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تقرير االجتماع العادي العشرون لألطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة
الساحلية للبحر األبيض المتوسط وبروتوكوالتها
مقدمة

ع ِقد االجتماع العادي العشرون لألطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة
.1
ُ
الساحلية للبحر األبيض المتوسط )اتفاقية برشلونة( وبروتوكوالتها في فندق تيرانا الدولي ،بالعاصمة
تيرانا ،في الفترة بين  17إلى  20كانون األول/ديسمبر ،واستضافته الحكومة األلبانية .وقد اشتمل االجتماع
على جلسة وزارية عُقدت في  19كانون األول/ديسمبر.
حضر االجتماع ممثلون عن األطراف المتعاقدة التالية في اتفاقية برشلونة :ألبانيا والمغرب
.2
والبوسنة والهرسك وكرواتيا وقبرص ومصر واالتحاد األوروبي وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا
ولبنان ومالطا وموناكو والجبل األسود والمغرب وسلوفانيا وإسبانيا وتونس وتركيا.
حضر ممثلون عن هيئات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة وأمانات االتفاقيات والمنظمات
.3
الحكومية الدولية التالية كمراقبين :االتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر األسود والبحر األبيض
المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط األطلسي )(ACCOBAMS؛ واللجنة العامة لمصائد أسماك البحر
األبيض المتوسط )(GFCM؛ ومرفق البيئة العالمية )(GEF؛ والوكالة الدولية للطاقة الذرية )(IAEA؛
والمنظمة البحرية الدولية )(IMO؛ واالتحاد الدولي لحمايةالطبيعة والموارد الطبيعية )(IUCN؛ ومبادرة
المناطق الرطبة المتوسطية ) (MedWet؛ وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة ؛
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ألبانيا؛ و أمانة االتحاد من أجل المتوسط ) .(UfMSحضر أيضًا
رئيس لجنة البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة ورئيس لجنة االمتثال خالل جلسات االجتماع ذات
الصلة.
 .4حضر ممثلون عن المنظمات غير الحكومية والمؤسسات األخرى التالية كمراقبين :الشبكة العربية
للبيئة والتنمية؛ والمكتب العربي للشباب والبيئة؛ والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة
البحر األبيض المتوسط؛ ومركز تيرانا البيئي لإلدارة؛ آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه
ورؤية عام (SWIM-Horizon 2020) 2020؛ وبلدية إزمير؛ واالتحاد المتوسطي إلنقاذ السالحف
البحرية )(MEDASSET؛ شبكة مديري المحميات البحرية في البحر المتوسط ) (MedPAN؛ والمكتب
اإلعالمي المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة )(MIO-ECSDE؛ ومنظمة
أوقيانوسيا )(OCEANA؛ واتفاقات راموج المعنية بمنع ومكافحة التلوث البحري؛ والصندوق العالمي
للطبيعة ،التابع لمكتب برنامج البحر األبيض المتوسط )(WWF MedPO؛ ومؤسسة شباب بتحب مصر.
 .5حضر أيضًا ممثلون عن برنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPبما في ذلك أمانة خطة عمل البحر
األبيض المتوسط واتفاقية برشلونة ،فضالً عن العناصر التالية من خطة عمل البحر األبيض المتوسط:
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر األبيض المتوسط ) ،(MED POLومركز
األنشطة اإلقليمية التابع للخطة الزرقاء )(PB/RAC؛ ومركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
المستدامين )(SCP/RAC؛ ومركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت )(INFO/RAC؛ ومركز
األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية )(PAP/RAC؛ ومركز األنشطة اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة )(SPA/RAC؛ والمركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط ).(REMPEC
.6

.1

يتضمن المرفق الرابع قائمة كاملة بأسماء المشاركين في هذا التقرير.

افتتاح االجتماع (البند األول على جدول األعمال)
افتتحت االجتماع السيدة كريستينا باريتاكي )اليونان( ،رئيس مكتب األطراف المتعاقدة،
.7
المنتهية واليتها ،في تمام الساعة  11.05من صباح يوم األحد الموافق  17كانون األول/ديسمبر
وقدمت المالحظات االستهاللية السيدة باريتاكي والسيدة أورنيال كوسي ،نائب وزير السياحة والبيئة
األلباني ،والسيدة ميتي ويلكي ،مدير شعبة النظم اإليكولوجية ،برنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPنيابةً
عن المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPوالسيد غايتانو ليون ،منسق خطة عمل البحر
األبيض المتوسط/اتفاقية برشلونة .ت َرد نسخ عن البيانات الصادرة في المرفق األول من هذا التقرير.
2017.

رحبّت السيدة باريتاكي بالمشاركين وقدمت الشكر إلى الحكومة األلبانية على استضافة
.8
االجتماع .وذكرت أن اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها أسهمت بشكل كبير في التطورات الدولية الحيوية
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على مدى العامين المنصرمين التي تهدف إلى تحقيق مستقبل مستدام ،فضالً عن االضطالع بدور مهم في
حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط .ويتعين على جميع أصحاب
المصلحة اإلقليميين ،من جانبهم ،العمل بصورة جماعية من أجل تطبيق استراتيجية البحر األبيض
المتوسط للتنمية المستدامة باعتبارها وسيلة محورية لتعزيز تطبيق أهداف التنمية المستدامة ،وال سيما
الهدف الرابع عشر )حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق
التنمية المستدامة( .وأكدت مجدداً عزم حكومة بالدها ،اليونان ،على مواصلة العمل على حماية البحر
األبيض المتوسط بالتعاون مع آخرين لصالح األجيال القادمة وأشارت إلى دعمها المتواصل ألعمال نظام
خطة عمل البحر األبيض المتوسط بصفتها البلد المضيف لوحدة تنسيق خطة عمل البحر األبيض المتوسط
منذ ما يزيد عن  30عا ًما.
صرحت السيدة كوسي بالتزام ألبانيا بالوفاء بمسؤولياتها في رئاسة المكتب
.9
وفي مالحظاتهاّ ،
ومعالجة مشكالتها البيئية كمسألة ذات أولوية ،وهو ما استدعى التخطيط والرصد والتقييم المالئمين .وفي
هذا السياق ،كانت اتفاقية برشلونة ونظام خطة عمل البحر األبيض المتوسطة بمثابة بوابة األعمال
المتكاملة بين جميع األطراف المتعاقدة بغية تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية ،بما في ذلك من خالل
حشد جميع أصحاب المصلحة لالنضمام إلى دعم عملية تنفيذ البرامج واالستراتيجيات بنا ًء على نهج النظام
اإليكولوجي .ومنذ انضمام ألبانيا إلى االتفاقية في عام  ،2001فقد سعت إلى وضع إطار عمل وطني يهدف
إلى حماية البيئة عن طريق سن التشريعات ذات الصلة.
ذكرت السيدة ويلكي أن خطة التنمية المستدامة لعام  2030س ّلمت بوجود ترابط بين التنمية
.10
االقتصادية وحماية البيئة ،مثلما يتضّح من واقع أن أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة تركز على
البيئة أو تعمل على عالج استدامة الموارد الطبيعية .وحسبما ورد في الهدف الرابع عشر ،فقد تم تسليط
الضوء على التركيز الجديد المعني بالمسائل المتعلقة بالمحيطات من خالل مجموعة من األحداث
والعمليات العالمية الرامية إلى زيادة التوعية باألهمية االقتصادية واالجتماعية للمحيطات والبحار .وفي
هذا الصدد ،اعتمدت الجلسة الثالثة األخيرة لجمعية األمم المتحدة للبيئة إعالنا ً وزاريا ً وقرارات تهدف إلى
الترويج لكوكب خا ٍل من التلوث ،وهو أفضل ضمان لتحقيق البقاء والصحة والرفاهية والرخاء والهدف
الرئيسي المتمثل في عدم إغفال أحد عند السعي لتحقيق التنمية المستدامة .باإلضافة إلى أن تنفيذ اتفاقية
برشلونة وبروتوكوالتها هي أفضل طريقة لتحقيق الهدف الرابع عشر بالتحديد ،وخاصةً بالنظر إلى
األهمية والفعالية المثبتة لنظام خطة عمل البحر األبيض المتوسط في ترجمة السياسات العالمية إلى
إجراءات ملموسة بشأن األولويات اإلقليمية ودون اإلقليمية المتفق عليها .ومن ثم ،قدّم هذا االجتماع فرصة
عظيمة الستعراض أهمية استيفاء االلتزامات المتعلقة بالتلوث والتنوع البيولوجي في البحر األبيض
المتوسط ،وذلك من خالل إقامة الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين ودعم تضمين الهدف الرابع
عشر في جداول األعمال الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة .ويسهم العمل الجماعي من هذا النوع في
تسهيل تحقيق األهداف المرجوة للمنطقة.
 .11رحبّ السيد ليون بالمشاركين وذكر أن األمانة العامة وعناصر خطة عمل البحر األبيض المتوسط
أحرزت تقدما ً كبيرا ً خالل فترة السنتين الحالية ،من جملة أمور أخرى ،في تنفيذ عناصر عديدة في تكليف
نظام خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،مع التركيز على التنفيذ والشراكة وحشد الموارد باعتبارها أكثر
الطرق فعالية لتطبيق االستراتيجية متوسطة األجل  .2021-2016وتضمنت اإلنجازات الملموسة المساهمة
في اإلجراءات المتعلقة بالقمامة البحرية ،وحشد الموارد من أجل اإلجراءات واالستثمارات ،وتطوير
األدوات التقنية والتوجيهات لألطراف المتعاقدة ،وتوفير الدعم في مجال بناء القدرات .ومن بين النجاحات
التي حققتها وحدة التنسيق ،التي ال تقل أهميةً وإن لم تكن ظاهرة للعيان ،تحسين الرغبة في اتخاذها
كشريك إقليمي ،واهتمامها بالمسائل دون اإلقليمية ،وتعبئة التزامات إضافية على المبادرات العالمية.
وأعرب عن ثقته في أن االجتماع سيعالج األعمال الهامة المعروضة عليه بروح بناءة وتعاونية تعكس
نظام خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،مؤكدا ً في هذا السياق على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر
حزما ً في جميع المجاالت ،في سبيل ضمان حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر األبيض
المتوسط.

المسائل التنظيمية (البند الثالث على جدول األعمال)

.2
أ.

النظام الداخلي
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اتفقت األطراف المتعاقدة على أن النظام الداخلي الذي أقرته في اجتماعاتها )،UNEP/IG.43/6
.12
المرفق الحادي عشر( ،وتعديالته )  UNEP(OCA)/MED IG.1/5و ،(UNEP(OCA)/MED IG.3/5يسري
على االجتماع العادي العشرين.
ب.

انتخاب المسؤولين
أوضح المنسق أن األمانة العامة تلقت خطابًا من الحكومة اإليطالية عرضت فيه استضافة
.13
االجتماع العادي الحادي والعشرون لألطراف المتعاقدة .بما يتوافق مع النظام الداخلي ،ستعمل إيطاليا
بصفتها عضواً في مكتب االجتماع العشرين.
وفقًا للنظام الداخلي ومبادئ التوزيع الجغرافي )المادة  19من االتفاقية( واالستمرارية )المادة
.14
الثالثة من اختصاصات مكتب األطراف المتعاقدة( ،فقد انتخبت األطراف المتعاقدة أعضاء المكتب ،على
النحو التالي ،من بين ممثلي األطراف المتعاقدة:

ج.

الرئيس:

السيدة كلوديانا ماريكا )ألبانيا(

نائب الرئيس:

السيد تشاراالمبوس هاجيباكوس )قبرص(

نائب الرئيس:

السيد محمد فاروق عثمان )مصر(

نائب الرئيس:

السيد أوليفيرو مونتانارو )إيطاليا(

نائب الرئيس:

السيد محمد الصغير بن جدو )تونس(

ال ُمقَ ِ ّرر:

السيدة إيفانا ستويانوفيتش )الجبل األسود(

اعتماد جدول األعمال
اعتمدت األطراف المتعاقدة جدول األعمال على أساس جدول األعمال المؤقت المعمم في
.15
الوثيقتين  UNEP(DEPI)/MED IG.23/1و ،UNEP(DEPI)/MED IG.23/2على النحو التالي:
.1

افتتاح االجتماع.

.2

المسائل التنظيمية:

.3

)أ(

النظام الداخلي؛

)ب(

انتخاب المسؤولين؛

)ج(

اعتماد جدول األعمال؛

)د(

تنظيم العمل؛

)هـ(

التحقق من أوراق االعتماد.

القرارات المواضيعية:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)هـ(
)و(
)ز(
)ح(

الصيغة المنقحة لتقديم التقارير المعنية بتنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها؛
نتائج أعمال لجنة االمتثال؛
الحوكمة؛
تنفيذ ورصد استراتيجية البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة 2025–2016
وخطة العمل اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين في البحر األبيض
المتوسط؛
االستراتيجية ال ُمحدّثة لتعبئة الموارد؛
تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي :التركيز على تقرير وضع الجودة  2017وتقييمات
المتابعة؛
تنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية :اإلطار اإلقليمي المشترك
لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واإلطار المفاهيمي للتخطيط المكاني البحري
في البحر األبيض المتوسط؛
خطة العمل ال ُمحدّثة لحفظ أنواع الطيور البحرية والساحلية المدرجة في المرفق
الثاني بالبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي
في البحر األبيض المتوسط  -قائمة مرجعية ُمحدّثة بأنواع الموائل البحرية
والساحلية في البحر األبيض المتوسط؛
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)ط(
)ي(
)ك(
)ل(
)م(
)ن(
.4

برنامج العمل والميزانية للفترة .2019-2018

.5

الجلسة الوزارية:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)هـ(

د.

تحديد المواقع ذات األهمية اإليكولوجية الخاصة في البحر األبيض المتوسط
وحفظها ،بما في ذلك المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر
األبيض المتوسط؛
التعديالت في المرفق الثاني بالبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية
خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط؛
الدليل المتوسطي للتعاون والمساعدة المتبادلة في التصدي لحوادث التلوث
البحري؛
المبادئ التوجيهية لتنظيم إلقاء مواد التجريف في البحر؛
المبادئ التوجيهية لتنظيم وضع الشعاب االصطناعية في البحر؛
المبادئ التوجيهية لمنع وتخفيف التلوث من أنشطة تحلية مياه البحر.

افتتاح الجلسة؛
تقرير عن األنشطة المنفَّذة في إطار عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل
البحر األبيض المتوسط منذ االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة؛
جلسة تفاعلية وزارية الستعراض السياسات :تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام
 2030مع التركيز على الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة :التلوث
والتنوع البيولوجي؛
جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة 2017–2016؛
إعالن تيرانا الوزاري.

.6

تاريخ انعقاد االجتماع العادي الحادي والعشرين لألطراف المتعاقدة ومكانه.

.7

أي شؤون أخرى.

.8

اعتماد تقرير االجتماع.

.9

اختتام االجتماع.

تنظيم العمل
اتفقت األطراف المتعاقدة على االلتزام بالجدول الزمني المقترح في مرفق جدول األعمال
.16
المؤقت المشروح ) ،(UNEP(DEPI)/MED IG.23/2يخضع للتعديل حسب الضرورة .وقد اتفقت األطراف
على العمل في إطار جلسات عامة وتشكيل فريق اتصال معني بالميزانية ،برئاسة مصر ،للنظر في جدول
األعمال والميزانية المخصصة للعامين .2019-2018

هـ.

التحقق من أوراق االعتماد
وفقا ً للقاعدة التاسعة عشرة من النظام الداخلي الجتماعات ومؤتمرات األطراف المتعاقدة في
.17
اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ذات الصلة ،بما ينطبق على االجتماع الحالي ،فقد تحقق المكتب من أوراق
اعتماد ممثلي األطراف المتعاقدة المشاركة في االجتماع الحالي.
 .18حضر ممثلو األطراف المتعاقدة العشرين .وقدموا جميعهم أوراق االعتماد الرسمية إلى األمانة
العامة وتبين أنها جميعا ً سليمة.

.3

القرارات المواضيعية (البند الثالث على جدول األعمال)
نظرت األطراف المتعاقدة في مشاريع القرارات المذكورة في الوثيقتين
.19
 IG.23/4-16و.UNEP(DEPI)/MED IG.23/21

أ.

UNEP(DEPI)/MED

الصيغة المنقحة لتقديم التقارير المعنية بتنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها
قدّم المنسق مشروع قرار الصيغة المنقحة لتقديم التقارير المعنية بتنفيذ اتفاقية برشلونة
.20
وبروتوكوالتها ،كما هو مبين في الوثيقة ) UNEP/(DEPI)/MED IG. 23/4مشروع القرار ،(IG.23/1
حيث ذكر أن الصيغة المنقحة ترمي إلى تسهيل عملية تقديم التقارير وزيادة أهمية التقارير الوطنية
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والتنسيق بين متطلبات تقديم التقارير لألطراف المتعاقدة التي تقتضيها االتفاقية وبروتوكوالتها .وفي هذا
الصدد ،فقد و ّجه االنتباه إلى قائمة من االلتزامات المعنية بتقديم التقارير التي أعدتها األمانة العامة ،على
نحو ما ُ
طلب في اجتماع مراكز تنسيق خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،المنعقد في أثينا في الفترة بين
 12إلى  15أيلول/سبتمبر .(UNEP (DEPI)/MED IG. 23/Inf.15) 2017
وافقت األطراف المتعاقدة على النظر في مشروع القرار واعتماده إن أمكن في الجلسة
.21
الختامية لالجتماع )انظر الفرع الثامن من هذا التقرير(.
ب.

نتائج أعمال لجنة االمتثال
استرعى المنسق االنتباه إلى مشروع قرار حول لجنة االمتثال في فترة السنتين ،2017-2016
.22
كما هو مبين في الوثيقة ) UNEP(DEPI)/MED IG.23/5مشروع القرار  ،(IG.23/2مشيراً إلى أنه جرى
بذل جهود حثيثة لمعالجة الثغرات المتبقية في آلية االمتثال التفاقية برشلونة ،وأن الدعم المقدم من األمانة
العامة تعزز بموجب تعيين مسؤول قانوني.
قدّمت السيدة ميلينا باتاكوفيتش ،رئيس لجنة االمتثال ،عرضا ً تقديميا ً سلّطت فيه الضوء على
.23
تقرير أنشطة لجنة االمتثال في فترة السنتين ) 2017-2016مشروع القرار  ،IG.23/2المرفق األول(
وبرنامج العمل المقترح في فترة السنتين ) 2019-2018المرفق الثاني( والتشكيل المقترح للجنة االمتثال
)المرفق الثالث( .فيما يخص تقرير األنشطة ،فقد استرعت االهتمام بشكل خاص إلى معايير مقبولية
مصادر المعلومات ذات الصلة وإجراءاتها بموجب الفقرة  23مكرر من إجراءات االمتثال وآلياته التي
تقتضيها اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها.
وفي المناقشات التي تلت ذلك ،اقترحت إحدى الممثالت ،متحدثة نيابةً عن مجموعة من
.24
البلدان ،قيام األطراف المتعاقدة التي لم تقدم تقارير لفترتي سنتين متتاليتين أو فترة السنتين الماضية بإبالغ
اللجنة بمالحظاتها عن التحديات التي واجهتها والحاجة إلى مساعدة .وقد أشار ممثلو العديد من تلك
األطراف المتعاقدة إلى أن تعقيد صيغة تقديم التقارير شكلت بالفعل تحديا ً في طريق تقديم التقارير في
الوقت المناسب ،وأكدوا على أنه يجري اآلن اتخاذ الخطوات لوضع التقارير في صيغتها النهائية وتقديمها
بأسرع ما يمكن .رحبّ أحد الممثلين ،بالتغييرات المقترحة التي ستعزز كفاءة اإلجراءات وتطبيقها على
قدم المساواة بين جميع األطراف المتعاقدة.
 .25وفيما يتعلق بوضع معايير للمقبولية ،فقد أكدت إحدى الممثالت ،بتأييد من ممثلة أخرى ،على أن
تلك المعايير بحاجة إلى دراسة أكثر تعمقا ً قبل قبولها ،تجنبا ً للرسائل الواردة من الجمهور التي قد تؤدي
إلى تدفق الشكاوى على اللجنة وترك العملية عرضة إلساءة االستخدام .ورداً على توضيح الرئيس بأن
معايير المقبولية مخصصة لالستخدام الداخلي للجنة في أثناء وضع نهج مفصل خطوة بخطوة لتحديد كيفية
التعامل مع الشكاوى الواردة ،وأن اإلجراءات والمعايير متاحة إلدخال تعديالت عليها ،فقد عبّرت الممثلة
عن أملها في أن تخضع المعايير لفترة تجريبية وإخطار األطراف بصفة منتظمة عن تطويرها وتنفيذها.
 .26قدّم المنسق صيغة منقحة من مشروع القرار ،مشيرا ً إلى أنه ،بما يتوافق مع القواعد ،سيجري
االنتهاء من انتخاب األعضاء والبدالء الذين لم يتلقوا ترشيحات بعد من قبل المكتب في اجتماعه األول في
 .2018وقد أكد المنسق أيضا ً على أنه سيجري توزيع التقارير المستقبلية المعنية بلجنة االمتثال على
األطراف المتعاقدة بعد كل اجتماع وستتضمن تفاصيل تطبيق معايير المقبولية.
وافقت األطراف المتعاقدة على عرض مشروع القرار ،وتعديالته ،بغرض النظر فيه وإمكانية
.27
اعتماده في الجلسة الختامية لالجتماع )انظر الفرع الثامن من هذا التقرير(.

ج.

الحوكمة
لفت المنسق االنتباه إلى مشروع قرار عن الحوكمة ،كما هو مبين في الوثيقة
.28
) UNEP(DEPI)/MED IG.23/6مشروع القرار  ،(IG.23/3الذي تناول قضايا الشركاء في خطة عمل
البحر األبيض المتوسط ،حسبما ورد في المرفق الثاني بالوثيقة ،مع تقديم معلومات إضافية في الوثيقة
UNEP(DEPI)/MED IG.23/Inf.11؛ وقد جاء من بينها وضع اتفاقيات البلدان المضيفة بشأن مراكز
األنشطة اإلقليمية؛ والتحول إلى مراكز التنسيق المواضيعية؛ واستراتيجية االتصال لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط؛ وتنفيذ القرار  IG.21/16المعني بتقييم خطة العمل.
وافقت األطراف المتعاقدة على عرض مشروع القرار ،بصيغته المعدَّلة شفوياً ،،بغرض النظر
.29
فيه وإمكانية اعتماده في الجلسة الختامية لالجتماع )انظر الفرع الثامن من هذا التقرير(.
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د.

تنفيذ ورصد االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة  2025-2016وخطة العمل اإلقليمية بشأن
االستهالك واإلنتاج المستدامين في البحر األبيض المتوسط
ذكر المنسق ،في أثناء تقديم مشروع القرار المعني باستراتيجية البحر األبيض المتوسط للتنمية
.30
المستدامة  2025-2016وخطة العمل اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين في البحر األبيض
المتوسط ) ،UNEP(DEPI)/MED IG.23/7مشروع القرار  ،(IG.23/4أن األمانة العامة ،بالتعاون مع قادة
مركز األنشطة اإلقليمية التابع للخطة الزرقاء ،عملت على تحسين خارطة الطريق المتوسطية لعام ،2050
كما هو مبين في المرفق الثاني من مشروع القرار المقترح .وسلّط الضوء على أهمية تقرير الدراسة
المتوسطية لعام  2050كتحليل لسيناريوهات استراتيجية ستكمل مجموعة تقارير التقييم التي أعدّها نظام
خطة عمل البحر األبيض المتوسط وتشكل أساسا ً قيما ً للقرارات االستراتيجية التي تتخذها األطراف ،بما
في ذلك المعنية بوضع االستراتيجية متوسطة األجل المستقبلية.
رحبّ أحد الممثلين ،متحدثا ً نيابةً عن مجموعة من البلدان ،بالمقترح المقدم إلجراء دراسة
.31
استبصارية تتماشى مع الجدول الزمني المكون من مرحلتين الذي اقترحته األمانة العامة.
وافقت األطراف المتعاقدة على عرض مشروع القرار ،بصيغته المعدَّلة شفوياً ،،بغرض النظر
.32
فيه وإمكانية اعتماده في الجلسة الختامية لالجتماع )انظر الفرع الثامن من هذا التقرير(.

هـ.

االستراتيجية ال ُمحدّثة لتعبئة الموارد
استرعى المنسق االنتباه إلى مشروع قرار حول االستراتيجية ال ُمحدّثة لتعبئة الموارد
.33
) ،UNEP(DEPI)/MED IG.23/8مشروع القرار  ،(IG.23/5عمالً بطلب القرار  IG 22/1ومسترشداً
بالتوجيه الوارد من اجتماع مراكز تنسيق خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،المنعقد في أثينا في الفترة
بين  12إلى  15أيلول/سبتمبر .2017
رحبّ أحد الممثلين ،متحدثا ً نيابةً عن مجموعة من البلدان ،بجهود األمانة العامة إلعداد المرفق
.34
الجديد األكثر إيجازاً ،في غضون الوقت القصير منذ اجتماع مراكز تنسيق خطة عمل البحر األبيض
المتوسط في أيلول/سبتمبر  ،2017لمشروع القرار حتى يتسنى لألطراف المتعاقدة في االجتماع الحالي
النظر فيه .وقدم عددا ً من التعديالت على التوصيات في القسم التاسع من مرفق مشروع القرار.
استجابةً للمقترحات ،عبّرت إحدى الممثالت [ ]Israel-Fعن أملها في عدم تفسير اإلشارات
.35
األعم إلى االجتماعات مع الجهات المانحة على أنها منع ألي نوع من أنواع االجتماعات المحددة المذكورة
في النص األصلي .وأكد المنسق على استخدام األمانة العامة ألكثر الوسائل المناسبة المتوفرة لديها لتعزيز
العالقات مع الجهات المانحة .وعلى الرغم من قبول ممثل آخر بأنه يمكن توجيه عملية تحديد فرص
التمويل مع االتحاد األوروبي عبر مركز تنسيق خطة عمل البحر األبيض المتوسط التابع لالتحاد
األوروبي ،فقد أكد على أهمية ضمان تحديد المشروعات مع البلدان المعنية.
بعد الموافقة على صياغة المرفق وملحقه ،نظرت األطراف المتعاقدة في مشروع القرار ذاته،
.36
وقدّم أحد الممثلين ،متحدثا ً نيابةً عن مجموعة من البلدان ،مقترحاً ،للنظر فيه في االجتماع العادي الحادي
والعشرين لألطراف المتعاقدة ،يطالب فيه األمانة العامة بإخضاع ملحق المرفق الذي يضم االستراتيجية
ال ُمحدّثة لتعبئة الموارد لمزيد من التنقيح ،حتى يتضمن متطلبات الموارد الالزمة لكل نتيجة استراتيجية في
االستراتيجية متوسطة األجل ،والجهات المانحة المحتملة ذات الصلة لكل نتيجة من هذه النتائج .وتمت
اإلشارة إلى أن مثل هذا التخطيط من شأنه المساعدة في التركيز على جهود تعبئة الموارد وتوجيهها عند
الضرورة.
وافقت األطراف المتعاقدة على عرض مشروع القرار ،مع المرفق والملحق ،بصيغته المعدَّلة
.37
شفهياً ،بغرض النظر فيه وإمكانية اعتماده في الجلسة الختامية لالجتماع )انظر الفرع الثامن من هذا
التقرير(.
عقب الموافقة ،واستجابة لسؤال عن تنفيذ قائمة التوصيات المدرجة في المرفق التاسع للقرار،
.38
ذكر المنسق أن األمانة العامة خططت لتحليل التوصيات في سبيل معرفة أيها يمكن تنفيذها على الفور وما
آثارها المالية ،والتي ستتطلب مزيدا ً من التخطيط واالندماج في برنامج العمل.
.39

وطلب أحد الممثلين إخطار األطراف المتعاقدة بنتائج الممارسة.
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و.

تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي :التركيز على تقرير وضع الجودة  2017وتقييمات المتابعة
لفت المنسق االنتباه إلى مشروع قرار عن تقرير وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط
.40
) ،UNEP(DEPI)/MED IG.23/9/Rev.2مشروع القرار  ،(IG.23/6الذي استند إلى مؤشرات مشتركة عن
برنامج الرصد والتقييم المتكاملين للبحر األبيض المتوسط وسواحله ومعايير التقييم ذات الصلة ).(IMAP
وبينما كان ال يزال تنفيذ برنامج الرصد والتقييم المتكاملين في مرحلة مبكرة ،وواجه عقبات بسبب
محدودية توفر البيانات ،فمن شأن تقرير وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط مساعدة األطراف
المتعاقدة في مواصلة عملها نحو وضع الصيغة النهائية لبرامجها الوطنية ال ُمحدّثة للرصد والتقييم .ويعمل
التقرير الثاني عن وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط ،المخطط في  ،2023على إظهار التقدم
المحرز نحو تحقيق الحالة البيئية الجيدة وأهدافها ذات الصلة.
قدّم عدد من الممثلين معلومات إضافية عن األعمال المضطلع بها ،في جملة أمور أخرى،
.41
بشأن مجموعات الحوتيات في منطقة البحر األبيض المتوسط؛ وتخطيط الضجيج الناجم عن األنشطة
البشرية تحت سطح الماء ورصده؛ ووضع مؤشرات ومنهجيات تقييم المخزونات المستغلة تجاريا ً في
البحر األبيض المتوسط والبحر األسود.
 .42أكد أحد الممثلين ،متحدثا ً نيابةً عن مجموعة من البلدان ،على أهمية تقرير وضع الجودة في البحر
األبيض المتوسط لعام  ،2017على الرغم من ضرورة تطبيق إجراأت واضحة ومحددة المدة لمعالجة
الثغرات في المعرفة والسعة التي لوحظت بالتقرير ،وذلك من خالل وضع خارطة طريق إلعداد تقرير
وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط لعام 2023؛ بموجب إجراء تقييم لالحتياجات؛ واستخدام هيكل
الحوكمة الخاص بنهج النظام اإليكولوجي لمنح األولوية لألنشطة الالزمة لضمان نجاح تقديم تقرير
 .2023وقد ذكر عدد من الممثلين أن مثل هذا النهج تقادمي للغاية وقد يلقي عبء عمل ثقيالً على األمانة
العامة فيما بين الجلسات.
 .43عند المصادقة على النتائج الرئيسية ،تم اإلقرار بوجود فجوات معرفية قد ال تقتصر على تلك
المعرفة بوضوح في مرفق مشروع قرار .IG.23/6
 .44وافقت األطراف المتعاقدة على عرض مشروع القرار ،وتعديالته ،بغرض النظر فيه وإمكانية
اعتماده في الجلسة الختامية لالجتماع )انظر الفرع الثامن من هذا التقرير(.

ز.

تنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية :اإلطار اإلقليمي المشترك لإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية واإلطار المفاهيمي للتخطيط المكاني البحري في البحر األبيض المتوسط
قدّم المنسق مشروع قرار حول تنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية :اإلطار
.45
اإلقليمي المشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واإلطار المفاهيمي للتخطيط المكاني البحري في
البحر األبيض المتوسط ) ،UNEP(DEPI)/MED IG.23/10مشروع القرار  ،(IG.23/7مشيراً إلى أنه تم
االعتراف الكامل باألهمية البالغة لهذين العنصرين.
وافقت األطراف المتعاقدة على عرض مشروع القرار بغرض النظر فيه وإمكانية اعتماده في
.46
الجلسة الختامية لالجتماع )انظر الفرع الثامن من هذا التقرير(.

ح.

خطة العمل ال ُمحدّثة لحفظ أنواع الطيور البحرية والساحلية المدرجة في المرفق الثاني بالبروتوكول
المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط  -قائمة
مرجعية ُمحدّثة بأنواع الموائل البحرية والساحلية في البحر األبيض المتوسط
قدّم المنسق مشروع قرار بشأن خطة العمل ال ُمحدّثة لحفظ أنواع الطيور البحرية والساحلية
.47
المدرجة في المرفق الثاني بالبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في
البحر األبيض المتوسط  -قائمة مرجعية ُمحدّثة بأنواع الموائل البحرية والساحلية في البحر األبيض
المتوسط ) ،UNEP(DEPI)/MED IG.23/11مشروع القرار .(IG.23/8
وافقت األطراف المتعاقدة على النظر في مشروع القرار واعتماده إن أمكن في الجلسة
.48
الختامية لالجتماع )انظر الفرع الثامن من هذا التقرير(.

ط.

تحديد المواقع ذات األهمية اإليكولوجية الخاصة في البحر األبيض المتوسط وحفظها ،بما في ذلك
المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية لدول حوض البحر األبيض المتوسط
قدّم المنسق مشروع قرار بشأن تحديد المواقع ذات األهمية اإليكولوجية الخاصة في البحر
.49
األبيض المتوسط وحفظها ،بما في ذلك المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض
المتوسط ) ،UNEP(DEPI)/MED IG.23/12مشروع القرار  ،(IG.23/9وذكر أن أجزا ًء محددة من مشروع
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القرار ما زالت محصورة بين قوسين معقوفين ،ريثما يتم االنتهاء من العملية الوطنية في إسبانيا إلعطاء
وضع "منطقة محمية بحرية" إلى "ممر هجرة الحيتان" المقترح باعتباره منطقة متمتعة بحماية خاصة
ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط ).(SPAMI
أبلغت ممثلة إسبانيا الحضور في االجتماع بأن الجوانب الفنية لتلك العملية اكتملت حسب
.50
المطلوب بمقتضى البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر
األبيض المتوسط ،وكان من المتوقع للعملية الوطنية أن تُختتم في المستقبل القريب .ومن ثم ،اقترحت
تعديالت على مشروع القرار في سبيل الوقوف على التقدم المحرز في العملية حتى اليوم ونقل األمل بأنه
ستتم في النهاية الموافقة على إدراج ممر هجرة الحيتان المقترح في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة
ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط ) (SPAMIفي االجتماع العادي الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة.
 .51في المناقشات التي تلت ذلك ،أثنى العديد من الممثلين ،ب َم ْن فيهم ممثل متحدِث نيابةً عن مجموعة
من البلدان ،على حكومة إسبانيا نظير التقدم الذي أحرزته نحو إنهاء اإلجراأت الوطنية .وأكدَّ العديد على
القيمة الهائلة للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط ) (SPAMIالمقترحة ،بما في
ذلك ما تمثله من قيمة في ضوء التهديدات التي تفرضها أنشطة من قبيل التنقيب عن البترول والغاز وكذلك
ً
حافزا لتلك البلدان في المنطقة على اتباع نهج النظام اإليكولوجي .وشدّد أحد الممثلين على األهمية
بوصفها
الشاملة للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط ) (SPAMIوالمناطق البحرية
المشمولة بالحماية بالنسبة إلى التنفيذ الفعّال لهذا النهج وبالنسبة إلى االستخدام االقتصادي المستدام لموارد
البحر األبيض المتوسط الساحلية والبحرية على هذا األساس ،األمر الذي صرح بضرورة أخذه أيضًا في
الحسبان في السياسة المشتركة لمصائد األسماك.
كما هنأت ممثلتان حكومة فرنسا على تضمين حديقة كاالنك الوطنية في قائمة المناطق
.52
المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط ) ،(SPAMIsحيث قدّمت إحداهما دعم منظمتها
ألولئك الذين يسعون إلى اتباع تدابير حفظ الحوتيات ،وأكدت األخرى على الحاجة إلى زيادة المناطق
البحرية المشمولة بالحماية في األجزاء الجنوبية والشرقية من البحر األبيض المتوسط بغية حماية أعشاش
السالحف البحرية وأراضي التغذي ،وال سيَّما الناجمة عن تزايد أنشطة الزراعة واستخراج الرمال .وعلى
نحو مماثل ،قدَّم ممثل آخر دعم بلده وتعاونه في األمور المتعلقة بحفظ الحيتان.
في أعقاب المناقشة ،وافقت األطراف المتعاقدة على مشروع القرار ،بصيغته المعدَّلة شفهيًّا،
.53
وذلك بغرض النظر فيه واعتماده إن أمكن في الجلسة الختامية لالجتماع )انظر الفرع الثامن من هذا
التقرير(.
ي.

التعديالت في المرفق الثاني بالبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع
البيولوجي في البحر األبيض المتوسط
قدَّم المنسق مشروع قرار بشأن التعديالت على المرفق الثاني للبرتوكول المتعلق بالمناطق
.54
المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط )،UNEP(DEPI)/MED IG.23/13
مشيرا إلى أن نص مشروع القرار ،مع هذا المرفق أيضًا ،ظال بين قوسين
مشروع القرار ،(IG.23/10
ً
مربعين ،بانتظار إتمام اإلجراءات الداخلية لالتحاد األوروبي.
أعرب ممثل االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه أنه كان من دواعي سروره اإلبالغ عن
.55
إتمام تلك اإلجراءات الداخلية وأن وفده كان بالتالي في وضع يؤهله لرفع تحفظه على نص مشروع القرار
وهذا المرفق أيضًا.
وافقت األطراف المتعاقدة على النظر في مشروع القرار واعتماده إن أمكن في الجلسة
.56
الختامية لالجتماع )انظر الفرع الثامن من هذا التقرير(.
ر َّحب ممثالن من الشركاء في خطة عمل البحر األبيض المتوسط بالموافقة على مشروع
.57
القرار ودعا كالهما األطراف المتعاقدة إلى النظر في توسيع نطاق قائمة األنواع المعرضة لالنقراض أو
المهددة به ،فضالً عن عدد المناطق البحرية المحمية ونطاقها .وفي هذا السياقَّ ،
حث أحدهما على التركيز
بوجه خاص على مناطق البحر العميق وأشار إلى ضرورة إحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق الهدف 11
من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي بحلول عام .2020
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ك.

الدليل المتوسطي للتعاون والمساعدة المتبادلة في التصدي لحوادث التلوث البحري
قدَّم المنسق مشروع قرار بشأن الدليل المتوسطي للتعاون والمساعدة المتبادلة في التصدي
.58
لحوادث التلوث البحري  ،UNEP(DEPI)/MED IG.23/14مشروع القرار  ،(G.23/11حيث ذكر أن قائمتي
مراكز التنسيق الخاصة باألطراف المتعاقدة ودليل الشركات التي تقدم خدمات في منطقة البحر األبيض
المتوسط في حاالت الطوارئ الموضحتان على التوالي في المرفقين  I.2و I.3من مشروع القرار سيتم
تحديثهما على أساس الطلبات الواردة من األطراف المعنية .تم تضمين الحواشي السفلية في المرفقَين
لتوضيح أن جهات االتصال المدرجة فيها تم استخالصها من المواجز القطرية للمركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط ) (REMPACالتي تم
تحديثها بناء على إخطار رسمي.
وعلى أساس أن جهات االتصال المدرجة في المرفقَين سيتم تحديثها حسب الضرورة ،وافقت
.59
األطراف المتعاقدة على النظر في مشروع القرار واعتماده إن أمكن في الجلسة الختامية لالجتماع )انظر
الفرع الثامن من هذا التقرير(.

ل.

المبادئ التوجيهية لتنظيم إلقاء مواد التجريف في البحر
قدَّم المنسق مشروع قرار بشأن المبادئ التوجيهية لتنظيم إلقاء مواد التجريف في البحر
.60
) ،UNEP(DEPI)/MED IG.23/15مشروع القرار .(IG.23/12
وافقت األطراف المتعاقدة على النظر في مشروع القرار واعتماده إن أمكن في الجلسة
.61
الختامية لالجتماع )انظر الفرع الثامن من هذا التقرير(.

م.

المبادئ التوجيهية لتنظيم وضع الشعاب االصطناعية في البحر
لفت المنسق االنتباه إلى مشروع قرار بشأن المبادئ التوجيهية المحدّثة لتنظيم وضع الشعاب
.62
االصطناعية في البحر ) ،UNEP(DEPI)/MED IG.23/21مشروع القرار  .(IG.23/15تناولت الوثيقة طلب
مراكز تنسيق خطة عمل البحر األبيض المتوسط في اجتماعها المنعقد في أثينا من  12الى  15سبتمبر
 2017الذي قدَّمت فيه األمانة العامة مزيدًا من التحليل القانوني والفني للمبادئ التوجيهية.
 .63قال أحد الممثلين ،متحدثًا نيابةً عن مجموعة من البلدان ،إنه لم يكن هناك وقت كافٍ لحل جميع
المسائل المعقدة المرتبطة بوضع الشعاب االصطناعية وكانت هناك حاجة إلى إجراء المزيد من العمل
العلمي والفحص من قبل جميع العناصر ذات الصلة لتوضيح هذه المسائل قبل وضع الصيغة النهائية
لتحديث المبادئ التوجيهية المقترح .وقال ممثل آخر إن الكثير من الوقت والموارد قد دخل في عملية
تحديث المبادئ التوجيهية ،بما في ذلك مشاورات الخبراء المباشرة ،وقد تم بذل جهود لضمان إيالء
االعتبار الواجب للتنوع البيولوجي واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وكانت متوافقة مع بروتوكول
التلوث الناشئ عن تصريف النفايات من السفن والطائرات )بروتوكول
حماية البحر األبيض المتوسط من ّ
اإللقاء( .ومن شأن المبادئ التوجيهية المنقحة أن تساعد البلدان على تحقيق إدارة سليمة بيئيًّا لوضع
الشعاب االصطناعية في منطقة البحر األبيض المتوسط واالعتماد المستحق .أكد الممثل الذي تحدث أوالً
على أن المشاكل الناتجة عن النص المقترح كانت تتجاوز القرار في هذا االجتماع وينبغي النظر فيها
بمزيد من التفصيل على المستوى الفني بمشاركة كاملة من األطراف المتعاقدة قبل اتخاذ القرار النهائي
بشأن هذه المسألة .وفي غضون ذلك ،ش ّجع األطراف على التصديق على تعديالت بروتوكول اإللقاء لسنة
.1995
وافقت األطراف المتعاقدة على المشاركة في إجراء المزيد من المناقشات بهدف تقديم تقرير
.64
إلى االجتماع الحادي والعشرين لألطراف المتعاقدة.
 .65أشار أحد األطراف المتعاقدة إلى أن الصيغة الحالية للمبادئ التوجيهية  ،التي اعتمدت في
االجتماع الرابع عشر لألطراف المتعاقدة ال تزال قيد التشغيل.

ن.

المبادئ التوجيهية لمنع وتخفيف التلوث من أنشطة تحلية مياه البحر
قدَّم المنسق مشروع قرار بشأن المبادئ التوجيهية لمنع وتخفيف التلوث من أنشطة تحلية مياه
.66
البحر ) ،UNEP(DEPI)/MED IG.23/16مشروع القرار .(IG.23/13
وافقت األطراف المتعاقدة على النظر في مشروع القرار واعتماده إن أمكن في الجلسة
.67
الختامية لالجتماع )انظر الفرع الثامن من هذا التقرير(.
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.4

برنامج األعمال والميزانية المخصصين لعامي  2018و( 2019البند الرابع على جدول األعمال)
لفت المنسق االنتباه إلى مشروع القرار بشأن برنامج األعمال والميزانية لعامي 2019-2018
.68
) (UNEP(DEPI)/MED IG.23/17ووثائق الدعم )الوثائق UNEP(DEPI)/MED IG.23/20,
 UNEP(DEPI)/MED IG.23/Inf.3وUNEP(DEPI)/MED IG.23/Inf.5
و UNEP(DEPI)/MED IG.23/Inf.6و(UNEP(DEPI)/MED IG.23/Inf.16
وحدد التعديالت التي تم إجراؤها منذ اجتماع مراكز تنسيق خطة عمل البحر األبيض المتوسط
.69
المنعقد في سبتمبر  2017على أساس المناقشات التي جرت في هذا االجتماع والمشاورات المكثفة التي
أجريت فيما بعد مع األطراف المتعاقدة.
 .70أثنت إحدى الممثالت ،متحدثةً نيابةً عن مجموعة من البلدان ،على مدى توفير التمويل الالزم
لألنشطة في فترة السنتين التالية ور َّحب بعرض المعلومات األكثر إستراتيجية .ورحبت أيضا ً بالتبرع
السخي الذي قدمته حكومة إيطاليا لتمويل وظيفة مسؤول االتصاالت لفترة السنتين .2019-2018
وأوصت أيضًا بأن األمانة العامة يجب أن تقدم ،في المستقبل ،مقترحين بديلين للميزانية .وأظهرت التجربة
أن النظر في ميزانية تتضمن نموا ً اسميا ً صفريا ً وأخرى ذات أقصى معدل نمو محدد منحت الفرصة لمزيد
من التركيز على األولويات.
وأشارت الممثلة نفسها ،متحدثةً نيابةً عن مجموعة من البلدان ،إلى الطلب الذي ذكره في اجتماع
.71
مراكز تنسيق خطة عمل البحر األبيض المتوسط المنعقد في سبتمبر للحصول على مزيد من المعلومات
بشأن توفر الوفورات .وفي محاولتها للفت االنتباه إلى بيان الدخل والنفقات الوارد في الصفحة  43من
وثيقة ) UNEP(DEPI)/MED IG.23/3تقرير التقدم بشأن األنشطة التي تمت أثناء فترة عامي 2016
و ،(2017اقترحت إدراج سطر إضافي يوضح الفائض والعجز فيما يتعلق برصيد الصندوق ،فضالً عن
عمود قصير لتقديرات عام  2017لمعرفة اإلجمالي المفقود حتى اآلن .وبعد أن الحظت أن هذه المعلومات
كانت متاحة لالتفاقات البيئية الدولية األخرى متعددة األطراف التي تديرها األمم المتحدة للبيئة )،(UNEP
طلبت من األمانة العامة أن تزود األطراف المتعاقدة بالمعلومات على أساس رسمي في المستقبل .يرد بيان
رصيد الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط ،بما في ذلك تقدير أرقام عام  2017في القسم  5من
هذا التقرير.
ب رئيس فريق االتصال المعني بالميزانية ،معربًا عن شكره للمشاركين الذين
 .72وفي وقت الحق ،عقَّ َ
بذلوا قصارى جهدهم للوصول إلى اتفاق بشأن برنامج األعمال والميزانية المقترحين مع إضافة تعديال ٍ
ت
طفيفة .وقد عمل الفريق على برنامج األعمال والميزانية ونص مشروع القرار ذي الصلة .وأكدَّ الرئيس
لالجتماع أن أكثر من  90في المائة من الميزانية المخصصة لفترة السنيتين قد تم توفيره بالفعل وقد تعهدت
الحكومة اإليطالية بتقديم  2015000يورو من اجل تنفيذ برنامج األعمال و 300000لتمويل وظيفة
مسؤول االتصاالت لفترة السنتين .2019-2018
نظرا لتغيير
 .73فيما يتعلق بمركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت ،قال أحد الممثلين إنه ً
الرئيس والمدير العام للمعهد اإليطالي لحماية البيئة والبحوث الذي استضاف المركز ،لم يكن من الممكن
استكمال اإلجراء الرسمي إلخطار خطة عمل البحر األبيض المتوسط بالمساهمة العينية المرتبطة بالبلد
المضيف لفترة السنتين ،ولكن سيتم إرسال خطاب رسمي في بداية  2018لتمكين األمانة العامة من تحديث
اإلطار المالي وتوضيح إجمالي المبلغ الذي ساهم به البلد المضيف.
 .74فيما يتعلق بمساهمة البلد المضيف للمركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط لعامي  2018و ،2019أكدت ممثلة من مالطة أنه
تبرع آخر عيني قدره 250000
كتبرع نقدي ،سيتم تقديم ّ
باإلضافة إلى مبلغ  5000يورو السنوي المقدَّم ّ
يورو سنويًّا لمقر المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة
البحر األبيض المتوسط ) .(REMPECوأوضحت أيضًا أن مالطة قدمت ،باإلضافة إلى المبلغ الذي
تعهدت به في البداية ،مبلغًا إضافيًّا قدره  25000يورو في عام  2016لالحتفال بالذكرى السنوية األربعين
للمركز.
قال أحد الممثلين إنه بعد مرور ستة أعوام من اعتماد بروتوكول حماية البحر األبيض المتوسط
.75
من التلوث الناتج عن استكشاف واستغالل الجرف القاري وقاع البحر وتربته التحتية )الذي يُطلَق عليه
البروتوكول البحري( ،لم يوجد حتى اآلن موظف في نظام خطة عمل البحر األبيض المتوسط لديه
مسؤولية محددة لإلشراف على تنفيذه .واقترح تعيين موظف في المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط أو في هيئة أخرى مناسبة.
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 .76قالت ممثلة أخرى ،متحدثةً نيابةً عن مجموعة من البلدان ،إنه من غير الممكن على الرغم من ذلك
أن توافق مجموعة األطراف على إدخال تغييرات إضافية على الميزانية بخالف المتفق عليها في فريق
االتصال المعني بالميزانية وإنه من المستحيل عليهم اتخاذ القرارات المقبلة بشأن ميزانية عامي 2020
و 2021من خالل اإلشارة في القرار المتعلق بعامي  2018و 2019إلى أن أي صك البروتوكول البحري
سيصبح أولوية خالل الفترة الالحقة .ورأت أيضًا أنه من غير المناسب إدراج إفادة باالحتياجات العامة
لتعزيز تنفيذ البروتوكول البحري في القرار المتعلق ببرنامج األعمال والميزانية المخصصين لعامي
 2018و 2019وأشارت إلى أنه سيكون من األفضل وضعها في القرار المتعلق بالسياسة.
 .77في المناقشة الجارية ،ذكرت ممثلة المنظمة البحرية الدولية أنه على الرغم من أن المسائل البحرية
ال تقع مباشرة ً ضمن تكليف المنظمة ،هناك صلة واضحة بين العديد من االتفاقيات التي تعمل معها
المنظمة .وأوضحت أن برنامج المنظمة البحرية الدولية لفترة السنتين  2019-2018قد تقرر بالفعل ،ولكن
ستكون هناك بعض المرونة إلعادة ترتيب األنشطة أو إعادة توجيه األموال التي لم تنفق على هذه األنشطة
في نهاية السنة .قد يكون من الممكن أيضًا وضع خطط مدروسة بدرجة كبيرة لفترة السنتين الالحقة .ومع
ذلك ،لن يمكنها تمويل أي وظيفة.
نظرا ألنه ال يزال من المستحيل التوصل إلى اتفاق بشأن تضمين أي إشارة إلى تعزيز قدرة
.78
ً
المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري على تيسير تنفيذ البروتوكول
البحري في قرار الميزانية ،قدم ممثل إسرائيل البيان التالي لتضمينه في هذا التقرير:
أشارت إسرائيل إلى أنه يجري تنفيذ عدد كبير من األنشطة البحرية في البحر األبيض المتوسط.
.79
وقد دخل البروتوكول البحري حيز التنفيذ منذ عام  ،2011وأدت سلسلة من القرارات ) IG 20/12و IG
 21/8و (IG 22/3إلى تفعيل هذا البروتوكول ،بما في ذلك القرار الذي يضطلع بموجبه المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط بمسؤولية
اإلعداد "لخطة العمل البحرية المتوسطية في إطار بروتوكول حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث
الناجم عن استكشاف الجرف القاري وقاع البحر وتربته التحتية واستغاللهم" ،وهو ما يُطلق عليه )قرار
 .(IG 22/3تنص الفقرة  4من هذا القرار على أنه" :يُطلب من األمانة تقديم الدعم الفني لألطراف
المتعاقدة …..الستيفاء االلتزامات الناشئة عن البروتوكول البحري" .وأعربت إسرائيل عن قلقها إزاء
تخصيص عدد من الموظفين وغيرهم من الموارد غير الكافية لعدد من السنوات بحيث ال يتم تفعيل تنفيذ
القرارات المذكورة أعاله .ولذلك تطالب إسرائيل أن تجري األمانة خالل فترة السنتين التالية تحليالً لكيفية
تعزيز قدرة المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر
األبيض المتوسط  -على تيسير تنفيذ البروتوكول البحري وخريطة الطريق وتوفير الموارد الضرورية
الالزمة وتقديم هذه المعلومات بحيث يتسنى النظر في الموضوع في مؤتمر األطراف .21
عارض الممثالن انتقاء أحد مراكز األنشطة اإلقليمية ،حيث كانت هناك مراكز أخرى ليس لديها
.80
ما يكفي من الموظفين أو الموارد لالضطالع باألنشطة المتوقعة منها .اعتمدت األطراف المتعاقدة مشروع
القرار المنقح ،بحيث يصبح من الممكن اعتماد هذا القرار في الجلسة الختامية لالجتماع )انظر الفرع
الثامن من هذا التقرير(.
عند االنتهاء من النظر في المسائل المتعلقة بالميزانية ،أشاد ممثل االتحاد األوروبي بالسيدة جيل
.81
حنا من وفد االتحاد األوروبي ألنها ستترك منصبها قريبًا .وسلط الحضور الضوء على المساهمات الكبيرة
للسيدة جيل حنا في خطة عمل البحر األبيض المتوسط على مر السنين ،وال سيما فيما يتعلق بمسائل
الميزانية.
وبعد ذلك ،قدم ممثل مرفق البيئة العالمية عرضًا تقديميًّا عن أعمال منظمته بشأن إدارة المياه
.82
العابرة للحدود بهدف تحقيق األهداف الممثلة في تعزيز فرص االقتصاد األزرق والحفاظ على نظم
إيكولوجية سليمة وضمان أمن المياه العذبة ،وذلك من بين أمور أخرى.
وفي المناقشات التي تلت ذلك ،أعرب ممثل مرفق البيئة عن التقدير العام للشراكة بين مرفق البيئة
.83
العالمية وخطة عمل البحر األبيض المتوسط.

.5

الجزء المعقود على المستوى الوزاري (البند الخامس على جدول األعمال)
افتتح الجزء المعقود على المستوى الوزاري في االجتماع العشرين لألطراف المتعاقدة في تمام
.84
الساعة  10.05من صباح يوم الثالثاء الموافق  19ديسمبر  .2017وخالل هذا الجزء ،استمعت األطراف
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المتعاقدة إلى مالحظات ترحيبية وكلمات رئيسية ،وتقرير مرحلي قدمته األمانة عن األنشطة المضطلع بها
خالل فترة السنتين  ،2017-2016إلى جانب بيانات ألقاها الوزراء والممثلون الوزاريون اآلخرون،
وأعقبهم في ذلك ممثلي المنظمات الشريكة والكيانات األخرى ،بشأن موضوع "تنفيذ خطة التنمية
المستدامة لعام  ،2030مع التركيز على الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة :التلوث والتنوع
البيولوجي" .وأعقب ذلك تقديم جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة إلى عمدة المدينة المتوسطية الفائزة
والنظر في اعتماد مشروع إعالن تيرانا الوزاري.
أ.

افتتاح الجلسة
قدمت المالحظات االستهاللية كل من وزير السياحة والبيئة األلباني السيد بليندي كلوسي والسيدة
.85
ً
ويلكي ،نيابة عن المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛ ومنسق خطة عمل البحر األبيض
المتوسط/أمانة اتفاقية برشلونة .أما الكلمات الرئيسية الخاصة بموضوع الجلسة الوزارية ،فقد ألقتها السيدة
إيرينا زوبسيفيتش ،شعبة التنمية المستدامة ،إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية؛ والسيدة
إيمي فرينكل ،مديرة شعبة تعميم التعاون والتوعية ،في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ والسيدة
ميتي ويلكي ،والسيد برانيمير غفوزدينوفيتش ،نائب رئيس برلمان الجبل األسود وسفير الساحل لعام
 .2017وترد في المرفق الثاني البيانات التي ألقاها المتحدثون في افتتاح الجلسة الوزارية.
رحب السيد كلوسي في مالحظاته االفتتاحية بالمشاركين في بلده وأعرب عن اعتقاده الراسخ بأن
.86
اجتماع األطراف المتعاقدة برئاسة ألبانيا خالل فترة السنتين المقبلة سيواصل السعي إلى تحسين نوعية
الحياة للجميع ،في كل بلد في المنطقة وخارجها ،وذلك من خالل وضع إستراتيجيات سليمة وإجراءات
ملموسة لحماية الموارد المشتركة والمتقاسمة والتنوع البيولوجي للبيئة البحرية للبحر األبيض المتوسط.
وأعلنت ألبانيا ،من جانبها ،أنها ملتزمة بمعالجة التلوث الناجم عن حركة المالحة البحرية الكثيفة ،وتعزيز
السياحة المستدامة وفرض حظر على الحقائب البالستيكية أحادية االستعمال ،وذلك ضمن أمور أخرى،
وأنها متطلعة إلى الحصول على مساعدة من زمالئها من األطراف المتعاقدة لتبادل أفضل ممارساتهم فيما
يتعلق ،في جملة أمور ،بتنظيف األنهار التي تدفقت عبر الحدود الوطنية .واختتم السيد كلوسي كلمته متمنيًّا
ومثمرا للمشاركين
أن يكون االجتماع ممتعًا
ً
أكدت السيدة ويلكي ،في مالحظاتها ،على أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مترابطة ،وأن
.87
التحول نحو اقتصاد أزرق وأخضر أمر حاسم األهمية لضمان تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ،2030
مضيفة إلى أن العديد من هذه األهداف تركز على البيئة ،ألنها هي مفتاح التصدي للفقر والجوع وبناء
مجتمعات عادلة وشاملة وتعزيز صحة البشرية والكوكب .وفيما يتعلق بالهدف الرابع عشر ،ذكرت السيدة
ويلكي أن االلتزامات التي تم التعهد بها واإلنجازات التي تم تسليط الضوء عليها في المؤتمرات
واالجتماعات العالمية األخيرة أظهرت حماية النظم اإليكولوجية البحرية والمناطق الساحلية التي تعتبر
بالغة األهمية لتنفيذ خطة عام  .2030وفي هذا الصدد ،تناولت جمعية األمم المتحدة للبيئة مسألة معالجة
تلوث المحيطات ،على سبيل المثال ،في اإلعالن الوزاري وفي أحد القرارات التي اعتمدتها في جلستها
الثالثة .وفي الوقت نفسه ،ذكرت السيدة ويلكي أن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها هو أفضل طريقة
نظرا لفعالية منظومة خطة عمل البحر األبيض المتوسط في ترجمة السياسات
لتحقيق الهدف الرابع عشر ً
العالمية إلى إجراءات ملموسة بشأن األولويات اإلقليمية ودون اإلقليمية المتفق عليها ،وكان االجتماع
الحالي بمثابة فرصة الستعراض أهمية استيفاء االلتزامات المتعلقة بالتلوث والتنوع البيولوجي في المنطقة
وذلك من خالل العمل الجماعي في إطار الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين ودعم تضمين الهدف
الرابع عشر في جداول األعمال الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة.
وقال المنسق في مالحظاته إن وحدة التنسيق حققت خالل فترة السنتين الحالية تقدما ً كبيرا ً في
.88
الوفاء بالتزاماتها وفي جملة أمور منها تحسين استقرارها المالي وبنيتها المؤسسية وتعزيز حضورها
البارز ومصداقيتها والمساهمة في جدول األعمال العالمي .وفيما يتعلق بدعمها لمنع التلوث البحري
والساحلي ،شملت النتائج الرئيسية وضع إطار تنظيمي مالئم ،ووضع خطط عمل وطنية وتوفير المساعدة
في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية .وشملت اإلنجازات الهامة األخرى اعتماد  10خطط إقليمية للحد
من التلوث الناجم عن مصادر وأنشطة برية ،وتقديم مختلف المبادئ التوجيهية التقنية ،وتقديم مبادرات
إلدارة النفايات البحرية ،وتوسيع قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض
المتوسط .ورحب بالجهود الرامية إلى تحقيق الهدف  11من أهداف آيتشي المعنية بالتنوع البيولوجي
بحلول عام  ،2020وأشاد بالشركاء وجميع األطراف األخرى التي تعمل على حماية بيئة البحر األبيض
المتوسط ،ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتحقيق هذه الغاية.
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ب.

