

التحديات املقبلة
تتمثل األولويات األساسية خلطة عمل البحر األبيض املتوسط في العقد 

القادم مبا يلي:

] احلد على نطاق واسع من التلوث الناجم عن مصادر برية؛

] حماية املوائل البحرية والساحلية واألنواع املهددة؛

] تعزيز سالمة األنشطة البحرية ومراعاتها للبيئة البحرية املتوسطية؛

] تكثيف التخطيط املتكامل للمناطق الساحلية؛

] رصد انتشار األنواع الغازية؛

] احلد من التلوث الزيتي والتدخل الفوري جملابهته؛

] املضي قدماً في ترويج التنمية املستدامة في اإلقليم.

يرجع التأثير اإلقليمي للخطة في جانب كبير منه إلى التفاعل 
الوثيق مع مختلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية 

الدولية األخرى التي تقاسمها التزامها برخاء إقليم املتوسط 
وشعوبه.
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محتويات

خطة عمل البحر األبيض املتوسط هي أول خطة يتم تبنيها كبرنامج للبحار االقليمية حتت 
مظلة برنامج األمم املتحدة للبيئة، وتخضع ادارتها لبرنامج األمم املتحدة للبيئة وهي جزء من 

وحدة تنفيذ السياسة البيئية )DEPI(، املسؤولة عن تنفيذ السياسة البيئية لتعزيز التنمية 
املستدامة على املستوى الدولي، واالقليمي، والقطري.
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ثبت املشاركني

ُطبع هذا الكتاب على ورق مصنوع 
من قصب السّكر بنسبة ستني 
باملائة، خالي من الكّلور، وقابل 
العادة املعاجلة، والتفّكك.
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