تقرير عن األنشطة المنفَّذة في إطار عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض
المتوسط منذ االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة؛
قدم المنسق تقريرا ً عن األنشطة والنواتج الرئيسية لوحدة التنسيق وعناصر خطة عمل البحر
.89
األبيض المتوسط في تنفيذ برنامج العمل للفترة من بين  ،2017-2016مع بيان المعلومات الواردة في
الوثيقة  UNEP(DEPI)/MED IG.23/3بالموضوع .وحدد أيضا ً عدد من التحديات التي تواجهها ،مثل
محدودية الموارد المتاحة وتعقيد نظام األمم المتحدة الجديد لتخطيط موارد المنشآت )أوموجا( ،وشدد على
األهمية الحاسمة لتولي األطراف المتعاقدة زمام األمور في التنفيذ الفعال والناجح لبرنامج العمل.

ج.

جلسة تفاعلية وزارية الستعراض السياسات :تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030مع التركيز
على الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة :التلوث والتنوع البيولوجي؛
وخالل الدورة الوزارية ،أدلى الوزراء والممثلون الوزاريون اآلخرون لألطراف المتعاقدة ،إلى
.90
جانب ممثلي االتفاقات والمنظمات الشريكة ،ببيانات بشأن موضوع "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام
 2030مع التركيز على الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة :التلوث والتنوع البيولوجي")في
الوثيقة .(UNEP(DEPI)MED IG.23/18
وسلطت السيدة زوبسيفيتش ،في الكلمة الرئيسية األولى ،الضوء على وجه الترابط بين الهدف 14
.91
وأهداف التنمية المستدامة األخرى ،الفتة االنتباه بوجه خاص إلى الهدف  14.1المعني بالحد من التلوث
البحري الذي يرتبط باألمن الغذائي وصحة اإلنسان والرفاه واالزدهار ،وذكرت النتائج الرئيسية لمؤتمر
األمم المتحدة التاريخي لدعم تنفيذ الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة ،الذي شمل زيادة الوعي
بالتحديات التي تواجه المحيطات؛ وإعالنا ً سياسيا ً قويا ً عملي المنحى؛ وخارطة طريق وخطة عمل
طموحة؛ و 1406التزامات طوعية محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومحددة بالموارد ومحددة زمنياً،
تعنى بشكل أساسي بالهدف  14.1من جانب الحكومات والمجتمع المدني وكيانات األمم المتحدة واألوساط
األكاديمية والمنظمات الخيرية .وستكفل تسع مجموعات مواضيعية للعمل في مجال المحيطات متابعة تلك
االلتزامات وااللتزامات المقبلة ،وذلك بالتعاون الوثيق مع المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
المعني بالمحيطات .وقد وفرت نتائج المؤتمر مدخالت الجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني
بالتنمية المستدامة لعام  ،2017وأشار عدد من الدول األعضاء إلى المحيطات في استعراضاتها الوطنية
الطوعية ،وأبرزت ،في جملة أمور ،أهمية المحيطات بالنسبة للتنمية المستدامة؛ والتهديدات الرئيسية التي
تواجهها؛ والتدابير والتحديات التي تواجه اإلدارة المستدامة واستخدام النظم اإليكولوجية البحرية
والساحلية .وفيما يتعلق بمسألة تعزيز التآزرات الالزمة لترجمة العمليات واألدوات العالمية في إطار خطة
عام  2030إلى المستويين الوطني واإلقليمي ،فقد قالت إن لكل من استراتيجية البحر المتوسط للتنمية
المستدامة لعامي  2025-2016ولجنة البحر المتوسط المعنية بالتنمية المستدامة دورا ً هاما ً تؤديه :وقد كان
األول أداة لوضع خطط عمل التنفيذ الوطنية ومنبرا ً لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز مشاركة أصحاب
المصلحة ،حيث ترتبط أهدافه الستة ارتباطا ً وثيقا ً بأهداف التنمية المستدامة العديدة ومؤشرات التنفيذ التي
تتفق مع المؤشرات العالمية المرتبطة باألهداف؛ بينما كان هذا األخير آلية رئيسية لتعزيز وضع السياسات
المشتركة بين القطاعات وتعزيز األطر المتعددة المستويات وأصحاب المصلحة المتعددين للعمل ووضع
نهج متكامل لمعالجة المشاكل المتعددة الجوانب مثل التلوث البحري .وفي الختام ،اقترحت أن تتاح الفرصة
لخطة عمل البحر األبيض المتوسط لعرض الخبرة اإلقليمية على الصعيد العالمي بتنظيم فعالية على هامش
االجتماع الذي سيعقده المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك في تموز  /يوليو .2018
أشارت السيدة فرينكل في كلمتها الرئيسية إلى أن المنظمات اإلقليمية كانت جهات فاعلة رئيسية
.92
في تحقيق األهداف العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والبيئة ،وقالت إن وحدة التنسيق أظهرت بوضوح
روحا ً قياديةً في اتباع النهج االستراتيجي الالزم لضمان حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه
المستدام في دعم التنمية المستدامة .وقد ساهم التحديد االستباقي للمناطق البحرية ذات األهمية اإليكولوجية
أو البيولوجية في األنشطة التي اضطلعت بها في هذا المجال األمانة العامة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع
البيولوجي ،بينما ساعد التركيز في الوقت المناسب على التلوث والتنوع البيولوجي في إكمال العمل
المؤخر لألمانة والذي اضطلعت به بشأن الحطام البحري ،وهي مسألة تدعو إلى جهود عالمية لوقف أثرها
العالمي .وتمثلت قيادة الوحدة أيضا ً في تعاونها فيما بين القطاعات الذي يهدف إلى تعميم التنوع البيولوجي
في مصايد األسماك في المنطقة وبجهودها الرامية إلى تنسيق حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
في البحر األبيض المتوسط.
واستنادا ً إلى ذلك العمل ،ستهدف حلقة العمل اإلقليمية لبناء القدرات المزمع عقدها في عام 2018
.93
إلى تحديد السبل الرامية إلى تحقيق أهداف آيتشي المعنية بالتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة،
وهو هدف يدعو إلى إشراك جمهور أوسع نطاقا ً بصورة مباشرة .وتحقيقا ً لهذه الغاية ،أهابت بوحدة
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التنسيق واألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة أن تسير على نفس درب أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي
من خالل دمج التركيز على تعميم التنوع البيولوجي في عمل كل من وحدة التنسيق واألطراف المتعاقدة
وتحديد الفرص المتاحة إلشراك القطاعات على نحو أفضل في عملية التخطيط االستراتيجي وإدارة التنوع
البيولوجي البحري .وباإلضافة إلى توسيع نطاق جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف آيتشي المعنية بالتنوع
البيولوجي ،فينبغي لها أن تهدف إلى وضع أساس قوي لجدول أعمال التنوع البيولوجي الطموح والقابل
للتحقيق لما بعد عام  2020والذي سيوضع في المؤتمر المقبل ألطراف اتفاقية التنوع البيولوجي في عام
 .2018وشجعت مشاركة األطراف النشطة في هذا المسعى ،الذي سيستفيد بال شك من رؤيتهم وتجربتهم.
وركزت السيدة ويلكي في كلمتها الرئيسية على مصادر التلوث البحري بما في ذلك المغذيات
.94
والفضالت البالستيكية البحرية ومياه المجارير غير المعالجة وعلى الزيادات في درجات الحرارة العالمية.
والحظت أنه في حين أن مياه الصرف الصحي تعتبر موردا قيما ،فإن ما يقرب من  80في المائة منها
على مستوى العالم تم تصريفها دون عالج .أثرت زيادة درجات الحرارة العالمية بشدة على محيطات
العالم :ففي عام  2016وحده أثر التبييض على  90في المائة من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا،
وقتل ما يقدر بنحو  29إلى  50في المائة من الشعاب المرجانية .في عام  ،2017زاد التبيض أكثر .وتم
حساب حوالي  75في المائة من جميع النفايات البحرية بالبالستيك ،وصل أكثر من  8ماليين طن منها إلى
المحيطات .وقدر على نطاق واسع أنه بحلول عام  2050يمكن أن يكون هناك قدر من البالستيك أكثر من
األسماك في المحيطات .وبلفت االنتباه إلى أثر مصادر التلوث البحري ،اشارت أن النفايات البحرية قد
أضرت بأكثر من  600نوع من الكائنات البحرية 15 ،في المائة منها معرضة للخطر .كانت هناك سجالت
موثقة لـ  89نوعا ً من األسماك و 16نوعا ً من الحيتان كانت متشابكة في الحطام البحري 52 .في المائة من
جميع السالحف البحرية استهلكت البالستيك؛ وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام  99 ،2050في المائة
من الطيور البحرية يكونون قد تناولوا البالستيك .وقد بلغت التكلفة المالية للتلوث البحري أكثر من 8
باليين دوالر سنوياً ،ومن المحتمل أن يؤدي هذا التلوث إلى اإلضرار بصحة البشر.
واستجابة لهذه المشكلة العالمية ،أطلق برنامج األمم المتحدة للبيئة في فبراير  2017مبادرة
.95
 ،#CleanSeasوهي حملة عالمية لمعالجة األسباب الجذرية للقمامة البحرية ،مع التركيز األولي على
البالستيك .وبالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص وعامة الجمهور ،كانت أهدافها ذات أربعة أبعاد:
تحسين إدارة المواد البالستيكية؛ التخلص التدريجي من المواد البالستيكية غير القابلة لالسترداد  ،مثل
اللدائن الدقيقة في مستحضرات التجميل؛ انخفاض كبير في اللدائن ذات االستخدام الواحد؛ وتجنب النفايات
بما في ذلك إعادة تدوير جميع أنواع البالستيك .وتضمنت المبادرة تعهداً لألفراد والشركات والحكومات
والمجموعات  /المنظمات غير الحكومية بااللتزام بالقيام بمجموعة متنوعة من اإلجراءات ذات الصلة
بالعمل صوب بحار نظيفة .وحتى اآلن  ،انضمت حوالي  40حكومة إلى المبادرة ،بما في ذلك عدد من
األطراف المتعاقدة ،وقدمت التزامات محددة ،وأُنشئ عدد من الشراكات الرئيسية ،وتعهد آالف المواطنين
باإلجراءات الفردية .وأشارت إلى أن موضوع مجلس األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة  ،الذي اجتمع لدورته الثالثة في نيروبي في الفترة من  4إلى  6ديسمبر  ، 2017كان "نحو كوكب
خا ٍل من التلوث" وأن ذلك كان أيضا عنوان اإلعالن الوزاري الذي انبثق عن الجمعية .وقد اعتمد المجلس
ثمانية قرارات كان هدفها مكافحة التلوث وتم تقديم أكثر من  2.4مليون تعهدات والتزامات تتعلق بالتلوث.
شدد السيد غفوزدينوفيتش في كلمته الرئيسية على الحاجة إلى التوعية بالمسؤولية تجاه األجيال
.96
المقبلة وقال إن األدوات المتكاملة إلدارة المناطق الساحلية توفر النهج الشامل الوحيد لتخطيط وتنمية
المناطق البحرية والساحلية .وقد كانت هذه األدوات حيوية للتنمية المستدامة لتلك المناطق ،والقضاء على
التلوث ،وتحقيق الحالة البيئية الجيدة للمياه البحرية وفقا ً لنهج النظام اإليكولوجي .وعززت اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية القدرة على الصمود أمام الضغوط اإلنمائية التي زادت آثار تغير المناخ من
تفاقمها؛ كما عززت اإلنتاجية والتنمية االقتصادية؛ وشجعت التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ وزادت
من جاذبية المناطق الساحلية؛ وكفلت صحة تلك المناطق عن طريق الحد من التلوث البري والبحري أو
القضاء عليه.
وعززت اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية أيضا ً موقفا ً مسؤوالً تجاه الموارد الطبيعية وساهمت
.97
في استعادة النظم اإليكولوجية وحفظها .ومن خالل دعم تطوير الهياكل األساسية المراعية للبيئة وأنماط
االقتصاد األخضر واألزرق ،فقد زادت أيضا ً من تنوع الموائل واألنواع ،وحدّت من عبء التلوث في
البيئة البحرية ،وعززت إدارة النفايات البحرية .ومن خالل هذه األنشطة ،تساهم منطقة البحر األبيض
المتوسط إلى حد كبير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،وال سيما الهدف  .14كما أكد التزام بلدان المنطقة
بأهداف اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ وذلك بوضع جيل جديد من السياسات الوطنية ذات الصلة
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وتطبيقها لألدوات ذات الصلة من خالل برنامج إدارة المناطق الساحلية والتخطيط المكاني البحري
وبرنامج التقييم والرصد المتكاملين.
.1

بيانات الوزراء والممثلين الوزاريين اآلخرين
أدلى الوزراء والممثلون رفيعو المستوى اآلخرون لألطراف المتعاقدة التالية )المدرجة بالترتيب
.98
الذي تحدثوا به( ببيانات ،وهم :االتحاد األوروبي ،والجزائر ،والبوسنة والهرسك ،وكرواتيا ،وقبرص،
وإسبانيا ،وفرنسا ،واليونان ،وإسرائيل ،وإيطاليا ،ولبنان ،ومالطة ،وموناكو ،والجبل األسود ،والمغرب،
وسلوفينيا ،وتركيا.
وقالت السيدة جوانا دريك ،نائبة المدير العام ،للمديرية العامة للبيئة في االتحاد األوروبي ،إن
.99
العمل المكثف الجاري لضمان نظافة وصحة وإنتاجية البحر األبيض المتوسط لهو أمر جوهري للتنمية
المستدامة في المنطقة .وقالت إن النُهوج الشاملة القائمة على النظم اإليكولوجية والتدابير االحترازية كانت
عنصرا ً أساسيا ً لمعالجة التحديات المتعلقة بالمحيطات ،وكذلك التعاون الوثيق واإلجراءات الحاسمة لتنفيذ
االتفاقات والغايات واألهداف العالمية ذات الصلة والتشريعات والتوجيهات اإلقليمية .وذكرت أهداف
االستراتيجية الجديدة لالتحاد األوروبي بشأن اللدائن والتي يجري إعدادها العتمادها ،وأهابت بتقديم
إسهامات مجدية في عمليات الرصد واإلبالغ المتصلة بالمحيطات وغيرها من عمليات الرصد واإلبالغ
الوطنية واإلقليمية والعالمية ،معربة في ختام كلمتها عن التزام االتحاد األوروبي بالتعاون اإلقليمي القوي
لحماية البحر األبيض المتوسط لصالح األجيال الحالية وأجيال المستقبل.
 .100قدمت السيدة سميرة حميدي المفتش العام للبيئة ،بوزارة البيئة والطاقات المتجددة ،الجزائر ،بيانا ً
يسلط الضوء على الجهود التي يبذلها بلدها لمعالجة التلوث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة
عمل وطنية واسعة النطاق مدعومة بنفقات عامة كبيرة تركز على معالجة المياه المستعملة وإدارة النفايات
المنزلية ،ومن خالل عدد من المشروعات التي تم إطالقها لتنظيف قاع البحر ،بالتعاون الوثيق مع
السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم ،وذلك لتنفيذ القرار المتعلق بالقمامة البحرية
واللدائن الدقيقة المعتمد في الدورة الثالثة لجمعية األمم المتحدة للبيئة .وفيما يتعلق بالتنوع البيولوجي،
وجهت االنتباه إلى جملة أمور منها وضع استراتيجية وخطة عمل وطنيتين من أجل حفظ التنوع البيولوجي
واستخدامه المستدام ،وتعميمه في جميع الخطط والبرامج القطاعية الرامية إلى تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية والتكيف مع تغير المناخ.
 .101قال السيد طارق كوبوسوفيتش ،مدير معهد الهندسة المائية بسراييفو ،البوسنة والهرسك ،إنه على
الرغم من أن المسائل اإلدارية تعوق تصديق بالده على بعض الوثائق القانونية الرئيسية لخطة عمل البحر
األبيض المتوسط ،فإن البوسنة والهرسك ال تزال نشطة بهذه المنظومة .وقبل شهرين ،اعتمد مجلس
الوزراء خطة عمل وطنية محدّثة لمنطقة البحر األبيض المتوسط في البالد من أجل منع تدهور البيئة
الساحلية والحد منه ومكافحته والقضاء عليه واالشتراك في إعادة التأهيل لمواجهة اآلثار السلبية بيئيا ً
لبعض األنشطة البرية .وقال إن دراسة الجدوى المتعلقة بخطة إدارة المناطق الساحلية في البلد ستكتمل
عما قريب ويمكن توقع تنفيذ الخطة في فترة السنتين  .2019-2018ويجري حاليا ً تنفيذ مشروع لتحسين
إدارة النفايات البحرية على شواطئ البوسنة والهرسك وتشارك البالد بنشاط في إعداد مرفق البيئة العالمية
وغيره من مشروعات البحر األبيض المتوسط.
 .102أكد السيد إيغور زيمك ،مساعد الوزير بوزارة البيئة والطاقة في كرواتيا ،من جديد على دعم
حكومته لخطة عمل البحر األبيض المتوسط ،مشيدا ً بمكونات إنجازات فترة السنتين .2017-2016
وأعرب عن سروره ألن يعلن أن كرواتيا قد صدّقت في أيلول  /سبتمبر  2017على بروتوكول حماية
البحر األبيض المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغالل الجرف القاري وقاع البحار والتربة
التحتية البحرية )البروتوكول البحري( .كما أبلغ األطراف المتعاقدة بأن كرواتيا تقوم بوضع استراتيجية
لإلدارة البحرية والساحلية .واعتمدت اللجنة األوروبية برنامجا ً ذا صلة بالتدابير .وبمجرد الموافقة رسميا ً
على ترجمة برنامج التدابير هذا إلى اللغة اإلنكليزية ،فستشاركه مع األمانة العامة .وشدد على أهمية تكثيف
الجهود اإلقليمية ودون اإلقليمية لمكافحة التحدي ذي األولوية المتمثل في النفايات البحرية العابرة للحدود،
وهي مشكلة تؤثر بشكل خاص على كرواتيا.
 .103سلط السيد تشاراالمبوس هاجيباكوس ،كبير موظفي شؤون المياه بإدارة تنمية المياه بوزارة
الزراعة والتنمية الريفية والبيئة في قبرص ،الضوء على الضغوط الشديدة التي يواجهها النظام
اإليكولوجي للبحر األبيض المتوسط والمخاطر الناجمة عن ذلك من جراء الزيادة المتزايدة في الشحن
واالستكشاف البحري للنفط والغاز .وقد عملت قبرص ،التي بدأت عمليات حفر تجريبية ،مع كل من دولتي
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اليونان وإسرائيل المجاورتين على وضع خطة طوارئ دون إقليمية للتأهب واالستجابة فيما يتعلق بأي
حادث تلوث بحري رئيسي؛ وقد كان من المقرر أن يعتمدها رؤساء البلدان الثالثة في اجتماع عقد في
كانون الثاني  /يناير  .2018وبالمثل ،وافق وزراء من قبرص ومصر واليونان في عام  2017على خمسة
مجاالت ذات أولوية للتعاون من شأنها أن تسهم في تحقيق الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة .وسلط
السيد هاجيباكوس الضوء على المشكلة الخطيرة المتمثلة في إغناء المياه بالمغذيات ،فأوضح نهج بلده
لمعالجة هذه المسألة ،حيث استخدمت المدن الساحلية أحدث التكنولوجيات لمعالجة مياه الصرف بحيث
يمكن إعادة استخدام  97في المائة منها في الزراعة .وبينما يتم تصريف نسبة الـ  3في المائة الباقية في
البحر ،تعمل قبرص على خفض هذه النسبة إلى صفر بحلول عام .2020
 .104حددت السيدة راكيل أورتس نيبوت ،المديرة العامة للمديرية العامة الستدامة الساحل والبحر،
بوزارة الزراعة واألغذية والبيئة في إسبانيا ،ثالثة من األهداف المتعلقة بالهدف  14من أهداف التنمية
المستدامة :المعرفة العلمية كأساس التخاذ القرار؛ والحاجة إلى الحد بدرجة كبيرة من التلوث والنفايات
البحرية ،على النحو المبين في الدورة الثالثة لجمعية األمم المتحدة للبيئة؛ والحاجة إلى إنشاء شبكة شاملة
ومتسقة من المناطق البحرية المحمية وتحديد األنواع الضعيفة ،التي وفرت لها اتفاقية برشلونة منبراً
رئيسياً ،والمحافظة عليها .وأعربت عن ارتياحها القتراح بالدها الذي قدمته لألطراف المتعاقدة بإدراج
ممر هجرة الحيتان المتوسطي كمنطقة جديدة مشمولة بالحماية في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة
ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط،التي توفر إطاراً للحماية القانونية لـ  13في المائة من المياه
البحرية اإلسبانية .وأخيراً ،أعربت عن تأييد بالدها القوي إلدراج أربعة أنواع جديدة من الزهريات
الشعاعية في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في
البحر األبيض المتوسط.
 .105أيد السيد كزافييه ستيكر ،سفير البيئة في فرنسا ،البيان الذي أدلى به ممثل االتحاد األوروبي .وقال
إنه يتطلع إلى رؤية كيف يمكن لنظام اتفاقية برشلونة أن يدعم تنفيذ االلتزامات ذات الصلة بالبحر األبيض
المتوسط لمؤتمر "محيطنا" الذي عقده االتحاد األوروبي في تشرين األول  /أكتوبر  2017في مالطة .كما
أعرب عن ضرورة تعزيز التعاون بين برنامج األمم المتحدة للبيئة  /خطة عمل البحراألبيض المتوسط
والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط .وأوضح أيضا ً أن المديرية العامة للشؤون البحرية
ومصايد األسماك تتطلع إلى وضع سياسة مشتركة لمصايد األسماك في منطقة البحر األبيض المتوسط وأن
االتحاد األوروبي سيستعين بتوصيات مركز األنشطة اإلقليمي ذي الصلة في وضع خطة عمله المتعلقة
بالسياحة في منطقة البحر األبيض المتوسط .وشدد على أهمية المبادرات المتعددة الجنسيات بشكل عام،
وسلط الضوء على الدور المحوري لبالده في ائتالف األكياس البالستيكية ،ورئاستها المقبلة لمبادرة
وستميد التابعة للمفوضية األوروبية ،واهتمامها بحملة البحار النظيفة العالمية المعنية بالقمامة البحرية.
وسلط الضوء على أهمية الحفاظ على التمويل للمناطق البحرية المشمولة بالحماية ،وأشار أيضا ً إلى عدد
من المبادرات الوطنية لبالده ،مثل خطط إنشاء منطقة داخل البحر األبيض المتوسط تتمتع بانخفاض في
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت ،والتزام الرئيس بمعالجة تغير المناخ وحماية
التنوع البيولوجي.
 .106أيدت السيدة إيليني الصوراني ،سفير الجمهورية اليونانية في جمهورية ألبانيا ،البيان الذي أدلى به
ممثل االتحاد األوروبي ،ورحبت بالتقدم الكبير المحرز على مدى فترة السنتين 2016ء .2017وقالت إن
اتفاقية برشلونة ومنظومة خطة عمل البحر األبيض المتوسط لعبتا دوراً حاسما ً في ترجمة االستراتيجيات
والبرامج العالمية ،مثل خطة التنمية المستدامة لعام  2030وأهداف التنمية المستدامة ،إلى تنفيذ ملموس
ينطبق على التحديات التي يواجهها البحر األبيض المتوسط .وقالت إن اليونان تولي أهمية كبيرة لتحقيق
الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة ،بالنظر إلى أن منع التلوث ء وال سيما القمامة البالستيكية البحرية
ء والحفاظ على التنوع البيولوجي عنصران أساسيان بالبحار الصحية والمنتجة ،وهي ملتزمة بتحقيق هدف
التنمية المستدامة  14.5بحلول عام  .2020وأشارت السيدة الصوراني أيضا ً أن هناك أنشطة هامة أخرى
تجري في منطقة البحر األبيض المتوسط خارج منظومة خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،مثل
استراتيجية البحر المتوسط للتعليم من أجل التنمية المستدامة.
 .107قالت السيدة أيليت روزين مديرة إدارة االتفاقات البيئية المتعددة األطراف بوزارة حماية البيئة في
إسرائيل إن عددا ً من القضايا الجديدة نشأت عن البيئة البحرية كاالكتشافات والتكنولوجيات الجديدة التي
تهدف إلى حل التحديات الملحة .وقد أدت ندرة المياه إلى زيادة تحلية المياه ،مما يتطلب رصداً دقيقا ً لألثر
على البيئة البحرية ،وفي حين أن االنتقال إلى الغاز الطبيعي ساعد على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة،
فإن التنقيب واالستخراج يتطلبان رقابة بيئية وثيقة .واعتبرت منظومة خطة عمل البحر األبيض المتوسط
المحفل الذي يثير هذه التحديات ويستكشف الحلول .وأوضحت السيدة روزين بعض اإلجراءات الناجحة
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التي اتخذتها إسرائيل ،مثل الخفض الشديد لمصادر التلوث البرية للبيئة البحرية؛ وخفض أكثر من  80في
المائة من عدد األكياس البالستيكية التي اشتراها تجار التجزئة الرئيسيون بعد إصدار قانون إلدخال
ضريبة على األكياس البالستيكية؛ وبرنامج العمل لساحل نظيف ،الذي قلص القمامة على الشواطئ
اإلسرائيلية على الرغم من الزيادة الملحوظة في عدد سكان البالد .وأعربت عن تطلعها ،شأنها في ذلك
شأن المتكلمين اآلخرين ،إلى التوقيع على االتفاق الثالثي بين قبرص واليونان وإسرائيل لتقديم المساعدة
المتبادلة في أثناء حاالت االنسكاب النفطي.
 .108أكدت السيدة ماريا كارميال جياراتانو ،المديرة العامة لحماية الطبيعة والبحر ،بوزارة شؤون البيئة
واألراضي والبحار في إيطاليا ،على خطورة التهديد المتزايد للتنوع البيولوجي البحري والساحلي الناجم
عن التلوث البحري ،وال سيما بسبب اللدائن الدقيقة .وقالت إن سياسات الوقاية والحد من الكوارث أساسية
لمكافحة التهديد ،وأنه من األهمية بمكان ربط نُهوج إدارة النفايات استناداً إلى نماذج كفاءة الموارد
واقتصاد التدوير .وفي هذا الصدد ،اعتمدت إيطاليا تدابير تشريعية محددة لخفض إنتاج األكياس
البالستيكية التي تستخدم مرة واحدة وخفض استهالكها .وأشارت إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع خطة عمل
البحر المتوسط كمثال على التزام حكومة إيطاليا بتنفيذ الصكوك اإلقليمية وأكدت أن إيطاليا ستسهم بمبلغ 2
مليون يورو في فترة السنتين  2019-2018لألنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تحقيق حالة بيئية جيدة من
خالل نهج النظام اإليكولوجي ،والتكيف مع تغير المناخ ،وتحقيق الهدف  11من أهداف آيتشي المعنية
بالتنوع البيولوجي .وبعد أن تحدثت عن الدعم الذي قدمته إيطاليا لمبادرات أخرى ،بما في ذلك رئاسة
مجموعة السبعة ،أعلنت رسميا ً عرض حكومتها استضافة االجتماع العادي الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة.
 .109وصف السيد عادل يعقوب ،رئيس إدارة حماية الموارد الطبيعية في وزارة البيئة اللبنانية ،التدابير
التي تتخذها لبنان لتنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها .وفي مواجهة نضوب مواردها الطبيعية بسبب
التحديات المختلفة ،بما في ذلك أزمة الالجئين والفقر وندرة المياه ،تضع لبنان برامجا ً مختلفة لحماية البيئة
البحرية .غير أنه يلزم دعم اإلجراءات الوطنية بتخصيص مزيد من التمويل لمراكز األنشطة اإلقليمية
لتمكينها من مواصلة تنفيذ المشروعات والخطط ذات الصلة في مجاالت تركيز كل منها.
 .110سلطت السيدة /ميشيل بيتشينينو ،مديرة البيئة والموارد بهيئة البيئة والموارد في مالطا ،الضوء
على عدد من التدابير الوطنية التي نُ ِفذت لضمان االمتثال التفاقية برشلونة والتزامات االتحاد األوروبي
ذات الصلة .وشملت االلتزامات اإلضافية التي قدمتها مالطة برنام ًجا إلعادة تدوير الزجاجات البالستيكية
واسترداد األموال ،وتعيين  30في المائة من مياهها كمناطق بحرية محمية ،والخطوات التحضيرية لضمان
طرح مبادرة بين حكومة السيدة /ميشيل وأمانة الكومنولث لدعم
حماية الكهوف والشعاب المرجانية .وست ُ َ
الدول الصغيرة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام .2030
نوه السيد /تيدياني كوما ،أمين العالقات الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في موناكو،
.111
ّ
بدور وثيقة "محيطنا ،مستقبلنا :دعوة للعمل" في مواجهة النشاط البشري الضار والقضاء على التلوث
ووجهت الدعوة لكل الشركاء للعمل على مواجهة تدهور البحار
البحري الناجم عن المخلفات البالستيكيةِ .
ونظمها األيكولوجية .وقد تطلب األمر جهدًا تعاون ًّيا لمواجهة هذه التحديات ،لذا وقّعت موناكو اتفاقية
راموج مع فرنسا وإيطاليا .وشاركت دولة السيد /تيدياني في العديد من المؤتمرات عن حماية البحر
األبيض المتوسط التي سلطت الضوء على أهمية تبادل المعرفة والتهديدات المحيقة بالشعاب المرجانية.
ونظرا ألن العلم ال بد أن يكون األساس في أي عملية صنع قرار حول حماية البيئة البحرية ،د ّ
شنت موناكو
ً
حملة أبحاث علمية وأطلقت سفينة أبحاث أيكولوجية أبحرت من موناكو في يوليو .2017
 .112أوضح السيد /ساسا رادولوفيتش ،وزير الدولة للتنمية المستدامة والسياحة في الجبل األسود،
التدابير الوطنية ال ُمتخَذة لضمان االمتثال لخطة عمل البحر األبيض المتوسط التي تضمنت مكافحة التلوث
واإلدارة السليمة للمخلفات والقمامة البحرية .وسيقدّم برنامج البحر األبيض المتوسط
الممول من مرفق البيئة العالمية مزيدًا من الفرص للحدّ من التلوث .وتناولت
)(MedProgramme
ّ
األولويات الوطنية ،من بين أمور أخرى ،الخطط واإلستراتيجيات المعنية بحماية النظم األيكولوجية
البحرية والساحلية واإلدارة المستدامة لها ،واتساق السياسة الوطنية وإطار العمل القانوني مع البرنامج
المتكامل للرصد والتقييم المتكاملين للبحر األبيض المتوسط وساحله ،وتدابير ضمان التخطيط المكاني
البحري المستدام واقتصاد ساحلي أخضر ،وتطبيق األدوات المنظمة لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
 .113عبّر السيد /محمد بن يحيى ،األمين العام لألمانة الوطنية للتنمية المستدامة في المغرب ،عن قلقه
بشأن التهديد الذي فرضته عوامل متعددة ،بما في ذلك زيادة التلوث ونماذج االستهالك غير المالئمة ،على
التنوع البيولوجي .وأشار إلى ضرورة تكثيف اإلجراءات لتحديد حلول مبتكرة .وقد قدّمت خطة عمل البحر
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صا لتكييف العمل
األبيض المتوسط ،إلى جانب خطة التنمية المستدامة لعام  2030واتفاق باريس ،فر ً
عتمدت العديد من التدابير الوطنية ،مثل حفظ الحق في
المشترك مع السياقات واإلمكانات الوطنية .وقد ا ُ ِ
ّ
وسن تشريع لحماية النظم األيكولوجية البحرية والساحلية
بيئة صحية وتنمية مستدامة في دستور ،2011
وإدارتها ،والرصد البيئي اإلقليمي ،والحوافز الضريبية لمكافحة التلوث .وظلت بعض التحديات الصعبة
قائمة ،والتي سيساعد نظام خطة عمل البحر األبيض المتوسط في التغلب عليها عن طريق تعزيز التعاون
بين الشركاء.
 .114أوضح السيد /ميتجا بريتسلج ،أمين مديرية المياه واالستثمارات بوزارة البيئة والتخطيط المكاني
في سلوفينيا ،اإلجراءات التي اتخذتها بالده لدعم تنفيذ اتفاقية برشلونة وتحقيق هدف التنمية المستدامة
الرابع عشر .وقّعت سلوفينيا جنبا إلى جنب مع إيطاليا وكرواتيا خطة طوارئ للوقاية من حوادث التلوث
واالستعداد لها في شمال البحر األدرياتي .واستضافت سلوفينيا أسبوع ساحل البحر األبيض المتوسط في
إطار جهودها الرامية لتحسين الحوكمة والتعاون العابر للحدود مع األخذ في االعتبار نهج النظام
اإليكولوجي في تحقيق األهداف البيئية في منطقة البحر األبيض المتوسط .وأشار إلى أن سلوفينيا تشارك
بنشاط في تنفيذ استراتيجية االتحاد األوروبي لمنطقة البحر األدرياتيكي واأليوني ،التي تجمع بين النمو
األزرق والنقل والطاقة والسياحة المستدامة باستخدام اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأدوات التخطيط
المكاني البحري .كما عملت سلوفينيا مع البوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا لوضع نظام إنذار للتنبؤ
بالفيضانات ،يأملون في توسيعه ليشمل حوض نهر األدرياتيكي ،وبفضل التنفيذ الفعال الستراتيجية االتحاد
األوروبي لمنطقة الدانوب ،وقد انخفض لضغط والتأثير من حوض نهر الدانوب بشكل ملحوظ.
 .115ذكر السيد /محمد أمين بيربينار ،نائب وكيل وزارة البيئة والتحضّر في تركيا ،أن بالده قد ض ّمنت
أهداف خطة التنمية المستدامة لعام  2030في إجراءاتها الوطنية والدولية ،وأن خطة التنمية الوطنية
محورا لها .وفيما يتعلق
العاشرة بتركيا التي غطت اللفترة من  2014إلى  2018تتخذ من التنمية المستدامة
ً
بهدف التنمية المستدامة الرابع عشر ،فتركيا ملتزمة بإعداد خطط عمل إستراتيجية للقمامة البحرية لكل
تخذت خطوات إيجابية لتحقيق هدفي التنمية المستدامة
المدن الساحلية بحلول نهاية عام  .2018وقد ا ُ ِ
الحادي عشر والثالث عشر من خالل طرح جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة واعتماد إطار العمل
اإلقليمي للتكيّف مع تغيّر المناخ للمناطق البحرية والساحلية المتوسطية ،على الترتيب .وبُذِلت جهود
عظيمة لمواجهة تغيّر المناخ في تركيا ،مع الترحيب بمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات وتقديم الدعم
الفني والمالي في هذا الشأن.
.2

البيانات ال ُمقدَّمة من ممثلي منظمات شريكة وكيانات أخرى
درجة بترتيب تحدث
 .116قدّم البيانات ،أيضًا ،ممثلو المنظمات الشريكة والكيانات األخرى التالية )ال ُم َ
الممثلين( :مرفق البيئة العالمية ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،واللجنة العامة لمصائد أسماك البحر
األبيض المتوسط ،والصندوق العالمي للحياة البرية واالتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر األسود
والبحر األبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط األطلسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة
أوقيانوسيا وشبكة مديري المحميات البحرية في البحر المتوسط والمكتب اإلعالمي المتوسطي للبيئة
والثقافة والتنمية المستدامة و آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ورؤية عام  2020ومؤسسة
شباب بتحب مصر والمنظمة البحرية الدولية.
 .117ذكر السيد /كريتسيان سيفرين ،رئيس مجال التركيز المتعلق بالمياه الدولية في مرفق البيئة
العالمية ،أن الشراكات القوية كانت السبب وراء النجاح الذي شهده المرفق والمنظمات الشريكة له ودول
مؤخرا ما يزيد عن  40مليون دوالر لمنطقة البحر
البحر األبيض المتوسط .وقد قدّم مرفق البيئة العالمية
ً
األبيض المتوسط من خالل عدد من الشركاء .وسيواصل دعم تنفيذ برنامج العمل اإلستراتيجي لمواجهة
التلوث الناجم عن األنشطة البرية في منطقة البحر األبيض المتوسط ،ومن ثم المساعدة في استدامة الموارد
دورا رئيسيًّا في االزدهار البشري واالقتصادي المحلي والوطني
البحرية وتطويرها ،والتي تلعب ً
واإلقليمي.
 .118حثّت السيدة /ماري  -أودي سيفين ،مديرة البرنامج البحري في االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،على
التعاون الوثيق بين الشركاء في خطة عمل البحر األبيض المتوسط لتنفيذ اإلستراتيجيات الدولية المتعلقة
بالبحر األبيض المتوسط ،ال سيما تلك التي تتناول األنواع البحرية السطحية وموائل أعماق البحار .وعلى
الرغم من أنه من المؤسف عدم تضمن إعالن تيرانا الوزاري تدابير لتنفيذ أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي
أو االلتزام بتعيين  30في المائة من الموائل البحرية كمناطق بحرية محمية ،فإن إنشاء المناطق المشمولة
بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر األبيض المتوسط كانت خطوة نحو تحقيق هذه األهداف.
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ونظرا للتدهور المتواصل في التنوع البيولوجي البحري ،سيستمر االتحاد الدولي لحفظ البيئة في دعم خطة
ً
عمل البحر األبيض المتوسط لتحقيق تنفيذ االتفاقية من خالل الشراكات وتبادل المعرفة ووضع السياسات.
 .119ر ّحب السيد /ميجيل بيرنال ،مسؤول موارد مصائد األسماك باللجنة العامة لمصائد أسماك البحر
األبيض المتوسط ،باعتماد إعالن تيرانا التي جددت االلتزام بخطة عمل البحر األبيض المتوسط لتحسين
سالمة البحر األبيض المتسوط .وو ّجه الشكر لألمانة على مساعدتها في وضع مذكرة التفاهم بين اللجنة
واتفاقية البحار اإلقليمية .وكانت اللجنة مستعدة لمناقشة إستراتيجية مشتركة بشأن اتباع نهج شامل للحفظ
المكاني للبيئة البحرية .وعيّنت اللجنة ،حتى تاريخه ،تسع مناطق مصائد أسماك محظورة في البحر
األبيض المتوسط ،ور ّحبت بالتنسيق المتواصل لحماية هذه المناطق من النشاط البشري الضار.
 .120قال السيد /باولو لومباردي ،من مكتب برنامج البحر األبيض المتوسط للصندوق العالمي للحياة
البرية ،إن دراسة أجراها الصندوق لالقتصاد البحري المتوسطي قد قدّرت قيمة القطاعات االقتصادية التي
تعتمد مباشرة ً على النظم األيكولوجية السليمة والتنوع البيولوجي بما يزيد عن  450مليار دوالر أمريكي
سنويًّا .وال تزال هناك إمكانية كبيرة لزيادة الناتج االقتصادي والقيمة االقتصادية للبحر األبيض المتوسط
عن طريق حساب قيمة رأس ماله الطبيعي على نحو أفضل واستخدام أكثر استدامة إلنتاجيته ،وإن كان
استغالل هذه اإلمكانية سيستلزم القضاء على التراجع الحالي في النظم األيكولوجية البحرية والساحلية .وقد
وضع الصندوق العالمي للحياة البرية مجموعة من التوصيات لدعم وتمكين هذا التغير التحويلي نحو
اقتصاد مستدام في منطقة البحر األبيض األوسط.
 .121ذكرت السيدة /فلورانس ديسكرويكس-كوماندويتشي ،األمينة التنفيذية االتفاق المتعلق بحفظ
الحيتانيات في البحر األسود والبحر األبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط األطلسي أن ذلك
االتفاق قد ساهم في حماية الحيتانيات على مدار  21عا ًما من خالل الحدّ من التهديدات الرئيسية التي
سقة قائمة على التعاون بين الحكومات .وفي ذلك السياق،
تواجهها الحيتانيات ،ما تطلب استجابة إقليمية ُمن َ
عمل االتفاق على نحو وثيق مع خطة عمل البحر األبيض المتوسط لوضع مؤشرات متعلقة بالضوضاء في
عملية نهج التعامل مع النظام األيكولوجي ،وتطلع لتعزيز التعاون مع البرنامج المنسق لمراقبة التلوث
ودراسته في منطقة البحر األبيض المتوسط من خالل مشروع البحر األبيض المتوسط الهادئ
) .(quietMEDوتذ ّكرت السيدة /فلورانس مبادرة المسح التابعة لالتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في
البحر األسود والبحر األبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط األطلسي ،وهي مشروع إقليمي
شامل هدف إلى إقامة نظام متكامل لمراقبة الحيتانيات في منطقة االتفاق بالكامل ،األمر الذي من شأنه
تحقيق فهم أفضل لوفرة الحيتانيات وغيرها من أنواع الحيوانات وتوزيعها ،والمساعدة في دعم اإلمكانات
الوطنية المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها.
 .122ذكرت السيدة /سيلفيا ساندر ،رئيس قسم بمختبر الدراسات البيئية البحرية في الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،أن الوكالة قد ساعدت في تنفيذ خطة عمل البحر األبيض المتوسط منذ إنشائها من خالل
المختبرات البيئية التابعة لها ،خاصةً مختبر الدراسات البيئية البحرية الذي يقع مقره في موناكو .وقد نُ ِظم
عدد كبير من الدورات التدريبية واختبارات الكفاءة لدعم رصد التلوث في المنطقة وتعزيز إمكانية
المختبرات الوطنية عن طريق مشاركة األساليب والمعرفة .وأنتجت الوكالة كذلك موادًا مرجعية معتمدة
عالية الجودة بحرية المنشأ ،ووزعتها.
 .123قدّمت السيدة /بيالر مارن ،من منظمة أوقيانوسيا ،معلومات عن المساهمة التي تقدّمها المؤسسة
لحماية المحيطات ،مثل عن طريق مشاركتها الثابتة في مؤتمرات المحيط .وعلى الرغم من إحراز تقدم
في حفظ البيئة البحرية ،كانت هناك حاجة اللتزام ثابت عالي المستوى لتحقيق األهداف المنصوص عليها
في الهدف الحادي عشر من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي والهدف  5-14من أهداف التنمية المستدامة.
ومع ذلك  ،أعربت عن أسفها لعدم وجود طموح فيما يتعلق باألعمال الملموسة واإلطار الزمني المحدد في
إعالن تيرانا الوزاري .و الحظت ان موائل أعماق البحار ،على وجه التحديد ،بحاجة ماسة للحماية.
وختا ًما ،ر ّحبت السيدة /بيالر بتضمين أربعة أنواع جديدة من الشعاب المرجانية في المرفق الثاني
للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط
وكررت استعداد ومنظمة أوقيانوسيا لمواصلة التعاون.
 .124أوضحت السيدة /بوريفيكاسيو كانالز ،من شبكة المناطق المحمية في منطقة البحر األبيض
المتوسط ،عددًا من األنشطة التي ساهمت من خاللها الشبكة في أهداف اتفاقية برشلونة ،خاصةً فيما يتعلق
بالبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط.
وشملت األمثلة على هذه األنشطة المشاركة في إصدار تقرير عام  2016عن وضع المناطق البحرية
المحمية في البحر األبيض المتوسط ،وتطوير عدد من األدوات لدعم إدارة المناطق البحرية المحمية،
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وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل إقليمية ،وعرض المنظور المتوسطي في الفعاليات والمؤتمرات
وتطور الشبكة حاليًا إستراتيجية  2022-2018الخاصة بها لدعم واستدامة شبكة مديري المناطق
العالمية.
ّ
البحرية المحمية وغيرهم من الجهات الفاعلة المعنية بحفظ البيئة في منطقة البحر األبيض المتوسط.
 .125ذكرت السيدة /أنجيال كلوشين ،من منظمة  ،MEDASSETأن السالحف البحرية كانت النوع
الرئيسي في البحر األبيض المتوسط ،وض ُِمت إلى قائمة األنواع المعرضة والمهددة باالنقراض ضمن
البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط منذ
عام  .1996وكانت هذه السالحف مؤشرات مفيدة ،أيضًا ،للتلوث البحري ،خاصةً القمامة البالستيكية
الكبيرة ،وممارسات المصائد السمكية السليمة ،واإلدارة المستدامة للمناطق الساحلية والحدود المشتركة بين
البر والبحر .ومن خالل الحماية والرصد المالئمين للسالحف البحرية وموائلها ،تم ّكن المجتمع المتوسطي
من تقديم مساهمة مهمة في اقتصاد أزرق مستاد ،باإلضافة إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع عشر،
خاصةً األهداف  1-14و 2-14و 4-14و.5-14
 .126أبرزت السيدة /تومايس فالكوياني ،مسؤولة برنامج بالمكتب اإلعالمي المتوسطي للبيئة والثقافة
والتنمية المستدامة ،المساهمة النشطة التي قدمها المكتب اإلعالمي المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية
المستدامة على واجهة العلوم والسياسات لحماية البيئة الساحلية والبحرية للبحر األبيض المتوسط .ودعت
السيدة /تومايس إلقامة روابط أكثر قوة بين األطراف المتعاقدة مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات
المجتمع المدني ،من حيث التمويل والدعم ،وتعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية صنع
القرار ،وكذلك من حيث خلق مسارات للمنظمات غير الحكومية تقديم تقرير عن التقدم المحرز حتى اآلن
في تحقيق الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة في البحر المتوسط .وأكدت من جديد التزام واستعداد
المكتب اإلعالمي المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة للعمل مع جميع األطراف.
 .127ذكر السيد /مايكل شكولوس ،قائد فريق برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق
 ،2020أن البرنامج هدف إلى بناء قدرة الجهات المعنية لتحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع عشر من
خالل أنشطة للحد من التلوث الناجم عن موارد برية ومواجهة المشكالت الخطيرة المتعلقة بالمياه.
وتضمنت التدابير تدخالت ميسرة على يد خبراء ،وورش عمل لبناء القدرات ،وزيارات للدراسة،
لتمست المساعدة من القطاع المصرفي التجاري لتمويل المشروعات .ودعم
والعمليات بين النظراء .وا ُ ِ
البرنامج تنفيذ اتفاقية برشلونة من خالل أوجه تآزره مع خطة عمل البحر األبيض المتوسط.
 .128وصف السيد /أحمد فتحي ،من مؤسسة شباب بتحب مصر ،جهود المؤسسة لحشد الشباب من أجل
حماية البيئة البحرية في مصر ،بما في ذلك تنظيف المناطق المتأثرة بالتلوث بمواد بالستيكية ،وتولي
الدعوة للحد من أثر المصائد البحرية على السالحف ،ورفع الوعي من خالل الفيديوهات التعليمية .وقد
حصلت المؤسسة على تكريم من وزارة البيئة المصرية في األعوام  2015و 2016و 2017ألنشطتها في
مجال البيئة.
 .129قالت السيدة /باتريشيا تشارلبويس ،من المنظمة البحرية الدولية ،إن المنظمة تطبق عددًا من
االتفاقيات لحماية البيئة البحرية من اآلثار السلبية للشحن البحري ،بما في ذلك االتفاقية الدولية لضبط
وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها لعام  2004التي شملت أهدافها مكافحة طرح أنواع بحرية غريبة.
وتناولت اتفاقيات وبروتوكوالت أخرى مسائل من قبيل مكافحة التلوث النفطي ،واالستعداد لحوادث التلوث
واالستجابة لها ،وإلقاء المخلفات .وتحظى المنظمة البحرية الدولية بتاريخ طويل من التعاون مع خطة عمل
البحر األبيض المتوسط ،وقدّمت دع ًما ماليًّا لعمل المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة
عن التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط.
مؤخرا بالذكرى الخمسين لخطاب
 .130ذكرت السيدة /ميشيل بيتشينينو أن حكومة مالطا قد احتفلت
ً
السفير أرفيد باردو الذي ألقاه عام  1967وقدّم فيه مبادرة مالطا بشأن قانون البحر في الجمعية العامة لألمم
ع ِقد عدد نم الفعاليات لالحتفال بهذه المناسبة .وتناولت احتفاالت أخرى الذكرى األربعين إلنشاء
المتحدة .و ُ
المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر األبيض
دورا استباقيًّا في تيسير التعاون والتنسيق اإلقليمي للتعامل مع عواقب التلوث
المتوسط الذي ظل يلعب ً
البحري الناجم عن السفن والوقاية منه .وكررت مالطا دعمها لذلك المركز ،ليس فقط عن طريق استضافته
على أرضها ،وإنما أيضًا من خالل دعم أنشطته وتعزيز المزيد من التعاون اإلقليمي.
د.

جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة 2017–2016
 .131أعلن المنسق أنه ،بعد عملية اختيار طويلة وشاقة ،اُختيرت مدينة إزمير التركية من بين  17مدينة
متقدمة للفوز بجائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة االفتتاحية.
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 .132استلم السيد /عزيز كوجا أوغلو ،عمدة مدينة إزمير ،الجائزة من السيدة /أورنيال توتشي ،نائبة
وزير السياحة والبيئة األلبانية .وفي خطاب قبول الجائزة ،ذكر السيد /كوجا أوغلو أن إزمير مدينة حيوية
متعددة الثقافات ذات تاريخ طويل تُعتبَر فيها الحياة في بيئة نظيفة وصحية حقًا أساسيًّا.
 .133على المستوى الوطني ،تحتل إزمير مكانة رائدة في االستثمار في البيئة ،من خالل على سبيل
المثال إقامة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي ومن خالل جهود جعل خليج إزمير مناسبًا للسياحة،
وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة ،وزيادة عدد المساحات الخضراء .وللوفاء بتعهد خفض انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون بنسبة  20في المائة بحلول عام  ،2020ت ّم توسيع شبكة نقل السكك الحديدية ،وشراء
حافالت وسفن منخفضة االنبعاثات ،وإقامة نظام عام للدراجات .باختصار ،استثمرت المدينة في مستقبلها.
مشيرا إلى العالقات الودية الطويلة بين إزمير وألبانيا ،أن إزمير مدينة
 .134ذكر السيد /كوجا أوغلو،
ً
بالفضل لخطة عمل البحر األبيض المتوسط لربطها بين المكانين من خالل منح الجائزة في تيرانا.
في النقاش التالي ،هنئ كل الممثلين  ،الذين تولوا الحديث ،مدينة إزمير بما حققته .وأكد أحد
.135
الممثلين على أهمية ضمان التنفيذ الفعّال لخطة التنمية المستدامة لعام  ،2030بينما شدد آخر على ضرورة
تشجيع ممارسات اإلنتاج واالستهالك والتنمية الحضرية المستدامة .وشكر ممثل ثالث األمانة للكفاءة
والشفافية في عملية اختيار الفائز بالجائزة.
هـ.

إعالن تيرانا الوزاري
وافقت األطراف المتعاقدة أيضًا على إنشاء فريق عامل غير رسمي برئاسة ألبانيا للعمل على
.136
مسودة "إعالن تيرانا الوزاري" كما هو منصوص عليه في الوثيقة UNEP(DEPI)/MED
.IG.23/19
قترح
.137
من ثم ،وبعد عرض تقديمي في الجلسة العامة قدّمه رئيس الفريق العامل غير الرسمي ،ا ُ ِ
عدد من التعديالت ،بما في ذلك تضمين مرجع لمشروع آليات دعم برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة
للمياه ورؤية عام  ،2020والتعليم من أجل المواطنة العالمية ،والتعليم من أجل التنمية المستدامة ،وتعزيز
التعاون فيما يتعلق بالتنفيذ.
كبيرا من
.138
قدرا ً
قال ممثل إحدى المنظمات غير الحكومية إن حماية التنوع البيئي لم يتلق ً
االهتمام في النص ،ما أشار إلى نقص الطموح ،ويجب تعزيزه .وقد حظي هذا الموقف بدعم شركاء
آخرين في خطة عمل البحر االبيض المتوسط.
بعد مزيد من المناقشات ،اعتمدت األطراف المتعاقدة إعالن تيرانا الوزاري .يرد اإلعالن كما
.139
عتمد في القسم الثاني من هذا التقرير.
اُ ِ

.6

تاريخ انعقاد االجتماع الحادي والعشرين لألطراف المتعاقدة ومكانه (بند  6بجدول األعمال)
قبلت األطراف المتعاقدة بامتنان عرض قدمته حكومة إيطاليا الستضافة االجتماع العادي
.140
الحادي والعشرين لألطراف المتعاقدة في الفترة من  10إلى  13ديسمبر .2019

.7

أي أعمال أخرى (البند السابع على جدول األعمال)
وأكد ممثل تركيا أن بالده ستواصل تمويل جائزة مدينة اسطنبول الصديقة للبيئة لفترة السنتين
.141
 2019-2018وطلبت إدراج هذا التمويل في بند الميزانية المناسب.

.8

اعتماد التقرير (البند الثامن من جدول األعمال)
اعتماد التقرير ،والقرارات المواضيعية ،والقرار المعني برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين  ،2019-2018وإعالن
تيرانا الوزاري

في الجلسة العامة الختامية ،اعتمدت األطراف المتعاقدة هذا التقرير على أساس مشروع
.142
التقرير الوارد في الوثيقة  ،UNEP (DEPI) /MED IG.23/L.1بما في ذلك القرارات المواضيعية
الموضحة في القسم الثالث من هذا التقرير والقرار بشأن برنامج العمل والميزانية لسنتين 2019 - 2018
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الوارد في القسم الرابع من هذا التقرير .وكما لوحظ في القسم الخامس أعاله ،خالل الدورة الوزارية
لالجتماع الحالي ،قد اعتمدت األطراف المتعاقدة أيضا إعالن تيرانا الوزاري المبين في القسم الثاني من
هذا التقرير.
.9

اختتام االجتماع (البند التاسع على جدول األعمال)
بعد تبادل عبارات المجاملة المعتادة ،أعلن الرئيس اختتام االجتماع الساعة  6:10مساء
.143
األربعاء 20 ،كانون األول/ديسمبر .2017
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المرفق األول
البيانات المقدمة عند افتتاح الدورة العشرين لمؤتمر األطراف
 17كانون األول/ديسمبر 2017
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 الرئيسة المنتهية واليتها،البيان الذي أدلت به في افتتاح الدورة العشرين لمؤتمر األطراف السيدة كريستينا باريتاكى
:لمكتب األطراف المتعاقدة
Your Excellency, Coordinator of the Mediterranean Action Plan,
Distinguished Delegates,
Ladies and Gentlemen,
First of all I would like to express on behalf of Greece, our deep appreciation to the Secretariat for
organizing the 20th Ordinary Meeting of the Contracting Parties to the Convention for the Protection
of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean and its Protocols and the
government of Albania for hosting it .
I would also like to express our appreciation and congratulate the Secretariat for the important work
done, in implementing the adopted work programme and in preparing the reports and the 15 draft
decisions of various matters which are going to negotiate during next days. Decisions are both of
strategic and thematic nature. Either thematic or strategic, the decisions have the potential to
coordinate our attempts in order to address effectively and efficiently our common challenges .
Only two years have passed since Greece took over the presidency of the Bureau and several
developments took place both at UNEP/MAP level and at international level .
The Paris Agreement on Climate Change, the 3rd Session of the United Nations Environment
Assembly with the overarching theme "Towards a Pollution-Free Planet", the continuous
implementation of the Agenda 2030 and its Sustainable Development Goals, the high-level United
Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14 for Oceans
and the ongoing negotiations for an international legally binding instrument under the United Nations
Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological
diversity of areas beyond national jurisdiction, are among the international developments of utmost
importance for our sustainable future.
Barcelona Convention and its Protocols have contributed significantly to the aforementioned
international developments and simultaneously have played an important role for environmental
protection at Mediterranean level, as well as for the promotion of sustainable development .
In particularly, with regard to sustainable development, and since Greece is holding the Presidency of
the Steering Committee of the Mediterranean Commission on Sustainable Development, the MCSD,
for this biennium, with your support and guidance, and since this COP will be focusing on the
implementation of the Sustainable Development Goal 14, I would like to take this opportunity to stress
that the MSSD is a well elaborated contribution to the global 2030 Agenda, adapted to the regional
Mediterranean context and priorities and it demonstrates that the Mediterranean is indeed a front
runner with regard to the implementation of the SDGs. Its implementation should be a collective
endeavor for all the Mediterranean stakeholders beyond just governments .
Before closing my short intervention, I would like to thank all members of the Bureau for our fruitful
and warm cooperation and all the delegates for their ongoing commitment in implementing our shared
goals and wish my colleagues from Albania all the best for their new tenure as President of the
Bureau. I personally, as well as the Greek government wish to reaffirm our country’s determination to
protect Mediterranean Sea by all means available and together with other Mediterranean countries and
the international community to make sure that the future generation will be able to enjoy the results of
our common efforts. Greece as host country of the Coordinating Unit of MAP, since 1985, has been
providing its continuous support to the work of the MAP system including our efforts, during our
Presidency of the Bureau, for the new premises of the coordinating unit .
Thank you for giving me the opportunity to work closely with “Barcelona” family and become a part
of it .
I wish fruitful and inspired COP.
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 نائبة وزير السياحة والبيئة في، أرنال كوسي: البيان الذي أدلت به في افتتاح الدورة العشرين لمؤتمر األطراف السيدة
:ألبانيا
Distinguished Heads of Delegations,
Dear Representatives of the Contracting Parties and Partner Organisations,
Ladies and Gentlemen
I am very honoured and pleased at the same time to welcome you today in Albania on the occasion of
the 20th Meeting of the Contracting Parties to the Barcelona Convention and its Protocols.
First of all, I would like to convey my sincere thanks on behalf of the Government of Albania and
myself, to all the Contracting Parties that unanimously accepted the offer of Albania and decided to
convene this important event in our country, in the beautiful city of Tirana, which I suggest to all of
you to visit and enjoy.
Albania is fully committed to take over the high responsibility of the Presidency for the next 2 years,
demonstrating the spirit of the MAP system and its solidarity that all Contracting Parties can and
should equally contribute to the further development of the MAP system with a focus on
implementation and action. Also, availing of this opportunity I would like to thank the current
Presidency of Greece led by Ms. Christina Baritachi, whose leadership was instrumental, as well as
the current Bureau of the Contracting Parties composed of Egypt, Morocco, Israel, Spain and Albania.
Albania is a small country with rich and diverse nature, but although environment counts a lot and is
among top 5 priorities of the Albanian Government, there are still many problems to be addressed.
We, as well as the other Contracting Parties, are well aware of our problems which are mainly related
to development, pressures on the environment, marine and coastal pollution and issues related to them.
In this regard, I would like to point out today that only an appropriate planning, monitoring and
assessment, as well as implementation of our commitments, can and should make the difference.
In this context the Barcelona Convention and the MAP system must be considered from all of us as a
gate and bridge to ensure integrated actions.
Concrete responses must now be taken to reduce the pressure on natural resources, especially in the
most fragile areas. Also, all of us must support the implementation of programmes and strategies that
place ecosystems at the heart of development, which requires the mobilization of all stakeholders.
Albania, since its adherence to the Barcelona Convention in 2001, has followed and collaborated
towards its implementation both at regional and national level.
We have been working hard for completion and approximation of our legal framework in compliance
with EU directives taking into consideration also our obligations towards the Barcelona Convention.
Law for protection of marine environment from pollution and damage, law on protected areas, law for
protection of environment, law on integrated management of waters and law on Environmental Impact
Assessment are strong pillars to reach our objectives.
Our aim is to clean up Albania, to plant 20 million trees up to 2020, to bring tourism as an economic
activity that will improve the quality of life and to protect environment including the sea and the
coastal areas. Also, we are committed to increase the surface of protected areas including the marine
and coastal ones. In this regard, to honour COP 20, in the morning of 20 December we have planned a
tree planting in collaboration with the Municipality of Tirana, where I am pleased to invite all of you
distinguished delegates to participate.
Concluding,
I am confident that COP 20 will be a COP of delivery and of further implementation towards
achieving of our common goal, protection of the Mediterranean Sea against pollution. The agenda of
the 20th meeting of the Contracting Parties clearly promotes implementation and concrete actions to
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meet the commitments that we have taken all together in the framework of the Barcelona Convention
during the last years .
I am sure that this meeting, as it has been always the case, will also witness the high spirit of
consensus and solidarity that is one of the most important values of the MAP Barcelona Convention
system.
Thank You!
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 مديرة شعبة النظم،البيان الذي أدلت به في افتتاح الدورة العشرين لمؤتمر األطراف السيدة اآلنسة ميت ويليكي
: بالنيابة عن المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، برنامج األمم المتحدة للبيئة،اإليكولوجية
Excellencies, Ladies and Gentlemen, Dear Colleagues,
On behalf of the Executive Director of UN Environment, Mr. Eric Solheim, I would like to welcome
you to the 20th Conference of the Parties of the Barcelona Convention.
We are almost two years after the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development and its
Sustainable Development Goals (SDGs), a recognition of the interconnectivity of economic
development and environmental protection. We can, we must protect the planet while building stable
societies and vibrant economies. The transition towards a green and blue economy, to innovate and
become more competitive while preserving natural capital, is of paramount importance for The Future
We Want.
The environment plays a pivotal role in lifting people out of poverty, in ending hunger, in growing our
economies, in building peaceful, just and inclusive societies, and in promoting the health of our people
and our planet, therefore more than half of the SDGs have an environmental focus or address the
sustainability of natural resources. In its “Vision 2030”, the UN Environment aims to reduce
environmental risks and increase the resilience of societies and the environment as a whole, with the
overarching goal of promoting the environmental dimension of sustainable development, and bringing
socio-economic benefits.
It is also the first time we have a global development goal specifically dedicated to the oceans – SDG
14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.
And two years after the adoption of the 2030 Agenda, a number of commitments and achievements are
already demonstrating that the protection of marine ecosystems and coastal zones are at the core of the
global agenda on the environment and sustainable development. Indeed, in 2017, a number of global
events and processes have raised attention to SDG implementation some with a specific focus on
ocean-related issues :
-The Conference to Support the Implementation of the SDG 14 (New York, 5-9 June 2017) created
high-level momentum and raised awareness at the highest political level about the vital importance of
the oceans and seas for our economies and societies .
-The meeting of the high-level political forum (HLPF) (New York, 10-19 July, 2017) benefited from
the momentum generated by the Ocean Conference. Its thematic review of selected SDGs firmly
“centered” SDG 14 at the heart of the implementation of the 2030 Agenda and further explore the
linkages with the other SDGs .
-The Conference “Our Ocean, an ocean for life” (Malta, 5-6 October 2017) delivered an extraordinary
level of commitments and results relevant to achieve SDG 14 .
This series of events culminated with the successful third session of the UN Environment Assembly
that just ended, with a Ministerial Declaration and a set of resolutions aiming at acting towards a
pollution-free planet to achieve the SDGs. A pollution-free planet is the best insurance for the survival
and well-being of current and future generations. Pollution prevention, control and reduction will also
create multiple opportunities for achieving the SDGs in a mutually beneficial manner .
Pollution constitutes a significant impediment to achieving health, well-being, prosperity and the
sustainable development goal to “leave no one behind”. Tackling pollution will contribute to
sustainable development by fighting poverty, improving health, creating decent jobs, improving life
below water and on land, and reducing global warming. Unless we take action, our oceans will contain
more plastic than fish by 2050. The longer we wait, the greater is the extent of our exposure and the
cost of the clean-up. Now is the time for action !
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In this regard, it is worth to remind that the Regional Seas programme, launched in 1974, is one of the
UN Environment’s most significant achievements in the past four decades. And, as you are all aware,
it is my pleasure to remind that the Mediterranean Action Plan (MAP) is the first Regional Sea
programme under UN Environment auspices.
The implementation of the Barcelona Convention and its Protocols is the way to achieve SDG 14 and
to deliver the 2030 Agenda in the Mediterranean. Almost two years ago, echoing new and unpreceded
global agreements such as the 2030 Agenda and the Paris Agreement, the Contracting Parties of the
Barcelona Convention confirmed that the MAP system continues to be a very relevant and effective
instrument to translate global policies into concrete action on priorities agreed at regional and
subregional levels .
Two years later, following concrete actions and pragmatic achievements, we are going to adopt
decisions that will put the Mid-Term Strategy 2016-2021 in motion towards its full delivery in the two
coming biennia. This 20th Meeting of the Contracting Parties to the Barcelona Convention comes at a
decisive stage, with the focus on implementing the transformative global goals and targets of the 2030
Agenda and the policies of the MAP system. It is a timely opportunity to showcase the importance that
the Mediterranean region places on the implementation of pollution and biodiversity related
commitments.
Despite current actions and existing environmental governance frameworks, the problem of pollution
persists and remains pervasive. Multi-stakeholder partnerships must be created and expanded because
responsibility for combatting pollution does not rest with national governments alone: governments
need support from the private sector, international organizations, academia, civil society and
individuals. We need engagement from all, and it is imperative to engage political, industrial,
scientific and civil society leaders to work towards a pollution-free planet.
We rely on you, representatives of the Ministries of the Environment, to support the inclusion of the
SDG 14 in the center of national agendas for sustainable development, together with innovative ways
and institutional arrangements to foster synergies between various departments and by effectively
engaging local authorities, the private sector, the civil society, the scientific community, and all other
stakeholders.
Collective actions from national governments and all partners can enable the achievement of the UN
Environment/MAP-Barcelona Convention objectives in the Mediterranean countries and region.
I wish to us all a very successful meeting !
Thank you.
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/  منسق برنامج األمم المتحدة للبيئة،البيان الذي أدلى به في افتتاح الدورة العشرين لمؤتمر األطراف السيد غايتانو ليون
: أمانة اتفاقية برشلونة- خطة عمل البحر األبيض المتوسط
Honourable Deputy Minister Cuci,
President of the Bureau Baritaki ,
Director Wilkie of the UN Environment Ecosystems Division,
Excellencies, distinguished delegates, guests, colleagues,
It gives me great pleasure, on behalf of the Coordinating Unit and the entire Secretariat, to welcome
you warmly to the 20th Conference of the Parties to the Barcelona Convention, beautifully hosted by
the Government of Albania.
The short biennium that is now ending has brought us good progress and achievements – in terms of
stabilizing our financial resources, strengthening our institutional set-up, establishing new
partnerships, raising our visibility and credibility, contributing to the global agenda, and most
importantly delivering on many aspects of the mandate of the MAP system. Our efforts have focused
not on developing new commitments and instruments, but on three aspects of the same concept of
action: implementation, partnership, and resource mobilization. This was the necessary choice to start
effectively the execution of the 6-year Mid-Term Strategy approved at COP 19. I reported at length to
the Meeting of Focal Points held in Athens last September; and I will provide details when presenting
the Progress Report to the high-level segment on Tuesday.
This morning, I just wish to highlight that some of the accomplishments are tangible (the removal of
930 tons of PCBs from 3 countries, the contribution that we are making to action on Marine Litter, the
mobilization of considerable multi- and bi-lateral resources for concrete action and investments, the
technical tools and guidance developed and shared to facilitate the implementation of the MAP
instruments by Contracting Parties, the capacity building that we have delivered), some are less visible
but no less important (the leading role that we are taking in cooperating with the fishery body of the
Mediterranean and with Multilateral Environment Agreements, the attention to sub-regional issues, the
desirability that we have regained as a partner in the region, the capacity to mobilize additional interest
and commitments of Contracting Parties and Partners for global initiatives).
Monsieur le Ministre, Chers Délégués ,
Notre réunion des Points Focaux du PAM à Athènes, en septembre dernier, a été très productive,
couvrant de nombreux sujets relatifs aux décisions à prendre par cette COP. Je suis confiant et
convaincu que dans les quatre prochains jours nous allons bâtir sur ce travail, avec le même esprit
constructif et collaboratif qui caractérise le système PAM depuis plus de quarante ans. Des documents
importants sont en face de vous : un Programme de travail et un Budget ambitieux qui vont nous
permettre de mettre en œuvre la Stratégie à moyen terme au cours du prochain biennium ; la Stratégie
de mobilisation des ressources qui va nous montrer la voie à suivre vers des opportunités croissantes et
la stabilité financière ; le tout premier Rapport méditerranéen sur la qualité, qui représente un produit
crucial pour la série d’études d’évaluation à venir ; et d’autres décisions tout aussi pertinentes sur la
gouvernance, les indicateurs, la biodiversité et les aires marines protégées, la gestion intégrée des
zones côtières et la planification de l’espace marin, la pollution et les situations d’urgence.
Besides the decisions, what is needed now is more incisive action. This is the one commitment we are
after; action by the Secretariat and the Components, action by our partners; most importantly, action
by the Parties. As the cheers of the end-of-year holidays grow in intensity around us, I wish this COP
great success in meeting the busy agenda of the next four days. An agenda that reflects the focus on
implementation and partnerships of this biennium and showcases again the relevance of the MAPBarcelona Convention system for the protection of the marine environment and coastal areas of our
Sea.
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Before I conclude, Minister, I would like to express the sincere gratitude of the Secretariat to the
Government of Albania for hosting us in such an enjoyable venue. It is the first COP in Albania, and I
am proud of being part of it. Also, I wish to express my personal deep, genuine gratitude to Christina
Baritaki for her leadership and support during the past biennium as our President, and to all the
members of the Bureau. Christina has been an inspiring passionate leader and is a good friend – I am
honoured for having worked with her.
Thank you.
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المرفق الثاني
البيانات المقدمة عند افتتاح الدورة الوزارية
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: سعادة السيد بلندي كلوسي،البيان الذي أدلى به في افتتاح الدورة الوزارية من قبل وزير السياحة والبيئة في ألبانيا

Tirana, Albania, 19 December 2017
Honourable head of delegations,
Director of the UN Environment,
Coordinator of Barcelona Convention Mr. Leone,
Excellencies, distinguished delegates and representatives of the Contracting Parties to the Barcelona
Convention, Partners,
As the Minister of Tourism and Environment of Albania, I feel grateful to the opportunity and trust
given by the contracting parties to host the 20th Ordinary Meeting of the Contracting Parties to the
Barcelona Convention in Tirana.
The Barcelona Convention and its protocols with all the developments that have taken place have gone
beyond the regional dimension, by serving as a strong linkage between national dimension with the
global one.
Barcelona Convention and its protocols is a complex system both legally and institutionally, which has
played and play a very important role towards implementing global policies, strategies and programs
by securing at the same time that regional governance is in place.
Albania is among the countries that has ratified the Barcelona Convention and among the first ones
that ratified the Integrated Coastal Zone Management Protocol, by helping to give in this manner an
impetus for ratification by other contracting parties.
The Mediterranean Action Plan-Barcelona Convention has supported us in the region through
provision of the guidelines and guidance to undertake coordinated measures to prevent and abate
pollution of the marine and coastal areas and also to protect our nature from degradation.
Marine litter is receiving increasing attention in the international agenda: UN Environment launched
the Clean Seas Campaign, and I take the opportunity here, to add and speak up the Albanian Campaign
– Clean up Albania.
I congratulate the UNEP/MAP initiative for new major interventions in support of countries to
complete their inventories of existing Persistent Organic Pollutants and mercury stockpiles and to
remove 2,000 tons of PCPs/POPs and 30 tons of mercury by 2022.
The new government of Albania has put environment high on its agenda. Our aim is to clean up
Albania, to plant 20 million trees up to 2020, and to bring tourism as an economic activity that could
and should improve the quality of life and protect the environment including the sea and the coastal
zone.
Our work among us, with partners and donors has started to give concrete results. Greening Albania
and cleaning of hotspots which represents important initiatives of this government aims to give an end
to the mismanagement of urban waste. School and kids are encouraged to plant trees in their
surroundings. We are also committed to increase the surface of protected areas including the marine
and coastal ones.
In recent years, the process of drafting national environmental legislation and policies has been based
on requirements defined by the approximation to the EU legislation and to EU environmental policies
as well as fulfilling the obligations Albania has toward ratified Conventions such as the Barcelona
Convention, the Convention on Biodiversity, the United Nation Framework Convention on Climate
Change, the United Nation Convention to Combat Desertification.
Albania has considered this to be an important task, although the existing conditions and capacity
within the country needs to be further strengthened. The present challenge is thus for the
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approximation to be feasible and rapid enough, taking into account the capacity of the country. A
number of initiatives have been taken in the area of strategic environmental policymaking.
We are in the process of the finalization of The National Waste Management Strategy that aims at the
full implementation of the EU Framework Directive on Waste Management.
Since the theme of the conference of the parties has two topics: pollution and biodiversity, my word
express the progress Albania has done towards biodiversity conservation through institutional and
legislative framework, and their implementation and enforcement in practice, and the preparation in
2016 the Strategic Plan for Marine and Coastal Protected Areas.
Marine pollution threatens the health of our coasts and ocean and it comes in many different forms.
Marine pollution can mean plastic litter, other litter such as glass bottles and cans, oil and chemical
spills or polluted storm water drains and rivers flowing into the sea.
Biodiversity and ecosystem services are crucial for sustainable development.
If we don’t take biodiversity seriously we cannot reach sustainable development goals to eradicate
poverty, food security, human health and adaptation to climate change – elements that all are vital for
the well-being of all of us.
To conserve biodiversity and to use it sustainably there is a need to have a strategic approach, which
needs first of all to understand biodiversity values and to not only recognise issues, but also address
the urgent pressures on biodiversity .
In this regard Integrating Biodiversity Priorities in National Development Plans, Sector Strategies and
Sub-National Plans is considered as a must :
Initially the National Environment Strategy (NES) 2007- 2013 considered the biodiversity as one of
the priority areas of environment. The strategy clearly identifies the main areas of work, like the
increase of the Protected Areas surface, the elaboration of Management Plans and their
implementation; the completion of the legal framework in line with the EU acquis for nature and
environment; the elimination of illegal logging and hunting by the means of better enforcement of the
legal framework as well as capacity building activities; implementation of action plans for threatened
species and habitats and the update of the National Biodiversity Strategy and Action Plan as the main
policy document for nature and biodiversity protection area.
The document of strategic policies on biodiversity protection identifies major goals and objectives for
nature protection in accordance with the EU biodiversity strategy and in line with Aichi Biodiversity
Targets to 2020 of the CBD.
In the environment sector, we need a stronger focus on building institutional capacity, data and
knowledge to integrate environment and climate considerations more fully into the national regulatory
framework, and to develop new capacities and systems for implementation and compliance monitoring
across major sectors .
What we can do – concrete actions
Preventing marine pollution is vital for the well-being of the sea, the marine life it supports and us!
Cleaner oceans mean we can continue to enjoy our beaches for swimming, fishing and recreation.
1. Organise a beach clean-up
Wouldn’t it be great if we never saw any rubbish on our beaches? Unfortunately, this isn’t always the
case. Picking up other people’s rubbish, if it is safe, is an easy way to help reduce pollution on our
beaches and in the ocean.
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2. Reduce our rubbish
Studies have shown that about 80 percent of marine pollution comes from the land. So, one of the
main ways to reduce marine pollution is to get rid of rubbish carefully, wherever we are. If we reduce
the amount of rubbish we make on the land it is likely there will be less rubbish in the seas.
3. Take care of a local river/streams
As most streams and rivers flow into the sea, taking care of them can help reduce marine pollution. If
rubbish ends up in a stream or river it will very likely end up in the sea. Another type of marine
pollution that comes from streams and rivers is soil or sediment pollution. Sediment pollution can
happen when soil enters waterways that flow to the sea. It is natural for some sediment to enter the
ocean, but when there is a lot of it entering the ocean it becomes a problem. Sediment pollution can be
increased by human activities such as earthworks near streams or when trees and plants near streams
have been removed.
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 خطة عمل البحر/  منسق برنامج األمم المتحدة للبيئة،البيان الذي أدلى به في افتتاح الدورة الوزارية السيد غايتانو ليون
: أمانة اتفاقية برشلونة- األبيض المتوسط
Honourable Ministers,
Director Wilkie of the UN Environment’s Ecosystems Division,
Excellencies, distinguished delegates and representatives of the Contracting Parties to the Barcelona
Convention,
Partners, media representatives, guests, colleagues,
Republic of Albania honored us with organization of the 20th Ordinary Meeting of the Contracting
Parties to the Barcelona Convention. We are pleased to be in this beautiful country that has been
contributing to UN Environment/Mediterranean Action Plan (MAP) achievements in many, invaluable
ways and we are looking forward to our closer collaboration during the next biennium.
The regional dimension has taken an increasingly crucial role for the implementation of global
policies, strategies and action plans. Regional Seas programmes and Conventions, such as the
Mediterranean Action Plan - Barcelona Convention system, complement global conventions and
provide a legal and institutional framework for regional governance of shared seas, including for the
prevention of pollution from ships and of dumping at sea, the protection of marine biodiversity and the
creation of marine protected areas. As Regional Environmental Agreements, the Barcelona
Convention and its Protocols echo the global Multilateral Environmental Agreements, especially those
related to pollution prevention and control and biodiversity conservation.
The Regional Seas Programme, launched in 1974, is one of UN Environment’s most significant
achievements to address the accelerating degradation of the oceans, with more than 143 countries
having joined 18 Regional Sea Conventions and Action Plans. The Mediterranean Action Plan remains
a frontrunner within the Regional Seas, representing a relevant bridge between global agreements,
such as the Agenda 2030 for Sustainable development, and national regulations and actions to promote
structural changes with positive impacts on local economies, environment and society.
Dear Participants,
In relation to pollution, the Mediterranean Action Plan-Barcelona Convention system has evolved into
an extensive system that supports and guides the Contracting Parties to undertake coordinated
measures to prevent and abate pollution of the marine and coastal areas. Concrete results on marine
pollution reduction and prevention include the establishment of a regulatory framework of Protocols
and other instruments; the development of National Action Plans that define the needs of countries in
the region; the delivery of pollution reduction action deriving from those plans; the assessment and the
identification of trends and hot spots; and the provision of capacity building and technical assistance.
The activities of the Mediterranean Action Plan have spurred much progress for forty-two years in
protecting the marine environment and coastal zones, advancing the sustainable management of
natural resources, strengthening solidarity among Mediterranean Coastal States, and ultimately
contributing to the sustainable development of the region.
The adoption of ten Regional Plans under the Land Based Source Protocol are of particular relevance.
The Regional Plans represent a firm basis for the implementation of MED POL actions focusing on
the industrial pollution (persistent organic pollutants - POP, heavy metals and nutrient loads from food
industry), urban development (urban wastewater and marine litter). Data are crucial and the reporting
system is continuously improved to enable tracking trends in pollution reduction and hotspots
elimination.
Only in the past biennium, we have delivered technical guidelines on Best Available Technologies and
Best Environmental Practices for Industry, Solid Waste and Waste Water, and achieved the disposal of
more than 930 tons of polychlorinated biphenyl (PCB) from the electricity and industrial sectors in
Bosnia and Herzegovina, Egypt, and Turkey. The ongoing development of the Mediterranean Sea
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Programme: Enhancing Environmental Security (MedProgramme) provides a unique opportunity to
assist the countries to reduce pollution in hot spot areas through Global Environment Facility (GEF)
supported projects and to contribute to the fulfilment of commitments under the Barcelona as well as
Basel, Rotterdam, and Stockholm Conventions. Work continues to operationalize new major
interventions in support of countries to complete their inventories of existing POPs and mercury
stockpiles and to remove 2,000 tons of PCPs/POPs and 30 tons of mercury by 2022 .
Marine litter is receiving increasing attention in the international agenda: UN Environment launched
the Clean Seas Campaign (#CleanSeas) in February 2017, with the aim of engaging governments, the
general public, civil society and the private sector in the fight against marine plastic litter, and to
address the root-cause of marine litter by targeting the production and consumption of non-recoverable
and single-use plastic. Contracting Parties and other Mediterranean actors have joined the campaign,
showing commitment to action for a marine litter-free Mediterranean Sea. I would like to urge those
Contracting Parties – as well as Partners – who have not done so, to join UN Environment's CleanSeas
campaign against marine litter and ocean pollution!
The Mediterranean Action Plan is currently implementing the first ever legally binding Regional Plan
on Marine Litter Management in the Mediterranean. This Regional Action Plan is timely and
comprehensive, demonstrating a strong political commitment, with legally-binding measures and
related timetable. A Regional Cooperation Platform on Marine Litter was also established, aiming to
ensure contribution of all regional stakeholders to the effective implementation of the regional plan.
On a voluntary basis, this platform is an open-ended group of regional and international partners with
mandates and activities contributing to the management of marine litter in the Mediterranean, and to
the achievement of SDG 14, and especially Target 14.1 “by 2025, prevent and significantly reduce
marine pollution of all kinds, particularly from land-based activities, including marine debris and
nutrient pollution”.
Dear Participants,
In relation to the second focus theme of this Ministerial Session, allow me to remind that biodiversity
faces multiple anthropogenic pressures that affect its ecological status and peril its conservation, which
is crucial for the marine ecosystems, socioeconomic activities and human health.
In addition to Articles 4 and 10 of the Barcelona Convention, the “Protocol concerning Specially
Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean” (SPA/BD Protocol) and its “Strategic
Action Programme for the Conservation of Biological Diversity in the Mediterranean Region” (SAP
BIO), the Contracting Parties have also established the List of Specially Protected Areas of
Mediterranean Importance (SPAMIs) to promote cooperation in the management and conservation of
natural areas, including in the areas beyond national jurisdiction, as well as in the protection of
threatened species and their habitats.
The Contracting Parties have also agreed on a Roadmap for a comprehensive coherent network of
well-managed Marine Protected Areas (MPAs) to achieve Aichi Target 11 in the Mediterranean,
which supports the initial Regional Working Programme for the Coastal and Marine Protected Areas
in the Mediterranean Sea including the High Sea. The work of the Preparatory Committee, established
by UN General Assembly Resolution 69/292, for the Development of an International Legally Binding
Instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and
Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction, is very
relevant for our region and closely linked with the efforts to achieve Aichi Target 11.
The recent evaluation (May 2016) of the status of implementation of the Mediterranean programme
for coastal and marine protected areas had very positive results: a significant progress has been made
by the Mediterranean countries during the period 2010-2016. In December 2016, there were 915 sites
under national and international declarations. The marine area covered by conservation measures is of
about 180,000 km2, representing 7.14 % of the Mediterranean Sea surface. However, to reach global
and regional conservation and sustainable use objectives, it is imperative to accelerate the efforts to

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 37
effectively and equitably conserve at least 10% of the Mediterranean coastal and marine areas by
2020.
I would like to highlight other key achievements of the 2016-2017 biennium linked to the theme of
this COP and showcasing the contribution of the MAP Components:
The delivery of the 2017 MED Quality Status Report, led by MED POL, is a MAP
achievement based on joint and integrated efforts of the Contracting Parties, Partners and the
Secretariat. Taking into consideration the key findings of the 2017 MED Quality Status Report, we
will continue towards filling the data gaps and preparing the fully data-based 2023 MED Quality
Status Report.
SPA/RAC supported nine countries in the elaboration of 16 national strategies and action plans
for the conservation of biodiversity features and the management of special areas.
The competent national authorities of the Governments of Cyprus, Greece and Israel requested
REMPEC to assist them in formulating and implementing a joint Sub-regional Marine Oil Pollution
Contingency Plan, within the framework of the Prevention and Emergency Protocol, for responding
promptly and effectively to major marine oil pollution incidents, affecting or likely to affect the
territorial sea, coasts and related interests of any of the three countries concerned.
PAP/RAC prepared the Common Regional Framework for Integrated Coastal Zone
Management (ICZM), using among others the results of two Coastal Area Management Plan (CAMP)
projects successfully closed in this biennium (France and Italy), and of the Conceptual Framework for
Marine Spatial Planning (MSP) that is being tested in practice within several pilot projects. The
integrated approach promoted by the ICZM Protocol has been strengthened at all levels, starting from
better integration of the Barcelona Convention driven policies themselves to the implementation of
country-level initiatives. This is particularly evident through the work on land-sea interactions and the
effort to integrate land and seas use planning .
Supported by Plan Bleu, the Mediterranean Commission on Sustainable Development, with a
new impetus after its reform adopted at COP 19, launched the implementation and monitoring process
of the Mediterranean Strategy for Sustainable Development 2016-2025 (MSSD) on solid ground: The
Simplified Peer Review Mechanism was successfully implemented with three volunteer countries
(France, Montenegro, Morocco); the Sustainable Development Dashboard was designed to monitor the
implementation of the MSSD in line with SDGs, in particular SDG 14; and, the development of the
Mediterranean Expert Network on Climate and Environmental Change (MedECC), progressively
connecting scientists across the Mediterranean in a robust Science Policy Interface. During upcoming
years, the preparation of the State of the Environment and Development Report and the foresight
exercise MED2050 will involve in a participatory approach Contracting Parties, MCSD members,
MAP partners, as well as a wide range of stakeholders, including economic sectors.
Through its SCP/RAC, the Mediterranean Action Plan trained 1,600 green/blue entrepreneurs,
has contributed to the creation of 100 new businesses, and has mobilized direct financial support to
new entrepreneurs. Furthermore, the Barcelona Convention auspices a pioneering regional initiative to
support the development of eco-innovative businesses for blue and circular economy in the
Mediterranean .
Dear Participants,
Let me conclude by stating that, without sustainable management of the oceans, they, in turn, will be
unable to sustain the life and livelihoods that depend on them. Yet, never before have we had more
resources, better science and technology, and more opportunities of partnership to deliver the mandate
you gave us for the Mediterranean region. With its re-established solid financial basis and having
mobilized significant investments for the region, the Barcelona Convention system is plowing ahead in
mainstreaming the ecosystem approach in all its work .
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We will continue to respond to urgent demands for action in the field of chemicals and waste, as well
as Marine Litter, establishing successful models of cooperation and action, and we are moving forward
in the area of biodiversity conservation and the establishment of marine protected areas .
In this quest, we are not working alone. We are maximizing coordination and cooperation with the
work of the global Conventions, such as the UN Convention on Biological Diversity - with its next,
14th, COP taking place next November in Egypt - the Minamata Convention, the Basel Convention,
the Stockholm Convention, the Rotterdam Convention, the London Convention and London Protocol,
and other relevant Multilateral Environmental Agreements, as well as with regional partners, such as
the General Fisheries Commission for the Mediterranean and ACCOBAMS.
Our vision is to provide the solutions and the partnerships to cope with the challenges of the
Mediterranean Sea, towards a systemic transformation that will be able to change the tide… We have a
tall task ahead of us, but can count on a solid basis for action.
Thank you.
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المرفَق الثالث
بيانات أخرى (مرفقة بالتقرير عند الطلب(
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، وزارة البيئة، رئيس قسم حماية الموارد الطبيعية،بيان آخر (مرفق بالتقرير بناء على الطلب) من السيد عادل يعقوب
:لبنان
Dear Madame Chair
Ladies and Gentlemen;
First, I would like to stress on Lebanon’s commitment and engagement towards Barcelona Convention
and its respective protocols. In fact, Lebanon had launched the adhesion process to the ICZM protocol
in 2014 as per the decree number 639 date 18th of September 2014. Currently Lebanon is working on
the draft law on Integrated Coastal Zone Management which is under study by relevant ministries
prior the Council of Ministers approval.
However, Lebanon’s natural resources are still depleting due to different challenges among which the
refugees’ crisis, poverty and water scarcity figure to be one of the most relevant topics that we should
work hand and hand to reduce their impacts on the different environmental components in Lebanon.
In this context, Lebanon endorses programs and action plans undertaken under Barcelona convention
and its protocols and highly appreciates the work done by the working groups and all Regional
Activity Centers and supports the allocation of more funds in the budget plan to the functioning of the
Regional Activity Centers enabling them to continue the implementation of more relevant projects and
plans each in their respective focus area.
In light of what is said during this COP, it is obvious that there are too many topics to be implemented;
therefore, Lebanon wishes from all concerned parties to support some suggestions made by the
Ministry of Environment such as:
1.

Need for a Grant Funded United for the creation of a unit at the Ministry of Environment to
support Lebanon’s compliance with Barcelona Convention and its respective Protocols– similar
to the grant funded units for the Ozone (Multi-Lateral Fund) and Climate Change (GEF and
others) conventions;

2.

Re-expression of interest for a phase II of H2020/SwitchMed & other programs;

3.

Support in implementing the provisions of the ICZM protocol – including future
implementation of the ICZM draft law and national strategy once endorsed;

4.

Support needed in (1) implementing the SCP Action Plan for the Industrial Sector prepared in
2015/2016; and (2) preparing SCP Action Plans for other sectors, (3) further support to green
entrepreneurship;

5.

Overall support in implementing the NAP;

6.

Assess the impact of refugees on the coastal zone areas abiding to the Barcelona Convention
and its respective Protocols;

7.

Marine Biodiversity: support needed in (1) completing the marine biodiversity database through
extensive marine field work at selected sites; and (2) supporting the establishment of MPAs;

8.

POPs: support needed in implementing the updated NIP, including more detailed inventory
where needed and disposal of PCBs;

9.

Spills Contingency Plans: support in implementing the updated NOSCP as well as preparing a
gasoline related CP;
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10. Environmental Law Enforcement: technical assistance to the newly established Environmental
Prosecutors and Investigation Judges (based on law 251/2014);
11. Environmental Awareness: financial support to conduct annual school competitions on a given
MAP related theme with a related study tour offered to the top 3 winning teams.
Finally, I would like to seize this moment to thank Albania, UNEP/MAP, the coordinating unit, the
Bureau (head and members), the secretariat, all Regional Activity Centers and wish them the best of
luck in their effort aiming to protect the natural resources and the coastal zones on Planet Earth.
Congratulation to Albania, for this big event, and looking forward for more achievements in the next
COP.
Thank you for your kind attention!
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REPRESENTATIVES OF CONTRACTING PARTIES / REPRESENTANTS DES PARTIES
CONTRACTANTES
ALBANIA / ALBANIE

Head of Delegation
H.E. Mr. Bendi Klosi
Minister of Tourism and Environment
Ministry of Tourism and Environment
Email: kabineti@mjedisi.gov.al;
kabineti@moe.gov.al

Members
H.E. Ms. Ornela Çuçi
Deputy Minister
Ministry of Tourism and Environment
Email: ornela.cuci@yahoo.com;
ornela.cuci@turismi.al
Ms. Klodiana Marika
Director
Priorities Implementation Department
Ministry of Tourism and Environment
Tel: +355 692 092 872
Email: Klodiana.Marika@moe.gov.al
Mr. Pellumb Abeshi
General Director of Environmental
Development Policies
Ministry of Tourism and Environment
Email: Pellumb.Abeshi@turizmi.gov.al
Mr. Zamir Dedei
General Director of National Agency
National Agency of Protected Areas
Email: Zamir.Dedej@akzm.gov.al
Ms. Elvana Ramaj
Head of Sector of Environmental Protection and
Biodiversity Programme
Ministry of Tourism and Environment
Email: Elvana.Ramaj@turizmi.gov.al
Ms. Silvamina Alshabani
Head of Silviculture Sector
National Environment Agency
Email: salshabani@yahoo.com
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ALGERIA / ALGÉRIE

Head of Delegation
Ms. Samira Hamidi
Inspectrice générale de l'environnement
Ministère de l'environnement et des énergies
renouvelables
Tel: +2130 2143 2889
Fax: +2130 2143 2889
Email: natechesamira@yahoo.fr

Members
Ms. Dalila Bouguelas
Chef d'antenne diplomatique à Tirana
Bureau de l'ambassade d'Algérie à Tirana
Tel: +355 4223 1158
Email: algemb-tirana@hotmail.com
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Chef du Bureau des projets et programmes de
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Tel: +213 696 23 96 31
Email: hadjarabsara@hotmail.fr
BOSNIA AND HERZEGOVINA /
BOSNIE ET HERZÉGOVINE

Head of Delegation
Mr. Tarik Kupusovic
Director
Hydro-Engineering Institute Sarajevo HEIS
Tel: +387 3320 7949
Fax: +387 3321 2466
Email: tarik.kupusovic@heis.ba

Members
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Relations
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Assistant Minister
Ministry of Environment and Energy
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Tel: +385 1371 7131
Email: ivan.radic@mzoe.hr

Members
Ms. Jasminka Dinic
Minister plenipotentiary
Division for Global Affairs
Ministry of Foreign and European Affairs
Tel: +385 1459 8065
Email: jasminka.dinic@mvep.hr

Ms. Barbara Škevin Ivošević
Head of Department
Department for Sea and Coastal Protection
Ministry of Environment and Energy

Tel: +385 5121 3499
Fax: +385 5121 4324
Email: barbara.skevin-ivosevic@mzoe.hr
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Maritime Safety Directorate
Ministry of Sea, Transport and Infrastructure
Tel: +385 1616 9028
Fax: +385 1616 9069
Email: biserka.vistica@pomorstvo.hr
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Tel: +385 2246 0682
Fax: +385 2235 4155
Email: neven.bujas@voda.hr
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Water Development Department
Ministry of Agriculture, Rural Development and
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Tel: +357 2260 9408
Fax: +357 2234 4057
Email: chajipakkos@wdd.moa.gov.cy
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Ministry of Environment
Tel: +20 22525 6445
Fax: +20 22525 6445
Email: m_f_osman@hotmail.com

Members
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Ministry of Environment
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Fax: +20 22 2525 6461
Email: rmz.env2018@gmail.com
EUROPEAN UNION / UNION
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Head of Delegation
Ms. Joanna Drake
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European Commission
Tel: +32 2 299 7859
Email: joanna.DRAKE@ec.europa.eu

Members
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DG Environment
European Commission
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Email: matjaz.malgaj@ec.europa.eu
Ms. Jill Hanna
Delegated Representative
International Affairs
DG Environment
European Commission
Tel: +32 2 295 3232
Email: jill.hanna@ec.europa.eu
Ms. Marijana Mance
Policy Officer
Marine Environment and Water Industry Unit
DG Environment
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European Commission
Tel: +32 2 298 2011
Email: marijana.mance@ec.europa.eu
Mr. Sebastien Paquot
Policy Assistant to Deputy Director-General
DG Environment
European Commission
Tel: +32 2 298 2115
Email: Sebastien.PAQUOT@ec.europa.eu
Mr. Harry Liiv
Deputy Secretary General
Ministry of the Environment of Estonia
Tel: +372 626 2850
Email: harry.liiv@envir.ee
Mr. Rene Reisner
Director General
Marine Environment Department
Ministry of the Environment of Estonia
Tel: +372 6262 855
Email: rene.reisner@envir.ee
Ms. Agnes Pilv
Senior Officer
Marine Environment
Ministry of the Environment of Estonia
Tel: +372 6262 937
Email: agnes.pilv@envir.ee
FRANCE / FRANCE

Head of Delegation
H.E. Xavier Sticker
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
(MEAE) / Ministère de la transition écologique et
solidaire (MTES)
Tel: +33 6 71 51 59 86
Email: xavier.sticker@diplomatie.gouv.fr

Members
Ms. Christina Vasak
Ambassadeur de France en Albanie
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
(MEAE)
Tel: +35 5 4438 9700
Email: christina.vasak@diplomatie.gouv.fr
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Mr. Pierre Sigaud
Chef du bureau biodiversité et milieux
Secrétariat général
Direction des affaires européennes et
internationales
Ministère de la transition écologique et solidaire

Tel: +33 6 3386 6212
Email: Pierre.sigaud@developpementdurable.gouv.fr; pierre.sigaud@gmail.com
Mr. Charles-Henri de Barsac
Chargé de mission, co-point focal Convention de
Barcelone
Secrétariat général
Direction des affaires européennes et
internationales, bureau biodiversité et milieux
Ministère de la transition écologique et solidaire
(MTES)
Tel: +33 6 3387 9104
Email: charles-henri.de-barsac@developpementdurable.gouv.fr
Mr. Sébastien de Vaujany
Co-point focal Convention de Barcelone
Economie verte et bleue et objectifs de
développement durable, Sous-direction de
l’environnement et du climat
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
(MEAE)
Tel: + 33 6 9989 0377
Email: sebastien.de-vaujany@diplomatie.gouv.fr
Ms. Isabelle Le Guellec
Conseiller politique, Ambassade de France en
Albanie
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
(MEAE)
Tel: +355 4238 9700
Email: isabelle.thomas@gmail.com
Ms. Emmanuelle Matras-Swynghedauw
Cheffe du pôle biodiversité-forêts-océans
Direction du développement durable, Sousdirection de l'environnement et du climat
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
Tel: + 33 6 6730 7193
Email:
emmanuelle.swynghedauw@diplomatie.gouv.fr
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Ms. Isabelle Thomas-Delic
Attachée de coopération
Ambassade de France en Albanie
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
(MEAE)
Tel. +355 42389732
Fax. +33 1 4723 5985
Email: isabelle.thomas-delic@diplomatie.gouv.fr
GREECE / GRÈCE

Head of Delegation
Ms. Christina Baritaki
Secretary General
Ministry of Environment and Energy
Tel: +30 213 151 3850
Fax: +30 213 151 3852
Email: ch.baritaki@prv.ypeka.gr

Alternate Head of Delegation
H.E. Ms. Eleni Sourani
Ambassador of Greece to Albania
Tel: +355 4227 4668
Email: gremb.tir@mfa.gr

Deputy Head of Delegation
Ms. Maria Peppa
Head of the Directorate for Implementation,
Planning and Control of the Built Environment
Ministry of Environment and Energy
Tel: +30 210 69 69 022
Fax: +30 210 64 34 470
Email: m.peppa@prv.ypeka.gr

Members
Mr. Nikolaos Mavrakis
Head of Department
Department of European and International
Environmental Affairs
Ministry of Environment and Energy
Tel: +30 213 151 3555
Fax: +30 213 151 3569
Email: n.mavrakis@prv.ypeka.gr
Ms. Evangelia Stamouli
Environmental Attaché
Permanent Representation of Greece to the EU
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Ministry of Environment and Energy
Tel: +30 210 69 69 807
Fax: +30 210 69 69 501
Email: e.stamouli@prv.ypeka.gr
ISRAEL / ISRAËL

Head of Delegation
Ms. Ayelet Rosen
Head
Division of Multilateral Environmental
Agreements
Ministry of Environmental Protection
Tel: +972 2655 3745
Email: ayeletr@sviva.gov.il

Members
Mr. Ran Amir
Director, Marine and Environment Protection
Division
Ministry of Environmental Protection
Tel: +972 4863 3500
Email: rani@sviva.gov.il
ITALY / ITALIE

Head of Delegation
Ms. Maria Carmela Giarratano
Director General for the Protection of Nature and
the Sea
Ministry of Environment, Land and Sea
Tel: +39 657 228 700
Fax: +39 657 228 707
Email: Giarratano.MariaCarmela@minambiente.it

Alternate Head of Delegation
Mr. Oliviero Montanaro
Head of Unit Iv
Directorate General for Nature and Sea Protection
Ministry of Environment, Land and Sea
Tel: +39 657 228 487
Email: Montanaro.oliviero@minambiente.it

Members
Ms. Silvia Sartori
Expert
Ministry of Environment, Land and Sea
Tel: +39 657 228 410
Email: sartori.silvia@minambiente.it

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 51
Ms. Valentina Mauriello
Consultant
Ministry for the Environment, Land and Sea
Tel: +39 347 301 3142
Email: mauriello.valentina@minambiente.it
LEBANON / LIBAN

Head of Delegation
Mr. Adel Yacoub
Head of Department
Protection of Natural Resources Department
Ministry of Environment
Tel: +961 197 6555
Fax: +961 197 6535
Email: a.yacoub@moe.gov.lb

MALTA / MALTE

Head of Delegation
Ms. Michelle Piccinino
Director Environment and Resources
Environment and Resources Authority
Tel: +356 2290 3528
Email: dorianne.b.galea@era.org.mt

Members
Mr. Luca Lacitignola
Manager
Ministry for the Environment, Sustainable
Development and Climate Change
Tel: +356 2292 6226
Email: luca.lacitignola@gov.mt
Ms. Marguerite Camilleri
Unit Manager
International Affairs Unit
Environment and Resources Authority
Tel: +356 2292 3514
Email: marguerite.b.camilleri@era.org.mt
Ms. Claudine Cardona
Senior officer International Affairs
International Affairs
Environment and Resources Authority
Tel: +356 2292 3622
Email: claudine.cardona@gmail.com
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Ms. Carmen Mifsud
Senior Environment Protection Officer
Global Issues
Ministry for Foreign Affairs and Trade Promotion
Tel: +356 2204 2248
Email: carmen.mifsud@gov.mt
MONACO / MONACO

Head of Delegation
Mr. Tidiani Couma
Secretary of External Relations
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation
Tel: +377 9898 8677
Fax: +336 7995 6989
Email: tcouma@gouv.mc

MONTENEGRO / MONTÉNEGRO

Head of Delegation
Mr. Sasa Radulovic
State Secretary
Ministry of Sustainable Development and
Tourism
Email: sasa.radulovic@mrt.gov.me

Members
Ms. Ivana Stojanovic
Adviser
Department for Mediterranean Affairs
Ministry of Sustainable Development and
Tourism
Tel: +382 6733 8108
Email: ivana.stojanovic@mrt.gov.me
Ms. Milica Mudreša
Advisor
Directorate for Climate Change and
Mediterranean Affairs
Ministry of Sustainable Development and
Tourism
Tel: +382 2044 6350
Email: mudresam@gmail.com
MOROCCO / MAROC

Head of Delegation
Mr. Mohamed Benyahia
General Secretary
Secretariat of State in charge of Sustainable
Development
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Tel: +212 5 3757 6649
Email: benyahia@environnement.gov.ma

Members
Mr. Rachid Firadi
Head of International Cooperation Division
Secretary of State in charge of Sustainable
Development
Tel: +212 5 3757 0640
Fax: +212 6 7308 2319
Email: firadienvironnement@gmail.com
Mr. Mohammed Maktit
Head of Planning Division
Secretary of State in charge of Sustainable
Development
Tel: +212 6 7308 3039
Fax: +212 5 3757 6642
Email: m.maktit@gmail.com
SLOVENIA / SLOVÉNIE

Head of Delegation
Mr. Mitja Bricelj
Secretary
Directorate for water and investments
Ministry of the Environment and Spatial Planning
Tel: +386 1478 7477
Email: mitja.bricelj@gov.si

SPAIN / ESPAGNE

Heads of Delegation
Mr. Vicente Canelles Montero
Ambassador of Spain In Albania
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation
Embassy of Spain in Tirana
Tel: +355 4227 4961
Email: emb.tirana@maec.es
Ms. Raquel Orts Nebot
General Director
General Direction of Sustainability of the Coast
and the Sea
Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and
Environment
Tel: +34 91597 6041
Fax: +34 91597 6902
Email: buzon-proteccionmar@mapama.es
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Members
Ms. Itziar Martin
Deputy General Secretary
Sub-Directorate General for the Protection of the
Sea
General Direction of Sustainability of the Coast
and the Sea
Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and
Environment
Tel: +34 91597 6463
Fax: +34 91597 6902
Email: ldblanco@mapama.es
Mr. Victor Escobar Paredes
Head of the Unit for International Marine affairs
Deputy Direction for the Protection of the Sea
Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and
Environment
Tel: +34 91597 6038
Email: vaescobar@magrama.es
Ms. Soledad Manzanares Morales
Chief of Section
Section of Control and Investment Tracking
Ministry Agriculture and Fishing, Food and
Environment
Tel: +34 91597 5719
Email: smanzanares@mapama.es
Ms. Ana Correa Pena
Consultant
Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and
Environment
Tel: +34 657647 577
Email: anaml.correa@gmail.com
TUNISIA / TUNISIE

Head of Delegation
Mr. Mohamed Sghaier Ben Jeddou
General Director
Environment and Quality of Life
Ministry of Local Affairs and Environment
Tel: +216 7024 3928
Email: dgeqv@mineat.gov.tn

TURKEY / TURQUIE

Head of Delegation
Mr. Mehmet Emin Birpinar
Deputy Undersecretary
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Ministry of Environment and Urbanization
Tel: +90 312424 0998
Email: mehmet.birpinar@csb.gov.tr

Members
Mr. Murat Turan
Head of Marine and Coastal Management
General Directorate of Environmental
Management
Ministry of Environment and Urbanization
Tel: +90 312 586 3044
Fax: +90 312 474 0335
Email: murat.turan@csb.gov.tr
Mr. Ramazan Çelebi
Head of Department
DG Fisheries and Aquaculture
Ministry of Environment and Urbanization
Tel: + 90 312 286 5831
Fax: + 90 312 474 0335
Email: ramazan.celebi@tarim.gov.tr
Mr. Orhan Solak
Deputy Branch Manager
DG Environmental Management
Climate Change Department
Ministry of Environment and Urbanization
Tel: + 90 312 586 3292
Fax: + 90 31 2474 0335
Email: orhan.solak@csb.gov.tr
Mr. Emrah Manap
Deputy Branch Manager
DG Protection for Natural Assets - Protection and
Monitoring Department
Ministry of Environment and Urbanization
Tel: + 90 31 2222 1324
Fax: + 90 31 2474 0335
Email: emrah.manap@csb.gov.tr
Ms. Tuğba İçmeli
Deputy Branch Manager
Tel: +90 31 2586 3156
Fax: +90 31 2474 0335
Email: tugba.icmeli@csb.gov.tr

COMPLIANCE COMMITTEE / COMITE

Ms. Milena Batakovic
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DE RESPECT DES OBLIGATIONS

Chair of the Compliance Committee
Tel: +38 2 2044 6531
Email: milena.batakovic@epa.org.me

MEDITERRANEAN COMMISSION ON
SUSTAINABLE DEVELOPMENT )MCSD( /
COMMISSION MEDITERRANEENNE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE )CMDD(

Ms. Maria Papaioannou
President of the Mediterranean Commission on
Sustainable Development
Department of European and International
Environmental Affairs
Directorate of International and European
Activities
Ministry of Environment and Energy of Greece
Tel: +30 213 151 3313
Email: m.papaioannou@prv.ypeka.gr

AMBASSADOR FOR THE COAST 2017

Mr. Branimir Gvozdenovic
Vice President of the Parliament of
Montenegro
Email: branimir.gvozdenovic@skupstina.me
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UNITED NATIONS PROGRAMMES, FUNDS, AGENCIES AND RELATED
ORGANIZATIONS / REPRESENTANTS DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DES
NATIONS UNIES
Secretariat of the Convention on Biological
Diversity )CBD( / Secretariat de la
Convention sur la diversité biologique )CDB(

Ms. Amy Fraenkel
Head of Division
Mainstreaming, Cooperation and Outreach
Secretariat of the Convention on Biological
Diversity
Tel: +1 51 4288 2220
Email: amy.fraenkel@cbd.int

Food and Agriculture Organization of the
United Nations )FAO( / General Fisheries
Commission for the Mediterranean )GFCM(
Organisation des nations unies pour /
l'alimentation et l'agriculture )FAO( /
Commission générale des pêches pour la
Méditerranée )CGPM(

Mr. Miguel Bernal
Fishery Resources Officer
GFCM Secretariat

Global Environment Facility )GEF( / Fonds
pour l'environnement mondial )FEM(

Mr. Christian Severin
Senior Environmental Specialist
GEF Secretariat - Programs Unit

Tel: +39 6 5705 6537
Email: Miguel.Bernal@fao.org

Tel: +39 6570 56537
Email: cseverin@thegef.org
International Atomic
Energy Agency )IAEA( / Agence
Internationale de l’énergie atomique )AIEA(

Ms. Sylvia Sander
Section Head
NAEL Marine Environment Study Laboratory
Tel: +37 7 9797 7273
Email: s.sander@iaea.org

International Maritime
Organisation )IMO( / Organisation
maritime internationale )OMI(

Ms. Patricia Charlebois
Deputy Director
Subdivision for Implementation
Marine Environment Division
Tel: +44 20 7587 3163
Email: pcharlebois@imo.org

United Nations Department of Economic and
Social Affairs/Division for Sustainable
Development )UN DESA/DSD( /
Département des affaires économiques et
sociales/Division du développement durable
)ONU DAES(

Ms. Irena Zubcevic
Chief, Oceans and Climate Branch
United Nations DESA/DSD

United Nations Development Programme
)UNDP( / Programme des Nations Unies pour
le développement )PNUD(

Ms. Violeta Zuna
Project Manager

Tel: +1 212 9634528
Email: zubcevic@un.org

Tel: +355 68205 1183
Email: violeta.zuna@undp.org
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Ms. Odeta Cato
Project Coordinator
Tel: +355 69400 4008
Email: odeta.cato@undp.org

REPRESENTATIVES OF OTHER INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS /
REPRESENTANTS D’AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Agreement on the Conservation of
Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean
Sea and Contiguous Atlantic Area / Accord
sur la Conservation des Cétacés de la mer
Noire )ACCOBAMS(

Ms. Florence Descroix-Comanducci
Executive Secretary

International Centre for Advanced
Mediterranean Agronomic Studies /
Mediterranean Agronomic Institute of
Chania / Centre International de Hautes
Etudes Agronomiques Méditerranéennes /
Institut Agronomique Méditerranéen de
Chania )CIHEAM IAM(

Mr. Chariton Kalaitzidis
Research and Studies Coordinator
Geoinformation in Environmental Management

International Union for
Conservation of Nature / Union
internationale pour la conservation de la
nature et des ressources naturelles )IUCN(

Mr. Antonio Troya
Director

Tel: +377 9898 2078
Email: Fcdescroix@Accobams.Net

Tel: +30 2821 03 5040
Fax: +30 82 8103 5001
Email: chariton@maich.gr

Tel: +34 95202 8430
Email: arantxa.cendoya@iucn.org
Mr. François Simard
Deputy Head and Senior Advisor for Fisheries
IUCN Global Marine and Polar Programme
Email: francois.simard@iucn.org
Mr. Oliver Avramoski
Conservation Programme Coordinator
IUCN Regional Office for Eastern Europe and
Central Asia
Tel: +38 11 1227 2411
Email: oliver.avramoski@iucn.org
Ms. Marie-Aude Sévin-Allouet
Marine Programme Coordinator
Tel: +34 95202 8430
Email: MarieAude.Sevin@iucn.org

The Mediterranean Wetlands Initiative /
Initiative pour les zones humides
méditerranéennes )MedWet(

Ms. Maïlis Renaudin
Communications Officer
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Tel: +33 6 4500 2077
Email: mailis@medwet.org
RAMOGE Agreement for the Prevention
and Control of Marine Pollution / Accord
RAMOGE pour la Prévention et Lutte
contre la Pollution du Milieu Marin

Ms. Anne Vissio
Executive Secretary

Secretariat of the Union for the
Mediterranean )UfMS( / Secrétariat de
l'Union pour la Méditerranée )SUpM(

Ms. Samira Shaban Pina
Project Analyst

Tel: +377 9898 4005
Email: avissio@gouv.mc

Tel: +34 93521 4161
Email: samira.shaban@ufmsecretariat.org

REPRESENTATIVES OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS /
REPRESENTANTS D’ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES

Arab Network for Environment and
Development )RAED(

Ms. Ghada Ahmadein
Technical Coordinator
Tel: +20 22516 1519
Email: ghada_ahmadein@yahoo.com

Arab Office for Youth and Environment

Mr. Essam Nada
Executive Director
Tel: +20 2 2516 1519
Fax: +20 2 22516 2961
Email: e.nada@aoye.org

Environmental Centre for Administration
and Technology )ECAT(

Ms. Emi Mima
ECAT Tirana Director
Tel: +355 4 222 3930/226 3853
Fax: +355 4222 3930
Email: marjeta.mima@gmail.com; ecat@ecattirana.org

Mediterranean Association
to Save the Sea Turtles )MEDASSET(

Ms. Angela Klauschen
Director
Tel: +30 210 364 0389
Email: angela.klauschen@medasset.org

The Network of MPA Managers in the
Mediterranean / Réseau des gestionnaires
d'aires marines protégées en
Méditerranée )MedPAN(

Ms. Maria Purificació Canals Ventín
President
Tel: +33 4 9158 0962
Email: pcanals@tinet.org
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Mediterranean Information
Office for Environment, Culture and
Sustainable Development / Bureau
d'Information méditerranéen pour
l'Environnement, la Culture et le
Développement durable )MIO-ECSDE(

Mr. Michael Scoullos
Team Leader
SWIM-H2020 SM
Tel: +30 210 324 7490
Fax: +30 210 331 7127
Email: info@mio-ecsde.org
Ms. Thomais Vlachogianni
Programme Policy Officer
Tel: +30 210 324 7490
Email: vlachogianni@mio-ecsde.org
Ms. Vanya Walker-Leigh
Senior Advisor, Climate Change
Tel: +30 210 324 7490
Email: vanyawalkerleigh@gmail.com

OCEANA

Ms. Pilar Marin
Marine Scientist
Policy and Advocacy
Tel: +34 6 4752 4961
Email: pmarin@oceana.org

World Wildlife Fund for
Nature - Mediterranean Programme Office
)WWF-MedPO(

Mr. Paolo Lombardi
Director
Tel: +39 06 8449 7381
Fax: +39 06 841 3866
Email: plombardi@wwfmedpo.org
Mr. Giuseppe Di Carlo
Director
Mediterranean Marine Initiative
Tel: +39 34 92972613
Email: gdicarlo@wwfmedpo.org

Youth Love Egypt Foundation

Mr. Ahmed Fathy
Founder and Chairman of the Board of Trustees
Tel: +20 1 0035 8810
Email: ylefoundation@gmail.com
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OTHER / AUTRES
Izmir Metropolitan Municipality of Turkey

Mr. Aziz Kocaoglu
Mayor
Tel: +90 232 293 1000
Email: seminsolak@gmail.com
Ms. Yildiz Devran
Vice Secretary General
Tel: +90 232 293 1060
Email: international@izmir.bel.tr
Ms. Pinar Meric
Head of Press
Publications and Public Relations Department
Tel: +90 232 293 3055
Email: seminoznamlilar@izmir.bel.tr
Mr. Resat Yoruk
Press Coordinator
Tel: +90 232 293 3777
Email: semin83@gmail.com
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UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME - SECRETARIAT TO THE
BARCELONA CONVENTION AND COMPONENTS OF THE MEDITERRANEAN ACTION
PLAN / PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT SECRETARIAT DE LA CONVENTION DE BARCELONE ET COMPOSANTES DU PLAN
D’ACTION POUR LA MEDITERRANEE
United Nations Environment Programme /
Programme des Nations Unies pour
l’Environnement

Ms. Mette Wilkie
Director
Ecosystems Division
Tel: +254 20 762 4782
Email: mette.wilkie@unep.org
Ms. Helen Davies
Regional Seas Co-ordinator
Marine and Coastal Ecosystems Branch
Ecosystems Division
Tel: +254 20 762 3860
Email: helen.davies@unep.org
Mr. Yegor Volovik
GEF IW Portfolio Manager
Ecosystems Division
Tel: +254 20 762 6707
Email: yegor.volovik@unep.org
Ms. Atifa Kassam Manji
Task Manager
Climate Change Adaptation
Ecosystems Division
Tel: +254 51 23507
Email: atifa.kassam@unep.org
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SECRETARIAT TO THE BARCELONA CONVENTION AND COMPONENTS OF THE
MEDITERRANEAN ACTION PLAN / SECRETARIAT DE LA CONVENTION DE
BARCELONE ET COMPOSANTES DU PLAN D’ACTION POUR LA MEDITERRANEE
United Nations Environment Programme /
Mediterranean Action Plan

Mr. Gaetano Leone
Coordinator

Plan d’Action pour la Méditerranée /
Programme des Nations Unies pour
l’environnement

Tel: +30 210 727 3101
Email: gaetano.leone@un.org
Ms. Tatjana Hema
Deputy Coordinator
Tel: +30 210 727 3115
Email: tatjana.hema@un.org
Ms. Kumiko Yatagai
Fund/Administrative Officer
Tel: +30 210 727 3104
Email: kumiko.yatagai@un
Mr. Ilias Mavroeidis
Governance Officer
Tel: +30 210 727 3132
Email: ilias.mavroeidis@un.org
Mr. Lorenzo Galbiati
Project Manager
Tel: +30 210 72 73 106
Email: lorenzo.galbiati@un.org
Ms. Luisa Rodriguez Lucas
Legal Officer
Tel: +30 210 727 3142
Email: luisa.rodriguez-lucas@un.org
Ms. Gyorgyi Gurban
Project Manager (EcAp)
Tel: +30 210 727 3105
Email: gyorgyi.gurban@un.org
Mr. Julien le Tellier
Programme Officer
Tel: +30 210 72 73 133
Email: julien.letellier@un.org
Mr. Christos Ioakeimidis
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Marine Litter Consultant
Tel: +30 210 727 3126
Email: christos.ioakeimidis@un.org
Mr. Stavros Antoniadis
Consultant
Tel: +30 210 727 3140
Email: stavros.antoniadis@un.org
The Mediterranean Pollution Assessment
and Control Programme )MED POL( / Le
Programme d’Evaluation et de Maitrise de
la Pollution Marine en Méditerranée )MED
)POL

Ms. Jelena Knezevic
Programme Officer
Tel: +30 210 727 3116
Email: jelena.knezevic@un.org
Mr. Erol Cavus
Programme Officer
Tel: +30 210 727 3123
Email: erol.cavus@un.org

Information and Communication Regional
Activity Center )Info/RAC( / Centre
D’Activités Régionales pour l'Information et
la Communication )INFO-CAR(

Ms. Giuseppina Monacelli
Director
Tel: +39 06 5007 4471
Email: giuseppina.monacelli@isprambiente.it
Mr. Arthur Pasquale
EcAp and CE&D senior officer
Tel: +39 06 5007 4471
Email: arthur.pasquale@isprambiente.it
Mr. Marco Pisapia
Tel: +39 06 5007 4471
Email: marco.pisapia@isprambiente.it
Ms. Michela Angiollilo
Tel: +39 06 5007 4471
Email: michela.angiolillo@isprambiente.it

Plan Bleu Regional Activity Centre
)PB/RAC( / Centre d’activités régionales du
Plan Bleu )CAR/PB(

Ms. Elen Lemaitre-Curri
Director
Tel: +33 6 4769 2407
Email: elemaitre-curri@planbleu.org
Mr. Antoine Lafitte
Integrated Coastal Zone Management
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Tel: +33 7 8638 1720
Email: alafitte@planbleu.org
Priority Actions Programme Regional
Activity Centre )PAP/RAC( / Centre
d’activités régionales du Programme
d’actions prioritaires )CAR/PAP(

Ms. Zeljka Skaricic
Director
Tel: +385 2134 0471
Fax: +385 2134 0490
Email: zeljka.skaricic@gmail.com
Mr. Marko Prem
Deputy Director
Tel: +385 2134 0475
Email: marko.prem@paprac.org

Regional Marine Pollution Emergency
Response Centre for the Mediterranean Sea
)REMPEC( / Centre régional Méditerranéen
pour l’intervention d'urgence contre la
pollution marine accidentelle )REMPEC(

Mr. Gabino Gonzalez
Head of Office
Tel: +356 2133 7296
Fax: +356 2133 9551
Email: ggonzalez@rempec.org
Mr. Guillaume Poirier
Junior Programme Officer (VIS)
OPRC
Tel: +356 2133 7296
Email: vis@rempec.org

Specially Protected Areas Regional Activity
Centre )SPA/RAC( / Centre d’activités
régionales pour les aires spécialement
protégées )CAR/ASP(

Mr. Khalil Attia
Director
Tel: +216 7120 6649
Fax: +216 7120 6490
Email: car-asp@rac-spa.org
Ms. Souha El Asmi
Programme Officer (SPAs)
Tel: +216 7194 7162
Fax: +216 7120 6490
Email: souha.asmi@spa-rac.org

Sustainable Consumption and Production
/ Regional Activity Centre )SCP/RAC(
Centre d’activités régionales pour la
consommation et la production durables
)CAR/CP(

Mr. Enrique De Villamore Martin
Director
Tel: +34 9 3553 8792
Email: evillamore@scprac.org
Mr. Pedro Fernandez Bautista
Project manager
Tel: +34 9 3553 8783
Email: pfernandez@scprac.org
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إﻋﻼن ﺗﯿﺮاﻧﺎ اﻟﻮزاري

ﻧﺤﻦ ،وزراء ورؤﺳﺎء وﻓﻮد اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ )اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ( وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻﺗﮭﺎ ،اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺗﯿﺮاﻧﺎ،
،أﻟﺒﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﻲ  19ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2017ﻧﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﯿﺮاﻧﺎ ﺑﺄﻟﺒﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﻲ  19ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﯾﺴﻤﺒﺮ 2017
،اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﺟﺪاول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﻀﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻔﺮﯾﺪة ﻟﻨﻈﺎم اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ/ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ أﯾ ً
ووﻻﯾﺘﮫ ودوره اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻌﺎم  2030ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
واﻟﺘﺮﺣﯿﺒﺒﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
،وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻﺗﮭﺎ ،وﻓﻲ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك واﻟﻘﺮارات
ﻀﺎ ﺑﻮﺛﯿﻘﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﮭﺪف  14ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ "ﻣﺤﯿﻄﻨﺎ،
اﻟﺘﺮﺣﯿﺒﺄﯾ ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ :ﻧﺪاء ﻟﻠﻌﻤﻞ") ،ﻧﯿﻮﯾﻮرك ،ﯾﻮﻧﯿﮫ  (2017واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﮭﺎ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ،
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ/ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻞ
)،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ واﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ "ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺤﯿﻄﻨﺎ" "ﻣﺤﯿﻄﻨﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻟﻠﺤﯿﺎة" )ﻣﺎﻟﻄﺎ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ 2017
اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪه وزراء اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ "ﻧﺤﻮ ﻛﻮﻛﺐ ﺧﺎ ٍل ﻣﻦ
اﻟﺘﻠﻮث" )ﻧﯿﺮوﺑﻲ ،دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،(2017وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺤﺪ
،ﻣﻨﮫ وﺗﺪﯾﺮه ،وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻟﻌﻠﻮﻣﻔﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻮدة اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻌﺎم  ،2017وﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻓﺈن اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮي ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ھﻮ أﺣﺪ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ
وﯾﺨﻠّﻒ ذﻟﻚ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،وﺗﺴﻠﯿﻂ
اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ واﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ِ
ﻀﺎ ﻋﻠﯩﺘﺪھﻮر اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺴﺎﺣﻠﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺮاﻛﻤﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻀﻮء أﯾ ً
ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ،واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،وإدﺧﺎل اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ اﻟﻐﺎزﯾﺔ ،واﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮي وﺗﻠﻮث
،اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ،وﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
،اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﺤﯿﻄﺎت ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﺮﯾﻊ واﻟﻔﻌﺎل ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﺣﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
اﻹدراك أن ﺗﻄﻮﯾﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷزرق واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ
واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿًﺎ واﻟﺼﺤﯿﺔ ،وإﻋﺎدة ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺴﺎﺣﻠﻲ واﻹدارة
،اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺴﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺘﺮﺣﯿﺒﺒﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت وﺗﺠﺪﯾﺪ دﻋﻮﺗﮫ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻌﺎون واﻻﺗﺴﺎق ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ
،ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ودون اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
،أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻷرض
إﻋﺎدة ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و/أو اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺠﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺑﻤﺎ
ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻﺗﮭﺎ ،واﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺪء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻧﮭﺞ اﻟﻨﻈﺎم
،اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  2021ﻟﻺﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻌﺎم 2030
اﻋﺘﺰام ﺗﻌﺰﯾﺰاﻟﺠﮭﻮد اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺄدﯾﺔ دور رﺋﯿﺴﯿﻔﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺐ ﺧﺎ ٍل ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ودﻣﺞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ
.اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﻓﺎه ﻟﻸﺷﺨﺎص وﻛﻮﻛﺐ اﻷرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ
اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ أﺧﺬ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺒﺮﯾﺔ واﻟﺒﺤﺮﯾﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ
ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث  (SAP-MED)،اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﯾﺔ
اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻔﻦ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﮫ ) ،(2021-2016وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
واﻟﻮطﻨﯿﺔ ،وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه ﺻﺮف اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،وإدارة اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ،واﻟﺘﺨﻠﺺ
اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ واﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺨﻄﺮة اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﻘﺎدﻣﺔ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ ،واﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ،واﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ
،وﺟﺰﯾﺌﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻟﻤﺮة واﺣﺪة
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اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺸﺠﯿﻌﺄﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﮭﻼك واﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺑﺘﻜﺎر؛ ودﻋﻢ
اﻟﺤﻠﻮل اﻷﺧﺮى اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﯿﻒ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت؛ وﺗﺤﺴﯿﻦ آﻟﯿﺎت اﻹدارة اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﺑﯿﺌﯿًﺎ ﻟﻠﻨﻔﺎﯾﺎت؛ وﺗﻄﻮﯾﺮ إدارة
،اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺑﺪاﺋﻞ آﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰھﺎ
اﻟﺘﺮﺣﯿﺐ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ  2000طﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ/ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﯿﻨﯿﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻜﻠﻮر و  30طﻨًﺎ
،ﻣﻦ اﻟﺰﺋﺒﻖ ﻓﻲ ﺑﺆر اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ إطﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻓﺮ
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﺿﻤﻦ أ ُ ُ
طﺮ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ،واﻟﺘﺮﺣﯿﺐ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت
،اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ إطﺎر ﺣﻤﻠﺘﻲ "اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ" و"اھﺰم اﻟﺘﻠﻮث" اﻟﻠﺘﺎن ﯾﻘﻮدھﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ وإﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻔﺮص
،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﺮﺑﻮن وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮارد واﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث
اﻋﺘﺰام ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸوﻟﻮﯾﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺪدة وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع
وﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ) (SAP-BIOاﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ واﻷﻧﻮاع ) (IMAPﻟﻸﻧﻮاع واﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻤﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻏﯿﺮ اﻷﺻﯿﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺧﺮﯾﻄﺔطﺮﯾﻘﻨﮭﺠﺎﻟﻨﻈﺎﻣﺎﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﺎﻟﺔاﻟﺒﯿﺌﯿﺔاﻟﺠﯿﺪة ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﻤﻮاﺋﻞ
واﻷﻧﻮاع اﻟﻤﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻷﻧﻮاع ﻏﯿﺮ اﻷﺻﯿﻠﺔ واﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﺑﻐﺮض
.ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف  9ﻣﻦ أھﺪاﻓﺂﯾﺘﺸﯿﻔﯿﺎﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺴﺮﯾﻊ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ أھﺪاف آﯾﺘﺸﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﮭﺪف رﻗﻢ  11ﻣﻦ أھﺪاف آﯾﺘﺸﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ ﻣﻦ أھﺪاﻓﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔاﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﮭﺪف  14.5ﻣﻦ
أھﺪاﻓﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔاﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﺘﻌﺎون ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﻌﺎم 2030
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﯩﺪﻓﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ،ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻟﺼﯿﺎﻏﺔﺻﻜﺪوﻟﯿﻤﻠﺰﻣﻘﺎﻧﻮﻧﺎًﻓﯿﺈطﺎراﺗﻔﺎﻗﯿﺔاﻷﻣﻤﺎﻟﻤﺘﺤﺪةﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎﻟﺒﺤﺎرﺑﺸﺄﻧﺤﻔﻈﺎﻟﺘﻨﻮﻋﺎﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎﻟﺒﺤﺮﯾﻔﯿﺎﻟﻤﻨﺎطﻘﺎﻟﻮاﻗﻌﺔﺧﺎرﺟﻨﻄﺎﻗﺎﻟﻮﻻ
ﯾﺔاﻟﻮطﻨﯿﺔواﺳﺘﻐﻼﻟﮭﻌﻠﯩﻨﺤﻮﻣﺴﺘﺪاﻣﻮأﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻﺗﮭﺎ ،ﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎء
اﻟﺘﺮﺣﯿﺐ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎﺗﺎﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺪوق
،اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤه ﻟﻠﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
إﻋﺎدة ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻜﯿﻔﻤﻌﺘﻐﯿﺮاﻟﻤﻨﺎخ وزﯾﺎدة ﻗﺪرةاﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ
واﻟﺒﺤﺮﯾﺔواﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ وﺟﮫ آﺛﺎر ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ دﻓﻌﻌﺠﻠﺔﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﺗﻮﻛﻮل
،اﻹدارةاﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔﻟﻠﻤﻨﺎطﻘﺎﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔﻓﯿﺎﻟﺒﺤﺮاﻷﺑﯿﻀﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻮإطﺎراﻟﻌﻤﻼﻹﻗﻠﯿﻤﯿﻠﻠﺘﻜﯿﻔﻤﻌﺘﻐﯿﺮاﻟﻤﻨﺎخ
اﻋﺘﺰام اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻣﻨﮫ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ إطﺎر
ﺧﻄﺔﻋﻤﻼﻟﺒﺤﺮاﻷﺑﯿﻀﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ /اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻﺗﮭﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺘﺂزر ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻊ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷطﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺼﺎﺋﺪ أﺳﻤﺎك اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
،واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻵﺧﺮﯾﻦ ،ودﻋﻮة ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺗﻌﺎوﻧﮭﺎ
دﻋﻮةاﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺗﺎﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺠﮭﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻧﺤﺔاﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ وﻣﺘﻌﺪدة اﻷطﺮاف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﻣﻤﻦ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ذﻟﻚ ،ﺑﻐﺮض دﻋﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎﻷﻣﻤﺎﻟﻤﺘﺤﺪةﻟﻠﺒﯿﺌﺔ /ﺧﻄﺔﻋﻤﻼﻟﺒﺤﺮاﻷﺑﯿﻀﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻤﺒﺎدرات ذات اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﺘﺮﺣﯿﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﺸﺄن وﺿﻊ اﻹطﺎر اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻺدارة اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ واﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ
ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺤﺮي ،واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬﯾﻦ اﻟﺼﻜﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﺑﮭﺪف ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﺪام
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ واﻟﺒﺤﺮﯾﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰه واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﺟﯿﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ
،اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧُ ُﮭﺞ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻹدارة
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ رﺻﺪ وطﻨﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻛﺄداة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ واﻟﺒﺤﺮﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ و/أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ  (IMAP)،واﻟﺴﺎﺣﻞ
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺠﯿﺪة ،وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ
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ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﺎﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎﻷﻣﻤﺎﻟﻤﺘﺤﺪةﻟﻠﺒﯿﺌﺔ/ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ
إﻋﺎدة ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻﺗﮭﺎ
وﻣﻦ ﺧﻼل زﯾﺎدة ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻﺗﮭﺎ ،ﺑﮭﺪف إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ
،وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﯿﺢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ وﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
إﻋﺎدة ﺗﺄﻛﯿﺪاﻟﺪور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻨﻈﺎم اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎﻷﻣﻤﺎﻟﻤﺘﺤﺪةﻟﻠﺒﯿﺌﺔ/ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ
،اﻷھﺪاف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻌﺎم  2030ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺴﻠﯿﻄﺎﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻨﺴﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺎر اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ أن ﯾﺤﻮزھﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪول
،أﻋﻤﺎل  ،2030ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ 2025-2016
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القرارات المواضيعية
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القرار IG.23/1
الصيغة المنقحة لتقديم التقارير بشأن تنفيذ اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر األبيض
المتوسط وبروتوكوالتها

األطراف المتعاقدة في إطار اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط وبروتوكوالتها في
اجتماعها العشرين،
مع مراعاة اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط وبروتوكوالتها،
وخصوصا ً المادة  26من اتفاقية برشلونة والمواد ذات العالقة من بروتوكوالتها التي تتناول التزامات تقديم التقارير،
باإلشارة إلى القرار  IG. 17/3لالجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة )ألمرية ،اسبانيا 18-15 ،يناير/كانون
الثاني  ،(2008الذي أقرت بموجبه األطراف المتعاقدة صيغة تقديم التقارير بشأن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها،
وباإلشارة أيضا ً إلى القرارين  IG.22/16و ،IG.22/20اللذين أقرتهما األطراف المتعاقدة في اجتماعها التاسع عشر
(أثينا ،اليونان ،12-9 ،شباط /فبراير  ،)2016واللذين بموجبهما طلبت األطراف المتعاقدة مسودة مبسطة وعملية لصيغة تقديم
التقارير بشأن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها،
وإذ تؤكد مجددا ً على أن اإلبالغ الوطني التزام على جميع األطراف المتعاقدة ،وأن تقديم التقارير الوطنية في حينها
ضروري إلبقاء تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها قيد المراجعة ،وبالتالي المساهمة في تعزيز أثر نظام خطط عمل البحر
المتوسط،
وباإلشارة إلى المادة  )6( 17من اتفاقية برشلونة ،التي طلبت من األمانة تقديم تقارير دورية إلى األطراف المتعاقدة
بشأن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها،
وإدراكا ً للتحديات التي تواجه األطراف في اإلبالغ عن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،والحاجة إلى ضمان
تقديم المشورة القانونية والفنية لتيسير عملية اإلبالغ،
وإذ تالحظ مع التقدير الجهود التي بذلتها األطراف المتعاقدة لتقديم تقارير عن تنفيذها اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها
باستخدام نظام تقديم التقارير عن اتفاقية برشلونة على اإلنترنت،
 .1تعتمد الصيغة المنقحة لتقديم التقارير بشأن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها على النحو المبين في
المرفق األول بالقرار الحالي؛
 .2تهيب باألطراف المتعاقدة الستخدام الصيغة المنقحة لتقديم التقارير عند تقديم تقاريرها الوطنية عن التنفيذ،
بداية من التقارير الخاصة بفترة السنتين  ،2017-2016التي سيتم تقديمها في موعد أقصاه ديسمبر/كانون األول 2018؛
 .3تطلب من األمانة العامة التأكد من أن الصيغة المنقحة لتقديم التقارير متاحة على نظام تقديم التقارير عن
اتفاقية برشلونة على اإلنترنت ،وذلك بغرض تمكين األطراف المتعاقدة من تقديم تقاريرها الوطنية عن التنفيذ ،بداية من
التقارير الخاصة بفترة السنتين 2017-2016؛
 .4يطلب من األمانة أن تقدم إلى كل اجتماع لألطراف المتعاقدة ،على أساس تحليل للمعلومات المتضمنة في
التقارير الوطنية ،تقريرا ً بشأن التقدم العام المحرز في المنطقة ،بما في ذلك على المستويين القانوني والمؤسسي ،في تنفيذ
اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،باإلضافة إلى مقترحات بالمزيد من التدابير ،حسب الضرورة.
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Revised Reporting Format: Section 01- Barcelona Convention
.1

)تنفيذ اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط وبروتوكوالتها (اتفاقية برشلونة
INFORMATION ON THE REPORTING PARTY - I

.Please provide information on the reporting Party by completing the following table
Contracting Party

)Reporting period (from D/M/Y to D/M/Y

Full name of the institution responsible for the
implementation of the Convention
Name of the officer who is the MAP focal point
Mailing address
.Tel
Fax
Email
Contact point for the national report, if any
Full name of the institution
Mailing address
.Tel
Fax
Email
Signature of the MAP Focal Point
Date of submission of the Report
Organizations/bodies/agencies providing information for the compilation of the report
Please provide information on the preparation of this report, including, where appropriate, stakeholders involved and material used, by completing the following
.table
Full name of the institution

)Name of the contact point (optional

Mailing address
.Tel
Fax
Email
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REPORTING FORMAT TO BE COMPLETED – II

BILATERAL AND MULTILATERAL AGREEMENTS .1
LEGAL AND REGULATORY MEASURES .2
POLICY MEASURES .3
MONITORING AND PUBLIC ACCESSS TO INFORMATION .4
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PART I

BILATERAL AND MULTILATERAL AGREEMENTS

Question 1: If during the period under review, the Party has signed, as per Article 3 para. 2 of the Convention, any bilateral and/or multilateral
agreement(s), including, sub-regional and/or regional agreement(s) with another Party or with other States, falling under the scope of application of the
.Convention and its Protocols, please complete Table I below
,Table I - BILATERAL AND/OR MULTILATERAL AGREEMENTS
Indicate website/URL
link/other reference

Agreement
1name

Reference

1
2
3
4
5

List of individual agreements are not needed. Agreements can be listed at a suitable level of aggregation to avoid unnecessary level of detail. Suitable aggregations could be, for instance: agreements dealing 1

.with maritime safety, prevention of pollution from ships, combating pollution, liability and compensation for pollution damage, biological diversity or contaminants
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PART II

LEGAL AND REGULATORY MEASURES

Question 2: Has the Party, in accordance with Article 14 of the Barcelona Convention, adopted legislation implementing the provisions of the
?Convention as listed in Table II below
Table II - LEGAL AND REGULATORY MEASURES

Yes

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

1

Application of the Polluter Pays
Principle

2

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance that provide title, date of enactment and a summary of the
is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other
If your answer is “No”, please go
to next question
)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Article 4.3.a
Precautionary Principle

If your answer is “No”, please go
to next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and the type of attention or
assistance that is required

Application of the Precautionary
Principle

Article 4.3.b
Polluter Pays Principle

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

No

Yes

Description of the obligations
BC related
Article

Under
development

No

Not applicable

Please tick the box that applies

Policy
framework

Please tick all that apply

Regulatory
framework

)(please tick the box that applies

Financial
resources

Status

Administrative
management

Difficulties/Challenges

Technical
Guidance
Capabilities

Changes in the information
provided in the previous report

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

3

)Assessment (EIA

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Undertake EIA for proposed
activities that are likely to cause
a significant adverse effect
and/or are subject to an
authorization by competent
authorities

Article 4.3.c
Environmental Impact
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If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

4

)Practices (BEP

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and the type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Establishment of a system to
monitor the pollution of the marine
environment and its coastal areas

5

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Designation of competent
authorities responsible for pollution
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
monitoring within areas under
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
national jurisdiction
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

6

Article 12
Monitoring

If your answer is “No”, please go to
next question

(BAT) and Best Environmental

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Ensure public access to information
on the state of the marine
environment and its coastal areas

7

Article 15.1 and 2
Public information and
Participation

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Article 4.4.b.
BAT and BEP

Use of Best available techniques
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other
that is required

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 79

If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and the type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Ensure public access to information
related to activities carried out
and/or measures taken to
implement the Barcelona
Convention and its Protocols

Ensure public participation and
consultation in decision-making
processes related to the
development of policies and
legislation for the protection of the
marine environment and its coastal
area

Ensure public participation and
consultation in the EIA process for
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
proposed activities that are likely to
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
cause damage to the marine
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other
environment and its coastal areas
)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Ensure public participation in the
process of authorization of
proposed activities likely to cause
damage to the marine environment
and its coastal areas

8

9

10

11

12

Article 15.1 and 2
Public information and Participation

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Ensure public access to information
related to the activities adversely
affecting or likely to affect the
marine environment and its coastal
areas
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If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Promotion of integrated planning and
management of coastal areas, when
preparing coastal zone management
plans at the national, regional or local
level, taking into account areas of
ecological and landscape interest and
the rational use of natural resources

Cooperation in the fields of science
and technology by inter alia the
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
exchange of scientific data and other
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
information
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

15

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Promotion the research on, access
to and transfer of environmental
sound technology, including clean
production technologies

16

Implementation of the
Guidelines for the Determination
of Liability and Compensation for
Damage resulting from Pollution
of the Marine Environment in the
Mediterranean Sea Area

17

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

)(EIA

14

)(ICZM

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Article 4.3.e
Intergrated
Coastal Zone
Mangement

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Article 13
Scientific and Technological Cooperation

If your answer is “No”, please go to
next question

13

Article 16
Liability and
Compensation

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Promotion of cooperation on the
basis of notification, exchange of
If
your
answer
is
“Yes”,
on
a
voluntary
basis
please
On a voluntary basis, please briefly describe
information and consultation among
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
parties concerned, when an EIA is
relevant provisions (Indicate website/URL link or other
that is required
undertaken in a transboundary
)reference
context
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Article 4.3.d
Environmental
Impact Assessment

OPTIONAL REPORTING
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PART III

POLICY MEASURES

Question 3: Has the Party undertaken any of the measures listed in Table III hereunder for the promotion of sustainable development and
?the integration of environmental protection when formulating and adopting development policies
Table III - POLICY MEASURES

Description of the measure

1

Protection of the marine
environment and its coastal areas
If your answer is “Yes”, please
from land-based sources of pollution
update accordingly
and activities and pollution from
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
ships is part of the Party’s NSSD and
If your answer is “No”, please go
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide brief explanation (Indicate website/URL link or
other relevant sectoral development
to next question
is required
)other reference
policies such as industry, energy,
If your answer is “No”, please in the column
agriculture, transport, etc. by giving
difficulties/challenges, tick all that apply
due regard to priority objectives,
actions and targets of the SAP MED
and the respective NAPs and the
regional strategy to combat pollution
from ships

2

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go
to next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide brief explanation (Indicate website/URL link or

)other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Regional Strategies adopted in the
framework of MAP

Protection of the marine
environment and its coastal areas is
part of the domestic strategy for
sustainable development

Domestic Strategy for
sustainable
development

Yes

Article 4
General
Obligations

No

Yes

Under
development

No

Not applicable

Please tick the box that applies

Policy
framework

Please tick all that apply

Regulatory
framework

)(please tick the box that applies

Financial
Resources

Status

Administrative
management

Difficulties/Challenges

Technical
Guidance
Capabilities

Changes in the information
provided in the previous report

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide brief explanation (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and the type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide brief explanation (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and the type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide brief explanation (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Physical plan of the Party’s coastal
zone(s) has given due regard to the
protection of the marine
environment and its coastal zone
through the use of ICZM or ICAM
methodology and necessary
environmental assessment
Economic instruments such as taxes,
fees, funds, charges, earmarked
taxes, etc. have been established to
promote protection of the marine
environment and its coastal areas
and conserve their biodiversity

3

4

5

ICZM and physical
planning

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and the type of attention or assistance
that is required

Economic Instruments

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Protection and conservation of
marine and coastal biodiversity is
part of the Party’s NSSD and other
relevant sectoral development
policies such as fisheries, industry,
energy, agriculture, etc. by giving
due regard to priority objectives,
actions targets of the SAP BIO and
the respective NAPs

Regional Strategies adopted
in the framework of MAP
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PART IV

MONITORING AND PUBLIC ACCESS TO INFORMATION

Question 5: Has the Party undertaken the measures and actions listed in Table IV below, in order to implement the following
?provisions on monitoring and public access to information
Table IV - MONITORING AND PUBLIC ACCESS TO INFORMATION
Changes in the information
provided in the previous report

Difficulties/Challenges

)(please tick the box that applies

Please tick all that apply

Description of the measure

Yes

1

Publication of periodical assessment
reports on the state of the marine
If your answer is “Yes”, please
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
environment and its coastal areas,
update accordingly
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide brief explanation (Indicate website/URL link or
including description of measures
is required
If your answer is “No”, please go
)other reference
taken and related technical data or
to next question
indicators, and their effectiveness for
the implementation of the Barcelona
If your answer is “No”, please in the column
Convention and its Protocols
difficulties/challenges, tick all that apply

2

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go
to next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide brief explanation (Indicate website/URL link or

)other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Article 12
Monitoring

Establishment of monitoring
programmes to assess the state of
the marine environment and its
coastal areas and compliance with
domestic standards on releases
and/or quality marine environment
criteria for the effective
implementation of the Barcelona
Convention and its Protocols

Article 15.1
Public information and
Participation

No

Under
development

Not
applicable

Policy

framework

Regulatory
framework

Financial
resources

management

Yes

Administrative

No

Technical
Guidance
Capabilities

BC related
Article
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Revised Reporting Format: Section 02-Dumping Protocol
.2

تنفيذ بروتوكول منع تلويث السفن والطائرات البحر األبيض المتوسط
)بإلقاء النفايات أو ترميدها من السفن والطائرات يف عرض البحر (بروتوكول اإللقاء
INFORMATION ON THE REPORTING PARTY .Please provide information on the reporting Party by completing the following table
Contracting Party

)Reporting period (from D/M/Y to D/M/Y
Name of the institution/s responsible for the Dumping
Protocol
Name of the officer who is the focal point for the Dumping
Protocol
Mailing address
.Tel
Fax
Email
Contact point for the national report, if any
Full name of the institution
Mailing address
.Tel
Fax
Email
Signature of the Protocol’s Focal Point
Date of submission of the Report
Organizations/bodies/agencies providing information for the compilation of the report

.Please provide information on the preparation of this report, including, where appropriate, stakeholders involved and material used, by completing the following table
Full name of the institution

)Name of the contact point (optional

Mailing address
.Tel
Fax
Email
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REPORTING FORMAT TO BECOMPLETED – I
LEGAL AND REGULATORY MEASURES .1
DUMPING AT SEA PERMITS AND QUANTITIES .2
QUANTITIES OF WASTES OR OTHER MATTER FOR EACH DUMPING SITE AND COORDINATES FOR DUMP SITES .3
MONITORING .4
PLACEMENT .5
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PART I LEGAL AND REGULATORY MEASURES
?Has the Party, in accordance with Article 14 of the Barcelona Convention, adopted legislation implementing the provisions of the Dumping Protocol, as listed in Table I below
Table I – LEGAL AND REGULATORY MEASURES

.

Dumping
Protocol
Related
Article

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please, provide title,
If your answer is
On a voluntary basis, please briefly describe
“Yes”, please update difficulties/challenges and the type of attention or assistance date of enactment and a summary of the relevant provisions
accordingly
that is required
)(Indicate website/URL link or other reference
If your answer is
If your answer is “No”, please in the column
“No”, please go to
difficulties/challenges, tick all that apply
next question

If your answer is
On a voluntary basis, please briefly describe
“Yes”, please update difficulties/challenges and the type of attention or assistance If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide title,
accordingly
that is required
date of enactment and a summary of the relevant provisions
If your answer is
)(Indicate website/URL link or other reference
“No”, please go to
next question
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Prohibition of dumping of
wastes and other matter with
the exception of those listed in

1

2

1Article4.2

Dumping of wastes and other
matter listed in Article 4.2 is
subject to a prior special permit
from the designated competent
national authority or authorities
in conformity with the criteria set
forth in the Annex to the

Article 10.1

Yes

No

Under
development

Not applicable

Policy
framework

Regulatory
framework

Administrative
management

No

Article 6

Please tick the box that applies

Article 4 .1

Please tick all that apply

Financial
Resources

Technical
Guidance and
Capabilities

Yes

No

Status
Description of the obligations

please tick the (

)box that applies

Difficulties/Challenges

Article 5

Changes in the
information provided
in the previous
report

and the related 2Protocol
Guidelines adopted by the
Meetings of the Contracting

3Parties

Wastes or other matter listed in Article 4.2. are: “(a) dredged material; (b) fish waste or organic materials resulting from the processing of fish and other marine organisms; (c ) vessels, until 31 December 2000; (d) platforms and other ma -made 1
structures at sea, provided that material capable of creating floating debris or otherwise contributing to pollution of the marine environment has been removed to the maximum extent, without prejudice to the provisions of the Protocol concerning

.”Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf, the Seabed and its Subsoil; (e) inert uncontaminated geological materials the chemical constituents of which are unlikely to be released into the marine environment
The Annex to the Protocol lists the factors to be considered in establishing criteria governing the issue of permits for the dumping of matter at sea taking into account Article 6. These are: “A. Characteristics and Composition of the Matter, 2

.”B. Characteristics of Dumping Site and Method of Deposit and C. General Considerations and Conditions
Guidelines adopted by the Meeting of the Contracting Parties refer to the wastes or other matter listed in Article 4.2. i.e. Guidelines for the management of the dredged material, 1999; Guidelines for the management of fish waste or organic materials 3
.resulting from the processing of fish and other marine organisms, 2001; Guidelines for the dumping of platforms and other man-made structures at sea, 2003; Guidelines for the dumping of inert uncontaminated geological materials, 2005

If your answer is
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide title,
“Yes”, please update difficulties/challenges and the type of attention or assistance
date of enactment and a summary of the relevant provisions
accordingly
that is required
)(Indicate website/URL link or other reference
If your answer is
“No”, please go to
next question

Designated competent national
authority or authorities keep(s)
3
records of the nature and quantities
of the waste or other matter,
dumping location and method

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Article 10.1
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Prohibition of incineration at sea

If your answer is
On a voluntary basis please briefly describe
“Yes”, please update difficulties/challenges and the type of attention or assistance
accordingly
that is required
If your answer is
“No”, please go to
next question

If your answer is
On a voluntary basis please briefly describe
“Yes”, please update difficulties/challenges and the type of attention or assistance
accordingly
that is required
If your answer is
“No”, please go to
next question

If your answer is
On a voluntary basis please briefly describe
“Yes”, please update difficulties/challenges and the type of attention or assistance
accordingly
that is required
If your answer is
“No”, please go to
next question

Article 7

)provisions (Indicate website/URL link or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
title, date of enactment and a summary of the relevant

)provisions (Indicate website/URL link or other reference

Force majeure dumping at sea is
conducted under the conditions set 5
and reported to 4out in Article 8
UNEP/MAP Secretariat immediately

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
title, date of enactment and a summary of the relevant

)provisions (Indicate website/URL link or other reference

Critical dumping at sea is conducted
under the conditions set out in Article 6
and UNEP/MAP Secretariat 59
consulted immediately

Article 8

If your answer is
“No”, please go to
next question

4

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
title, date of enactment and a summary of the relevant

Article 9

On a voluntary basis please briefly describe
difficulties/challenges and the type of attention or
assistance that is required

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
title, date of enactment and a summary of the relevant

)provisions (Indicate website/URL link or other reference

Dumping permits provided for
in Article 5 are issued for wastes
or other matter loaded in your
territory or loaded in the
territory of a non-Contracting
Party

7

Article 10.2

If your answer is
“Yes”, please update
accordingly

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

.The Article 8 conditions refer to force majeure due to stress of weather or any other cause when human life or the safety of a ship or aircraft is threatened 4
.The Article 9 conditions refer to a critical situation of an exceptional nature where wastes or other matter not listed in Ar ticle 4.2 cannot be disposed of on land without unacceptable danger or damage, above all for the safety of human life 5
87

Application of measures to
implement this Protocol to your
8
vessels and aircrafts, those loading in
On a voluntary basis please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide title,
If your answer is
your territory and those believed to
date of enactment and a summary of the relevant provisions
“Yes”, please update difficulties/challenges and the type of attention or assistance
be engaged in dumping in areas
that is required
accordingly
)(Indicate website/URL link or other reference
.under your jurisdiction
If your answer is
If your answer is “No”, please in the column
“No”, please go to
difficulties/challenges, tick all that apply
next question
OPTIONAL REPORTING

If your answer is
“No”, please go to
the next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
title, date of enactment and a summary of the relevant

)provisions (Indicate website/URL link or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

9

Article 12

On a voluntary basis please briefly describe
If your answer is
“Yes”, please update difficulties/challenges and the type of attention or assistance
that is required
accordingly

Issuing of instructions to
maritime inspection ships and
aircraft and other appropriate
services to report to the
relevant national authorities
any incidents or conditions
giving rise to suspicions that
dumping in contravention to
the Protocol had occurred or
was about to occur

Article 11
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1PART II

DUMPING AT SEA PERMITS AND QUANTITIES

Table 2a . Biennial Summary of Dumping at Sea Permits and Quantities

Notes 2.8

Brief notes
on any entry
in Table 2

2.7
Dumping
at Sea
Operations
Regulated
by Other
Means
Provide
information
on other
programs
that also
manage
dumping at
sea
operations

,

2.6.2
Waste
Reporting
Units 4

Reporting units
used by the
permitting
authority for a
waste

]dumped
[

Depends on
waste
dumped
e.g. cubic
metres, cubic
yards, tonnes;
expressed as
dry weight, if

[

]possible

[

]structures

e.g. tonnes
(wet
Number of
weight
Platforms
or
Other Man
Made
Structures at
Sea

])

[

Website/URL
link or other
reference to
MEDPOL
Report
Website/URL
link or other
reference to
MEDPOL
Report

]

[

]dumped
Depends [
on waste

]dumped
[

Depends
on waste

]

dumped
e.g. cubic
metres,
cubic yards,
tonnes;
expressed as
dry weight, if

[

]possible
e.g. [
[

Describe
the
platforms or
other manmade

[

dumped
Depends
on waste

waste

]

Reporting
units used
by the
permitting
authority for
a specific
waste

[

]dumped
Depends on [

Total 2.4
Number of
New Permits
Issued

Total quantity of a
specific waste that was
permitted for dumping at
sea at a dump site during
the reporting period

Total of all
new permits
issued, single
year valid
permits and
valid multiple
year permits
under a
"Type of

2.3
Waste
Category

tonnes
(wet

])

Number
of
weight
Platforms or
Other Man
Made
Structures at
Sea

[

e.g. tonnes
(dry

])weight

])weight

3

4

Protocol 1976
waste categories
vary by permit;
1995 Protocol
waste categories
are defined in
Article 4.2 of the
Protocol

[

2 Article
Permit types
are listed in
the 1976
Protocol or
the 1995

;Protocol

Reference to
Articles pertaining
to permits

Special
Permit

Protocol 1976
Article 5, Annex II

]category
Specify [

General
Permit

Protocol 1976
Article 6

[

Force
Majeure

Protocol 1976
Article 8

[

Critical
Situation

Protocol 1976
Article 9

Permit

1995
Protocol
Article 4.2.a

waste

]category
Specify
waste

]category
Specify
waste

]category

Dredged Material

Platforms or
Other Man Made
Structures at Sea

Inert
Uncontaminated
Geological
Material

Depends
on waste

Specify
waste

]dumped

]dumped

]category

[

1976 2.1
Protocol Article
or 1995 Protocol

[

Specify
waste

Depends on
waste

Depends
on waste

Type 2.2
of Permit

Fish Waste or
Organic Materials
Resulting from
the Processing of
Fish and other
Marine Organisms

e.g. tonnes
(dry

[

Total Quantity of 2.5.1
a Waste Category
Permitted for Dumping at
Sea

5

[

dumped
Depends
on
waste
Website/URL
link or other
reference to
MEDPOL
Report
Website/URL
link or other
reference to
MEDPOL
Report

Total quantity
of a specific
waste that was
actually
dumped at the
dump site
during the
reporting
period

2.5.2
Waste
Reporting
Unit

Depends
on waste

Depends on
waste

]

Total 2.6.1
Quantity of a
Waste
Category
Actually
Dumped at Sea

Specify
waste

Permit

Permit

Permit

1995
Protocol
Article 4.2.b

1995
Protocol
Article 4.d

1995
Protocol
Article 4.e

[

Force
Majeure

Protocol 1995
Article 8

[

Critical
Situation

Protocol 1995
Article 9

]dumped
]category
)Note: Tables 2 to 5 harmonized to follow the Revised Electronic Reporting Format of the London Convention and its Protocol on Dumping (LC 33/15 Annex 5 .1
.If countries have ratified both the 1976 Protocol and the 1995 Protocol, the report should include information on the 1995 Protocol only 2
3

The 1976 Protocol has specific permit categories (e.g. 1976 Protocol Article 5 – Special Permits, 1976 Protocol Article 6– General Permits, 1976 Protocol Article 8 –Force
Majeure and 1976 Protocol Article 9-Critical Situation), while the1995 Protocol does not have specific categories, except Force Majeure (Article 8) and Critical Situation

.(Article 9). If more than one permit was issued for a specific waste, please insert another row(s) for each additional permit to provide the information
4

The 1976 Protocol does not provide specific waste categories; however, the 1995 Protocol does provide specific waste categories (i.e. dredged material; fish waste or
organic materials resulting from the processing of fish and other marine organisms; platforms and other man-made structures at sea and inert uncontaminated geological

.)materials (see Column 2.3
.Specify the reporting units commonly used by the individual Contracting Party in their dumping at sea permits 5
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of Dredged Material as specified in table 2 1Table 2b: Quantities in Dry Weight
)(for conversion factors see the footnote
Notes

DBT

TBT

DDX

p,p' DDE

p,p' DDD

p,p' DDT

g-HCH

HCB

ΣPCB7

ΣPAH16

ΣPAH9

Oil

Zn

Ni

Pb

Cu

Cr

)kg(

)kg(

)kg(

)kg(

)kg(

)kg(

)kg(

)kg(

)tons(

)tons(

)tons(

)(tons

)(tons

)(tons

)(tons

)(tons

)(tons

Dredged material in volumes (m3) conversion to dry weight, (tons) = ((Wet volume x (100 - % moisture) / 100) * density of material 1
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Part III QUANTITIES OF WASTES OR OTHER MATTER FOR EACH DUMP SITE AND COORDINATES FOR DUMP SITES

Table 3. Biennial Summary of Quantities of Wastes or Other Matter at Sea for Each Dump Site

Notes 3.6

Brief notes on
any entry in
Table 3

Waste 3.5.1
Reporting Units

Depends on [
]waste dumped

Total 3.5
Quantity of a
Waste Actually
Dumped at the
Site

Total dumped at
a specific site

Type of 3.4
Waste Dumped
at the Sea

Select from [
the list of waste
categories
provided in

]Table 2a

Method of 3.3
Dumping at Sea

Dumping at sea
operations
conducted via:
ship, vessel,
barge, aircraft,
or other

][explain

Map of 3.2
2

Dumping Site

Confirm that a
small scale map
showing the
dump site
location has
been "Provided"
or "Not
Provided" to
UNEP/MA
Secretariat

Dump 3.1
1

Site Code

Two-letter
prefix for
country code
and the
Contracting
Party's own
alphanumeric
dump site code

ى
الت تدير قائمة
خطة عمل البحر األبيض المتوسط ر/ تتوىل األمانة العامة رلبنامج األمم المتحدة للبيئة1
 ي،توفب األسماء القطرية المخترصة لرموز مواقع اإللقاء بما يتماش مع اإلجراءات المقررة من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
)ISO 3166( ينبغ استخدامها كأسماء مخترصة لرموز مواقع اإللقاء
الت
بأسماء البلدان والرموز ثنائية
ي
الحروف ً ي
ً
ً
خطة عمل البحر األبيض المتوسط للمساعدة يف تبيان مكان موقع/ لكن الغرض من الخارطة أن تستخدمها أمانة برنامج األمم المتحدة للبيئة،1995  أو بروتوكول عام1976  تقديم خارطة ليس متطلبا قانونيا معينا رلبوتوكول عام2
اإللقاء
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Table 4. Coordinates for Dump Sites
4.8.2
Coordinate
Notes 4.9

-D
Longitude

Brief notes
on any
entry in

,Table 4

East/West
decimal
degrees (4
significant
figures),
or
East/West
degrees,
minutes,
seconds

4.8.1
Coordinate
D - Latitude

North/South
decimal
degrees (4
significant
figures), or
North/South
degrees,
minutes,
seconds

4.7.2
Coordinate C Longitude

East/West
decimal degrees
(4 significant
figures), or
East/West
degrees,
minutes, seconds

4.7.1
Coordinate
C - Latitude

North/South
decimal
degrees (4
significant
figures), or
North/South
degrees,
minutes,
seconds

4.6.2
Coordinate

-B
Longitude

East/West
decimal
degrees (4
significant
figures),
or
East/West
degrees,
minutes,
seconds

4.6.1
Coordinate
B - Latitude

North/South
decimal
degrees (4
significant
figures), or
North/South
degrees,
minutes,
seconds

4.5.2
Coordinate A Longitude

East/West
decimal degrees
(4 significant
figures), or
East/West
degrees, minutes,
seconds

4.5.1
Coordinate
A - Latitude

North/South
decimal
degrees (4
significant
figures), or
North/South
degrees,
minutes,
seconds

4.4
Radius of
Circle

Nautical
miles (2
significant

)figures

4.3
Shape of
Dump
Site
Select
from: point,
line, circle,
segment of
a circle, or
polygon
(Geodetic
datum for
coordinates
to be
included in
the online

)version

4.2
Geodetic
Datum for
Coordinates
Geodetic
Datum
defines the
size and
shape of
the earth
and the
origin and
orientation
of the
coordinate
systems
used to
map the
earth

Dump 4.1
Site
Code

Two-letter
prefix for
country code
and the
Contracting
Party's own
alphanumeric
dump site code
(copied from

)3.1
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Part IV MONITORING
Table 5: Monitoring

If 5.4.3
dumping at sea
operations
were not in
compliance, is
follow-up
action

?planned
Yes or No
[If Yes explain
e.g.
amendment of
or revoking of
the dumping
permit,
redefinition or
closing of the

If 5.4.2
Compliance
Monitoring
was
Conducted,
were the
dumping at sea
operations
found to be in
compliance
with the

?)permit(s

Yes or No

Was

5.4.1
Compliance
Monitoring Conducted
for a Permit(s) Issued
to Use the Dump

If an adverse 5.3.4
impacts(s) was noted
in 5.3.3 describe
briefly

?Site

Yes or No

If 5.3.3
Field
Monitoring
was
Conducted, has
an Adverse
Impact(s) been
found beyond
that

?predicted
Brief information on:
impacts (e.g. physical,
chemical or biological)
and their spatial or
temporal variation

]dumping site

9

Yes or No

If 5.3.2
Field
Monitoring
was
Conducted,
what type of
survey was
completed

?

If 5.3.1
Field
Monitoring
was
Conducted,
when was it

?done

Select all that
apply:
biological,
geological,
chemical,
physical, other

Select all that
apply: before
dumping at sea,
during dumping
at sea, after
dumping at sea,

][explain

]other [explain

Was 5.2
Monitoring
Conducted
during the
Reporting

?Period

Yes or No

Dump 5.1
Site Code for
Sites
Monitore
d during
Reporting
Period
Two-letter
prefix for
country code
and the
Contracting
Party's own
alphanumeric
dump site code
(copied from

)3.1
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Part V: PLACEMENT (Dumping Protocol, Article 3.4.b)
Table 6: Biennial Summary of Information on Placement for Artificial Reefs
Plans for Monitoring
Notes

(3) 3activities are in place

Other relevant
information in
details

Explain the monitoring and
modalities including a plan
for pre-placement and postplacement monitoring and

)(YES/NO

.evaluation

The name of the
permitting authority
and the name of
national legislation
Name of the
authority; legislation
name and number as
official gazette

Is Impact Hypothesis
conducted and
when by who
(yes/no; date;

)name

Material Characteristics
2

and Quantity

Detailed explanation of
the composition of the
material and their

)quantity (in tons

Purpose of Placement
a) Environmental purposes (
including restoration of habitat,
ecosystem management and
biodiversity (b) Living marine

.resources (c ) Tourism etc

1

Locations of the placement

A Map showing the placement
site location with coordinates
including depth and distance to
shore and distance to the other

Placement
Site Code

National
Code given

)reefs marked (YES/NO

 عىل النحو الوارد تعريفه يف المبادئ التوجيهية المحدثة بشأن الشعاب االصطناعية1
ً
2
البيولوج
أو النشاط/الفبيائية أو الكيميائية و
،الت ال تسبب تلوثا من خالل الترسب
التجوية ر
ر ي
المواد الخاملة ي
ً
3
التأثب
ترم خطط رصد ما بعد الوضع إىل إعطاء شواهد علمية عىل فرضية
.ينبغ أن تحدد خطط رصد ما قبل الوضع خط أساس مرجعيا
ر
ينبغ أن ي
ي
ي
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Revised Reporting Format: Section 03-Prevention and Emergency Protocol
,IMPLEMENTATION OF THE PROTOCOL CONCERNING COOPERATION IN PREVENTING POLLUTION FROM SHIPS AND, IN CASES OF EMERGENCY .3
)COMBATING POLLUTION OF THE MEDITERRANEAN SEA (PREVENTION AND EMERGENCY PROTOCOL
INFORMATION ON THE REPORTING PARTY - I
.Please provide information on the reporting Party by completing the following table
Contracting Party

)Reporting period (from D/M/Y to D/M/Y

Full name of the institution/s responsible for the
implementation of the Prevention and Emergency Protocol
Name of the officer who is the REMPEC focal point
Mailing address
.Tel
Fax
Email
Contact point for the national report, if any
Full name of the Institution
Mailing address
.Tel
Fax
Email
Signature of the REMPEC Focal Point
Date of submission of the Report
Organizations/bodies/agencies providing information for the compilation of the report
Please provide information on the preparation of this report, including, where appropriate, stakeholders involved and material used, by completing the following
.table
Full name of the institution

)Name of the contact point (optional

Mailing address
.Tel
Fax
Email

9
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REPORTING FORMAT TO BE COMPLETED – II
LEGAL AND REGULATORY MEASURES

.1

POLLUTION PREPAREDNESS AND RESPONSE: OPERATIONAL MEASURES

.2

POLLUTION INCIDENTS

.3
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PART I

LEGAL ANDREGULATORYMEASURES

Has the Party, in accordance with Article 14 of the Barcelona Convention, adopted legislation implementing the provisions of the Prevention and Emergency Protocol, as
?listed in Table I below
Table I – LEGAL AND REGULATORY MEASURES

)applies

Please tick the box that applies

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to
next question

Yes

No

Under
development

If your answer is “Yes” please provide link to relevant part of
REMPEC Country Profile and/or title, date of enactment and a
summary of the relevant provisions (Indicate website/URL link

Maintenance and promotion of
contingency plans and other
means (i.e. pre-positioned
response equipment and training
courses for both operating and
supervisory level response
personnel) of preventing and
combating oil and hazardous and
noxious substances(HNS) pollution
incidents
Designation of a national authority
or authorities responsible for the
implementation of the Prevention
and Emergency Protocol

1

2

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
title, date of enactment and a summary of the relevant

)provisions
(Indicate website/URL link or other reference
If your answer is “No”, please in the column

Informing the Regional Centre
(REMPEC) every two years of the
measures taken for the
implementation of the Prevention
and Emergency Protocol

3

Development of monitoring and
surveillance programmes and
activities aimed at detecting oil
and HNS pollution incidents
whether accidental or operational
and illicit discharges

4

Article 4.3

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, please provide link to relevant part of
REMPEC Country Profile and/or title, date of enactment and a
summary of the relevant provisions (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Not applicable

Policy
framework

Regulatory
framework

Financial
Resources

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Prevention
and
Emergency
Protocol
related
Article

difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, please provide link to MENELAS
information system and/or title, date of enactment and a
summary of the relevant provisions (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Article 5

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Please tick all that apply

Administrative
management

Yes

Status

Description of the obligations

Technical
Guidance and
Capabilities

No

Difficulties/Challenges

Article 4.1

Changes in the information
provided in the previous report
(please tick the box that

If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Ensuring that the master of every
ship sailing in their territorial
waters report on actual or
potential oil and HNS pollution
incidents to the designated
national authority or authorities
and the nearest Coastal State
Issuing of instructions to Port and
Port Facility Authorities and
offshore installations under their
jurisdiction to report on actual or
potential oil and HNS pollution
incidents to the designated
national authorities or authorities
Communication to REMPEC and
those Contracting Parties likely to
be affected of information on
actual or potential oil and HNS
pollution incidents collected by
masters of ships flying your flag,
pilots of aircrafts registered in
your territory, Port and Port
Facility Authorities and offshore
installations under their
jurisdiction

5

6

Article 9.2

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

7

Article 9.3
Article 9.4

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

8

Article 9.6
Article 9.7

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Issuing of instructions to masters
of ships flying your flag and pilots
of aircrafts registered in their
territory to report on actual or
potential oil and HNS pollution
incidents to the designated
national authority or authorities
and the nearest Coastal State

Article 9.1
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If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference

Ensuring that ships flying their
flag have on board a pollution
emergency plan as required by,
and in accordance with, the
relevant international regulations

9

10

Article 11.1

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Conducting oil and HNS pollution
incident assessments (i.e. nature,
extent and possible
consequences) and taking every
practical measure to prevent,
reduce and, to the fullest
possible extent, eliminate the
effects of the pollution incident

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference

11

Article 11.2

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Masters of ships flying their flag
follow the procedures described in
the shipboard emergency plan in
case of oil and HNS pollution
incidents

Article 10.1
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If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

99

Ensuring that the master of every
ship sailing in their territorial
waters follows the procedures
described in the shipboard
emergency plan in case of oil and
HNS pollution incidents

12

Article 11.3

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference

Authorities or operators in
charge of sea ports handling
facilities have pollution
emergency plans or other similar
arrangements coordinated with
the national system

13

Article 11.4
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If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference

14

Article 11.5

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Ensuring that port reception
facilities meeting the needs of
ships (including pleasure craft),
are available in their ports and
terminals

15

Article 12.3

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Taking the necessary legal or
administrative measures to
facilitate the entry into, stay in
and departure from their
national territory of equipment,
products and personnel engaged
in responding to a pollution
incident

16

Article 14

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Operators in charge of offshore
installations under their
jurisdiction have a contingency
plan coordinated with the
national system
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If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference

Ensuring that ships using the
ports of the Parties are provided
with updated information with
respect to obligations under the
MARPOL Convention and
applicable national legislation

17

Article 14

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Ensuring that port reception
facilities are used efficiently,
without causing any undue delay
to ships and limiting discharges
to the marine environment

18

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Assessing the environmental
risks of the recognized routes
used in maritime traffic

19

Taking appropriate measures
aimed at reducing the risks of
accidents or their environmental
consequences

20

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Article 15

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
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21

Article 16

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Defining national, sub-regional or
regional strategies concerning
reception in ports and places of
refuge, of ships in distress
presenting a threat to the marine
environment
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OPTIONAL REPORTING

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, please provide link to relevant
part of REMPEC Country Profile and/or title, date of
enactment and a summary of the relevant provisions

)(Indicate website/URL link or other reference

Dissemination of information on
designated national authorities
with responsibilities, including
operational responsibilities, in
case of oil and HNS pollution
incidents

22

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please provide link to relevant
part of REMPEC Country Profile and/or title, date of
enactment and a summary of the relevant provisions

)(Indicate website/URL link or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Dissemination of information on
new ways in which pollution of
the sea by oil or other hazardous
and noxious substances may be
avoided, new measures for
combating pollution, new
developments in the technology
of conducting monitoring and the
development of research

.programmes
Coordination of the means of
communication to ensure, with
the necessary speed ad and
reliability, the reception,
transmission and dissemination
of reports and urgent
information concerning pollution
incidents

23

Article 7

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

24

25

Article 8

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Dissemination of information on
national regulations and other
matters directly related to
preparedness for and response
to pollution of the sea by oil or
other hazardous and noxious
substances
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Part II

POLLUTION PREPAREDNESS AND RESPONSE: OPERATIONAL MEASURES
Table II – OPERATIONAL MEASURES
Status
Please tick the box that applies

Difficulties/Challenges

Prevention and
Emergency
Protocol
related Article

Capacity response

Please, tick all that applies
Technical
Guidance and
Capabilities

Administrative
management

Financial
resources

Regulatory
framework

Policy
framework

No

Under
revision

Under
preparation

Yes

National response strategy for marine pollution incidents
adopted including a policy for the use of dispersants

1

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes” provide link to the relevant part of
difficulties/challenges and the type of assistance that is required REMPEC Country Profile and/or national datasets for details

)(website/URL link/other reference
If your answer is ”No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Oil

National Contingency Plan covers:

)(Please, tick all that applies
Technical Administrative
Guidance and management
Capabilities

Financial
resources

Regulatory
framework

Policy
framework

No

Yes

2

National stockpiles of pre-positioned oil and HNS spill
response equipment, including naval and aerial
means, established

3

Regular exercises are carried out to test the National
Contingency Plan

4

Article 4

)HNS (Hazardous and Noxious Substances

Both oil and HNS

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes” provide link to MEDGIS-MAR* and/or
difficulties/challenges and the type of assistance that is required )national datasets for details (website/URL link/other reference
If your answer is ”No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Technical Administrative
Guidance and management
Capabilities

Financial
resources

Regulatory
framework

Policy
framework

No

Yes

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes, provide link to the relevant part of
difficulties/challenges and the type of assistance that is required REMPEC Country Profile and/or national data sets for details

)(website/URL link/other reference
If your answer is ”No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
)Mediterranean Integrated Geographical Information System on Marine Pollution Risk Assessment and Response (MEDGIS-MAR *
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Status
Please tick the box that applies

Difficulties/Challenges

Prevention and
Emergency
Protocol
related Article

Capacity response

Please, tick all that applies
Technical
Guidance and
Capabilities

Administrative
management

Financial
resources

Regulatory
framework

Policy
framework

No

Under
preparation

Under
revision

Yes

Local contingency plans, including port contingency plans,
adopted

5

Local plans, including port contingency plans, are integrated
with the National Contingency Plan

6

Local plans, including port contingency plans, are integrated
with the industry emergency procedures

7

Participation in sub-regional agreements regarding
emergency situations adopted

8

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes” provide link to the relevant part of
difficulties/challenges and the type of assistance that is required REMPEC country profile and/or national datasets for details

)(website/URL link/other reference
If your answer is ”No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Financial
resources

Regulatory
framework

Policy
framework

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and the type of assistance that is required

In process of
integration

No

Yes

If your answer is “Yes” on a voluntary basis provide
website/URL link/other reference for details
If your answer is ”No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Technical Administrative
Guidance and management
Capabilities

Financial
resources

Regulatory
framework

Policy
framework

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and the type of assistance that is required

Technical
Guidance and
Capabilities

Administrative
management

Financial
resources

Regulatory
framework

Policy
framework

No

Yes

If your answer is “Yes” on a voluntary basis provide
website/URL link/other reference for details
If your answer is ”No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
No

Yes

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes” provide link to the relevant part of
difficulties/challenges and the type of assistance that is required REMPEC country profile and/or national datasets for details

)(website/URL link/other reference
If your answer is ”No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Article 4

Technical Administrative
Guidance and management
Capabilities
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Part III

POLLUTION INCIDENTS

Table III - POLLUTION INCIDENTS

Pollution type

Pollution

Date

Accident Type

Country

Alternative
geographical
information

Longitude: decimal
(4.646111) or DMS

)”46'4°38(

Latitude: decimal
(36.406944) or
DMS

)(36°24'25”N

Information on
Pollution Incidents
provided in MEDGISMAR for the current
biennium
please tick the box (

MARPOL Annex I,
MARPOL Annex II or MARPOL
Annex III

If yes, specify the
actions taken

No

Have anyactions

?beentaken

Yes

)DD/MM/YY(

Oil handling facility
type

Oil terminal, port, power
station refinery

Blow-out, cargo transfer failure,
contact, collision, engine or
machine breakdown, fire or
explosion, grounding,
foundering, hull structural
failure, installation structural
failure, oil and gas leak, other

e.g. closest shore
location

Oil handling facility
name or ID number

Offshore
installation name
or ID number

Offshore installation
type

floating concrete,
gravity-based concrete,
floating steel, fixed
steel, subsea steel or
other

)that applies
Yes

No

If your answer is “Yes, no
need to fill out this table
If your answer is “No”
please fill out this
Table

Ship flag

Ship Category

passenger ship,
fishing vessel, bulk
carrier, oil tanker,
general cargo
ship, ro-ro cargo
ship, container,
chemical tanker,
other

Ship name or IMO
number
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Revised Reporting Format: Section 04-LBS Protocol
-IMPLEMENTATION OF THE PROTOCOL FOR THE PROTECTION OF THE MEDITERRANEAN SEA AGAINST POLLUTION FROM LAND .4
)BASED SOURCES AND ACTIVITIES (LBSPROTOCOL
INFORMATION ON THE REPORTING PARTY - I
.Please provide information on the reporting Party by completing the following table
Contracting Party

)Reporting period (from D/M/Y to D/M/Y
Name of the institution/s responsible for the LBS Protocol
Name of the officer who is the focal point for the LBS Protocol
Mailing address
.Tel
Fax
Email
Contact point for the national report, if any
Full name of the Institution
Mailing address
.Tel
Fax
Email
Signature of the Protocol’s Focal Point
Date of submission of the Report
Organizations/bodies/agencies providing information for the compilation of the report
Please provide information on the preparation of this report, including, where appropriate, stakeholders involved and material used, by completing the following
.Table
Full name of the institution

)Name of the contact point (optional

Mailing address
.Tel
Fax
Email
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REPORTING FORMAT TO BE COMPLETED – II
LEGAL AND REGULATORY MEASURES .1

))INVENTORY: LBS PROTOCOL (Article 13(c .2
IMPLEMENTATION OF REGIONAL ACTION PLANS (RAPs) AND THEIR EFFECTIVENESS .3
Regional Action Plans on POPs
Regional Action Plans on the Reduction of BOD5
)Regional Plan on the Reduction of Inputs of Mercury (Decision IG.20/8.1
)Regional Plan on Marine Litter Management in the Mediterranean (Decision IG.21/7
)Regional Action Plan on Sustainable Consumption and Production in the Mediterranean (Decision IG. 22/5

.1
.2
.3
.4
.5

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL ACTION PLANS (NAPs) AND THEIR EFFECTIVENESS .4
MONITORING .5
ENFORCEMENT MEASURES .6
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PART I LEGAL AND REGULATORY MEASURES
Question 1: Has the Party, in accordance with Article 14 of the Barcelona Convention, adopted legislation implementing the provisions of the Land Based Sources and
?Activities Protocol (LBS Protocol) as listed in Table I below
Table I – LEGAL AND REGULATORY MEASURES

No

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Action Plans, programmes and
measures (the NAPs and the SAP) to
eliminate pollution from LBS
activities particularly regarding the
phasing out of inputs of the
substances listed in Annex I to the
Protocol that are toxic, persistent
and liable to bioaccumulate, using
BAT and BEP

Priorities and timetables for
implementing the action plans,
If your answer is “Yes”, please
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
programmes and measures adopted
update accordingly
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide title, date of enactment and a summary of the taking into account the elements set
is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other
out in Annex I to the Protocol and
If your answer is “No”, please go
periodically updated
to next question
)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

1

Article 5.1

If your answer is “No”, please go
to next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

2

Article 5.2

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

LBS
Protocol
related
Article

Description of the obligations

Yes

Yes

Under
development

No

Not applicable

Please tick the box that applies

Policy
framework

Please tick all that apply

Regulatory
framework

)(please tick the box that applies

Financial
Resources

Status

Administrative
management

Difficulties/Challenges

Technical
Guidance
and
Capabilities

Changes in the information
provided in the previous report
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If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

3

Article 5.5

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Point source discharges into the
Protocol Area and releases into
water and/or air that reach and
may affect the Mediterranean
Area are strictly subject to
authorization or regulation by
the competent national
authority or authorities

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Establishment of inspection
systems for the competent
national authority or authorities
to assess compliance with
authorizations and regulations

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference

4

5

Art. 6

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Preventive measures taken to
reduce to a minimum the risk of
pollution caused by accidents

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Application of appropriate
sanctions in the event of noncompliance with authorizations
and/or regulations

6
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If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
title, date of enactment and a summary of the relevant

)provisions (Indicate website/URL link or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
title, date of enactment and a summary of the relevant

)provisions (Indicate website/URL link or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Implementation of common
measures for the control of
pollution adopted by the
Meeting of the Contracting
Parties, including the
implementation of measures
provided for in Regional Actions
Plans
Monitoring programmes and
activities carried out to assess, as far
as possible, the levels of pollution
along the coast in particular with
regard to the sectors of activity and
categories of substances listed in
Annex I to the Protocol

Monitoring programmes and activities
carried out to evaluate the effectiveness
of action plans, programmes and
measures under this Protocol (the NAPs
and the SAPs) to eliminate to the fullest

possible extent pollution of the
marine environment

7

Article 7
Article 15

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

8

Article 8

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

9
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PART II INVENTORY: LBS PROTOCOL (Article 13(c))
Table II - : INVENTORY: LBS PROTOCOL (Article 13(c))

If your answer is “Yes”, no need to fill out this table

Yes

If your answer is “No”, please fill out this table in line with MEDPOL NBB database and associated Guidelines

No

Data submitted via MEDPOL online NBB system for the current biennium

(

Quantities

Indication of the total quantity of the pollutant released to air, waters or

(

)soil from all sectors of activity
Soil

Water

Air

Releases to

It has to be indicated
whether the reported
information is based on
measurement (M),
calculation (C ) or

Kg/year

E

))CEstimationM(E

Please tick all that

Sub-sector

(

(

MED POL
NBB database
group of

)apply
Soil

Water

)Please, tick the box that applies(

Air

)sectors

Sector of
Activity
Annex I to the
LBS Protocol

Pollutant
name

Pollutant Group

(
)LBS Protocol

Annex I to the

MEDPOL NBB
database
group of
sectors

Organohalogen compounds
Organophosphorus
compounds
Organotin compounds
aromatic

Polycyclic
hydrocarbons

Heavy metals and their
compounds
Used lubricating oils
substances,
Radioactive
including their wastes
Biocides and their
derivatives
Crude oils and hydrocarbons
of petroleum origin
Cyanides and fluorides
Non-biodegradable
detergents and surfaceactive substances
Compounds of nitrogen and
phosphorus
Litter, persistent or
processed solid material
Acid or alkaline compounds
Non-toxic substances that
have an adverse effect on
the oxygen balance
Non-toxic substances that
have adverse effects on the
physical or chemical
characteristics of seawater
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PART III IMPLEMENTATION OF REGIONAL ACTIONS PLANS (RAPs) AND THEIR EFFECTIVENESS
Table III- IMPLEMENTATION OF RAPs AND THEIR EFFECTIVENESS

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

Regional Plan Requirements:
Measures taken

Yes

No

Under development

Not applicable

Policy
framework

Please tick the box that applies

)or other reference

Prohibit and/or take legal and
administrative measures
necessary to eliminate the
production and use, import and
export of POPs and theirwastes

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Provision that follows Article 3 (
)of the Stockholm Convention

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

Application of BAT and BEPs for
environmentally sound
management of POPs

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide further information (Indicate website/URL link
Provision that follows Article 5 (
is required
If your answer is “No”, please go
)or other reference
)of the Stockholm Convention
to next question
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Take appropriate measures to
handle, collect, transport, store
If your answer is “Yes”, please
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
and dispose in an
update accordingly
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide further information (Indicate website/URL link
environmentally sound manner
is required
If your answer is “No”, please go
)or other reference
POPs wastes, including products
to next question
and articles upon becoming
If your answer is “No”, please in the column
wastes
difficulties/challenges, tick all that apply
Provision that follows Article 6 (
)of the Stockholm Convention

)Decisions 19/8, 19/9, 20/8.3.1-4

If your answer is “No”, please go
to next question

Please tick all that apply

Regional Action Plans on POPs * (COP IG

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Status of implementation

Regulatory
framework

Yes

Administrative
management

No

Technical
Guidance
Capabilities

)applies

Difficulties/Challenges

Financial
resources

Changes in the information
provided in the previous report
(please tick the box that

تدابب خفض أو القضاء عىل حاالت االنفالت من اإلنتاج واالستخدام المقصودين (السؤال
:3  المادة.2 ) القسم1( : وبصفة خاصة.)SC-6/21( ) تم تنسيق الجدول التباع نظام تقديم التقارير اإللكبونية التفاقية استكهولم (التقرير الثالث:* مالحظة
ر
.)20 و19 تدابب خفض أو القضاء عىل حاالت االنفالت من المخزونات والنفايات (السؤاالن
:6  المادة.) القسم الخامس3() و14 غب المقصود (السؤال
:5  المادة.) القسم الرابع2( ،)5
ر
تدابب خفض أو القضاء عىل حاالت االنفالت من اإلنتاج ر
ر
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)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

)(Article IV.1 A
Ensure that the releases of mercury
from the activity of Chlor-alkali plants
shall cease by 2020 at the latest

)(Article IV.A
Adopt National Emission Limit Values
(ELVs) by 2015 and 2019 for mercury
emissions based on values included in
the Regional Plan on the Reduction of
inputs of Mercury from other than

)Chlor-alkali industry (Article IV.B
Monitor releases of mercury into
water, air and soil in order to verify
compliance with the requirements of

)the Regional Plan (Article IV.D

Achieve environmental sound
management of metallic mercury from
the decommissioned plants (Article

)IV.A

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Prohibit the installation of new Chloralkali plants using mercury cells and
vinyl chloride monomer production
plants using mercury as a catalyst

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Progressively reduce total releases of
mercury (to air, water and to products)
from existing Chlor-alkali plants until
their final cessation with the view not
to exceed 1.0g per metric tonne of
installed chlorine production capacity

)in each plant (Article IV.A
Take appropriate measures to isolate
and contain mercury containing
)wastes (Article IV.D

)(COP Decision IG. 20/8.1

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

Regional Action Plan on Mercury

If your answer is “Yes”, please update
accordingly
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On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

Monitor discharges from municipal
wastewater treatment plants to verify
compliance with the requirements of
the Regional Plan taking into account
the Guidelines included in Appendix II

)to the Regional Plan (Article III.4
Ensure that all agglomerations of more
than 2000 inhabitants collect and treat
urban wastewater before discharging
them into the environment (Article III,

.)Appendix I and Appendix III

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

)(Article III.2 and 3

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Establishment of ELV and
authorization compatible with the
operation and the emission discharge
values of the urban waste water
treatment plan, in case the food
sector installation discharges into the

)sewage system (Article IV.1
Monitor food sector installation
discharges into water to verify
compliance with the requirements of
the Regional Plan taking into account
the Guidelines included in Appendix I
)to the Regional Plan (Article IV.2

)(COP Decisions IG.19.7 and 20/8.2

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

Regional Action Plans on BOD5 reduction

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Adopt National Emission Limit Values
(ELV) for BOD5 in urban wastewater
after treatment in accordance with
the requirements of the Regional Plan
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On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please provide further information

)Indicate website/URL link or other reference(

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

)Indicate website/URL link or other reference(

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, please provide further information

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

)2019

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Ensure adequate urban sewer
systems, wastewater treatment
plants and waste management
systems to prevent run-off and
riverine inputs of marine litter(Article

)Timetable 2020 .9
Application of cost effective measures
to prevent any marine littering from

.dredging activities (Article 9
)Timetable 2020
Urban solid waste management is
based on reduction at source with the
following waste hierarchy: prevention,
re-use, recycling, recovery and
environmental sound disposal (Article

)Timetable 2025 .9
Enhancement of public awareness and
education of pollution and
involvement of various stakeholders
with regard to marine litter
management (Article 16. Timetable: as

)appropriate
Adopt preventive measures to
minimize inputs of plastic in the
marine environment (Article 9.

)Timetable 2017

)(COP Decisions IG. 21/7 and 22/10

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

Regional Action Plan on Marine Litter

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Reduction of fraction of plastic
packaging waste that goes to landfill
or incineration (Article 9. Timetable-

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 116

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

)litter (Article 10. Timetable 2019

)Indicate website/URL link or other reference(

If your answer is “Yes”, please provide further information

)Indicate website/URL link or other reference(

Remove existing accumulated litter
from Specially Protected Areas of
Mediterranean Importance (SPAMI)
and litter impacting endangered
species listed in Annexes II and III of
the SPA and Biodiversity Protocol

)(Article 10. Timetable 2019
Close to the extent possible existing
illegal solid waste dump sites (Article

)Timetable 2020 .9

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, please provide further information

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

)Indicate website/URL link or other reference(

Implement programmes on regular
removal and sound disposal of
accumulations/hotspots of marine

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, please provide further information

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Explore an implement National Marine
Litter Cleanup Campaigns, participate
in international Coastal Cleanup
Campaigns and Programmes, apply
Adopt a Beach or similar practices and
apply Fishing for Litter practices

)(Article 10. Timetable 2019
Explore and implement a No-Special Fee System in port facilities used for
implementing the measures provided
for in Article 10 of the Regional Plan on
removing existing marine litter and its
environmentally sound disposal
)(Article 10. Timetable 2019
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)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

Food, Fisheries and Agriculture (FFA):
Establishment of certification schemes (ecolabels) that confirm the sustainable

.production of food and fisheries products
Food, Fisheries and Agriculture (FFA):
Adoption of Sustainable Public Procurement
(SPP) schemes for food and fisheries

.products

Food, Fisheries and Agriculture (FFA):
Adoption of measures in the field of
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
communication and education to promote
further information (Indicate website/URL link or other
the consumption of sustainable, healthy and
local food
)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Food, Fisheries and Agriculture (FFA):
Adoption and implementation of
Sustainable Fishing Practices, in line with the
EcAP ecological objectives and ICZM
guidelines

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

:Goods Manufacturing
Adoption of measures to implement the
waste management hierarchy, develop
extended produced responsibility schemes,
and encourage circular economy

:Goods Manufacturing
Development of policy instruments to
support the private sector in the sustainable
design, production and use of manufactured
goods

)(COP Decision IG. 22/5

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

Regional Action Plan on Sustainable Consumption and Production in the Mediterranean

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Food, Fisheries and Agriculture (FFA):
Adoption and implementation of Good
Agricultural Practices (GAP) in line with the
EcAP ecological objectives and ICZM
guidelines
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If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

:Tourism
Creation of eco-taxes, eco-charges or fees to
internalize externalities of tourism activities

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

:Tourism
Revision of the current national tourism
legislation to integrate sustainable principle
and measures

:Tourism
Adoption of measures to promote the
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
diversification of the tourism offer from
further information (Indicate website/URL link or other
mass tourism to alternative forms of tourism
)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
:Tourism
Adoption of measures to promote tourism
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
eco-labels and facilitate their award by
further information (Indicate website/URL link or other
.tourist facilities
)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

:Goods Manufacturing
Establishment of certification schemes
(eco-labels) for manufactured goods and
awareness raising among the population on
the consumption of eco-labelled goods

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

:Goods Manufacturing
Adoption and implementation of
Sustainable Public Procurement (SPP) in the
Goods Manufacturing Sector

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

:Housing and Construction
Develop measures to support sustainable
coastal urban development and green
construction, taking into account the entire
.life cycle of buildings
:Housing and Construction
Promote sustainable public procurement in
the public housing and construction sector
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PART IV

IMPLEMENTATION OFNATIONAL ACTION PLANS (NAPs) AND THEIR EFFECTIVENESS
Table IV – IMPLEMENTATION OF NAPs AND THEIR EFFECTIVENESS

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide further information (Indicate website/URL link
is required
If your answer is “No”, please go
)or other reference
to next question
If your answer is “No”, please in the column

Provide XX% of
agglomerations in
excess of 2000
inhabitants with
wastewater collection
and treatment
Reduce by XX% of BOD
discharged to water
bodies

difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please
go to next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

EO

Yes

No

Under
development

Not applicable

Common Operational
targets in the NAPs

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Reduce discharge of
hazardous substances
from industrial plants
(apply BAT/BEP) by
XX% or dispose in a
safe manner

Common Operational targets in the NAPs
under EO5

If your answer is “No”, please go
to next question

Please tick the box that applies

Common Operational
targets in the NAPs
under EO9

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Please tick all that apply

Policy
framework

Yes

Technical
Guidance
Capabilities

No

Status of implementation

Regulatory
framework

)applies

Difficulties/Challenges

Financial
resources

Changes in the information
provided in the previous report
(please tick the box that
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On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

Construct XX municipal solid
waste landfills

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

Adopt good practices in solid
waste management including
waste reduction, sorting,
recycling, recovery, and reuse

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

Regulate/reduce usage/
discharge of XX% of fraction of
plastics

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

-

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Close/ remediate XX% of illegal
solid waste dump sites

Common Operational targets in the NAPs under EO10

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Provide for the collection of XX%
of solid waste
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PART V

MONITORING
Table V - MONITORING

Changes in the information
provided in the previous report
(please tick the box that

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go
to next question

Please tick all that apply

Please tick the box that applies

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

Yes

No

Under
development

Not applicable

Policy
framework

Regulatory
framework

Financial
resources

Administrative
management

Technical
Guidance
Capabilities

Yes

Status
Monitoring requirements

)applies
No

Difficulties/Challenges

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide a brief explanation on monitoring
arrangements in place (Indicate website/URL link or

)other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that
provide a brief explanation on monitoring
is
required
arrangements
in place (Indicate website/URL link or
If your answer is “No”, please go
to next question
)other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Implementation of quality status
monitoring and Integrated
Monitoring and Assessment (IMAP)
or steps to revise national monitoring
programmes in line with IMAP

1

Ecological Objective-EO 5
Eutrophication

2

Ecological Objective-EO 9-Pollution

3

Ecological Objective EO 10 Marine
litter

4

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that
provide a brief explanation on monitoring
is required
arrangements in place (Indicate website/URL link or
If your answer is “No”, please go to
next question
)other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “Yes”, please
update accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that
provide a brief explanation on monitoring
is required
arrangements in place (Indicate website/URL link or
If your answer is “No”, please go to
next question
)other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 122
PART VI

ENFORCEMENT MEASURES.
Please insert the data or tick the appropriate cell or describe the enforcement measures taken

Table VI- ENFORCEMENT MEASURES

Remarks/
Comments

Number of clean
measures
implemented

Number of other
enforcement
measures

Number of
operation
shutdowns

Number of suspensions
of authorizations or
permits

Number of
fines issued
and total
amount

Number of noncompliance cases

Number of
inspections

Enforcement
measures for non-

:compliance with
National legislation and
regulations
implementing the

)Protocol (Article 6
Specific conditions
attached to
authorizations or

)permits (Article 6
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Revised Reporting Format: Section 05- SPA and BD Protocol
IMPLEMENTATION OF THE PROTOCOL FOR THE SPECIALLY PROTECTED AREAS AND BIODIVERSITY

.5

INFORMATION ON THE REPORTING PARTY

.Please provide information on the reporting Party by completing the following table
Contracting Party

)Reporting period (from D/M/Y to D/M/Y
Full name of the institution/s responsible for the SPA and
Biodiversity Protocol
Name of the officer who is the SPÄ/RAC focal point
Mailing address
.Tel
Fax
Email
Contact point for the national report, if any
Full name of the institution
Mailing address
.Tel
Fax
Email
Signature of the SPA/RAC Focal Point
Date of submission
Organizations/bodies/agencies providing information for the compilation of the report

.Please provide information on the preparation of this report, including, where appropriate, stakeholders involved and material used, by completing the following table/s
Full name of the institution

)Name of the contact point (optional
Mailing address
.Tel
Fax
Email
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II – REPORTING FORMAT TO BE COMPLETED

LEGAL AND REGULATORY MEASURES .1
)SPECIALLY PROTECTED AREAS (SPAs .2
)SPECIALLY PROTECTED AREAS OF MEDITERRANEAN IMPORTANCE (SPAMIs .3
ENDANGEREDANDTHREATENED SPECIES .4
MONITORING .5
ENFORCEMENT MEASURES .6
)IMPLEMENTATION OF REGIONAL ACTIONS PLANS(RAPs .7
)Action Plan for the conservation of Cartilaginous Fishes (Chondrichthyans) in the Mediterranean Sea (Decision IG 21/4

.1

)Updated Action Plan concerning Species Introductions and Invasive Species in the Mediterranean Sea (Decision IG. 22/12
)Updated Action Plan for the Conservation of Cetaceans in the Mediterranean Sea (Decision IG. 22/12
)Action Plan for the conservation of Marine Vegetation in the Mediterranean Sea (Decision IG 20/6

.2

)Action Plan for the conservation of Bird Species listed in Annex II of the SPA/BD Protocol in the Mediterranean (Decision IG 21/4

.5

Action Plan for the management of the Mediterranean Monk Sea

.6

)Action Plan for the conservation of Mediterranean Marine Turtles (Decision IG 21/4

.7

)Updated Action Plan for the conservation of the Coralligenous and Other Calcareous Bio-concretions in the Mediterranean Sea (Decision IG. 22/12

.8

Action Plan for the conservation of Habitats and Species associated with seamounts, underwater caves and canyons, aphotic engineering benthic invertebrates and chemo-synthetic
)phenomena, in the Mediterranean Sea (Dark Habitats Action Plan) (Decision IG 21/4

.9

.3
.4
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PART I

LEGAL AND REGULATORY MEASURES

Question 1: Has the Party, in accordance with Article 14 of the Barcelona Convention, adopted legislation implementing the provisions of the SPA and Biodiversity Protocol
?listed in Table I below
Table I - LEGAL AND REGULATORY MEASURES

If your answer is “No”, please go
to next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

Yes

No

Description of the obligations

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference

Designation of the terrestrial areas
(including wetlands) under their
jurisdiction that are included in the
area to which the SPA and Biological
Diversity Protocol applies

1

Article 2.1

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

SPA BD
Protocol
related
Article

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide title, date of enactment and a summary of the
is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other
If your answer is “No”, please go
to next question
)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

125

Protection, preservation and
management in a sustainable and
environmentally sound way of areas
of particular natural or cultural
value, notably by the establishment
of specially protected areas

2

Article 3.1.a

Yes

Under
development

No

Not
applicable

Please tick the box that applies

Policy
framework

Please tick all that apply

Regulatory
framework

)(please tick the box that applies

Financial
resources

Status

Administrative
management

Difficulties/Challenges

Technical
Guidance
Capabilities

Changes in the information
provided in the previous report
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If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

3

Article 3.1.b

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Compilation of an inventory of
the components of marine
and coastal biodiversity

4

Article 3.3

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Protection, preservation and
management of endangered or
threatened flora and fauna
species

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

5

Article 3.4

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Formulation of a national
strategy and action plan to
protect the components of
marine and coastal biodiversity

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

Taking into consideration, in the
planning process leading to decisions
on projects and activities that could
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
significantly affect protected areas,
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other species and their habitats, of possible
direct or indirect, immediate or long)reference
term, impact, including the cumulative
If your answer is “No”, please in the column
impact of projects and activities on
difficulties/challenges, tick all that apply
habitats

Article 3.5

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

6

7

Article 17

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Monitoring the components of
marine and coastal biodiversity
and those processes and
categories of activities which
have or are likely to have a
significant adverse impact on
them
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PART II SPECIALLY PROTECTED AREAS

Question 2: Has the Party established specially protected areas and taken necessary measures for their protection and the implementation of their management
?plans
Table II – MEASURES TO PROTECT SPAs

Yes

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

Setting up of protected areas that
come within the Protocol’s
geographical coverage

1

Article 3.1.a

If your answer is “No”, please go
to next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

SPA BD
Protocol
related
Article

Description of the obligations

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide further information (Indicate website/URL link
is required
If your answer is “No”, please go
)or other reference
to next question
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
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Prohibition of the dumping and any
discharge likely to directly or
indirectly harm the integrity of
specially protected areas

2

Article 6.b

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

No

Yes

Under
development

No

Not applicable

Please tick the box that applies

Policy
framework

Please tick all that apply

Regulatory
framework

)(please tick the box that applies

Financial
resources

Status

Administrative
management

Difficulties/Challenges

Technical
Guidance
Capabilities

Changes in the information
provided in the previous report
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If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URLlink

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

)or other reference

Regulation of the introduction of
any species not indigenous to the
specially protected area or of
genetically modified species

3

Article 6.c

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

4

Article 6.d

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Regulation of the passage of
ships and all stopping or
anchoring in the specially
protected areas’ extension zone

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

5

Article 6.e

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

Regulation of scientific research
in the specific protected area
6

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Prohibition and regulation of all
activities involving taking of species.
(i.e. fishing, hunting, taking of animals and
harvesting of plants and their destruction,
as well as trade in animals, parts of animals,
plants and parts of plants)which
originate in specially protected areas

Article 6.f

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

7

Article 6.g

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Regulation or prohibition of all
exploration activities or activities
that involve modifying the soil or
subsoil of the land part, of the
seabed or of its subsoil in the
specially protected areas
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If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URLlink
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

129

Traditional subsistence and
cultural activities of local
populations taken into account
when formulating protective
measures for Specially Protected
Areas

8

Article 6.h

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

9

Article 18

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Regulation and if necessary
prohibition of any other activity
likely to have an adverse impact
on the specially protected areas.
These include activities that may
harm or disturb the species or
that might endanger the state of
conservation of the ecosystems
or species or might impair the
natural or cultural characteristics
of the Specially Protected Area
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Table III - LIST OF SPAs WITHIN THE PROTOCOL´S GEOGRAPHICAL COVERAGE

Management plan
Under
development

NO

Date of
adoption

Main ecosystems,
species and their
habitats

Surface
(marine,
terrestrial,

Coordinates

Jurisdiction

Category

Date of
establishment

Name of the SPA

.No

)wetland
N

N+1
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Table IV - MANAGEMENT OF SPAs

If your answer is “No”, please go
to next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

SPA BD
Protocol
related
Article

Yes

Management Plan elements

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference

Adoption of planning, management,
supervision and monitoring
measures for Specially Protected
Areas

1

Article 7.1

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

No

Yes

Under
development

No

Not applicable

Please tick the box that applies
Policy
framework

Please tick all that apply
Regulatory
framework

)(please tick the box that applies

Financial
resources

Status

Administrative
management

Difficulties/Challenges

Technical
Guidance
Capabilities

Changes in the information
provided in the previous report

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide further information (Indicate website/URL link
is required
If your answer is “No”, please go
)or other reference
to next question
If your answer is “No”, please in the column

2

Programmes for the observation
and scientific monitoring of changes
in the Protocol Areas' ecosystems
and of the impact of human activities

3

Article 7.2.a

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Elaboration and implementation of a
management plan for each Specially
Protected Area

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide further information (Indicate website/URL link
is required
If your answer is “No”, please go
)or other reference
to next question
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that
is required
If your answer is “No”, please go
to next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL

)link or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

131

Measures for the involvement of
local communities in the
process of managing the
protected areas

4

Article 7.2.c

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Article 7.2.b

difficulties/challenges, tick all that apply

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 132

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide further information (Indicate website/URL link
is required
If your answer is “No”, please go
)or other reference
to next question
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go
to next question

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide further information (Indicate website/URL link
is required
)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Appropriate training for the
technical managers and other
qualified staff of SPAs

6

Article 7.2.d

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Funding mechanisms for
managing and promoting the
protected areas or incomegenerating activities that are
compatible with the protection
measures

5

7

Article 7.2.f

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide further information (Indicate website/URLlink
is required
)or other reference
If your answer is “No”, please go
to next question
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Providing assistance to local
inhabitants to compensate for
the possible adverse impact
which the protection measures
introduced in the SPA might have
on their income
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PART III

SPECIALLY PROTECTED AREAS OF MEDITERRANEAN IMPORTANCE (SPAMIs)

?Has the Party established SPAMIs and taken necessary measures to implement management plans for such areas

Question 3:

Table V – ESTABLISHMENT OF SPAMIs

Yes

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

Setting up of Specially Protected
Areas of Mediterranean Importance

)(SPAMIs

1

Article 3.1.a

If your answer is “No”, please go
to next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

SPA BD
Protocol
related
Article

Description of the obligations

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide further information (Indicate website/URL link
is required
If your answer is “No”, please go
)or other reference
to next question
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

10

Elaboration and implementation of a
management plan for each SPAMI

2

Article 7.2.a

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

No

Yes

Under
development

No

Not applicable

Please tick the box that applies

Policy
framework

Please tick all that apply

Regulatory
framework

)(please tick the box that applies

Financial
resources

Status

Administrative
management

Difficulties/Challenges

Technical
Guidance
Capabilities

Changes in the information
provided in the previous report
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?Are there changes in the status of SPAMIs

Question 4:

Table VI – LIST OF SPAMIs AND RELATED DATA

Reasons for
changes

Change of legal
status

Change of
delimitation

Management plan
In
process

NO

Date of
adoption

Jurisdiction
High
seas
To be prefilled in by
SPA/RAC

Adjacent
water

National

To be pre-filled in To be pre-filled
by SPA/RAC in by SPA/RAC

Surface

Dates of
establishment
and inclusion

To be prefilled in by
SPA/RAC

To be pre-filled in by
SPA/RAC

Coordinates

To be pre-filled
in by SPA/RAC

Name ofthe
SPAMI

.No

Albania AL1.
Karaburun Sazan
National Marine Park

1

Algeria DZ1.Banc des
Kabyles Marine Reserve

2

Algeria DZ2.Habibas
Islands

3

Cyprus CY1. LaraToxeftra Turtle Reserve

4

France FR1 Port Cross
National Park

5

France FR2 Natural
Reserve of Bouches of
Bonifacio
France FR3 The Blue
Coast Marine Park

6

France FR4 The Embiez
Archipelago-Six Fours

8

Italy IT1 Plemmirio
Protected Areas

9

Italy IT2 Marine
Protected Area of
Portofino
Italy IT3 Miramare
Marine Protected Area

10

Italy IT4 Tavolara-Punta
Coda Cavallo Marine
Protected Area
Italy IT5 Marine
Protected Area of Torre
Guaceto

12

7

11

13
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Italy IT6 Marine
Protected Area Punta
Campanella
Italy IT7 Marine
Protected Area of Capo
Caccia-Isola Piana

14

Italy IT8 Porto Cesareo
Marine Protected Area

16

Italy IT9 Capo Carbonara
Marine Protected Area

17

Italy IT10 Marine
Protected Area of
Penisola del Sinis
Lebanon LB1 Palm
Islands Nature Reserve

18

Lebanon LB2 Tyre Coast
Nature Reserve

20

Morocco MA1 AlHoceima National Park

21

Spain ES1 Maro-Cerro
Gordo Cliffs

22

Spain ES2 Archipielago
of Cabrera National Park

23

Spain ES3 Natural Park
of Cabo de Gata-Nijar

24

Spain ES4 Natural Park
of Cap de Creus

25

Spain ES5 Sea Bottom of
the Levante of Almeria

26

Spain ES6 Alboran Island

27

Spain ES7 Columbretes
Islands

28

Spain ES8 Medes Islands

29

Spain ES9 Mar Menor

30

15

19
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Tunisia TN1 La Galite
Archipelago

31

Tunisia TN2 Kneiss
Islands

31

Tunisa TN3 Zembra and
Zembretta National
Park

32

France, Italy and
Monaco Int1 Pelagos
Sanctuary for the
Conservation of Marine
Mammals

34
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Table VII – IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT PLANS (Annex I to the Protocol)

Difficulties/Challenges

Implementation of Protection measures

No.of
SPAMI

Policy framework

Regulatory
framework

Financial
resources

Administrative
management

Technical Guidance
and Capabilities

Please tick all that apply
Activities in the zone Any activity or act
surrounding the area likely to harm or
disturb the
species/ecosyste
ms/natural, cultural
or aesthetics
characteristics of
the SPAMI

Introduction and
reintroduction of
any species into
the SPAMI

Monitoring
programme
implemented

Dumping and
releases of
wastes/other
substances
likely to
impair the
integrity of
the SPAMI

1

34
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PART IV

ENDANGERED AND THREATENED SPECIES

?Has the Party implemented measures to protect and conserve endangered and threatened species as indicated in Table VIII

Question 5:

Table VIII - MEASURES TO PROTECT ENDANGERED AND THREATENED SPECIES

Yes

SPA BD
Protocol
related
Article

If your answer is “Yes”, fill out the Table IX below as
appropriate

Drawing up of a list of endangered
or threatened species of fauna and
flora and identification of their
distribution in the zones subject to
Party's jurisdiction

1

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Management of species of fauna and
flora, listed in Annexes II and III to the
If your answer is “Yes”, please
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please Protocol , to ensure their favourable
update accordingly
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide further information (Indicate website/URL link
state of conservation
is required
If your answer is “No”, please go
)or other reference
to next question
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Article 11.2

If your answer is “No”, please go
to next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

Description of the obligations

2

Article 11.2
Article 12.1

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

No

Yes

Under
development

No

Not applicable

Please tick the box that applies

Policy
framework

Please tick all that apply

Regulatory
framework

)(please tick the box that applies

Financial
resources

Status

Administrative
management

Difficulties/Challenges

Technical
Guidance
Capabilities

Changes in the information
provided in the previous report
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If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URLlink

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Controlling and where
appropriate prohibiting the
disturbance of protected wild
fauna, particularly during the
period of breeding, incubation,
hibernation or migration

Establishment of bilateral or
multilateral cooperation
(including agreements) to
protect and restore the
population of migrant species in
the area where the Protocol is
applied

Article 11.3.a
Article 12.2
4

Article 11.3.b

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

3

5

Article 11.4

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

Regulating and where
appropriate prohibiting all forms
of destruction and disturbance of
protected species of flora,
particularly those listed in Annex
II to the Protocol

Formulation and adoption of
measures and plans concerning
ex situ reproduction, particularly
in captivity, of protected fauna
and the growing of protected
flora

6

Article 11.5
Article 12.2

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

7

Article 11.6

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Controlling and, where
appropriate, prohibiting the
taking, possession or killing, the
commercial trade, the transport
and the exhibition for
commercial purposes of
protected species of fauna,
particularly those listed in Annex
II to the Protocol
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If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information of the species
concerned, the reasons for the exception and the
quantities and beneficiaries (Indicate website/URL

)link or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL

)link or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Taking steps to deal with the
deliberate or accidental
introduction into the wild of nonindigenous or genetically
modified species and prohibiting
those that may have harmful
impacts on the ecosystems
habitats or species

8

Article 12.6

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

9

Article 13

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Granting of exceptions, to the
prohibitions prescribed for the
protection of the species listed in
the Annexes to the Protocol for
scientific, educational, or
management purposes necessary
to ensure the survival of the
species
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Table IX – MEASURES TO PROTECT SPECIES,PER EACH SPECIES

Comments/remarks

Introduction of
species or
genetically
modified
species

Exemption
granted

Ex situ
protection
measures

Sub-regional
cooperation for
migrants
species

Party‘s list of
endangered/threatened
animals and plants

List of species as per
the Annexes to the
Protocol

.No

For each species, (
tick the box that

)applies
Posidonia Oceanica

N

Xiphias gladius

N+1
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MONITORING

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go
to next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, please update
accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

No

Under
development

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide a brief explanation on monitoring
arrangements in place (Indicate website/URL link or

Implementation of quality status
monitoring and Integrated

)Monitoring and Assessment (IMAP

1

)other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
2

Ecological Objective-EO 2 Nonindigenous species

3

Ecological Objective -EO 3 Harvest of
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and he If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide a commercially exploited fish and
shellfish
type of attention or assistance that is required
brief explanation on monitoring arrangements in place

4

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that
is required
If your answer is “No”, please go
to next question

If your answer is “No”, please go
to next question

Monitoring requirements

Ecological Objective-EO 1
:Biodiversity

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Not applicable

Yes

Policy

No

framework

Please tick the box that applies

Regulatory
framework

Please tick all that apply

Financial
resources

)(please tick the box that applies
Administrtive
management

Status

Capabilities

Difficulties/Challenges

Technical
Guidance

Changes in the information
provided in the previous report

Yes

PART V

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and he
type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide a brief explanation on monitoring
arrangements in place (Indicate website/URL link or

)other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide a brief explanation on monitoring
arrangements in place (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

)(Indicate website/URL link or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and he If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide a
type of attention or assistance that is required
brief explanation on monitoring arrangements in place

)(Indicate website/URL link or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Ecological Objective EO 6 Sea-floor
integrity

5
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PART VI ENFORCEMENT MEASURES
Table XI – ENFORCEMENT MEASURES

Remarks/Comments

Number of
other
enforcement
measures

Number of
fines issued
and total
amount

Number of
noncompliance
cases

Number of
inspections

:Enforcement measures for non-compliance with

:Article 6.g
Prohibition and regulation of all activities involving taking of
species (i.e. fishing, hunting, taking of animals and harvesting
of plants and their destruction, as well as trade in animals,
parts of animals, plants and parts of plants) which originate in
specially protected areas
:Article11.3.a
Controlling and, where appropriate, prohibiting the taking,
possession or killing, the commercial trade, the transport and
the exhibition for commercial purposes of protected species of
fauna, particularly those listed in Annex II to the Protocol
Article 11.3.b
Controlling and where appropriate prohibiting the disturbance
of protected wild fauna, particularly during the period of
breeding, incubation, hibernation or migration
Article11.5
Regulating and where appropriate prohibiting all forms of
destruction and disturbance of protected species of flora,
particularly those listed in Annex II to the Protocol
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PART VII IMPLEMENTATION OF REGIONAL ACTIONS PLANS (RAPs)
Table XII–IMPLEMENTATION OF RAPs

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

Regional Plan Requirements :
Measures taken

Yes

No

Under
development

Not applicable

Policy
framework

Please tick the box that applies

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URLlink

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Formalize/reinforce synchronous
submission of catch, bycatch and
discard data to both scientific
and management bodies, and
annually to the General Fisheries
Commission for the
Mediterranean (GFCM)-Timeline:
every year from 2014 to 2019

Establish strict legal protection
for species listed in Annex II and
If your answer is “Yes”, please
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please GFCM Recommendation through
update accordingly
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide further information (Indicate website/URL link national laws and regulations –
is required
Timeline: as soon as possible
If your answer is “No”, please go
)or other reference
to next question
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that
is required
If your answer is “No”, please go
to next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL

)link or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Support GFCM finning
prohibition by enacting national
regulations and monitoring their
implementation and
enforcement-Timeline: as soon
as possible

)(COP Decision IG 21/4

If your answer is “No”, please go
to next question

Please tick all that apply

RAP for the conservation of Cartilaginous Fishes (Chondrichthyans)

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Status of implementation

Regulatory
framework

Yes

Administrative
management

No

Technical
Guidance
Capabilities

)applies

Difficulties/Challenges

Financial
resources

Changes in the information
provided in the previous report
(please tick the box that
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)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

Comply with obligations under GFCM
Recommendations to collect and
submit data on pelagic shark

.catches
Timeline: as soon as possible_
Improve programmes for the
collection and reporting of data from
coastal fisheries-Timeline: as soon as
possible

Monitor Critically Endangered,
Endangered and endemic species –
Timeline: from 2014 to 2019

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Increase compliance with obligations
to collect and submit species-specific
commercial catch and bycatch data
to FAO and GFCM, including through
increased use of observers-Timeline:
from 2014 to 2015

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Submit to the GFCM annual Shark
Assessment Reports describing all
national target and/or bycatch
fisheries-Timeline: every year

Develop and adopt (where these do
not exist) national Shark Plans and
specific regulations for fisheries
exploiting chondrichthyans, whether
target or bycatch-Timeline: as soon
as possible

)(COP Decision IG 21/4

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

RAP for the conservation of Cartilaginous Fishes (Chondrichthyans)

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Complete and disseminate
inventories of critical habitats
(mating, spawning and nursery
grounds)-Timeline: 2015
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Set up a mechanism to promote and
coordinate the actions listed in

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

Conduct a baseline study to feed the
Marine Mediterranean Invasive
_Timeline: 2)Species (MAMIAS
2017
Development of programmes for
data collection and monitoring
Timeline: 2017

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

Launch the procedures for enacting
or strengthening national legislation
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
governing the control of alien species
further information (Indicate website/URL link or other
introduction Timeline: 2017

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

-Timeline: 1paragraph 22 of the RAP
2016

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

)(COP Decision IG 22/12

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

RAP concerning Species Introductions and Invasive Species

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Develop programmes to raise the
awareness of the general public and
target groups, including decisionmakers, concerning the risks
associated with species introduction
Timeline: 2017

Paragraph 22 of the Action Plan lists the following actions: (1) compiling an inventory of introduced species and ass essing their pathways of introduction; (2) cooperating with SPA/RAC and supporting regional initiatives, in particular suppor ting and 1
updating MAMIAS; (3) establishing a directory of relevant specialists and organisations; (4) setting up a group of experts who will be responsible for assessing all relevant issues; regarding introduction, spatial distribution, pathways of introduction,
and impacts of alien species, and analysing risks and possible consequences, in close consultation with the other Parties and relevant International Organisations, (5) developing relevant training programmes; (6) strengthening and where necessary
setting up systems to control the intentional import and export of alien marine species; (7) developing and implementing risk-assessment techniques; (8) promoting relevant scientific research; (9) cooperating with the concerned authorities in
neighboring states regarding the detection of introduced species and risk assessment; (10) participating in international initiatives on invasive species; (11) promoting citizen science initiatives to support the monitoring of invasive species; and (12)
developing programmes to raise the awareness of the general public and target groups, including decision-makers, concerning the risks associated with species introduction
Paragraph 19 of the Action Plan specifies the points to be included in the study:(1) an inventory of all alien species in their territorial waters; (2) for each species: the year of first record, the pathway of introduction (together with the level of certainty 2
in assessing the pathway: direct evidence, most likely, possible), and the state of the population;(3) georeferenced records of alien species presence and the date of each record; (4) studies on the impact of the alien species at national level; and (5)

.any relevant documentation
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On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

Optimize synergies with international
agreements and organizations
dedicated to bird conservation_
Timeline: from 2014 to 2019

Organize specific training courses and
workshops in coordination/synergy
with international and/or national
NGOs_ Timeline: from 2014 to 2019

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

Establishment / support of research
and monitoring programs to fill gaps in
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
the knowledge of threatened species
further information (Indicate website/URL link or other
in partnership with other
)reference
organizations –Timeline: from 2014 to
2019
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Establishment and implementation of
National Action Plans for the
conservation of endangered and
threatened bird species in the
Mediterranean –Timeline: from 20142019
Identification of areas of important
for birds on land and at sea
(mapping of breeding, feeding,
molting and wintering areas)Timeline: from 2014 to 2019
Legal establishment of Protected
Areas with adequate management
plans at breeding sites-Timeline: by
2019

)(COP Decision IG 21/4

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

RAP for the conservation of Bird Species

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Protect legally all bird species listed in
Annex II to the SPA/BD ProtocolTimeline: by 2019
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If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

Ratify the ACCOBAMS Agreement
and implement its Resolutions and
Recommendations of relevance for
the Mediterranean Sea

Ensure that cetaceans are covered,
at national level, by appropriate
regulation measures providing for
the elimination of deliberate killing
and for the mitigation of the
adverse impacts from their

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

Ensure, through regulation or
other appropriate approaches,
that whale-watching activity is
environmentally sound and
sustainably conducted

Undertake the comprehensive
survey of abundance and
distribution of cetaceans being
planned by ACCOBAMS

-)(ACCOBAMS Survey initiative
Assess the cetacean bycatch and
depredation in their fisheries and
adopt mitigation measures

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Pursue the development and the
implementation of a basin-wide
strategy for underwater noise
monitoring in the Mediterranean
under the Ecological Objective 11
of the EcAp process
Development of acoustic mapping
to build a comprehensive picture
of the spatial and temporal
distribution of anthropogenic
noise sources, in particular for the
noise hotspot areas identified in

-the Mediterranean by ACCOBAMS

)(COP Decision IG 22/12

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

RAP for the conservation of Cetaceans

-interactions with human activities

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly
If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

.sectors
Establish a list of marine areas
under its jurisdiction identified as
of special importance for
cetaceans

)(COP Decision IG 22/12

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Promote awareness of the
anthropogenic noise impacts on
cetaceans, targeting in particular
decision makers, key players in the
industry organisations and the
stockholders in the shipping

RAP for the conservation of Cetaceans
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On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

Implement targeted mapping and
inventorying actions (Annex II species,
priority sites). Timeline: from 2012

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

Establish a programme for setting up
monitoring networks for the main
marine plant assemblages at national
and regional level. Timeline: as soon as
possible

Set up and/or extend their networks for
follow-up of plants in the
Mediterranean. Timeline: from 2013

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Make theoretical probable distribution
maps for the main plant assemblages.
Timeline: as soon as possible

)reference

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

Set up a programme for making national
inventories on macrophyta species,
with staggered planning according to
the regions’ priorities. Timeline: from
2012

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Create MPAs to conserve marine
vegetation: Timeline: as soon as
possible

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

To develop short, medium and long
term action plans according to national
and regional priorities. Timeline: from
2012

)(COP Decision IG 20/6

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

RAP for the conservation of Marine Vegetation

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Take new vegetation species in Annex II
to the SPA/BD Protocol into account:
Timeline: as soon as possible
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Has the Party given the monk seal
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

For fishing, does the Party explicitly
ban the use of dynamite, the carrying
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
of firearms on boats, and all fishing
provide further information (Indicate website/URL link
techniques that can endanger monk
)or other reference
?seals
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If the Party still has breeding monk seal
populations, have measures been
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
taken to isolate monk seals from any
provide further information (Indicate website/URL link
?human activity
)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
In the Party's territory, have SPAs been
created to conserve monk seal populations
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
?or their potential habitats
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference

Has the Party established a list of
breeding caves and other habitats that
are of importance for monk seal

?conservation

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Has the Party carried out
programmes for data collection on

?the monk seal

)(1985 COP Decision

If your answer is “No”, please go to
next question

?protection status

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

RAP for the conservation of the Monk Seal

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URLlink

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

?conservation
Does the Party have an action plan for
the conservation of monk seal and its

?potential habitats

Monk Seal

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

)COP Decision 1985(

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Has the Party developed programmes
for awareness raising, information and
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
training concerning monk sea

RAP for the conservation of the
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On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

Enforce legislation to eliminate
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please deliberate killing. Timeline: as soon as
possible
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Habitat protection and management
(nesting, mating, feeding, wintering
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please and key migration passages). Timeline:
provide further information (Indicate website/URL link
as soon as possible
)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Setting up and implementing
management plans. Timeline: from
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
2014 to 2019
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

Restoration of damaged nesting
habitats. Timeline: from 2014 to 2019

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

Fishing regulations (depth, season,
gear) in key areas. Timeline: from 2014
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
to 2019
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

30
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If your answer is “Yes”, please
update accordingly

RAP for the conservation of Mediterranean Marine Turtles

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Protection of turtles–general species
protection. Timeline: as soon as
possible
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Setting up and/or improving operation of Rescue
Centers. Timeline: as soon as possible
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

Identification of new mating, feeding and
wintering areas and key migration passages.
Timeline: from 2014 to 2019

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

Elaboration and execution of cooperative
research projects of regional importance
aimed at assessing the interaction between
turtles and fisheries. Timeline: from 2014 to
2019

Tagging and genetic analysis (as appropriate).
Timeline: from 2014 to 2019

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Modification of gear, methods and strategies.
Timeline: from 2014 to 2019

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Setting up and/or improving long-term monitoring
programmes. Timeline: from 2014 to 2019

RAP for the conservation of Mediterranean Marine Turtles

If your answer is “Yes”, please update
accordingly
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Setting up stranding networks.
Timeline: as soon as possible
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

Public awareness and Information
campaigns in particular for fishermen
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link and local populations. Timeline: from
2014 to 2019
)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Training courses. Timeline: from 2014
to 2019
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Elaboration of National Action Plans
and assessment of progress in
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please implementation. Timeline: from 2014
provide further information (Indicate website/URL link
to 2019
)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
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On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

RAP for the conservation of Mediterranean Marine Turtles

If your answer is “Yes”, please update
accordingly
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)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

Identify and assess proven pressures
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please on each of the various types of habitat
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Revise the reference list of types of
marine habitat for the selection of sites
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please for inclusion in the national inventories
provide further information (Indicate website/URL link
of natural sites of conservation
)or other reference
interest, in order to take account of
dark assemblages
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Revise the list of endangered or
threatened species in order to take
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
account of dark assemblages species
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Promote the identifying of areas of
interest for the conservation of dark
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
assemblages in the Mediterranean and
provide further information (Indicate website/URL link
Carry out concerted actions in national
)or other reference
and/or cross-border sites
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Finalise the implementing of MPAs in
already identified sites at national level
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
and outside waters that lie within
provide further information (Indicate website/URL link
national jurisdiction
)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

)(COP Decision IG 21/4

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

Dark Habitats Action Plan

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Making a summary of knowledge of
dark populations and their distribution
around the Mediterranean in the form
of a geo-referenced information
system
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Propose the creation of new MPAs
On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
further information (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

Extent existing MPAs to integrate
nearby sites that host dark
assemblages

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

Introduce national legislation to reduce
negative impacts

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

Integrate taking dark assemblages into
account within impact studies
procedures

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

Step up awareness and information
about dark assemblages with the
various actors

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Implement monitoring systems

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
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If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Dark Habitats Action Plan

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “No”, please go to next
question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

Promote research programs on
coralligenous assemblages and maerl
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
beds. Timeline: 2016
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide further information (Indicate website/URL link

)or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Develop and implement legislation
initiatives for the conservation of
coralligenous assemblages. Timeline:
ongoing

Coordinate the design of an Integrated
Monitoring and Assessment Program
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
for the assessment of the state
provide further information (Indicate website/URL link
coralligenous/maërl assemblages in
)or other reference
view to be included the assessment of
If your answer is “No”, please in the column
.the state of the Mediterranean
difficulties/challenges, tick all that apply
Timeline: 2016

)(COP Decision IG 22/12

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

Improve habitat modeling methods
could provide new predictive models
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide on coralligenous distribution and guide
further information (Indicate website/URL link or other
cost-effective field surveys for data
)reference
acquisition. Timeline: 2017

RAP for the conservation of Coralligenous and Other Calcareous Bio-concretions
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Revised Reporting Format: Section 06- Offshore Protocol
IMPLEMENTATION OF THE PROTOCOL FOR THE PROTECTION OF THE MEDITERRANEAN SEA AGAINST POLLUTION RESULTING FROM EXPLORATION .6
)AND EXPLOITATION OF THE CONTINENTAL SHELF AND THE SEA BED AND ITS SUBSOIL (OFFSHORE PROTOCOL
INFORMATION ON THE REPORTING PARTY - I
Contracting Party

)Reporting period (from D/M/Y to D/M/Y

Name of the institution/s responsible for the implementation
of the Offshore Protocol
Name of the officer who is the Focal Point for the Offshore
Protocol
Mailing address
.Tel
Fax
Email
Contact point for the national report, if any
Full name of the Institution
Mailing address
.Tel
Fax
Email
Signature of the Protocol’s Focal Point
Date of submission
Organizations/bodies/agencies providing information for the compilation of report
Please provide information on the preparation of this report including, where appropriate, stakeholders involved and material used, by completing the following
.table
Full name of the institution

)Name of the contact point (optional

Mailing address
.Tel
Fax
Email
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REPORTING FORMAT TO BE COMPLETED - II

LEGAL AND REGULATORY MEASURES

.1

PERMITS AND QUANTITIES

.2

INVENTORY OF OFFSHORE INSTALLATIONS

.3

ENFORCEMENT MEASURES

.4
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PART I

LEGAL ANDREGULATORYMEASURES

Question 1: Has the Party, in accordance with Article 14 of the Barcelona Convention, adopted legislation implementing the provisions of
?the Offshore Protocol as listed in Table I
Table I – LEGAL AND REGULATORYMEASURES

Offshore
Protocol
related
Article

Yes

No

Under development

Not applicable

Policy
framework

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

Description of the obligations

Exploration and
exploitation
offshore activities subject to prior
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
authorization issued by the national
provide title, date of enactment and a summary of the
competent authority in accordance
relevant provisions (Indicate website/URL link or other
with Articles 5 and 6 and the criteria
)reference
set forth in Annex IV

1

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
Obligation upon operators to use the
best available, environmentally
If your answer is “Yes”, please
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
effective and economically
update accordingly
difficulties/challenges and he type of attention or assistance that provide title, date of enactment and a summary of the
appropriate techniques in order to
is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other
If your answer is “No”, please go
minimize the risk of offshore
to next question
pollution
)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Articles 4., 5 and 6
Annex IV
Granting of authorizations

If your answer is “No”, please go
to next question

Please tick the box that applies

2

Article 8
BAT and BEP

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Please tick all that apply

Regulatory
framework

Yes

Status

Financial resources

No

Technic al Guidance
Capabilities

)applies

Difficulties/Challenges

Administ rative
management

Changes in the information
provided in the previous report
(please tick the box that
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If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

3

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Disposal of harmful and noxious
substances and materials listed in
Annex II to the Protocol is subject
to a prior special permit from the
competent national authority in
conformity with the criteria set
forth in Annex III to the Protocol
Disposal of harmful and noxious
substances and materials that are
not listed in Annexes I and II to the
Protocol is subject to a prior
general permit from the
competent national authority in
conformity with the criteria set
forth in Annex III to the Protocol
Use and storage of offshore
chemicals is approved by the
competent national authority on
the basis of the Chemical Use
Plan

4

5

6

Article 9
Harmful or noxious substances and materials

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Prohibition of disposal of harmful
and noxious substances and
materials listed in Annex I to the
Protocol
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If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go
to next question

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

7

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Use and disposal of drilling fluids
and cuttings in accordance with
the provisions of Annex V B to
the Protocol

8

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Discharge of sewage prohibited
with the exception of those cases
provided for in Article 11.1 of the
Protocol

9

Article 11
Sewage

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

163

Prohibition of disposal into the
Protocol area of all plastics, such
as synthetic ropes , synthetic
fishing nets and plastic garbage
bags and all non- biodegradable
garbage, including paper products,
rags, galls, metal, bottles,
crockery, dunnage, lining and
packing materials

10

Disposal of food waste to take
place as far away as possible from
land in accordance with
international rules and standards

11

Article 12
Garbage

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Article 10
Oil and Oily Mixtures and Drilling Fluids and
Cuttings

Page163
Disposal of oil and oily mixtures
in accordance with the provisions
of Annex V A to the Protocol

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please update
accordingly

If your answer is “No”, please go
to next question

13

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Contingency Plan in accordance
with Annex VII to the Protocol
required to the operator by the
competent national authority

14

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Establishment of environmental
and compliance monitoring
programmes and activities

15

Obligation upon operators to remove
disused offshore installations and
pipelines in accordance with the
guidelines and standards adopted by
the competent international
organization

16

Adoption of special measures to
prevent, abate, combat and control
pollution in specially protected areas
arising from offshore activities in these
areas

17

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
title, date of enactment and a summary of the relevant

)provisions (Indicate website/URL link or other reference

If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe difficulties/challenges and
he type of attention or assistance that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please provide
title, date of enactment and a summary of the relevant

)provisions (Indicate website/URL link or other reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Article 15
Safety Measures

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

Certificate of safety and fitness
required to the offshore
installation by the competent
national authority

Article 16
Contingency
Planning

If your answer is “No”, please go to
next question

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

12

Article 12
Monitoring

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Article 20
Removal

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and he type of attention or assistance
that is required

Article 21
SPA

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Ensure that operators dispose of
all waste and harmful or noxious
substances and materials in
designated onshore reception
facilities

Article 13
Reception facilities
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PART II

PERMITS AND QUANTITIES
TABLE II. Biennial Summary of Permits and Quantities

Notes 2.8

Brief notes on any
entry in Table II

Disposal at 2.7
Sea Operations
Regulated by
Other Means
Provide
information on
other programs
that also manage
offshore

,operations

Waste 2.6.2
Reporting
Units

Reporting units used by
the permitting authority
for a waste
Depends on
waste
Depends on
dumped
waste
Depends on
dumped
waste
Depends on
dumped
waste

]
]
]

]dumped

[
[
[
[

Total Quantity of 2.6.1
a Waste Category
Actually
Disposed at Sea
Total quantity of a
specific waste that was
actually dumped at the
dump site during the
reporting period

Waste 2.5.2
Reporting Unit

Total Quantity of a Waste 2.5.1
Category Permitted for Disposal at
Sea

Reporting units used
by the permitting
authority for a
specific waste
Depends on
waste
Depends on
dumped
waste
Depends on
dumped
waste
Depends on
dumped
waste

]
]
]

Total quantity of a specific waste that
was permitted for disposal at sea during
the reporting period

[
[
[
[

Total Number 2.4
of New Permits

,

Total of all new Issued
permits
issued, single year valid
permits and valid
multiple year permits
under a "Type of

"Permit

1 Type of Permit 2.2
Waste Category 2.3

Protocol waste 1994
categories vary by

;permit
[
]
category
Specify waste [
]category
Specify waste [
]category
Specify waste [
Specify waste

Permit types are
listed in the
1994 Protocol
Special Permit

1994 2.1
Protocol
Article

Reference to Articles
pertaining to permits
Protocol Article 1994

,

General Permit

Annex II 9.5
Protocol Article 1994
9.6

Force Majeure

Protocol 1994
Article 14.1.a

Minimize Pollution
Permit

Protocol Article 1994
14.1.b

]category

]dumped

.The 1994 Protocol has specific permit categories (e.g. 1994 Protocol Article 9.5 – Special Permits, Article 9.6– General Permits and Article 14.1a –Force Majeure Permit and Article 141.b Permits for the purpose of minimize pollution damage 1
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PART III

INVENTORY OF OFFSHORE INSTALLATIONS

TABLE III -INVENTORY OF OFFSHORE INSTALLATIONS INCLUDING DISUSED INSTALLATIONS

Remarks

Weight Topside

E.g. measures (
taken to not affect
other legitimate
uses of the sea:
navigation, fishing
and the protection
of the marine

)(tonnes

)environment

Weight
Substructure

)(tonnes

Category
(Fixed steel, Floating
concrete, Floating
Steel, Gravity based
concrete, Subsea

)Steel, Others

Primary Production
(Condensate, Gas,

)Oil and Gas, Oil

Current status
(closed down,
decommissioned,
derogation,

)operational

Production Start

Operator
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PART IV

ENFORCEMENT

Table IV – ENFORCEMENT MEASURES

Remarks/
Comments

Number of
clean measures
implemented

Number of
other
enforcement
measures

of

Number
operation
shutdowns

Number of
suspensions of
authorizations
or permits

Number of
fines issued
and total
amount

Number of noncompliance cases

Number of
inspections

Enforcement
measures for
non- compliance

:with
Protocol obligations and
national legislation and
regulations implementing
the Protocol –Article 3 of the
Protocol
Specific conditions
attached to
authorizations or
permits-Article 4 and 5
Provisions regarding to
illegal disposal-Article 9
Provisions regarding
safety measures-Article
15
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Revised Reporting Format: Section 07-Hazardous Wastes Protocol
.7

)عب الحدود (بروتوكول النفايات الخطرة
البوتوكول المتعلق بمنع تلوث البحر األبيض المتوسط بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها ر
تنفيذ ر

I - INFORMATION ON THE REPORTING PARTY

.Please provide information on the reporting Party by completing the following table
Contracting Party

)Reporting period (from D/M/Y to D/M/Y

Name of the Institution/s responsible for the Hazardous
Wastes Protocol
Name of the officer who is the focal point for the Hazardous
Wastes Protocol
Mailing address
.Tel
Fax
Email
Contact point for the national report, if any
Full name of theinstitution
Mailing address
.Tel
Fax
Email
Signature of the Protocol’s Focal Point
Date of submission of the Report
Organizations/bodies/agencies providing information for the compilation of the report

.Please provide information on the preparation of this report including, where appropriate, stakeholders involved and material used, by completing the following table
Full name of the institution

)Name of the contact point (optional

Mailing address
.Tel
Fax
Email
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*REPORTING FORMAT TO BE COMPLETED

II –

LEGAL AND REGULATORYMEASURES .1
GENERATION OF HAZARDOUS WASTES AND OTHERWASTES .2
TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF HAZARDOUS WASTES AND OTHER WASTES .3
DISPOSALS WHICH DID NOT PROCEED AS INTENDED ANDACCIDENTS .4
ENFORCEMENT MEASURES .5
)Note: Questionnaire harmonized to follow the Revised Questionnaire on Transmission of Information (in accordance with Articles 13 and 16 of the Basel Convention*

1
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PART I: LEGAL AND REGULATORY MEASURES
Question 1: Has the Party, in accordance with Article 14 of the Barcelona Convention, adopted legislation implementing the provisions of the
?Hazardous Wastes Protocol as listed in Table I below
Table I - LEGAL ANDREGULATORY MEASURES

Yes

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

National definition of waste used for
the purpose of transboundary
movements of waste

1

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance that provide title, date of enactment and a summary of the
is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other
If your answer is “No”, please go
to next question
)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

National definition of hazardous
waste used for the purpose of
transboundary movements of waste

2

)(b
Wastes Controlled for the Purpose of Transboundary
Movement

If your answer is “No”, please go
to next question

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and the type of attention
or assistance that is required

HW
Protocol
related
Article

Description of the obligations

Article 4.1
Article 3.1(a)

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

No

Yes

Under
development

No

Not applicable

Please tick the box that applies

Policy
framework

Please tick all that apply

Regulatory
framework

)(please tick the box that applies

Financial
resources

Status

Administrative
management

Difficulties/Challenges

Technical
Guidance
Capabilities

Changes in the information
provided in the previous report
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If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

Reduction to a minimum or
where possible elimination of the
generation of hazardous waste

4

5

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and the type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

171

Reduction to a minimum and
possibly elimination of the
transboundary movement of
hazardous waste through bans
on the import of hazardous
waste, and refusal of permits for
export of hazardous waste to
States which have prohibited
their import
Subject to the specific provisions
referred to in Art. 6 para. 4
relating to the transboundary
movement of hazardous waste
through the territorial sea of the
State of transit, prohibition of
the export and transit of
hazardous waste, within the area
under their jurisdiction, to
developing countries

)(b
Wastes Controlled for the Purpose of
Transboundary Movement

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Regulation and control for the
purpose of transboundary
movements of any additional
wastes as hazardous that are not
included in Annex I to the
Protocol

elimination of the /
generation of
hazardous wastes

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
On a voluntary basis, please briefly describe
provide
title, date of enactment and a summary of the
difficulties/challenges and the type of attention or assistance
relevant provisions (Indicate website/URL link or other
that is required
)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Article 4.1
Article 3.1(a)

If your answer is “No”, please go to
next question

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Article 5.2
Reduction

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

3

6

7

Article 5.3
Reduction of the
amount of hazardous
wastes subject to
transboundary
movement

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Article 5.4
Restrictions/prohibitions on
the export and transit of
hazardous wastes

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

National definition of hazardous
wastes cover wastes other than
those listed in Annex I to the
Protocol

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other
that is required
)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

The transboundary movements
of hazardous waste only take
place (within areas beyond the
territorial sea waters) with the
prior written notification of the
State of export and consent of
the State of import, as specified
in Annex IV

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

The transboundary movements
of hazardous waste through the
territorial sea of the State of
transit only takes place with the
prior notification by the State of
export to the State of transit as
specified in Annex IV

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and the type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Restrictions on the export of
hazardous wastes and other
wastes for final disposal (Annex
III. A) in your country

8

9

10

11

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Restrictions on the export of
hazardous wastes and other
wastes for recovery (Annex III.B)
in your country

12

Article. 6.3
Article 6.4
Notification procedure of the transboundary
movement of waste

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Article 5.1
Restrictions on the export/import/transit/ of
hazardous wastes

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Subject to the specific provisions
referred to in Art. 6 para. 4
relating to the transboundary
movement of hazardous waste
through the territorial sea of the
State of transit, prohibition, by
the Parties which are not
Member States of the European
Community of all imports and
transit of hazardous waste

Article 5.4
Restrictions/prohibitions on
the import and transit of
hazardous wastes
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If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

If your answer is “Yes”, please
update accordingly
If your answer is “No”, please go to
next question

13

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
difficulties/challenges and the type of attention or assistance
that is required

If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
provide title, date of enactment and a summary of the
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Restrictions on the import of
hazardous wastes and other
wastes for recovery (Annex IV B)
in your country

14

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

Restrictions on the transit of
hazardous wastes and other
wastes
through
your
country

15

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply
On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

Prevention and punishment by
the national competent authority
or authorities of illegal traffic in
hazardous wastes, including
criminal penalties for all persons
involved in such illegal activities

Article 5.1
Restrictions on the export/import/transit/ of hazardous wastes

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

16

Article 5.5
Article 9

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Restrictions on the import of
hazardous wastes and other
wastes for final disposal (Annex
III. A) in your country

If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

If your answer is “No”, please go to
next question

On a voluntary basis, please briefly describe
If your answer is “Yes”, on a voluntary basis please
difficulties/challenges and the type of attention or assistance provide title, date of enactment and a summary of the
that is required
relevant provisions (Indicate website/URL link or other

)reference
If your answer is “No”, please in the column
difficulties/challenges, tick all that apply

173

17

Article 12
Information to and
Participation to the
Public

If your answer is “Yes”, please
update accordingly

Ensure that adequate
information is made available to
the public and the public ,
whenever possible and
appropriate have an opportunity
to participate
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PART II: GENERATION OF HAZARDOUS WASTES AND OTHER WASTES

)Table II - Wastes other than those listed in Annex I to the Protocol considered or defined as hazardous wastes under domestic legislation (Article 4 1

Transboundary movement
procedure established

Maincharacteristics

Definition

.No

Wastedescription

1
2
X

)Table III - Total amount of generation of hazardous wastes and other wastes (Article 8.2
)Total amount of hazardous wastes and other wastes generated (metric tonnes
2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Total amount of
hazardous wastes under
Article 3.1.a (Annex IA: Y1Y45) generated
Total amount of other
wastes under Article

)3.1.a (Annex IB:Y46-Y47
generated
Total amount of
hazardous wastes under
Article 3.1.b generated
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Table IV: Generation of hazardous wastes and other wastes by Y-categories

CATEGORIES

YEARS
2007

2006

2005

2004

2003

)Waste streams (Annex I to the Protocol

2002

Clinical wastes from medical care in hospitals, medical centres and clinics

Y1

Wastes from the production and preparation of pharmaceutical products

Y2

Waste pharmaceuticals, drugs and medicines

Y3

Wastes from the production of biocides and phytopharmaceuticals

Y4

Wastes from the manufacture of wood preserving chemicals

Y5

Wastes from the production, formulation and use of organic solvent

Y6

Wastes from heat treatment and tempering operations containing cyanides

Y7

Waste mineral oils unfit for their originally intended use

Y8

Waste oils/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsion

Y9

Waste substances containing or contaminated with PCBs, PCTs, PBBs

2007

2006

2005

2004

2003

Y10

Waste tarry residues from refining, distillation and any pyrolytic treatment

Y11

.Wastes from production of inks, dyes, pigments, paints, etc
.Wastes from production resins, latex, plasticizers, glues, etc

Y12

Waste chemical substances whose effects on the environment are not known

Y14

Wastes of an explosive nature not subject to other legislation

Y15

…Wastes from production, formulation and use of photographic chemicals

Y16

Wastes resulting from surface treatment of metals and plastics

Y17

Residues arising from industrial waste disposal operations

Y18

Y13

)Wastes having as constituents (Annex I to the Protocol

2002

175

Metal carbonyls
Beryllium;berylliumcompounds

Y19
Y20

Hexavalentchromiumcompounds

Y21
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2007

2007

2006

2006

2005

2005

2004

2004

2003

2003

2002

2002

Coppercompounds

Y22

Zinccompounds

Y23

Arsenic; arseniccompounds

Y24

Selenium;seleniumcompounds

Y25

Cadmium; cadmiumcompounds

Y26

Antimony; antimonycompounds

Y27

Tellurium;telluriumcompounds

Y28

Mercury; mercurycompounds

Y29

Thallium; thalliumcompounds

Y30

Lead; lead compounds
Inorganic fluorine compounds excluding calciumfluoride

Y31
Y32

Inorganiccyanides

Y33

Acidic solutions or acids in solid form

Y34

Basic solutions or bases in solid form

Y35

)Asbestos (dust and fibres

Y36

Organic phosphorus compounds

Y37

)Wastes having as constituents (Annex I to the Protocol

Organic cyanides

Y38

Phenols; phenolcompounds including chlorophenols

Y39

Ethers

Y40

Halogenated organic solvents

Y41

Organic solvents excluding halogenated solvents

Y42

Any congenor of polychlorinated dibenzo-furan

Y43

Any congenor of polychlorinated dibenzo-p-dioxin

Y44

)Organohalogen compounds other than … (e.g. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44

Y45

Household wastes (Annex I to the

)Protocol

Wastes collected from households

Y46

Residues arising from the incineration of household wastes

Y47
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PART III:TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES OR OTHER WASTES

Table V - Export of hazardous wastes and other wastes
:Total amounts exported
Total amount of hazardous wastes under Article 3.1.a Annex IA(Y0-Y45) exported …………………………….in metric tons
Total amount of hazardous wastes under Article3.1.a Annex IB(Y46-Y47) exported ………………………… in metric tons
in metric tons

Total amount of hazardous wastes or other wastes exported

Hazardous characteristic
s
)Annex II(

Other information

Recovery
operation
(Annex IIIB R

)Code

Final disposal
operation
(Annex IIIA D

)Code

Country of
4
destination

Country/countries of
4
transit

Amount
exported
(metric

Characteristics

)tons

3

'H
code

Category of waste
Annex I

UN
3

class

3

1

Waste streams/
having wastes as
2
constituents

Y code

.The Y code must be specified or, if none is applicable, the waste streams/having wastes as constituents
.Not required to fill in if the Y-code has been specified
.Optional to fill in
.Use ISO codes as in the attached list
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1
2
3
4
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Table VI - Import of hazardous wastes and other wastes

:Total amounts imported
Total amount of hazardous wastes under Article 3.1.a Annex IA(Y0-Y45) imported …………………………….in metric tons
Total amount of hazardous wastes under Article3.1.a Annex IB(Y46-Y47) imported ………………………… in metric tons
in metric tons

Recovery
operation
(Annex IIIB R

)Code

Final
disposal
operation
(Annex IIIA D

Total amount of hazardous wastes or other wastes imported

Other information

Hazardous
characteristics
)Annex II(

Country of
4
origni

3

Country/countries of
4
transit

Amount
imported
(metric

)tons

Characteristics

Category of waste

'H
code

Annex I
3

UN
class

3

1

Waste streams/ having
2
wastes as constituents

Y code

)Code

.The Y code must be specified or, if none is applicable, the waste streams/having wastes as constituents
.Not required to fill in if the Y-code has been specified
.Optional to fill in
.Use ISO codes as in the attached list

1
2
3
4
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PART IV. DISPOSALS WHICH DID NOT PROCEED AS INTENDED AND ACCIDENTS

Table VII: Disposals which did not proceed as intended

Effectiveness of the
measures taken

Measures taken to
deal with the
incident

Reason for the
incident

Amount

Type of wastes

Countries involved

Date of the incident

in metric (

)tonnes

Remarks

Accidents occurring during the transboundary movement and disposal of hazardous wastes and other wastes

Effectiveness of the
measures taken

Measures taken to
deal with the
accident

Type of accident

Amount
in metric (
)tonnes

Type of wastes

Countries involved

Table VIII.

Date and place of
the accident

Remarks

179
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PART V: ENFORCEMENT MEASURES

Table VI – Enforcement measures
Remarks/
Comments

Number of
clean measures
implemented

Number of
other
enforcement
measures
applied

Number of
criminal
sanctions
applied

Number of
contraventions

Number of
inspections

Enforcement measures in
the event of
contravention of the
Protocol
Requirements of
Articles 5.5 and9:
Prevention and
punishment of illegal
traffic of hazardous
wastes

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 181
القرار IG.23/2
لجنة االمتثال :فترة السنتين 2017-2016

األطراف المتعاقدة في إطار اتفاقية برشلونة حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط
وبروتوكوالتها في اجتماعها العشرين،
مع مراعاة اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط وبروتوكوالتها،
وخصوصا ً مادتها  27بشأن االمتثال،
باإلشارة إلى القرار  IG.17/2الصادر عن االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة )ألمرية ،اسبانيا18-15 ،
يناير/كانون الثاني  (2008بشأن آليات االمتثال وإجراءاته بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،المعدلين بالقرار IG. 20/1
الصادر عن االجتماع السابع عشر لألطراف المتعاقدة (باريس  ،فرنسا  10-8 ،شباط/فبراير  )2012والقرار  IG. 21/1الصادر عن
األطراف المتعاقدة في اجتماعها الثامن عشر)اسطنبول ،تركيا 6-3 ،ديسمبر/كانون االول ،(2013
وباإلشارة أيضا ً إلى القرار  ،IG. 19/1الصادر عن االجتماع السادس عشر لألطراف المتعاقدة (مراكش ،المغرب5-3 ،
نوفمبر/تشرين الثاني  )2009بشأن النظام الداخلي للجنة االمتثال ،المعدل بالقرار  IG. 21/1الصادر عن األطراف المتعاقدة في
اجتماعها الثامن عشر )اسطنبول ،تركيا 6-3 ،ديسمبر/كانون االول ،(2013

إذ تؤكد على دور لجنة االمتثال في تقييم المواقف المعينة لعدم االمتثال الفعلي أو المحتمل من قِبل األطراف
المتعاقدة الفردية وقضايا االمتثال العامة ،وفي تقديم المشورة ومساعدة األطراف المتعاقدة في تيسير وتشجيع االمتثال
اللتزاماتها بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها،
إذ تذ ّكر األطراف المتعاقدة بأهمية تقديم الترشيحات إلى لجنة االمتثال في الوقت المناسب لضمان تجديدها
وأدائها لمهامها كما ينبغي ،وفي هذا الصدد تشدد بقوة على التزام األطراف المتعاقدة بضمان المشاركة الفعالة والمتسقة
من جانب مرشحيها المعتمدين لعمل لجنة االمتثال،
وإذ تالحظ مع التقدير العمل الذي قامت به لجنة االمتثال فترة السنتين ،2017-2016
وسعيا ً منها إلى تشجيع التعرف ،في أبكر وقت ممكن ،على التحديات التي تواجه األطراف المتعاقدة في تنفيذ
اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،وضمان اتخاذ أنسب التدابير وأكثرها فعالية للتصدي لهذه التحديات،
وإذ تعي الحاجة إلى زيادة فعالية آليات االمتثال وإجراءاته ،وبالتالي تعزيز دور لجنة االمتثال في تيسير وتشجيع
االمتثال التفاقية برشلونة وبروتوكوالتها،
بعد النظر في تقارير اجتماعات فترة السنتين  2017-2016المقدمة من لجنة االمتثال إلى األطراف المتعاقدة
1
في اجتماعها العشرين،
وإذ تأخذ في اعتبارها تقرير أنشطة لجنة االمتثال لفترة السنتين  ،2017-2016على النحو المتضمن في
.1
المرفق األول بالقرار الحالي؛
تأخذ في االعتبار االتفاقية التي تم إبرامها من جانب لجنة االمتثال لمعايير مقبولية مصادر المعلومات ذات الصلة
.2
وإجراءاتها بموجب الفقرة  23مكرراً من آليات االمتثال وإجراءاته بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،على
النحو المتضمن في المرفق األول بالقرار الحالي؛
.3

تقر برنامج عمل لجنة االمتثال لفترة السنتين  ،2019-2018على النحو المتضمن في المرفق الثاني بالقرار الحالي؛

تنتخب و/أو تجدد ،وفقا ً آلليات االمتثال وإجراءاته ،عضوية لجنة االمتثال ،وذلك على النحو المبين في المرفق الثالث
.4
بالقرار الحالي؛
تطلب من لجنة االمتثال تقديم تقرير إلى األطراف المتعاقدة في اجتماعها الحادي والعشرين حول العمل الذي نفذته للوفاء
.5
ً
بمهامها ووظائفها وفقا للفقرة  31من آليات االمتثال وإجراءاته بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها.
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المرفق األول
تقرير أنشطة لجنة االمتثال لفترة السنتين 2017-2016
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تقرير أنشطة لجنة االمتثال لفترة السنتين 2017-2016
القسم  :1مقدمة
يخضع دور لجنة االمتثال ووظائفها للقرار  IG.17/2بشأن آليات االمتثال وإجراءاته بموجب اتفاقية برشلونة
.1
وبروتوكوالتها ،المعدلين بالقرارين  ،IG. 20/1و ، IG. 21/1والقرار  IG. 19/1بشأن النظام الداخلي للجنة االمتثال ،المعدل بالقرار
 .IGالقرار .IG.21/1
اجتمعت لجنة االمتثال مرتين خالل فترة السنتين  .2017-2016عقد االجتماعان الثاني عشر والثالث عشر للجنة االمتثال
.2
في  25-24يناير/كانون الثاني  2017و 27-26سبتمبر/أيلول  2017على الترتيب في أثينا ،اليونان ،بمقر وحدة تنسيق برنامج األمم
المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط.
في اجتماعها الثاني عشر ،وبمقتضى الفقرة  10من آليات االمتثال وإجراءاته والقاعدة  6من النظام الداخلي للجنة االمتثال،
.3
انتخبت لجنة االمتثال لفترة السنتين  )1( :2017-2016ميلينا باتاكوفيتش (المجموعة الثالثة) رئيسا للجنة االمتثال؛ و( )2جوزيه
جوست-لويز (المجموعة الثانية) نائب رئيس للجنة االمتثال؛ و( )3سميرة حامدي (المجموعة األولى) نائب رئيس للجنة االمتثال.
انتخب االجتماع الثالث عشر للجنة االمتثال نفس الرئيس ونائبي الرئيس لفترة السنتين  ،2019-2018شريطة استمرارهم
.4
كأعضاء في لجنة االمتثال بعد االجتماع  20لألطراف المتعاقدة (تيرانا ،ألبانيا 20-17 ،ديسمبر/كانون األول .)2017
وتسلط الفقرات التالية الضوء على النقاط الرئيسية التي أثيرت والمنجزات التي تحققت في االجتماعين  12و 13للجنة
.5
االمتثال ضمن كل واحد من أنشطة برنامج عمل اللجنة لفترة السنتين ( 2017-2016مؤتمر األطراف التاسع عشر ،القرار IG.
.)22/15
القسم  :2قضايا االمتثال والتنفيذ العامة بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها

برنامج العمل  ،2017-2016النشاط " :9إعداد مذكرة توضيحية للصيغة المنقحة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية برشلونة
وبروتوكوالتها"
مسودة الصيغة المنقحة لتقديم التقارير
في اجتماعها الثاني عشر ،درست لجنة االمتثال مسودة الصيغة المنقحة لتقديم التقارير بشأن تنفيذ اتفاقية برشلونة
.6
وبروتوكوالتها .أُعدت المسودة بمعرفة األمانة بالتنسيق عن كثب مع عناصر خطة عمل البحر األبيض المتوسط باتباع القرارين
 16/22و 20/22لمؤتمر األطراف التاسع عشر ،التي طلب بموجبها مؤتمر األطراف مسودة مبسطة وعملية لصيغة تقديم التقارير في
إطار اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها.
أثارت الصيغة المنقحة لتقديم التقارير عدداً من األسئلة ،كإمكانية تبسيط األقسام الكمية بالصيغة المنقحة لتقديم التقارير،
.7
وأهمية إعطاء األطراف المتعاقدة متسعا ً أكبر لبيان الصعوبات والتحديات التي تواجهها عند تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها،
والحاجة إلى التمييز بين تقديم التقارير اإللزامية وتقديم التقارير االختيارية عند تقييم االمتثال.
استناداً إلى المناقشة ،ومع مراعاة االختبار المقرر للصيغة المنقحة لتقديم التقارير بين جهات اتصال خطة عمل البحر
.8
األبيض المتوسط ،أُجريت الترتيبات لكي تقدم لجنة االمتثال تعليقاتها في الفترات الفاصلة بين االجتماعات .نتيجة لذلك ،تم الخروج
بصيغة منقحة أكثر تهذيبا ً لتقديم التقارير لكي تقوم جهات اتصال خطة عمل البحر األبيض المتوسط باختبارها.
وافقت لجنة االمتثال ،في اجتماعها الثالث عشر وقت إعداد برنامج عملها لفترة السنتين  ،2019-2018على أن تشتمل بين
.9
أنشطتها إعداد مذكرة توضيحية للصيغة المنقحة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها .وينبغي التعاطي مع هذا متى
أق ّر مؤتمر األطراف  20الصيغة المنقحة لتقديم التقارير بشأن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها.

برنامج العمل  ،2017-2016النشاط " :3تحليل مسائل عدم االمتثال العامة الناجمة عن التقارير التي قدمتها األطراف المتعاقدة في
الفترتين  2013-2012و ،2015-2014وذلك ِطب ًقا للفقرتين ( 17ب) و(ج) من آليات االمتثال وإجراءاته"
برنامج العمل  ،2017-2016النشاط " :10عبر التنسيق الوثيق مع الجهات المك ِّونة لخطة عمل البحر األبيض المتوسط ،دراسة
الصعوبات المحتملة في تفسير أحكام البروتوكوالت؛ بغرض النظر فيها خالل اجتماع األطراف المتعاقدة"
مسودة المبادئ التوجيهية للتقييم األولي للتقارير المقدمة عم ً
ال بالمادة  26من اتفاقية برشلونة والمواد ذات العالقة من بروتوكوالتها
درست لجنة االمتثال ،في اجتماعها الثاني عشر ،مسودة المبادئ التوجيهية لتقييم التقارير لتحديد حاالت عدم االمتثال الفعلية
.10
أو المحتملة ،وقامت بالترتيبات الالزمة الختبار اللجنة لمسودة المبادئ التوجيهية في الفترات الفاصلة بين االجتماعات قياسا ً على ثالثة
تقارير وطنية عن التنفيذ خالل فترة التقرير .2015-2014
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عُرضت نتائج عملية االختبا ر خالل االجتماع الثالث عشر للجنة االمتثال ،التي سلطت الضوء على أهمية وضع معايير
.11
لتقييم االمتثال .ونوهت اللجنة إلى أن العمل في ذلك االتجاه يتطلب تمحيصا ً تاما ً لنتائج عملية االختبار ،وأنه في ظل قيود ضيق الوقت،
لن يكون من الحكمة القيام بذلك في هذه المرحلة.
في ضوء ما سبق ،وافقت لجنة االمتثال على تحليل نتائج اختبار مسودة المبادئ التوجيهية للتقييم األولي للتقارير لتحديد
.12
حاالت عدم االمتثال الفعلية أو المحتملة في االجتماع الرابع عشر ،وتضمين وضع معايير لتقييم االمتثال بين أنشطة برنامج عملها
لفترة السنتين  ،2019-2018وذلك في سياق مسودة المبادئ التوجيهية.

تقييم تقارير التنفيذ الوطنية تبع ًا للقسم الرابع من آليات االمتثال وإجراءاته
درست لجنة االمتثال ،في اجتماعها الثاني عشر ،التحليل التجميعي للمعلومات الواردة في تقارير التنفيذ الوطنية المقدمة في
.13
ً
أعقاب االجتماع الحادي عشر للجنة االمتثال للفترة  ،2013-2012ووافقت ،استعدادا الجتماعها التالي ،على تكليف األمانة بإعداد
تحليل للمعلومات المقدمة من األطراف المتعاقدة عن فترة التقرير .2015-2014
عقدت لجنة االمتثال ،في اجتماعها الثالث عشر ،مناقشة عامة حول أكثر السبل فعالية للتعامل مع التحليل التجميعي
.14
للمعلومات الواردة في تقارير التنفيذ الوطنية المقدمة من األطراف المتعاقدة لفترة السنتين  ،2019-2018وكذلك الوضع العام للتقدم
المحرز في تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،التي قُدمت في اجتماع جهات اتصال خطة عمل البحر األبيض المتوسط (أثينا،
اليونان 15-12 ،سبتمبر/أيلول  )2017باسم وثيقة المعلومات  UNEP(DEPI)/MED WG. 443/Info.11ثم أحيلت إلى اللجنة.
الحظت لجنة االمتثال أن طبيعة الوثيقتين الجامعة والشاملة أوجبت تحليلهما تحليالً متعمقاً .وقد حالت قيود ضيق الوقت دون
.15
قيام اللجنة بذلك وحبّذت القيام بهذا التحليل في اجتماع اللجنة التالي ،وذلك استناداً إلى نسخة محدثة من كل من التحليل التجميعي
والوضع العام للتقدم المحرز ،وإشراك عناصر خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،حسبما يُعتبر ضرورياً.
في ضوء ما سبق ،وافقت لجنة االمتثال على تكليف األمانة بتحديث وثيقتي التحليل التجميعي والوضع العام للتقدم المحرز
.16
لكي تنظر اللجنة فيهما وتتخذ إجرا ًء حيالهما في اجتماعها الرابع عشر .باإلضافة إلى ذلك ،فإذا دعت الحاجة إلى مزيد من التوضيح،
وال سيما فيما يخص التحليل الفني للمعلومات المقدمة في تقارير التنفيذ الوطنية ،ستتواصل األمانة مع عناصر خطة عمل البحر
األبيض المتوسط وتوافيها بالمعلومات ذات العالقة ،حسب االقتضاء.

برنامج العمل  ،2017-2016النشاط " :7متابعة تحديد معيار مقبولية مصادر المعلومات ذات الصلة (المادة  23مكرر ًا من القرار
 IG. 17/2بشأن سلطة مبادرة لجنة االمتثال)"
معايير المقبولية وإجراءاتها عم ً
ال بالفقرة  23مكرر ًا من آليات االمتثال وإجراءاته بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها
ناقشت لجنة االمتثال في اجتماعها الثاني عشر كيفية تفعيل الفقرة  23مكرراً من آليات االمتثال وإجراءاته ،التي يجوز للجنة
.17
بموجبها أن تدرس أي صعوبات تواجه أي طرف متعاقد في تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها ،وذلك استنادًا إلى تقارير األنشطة لفترة
السنتين أو في ضوء أي معلومات أخرى ذات صلة .قامت لجنة االمتثال بالترتيبات لتعاطيها مع هذا العمل في الفترات الفاصلة بين
اجتماعاتها بغية إعداد وثيقة حول معايير المقبولية تتناول مصدر المعلومات وجودتها.
وقد رحّب االجتماع الثالث عشر للجنة االمتثال بنتائج هذا العمل ودرسها على هيئة مسوّدة "معايير المقبولية وإجراءاتها"
.18
عمالً بالفقرة  23مكرراً من آليات االمتثال وإجراءاته ،وأثار النقاط األساسية التالية فيما يخص هذه المسودة )1 :تورد نهجا ً واضحا ً
مفصالً خطوة بخطوة لتيسير تدفق المعلومات من الجمهور والمراقبين إلى لجنة االمتثال؛ و )2تفصل إطاراً لتيسير مخاطبة أفراد
الجمهور والمراقبين للجنة االمتثال؛ و )3تتضمن طريقة فعالة وعقالنية للتعامل مع المراسالت التي تتلقاها لجنة االمتثال من الجمهور
والمراقبين ،مما يعزز بالتالي مشاركة الجمهور ووصوله إلى المعلومات ،من دون إثقال جدول أعمال لجنة االمتثال؛ و )4ليست
ملزمة ،حيث توفر أداة داخلية تستخدمها لجنة االمتثال عند معالجة المراسالت المستلَمة من الجمهور والمراقبين عمالً بالفقرة 23
مكرراً من آليات االمتثال وإجراءاته .كما ناقشت لجنة االمتثال أيضا ً أنسب طريقة لتقديم مسوّدة معايير المقبولية وإجراءاتها إلى مؤتمر
األطراف .20
واستناداً إلى المداوالت المكثفة والعمل المنفذ أثناء االجتماع إلنتاج نسخة توافقية من الوثيقة ،وافقت لجنة االمتثال على
.19
معايير مقبولية مصادر المعلومات ذات الصلة وإجراءاتها عمالً بالفقرة  23مكرراً من آليات االمتثال وإجراءاته بموجب اتفاقية
برشلونة وبروتوكوالتها ،على النحو المرفق بهذا التقرير لكي يأخذها مؤتمر األطراف  20في االعتبار.
كما وافقت لجنة االمتثال على ضرورة إتاحة معايير المقبولية على الموقع اإللكتروني لخطة عمل البحر األبيض المتوسط،
.20
قسم لجنة االمتثال ،بغرض ضمان إمكانية الوصول إليها لعامة الجمهور وعناصر خطة عمل البحر األبيض المتوسط.

برنامج العمل  ،2017-2016النشاط " : 9تحليل فعالية تطبيق آليات االمتثال وإجراءاته بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،مع
األخذ في الحسبان الحصول على مالحظات من األطراف بشأن الظروف التي يمكن فيها تحسين دور اللجنة الداعم"
برنامج العمل  ،2017-2016النشاط " : 6مواصلة دراسة االقتراحات التي تهدف إلى تعزيز اللجنة بموجب اتفاقية برشلونة
وبروتوكوالتها"
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طرق زيادة فعالية آليات االمتثال وإجراءاته
ناقشت لجنة االمتثال ،في اجتماعها الثاني عشر ،كيفية تعزيز دور اللجنة ،و ُوضعت ترتيبات لجمع المدخالت من جهات
.21
ُ
اتصال خطة عمل البحر األبيض المتوسط من خالل استبيان ابتكر لتحديد السبل والوسائل العملية التي تساند بها لجنة االمتثال
األطراف المتعاقدة في تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،مما يعزز بالتالي دورها في تيسير االمتثال وتشجيعه.
الحظت لجنة االمتثال بخيبة أمل تدني مستوى الردود؛ ْإذ لم تُتلق مدخالت إال من  6من أصل  22جهة اتصال لخطة عمل
.22
البحر األبيض المتوسط.
وفي المناقشة التي تلت ذلك ،نوهت اللجنة إلى أن نتائج هذه العملية فرصة طيبة لتأمل بروز لجنة االمتثال؛ إذ يمكن أن تكون
.23
زيادة الوعي بين األطراف المتعاقدة والجمهور بدور اللجنة وعملها شديدة الفعالية في تيسير االمتثال وتشجيعه.
وافقت لجنة االمتثال على تضمين مواصلة العمل بغية زيادة فعالية آليات االمتثال وإجراءاته ،مع التركيز على أنشطة زيادة
.24
الوعي ،بين أنشطة برنامج عملها لفترة السنتين  .2019-2018وفي هذا السياق ،طبقت اللجنة ترتيبات لقيام مجموعة صغيرة من
أعضائها ،بالتنسيق مع األمانة ،بإعادة النظر في النص المعني بلجنة االمتثال ،كما يظهر حاليا ً على صفحة الويب لخطة عمل البحر
األبيض المتوسط ،وإعادة صياغته بالشكل المالئم؛ وكذلك تحديد العناصر األساسية لمواد االتصال المستقبلية (بمعنى المنشورات) التي
تستهدف في المقام األول عامة الجمهور وعناصر خطة عمل البحر األبيض المتوسط وجهات اتصال الخطة.

مقترح تعديل آليات االمتثال وإجراءاته بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها
في إطار البند "أمور أخرى" المدرج على جدول أعمال اجتماعها الثالث عشر ،طُرح اقتراح لتعديل آليات االمتثال
.25
وإجراءاته .وقد حالت قيود ضيق الوقت دون قيام االجتماع بتحليل هذا المقترح بشكل متعمق ،فوافقت لجنة االمتثال على النظر فيه في
اجتماعها التالي في إطار بند معيّن على جدول األعمال يتناول تعديل آليات االمتثال وإجراءاته ،وتضمين هذا النشاط في برنامج عملها
لفترة السنتين .2019-2018

برنامج العمل  ،2017-2016النشاط " :11تقديم رأي بشأن التقييم المقرَّر أن تجريه األمانة العامة بمساعدة الخبراء القانونيين
المختصين ،فيما يتصل بمدى الطبيعة الملزمة قانو ًنا لألطراف المتعاقدة بالبرامج والتدابير والجداول الزمنية لتنفيذها على النحو المعت َمد
في إطار عمل بروتوكوالت اتفاقية برشلونة"
الطبيعة القانونية لاللتزامات الرئيسية بموجب قرارات مؤتمر األطراف
ناقشت لجنة االمتثال ،في اجتماعها الثاني عشر ،كيفية التعاطي مع النشاط التالي في برنامج عملها" :تقديم رأي بشأن التقييم
.26
المقرَّر أن تجريه األمانة العامة بمساعدة الخبراء القانونيين المختصين ،فيما يتصل بمدى الطبيعة الملزمة قانونًا لألطراف المتعاقدة
بالبرامج والتدابير والجداول الزمنية لتنفيذها على النحو المعت َمد في إطار عمل بروتوكوالت اتفاقية برشلونة" قامت لجنة االمتثال
بالترتيبات الالزمة للعمل في الفترات الفاصلة بين اجتماعاتها بهدف إعداد دراسة استطالعية تتناول الطبيعة القانونية وااللتزامات
الرئيسية للقرارات المواضيعية.
ودرست لجنة االمتثال ،في اجتماعها الثالث عشر ،العناصر الرئيسية التي ينبغي أن تؤطر المزيد من العمل حول الطبيعة
.27
القانونية لاللتزامات الرئيسية للقرارات المواضيعية لمؤتمر األطراف ألغراض االمتثال ،مسلطةً الضوء على أن المنظور األولي فيما
يخص أي ت حليالت إضافية لهذا الموضوع هو أن جميع اإلجراءات التي تقرها اجتماعات األطراف المتعاقدة (قرارات مؤتمر
األطراف) ذات طبيعة شارعة وهي من هذا المنطلق إلزامية.
من هذه المرحلة فصاعداً ،ينبغي تحليل الطبيعة القانونية لاللتزامات الرئيسية المتضمنة في القرارات المواضيعية لمؤتمر
.28
األطراف ،كالقرارات المعنية بخطط العمل اإلقليمية ،وهذه عملية ذات أهمية خاصة في إطار الصيغة المنقحة لتقديم التقارير ،التي
يلعب في إطارها تنفيذ خطط العمل اإلقليمية المعتمدة بقرارات مؤتمر األطراف دوراً محورياً.
وافقت لجنة االمتثال على أن تض ّمن بين أنشطة برنامج عملها لفترة السنتين  ،2019-2018في إطار الصيغة المنقحة لتقديم
.29
التقارير ،تحليل الطبيعة القانونية لاللتزامات الرئيسية المتضمنة في القرارات المواضيعية لمؤتمر األطراف بغرض تقييم االمتثال .كما
وافقت اللجنة على الترتيبات الالزمة لقيام مجموعة صغيرة من أعضائها بتولي هذا العمل بالتنسيق مع األمانة ،وذلك بدءاً بتحليل
الطبيعة القانونية لاللتزامات الرئيسية المتضمنة في الخطط اإلقليمية ذات الصلة ببروتوكول المصادر البرية التي أقرها مؤتمر
األطراف.

برنامج العمل  ،2017-2016النشاط " :5تحليل المسائل األوسع نطا ًقا بنا ًء على طلب اجتماع األطراف المتعاقدة ِطب ًقا للفقرة ( 17ج)
من آليات االمتثال وإجراءاته ،بما يتضمن الدراسة المفصلة للمسائل التي ُتثيرها الجهات المك ِّونة لخطة عمل البحر األبيض المتوسط
بشأن تطبيق البروتوكوالت"
الحظت لجنة االمتثال ،في اجتماعها الثالث عشر ،الوضع العام للتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،الذي
.30
قُدم في اجتماع جهات اتصال خطة عمل البحر األبيض المتوسط (أثينا ،اليونان 15-12 ،سبتمبر/أيلول  )2017ثم أحيل إلى اللجنة في

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 186
أعقاب اجتماع جهات اتصال خطة عمل البحر األبيض المتوسط .ووافقت اللجنة على المضي قدما ً على النحو المفصل في الفقرة 16
أعاله.
القسم  :3مشاركات معينة في إطار القسم الخامس من آليات االمتثال وإجراءاته بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها

برنامج العمل  ،2017-2016النشاط " :1دراسة أي إحاالت من األطراف المتعاقدة ِطب ًقا للفقرتين  18و 19من آليات االمتثال
وإجراءاته"
برنامج العمل  ،2017-2016النشاط " :2دراسة أي إحاالت من األمانة العامة ِطب ًقا للفقرة  23من آليات االمتثال وإجراءاته"
لم تتل ّ
ق لجنة االمتثال مشاركات في إطار القسم الخامس من آليات االمتثال وإجراءاته بموجب اتفاقية برشلونة
.31
وبروتوكوالتها ،ال في اجتماعها الثاني عشر وال في اجتماعها الثالث عشر.

برنامج العمل  ،2017-2016النشاط " : 4مراعاة سلطة مبادرة اللجنة ،ألي صعوبات واجهها طرف متعاقد في تطبيق االتفاقية
وبروتوكوالتها ِطب ًقا للفقرة  23مكرر من آليات االمتثال وإجراءاته"
نظرت لجنة االمتثال ،في اجتماعها الثالث عشر ،في وضع تقديم التقارير عن فترتي التقرير  2013-2012و،2015-2014
.32
وانتهت إلى أن تقديم التقارير من قبل األطراف المتعاقدة عمالً بالمادة  26من اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها متطلب أساسي وملزم
قانوناً .وبالتالي تعتبر لجنة االمتثال عدم تقديم األطراف المتعاقدة المبينة في الجدول  1لتقارير عن فترة (فترتي) التقرير 2013-2012
و/أو  2015-2014وفقا ً للمادة  26من االتفاقية كموقف عدم امتثال محتمل ،وستتخذ إجراء بموجب المادة  23مكرراً من آليات
االمتثال وإجراءاته .ستطلب لجنة االمتثال من خالل األمانة من األطراف سالفة الذكر تقديم تفسير لعدم تقديم تقاريرهاُ ،ممهلة األطراف
المعنية شهرين للرد.
فترة اإلبالغ
2015-2014

الطرف المتعاقد

فترة اإلبالغ

مصر

2013-2012
لم تقدم مشاركة

لم تقدم مشاركة

ليبيا
موناكو
سلوفينيا
إسبانيا
سوريا
تونس

لم تقدم مشاركة
لم تقدم مشاركة
قدمت مشاركة
لم تقدم مشاركة
لم تقدم مشاركة
لم تقدم مشاركة

لم تقدم مشاركة
لم تقدم مشاركة
لم تقدم مشاركة
لم تقدم مشاركة
لم تقدم مشاركة
لم تقدم مشاركة

باإلشارة إلى المراسلة المستلمة من منظمة "إيكولوجيين قيد العمل" بمنطقة مرسية ،إسبانيا ،بخصوص تنفيذ إسبانيا
.33
للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط ،طلب االجتماع الثالث عشر
للجنة االمتثال من األمانة مخاطبة المنظمة للنظر في إمكانية تقديمها ترجمة وملخصا ً أقصاه اثنتا عشرة صفحة لمراسلتها باللغة
اإلنجليزية أو الفرنسية.
تبعا ً لمعايير مقبولية مصادر المعلومات ذات الصلة وإجراءاتها بموجب الفقرة  23مكرراً من آليات االمتثال وإجراءاته
.34
بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،عيّنت لجنة االمتثال الدكتور أور كاراسين مقرراً للحالة بغية تقديم ملخص وعرضه على
أنظار لجنة االمتثال في اجتماعها الرابع عشر.
القسم  :4توصيات من لجنة االمتثال إلى مؤتمر األطراف
نظراً لبرنامج العمل المكثف والساعات الطويلة التي يستثمرها أعضاء لجنة االمتثال أثناء االجتماعات وفي الفترات الفاصلة
.35
بينها ،تشدد اللجنة على الحاجة إلى تخصيص وقت إضافي الجتماعاتها.
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معايير مقبولية مصادر المعلومات ذات العالقة وإجراءاتها عمالً بالفقرة  23مكرراً من آليات االمتثال وإجراءاته بموجب
اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها
بمقتضى القرار  ،IG.21/1ع ّدل االجتماع الثامن عشر لألطراف المتعاقدة (إسطنبول ،تركيا 6-3 ،ديسمبر/كانون األول
.1
 ) 2013آليات االمتثال وإجراءاته بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها (القرار  ،IG. 17/2وتعديالته) بتضمين فقرة جديدة ،وهي
 23مكرراً ،وفيها ما يلي:
"يجوز للجنة أن تدرس أي صعوبات تواجه الطرف المتعاقد في تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها ،استنادًا إلى تقارير األنشطة لفترة
السنتين أو في ضوء أي معلومات أخرى ذات صلة .يجوز أن تطلب اللجنة من الطرف المعني تقديم كافة المعلومات اإلضافية.
وسيمهَل الطرف المعني شهرين للرد.
تسري الفقرات  24إلى  30و 32إلى  ،34مع تعديل ما يلزم تعديله ،في حالة اإلحالة إلى اللجنة بمبادرة منها".
مصدر المراسالت .الغرض من عبارة "أي معلومات أخرى ذات صلة" الواردة في الفقرة  23مكرراً من آليات االمتثال
.2
وإجراءاته أن تكون شاملة في تغطيتها بحيث تتضمن كافة مصادر المعلومات.
بخصوص الجمهور والمراقبين ،يجوز ألي فرد من أفراد الجمهور والمراقبين ،على النحو الوارد تعريفه في القاعدة 3.122
.3
والقاعدة  3.143من النظام الداخلي للجنة االمتثال (القرار  IG. 19/1وتعديالته) ،على الترتيب ،توجيه مراسلة إلى لجنة االمتثال في
إطار الفقرة  23مكرراً من آليات االمتثال وإجراءاته.
صيغة المراسلة .ينبغي أن تكون المراسالت الموجهة إلى لجنة االمتثال كتابية أو على هيئة إلكترونية من خالل األمانة ،وأن
.4
تكون مختصرة ومحددة قدر اإلمكان .يفضل أال تزيد المراسلة عن اثنتي عشرة صفحة إجماالً .كما نرحب أيضا ً بالوسائل البصرية.
ينبغي استيفاء المتطلبات الدنيا التالية في أي مراسلة موجهة إلى لجنة االمتثال

.5
()a

()b
()c
()d
()e

اسم صاحب المراسلة وبيانات االتصال به ،سواء أكان شخصا ً طبيعيا ً أم اعتبارياً ،مع ضرورة التوقيع على المراسلة ،وأن
تكون مرفقة ببيان موجز للغرض منها .لن تنظر لجنة االمتثال في المراسالت المقدمة من مجهولين ،لكنها مع ذلك ستحترم
أي طلب بخصوص الحفاظ على سرية صاحب المراسلة؛
تحديد الطرف أو األطراف المعنيين بشكل واضح؛
يُستحسن اشتمال ملخص من صفحة إلى صفحتين للوقائع الرئيسية للحالة؛
وثيقة تورد وقائع عدم االمتثال المزعوم ،وتبين بوضوح كيف تشكل الحقائق المقدمة حالة من حاالت عدم االمتثال التفاقية
برشلونة و/أو بروتوكوالتها؛
بيان ما لو تم اتخاذ خطوات الستخدام اإلجراءات العالجية المتاحة على المستوى الوطني و/أو الدولي.

ستتولى األمانة توفير الترجمة إلى لغة واحدة أخرى من لغات عمل لجنة االمتثال بحد أقصى اثنتي عشرة صفحة على النحو
.6
المبين أعاله.
إرسال المراسالت :ينبغي توجيه المراسالت إلى لجنة االمتثال من خالل وحدة التنسيق التابعة لبرنامج األمم المتحدة
.7
للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط .ينبغي أال يتم إرسال المراسالت إلى أعضاء لجنة االمتثال األفراد أو إلى رئيسها.
معالجة المراسالت :لدى استالم المراسلة ،ترسل األمانة إفادة باستالمها وتحيلها إلى الطرف المعن ّي وإلى لجنة االمتثال في
.8
غضون أسبوعين من استالمها ،موضحة أن لجنة االمتثال لم تعتبرها مقبولة في المرحلة الحالية.
تنظر اللجنة في المراسالت المحالة إليها من األمانة في اجتماعها التالي لكي تتخذ اللجنة قراراً بشأن قيدها من عدمه في
.9
مقبوليتها األولية
معايير المقبولية :تنظر لجنة االمتثال في مقبولية المراسالت الموجهة إليها .وتحقيقا ً لهذه الغاية ،يعيّن رئيس لجنة االمتثال
.10
وبالتشاور مع اللجنة مقررا لكل مراسلة من بين أعضائها.
 2تعرّف القاعدة  3.12من النظام الداخلي للجنة االمتثال مصطلح "الجمهور" كالتالي" :شخص طبيعي أو اعتباري واحد أو أكثر ،وكذلك جمعيته أو
منظمته أو جماعته ،وفقا ً للتشريع الوطني أو الممارسة الوطنية".
 3تعرّف القاعدة  3.14من النظام الداخلي للجنة االمتثال مصطلح "المراقبين" كالتالي" :المنظمات المشار إليها في المادة  20من االتفاقية
والمتضمنة في قائمة شركاء خطة عمل البحر األبيض المتوسط التي أقرها اجتماع األطراف المتعاقدة".
تنص المادة " 20.1المراقبون" من اتفاقية برشلونة على اآلتي" :يجوز لألطراف المتعاقدة أن تقرر أن تقبل كمراقبين لحضور اجتماعاتها
ومؤتمراتها:
( )aأي دولة ليست طرفا ً متعاقداً في االتفاقية؛
( )bأي منظمة حكومية دولية أو أي منظمة غير حكومية تمارس أنشطة ذات صلة باالتفاقية".
انظر قرار مؤتمر األطراف التاسع عشر رقم " IG. 22/18التعاون والشركاء" للتعرف على قائمة بشركاء خطة عمل البحر األبيض المتوسط
الجدد.
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.11
مقبوليتها.

تقرير المقبولية :لتقرير مقبولية المراسلة ،تُجري لجنة االمتثال ،بعد مقدمة موجزة من جانب المقرر المعين ،مداولة بشأن

.12

عند تقرير المقبولية ،تنظر لجنة االمتثال فيما إذا كانت المراسلة:
( )aمجهولة الهوية؛

( )bعديمة األهمية؛
( )cعديمة األساس بشكل واضح
.13

باإلضافة إلى ذلك ستنظر لجنة االمتثال فيما لو استُنفدت اإلجراءات العالجية المحلية من عدمه.

.14

إذا قررت لجنة االمتثال أن المراسلة غير مقبولة ،فستحيط الطرف المعني وصاحب المراسلة علما ً بذلك من خالل األمانة.

.15

إذا قررت لجنة االمتثال أن المراسلة غير مقبولة ،فستُخطر الطرف المعني وصاحب المراسلة علما ً بذلك من خالل األمانة.

يجوز للجنة االمتثال بعد اتخاذها قراراً إيجابيا ً بشأن المقبولية أن تقدم األسئلة المثارة ،إن ُوجدت ،إلى الطرف المعني عند
.16
إحالة المراسلة .ستحال هذه األسئلة إلى الطرف المعني بخطاب من األمانة ،مشفوعة بتأكيد للمقبولية األولية.
يجوز للجنة االمتثال أيضا ً أن توجه إلى صاحب المراسلة أي أسئلة تراها ضرورية لتوضيح وقائع المراسلة .ستحال هذه
.17
األسئلة إلى صاحب المراسلة بخطاب من األمانة ،مشفوعة بتأكيد للمقبولية األولية.
ينبغي على الطرف المعني ،في أسرع وقت ممكن لكن في موعد ال يتجاوز شهرين من تاريخ خطاب األمانة ،أن يقدم
.18
تفسيرات أو إفادات كتابية بشأن هذه المسألة.
إذا فنّد الطرف المعني مقبولية المراسلة ،ستنظر لجنة االمتثال في هذا التفنيد وسيعطى صاحب المراسلة فرصة للتعليق و/أو
.19
تقديم معلومات إضافية.
إذا أكدت لجنة االمتثال مقبولية المراسلة ،فستباشر تمحيص مضمونها .وإال فإن لجنة االمتثال ستلغي قرارها األولي .إصدار
.20
ً
ً
اللجنة قرارا بعدم مقبولية المراسلة نهائي .ستحيط لجنة االمتثال الطرف المعني وصاحب المراسلة علما من خالل األمانة.
ينبغي أن تبدأ لجنة االمتثال المناقشة الرسمية بشأن كافة المراسالت المعينة في أول اجتماع يُعقد بعد استالم رد على
.21
المراسلة من الطرف المعني أو في غضون مهلة الشهرين في حالة عدم تلقي رد بحلول نهايتها.
عندما تناقش لجنة االمتثال مضمون أي مراسلة في اجتماع بعينه ،ستخطر األمانة الطرف المعني وصاحب المراسلة بأن
.22
4
مناقشة المراسلة تجري باتباع اإلجراءات المقررة في الفقرات  24إلى  30من آليات االمتثال وإجراءاته  ،مع تعديل ما يلزم تعديله.

 4تنص المادة  23مكرراً من آليات االمتثال وإجراءاته في الختام على أن :تسري الفقرات  24إلى [ 30اإلجراءات] و 32إلى [ 34التدابير] ،مع
تعديل ما يلزم تعديله ،في حالة اإلحالة إلى اللجنة بمبادرة منها".
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المر َفق الثاني
برنامج عمل لجنة االمتثال لفترة السنتين 2019-2018
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برنامج عمل لجنة االمتثال لفترة السنتين 2019-2018
الرئيسَ /من
النشاط
مشاركات معينة في إطار القسم الخامس من آليات االمتثال وإجراءاته بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكولها
اجتماعا لجنة االمتثال
لجنة االمتثال
للنظر في أي مشاركات و/أو إحاالت وفقاً للقسم الخامس من آليات االمتثال وإجراءاته
.1
الرابع عشر والخامس
عشر
قضايا االمتثال والتنفيذ العامة بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها
اجتماعا لجنة االمتثال
لجنة االمتثال
للنظر في أي مواقف معينة تنطوي على عدم امتثال فعلي أو محتمل من جانب أطراف معينة
.2
وفقاً للقسم الرابع ،الفقرة ( 17أ) من آليات االمتثال وإجراءاته
الرابع عشر والخامس
عشر
اجتماعا لجنة االمتثال
لجنة االمتثال
بناء على طلب اجتماع األطراف المتعاقدة ،للنظر في قضايا االمتثال العامة وفقاً للقسم الرابع،
.3
الفقرة ( 17ب) من آليات االمتثال وإجراءاته
الرابع عشر والخامس
عشر
اجتماعا لجنة االمتثال
لجنة االمتثال
للنظر في أي مسائل أخرى على نحو ما يطلب اجتماع األطراف المتعاقدة وفقاً للقسم الرابع،
.4
الفقرة ( 17ج) من آليات االمتثال وإجراءاته
الرابع عشر والخامس
عشر
اجتماعا لجنة االمتثال
لجنة االمتثال
في إطار الصيغة المنقحة لتقديم التقارير ،وذلك لتحليل الطبيعة القانونية لاللتزامات الرئيسية
.5
المتضمنة في القرارات المواضيعية لمؤتمر األطراف بغرض تقييم االمتثال
الرابع عشر والخامس
عشر
اجتماعا لجنة االمتثال
لجنة االمتثال
في سياق مسودة المبادئ التوجيهية للتقييم األولي للتقارير لتحديد حاالت عدم االمتثال الفعلية
.6
أو المحتملة ،وذلك لوضع مجموعة معايير لتقييم االمتثال
الرابع عشر والخامس
عشر
اجتماعا لجنة االمتثال
لجنة االمتثال
إعداد مذكرة توضيحية للصيغة المنقحة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية برشلونة
.7
وبروتوكوالتها (رهناً بموافقة مؤتمر األطراف العشرين على الصيغة المنقحة لتقديم التقارير)
الرابع عشر والخامس
عشر
اجتماعا لجنة االمتثال
لجنة االمتثال
مواصلة العمل بغية زيادة فعالية آليات االمتثال وإجراءاته ،مع التركيز على أنشطة زيادة
.8
الوعي
الرابع عشر والخامس
عشر
اجتماعا لجنة االمتثال
لجنة االمتثال
بالتنسيق الوثيق مع عناصر خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،دراسة الصعوبات المحتملة
.9
في تفسير أحكام اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،وذلك بغرض النظر فيها خالل اجتماع األطراف
الرابع عشر والخامس
المتعاقدة ،مع أخذ نتائج الوضع العام للتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها في االعتبار
عشر
اجتماعا لجنة االمتثال
لجنة االمتثال
النظر في مقترحات تعديل آليات االمتثال وإجراءاته بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها
.10
الرابع عشر والخامس
عشر
الجدول الزمني/متى
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المر َفق الثالث
تجديد عضوية أعضاء لجنة االمتثال أو انتخاب أعضاء جدد
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األعضاء واألعضاء البدالء بلجنة االمتثال المجدَّدة عضويتهم و/أو المنتخبون من قبل االجتماع العشرين لألطراف المتعاقدة

المجموعة األولى :الجزائر ومصر ولبنان وليبيا والمغرب وسوريا وتونس
السيد عز الدين الجويني بيرزين ،المواطن التونسي ،كعضو في لجنة االمتثال لمدة اربع سنوات ،حتى انعقاد مؤتمر األطراف الثاني
والعشرين
ترشح لبنان خبيرً ا كعضو مناوب في لجنة االمتثال لمدة أربع سنوات ،حتى انعقاد مؤتمر األطراف الثاني والعشرين ،ويخضع ذلك
النتخابات االجتماع األول للمكتب أثناء فترة السنتين 2019-2018
المجموعة الثانية :كرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطة وسلوفينيا وإسبانيا واالتحاد األوروبي
السيد بيرنارد بريليه ،المواطن الفرنسي ،كعضو في لجنة االمتثال لمدة اربع سنوات ،حتى انعقاد مؤتمر األطراف الثاني والعشرين

اآلنسة دانييال أديس ،المواطنة اإليطالية ،كعضو مناوب في لجنة االمتثال لمدة أربع سنوات ،حتى انعقاد مؤتمر األطراف
الثاني والعشرين
السيد فرنسوا جيربير ،المواطن الفرنسي ،كعضو مناوب في لجنة االمتثال لمدة سنتين ،حتى انعقاد مؤتمر األطراف
الحادي والعشرين بديالً عن السيد بيرنارد بريليه الذي تم انتخابه كعضو مناوب في مؤتمر األطراف التاسع عشر
المجموعة الثالثة :ألبانيا والبوسنة والهرسك وإسرائيل وموناكو والجبل األسود وتركيا
اآلنسة سلمى أوسماناجيك كليكو ،المواطنة بالبوسنة والهرسيك ،كعضو في لجنة االمتثال لمدة أربع سنوات ،حتى انعقاد مؤتمر
األطراف الثاني والعشرين

اآلنسة ميلينا باتاكوفيتش ،المواطنة بدولة الجبل األسود ،كعضو مناوب في لجنة االمتثال لمدة أربع سنوات ،حتى انعقاد مؤتمر
األطراف الثاني والعشرين
خبيرا كعضو مناوب في لجنة االمتثال لمدة سنتين ،حتى انعقاد مؤتمر األطراف الحادي والعشرين ،ويخضع
ترشح موناكو
ً
ذلك النتخابات االجتماع األول للمكتب أثناء فترة السنتين 2019-2018
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القرار IG.23/3
الحوكمة
إن األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط في اجتماعها
العشرين،
إذ تشير إلى القرار  IG.17/5بشأن حوكمة نظام خطة عمل البحر األبيض المتوسط في اتفاقية برشلونة ،الذي
اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعها الخامس عشر )ألمرية ،اسبانيا 18-15 ،يناير  ،(2008والقرار  IG.19/6بشأن
تعاون المجتمع المدني وشراكته في خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،الذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعها
السادس عشر )مراكش ،المغرب 5-3 ،نوفمبر/تشرين الثاني ،(2009
ضا إلى القرارين  IG.20/13و IG.21/13بشأن الحوكمة ،واالنتقال من عناصر خطة عمل البحر
وإذ تشير أي ً
األبيض المتوسط إلى مراكز التنسيق المواضيعية ،واتفاقات البلدان المضيفة وفقًا لنموذج موحد ،اللذين اعتمدتهما األطراف
المتعاقدة في اجتماعيها السابع عشر )باريس ،فرنسا 10-8 ،فبراير  (2012والثامن عشر )سطنبول ،تركيا6-3 ،
ديسمبر/كانون االول  (2013على التوالي،
وإذ تشير كذلك إلى القرار  IG.22/1بشأن االستراتيجية متوسطة األجل للفترة  2021–2016لخطة عمل البحر
األبيض المتوسط ،الذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعها التاسع عشر (أثينا ،اليونان 12-9 ،فبراير ،)2016
وتندرج تحته استراتيجية االتصال التابعة للخطة ونهج مراكز التنسيق المواضيعية،
إذ تشير إلى الوالية التي منحتها األطراف المتعاقدة في اجتماعها التاسع عشر (أثينا ،اليونان 12-9 ،فبراير
 )2016لتنفيذ القرار  IG.21/16بشأن تقييم خطة عمل البحر األبيض المتوسط وبعد النظر في اآلراء التي عبر عنها
الفريق العامل المفتوح العضوية الذي أُنشِئ لهذا الغرض بتوجيه من مكتب األطراف المتعاقدة ،وتقرير اجتماع مراكز
ع ِقد في أيلول/سبتمبر ،2017
تنسيق خطة عمل البحر األبيض المتوسط الذي ُ
وإذ تقدر التوجيهات والمشورة التي قدَّمها مكتب األطراف المتعاقدة لألمانة في اتفاقية برشلونة بشأن جميع
المسائل السياسية واإلدارية المتعلقة بتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها خالل فترة السنتين ،2017–2016
وقد نظرت في تقارير االجتماعات الثاني والثمانين ،والثالث والثمانين ،والرابع والثمانين للمكتب،
تعرب عن شكرها لألمانة ومركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت على عملهما بشأن
-1
استراتيجية االتصال الخاصة بخطة عمل البحر األبيض المتوسط للفترة  2023–2018على النحو المبين في المرفق األول
لهذا القرار وتعترف بعناصره بوصفه نه ًجا أوليًّا نحو استراتيجية االتصال؛
تطلب من األمانة أن تواصل  -بالتعاون مع مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت وعناصر
-2
خطة عمل البحر األبيض المتوسط األخرى حسب االقتضاء  -العمل على أساس تلك العناصر لوضع استراتيجية اتصال
عملية ،بما في ذلك األهداف الواضحة والملموسة ،والفئات المستهدفة ،والرسائل الرئيسية ،والمنهجيات ،وتحليل الثغرات،
وأنشطة التنفيذ ذات الصلة ،والجداول الزمنية والمؤشرات ،لتقديمها إلى األطراف المتعاقدة في اجتماعها الحادي والعشرين؛
ضا من األمانة وعناصر خطة عمل البحر األبيض المتوسط تعزيز مشاركة شركاء خطة عمل
-3
تطلب أي ً
البحر األبيض المتوسط وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة في تنفيذ والياتها؛
تدعو األمانة لمواصلة المناقشات الستراتيجية التعاون المشتركة حول تدابير إدارة الحماية المكانية
-4
للتنوع البيولوجي البحري مع األطراف المتعاقدة والجهات المشاركة المعنية لتقديم استنتاجات هذه المناقشات إلى الدورة
الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف.
-5

تؤيد قائمة الشركاء الجدد في خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،الواردة في المرفق الثاني لهذا القرار؛

عا
-6
تطلب من مراكز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة أن تعد على أساس تجريبي اجتما ً
لمراكز التنسيق المواضيعية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة/التنوع البيولوجي لفترة السنتين  2019–2018بتوجيه من
وحدة التنسيق لتحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل مع المواضيع األخرى لالستراتيجية متوسطة األجل؛
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ضا من وحدة التنسيق أن تقدم إلى األطراف المتعاقدة ،قبل انعقاد اجتماعها الحادي والعشرين،
-7
تطلب أي ً
نتائج تقييم تلك التجربة ،جنبًا إلى جنب مع أي تحليل آخر ذي صلة؛
تحث وحدة التنسيق ،بالتشاور مع األطراف المتعاقدة المضيفة لمراكز األنشطة اإلقليمية ،على أن تجد
-8
وتقترح ،بتوجيه من المكتب ،السبل والوسائل لوضع قائمة باألحكام المرجعية المشتركة التي يتعين تطبيقها ،مع مراعاة
خصوصيات كل مركز ،وذلك بهدف أن يكون هناك مناقشة واتفاق محتمل من األطراف المتعاقدة في اجتماعها الحادي
والعشرين؛
تكرر تأكيد أهمية وثيقة خطة العمل لحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية للبحر
-9
األبيض المتوسط (المرحلة الثانية من خطة عمل البحر األبيض المتوسط) وعالقتها الوثيقة بحماية البيئة البحرية والمنطقة
الساحلية للبحر األبيض المتوسط ،فضالً عن مساهمتها في التنمية المستدامة ،وتقرر اإلبقاء ،في هذه المرحلة ،على النص
األصلي لخطة عمل البحر األبيض المتوسط المرحلة الثانية التي وافق عليها مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية حماية البحر
األبيض المتوسط من التلوث وبروتوكوالتها (برشلونة 10-9 ،حزيران/يونيه ،)1995
تدعو أمانة خطة عمل البحر األبيض المتوسط/خطة العمل بشأن البيئة لألمم المتحدة لالستمرار في
-10
مشاركتها ومساهمتها في النقاش العالمي حول القضايا المتعلقة بواليتها بما في ذلك الهدف 14من أهداف التنمية المستدامة
وحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية ومتابعة اتفاقية باريس واالتفاقية المتعلقة
بالتنوع البيولوجي وتقديم أي تحديثات من المنتديات العالمية المتعلقة بنظام خطة عمل البحر األبيض المتوسط ومستقبله إلى
الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف.
تقر التشكيل الحالي للجنة البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة لفترة السنتين  2019–2018على
-11
النحو الوارد في القرار  ،IG.22/17الذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعها التاسع عشر ،وتدعو أعضاء لجنة البحر
األبيض المتوسط للتنمية المستدامة ،وأمانة خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،وشركاء خطة عمل البحر األبيض المتوسط
لحشد اإلعراب عن االهتمام بعضوية لجنة البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة لفترة السنتين .2021–2020
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المرفق األول
استراتيجية االتصال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط للفترة 2023-2018
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-1

مقدمة
 -1في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر األطراف (باريس ،فرنسا ،شباط/فبراير  ،)2012اعتمدت األطراف المتعاقدة
في اتفاقية برشلونة استراتيجية االتصال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط للفترة -2012
 .2017وفي الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر األطراف (أثينا ،اليونان ،شباط/فبراير  ،)2016طلبت األطراف المتعاقدة
من األمانة ،من خالل القرار  IG.22/2بشأن االستراتيجية متوسطة األجل للفترة  2021-2016والقرار IG.22/18
بشأن برنامج العمل والميزانية للفترة  ،2017- 2016إعداد استراتيجية اتصال ُمحدَّثة لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط .وتستند استراتيجية االتصال للفترة  2023-2018الواردة في الوثيقة الحالية،
إلى الصيغة السابقة مع تنقيح نهجها وطرائق تنفيذها.
1-1

نظرة عامة

 -2لقد قطعت خطة عمل البحر األبيض المتوسط شو ً
طا طويالً منذ إنشائها في عام  .1975ويتمثل إنجازها السياسي
الرئيسي في اعتماد اتفاقية برشلونة وسبعة بروتوكوالت قانونية تهدف إلى حماية البيئة البحرية والساحلية للبحر
األبيض المتوسط ،وإنشاء إطار مؤسسي للتعاون يشمل جميع البلدان الـ  21المطلة على البحر األبيض المتوسط .إن
اتفاقية برشلونة (التي ُوقِعَت في عام  1976وال ُمعدَّلة في عام  )1995وبروتوكوالتها السبعة ذات الصلة هي اإلطار
القانوني اإلقليمي المتعدد األطراف الوحيد لحماية البيئة البحرية والساحلية للبحر األبيض المتوسط ،وتحديد االلتزامات
"لمنع التلوث ،والحد منه ،ومكافحته ،والقضاء عليه إلى أقصى حد ممكن في منطقة البحر األبيض المتوسط"و" حماية
وتعزيز البيئة البحرية في هذه المنطقة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة".
 -3في هذا السياق ،تساعد وحدة التنسيق وعناصر خطة عمل البحر األبيض المتوسط بلدان البحر األبيض المتوسط
على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،وتنفيذ قرارات اجتماعات األطراف المتعاقدة ،بما في
ذلك استراتيجية البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة للفترة  2025-2016وتوصيات لجنة البحر األبيض المتوسط
للتنمية المستدامة .مع الوضع في الحسبان  22طرفًا متعاقدًا ،والـ  21دولة المطلة على البحر األبيض المتوسط،
واالتحاد األوروبي ،تحدد خطة عمل البحر األبيض المتوسط إطار تعاون قانوني ومؤسسي متسق لتيسير اإلجراءات
اإلقليمية ،ودعمها ،وتنسيقها؛ لتحسيننوعيةالحياةلسکان البحر األبيض المتوسط من خالل االستجابة للضغوط علی
البيئة ،والحد من األثر السلبي ،فضالً عن استعادة حالة النظم اإليكولوجية ،وهياكلها ،ووظائفها والحفاظ عليها.
 -4تدعم استراتيجية االتصال الفعالة والموجهة األهداف البيئية المطروحة في اتفاقية برشلونة وتوسع نطاق نشر
رسائل خطة عمل البحر األبيض المتوسط.
 -5تتمثل أهداف الدعوة الرئيسية لخطة عمل البحر األبيض المتوسط فيما يلي:
•

تقييم التلوث البحري ومكافحته؛

•

ضمان اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية؛

•

إدماج البيئة في التنمية االجتماعية واالقتصادية؛

•

برا
حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خالل منع التلوث والحد منه ،والقضاء عليه قدر اإلمكان ،سواء كان ً
بحرا؛
أم ً

•

حماية التراث الطبيعي والثقافي؛

•

تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر األبيض المتوسط؛

•

المساهمة في تحسين نوعية الحياة.
 -6القصد أن تكون أولويات االستراتيجية متوسطة األجل للفترة :2021-2016

"عملية المنحى ،وموجزة وسهلة الفهم ،ومحدودة العدد ،وطموحة ،وقابلة للتطبيق على نحو شامل في جميع بلدان المنطقة،
مع مراعاة الظروف ،والقدرات ،ومستويات التنمية الوطنية المختلفة واحترام السياسات واألولويات الوطنية .")…( .وقد
أ ُ ِعدَّت بحيث "تركز على المجاالت ذات األولوية لتحقيق التنمية المستدامة".
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 -7تعكس المواضيع ذات األولوية في االستراتيجية متوسطة األجل االلتزامات القانونية واالحتياجات الرئيسية على
الصعيدين اإلقليمي والوطني ،وتتماشى مع الجهود العالمية من أجل التنمية المستدامة وأهداف استراتيجية البحر
األبيض المتوسط للتنمية المستدامة للفترة .2025-2016
 -8تتمثل األهداف النهائية في تحقيق وضع بيئي جيد لمنطقة البحر األبيض المتوسط والمساهمة في التنمية المستدامة.
ُروج لها في إطار الموضوع الشامل للحوكمة.
وتُخت َار المواضيع االستراتيجية وفقًا لذلك ،وسي َّ
 -9المواضيع األساسية هي:
•

التلوث البري والبحري؛

•

التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية؛

•

التفاعالت والعمليات البرية والبحرية.
 -10المواضيع الشاملة هي:

•

اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛

•

االستهالك واإلنتاج المستدامان؛

•

التكيف مع تغير المناخ.

 -11تقترح االستراتيجية متوسطة األجل ،في إطار الموضوع الشامل للحوكمة ،النتيجة االستراتيجية " 6-1زيادة
الوعي والتوعية" والنواتج الرئيسية اإلرشادية " 1-6-1تحديث وتنفيذ استراتيجية االتصال لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط" .وتسعى استراتيجية االتصال هذه إلى دعم األهداف السياسية والموضوعية
التفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،كما أنها تتماشى مع األولويات المذكورة أعاله .وتستند هذه االستراتيجية إلى نهج
االتصال األصلي.

 -12إن النتيجة االستراتيجية لالستراتيجية متوسطة األجل " 1.5نظام معارف ومعلومات لخطة عمل البحر األبيض
المتوسط ُم َّ
ضا باستراتيجية االتصال للفترة
عزز ومتاح لوضع السياسات ،وزيادة الوعي والفهم" تعد ذات صلة أي ً
.2023-2018
2-1

نهج االتصال العام

 -13على الرغم من أن أهداف برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط تظل طموحة ،إال أنها
أتت على خلفية الواقعية المالية .وقد استرشدت صياغة هذه االستراتيجية بفهم أن الموارد المالية والبشرية لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط محدودة .لذلك فقد أخذت الجدوى من ناحية الميزانية ومن
ور ِكز على النُّ ُهج التي يمكن تنفيذها مع موارد خطة عمل
الناحية العملية في االعتبار عند وضع هذه االستراتيجية ُ
البحر األبيض المتوسط.
 -14تستند هذه االستراتيجية إلى األسس التي ُح ِققَت على مدى السنوات األخيرة ،وتعزز اإلنجازات الرئيسية ،على
سبيل المثال ،تعزيز الحضور اإلقليمي والعالمي واالحتفال بأحداث معينة مثل االحتفاالت السنوية اإلقليمية بيوم
الساحل .وبالتزامن مع ذلك ،تحدد االستراتيجية الهياكل ،والنهج ،واألدوات الجديدة الالزمة لتسليط المزيد من الضوء
على خطة عمل البحر األبيض المتوسط وتعظيم تأثير السياسات ،واالستراتيجيات ،وخطط العمل ،والتحليالت
المشتركة ال ُمعدة للنهوض بتنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها في منطقة البحر األبيض المتوسط وما وراءها.
 -15يتمثل النهج ثالثي الركائز ،الذي تقوم عليه هذه االستراتيجية ،فيما يلي:
•

توجيه رسالة مشتركة لخطة عمل البحر األبيض المتوسط عبر الحدود بهدف وضع عالمة مميزة واضحة على
جميع عناصر خطة عمل البحر األبيض المتوسط باعتبارها جز ًءا من نفس المنظمة؛
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•

تحديد وحشد شركاء أقوياء من المجتمع المدني ومن القطاع الخاص؛

•

استخدام نهج الحمالت بهدف تحفيز الجهات الفاعلة األخرى ،على الصعيدين اإلقليمي والوطني والجمهور عامة،
فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.

 -16تسعى هذه االستراتيجية إلى:
•

•

•

تحسين االتصال:
 االتصاالت الداخلية (بين مختلف عناصر نظام خطة عمل البحر األبيض المتوسط)-

االتصاالت الصادرة (تبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة)

-

االتصاالت الواردة (تعقيبات من أصحاب المصلحة)

-

مسؤوليات محددة بوضوح

تحديد أهداف االتصال وأهداف معينة:
 االتصال مع الوضع في االعتبار هدف محدد بوضوح-

التواصل مع مجموعات مستهدفة بوضوح من الناس والمنظمات

-

توصيل عدد قليل من األفكار الواضحة ،والموجزة ،والمتسقة والجديرة بالذكر

استخدام اللغة المناسبة:
 المناسبة للجمهور ووسيلة االتصال-

•

-2

صا لتتوافق مع ما يهم الجمهور ويثير انتباهه
المصوغة خصي ً

استخدام القنوات المناسبة:
 تحديد القنوات األنسب للتواصل مع كل فئة محددة من الجمهور .وقد تشمل هذه القنوات النشرات اإللكترونية،والمؤتمرات ،وحلقات العمل ،والمنشورات ،والنشرات الصحفية ،واألحداث – أو األساليب األوسع نطاقًا مثل
وسائل اإلعالم والموقع الشبكي
-

إدارة العالقات مع وسائل اإلعالم لضمان ظهور النشرات الصحفية في المنشورات المناسبة والحصول على
التغطية التحريرية في وسائل اإلعالم المؤثرة

-

اختيار القنوات التفاعلية للحصول على تعقيبات ورصد اآلراء حول السياسات

االتجاهات االستراتيجية لالتصاالت
1-2

تقييم القضايا االستراتيجية

 -17تتمثل مراجعة االتصاالت االستراتيجية في إجراء تقييم منهجي ،سواء رسمي أم غير رسمي ،ألداء المنظمة أو
قدرتها على أداء ممارسات االتصال األساسية .وهذا من شأنه أن يحدد ما يصلح ،وما ال يصلح ،وما يمكن أن يصلح
جريَت تعديالت.
على نح ٍو أفضل إذا أ ُ ِ
 -18إن مراجعة االتصاالت االستراتيجية ذات قيمة تقييمية وتقويمية على ٍ
حد سواء .فهي تقييمية ألنها تقدم "لمحة
ضا إلى المجاالت
سريعة" عن الوضع الحالي للمنظمة من حيث قدرتها على االتصال أو أدائها .وتقويمية ألنها تشير أي ً
التي يمكن للمنظمة أن تعزز أداءها فيها.
 -19قبل البدء في أي مراجعة لالتصاالت االستراتيجية ،من الضروري تحديد نقطة البداية وإدراك الفوائد والحواجز
المتعلقة بعملية االتصال.

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 199
الفوائد

الخارجية:
 -20تؤدي االتصاالت الخارجية الفعالة إلى تسليط المزيد من الضوء على أهداف خطة عمل البحر األبيض المتوسط
لحماية البيئة البحرية والساحلية للبحر األبيض المتوسط وزيادة الدعم العام لها .وستواصل تعزيز مصداقية خطة عمل
البحر األبيض المتوسط باعتبارها هيئة إقليمية تدعم وتنسق تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها .ومن المتوقع أن تكون
هذه االستراتيجية نقطة انطالق أخرى للتواصل عالميًّا بشأن القضايا الرئيسية لخطة عمل البحر األبيض المتوسط وفي
المحافل البيئية الرئيسية القادمة.

الداخلية:
 -21االتصاالت الداخلية هي شريان الحياة ألي منظمة .وتحظى االتصاالت الداخلية والخارجية بنفس القدر من األهمية
لتنظيم العمليات اليومية للمنظمة .وتعزز االتصاالت الداخلية الفعالة أوجه التآزر القائمة ،وتزيد من احتمال تحقيق
األهداف التنظيمية ،وتحقق التأثير األمثل وتعزز الوعي ومشاركة الموظفين .والهدف من تبسيط عمليات االتصال
الداخلي هو اتباع نهج أكثر تكامالً نحو إيجاد دفعة أكبر للقضايا البيئية نفسها من وحدة تنسيق خطة عمل البحر األبيض
المتوسط ،وعناصرها ،وشركائها ،وبالتالي تعزيز القدرة الجماعية للمنظمة على التواصل والمشاركة خارجيًا.
الحواجز

الخارجية:
 -22في عالم الواقع ،هناك العديد من الحواجز المتنوعة التي تحول دون التواصل مع الجمهور حول القضايا البيئية.
ووفقًا للدراسات الحديثة ،هناك ستة حواجز في عملية االتصال ،منها )1( :حواجز ال ُمر ِسل ،و( )2حواجز الترميز،
و( )3حواجز وسيلة االتصال ،و( )4حواجز فك الترميز ،و( )5حواجز المستق ِبل ،و( )6حواجز التعقيبات (كتاب
 .Organizationalcommunication: Balancing creativity and constraintنيويورك :سانت مارتن
( )2010للمؤلف إيريك إيسنبرغ).

شكل  :1الحواجز الموجودة في عملية االتصال البيئي بين وسائل اإلعالم،
مقتبسة من كتاب )Organizational communication: Balancing creativity and constraint (2010
للمؤلف إيريك إيسنبرغ،
وكتاب ) A Mathematical Theory of Communication (1948للمؤلف كلود شانون.
 -23أكبر حاجز في االتصاالت البيئية هو أن المتحدثين اإلعالميين يجب أن يكون لديهم فهم كبير ومعرفة بالتعقيدات
الدقيقة للقضايا البيئية حتى يتمكنوا من توصيلها إلى الجمهور .والمتحدث اإلعالمي ما هو إال مترجم يجب أن يترجم
المعلومات من المصادر المتخصصة إلى شيء يمكن أن يفهمه الجمهور.
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 -24والحاجز اآلخر هو االفتقار إلى القدرة على تركيز المعلومات والتصرف بوصفه صوتًا واحدًا ،وهو ما يعزى ،في
جملة أمور ،إلى أوجه القصور الهيكلية في شبكة االتصاالت.
نظرا ألن المهام والعالقات الهيكلية
 -25ويشكل تقسيم مسؤوليات االتصال عائقًا أمام االتصاالت الخارجية المؤثرة؛ ً
ليست دائ ًما محددة بوضوح.
أهداف االتصاالت

2-2

 -26كما ذُ ِكر أعاله ،يجب أن تيسر استراتيجية االتصال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض
المتوسط نوعين من االتصاالت ،ينبغي النظر فيهما عند تحديد األهداف:
الخارجية:
 -27الهدف الرئيسي هو تعظيم وضوح أنشطة خطة عمل البحر األبيض المتوسط وإنجازاتها في تعزيز حماية البيئة
والتنمية المستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط من أجل زيادة تأثيرها .وعالوة ً على ذلك ،فإنها تهدف إلى تعزيز
المشاركة العامة واالستفادة من حقيقة أن خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،في إطار اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها،
تنسق اإلجراءات وتيسر التعاون فيما بين األطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة اآلخرين في المنطقة ،من أجل تحقيق
نتائج ملموسة في حماية بيئة البحر األبيض المتوسط.
 -28تعد وسائل اإلعالم ،الرئيسية واالجتماعية ،قناة مهمة لتحفيز الحوار البناء حول قضايا خطة عمل البحر األبيض
المتوسط ودورها فيها ،ومن ثم تعزيز دعوتها الضمنية والصريحة بفعالية .وقد اعت ُ ِرف بأهمية جمع المعلومات،
وتقديمها ،ونشرها وقُدِمت مقترحات لتحسين وسائل إعالم وإشراك الفئات المستهدفة.
الداخلية:
عنصرا حيويًّا بالقدر نفسه لنجاح رسالة برنامج األمم
 -29الهدف العام هو تبني ثقافة تنظيمية تعتبر فيها االتصاالت
ً
المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط .وعالوة ً على ذلك ،فإن الهدف هو جمع أصحاب المصلحة الداخليين
حول أهداف مشتركة وتخصيص دور أكثر فعالية في تنفيذ األنشطة المتفق عليها بصورة مشتركة لجميع األطراف.
 -30لقد ُحدِدت أهداف واضحة ،ومحددة ،وقابلة للقياس لتكون أساس النجاح .وتتمثل هذه األهداف المحددة فيما يلي:
•

ضمان تسليط الضوء على نظام خطة عمل البحر األبيض المتوسط/برنامج األمم المتحدة للبيئة في إطار اتفاقية
برشلونة ،ودوره ،وإنجازاته؛

•

زيادة الوعي ،بين مجموعة واسعة النطاق ولكن مستهدفة من الجمهور ومجموعات المستخدمين ،حول الدور
الحيوي الذي يضطلع به نظام خطة عمل البحر األبيض المتوسط/برنامج األمم المتحدة للبيئة في حماية بيئة البحر
األبيض المتوسط وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة؛

•

تعزيز وضع خطة عمل البحر األبيض المتوسط باعتبارها الصوت الرسمي المعني بالبيئة في البحر األبيض
المتوسط؛

•

ضمان التزام أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل دعم قضايا وأنشطة برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل
البحر األبيض المتوسط في المحافل العامة والعمل بصفتهم دعاة ،على نح ٍو مباشر و/أو غير مباشر؛

•

تسليط الضوء على الحاجة إلى الحوكمة الرشيدة واإلدارة المتكاملة للنظم اإليكولوجية البحرية والبرية في البحر
األبيض المتوسط؛
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•

إحاطة سكان البحر األبيض المتوسط (عامة الجمهور) عل ًما بنبذة وصفية عن خطة عمل البحر األبيض المتوسط،
وحشدهم من خالل قنوات المعلومات والقنوات اإلعالمية الرئيسية؛

•

تحسين ممارسات االتصاالت الداخلية ضمن خطة عمل البحر األبيض المتوسط وعناصرها؛

•

عا وك ًّما؛
زيادة التغطية اإلعالمية ،نو ً

•

تحسين نوعية المواد اإلعالمية ونشرها؛

•

التأثير على سياسات محددة أو واضعي السياسات في الجوانب الرئيسية؛

•

تشجيع المشاركة بين الباحثين أو الهيئات الشريكة.

3-2

الفئات المستهدفة

ً
مركزا لالتصال لضمان أفضل النتائج
 -31يتبع برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط نه ًجا
في تنفيذ االستراتيجية متوسطة األجل .وتحدد األدوات والموارد المتاحة إطار عملي ينقسم فيه الجمهور المستهدف إلى
ثالث فئات:
 -1األولية :الشركاء المباشرون المسؤولون عن تنفيذ البرامج ،والسياسات ،واألنشطة مثل األطراف المتعاقدة،
ومراكز التنسيق الوطنية ،وأعضاء لجنة البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة ،وشركاء خطة عمل البحر
األبيض المتوسط ،وعناصر خطة عمل البحر األبيض المتوسط؛
 -2الثانوية :الشركاء والجهات المانحة المحتملة التي لها مصلحة مباشرة في االستراتيجية ونتائجها ،مثل المنظمات
المتعددة األطراف ،واإلدارات الوطنية والمحلية ،والمنظمات غير الحكومية ،والشركات ،واألكاديميين/الباحثين؛
 -3الثالثة :األفراد ،أو عامة الجمهور ،أو المؤسسات التي لها مصالح مباشرة أو ذات صلة في برنامج عمل
االستراتيجية وأهدافها ،التي من شأن مشاركتها أن تزيد من التقدم والنجاح ،وكذلك الذين يعملون بصفتهم فرقًا
ناقلة للمزيد من المبادرات المحددة األهداف.
4-2

الرسائل الرئيسية

 -32لكي يتحقق النجاح الفعلي الستراتيجية االتصال هذه ،فإن الهدف العام لخطة عمل البحر األبيض المتوسط،
وأهدافها المحددة ،ورسائلها الرئيسية تحتاج إلى المواءمة على نح ٍو كام ٍل مع جميع عناصرها .إن أطر الرسائل الفعالة
ديناميكية وقابلة للتكيف مع مرور الوقت مع تغير الظروف ،ومع تطور السلوكيات ،ومواجهة عوامل النجاح
والحواجز .والقطاع األعرض من الفئات المستهدفة ليس دائ ًما مل ًّما بالمصطلحات المتخصصة التي تستخدمها خطة
صا لتلبية االحتياجات المحددة لمختلف الفئات
عمل البحر األبيض المتوسط .وينبغي أن تكون الرسائل ُمص َّممة خصي ً
المستهدفة.
إطارا لفهم خطة عمل البحر األبيض المتوسط ودورها بطريقة تختلف عن غيرها.
 -33هناك منصة رسائل قوية توفر
ً
ق ،وعلى نطاق واسع ومترابط سوف ينتج عنه هوية واضحة
إن تطبيق وإعادة تطبيق الرسائل المشتركة على نح ٍو متس ٍ
يسهل التعرف عليها ،وقدرة على التحدث بصوت واحد وعدة "لهجات" .في النهاية ،هناك صلة واضحة بين
االتصاالت الفعالة والدعوة المؤثرة.
 -34الرسائل األساسية للبث هي:
•

خطة عمل البحر األبيض المتوسط :ما ماهيـتـنـا؟

•

خطة عمل البحر األبيض المتوسط :ما نقوم به ونقدمه؛

•

هدف خطة عمل البحر األبيض المتوسط ورؤيتها للنجاح؛

•

المناطق التي تصلح فيها خطة عمل البحر األبيض المتوسط؛

•

كيف تعمل خطة عمل البحر األبيض المتوسط على إيجاد حلول لقضايا البحر األبيض المتوسط؛
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•

ما تركز عليه خطة عمل البحر األبيض المتوسط.

 -35يمكن إضافة المزيد من الرسائل مع مراعاة جدول األعمال العالمي للبيئة والتنمية المستدامة والتطورات السياسية
المحددة.
5-2

األدوات واألساليب

أمرا أساسيًّا للوصول إلى أهداف االتصاالت
 -36يعد نشر األساليب واإلجراءات الموجهة ،والمحددة ،والقابلة للتنفيذ ً
المبينة أعاله .وعند التركيز على المزيد من الرسائل المخصصة ،سيُفضَّل االستخدام المتزامن للقنوات واألدوات
المتعددة ،مع إيالء اهتمام خاص لوسائل التواصل االجتماعي واألجهزة المحمولة ،فضالً عن التصميم والتوزيع السهل
على شبكة اإلنترنت .ويصاحب ذلك الوسائل التقليدية ،مثل الطباعة.
 -37ومن أجل تحقيق االتصال الفعال في إطار برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط،
سيُستخدَم مزيج من قنوات االتصال ،واألدوات ،والمواد الحديثة والراسخة معًا ،تبعًا للهدف الفرعي والرسالة الفرعية،
والجمهور ،واإلطار الزمني ،وما إلى ذلك .ويشمل هذا المزيج الموقع الشبكي ،ووسائل التواصل االجتماعي،
والنشرات الصحفية ،والرسائل اإلخبارية ،وإشراك وسائط اإلعالم الجماهيري ،والمطبوعات ،والوسائط المتعددة،
وغيرها.
-3

الحملة اإلعالمية
1-3

نموذج الحملة

 -38استندت استراتيجية االتصال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط للفترة 2017-2012
إلى "نموذج للحملة" – توحيد ،وحشد ،وتحفيز .ويشكل نموذج الحملة هذا إطار اتصاالت متينًا ولكنه يتسم بالمرونة
الكافية ويمكنه توجيه أنشطة خطة عمل البحر األبيض المتوسط خالل السنوات الست القادمة .وهو يتضمن تنظيم حملة
تطلعية تتكشف بالتتابع استنادًا إلى سلسلة من النهج التكتيكية بما يتماشى مع األولويات السياسية الرئيسية ،وبرامج
العمل والمشاريع البارزة.
 -39بنا ًء على استراتيجية االتصال للفترة  2017-2012ولكي تكون أكثر فعالية ،ترد فيما يلي قائمة بالنهج اإلضافية:
•

المضاعفة من خالل االستماع إلى مختلف الفئات المستهدفة ،وما يترتب على ذلك من مضاعفة النهج واللغات.
وهذا يتطلب بذل الكثير من الجهود في االستماع واتباع نهج ثنائي االتجاه يولي اهتما ًما لردود الفعل الخارجية.

•

الحشد والتحفيز من خالل لغة اتصال مبتكرة مؤثرة وجريئة وأسلوب يجمع بين "العلمية" والمباشرية .إن
المتحدثين اإلعالميين الناجحين قادرون على ترجمة البيروقراطية واللغة التقنية إلى شيء يسهل فهمه بالنسبة
لمختلف الفئات المستهدفة.

•

كبيرا من
هذا النموذج للحملة الموجهة إلى الجمهور عامة يجب أن ينعكس أي ً
ضا داخل النظام .ويتطلب ذلك قد ًرا ً
االتصاالت الداخلية والعمل على الصورة ،والنهج ،والموقف التواصلي لدى أولئك العاملين في برنامج األمم
المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط.

•

الحرص على البساطة والمباشرة وتجنب التعقيد الذي ال داعي له .وهناك بعض الطرق للقيام بذلك )1( :أن تكون
مباشرا إليصال أفكارك إلى الجمهور )2( ،طرح األسئلة قبل المضي قد ًما )3( ،سرد القصص لتبسيط المحادثات
ً
بحيث يمكن للجمهور أن يرويها )4( ،تجنب اإلفراط في التبسيط لضمان عدم ضياع المعلومات المهمة.

2-3

الحمالت المحددة األهداف :تحفيز الوعي اإليجابي

 -40تستخدم هذه االستراتيجية مجموعة من أدوات االتصال التكميلية لضمان تحقيق المستوى األمثل الستيعاب
الرسائل والوصول إلى أوسع نطاق ممكن في المناطق المستهدفة .كما أنها تأخذ في االعتبار الحاجة إلى أن تظل مرنة
ومناسبة محليًّا :فلدى البلدان المختلفة ثقافات اتصال مختلفة ،وبوجود مجموعة أدوات من المواد والمبادرات ،يمكن
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تنويع مزيج االتصاالت وتكييفه حسب االقتضاء مع الحفاظ على الرسالة العامة.
 -41االتجاهات الرئيسية:
•

التركيز على برامج العمل و/أو المشاريع البارزة الرئيسية كل عام إلظهار تأثيرها وأهميتها ودفع التغطية
ضا من الفرص البارزة األطول؛
اإلعالمية الثابتة التي تستفيد أي ً

•

توجيه االهتمام والدعم لتقارير التقييم اإلقليمية (حالة البيئة والتنمية ،تقرير حالة الجودة ،وما إلى ذلك) واألحداث
المنتظمة مثل يوم ساحل البحر األبيض المتوسط اإلقليمي؛

•

االستفادة من أوجه التآزر مع أصحاب المصلحة والشركاء المحليين بشأن برامج العمل و/أو المشاريع البارزة
الرئيسية من أجل دفع جدول األعمال اإلخباري؛

•

االستفادة من المعالم واالحتفاالت الدولية لضمان اتساع نطاق أهمية خطة عمل البحر األبيض المتوسط؛

•

تحقيق التأثير األمثل للمواد اإلعالمية لخطة عمل البحر األبيض المتوسط من خالل التصميم األفضل ،والتركيز
المواضيعي ،وقنوات التوزيع الجديدة.

3-3

الشراكات االستباقية :إبراز أهمية إجراءات خطة عمل البحر األبيض المتوسط

 -42تحدد هذه االستراتيجية مجموعة من النُّهج الرامية إلى إبراز أهمية خطة عمل البحر األبيض المتوسط وتأثيرها
عمو ًما .يضطلعشرکاء خطة عمل البحر األبيض المتوسط وأصحاب المصلحة بدور ق ِيم في هذهالعملية إذ يرفعون
أصواتهم تأييدًا للحمالت اإلعالمية لخطة عمل البحر األبيض المتوسط .مع األخذ في االعتبار حدود موارد خطة عمل
البحر األبيض المتوسط وإمكانياتها ،فإن تحسين التنسيق بين أصحاب المصلحة ،مع مواءمة الرسائل ،واالتجاهات،
والموارد ،من شأنه زيادة الكفاءة وإبراز التأثير واألهمية على أرض الواقع.
 -43االتجاهات الرئيسية:
•

إشراك مجموعة تأييد مختارة من شرکاء خطة عمل البحر األبيض المتوسط/المنظمات غير الحكومية لتكثيف
جهود االتصال اإلعالمي ،وكذلك إشراك عامة الجمهور ممن تربطهم بهم عالقات مباشرة أكثر؛

•

استقطاب وتفويض دعاة من جهات أخرى لتوسيع نطاق نشر رسائل خطة عمل البحر األبيض المتوسط من خالل
وسائل اإلعالم والمواد اإلعالمية؛

•

عرض العمل/التعاون مع القطاع الخاص من خالل وسائل اإلعالم التجارية؛

•

التواصل المشترك مع المنظمات الدولية الشريكة ،مثل مرفق البيئة العالمية ،في وسائل اإلعالم إلبراز أهمية خطة
عمل البحر األبيض المتوسط للفئات المستهدفة الرئيسية؛

•

مواءمة جهود االتصال داخل البلد/اإلقليم مع التحديات واألولويات الرئيسية إلبراز أهمية قضايا خطة عمل البحر
األبيض المتوسط.

4-3

تنفيذ استراتيجية االتصال

 -44فيما يلي تفصيل لألنشطة الرئيسية في مجال اإلعالم واالتصال ،حسب الموارد المتاحة:
 -1األنشطة الرقمية بما في ذلك إدارة الموقع الشبكي وتحديثه
•

مواءمة محتوى الموقع الشبكي مع الفئات المستهدفة وأهداف االتصاالت االستراتيجية؛

•

الحرص على تحديثه باستمرا؛
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•

نشر نتائج المشاريع على نطاق أوسع؛

•

إدارة قنوات التواصل االجتماعي.

 -2العالقات مع وسائط اإلعالم
التفاعل مع المحررين ،والمراسلين ،والصحفيين .ووسائل اإلعالم يمكن أن تكون الصحف ،واإلذاعة ،والتلفزيون،
واإلنترنت .والهدف هو نشر رسالة ،أو مقال ،أو معلومات جدير بالتغطية اإلعالمية باستخدام وسائل اإلعالم
المناسبة.
 -3السمعة والمكانة البارزة
بناء الثقة والمكانة البارزة من خالل بناء هوية واضحة وتعزيزها.
 -4المواد اإلعالمية
إصدار منشورات دورية على اإلنترنت وفي نسخ مطبوعة ،تتناول مواضيع وأحداثًا معينة ،لنشرها بصورة
منتظمة.
 -5التصميمات والمخططات
االستخدام المستمر للتصميمات الرسومية العامة لخدمة الصورة العامة لنظام خطة عمل البحر األبيض المتوسط.
 -6إقامة شبكات تواصل ونشر المعلومات
تماشيًا مع اإلجراءات المعمول بها في خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،يكفل مركز األنشطة اإلقليمية
للمعلومات نشر المعلومات على الشبكات الحالية كما يسعى إلى توسيعها:
•

فرقة العمل المعنية باالتصاالت

•

مراكز تنسيق االتصاالت لألطراف المتعاقدة

•

مراكز التنسيق الوطنية لخطة عمل البحر األبيض المتوسط (بموافقة منسق خطة عمل البحر األبيض
المتوسط)

•

مراكز التنسيق الوطنية لعناصر خطة عمل البحر األبيض المتوسط

•

الشرکاء

•

وسائل اإلعالم

تعد حلقات النقاش المواضيعية واالجتماعات الدورية بين المتحدثين اإلعالميين لكل منظمة من المنظمات المعنية
مفيدة لتبادل المزيد من األفكار المثمرة.
يمكن عقد اجتماعات لرفع مستوى أدوات االتصال ،والعمليات ،والنتائج والتعقيبات إما على منصات مخصصة
على اإلنترنت وإما بصفة شخصية ،كلما أمكن ذلك.
وينبغي النظر في أشكال مبتكرة للتعاون مثل تشكيل األفرقة ،والمقاهي العالمية ،وتبادل األفكار ،ومجموعات
التركيز لتحسين المعارف ،والتآزر ،ومن ث َ َّم االتصاالت الداخلية.
 -7مكتبة الصور ،بمساهمات من األطراف المتعاقدة وعناصر خطة عمل البحر األبيض المتوسط.
5-3

القياس

 -45من المهم مراعاة القياس في البداية ،وأن يكون واض ًحا من البداية ما ينبغي تحقيقه ،وكيف ستُبلَغ األهداف،
والقياسات التي ستُستخدَم في هذا المسار ،لرصد التقدم والنجاح.
 -46يرتبط القياس ارتبا ً
ضا بالتحليل
طا
مباشرا باالستراتيجية والتأثير .وال يتعلق بالنتائج الكمية فحسب ،وإنما أي ً
ً
النوعي لألهمية والمغزى وراء النتائج .وفي أي بيئة يكون فيها االتصال لديه القدرة على تشكيل الحوار ودفع نتائج
السياسات ،فمن األهمية بمكان قياس فعالية جميع االتجاهات والتكتيكات.
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 -47وبما أنه من المستحيل قياس كل شيء ،وليس كل شيء مهم يمكن قياسه ،يجب تحديد عدد معقول من المؤشرات
الرئيسية بوصفها مجاالت تركيز .إن المقاييس التي يمكن استخدامها متعددة ومتنوعة ،بما في ذلك :تتبع عدد طلبات
المعلومات التي تُقدَّم إلى مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات ،وعدد اجتماعات اإلحاطة للصحفيين ،والدراسات التتبعية
للتصورات ،وتحليل حركة زيارة الموقع ،وإعداد أزرار تقييم للمحتوى المنشور على اإلنترنت ،وما إلى ذلك.
 -48سيُطبَّق نهج ثالثي المسار للقياس ،يجمع بين المقاييس ذات الصلة ،والتفسير االستراتيجي ،والرؤى التطلعية ،بما
في ذلك ما يلي:
•

المقاييس الكمية ،مثل مقاييس وسائل اإلعالم ،وزيارات الموقع الشبكي ،وطلبات المعلومات؛

•

مقاييس الدعوة ،التي من شأنها تتبع وتقييم المشاركة وتوصيل الرسائل من اآلخرين؛

•

مقاييس السمعة ،التي تستعين باألشخاص ذوي التأثير في وسائل اإلعالم لتقييم التقدم المحرز واإلعالن عن
التغييرات المدخلة على التكتيكات والنُّهج.

 -49سيؤدي النجاح إلى وجود تقدير إيجابي من الفئات المستهدفة الرئيسية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل
البحر األبيض المتوسط ورسالته ،مع الوعي بالرسائل الرئيسية ،و/أو التصورات التي تتسق مع استراتيجية االتصال
هذه .وبنا ًء على ما سبق ،ال بد من تحديد عدد قليل من المؤشرات الرئيسية لرصد تنفيذ استراتيجية االتصال.
-4

الموارد
 -50يمكن تنفيذ هذه االستراتيجية جزئيًّا باستخدام الموارد المالية المتوفرة حاليًا والدعم المقدم من مركز األنشطة
اإلقليمية للمعلومات .وقد اقترحت وحدة التنسيق ميزانية قدرها حوالي  80000يورو لفترة السنتين 2019-2018
تكون مخصصة لتنفيذ أنشطة االتصاالت الخارجية ،باإلضافة إلى بعض الموارد اإلضافية في مراكز األنشطة
اإلقليمية.
تناول احتياجات نظام خطة عمل البحر األبيض المتوسط/برنامج األمم المتحدة للبيئة المتعلقة
 -51في الوقت الحالي ،ال ت ُ َ
بالمعلومات واالتصاالت ،والمكتبة ،وتكنولوجيا المعلومات ،وإدارة الوثائق إال من خالل موظف دعم واحد (مساعد
لشؤون اإلعالم).
 -52ومن أجل تنفيذ استراتيجية االتصال ،يلزم إعادة إنشاء وظيفة موظف لشؤون اإلعالم/االتصاالت داخل وحدة
ضا أن يدعم ويخدم تنفيذ
تنسيق برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط .ومن شأن ذلك أي ً
استراتيجية تعبئة الموارد.
ضا بناء القدرات التكميلية في دور مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات ،لتنفيذ األنشطة المتعلقة بمجال
 -53يجب أي ً
اإلعالم واالتصال في نظام خطة عمل البحر األبيض المتوسط بأكمله.
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المرفق الثاني
قائمة شرکاء خطة عمل البحر األبيض المتوسط الجدد
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قائمة شرکاء خطة عمل البحر األبيض المتوسط الجدد
اعتُمدَت المؤسسات التالية بصفتها شرکاء جدد لخطة عمل البحر األبيض المتوسط:
•

االتحادالدوليللتنميةالمستدامةومحاربةالفقرفيمناﻃقالبحراألبيضالمتوسطوالبحراألسود ()FISPMED

•

مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

•

شبكة حلول التنمية المستدامة ( )SDSNمن خالل جامعة سيينا ()UNISI

•

الرابطة الدولية غير الهادفة للربح ""Plastics Europe AISBL

•

مؤسسة شباب بتحب مصر ()Youth Love Egypt
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القرار IG.23/4
تنفيذ ورصد االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة  2025-2016وخطة العمل اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج
المستدامين في البحر األبيض المتوسط

إن األطراف المتعاقدة في إطار اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط
وبروتوكوالته افي اجتماعها العشرين،
مع مراعاة اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط ،وخصوصا مادتها  4بشأن
االلتزامات العامة،
وباإلشارة إلى القرارات رقم  IG.22/2ورقم  IG.22/5ورقم  IG.22/17بشأن االستراتيجية المتوسطية للتنمية
المستدامة  ،2025-2016وخطة العمل اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين في البحر األبيض المتوسط ،وإصالح
لجنة البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة ،على الترتيب ،التي أقرتها األطراف المتعاقدة في اجتماعها التاسع عشر
(أثينا ،اليونان ،شباط/فبراير ،)2016
وباإلشارة إلى االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة  2025-2016كوثيقة إرشادية استراتيجية لكل أصحاب
المصلحة والشركاء لترجمة خطة عام  2030للتنمية المستدامة على المستويات الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي ،والدور
القيادي لمنظومة اتفاقية برشلونة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط في تيسير التنفيذ المنسق
لخطة عام  2030وأهداف التنمية المستدامة ذات العالقة ،وخصوصا الهدف  ،14في منطقة البحر األبيض المتوسط ،وفي
ضمان االنتقال نحو اقتصاد أخضر وأزرق (االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة ،الهدف ،)5
وإدراكا بأن النجاح في تطبيق االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة  2025-2016يتطلب مجهودا جماعيا،
على نحو يُشرك جميع أصحاب المصلحة والشركاء في منطقة البحر األبيض المتوسط ،وخصوصا لتنفيذ المبادرات
الرئيسية،
بعد النظر في استنتاجات اجتماع جهات االتصال الوطنية لمركز األنشطة اإلقليمية التابع للخطة الزرقاء المنعقد
في نيس ،فرنسا ،يومي  25و 26أبريل/نيسان  ،2017واالجتماع الحادي عشر لجهات االتصال الوطنية لمركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين ،المنعقد في برشلونة ،إسبانيا ،يومي  3و 4مايو/أيار  ،2017واالجتماع السابع
عشر للجنة البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة ،المنعقد في أثينا في الفترة من  4إلى  6يوليو/تموز ،2017
ترحب بالعمل وتأخذ في اعتبارها قائمة مؤشرات لوحة متابعة االستدامة المتوسطية لرصد تنفيذ االستراتيجية
.1
المتوسطية للتنمية المستدامة  ،2025-2016المبينة في المرفق األول بالقرار الحالي ،كأساس للمزيد من العمل ،وتدعو
اللجنة التوجيهية للجنة البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة إلى تنسيق العمل على ضمان االتساق والتآزر الكاملين مع
العمل الحالي في مجال مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي ،وذلك في سياق الدور القيادي لمنظومة
اتفاقية برشلونة لخطة عمل البحر األبيض المتوسط في تيسير التنفيذ المنسق لخطة عام  2030وأهداف التنمية المستدامة
ذات العالقة ،وخصوصا الهدف  14من أهداف التنمية المستدامة ،في منطقة البحر األبيض المتوسط وفي ضمان االنتقال
نحو االقتصاد األخضر واألزرق؛
تطلب من األمانة ومركز األنشطة اإلقليمية التابع للخطة الزرقاء استخدام مصادر المعلومات والبيانات الموثوقة
.2
الحالية لنشر المؤشرات المختارة ،مع إيالء األولوية لمؤشراتها التي تتصدى للقضايا المتعلقة بالسواحل والمتعلقة بالبحر؛
تشجّ ع األطراف المتعاقدة على تعزيز الجهود إلقامة شراكات مستدامة مع أصحاب المصلحة ذوي العالقة
.3
(كالمنظمات الحكومية الدولية والوكاالت المانحة والمنظمات غير الحكومية -والصناعة ومؤسسات األعمال والمؤسسات
األكاديمية) لتطوير أو تنقيح قواعد البيانات اإلحصائية لنشر االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة ومؤشرات
االستهالك واإلنتاج المستدامين؛
تشجّ ع األطراف المتعاقدة على المشاركة في اإلصدارات المستقبلية من آلية استعراض النظراء المبسطة ،مع
.4
مراعاة الدروس المستفادة من عملية  2017–2016وبغرض تحسين الروابط المشتركة مع خطة عام  2030وأهداف
التنمية المستدامة الواردة فيها واالستعراضات الوطنية الطوعية المقدمة في منتدى السياسات الرفيع المستوى؛
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تشجّ ع األطراف المتعاقدة والشركاء على تعزيز جهودها وقيادتها من أجل تنفيذ االستراتيجية المتوسطية للتنمية
.5
المستدامة  2025–2016ومبادراتها الرئيسية؛
ترحب بخارطة الطريق المتوسطية لعام  ،2050وتصادق على المرحلة األولى منها والمبينة في المرفق الثاني
.6
بالقرار الحالي ،وتطلب من األمانة ومركز األنشطة اإلقليمية التابع للخطة الزرقاء القيام بعملية تشاركية إلعداد دراسة
استبصارية عن البيئة والتنمية في منطقة البحر األبيض المتوسط في أفق  ،2050وتقديم معلومات شاملة عن نتائج المرحلة
األولى وتقدمها في اجتماع األطراف المتعاقدة  21للسماح لهم بتقديم المزيد من التوجيه في المرحلة الثانية.
ترحب بالعمل وتأخذ في اعتبارها قائمة مؤشرات رصد تنفيذ خطة العمل اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج
.7
المستدامين في البحر األبيض المتوسط ،المبينة في المرفق الثالث بالقرار الحالي ،وتطلب مزيدا من التفصيل له بالتآزر مع
العمل الذي تم فيما يخص المؤشرات ذات العالقة ألهداف التنمية المستدامة واالستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة.
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المرفق األول

مؤشرات لوحة متابعة االستدامة المتوسطية لرصد تنفيذ االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة 2025-2016
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المرفق األول :مؤشرات لوحة متابعة االستدامة المتوسطية لرصد تنفيذ االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة 2025-2016
الرقم

أهداف
االستراتيجية
المتوسطية
للتنمية
المستدامة
2025-2016

1

عالمي

البصمة اإليكولوجية (*)

2

عالمي

مؤشر التنمية البشرية

3

عالمي

إجمالي الناتج المحلي (*)

4

عالمي

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب (*)

5

عالمي

معدل التحاق الفتيات/الفتيان بالمدارس االبتدائية والثانوية (*)

6

1

عدد المصادقات ومستوى االمتثال حسب تقرير األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة

7

1

النسبة المئوية للمناطق المحمية الساحلية والبحرية [داخل إقليم البلد] (*)

8

2

مؤشر كفاءة المياه (*)

9

2

عدد المحميات المشاركة في مبادرة "القائمة الخضراء" (*)

10

2

المساعدة اإلنمائية الرسمية واإلنفاق العام على الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والنظم
اإليكولوجية (*)

11

2

12

2

مؤشر األمن الغذائي العالمي
الطلب على المياه ،إجماالً وحسب القطاع ،مقارنة بإجمالي الناتج المحلي (*)

13

2

14

2

نسبة السكان الذين يتمتعون بإمكانية الحصول على مصادر مياه محسّنة (إجماالً وفي المناطق الحضرية
والريفية) (*)
نسبة السكان الذين يتمتعون بإمكانية الحصول على خدمات صرف صحي محسّنة (إجماالً وفي المناطق
الحضرية والريفية) (*)

15

2

نسبة المنتجات الزراعية جيدة النوعية ونسبة مساحة األرض الزراعية المستخدمة في الزراعة العضوية
(*)

16

2

عدد األنواع المتوسطية المهددة باالنقراض المشمولة في وثائق قانونية (*)

17

3

نسبة سكان المناطق الحضرية الذين يتمتعون بإمكانية الحصول على مسكن كريم (*)

18

3

وضع مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو أو االتجاهات السكانية في المناطق الحضرية التاريخية (*)

19

3

20

4

النفايات الناتجة والمعالجة حسب نوع النفايات والمعالجة (*)
انبعاثات غازات الدفيئة (منسوبا ً إلى إجمالي الناتج المحلي)

21

4

استهالك الطاقة (منسوبا ً إلى إجمالي الناتج المحلي)

22

5

23

6

كثافة استهالك االقتصاد للمواد (*)
ُ
عدد استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية التي أقرت أو ُحدّثت [وعدد التحديثات منذ اإلصدار األول]
(*)

24

6

نسبة االئتمان المصرفي المخصص للقطاع الخاص  -وجود نظم تمويل تستخدم االئتمان المصرفي

25

6

النفقات العامة والخاصة للبحوث والتطوير كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي

26

6

وجود آليات لضمان مشاركة الجمهور وإمكانية وصولهم إلى النشر البيئي (*)

اسم المؤشر

(*) منا ِظر/مرتبط بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
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المرفق الثاني
خارطة الطريق المتوسطية لعام  2050نحو دراسة استبصارية بشأن البيئة والتنمية في منطقة البحر األبيض المتوسط
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المرفق الثاني :خارطة الطريق المتوسطية لعام  2050نحو دراسة استبصارية بشأن البيئة والتنمية في منطقة البحر
األبيض المتوسط

.I

مقدمة

قررت البلدان المتوسطية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي أن تتعاون لكي تضع "تحت تصرف الزعماء
.1
السياسيين وصانعي القرار كافة المعلومات التي ستم ّكنهم من وضع خطط ستضمن على األرجح التنمية االجتماعية
االقتصادية المثلى المستديمة دون التسبب في تدهور البيئة" (االجتماع الحكومي الدولي.)UNEP/IG.5/7, 1977 ،
وتكرر االستراتيجية متوسطة األجل لخطة عمل البحر األبيض المتوسط  2021-2016الهدف ذاته "إلجراء تقييمات
مستندة إلى المعرفة للبيئة المتوسطية ووضع السيناريوهات لكي تكون القرارات المتخذة وعمل أصحاب المصلحة مبنيين
على أساس من العلم" (القرار  .)IG.22/1لتحقيق هذا الهدف ،ض ّمنت األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة
وبروتوكوالتها في برنامج العمل والميزانية  2017-2016وضع "خارطة طريق إلعداد تقرير الدراسة المتوسطية لعام
 ،"2050وهي دراسة استبصارية بشأن البيئة والتنمية في منطقة البحر األبيض المتوسط في أفق  ،2050باعتباره النشاط
الرئيسي ( 1.4.1.3القرار .)IG.22/20
إلعداد هذه الخارطة ،نظمت األمانة من خالل مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء التابع لها حلقة عمل
.2
للخبراء (ديسمبر/كانون األول  ،)2016وأجرت دراسة مرجعية بشأن مواطن القوة والضعف والثغرات في  35دراسة
استبصارية حديثة في منطقة البحر األبيض المتوسط ،وتشاورت مع الممثلين الوطنيين والخبراء .وقد أكدت هذه التحليالت
والمشاورات أنه سيلزم إجراء دراسة استبصارية جديدة بشأن البيئة والتنمية في منطقة البحر األبيض المتوسط ،وقدمت
إرشادات حول كيفية بلورة هذه العملية لسد الثغرات وتيسير صنع القرار في العقد المقبل ،مع البناء في الوقت نفسه على
المعارف والموارد الحالية.
أوصى اجتماع جهات اتصال الخطة الزرقاء (نيس ،فرنسا 26-25 ،أبريل/نيسان  )2017بتبني عملية تشاركية
.3
لبناء رؤية مشتركة للمستقبل استنادا إلى الرؤى والعمليات الوطنية ،وتضمين الدروس المستفادة والمدخالت المستمدة من
العمليات والتقارير الحالية ،وتعبئة موارد خارجية إضافية.انتهى االجتماع السابع عشر للجنة البحر األبيض المتوسط للتنمية
المستدامة (أثينا ،اليونان  6-4يوليو/تموز  )2017إلى أنه من الضروري تضمين منظور التغيرات السريعة االجتماعية
واالقتصادية والبيئية وفي الحوكمة في سياسات خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،وشدد على أن التقرير المتوسطي لعام
 2050ينبغي أن يوفر معلومات قيّمة بشأن التطورات المستقبلية استنادا إلى سيناريوهات مبنية على العلم وبشأن استباق
اإلجراءات لتشجيع التنمية المستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط (وثيقة العمل UNEP(DEPI)/MED
 .)WG.441/9أكد اجتماع جهات اتصال خطة عمل البحر األبيض المتوسط (أثينا ،اليونان 15-12 ،سبتمبر/أيلول )2017
على أوجه التآزر بين الدراسة المتوسطية لعام  2050واألنشطة الحديثة أو المصاحبة الخاصة بخطة عمل البحر األبيض
المتوسط أو غير الخاصة بها .وقد ُوضعت خارطة الطريق المقترحة للدراسة المتوسطية لعام  2050على هذا األساس.
.II
.4

توقيت إجراء دراسة استبصارية بشأن البيئة والتنمية في منطقة البحر األبيض المتوسط في أفق 2050
(الدراسة المتوسطية لعام )2050
هناك خمسة أسباب رئيسية إلعداد الدراسة المتوسطية لعام :2050
 .iأوال :أُجريت آخر عملية استبصارية لخطة عمل البحر األبيض المتوسط في  ،2006-2005أي منذ أكثر من
عشر سنوات ،وقد تغير السياق تماما .أحدثت وفرة النفط ،والتغيرات الجغرافية السياسية العالمية واإلقليمية،
والربيع العربي ،واألزمة االقتصادية األوروبية ،وتسارع تغير المناخ ،تحوال في السياق البيئي واإلنمائي في
منطقة البحر األبيض المتوسط .ومن الجائز تماما أن تزداد هذه التغييرات حدة بحلول عام  2050في جميع
المجاالت ،كالتكنولوجيا والخصائص الديموغرافية والجغرافيا السياسية واالقتصاد واإليكولوجيا وما إلى
ذلك .ومن الضروري أن يتم تضمين هذا المنظور للتحول السريع في سياسات خطة عمل البحر األبيض
المتوسط؛ حيث إن البحر األبيض المتوسط متأثر بها بخاصة ،وسيظل متأثرا بها.
 .iiثانيا :معظم التحليالت االستبصارية الحالية في منطقة البحر األبيض المتوسط تتبنى اآلن إطارا زمنيا أقصر
مما يجب وليست قادرة على أن تأخذ في االعتبار المزيد من القضايا طويلة األجل ،كتغير المناخ أو
االختالالت المحتملة في النظم اإليكولوجية ،وال تأخذ في اعتبارها التحوالت ذات األثر على المدى البعيد.
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 .iiiالسبب الثالث هو أن العمليات االستبصارية السابقة أغفلت اآلثار على البحر ،أو حتى على االقتصاد البحري،
وهو ما ال يعكس شواغل منظومة برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط  -اتفاقية
برشلونة.
 .ivلم يركز العمل السابق إال على جانب واحد محتمل من االستبصار ،وهو التنبؤ .وال يقتصر هدف االستبصار
على استقراء اإلحصاءات الحالية للكشف عن اتجاهات في بعض المتغيرات أو المشاكل المفهومة جيدا.
وسيتيح القيام بعملية جديدة الفرصة لتنبيه واضعي السياسات إلى االختالالت المحتملة ،ولتشجيع المقارنة بين
الرؤى والمناقشة ،مع إشراك صانعي القرار وأصحاب المصلحة في نهج تشاركي ،ولالشتراك في بناء
استراتيجيات طويلة األجل لمختلف البلدان المتوسطية ومقارنتها.
 .vوأخيرا فقد أثبتت التجربة أن عمليات االستبصار الكبرى يمكن أن تكون مفيدة تماما لالتصال والتمويل ،ومن
ذلك فيما يخص عامة الجمهور ووسائل اإلعالم .وسيضع إعداد الدراسة المتوسطية لعام  2050منظومة
برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط في قلب النقاش العام بشأن البيئة والتنمية في
منطقة البحر األبيض المتوسط.
.III

التوجهات الرئيسية للدراسة المتوسطية لعام 2050

باتباع نتائج الدراسات المرجعية والمشاورات سالفة الذكر ،تتبنى خارطة طريق الدراسة المتوسطية لعام 2050
.5
المقترحة نهجا استبصاريا استراتيجيا تشاركيا .وهي تعتمد على مزيج من تحليل السيناريوهات المستقبلية (التنبؤ ،التفكير
التطلعي)؛ والتخطيط (التحليل االستراتيجي وتحديد األولويات من خالل التنبؤ العكسي)؛ والتشبيك (مشاركة أصحاب
المصلحة والحوار) .باإلضافة إلى ذلك ،ستستفيد الدراسة المتوسطية لعام  2050من الدراسات القائمة والجاري العمل فيها.
وقد تم بالفعل تحديد أوجه تآزر معينة مع الدراسات االستبصارية والشبكات العلمية ،وسيتم تنظيم غيرها مع السير في
الدراسة المتوسطية لعام  2050واألعمال الحالية .على النحو المفصل في وثيقة العمل UNEP(DEPI)/MED
 ،IG.23/22ستنفَّذ أيضا أنشطة الدراسة المتوسطية لعام  2050بالتآزر الوثيق مع أنشطة خطة عمل البحر األبيض
المتوسط ،وخصوصا األنشطة المعنية بالمؤشرات ،وتقرير حالة البيئة والتنمية لعام .2019
خارطة الطريق المقترحة منظمة حول ست مجموعات أساسية من األنشطة ،وكلها سيكون مرتبطا بالعلماء
.6
وخبراء خطة عمل البحر األبيض المتوسط .وهي مخططة مبدأيا على مدى فترتين كل منهما سنتان .لكن هناك أنشطة معينة
مقترحة لكل فترة سنتين ،مع مخرجات معينة .من المهم أن ننوه إلى أن هذه ما زالت مرحلة مبكرة من المبادرة ،ومن
المخطط إجراء المزيد من المشاورات مع األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة بشأن تصميم الدراسة المتوسطية
لعام  .2050سيتم تقديم نسخة محدثة من خارطة الطريق في مؤتمر األطراف  ،21وذلك استنادا إلى المزيد من المشاورات
واإلنجازات أثناء فترة السنتين .2019-2018
هناك مجموعة أساسية من األنشطة  -وهي كافية إلنتاج تقرير الدراسة المتوسطية لعام  2050بحلول مؤتمر
.7
األطراف  - 22ستعتمد فقط على الشراكات الفنية وتمويل الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط وتمويل مشترك
محدود .وقُدرت الميزانية الخاصة باألنشطة بمبلغ  200ألف يورو على مدى فترتين كل منهما سنتان .وستتطلب األنشطة
اإلضافية أو األكثر طموحا تعبئة شراكات إضافية للتمويل المشترك .سيساعد تنظيم الدراسة المتوسطية لعام  2050على
هيئة وحدات ومجموعات أنشطة التموي َل البحثي المرتبط باألنشطة والمخرجات الصريحة.
التخطيط المبدئي (مذكور بمزيد من التفصيل في وثيقة العمل )UNEP(DEPI)/MED IG.23/22

المكون
.1تعبئة الموارد الحالية وإقامة شبكة بشأن السيناريوهات المستقبلية
المتوسطية .الرسملة؛ التشاور مع األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة؛
التشبيك؛ الربط بين العلم والسياسات  -حوار أصحاب المصلحة

الفترة
  :2018اإلنشاء االستمرارية على مدىالفترة بأكملها

 .3التركيز على األولويات غير الموثقة جيداً مع التركيز بخاصة على البحر
والنظم اإليكولوجية البحرية

  2019-2018بالتنسيقالوثيق مع تقرير حالة البيئة
والتنمية وتقرير وضع الجودة
في البحر األبيض المتوسط،
إلخ
  :2019االتجاهات :2020 -السيناريوهات

 .4مقارنة وتبادل الرؤى عبر البحر األبيض المتوسط المشاركة في صياغة

 -منتصف 2020

 .2تقييم االتجاهات واإلنجازات الكبيرة والسيناريوهات في سياق متوسطي
جديد .سيناريو الوضع المعتاد كأساس لوضع سيناريوهات أخرى

المنجز (المنجزات)
منتجات مستندة إلى الويب (جمهور واسع):
 نشرات إخبارية (بداية من :)2018 كتيبات/مواجز مواضيعية خارطة طريق محدّثة ألجل مؤتمر األطراف 21 حلقات العمل والندوات عبر الويب الفصل حلقات العمل والندوات عبر الويب بشأن البحروالنظم اإليكولوجية البحرية
 حلقات العمل والندوات عبر الويب -التشاور (االستبيانات أو حلقات العمل دون
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سيناريوهات ،وذلك باتباع نهج تشاركي واسع
 .5المشاركة في صياغة مسارات التحول واالستراتيجيات على المدى
القصير والمتوسط والطويل

 أواخر  ،2020أوائل2021

 .6نشر النتائج؛ االنتقال إلى العمل
بناء القدرات والمساعدات الفنية

 الفترة بأكملها (االتصال)( 2021-2020 -االنتقال)

اإلقليمية/القطرية)
 الفصل حلقات العمل والندوات عبر الويب الفصل االتصال الواسع التقرير النهائي :للتشاور في  2021وتقديمهخالل مؤتمر األطراف 22
 -حلقات العمل اإلقليمية والوطنية
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المرفَق الثالث
مؤشرات رصد تنفيذ خطة العمل اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين في البحر األبيض المتوسط

المرفق الثالث :مؤشرات رصد تنفيذ خطة العمل اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين في البحر األبيض المتوسط
المجال المواضيعي
المشمول ورقم المؤشر

المؤشرات التي ُحددت

هل المؤشر متاح
حالياً؟

هل هو من مؤشرات
أهداف التنمية
المستدامة؟

هل هو من
مؤشرات
االستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة؟

هل هو متضمن في
نظام المحاسبة
البيئية واالقتصادية
لألمم المتحدة؟

نوع المؤشر ()I/R
القضية المواضيعيةI :
االستجابةR :

استخدام األراضي

1أ -مستقبلي

نسبة مساحة األرض الزراعية المستخدمة في الزراعة المنتجة
والمستدامة

1ب -مؤقت

مساحة األرض المستخدمة في الزراعة العضوية ،إجماالً

ال

نعم

2.4.1

ال

يح َّدد الحقا

I

عُليا

ال

الغاية 2.4

نعم

يح َّدد الحقا

I

2

مؤشر فاقد الغذاء العالمي

ال

نعم

12.3.1

ال

ال

I

3أ -مستقبلي

مؤشر اإلدارة المستدامة للغابات

ال

نعم

3ب -مؤقت

مساحة الغابة المعتمدة

منخفضة

ال

15.2.1
الغاية
15.2

ال

يح َّدد الحقا

R

ال

يح َّدد الحقا

R

1

السحب من المياه العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة المتاحة (تعرف
أيضا ً باسم كثافة سحب المياه)

2
3

إنتاجية المياه
درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ()0-100

المياه (الكفاءة)

الطاقة (الكفاءة)
1
2
3

حصة الطاقة المتجددة من إجمالي االستهالك النهائي للطاقة
كثافة استخدام الطاقة قياسا ً على الطاقة الرئيسية وإجمالي الناتج المحلي
مبلغ الدعم المالي للوقود األحفوري لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي
(إنتاج واستهالك) وكنسبة من إجمالي اإلنفاق الوطني على الوقود
األحفوري

منخفضة

نعم

6.4.2

ال

ال

I

مرتفع
ال ُ -مجْ مالت فقط

ال
نعم

الغاية 6.4
6.5.1

نعم
ال

نعم
ال

I
R

مرتفع
مرتفع

نعم
نعم

7.2.1
7.3.1

نعم
نعم

ربما
نعم

I
I

ال

نعم

.12ج1.

نعم

ربما

R

التلوث
1
2
3

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة قيمة مضافة
من األطراف الموقعة على  1إلى  3اتفاقات بيئية دولية متعددة األطراف
(اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم) بشأن النفايات الخطرة والمواد
الكيماوية األخرى
متوسط المستويات السنوية من الجسيمات الدقيقة (الجسيمات الدقيقة
(مرجح
األصغر من  2.5ميكرومتر واألصغر من  10ميكرومتر) في المدن
ّ
بعدد السكان)

مرتفع

نعم

9.4.1

ال

نعم

I

مرتفع

نعم

12.4.1

ال

ال

R

مرتفع

نعم

11.6.2

ال

ربما

I
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المجال المواضيعي
المشمول ورقم المؤشر

المؤشرات التي ُحددت

هل المؤشر متاح
حالياً؟

هل هو من مؤشرات
أهداف التنمية
المستدامة؟

هل هو من
مؤشرات
االستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة؟

هل هو متضمن في
نظام المحاسبة
البيئية واالقتصادية
لألمم المتحدة؟

نوع المؤشر ()I/R
القضية المواضيعيةI :
االستجابةR :

الموارد (الكفاءة)
;12.2.1
8.4.1
;12.2.2
8.4.2
;12.2.1
8.4.1
12.2.2؛
8.4.2

نعم

نعم

I

ال

نعم

I

ال

نعم

I

ال

نعم

I

نعم

ال

I

ال

ال

I

1أ -مستقبلي

بصمة المواد لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي

مرتفع

نعم

1ب -مؤقت

االستهالك المحلي للمواد لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي

مرتفع

نعم

2أ -مستقبلي

بصمة المواد لكل فرد

مرتفع

نعم

2ب -مؤقت

االستهالك المحلي للمواد لكل فرد

مرتفع

نعم

3أ -مستقبلي
3ب -مؤقت

نسبة المخزونات السمكية ضمن المستويات المستدامة بيولوجياً
مؤشر التغذية البحرية (يسمى أيضا ً متوسط مستوى التغذية إلنزاالت
مصايد األسماك)

ال  -النتائج العالمية
فقط متاحة

نعم

14.4.1

غير متاح بسهولة

ال

الغاية
14.4

السلوك (المنتجون والمستهلكون)
عدد البلدان التي لديها خطط عمل وطنية بشأن االستهالك واإلنتاج
المستدامين أو قامت بتعميم االستهالك واإلنتاج المستدامين كأولوية أو
غاية في السياسات الوطنية
1

ال

نعم

12.1.1

ال

ال

R

ال توجد قاعدة
بيانات دولية

ال

الغاية
12.7

نعم

يح َّدد الحقا

R

مرتفع

ال

ال

يح َّدد الحقا

R

4

إنتاج النفايات

منخفضة

ال

نعم*

نعم

I

5
6

الزراعة العضوية (مبيعات التجزئة ،كل مليون يورو) (متاحة أيضا ً كيورو
لكل شخص)
مؤشر اإلثراء الغذائي الساحلي وكثافة الحطام البالستيكي العائم

منخفضة
ال

ال
نعم

ال
ال

يح َّدد الحقا
يح َّدد الحقا

I
I

2
3

المشتريات العامة المستدامة/المشتريات العامة المراعية للبيئة كنسبة من
إجمالي المشتريات العامة (من حيث القيمة النقدية)
براءات االختراع المراعية للبيئة (تعرف أيضا ً باسم براءات االختراع ذات
األهمية للنمو األخضر وتطوير التكنولوجيات ذات الصلة بالبيئة ،كنسبة
مئوية من جميع التكنولوجيات)

الغاية
12.7
الغايتان
11.6
و12.4
الهدف 12
من أهداف
التنمية
المستدامة
14.1.1
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المجال المواضيعي
المشمول ورقم المؤشر

7

المؤشرات التي ُحددت

تفشي زيادة الوزن والسمنة

هل المؤشر متاح
حالياً؟

مرتفع

هل هو من مؤشرات
أهداف التنمية
المستدامة؟
ال

الغاية 2.2

هل هو من
مؤشرات
االستراتيجية
المتوسطية للتنمية
المستدامة؟

هل هو متضمن في
نظام المحاسبة
البيئية واالقتصادية
لألمم المتحدة؟

نوع المؤشر ()I/R
القضية المواضيعيةI :
االستجابةR :

ال

ال

I

المؤشرات الكلية المواضيعية
1

بصمة الكربون

منخفضة

ال

الغاية 9.4

ال

نعم

I

2

البصمة المائية

نعم

ال

3

البصمة اإليكولوجية

نعم

ال

الغاية 6.4
الغايتان
12.2
و8.4

ال

نعم

I

نعم

نعم

I
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القرار IG. 23/5
االستراتيجية المحدّثة لتعبئة الموارد
االجتماع العشرون لألطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط والبروتوكوالت
الخاصة بها،
يذ ّكر بالمقرر  13/20 .IGلالجتماع السابع عشر لألطراف المتعاقدة (( )COP 17باريس ،فرنسا 10-8 ،من
شباط/فبراير  )2012بشأن الحوكمة في استراتيجية تعبئة الموارد لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط.
ويذ ّكر أيضً ا بالمقرر  1/22 .IGلمؤتمر األطراف التاسع عشر (أثينا ،اليونان 12-9 ،من شباط/فبراير )2016
بشأن االستراتيجية المتوسطة األجل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط  2021-2016واستراتيجية تعبئة
الموارد.
ويؤكد على أن المشاركة الفعالة والتنسيق في تعبئة الموارد من جانب جميع الجهات الفاعلة هو أمر ضروري لتنفيذ
االستراتيجية المتوسطة األجل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط ،2021-2016
ويق ّدر الجهود الناجحة لألمانة العامة التي ترمي إلى ضمان التمويل والدعم المطلوبين من أجل التشغيل الكفء
لتكليف منظومة خطة عمل البحر المتوسط والوفاء به،
يعي جيدًا الحاجة إلى مزيد من تعبئة موارد التمويل وتنويعها لضمان التطابق الدقيق لمستوى طموح األطراف
والتكليفات المعتمدة المنوطة بها مع الموارد المتوافرة،
يق ّدر أن التنفيذ الفعّال والمتناسق الستراتيجية تعبئة الموارد والتوافر المتزايد للموارد يضع مطالب إضافية على
األمانة العامة وعناصر خطة عمل البحر المتوسط لتطوير مجموعة أنشطة أوسع نطاقًا ،وتقديمها ،ومراقبتها،
ضا عمالً منظ ًما تنظي ًما جيدًا ومتواصالً بشأن مشكالت التواصل لضمان الوعي بعمل
يعي أن تعبئة الموارد تتطلب أي ً
منظومة خطة عمل البحر المتوسط ودورها ووضع رسائل مف ّ
صلة للفئات المختلفة من الجهات المانحة المحتملة،
 .1يتبنى االستراتيجية المح ّدثة لتعبئة الموارد الواردة في المرفق األول من هذا المقرر؛
 .2يطلب من األمانة تنقيح االستراتيجية ليتم النظر فيها من جانب الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف من الملحق
إلى اإلضافة لتأخذ في الحسبان متطلبات الموارد لكل نتيجة من النتائج االستراتيجية وأهمية الجهات المانحة لكل نتيجة
من هذه النتائج؛
 .3يحث األطراف المتعاقدة على دعم تنفيذ االستراتيجية المح ّدثة لتعبئة الموارد لضمان توافُر الموارد المالية الكافية لتنفيذ
االستراتيجية المتوسطة األجل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط  2021-2016وبرنامج العمل
المرتبط بها;
 .4يدعو المنظمات المانحة والشريكة إلى أن تأخذ في حسبانها ،عند وضع البرامج الخاصة بها ،األولويات الواردة في
االستراتيجية المتوسطة األجل واالستراتيجية المح ّدثة لتعبئة الموارد.
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المرفق األول
االستراتيجية المح ّدثة لتعبئة الموارد
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االستراتيجية المحدّثة لتعبئة الموارد
 .1مقدمة
اعتمد االجتماع العادي السابع عشر لألطراف المتعاقدة (مؤتمر األطراف السابع عشر ،باريس ،فرنسا 10-8 ،من
.1
شباط/فبراير  )2012استراتيجية تعبئة الموارد لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط ،المدرجة في المرفق
الثالث بالمقرر .IG.20/13
خالل مؤتمر األطراف التاسع عشر (أثينا ،اليونان 12-9 ،من شباط/فبراير  ،)2016اعتمدت األطراف المتعاقدة
.2
مقررين تناوال مسائل تعبئة الموارد لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط .وحدد المقرر األول
( )IG.22/1بشأن االستراتيجية المتوسطة األجل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسطللفترة -2016
 2021توافر الموارد المالية باعتبارها التحدي الرئيسي لخطة عمل البحر المتوسط لتحقيق أهدافها (الفقرة  .)107وتشير
االستراتيجية المتوسطة األجل إلى أن "االستراتيجية المتوسطة األجل وبرامج العمل ستُك َمل باالستراتيجية الشاملة والمح ّدثة
لتعبئة الموارد" (الفقرة  .)108واعتمدت برامج العمل السابقة على الميزانيات التي تطلبت جمع نسبة كبيرة من الموارد
الضرورية (تصل إلى  )%64من جانب مصادر خارجية؛ وإلى اآلن لم يتم جمع ما يزيد على  ٪30من إجمالي الميزانية
من هذه المصادر ،مما أدى إلى وجود ثغرات كبيرة في التمويل عوَّقت التنفيذ الناجح لبرامج العمل.
دعا المقرر الثاني ( )IG.22/20بشأن برنامج العمل والميزانية للفترة  2017-2016األمانة العامة إلى إعداد
.3
استراتيجية مح ّدثة لتعبئة الموارد .ولكي نكون أكثر تحديدًا ،تتضمن اإلستراتيجية المتوسطة األجل نات ًجا رئيسيًا :4-1-1
"تحديد فرص التمويل لألولويات اإلقليمية والوطنية ،إبالغ الجهات المانحة/الشركاء ومشاركتهم ،من خالل تنفيذ
اإلستراتيجية المح ّدثة لتعبئة الموارد ،ومساعدة األطراف المتعاقدة على تعبئة الموارد ".وتحقيقًا لهذه الغاية ،حدد مقرر
برنامج العمل الحاجة إلى إعداد دراسة تخطيطية أساسية لتحديد فرص التمويل لألولويات اإلقليمية والوطنية ،وتحديث
إستراتيجية تعبئة الموارد لخطة عمل البحر المتوسطبما في ذلك وضع آلية اتصال متماسكة على نطاق خطة عمل البحر
المتوسطتستهدف الجهات المانحة/الشركاء.
تُعد اإلستراتيجية المح ّدثة لتعبئة الموارد هذه استجابة لطلب األطراف المتعاقدة كما أنها تتبع توصيات اجتماع
.4
جهات االتصال التابعة لخطة عمل البحر المتوسط (أثينا ،اليونان 15-12 ،من أيلول/سبتمبر  ،)2017الذي ق ّدم مزيدًا من
التوجيهات بشأن التكليف الممنوح لألمانة العامة بشأن تنفيذ الفقرات  108-106من اإلستراتيجية المتوسطة األجل .ويهدف
مقرر تحديث إستراتيجية تعبئة الموارد إلى تعزيز منظومة برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط-اتفاقية
برشلونة ،لتمكينها من ضمان توافر الموارد الالزمة للوفاء ببرامج عملها بالكامل ،وضمان أن عناصر خطة عمل البحر
المتوسط يمكن أن تعمل بكامل طاقتها .وتبين مقررات مؤتمر األطراف التاسع عشر نية األطراف المتعاقدة على دعم تحديد
فرص التمويل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط وتوسيعها ،وضمان توافُر موارد مستقرة ،وكافية،
ويمكن التنبؤ بها ،وتعزيز الروابط بين أنشطة برامج العمل ومصادر التمويل.
 .2األهداف
تهدف اإلستراتيجية المح ّدثة لتعبئة الموارد إلى ضمان إتاحة التمويل الكافي لدعم األنشطة البرنامجية لبرنامج
.5
األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسطعلى األجلين القصير والمتوسطبنا ًء على أولويات اإلستراتيجية المتوسطة
األجل .ولكي نكون أكثر تحديدًا ،تشمل اإلستراتيجية المح ّدثة لتعبئة الموارد األهداف اآلتية:
 .aوضع توجيهات واضحة لتعبئة الموارد المستقدمة من مصادر تقليدية وغير تقليدية من أجل التنفيذ الكامل لبرنامج
العمل وتحديد النظراء الرئيسيين والجهات المانحة المحتملة؛
 .bتحديد االحتياجات والتغييرات المطلوبة لتعبئة الموارد على نحو فعّال ،مع التركيز بوجه خاص على المجاالت
المواضيعية لتكليف برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسطالتي تكون في أشد الحاجة إلى التمويل
الخارجي.
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 .3النطاق
تشمل اإلستراتيجية المح ّدثة لتعبئة الموارد فترة إطارية مدتها عشر سنوات ،بغية ضمان التنفيذ الكامل للخطة
.6
اإلستراتيجية المتوسطة األجل الحالية ( )2016-2021واتخاذ خطوة تطلعية نحو تنفيذ الدورة المقبلة للخطة اإلستراتيجية
المتوسطة األجل ( ، )2022-2027مع التركيز على فترة السنتين األوليين.
 .4نظرة عامة على تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط
يُم ّول برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسطفي األساس من قِبل األطراف المتعاقدة من خالل
.7
االشتراكات المقررة للصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط .وتشمل مصادر التمويل األخرى المساهمات التقديرية
من االتحاد األوروبي والمساهمات الطوعية المخصصة من جانب األطراف المتعاقدة األخرى ،ومساهمات البلد المضيف،
وتمويل المشروع من قِبل مرفق البيئة العالمية والمفوضية األوروبية ،وغيرها من الجهات المانحة المخصصة .وال تتيح
االشتراكات المقررة عمو ًما موارد كافية للوفاء الكامل بالمتطلبات المالية لبرنامج العمل لفترة السنتين .ويتم إتاحة التمويل
الطوعي وتمويل المشروع بشكل عام على أساس مخصص ويستغرق ذلك وقتًا وجهدًا كبي ًرا من جانب الموظفين حتى
يتسنى لوحدة التنسيق وعناصر خطة عمل البحر المتوسطتحقيق نتائج ملموسة.
.aمساهمات األطراف المتعاقدة (العادية ،والطوعية ،والبلد المضيف)
تمثل مساهمات األطراف المتعاقدة ،بما في ذلك المساهمات المقررة العادية ،والمساهمات التقديرية لالتحاد
.8
األوروبي ،ومساهمة البلد المضيف لوحدة التنسيق ،أهمية كبيرة لتنفيذ اإلستراتيجية المتوسطة األجل لخطة عمل البحر
المتوسطوبرامج العمل ،ألنها تتيح مصدرً ا مستق ًرا وآمنًا للتمويل حيث تضمن عمل المنظومة من خالل تغطية التكاليف
اإلدارية ،إلى جانب السماح بالتخطيط الفعّال من خالل دعم بعض األنشطة األساسية .وفيما يتعلق بمراكز األنشطة اإلقليمية
() ،RACsإن مساهمات البلدان المضيفة ،وكذلك مساهمات المنظمة البحرية الدولية ( )IMOفي حالة المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط () ،REMPECتمثل جز ًءا
كبي ًرا من تمويلها.
في الفترة من عام  2004إلى عام  ،2016ظل مجموع االشتراكات المقررة دون تغيير .وقدمت األطراف المتعاقدة
.9
في عام  2016زيادة غير متكررة بنسبة  ٪3في اشتراكاتها المقررة للمساعدة على االلتزامات المالية المطلوبة لتنظيم
اجتماعات مؤتمر األطراف واستضافته ،لتمكين جميع األطراف المتعاقدة من استضافة اجتماع لمؤتمر األطراف .ويبدو أن
مساهمات األطراف المتعاقدة لم تواكب التكاليف التضخمية والتكليفات المتزايدة لخطة عمل البحر المتوسط .ولذلك ،ينبغي
النظر في إمكانية تحديد زيادة منتظمة في االشتراکات المقررة للصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسطإذ إن
هذهالمساهمات تتيح الضمان الرئيسي لتوافُر موارد مستقرة ويمكن التنبؤ بها وتُظ ِهر االلتزام المستمر من جانب األطراف
المتعاقدة.
 .10لقد استفادت خطة عمل البحر المتوسطعلى أساس منتظم من المساهمات الطوعية اإلضافية المقدمة من األطراف
المتعاقدة لدعم تنفيذ برنامج العمل .وتشمل تلك المساهمات اتفاق التعاون األخير ( )2016بين وزارة البيئة واألراضي،
والبحار اإليطالية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،وهو ما يُعد تطو ًرا ممتا ًزا ونموذ ًجا جيدًا جدًا عن التمويل الطوعي تمشيًا مع
اإلستراتيجية المتوسطة األجل ،إلى جانب المساهمات الطوعية من تركيا لتنفيذ النسخة األولى من جائزة إسطنبول للمدينة
ضا تشمل نفقات تنظيم اجتماعات
الصديقة للبيئة .إلى أن عُقد مؤتمر األطراف التاسع عشر ،كانت المساهمات الطوعية أي ً
مؤتمر األطراف ،التي كان يغطيها البلد المضيف المعني بها.
.bالمصادر اإلضافية للتمويل
 .11من المتوقع أن يظل االتحاد األوروبي ومرفق البيئة العالمية جهتين مساهمتين مهمتين في تنفيذ اإلستراتيجية
المتوسطة األجل وبرامج العمل الخاصة بخطة عمل البحر المتوسطلفترة السنتين.
يملك االتحاد األوروبي عددًا من آليات التمويل وتدفقات الموارد المتاحة .وقد استخدم برنامج األمم المتحدة
.12
للبيئة/خطة عمل البحر المتوسطهذه اآلليات إلى حد كبير على مدى السنوات العشرين الماضية ،بما في ذلك الشراكة
اإلستراتيجية مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ،والمشاركة في الدعوة إلى تقديم عروض العطاءات/المشاريع ،والعقود
المباشرة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسطوالمفوضية األوروبية .وفي حين أن المديرية العامة

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 228

للبيئة ستبقى شري ًكا رئيسيًا ،فإن اإلستراتيجية المتوسطة األجل المعتمدة تشمل عددًا من القضايا اإلنمائية األساسية التي
تتطلب التفاعل والمشاركة مع المديريات العامة األخرى ذات الصلة (المديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية ( DG
) ،DEVCOوالمديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع () ،DG NEARوالمديرية العامة لمصايد األسماك والشؤون
البحرية () ،DG Mareوما إلى ذلك) لتلبية متطلبات الموارد.
يمتد التعاون القوي بين برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسطومرفق البيئة العالمية لفترة طويلة،
.13
حيث يعود تاريخه إلى عام  .1997ومنذ ذلك الحين ،د ّعم مرفق البيئة العالمية  3استثمارات كبيرة في المنطقة من بينها
"برنامج البحر األبيض المتوسط ( :)MedProgrammeتعزيز األمن البيئي" بتكلفة  47مليون دوالر أمريكي ،الذي
اعتُمد في تشرين األول/أكتوبر  ،2016ويجري وضعه حاليًا من قِبل برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط
وشركائه التنفيذيين .من المهم الحفاظ على مشاركة خطة عمل البحر المتوسطمع مرفق البيئة العالمية ،والبحث عن المزيد
من فرص التمويل ،مع التركيز على المجاالت التي تتمتع فيها خطة عمل البحر المتوسطبميزة نسبية أو يمكن أن تبني
شراكات مطلوبة ،تمشيًا مع التكليف المنوط بها ومع األولويات الرئيسية للتجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية (مثل
حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية من خالل تدابير الحماية المكانية ،مثل المناطق البحرية
المشمولة بالحماية () ،MPAsومناطق مصايد األسماك المحظورة () ،FRAsوما إلى ذلك).
ُ
حرز مؤخ ًرا تقدم في االستفادة من التفاعل مع المؤسسات البيئية الكبيرة ،مثل
 .14فيما يتعلق بمصادر التمويل البديلة ،أ ِ
مؤسسة مافا ،التي تدعم أساسًا أنشطة محددة؛ ومع القطاع الخاص ،حيث تُبذل جهود لبناء الشراكات (على سبيل المثال
الشراكات مع قطاع النفط والغاز من خالل المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في
منطقة البحر األبيض المتوسط ()) ،REMPECعلى الرغم من عدم وجود مساهمات مالية كبيرة حتى اآلن .وفي األخير،
نجد أن إمكانيات التمويل الجديدة/المبتكرة (مثل السندات/القروض االجتماعية واإلنمائية ،والتمويل الجماعي ،وما إلى ذلك)
ال تُستكشف في الوقت الراهن.
أُعدت معظم المشاريع التي يمولها الرعاة الرئيسيون (أي االتحاد األوروبي ومرفق البيئة العالمية) وقُدمت إليهم
.15
من قِبل برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط ،بالتنسيق مع العناصر المعنية ومع شركاء آخرين ،في بعض
الحاالت ،في حين أُعدت عروض المشاريع التي تمولها المؤسسات (مثل ،مؤسسة مافا) وقُدمت في األساس من قِبل
العناصر المعنية.
 .16إضافة إلى الجهات المانحة سالفة الذكر ،واستنادًا إلى النماذج الحالية من التعاون الناجح ،يجب مواصلة تطوير
عالقات برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسطوأشكال التعاون فيما بينه وبين المنظمات الدولية الرئيسية،
مثل البنك الدولي ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،ومصرف التنمية اإلفريقي ،وكذلك المصرف
األوروبي لالستثمار الذي يشارك مشاركة كاملة في مبادرة آفاق  2020الخاصة باالتحاد األوروبي من أجل الوصول لبيئة
نظيفة وصحية للبحر المتوسطبحلول عام  ،2020والمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير.
.cتحليل فجوة الموارد الخارجية
 .17يقدم الشكل  1لمحة عامة عن الموارد الخارجية التي تمت تعبئتها /المطلوبة لكل موضوع من مواضيع
اإلستراتيجية المتوسطة األجل الحالية ،لفترتي السنتين  2017-2016و(المقترحة)  .2018-2019ويُظهر الشكل أن هناك
بعض المواضيع التي عادةً ما تجتذب قد ًرا كبي ًرا من الموارد الخارجية مقارنة بالمساهمات العادية ،بما في ذلك مواضيع
التفاعالت والعمليات البرية والبحرية (حيث تزيد الموارد الخارجية عن أكثر من  11ضعفًا عن الصندوق االستئماني للبحر
المتوسط) ،واالستهالك واإلنتاج المستدامين (حيث تزيد الموارد الخارجية عما يصل إلى  40ضعفًا عن الصندوق
االستئماني للبحر المتوسط) ،وتغير المناخ (حيث تزيد الموارد الخارجية عن نحو  16ضعفًا عن الصندوق االستئماني
للبحر المتوسط) .وإضافة إلى ذلك ،بالنسبة إلى بعض المواضيع ،بما في ذلك التنوع البيولوجي ،والنظم اإليكولوجية،
والتفاعالت والعمليات البرية والبحرية ،هناك نسبة منخفضة للغاية من التمويل الخارجي غير المضمون ،بينما بالنسبة إلى
مواضيع أخرى ،مثل موضوع التكيف مع تغير المناخ ،تكون الموارد الخارجية غير مضمونة في األساس في فترتي
السنتين .ويُظهر هذا التحليل المجاالت التي يكون فيها التمويل الخارجي مطلوبًا بشكل أكبر ،وكذلك المجاالت التي يصعب
تأمين التمويل الخارجي لها.
 .18في حين أن جميع المواضيع قد استفادت من التمويل الخارجي ،إال حالة التمويل الخارجي تتباين فيما يتعلق بأنواع
محددة من األنشطة .وبإلقاء نظرة عامة إلى برامج العمل القليلة السابقة ،ونقصد بذلك برامج العمل في الفترات الثالث
السابقة التي تمتد كل منها إلى سنتين ،يمكن مالحظة أن األنشطة المتصلة بالحوكمة تُغطَّى في األساس من قِبل الصندوق
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االستئماني للبحر المتوسط ،في حين أن أنشطة أخرى يبدو أنها تعتمد بشكل أساسي/كبير على المصادر الخارجية ،بما في
ذلك:
• إعداد اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية
• التنفيذ الوطني لخطط العمل
• أنشطة رفع مستوى الوعي والتواصل
• الرصد ،والمخزون ،والتقييم
• بناء المنصات/الربط الشبكي
• المساعدة التقنية وبناء القدرات ،بما في ذلك دعم التصديق على الصكوك القانونية
• التعاون والشراكات

Budget allocation per MTS theme
Governance 2016-2017
Governance 2018-2019
Land & Sea based Pollution 2016-2017
Land & Sea based Pollution 2018-2019
Biodiversity/Ecosystems 2016-2017
Biodiversity/Ecosystems 2018-2019
LSI and Processes 2016-2017
LSI and Processes 2018-2019
ICZM 2016-2017
ICZM 2018-2019
SCP 2016-2017
SCP 2018-2019
Climate Change Adaptation 2016-2017
Climate Change Adaptation 2018-2019
1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000
External Non-Secured

External Secured

0
MTF

الشكل  .1مخصصات الميزانية لكل موضوع من مواضيع اإلستراتيجية المتوسطة األجل (برنامج العمل والميزانيات
لفترتي  17/2016و)19/2018
 .19كان اعتماد إستراتيجية منظمة متوسطة األجل ووضع برامج عمل لفترة سنتين استنادًا إلى اإلستراتيجية المتوسطة
األجل خطوة مهمة في دعم إعداد وثائق ومقترحات المشاريع المتعلقة بجمع األموال الخارجية والتحقق من صحتها .ومن
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المتوقع أن تكون هناك إستراتيجية موجزة لتعبئة الموارد تم ّكن التخطيط الواضح لجذب األموال الخارجية من أجل تنفيذ
برامج العمل وضمان تعميم التمويل الخارجي لدعم األولويات البرنامجية لخطة عمل البحر المتوسط.
 .20من أجل إتاحة فرص جديدة وتعزيز التواصل مع الجهات المانحة والكيانات الجديدة ،فإن دعم األطراف المتعاقدة
يُعد ضروريًا لتنويع مصادر التمويل .وسيعمل ذلك على تمكين برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط -
اتفاقية برشلونة من توسيع نطاق شبكاته وشراكاته مع مختلف الكيانات ومصادر التمويل ،وتوسيع نطاق التواصل مع
المؤسسات ،والقطاع الخاص ،وآليات التمويل المبتكرة ،واستكشاف سُبل جديدة لتعبئة الموارد ،مثل إنشاء آليات لجمع
األموال على موقع الويب لضمان التبرعات والمساهمات الخاصة.
 .5االحتياجات من الموارد الخارجية
 .21لقد تزايد تكليف برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسطتزايدًا كبيرً ا مع مرور الوقت فقد أصبح
يتضمن معالجة القضايا الناشئة ذات األولوية في المنطقة .ولذا فقد اعتُمدت صكوك قانونية ،وإستراتيجيات ،وخطط عمل
جديدة أو محدثة حيث يتطلب تنفيذها تمويالً إضافيًا .وينعكس نطاق العمل الموسّع لخطة عمل البحر المتوسطعلى الخطة
اإلستراتيجية المتوسطة األجل التي تتمحور حول سبعة مواضيع مختلفة تشمل عددًا كبي ًرا من النتائج والمخرجات
اإلستراتيجية ،بهدف تحقيق الحالة البيئية الجيدة للبحر األبيض المتوسطوالساحل للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة
للمنطقة.
هذا التكليف الموسّع لم يواكبه إتاحة مخصصات موارد أعلى نسبيًا من خالل االشتراكات المقررة من جانب
.22
األطراف المتعاقدة .ونتيجةً لذلك ،إن المخصصات الحالية من االشتراكات المقررة (الصندوق االستئماني للبحر المتوسط)
ال تتيح موارد كافية للوفاء الكامل بالمتطلبات المالية لبرامج عمل فترة السنتين.
 .23لمعالجة نقص الموارد الكافية ،جرى اتباع نهج استباقي في وضع برنامج العمل للفترة  ،2019-2018وتأمين جزء
كبير من التمويل الخارجي المطلوب؛ ومن ث َّم ،لم يعد هناك غير متوافر سوى  ٪15من الموارد المطلوبة بالفعل .وإضافة
إلى ذلك ،نجحت األمانة العامة في الفترة  2017-2016في تحقيق دفعة كبيرة في تمويل تنفيذ األنشطة من جانب كلٍّ من
منظومة برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط -اتفاقية برشلونة وشركاء البحر األبيض المتوسطمن خالل
الحصول على موافقة برنامج البحر األبيض المتوسط الجديد ( )MedProgrammeلدى مرفق البيئة العالمية .وبمجرد
تطوير البرنامج بالكامل ،من المتوقع أن يتيح مبلغ الـ  47مليون دوالر ،الذي يخصصه مجلس مرفق البيئة العالمية
للبرنامج ،الدع َم التقني ويحشد االستثمارات لتصل إلى نحو  600مليون دوالر أمريكي في البلدان المؤهلة لمرفق البيئة
العالمية .وخالل الفترات الثالث القادمة التي تمتد كل منها إلى سنتين وما بعدها ،سيكون لهذا األمر دون شك أثر تحويلي
ومفيد على المنطقة.
ستركز جهود تعبئة الموارد في السنوات المقبلة على مواضيع اإلستراتيجية المتوسطة األجل والنتائج اإلستراتيجية
.24
التي ثبُت أنها أكثر اعتمادًا على الموارد الخارجية ،وال سيما النتائج التي يصعب إيجاد وتأمين موارد خارجية لها .وإضافة
إلى المعلومات الواردة في الشكل  1أعاله ،قامت األمانة العامة بتقييم الميزانية المخصصة (الصندوق االستئماني للبحر
المتوسط/المخصصات الخارجية المضمونة/غير المضمونة) لكل فئة من الفئات اإلستراتيجية ذات الصلة بالنتائج للفترتين
 2017-2016و( 2019-2018راجع الشكل .)2
أظهر هذا التحليل أن النتائج اإلستراتيجية التي تتطلب أعلى معدل من التمويل الخارجي غير المضمون هي تلك
.25
النتائج المرتبطة بالتنفيذ واالمتثال على الصعيد الوطني ،ووضع السياسات المواضيعية ،وأنشطة بناء القدرات .وهناك
بعض الخصائص في كل فترة من فترات السنتين .فعلى سبيل المثال ،هناك نسبة كبيرة من الموارد الخارجية للنتائج المتعلقة
بالشراكات ،والتوعية ،وكذلك بالرصد والتقييم في فترة السنتين  ،2017-2016بينما في فترة السنتين 2019-2018
(المقترحة) هناك حاجة إلى زيادة التمويل الخارجي من أجل وضع األدوات التقنية وتنفيذها .ولذلك ،يجب تركيز تعبئة
التمويل بشكل أكبر على هذه المجاالت البرنامجية .إضافة إلى ذلك ،وبما أن الفجوة تُعد صغيرة في ميزانية فترة السنتين
( 2019-2018المقترحة) المزمع تغطيتها عن طريق الموارد الخارجية التي لم يتم ضمانها بعد ،فإن التحدي الرئيسي يتمثل
في التخطيط الفعّال لإلجراءات الالزمة لتعبئة الموارد بشكل فعّال في منتصف المدة ،أي لفترة السنتين  2021-2020وما
بعدها.
 .26تُعد اإلستراتيجية المح ّدثة لتعبئة الموارد إ ًذا مكونة من شقين .حيث تهدف في المقام األول إلى ضمان ملء الفجوة
في الميزانية الشاملة للفترة  2019-2018من خالل إجراءات جمع األموال التي تستهدف على وجه التحديد األنشطة التي لم
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يتم ضمان التمويل الخارجي لها بعد .وترتبط هذه اإلجراءات أيضً ا بميزانية فترة السنتين القادمة  .2021-2020الهدف
الثاني لإلستراتيجية المح ّدثة إلدارة الموارد هو تحديد اإلجراءات التي من شأنها دعم تعبئة التمويل الخارجي (بأفق مدته 10
سنوات ،بحلول نهاية دورة اإلستراتيجية متوسطة األجل المقبلة ،مع التركيز على فترة السنتين األوليين لتلك الدورة) ،من
أجل دعم تنفيذ األهداف واإلجراءات البرنامجية لخطة عمل البحر المتوسط .وفي هذا الصدد ،تهدف اإلستراتيجية المح ّدثة
لتعبئة الموارد إلى تمكين األمانة العامة من تعزيز المشاركة مع الجهات المانحة الحالية ،وبناء العالقات والتواصل مع
الشركاء والممولين الجُدد.
تقترح اإلستراتيجية المح َّدثة لتعبئة الموارد تنويع تدفقات الموارد من مجموعة متنوعة من الجهات المانحة .وهذا
.27
ّ
النهج من شأنه أن يمكن األمانة العامة أيضً ا من توسيع نطاق رؤية برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط-
اتفاقية برشلونة وقبوله ،وتعزيز الدعم والتعاون مع الشركاء والجهات المانحة الجديدة.

Budget per strategic outcome in PoW 2016-2017 and 20182019
Decision making 2016-2017
Decision making 2018-2019
Implementation/ Compliance 2016-2017
Implementation/ Compliance 2018-2019
Partnerships/ Outreach 2016-2017
Partnerships/ Outreach 2018-2019
Knowledge management 2016-2017
Knowledge management 2018-2019
Visibiliy/ Communication 2016-2017
Visibiliy/ Communication 2018-2019
Thematic policy development 2016-2017

Thematic policy development 2018-2019
Implementation technical tools 2016-2017
Implementation technical tools 2018-2019
Monitoring/Assessment &emer. issues 2016-2017
Monitoring/Assessment &emer. issues 2018-2019

Capacity building 2016-2017
Capacity building 2018-2019
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الشكل  .2الميزانية لكل نتيجة إستراتيجية في برنامج العمل للفترتين  2017-2016و2019-2018
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 .6اإلجراءات الرئيسية الالزمة لضمان فعالية تعبئة الموارد
مع األخذ في الحسبان حالة التمويل ،وثغراته ،واحتياجاته في منظومة برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر
.28
المتوسط -اتفاقية برشلونة ،على النحو المبيّن أعاله ،ومن أجل ضمان التنفيذ الفعّال لبرامج العمل الخاصة بها لفترة السنتين
وكذلك التنفيذ الشامل لإلستراتيجيات المتوسطة األجل الحالية والقادمة ،تر ّكز اإلستراتيجية المح ّدثة لتعبئة الموارد على
اآلتي )1( :تعزيز مساهمات "الجهات المانحة التقليدية" ،بما في ذلك المساهمات الطوعية من األطراف المتعاقدة،
والكيانات متعددة األطراف ،وشركاء خطة عمل البحر المتوسط؛ و( )2ضمان التمويل من مصادر لم تستكشفها خطة عمل
البحر المتوسطبعد بالكامل ،بما في ذلك المؤسسات ،والقطاع الخاص ،واآلليات المبتكرة.
.aاالستثمار بشكل أكبر في االتصال والتواصل الف ّعال
لزيادة أساس الموارد في منظومة برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط -اتفاقية برشلونة ،من
.29
األهمية بمكان زيادة االستثمار في االتصال والتواصل مع األطراف المتعاقدة ،وشركاء خطة عمل البحر المتوسط،
والجهات المانحة الرئيسية ،وعامة الجمهور .وينبغي التركيز على تعزيز آثار عمل خطة عمل البحر المتوسط وإبراز
المزايا النسبية لمنظومة برنامج األمم المتحدة/خطة عمل البحر المتوسط -اتفاقية برشلونةبشأن حماية البيئة البحرية في
منطقة البحر األبيض المتوسط ،وال سيما فيما يتعلق بالصكوك القانونية ،واتخاذ القرارات ،والتنسيق اإلقليمي ،وبناء
القدرات ،والتفاعل بين العلوم والسياسات ،وإنتاج المعلومات البيئية ونشرها ،واالستجابة لحاالت الطوارئ ،والرصد،
والتقييم ،وما إلى ذلك.
وفي هذا الصدد ،يمكن لوحدة التنسيق ،بالتعاون مع عناصر خطة عمل البحر المتوسط ،أن تعزز أنشطة التواصل
.30
وأن تنظم اجتماعات سنوية للتشاور مع المانحين ،على النحو المبيّن بالتفصيل في القسم  7المتعلق بأدوات وإستراتيجيات
االتصال.
 .bالتواصل مع األطراف المتعاقدة
 .31تش ّكل األموال المقدمة من األطراف المتعاقدة ،وينبغي أن تظل ،العمود الفقري لقاعدة موارد خطة عمل البحر
المتوسط؛ ألنها تتيح مصد ًرا لتمويل التكليف األساسي للخطة وهو مصدر يمكن التنبؤ به ومضمون .ولذلك من المهم زيادة
مشاركة األطراف المتعاقدة في دعم برنامج عمل خطة عمل البحر المتوسطبهدف:
-

ضمان السداد المنتظم والفوري للمساهمات العادية المقررة من قِبل األطراف المتعاقدة؛
دعم زيادة عدد المساهمات الطوعية المقدمة من األطراف المتعاقدة ،من خالل اتفاقيات إستراتيجية على مستوى
البرنامج؛
زيادة المساهمات العادية المقررة لألطراف المتعاقدة بما يتماشى مع التكليف المتزايد لخطة عمل البحر المتوسط؛
الحفاظ على نسبة مقبولة بين التمويل العادي المقرر والتمويل الخارجي لجميع مواضيع اإلستراتيجية المتوسطة
األجل.

.cمواصلة التعاون مع الكيانات متعددة األطراف وشركاء برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط وتعزيزه
.32

يجب الحفاظ على التمويل من الجهات المانحة "التقليدية" وتعزيزه إن أمكن .وخاصة:
 .aفيما يتعلق بالمشاريع التي يمولها االتحاد األوروبي ،يجب أن يستمر العمل على ذات المنوال ،إلى جانب إمكانية
استكشاف فرص تمويل إضافية ،بما في ذلك األموال التي ال تقتصر على الحماية البيئية ولكنها ذات صلة بالتكليف
الشامل لخطة عمل البحر المتوسط ،مثل األموال المقدمة من المديرية العامة لمصايد األسماك والشؤون البحرية
(( )DG MAREالصندوق األوروبي للشؤون البحرية ومصايد األسماك ) ،EMFFوالمديرية العامة لألعمال
المتصلة بالمناخ () ،DG CLIMAوالمديرية العامة للبحوث واالبتكار () ،DG RTDوالمديرية العامة لسياسة
الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع () ،DG NEARوما إلى ذلك.
 .bيجب مواصلة التعاون الفعّال القائم مع مرفق البيئة العالمية في المستقبل .وعلى الرغم من أنه قد يكون من
الصعب الحصول على أموال إضافية من مرفق البيئة العالمية بعد برنامج البحر األبيض المتوسط
( )MedProgrammeواسع النطاق ،فإنه يجب استكشاف فرص تمويل ،بما يتماشى مع التوجيهات الجديدة
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وجدول أعمال السياسات لبرنامج التجديد السابع لمرفق البيئة العالمية ،استنادًا إلى المزايا النسبية لخطة عمل
البحر المتوسطوالشراكات القائمة مع الجهات الفاعلة الرئيسية األخرى على الصعيدين اإلقليمي والعالمي (أي
مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط ( )GFCMمن أجل تحقيق األهداف
المستدامة لحفظ مصايد األسماك والتنوع البيولوجي).
 .33استنادًا إلى تحليل برامج العمل السابقة ،تبيّن أن الموضوع الشامل في اإلستراتيجية المتوسطة األجل بشأن التكيف
مع تغير المناخ هو أحد أكثر المواضيع اعتمادًا على التمويل الخارجي ،مع وجود نسبة عالية من الموارد الخارجية غير
المضمونة .وفي هذا الصدد ،يجب على األمانة العامة لخطة عمل البحر المتوسطأن تبحث عن فرص إضافية للتمويل
الخارجي لدعم األنشطة ذات الصلة في اإلستراتيجية المتوسطة األجل الحالية والمستقبلية .ويجب مواصلة استكشاف
الصناديق اإلنمائية الجديدة التي تأسست استجابة لجدول أعمال تغير المناخ وتناولها من قِبل برنامج األمم المتحدة
للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط ،بما في ذلك الصندوق األخضر للمناخ () ،GCFوصندوق التكيف ،وما إلى ذلك .ويمكن
الوصول إلى هذه األموال من خالل البرمجة المشتركة والتعاون في مجال الشراكات مع المنظمات الدولية األخرى
والشركاء اآلخرين ،من أجل الحد من عبء العمل مع الجمع بين الخبرة التقنية للشركاء في تقديم المقترحات المشتركة.
ويجب اتباع نهج مماثل بالنسبة إلى المواضيع األخرى في إطار اإلستراتيجية المتوسطة األجل التي تُح َّدد بأنها أكثر اعتمادًا
على التمويل الخارجي ،مثل االستهالك واإلنتاج المستدامين.
 .34إضافة إلى ذلك ،من المهم مواصلة تعزيز التنسيق الفعّال مع عناصر خطة عمل البحر المتوسطلتعبئة الموارد
وإعداد مقترحات المشاريع بطريقة منسقة .ويجب االستمرار في استكشاف المقترحات التآزرية ،من خالل فريق التنسيق
التنفيذي () ،ECPالتي تغطي مجموعة واسعة من أولويات خطة عمل البحر المتوسطوتهدف إلى اجتذاب المزيد من
التمويل واسع النطاق .وسوف تكون الممارسة الحالية التي تنطوي على الدعوات المشتركة لتقديم المقترحات والمعلومات
عن المشاريع الجارية سببًا في دعم تكامل األثر وتوسيعه.
.dاستكشاف فرص إقامة شراكات مع المؤسسات والقطاع الخاص
 .35هناك العديد من المؤسسات وكيانات القطاع الخاص التي تركز على مجاالت االهتمام المواضيعية وتشارك فيها
والتي يمكن أن تصبح شركاء ومؤيدين في تنفيذ األولويات الوطنية واإلقليمية في إطار تكليف خطة عمل البحر المتوسط.
ويتطلب ذلك نهجً ا منسقًا واالتصال والتواصل من أجل اجتذاب مجموعة واسعة من الشركاء بوصفهم ممولين .وسيتطلب
تعزيز العالقات والمشاركة مع القطاع الخاص أن تعتمد األطراف المتعاقدة على سياسة توجيه للقطاع الخاص تستند إلى
سياسة برنامج األمم المتحدة للبيئة ،وأن توافق على معايير محددة وسياسة لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ومن شأن وجود سياسة متفق عليها أن يساعد وحدة التنسيق وعناصر خطة عمل البحر المتوسط على إقامة عالقات جديدة
مع المانحين ،وال سيما مع الشركاء من القطاع الخاص.
.i

المؤسسات

 .36تشير المواضيع ذات األولوية في المؤسسات ذات الصلة إلى أن معظم التمويل يتجه إلى الطبيعة/التنوع البيولوجي
بينما يتجه القليل منه إلى األنشطة "الصناعية" ،مثل النقل والمواد الكيميائية .والمثير للدهشة أن تمويل تغير المناخ ال يمثل
األولوية األهم .ومما يبعث على التشجيع أن "المجتمعات المستدامة" و"اقتصاد التدوير" يأتيان ضمن صدارة قائمة
األولويات .وهذا يدل على أن الممولين البيئيين يضبطون برامجهم من أجل ضمان اتساق أفضل مع األولويات السياسية
والتطورات العامة.
 .37يجب على خطة عمل البحر المتوسطأن تستهدف تعزيز التمويل من المؤسسات .وعند القيام بذلك ،من المهم إعطاء
األولوية إلى المؤسسات التي تهتم بأولويات خطة عمل البحر المتوسطوأنشطتها وبناء العالقات ،حيث إن المؤسسات تفضل
أال يُنظر إليها على أنها جهات مانحة تتلقى مقترحات تمويل ،بل بوصفها شركاء .وإضافة إلى ذلك ،يجب وضع آليات
مناسبة ،تجعل طريقة الدفع أكثر جاذبية للمؤسسات .ويمكن أن يتم ذلك بما يتماشى مع اإلجراءات ذات الصلة في
إستراتيجية تعبئة الموارد لبرنامج األمم المتحدة للبيئة األوسع نطاقًا.
 .iiالقطاع الخاص
 .38هناك طرق مختلفة لكي يشارك برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط في ضمان الموارد من
القطاع الخاص .وتُعد عملية جمع األموال من الشركات مهمة أكثر تعقيدًا؛ ويجب أن يتم التعامل مع القطاع الخاص على

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 234

أساس شراكة إستراتيجية طويلة األجل ،تقدم أكثر من مجرد األموال .ويجب على برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل
البحر المتوسط أن يضع أوالً معايير للمشاركة مع هذه الكيانات ويعتمدها استنادًا إلى السياسة الحالية لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة والخبرة طويلة األمد.
نورد فيما يأتي قائمة بالتعامالت المحتملة التي يمكن لخطة عمل البحر المتوسطأن تنظر في إجرائها مع كيانات
.39
القطاع الخاص( :أ) التبرعات الخيرية؛ (ب) المنح المقدمة من المؤسسات؛ (ج) الدعم التقني أو التعاون بشأن األنشطة أو
المبادرات الخاصة مع كيانات القطاع الخاص (د) رعاية األحداث ،على سبيل المثال ،يوم األمم المتحدة للتنظيف الساحلي،
ويوم المياه العالمي ،واليوم العالمي للمحيطات ،واليوم العالمي للتنوع البيولوجي ،ويوم ساحل البحر األبيض المتوسط،
وغيرها من األحداث المماثلة ،والمنشورات؛ (هـ) تبادل المهارات التقنية ،والخدمات ،والموظفين ،وغير ذلك أو تقديمها
(على سبيل المثال ،يقيم برنامج األغذية العالمي عالقة خاصة مع شركة بريد سريع خاصة ،وفي المقابل تقدم الشركة
المشورة إلى البرنامج بشأن القضايا اللوجستية وعوامل الكفاءة األخرى في األمور المتعلقة بالتسليم).
 .40في سبيل بناء شراكات مع القطاع الخاص وجمع مساهمات مالية وغير مالية ،هناك حاجة إلى تحديد القطاعات
ذات األولوية ،واألسواق المتخصصة ،والصناعات ذات الصلة بأنشطة خطة عمل البحر المتوسط والتخطيط لها ،إلى جانب
ضا استكشاف فرص االستفادة من
تقييم األدوات المناسبة وآليات التمويل المالئمة لمساهمات القطاع الخاص .ويجب أي ً
أموال المسؤولية االجتماعية للشركات (.)CRS
.eمصادر التمويل الجديدة والمبتكرة
 .41يجب مواصلة استكشاف إمكانيات التمويل الجديدة والمبتكرة من جانب برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر
المتوسط .وقد تشمل هذه اإلمكانيات التمويل الجماعي ،واليانصيب ،والضرائب البيئية ،وما إلى ذلك.
 .42وتحقيقًا لهذه الغاية ،تشمل األمثلة التي يمكن دراستها إدخال رسم إضافي قدره يورو واحد على تذكرة المسافرين
على متن السفن السياحية في البحر المتوسط بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ،وإقامة شراكات مع سالسل الفنادق
اإلقليمية ومنظمي الرحالت السياحية للترويج لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط لدى نزالئهم أو
عمالئهم وتوزيع مواد ترويجية قصيرة عليهم بشأن البرنامج ،وإنتاج دبابيس أو أساور محيطية زرقاء عليها شعار خطة
عمل البحر المتوسطتُق َّدم بوصفها وسا ًما تقديريًا للمساهمين الطوعيين أو تُستخدم باعتبارها أداة تسويقية للترويج لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسطوتوسيع التوعية به لدى فئة أوسع من الجمهور.
 .7أدوات واستراتيجيات التواصل مع المانحين
ضا أن تعمل وحدة التنسيق على تعزيز
 .43ستتطلب المبادرات المقترحة في اإلستراتيجية المح ّدثة لتعبئة الموارد أي ً
وظائف التواصل الخاصة بها في سبيل إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لعرض األعمال المضّطلع بها في إطار منظومة برنامج
األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط -اتفاقية برشلونة ،وال سيما آثار هذه األعمال ،إلى جانب تحسين نطاق رؤية
خطة عمل البحر المتوسط والتقدير العام من جانب شركاء التمويل ،والجهات المانحة المحتملة الجديدة ،وعامة الجمهور.
في إطار أي نهج لتعبئة الموارد للفترات البرنامجية المقبلة ،سيتعين على برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل
.44
البحر المتوسطأن يتعامل مع المؤسسات والمبادرات األخرى في بيئة تمويل تتسم بقدر متزايد من التنافسية والطلب .ولذلك،
يجب التركيز على زيادة الوعي بالمزايا النسبية لمنظومة برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط -اتفاقية
برشلونة فيما يتعلق بوضع السياسات ،وتنفيذها ،والتنسيق اإلقليمي ،وإمكانيات بناء القدرات.وفي هذا الصدد ،سيتطلب
تطوير عالقات جديدة مع هذا النطاق الواسع من الشركاء وجود موظفين متخصصين ذوي مهارات وخبرة في التعامل مع
شركاء التمويل الحاليين والجدد .ويجب كذلك ربط الترويج ألنشطة التواصل ،التي تنطوي عليها إستراتيجية تعبئة الموارد،
بإستراتيجية التواصل.
 .45لدعم جهود التواصل الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد ،من المستحسن لوحدة التنسيق أن تنظم ،بالتعاون مع عناصر
خطة عمل البحر المتوسط ،اجتماعات سنوية للتشاور مع المانحين ،ربما بمناسبة األحداث الدولية الرئيسية المتعلقة
بالمحيطات مثل مؤتمرات "محيطنا" ،وسباقات المحيطات ،والمعارض والمناسبات الخاصة بالقطاع الخاص .ويمكن إعداد
مقترحات تمويل ومذكرات مفاهيمية وتقديمها في اجتماع الجهات المانحة ،تشمل موظفي تعبئة الموارد أو التواصل ذوي
الصلة ،من خالل الدعم المقدم من األطراف المتعاقدة المتطوعة .ويمكن أن يساعد ذلك على تعزيز التنسيق بين وحدة
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التنسيق وعناصر خطة عمل البحر المتوسط ،ووضع نهج مشترك يُوجَّه إلى الجهات المانحة ،والمساعدة على الحد من سفر
الموظفين من أجل تقديم مقترحات فردية إلى الجهات المانحة.
ضا النظر في االجتماعات الثنائية مع الجهات المانحة التي أبدت اهتمامها في أثناء مرحلة إعداد برامج
.46
يجب أي ً
العمل ،مع التركيز على األجزاء/النتائج النسبية لبرنامج العمل التي تتطلب تمويالً خارجيًا ،مع مراعاة األولويات الخاصة
بالجهات المانحة ،واالستفادة من التجارب السابقة.
إضافة إلى ذلك ،في سبيل التقارب مع الجهات المانحة ،ستكون سجالت المعلومات المتعلقة بالمشاريع التي تخضع
.47
ضا المشاريع التي ُوضعت ولكنها لم تُموَّل بعد.
للتنفيذ مفيدة للغاية ،بما في ذلك أي ً
يجب على األمانة العامة أن تعزز مشاركتها في االجتماعات والمؤتمرات العالمية ،واإلقليمية ،والوطنية ذات
.48
الصلة ،وكذلك مشاركتها في األحداث التي تقيمها المؤسسات حيثما يكون من الممكن التواصل مع الممولين واستكشاف
فرص تمويل ألنشطة محددة .ويمكن متابعة هذه الجهود بالتعاون مع منظمات إقليمية أخرى ،مثل الهيئة العامة لمصايد
أسماك البحر األبيض المتوسط () ،GFCMواألمانة العامة التحاد البحر األبيض المتوسط () ،UfMSوغيرها .ويمكن
ضا مرنًا ومتنقالً لعرض المواد والوثائق المنشورة
ضا أن يقيم معر ً
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط أي ً
ذات الصلة بأهدافه المواضيعيةواإلستراتيجية في مختلف االجتماعات واألحداث.
 .8آفاق المستقبل
 .49ستقوم األمانة العامة بإعداد جداول زمنية لمختلف النواتج والمبادرات المقترحة بموجب هذه الوثيقة إلى جانب
المتطلبات ذات الصلة في الميزانية .وسيم ّكن ذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط من تقييم الخطوات
والتدابير المتخذة لضمان أنها تتخذ المسار الصحيح فيما يتعلق بالنتائج المرجوّة وأنها تُظهر التقدم ال ُمحرز على نحو فعّال،
ضا بأي عقبات تواجهها.
وفي الوقت ذاته ،تُبلغ األطراف المتعاقدة أي ً
يُعد دعم األطراف المتعاقدة ضروري لضمان التنفيذ الناجح إلستراتيجية تعبئة الموارد وتخفيف الظروف غير
.50
المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على تنفيذ اإلستراتيجية و/أو تؤخره.
 .51يجب تعزيز دور فريق التنسيق التنفيذي ( )ECPفي تحديد الموارد الخارجية وإعداد مقترحات المشاريع .ويمكن
التركيز على وضع مقترحات تآزرية للجهات المانحة المحتملة ،بما يتيح الفرص لتحقيق نتائج إستراتيجية باستخدام منظومة
خطة عمل البحر المتوسطبكامل طاقتها بطريقة فعّالة ومتكاملة ،وتعزيز وضع الصناديق متعددة المانحين.
تشمل الجداول الواردة في "التذييل" النتائج اإلستراتيجية والنواتج الرئيسية للخطة اإلستراتيجية المتوسطة األجل،
.52
وتذكر الجهات المانحة المحتملة التي ينبغي االتصال بها للحصول على التمويل .وال يقصد بهذه القائمة أن تكون شاملة
وجامعة لمصادر التمويل التي ينبغي التواصل معها بل هي مجرد قائمة إرشادية؛ فهي تمثل تحليالً ألدوات ووكاالت
التمويل القائمة (على األصعدة العالمية ،واإلقليمية ،والوطنية/الثنائية) ،وتُراعي أولويات وتكليفات تلك األدوات الوكاالت
فيما يتعلق بالبيئة البحرية والساحلية ،وتواؤمها مع النتائج اإلستراتيجية والنواتج الرئيسية لإلستراتيجية المتوسطة األجل،
على المستوى العام.
 .9التوصيات
 .53تُوجَّه التوصيات اآلتية إلى األمانة العامة واألطراف المتعاقدة .وتستند تلك التوصيات إلى التوصيات الحالية
إلستراتيجية تعبئة الموارد وتعرض عناصر ومقترحات جديدة لتعزيز إمكانات برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر
المتوسطفي ضمان موارد جديدة .ويمكن تنفيذ بعض التوصيات دون إتاحة موارد إضافية أو جديدة ،في حين أن البعض
اآلخر سيحتاج إلى تخصيص مزيد من الموارد قبل تنفيذه.
•

تعزيز التزام األطراف المتعاقدة ،بما في ذلك من خالل المساهمات المقيمة.
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ضمان التمويل الكافي لسد الثغرات الناتجة عن الموارد غير المضمونة ألنشطة برنامج العمل للفترة ،2019-2018
مع التركيز على النتائج اإلستراتيجيةلإلستراتيجية المتوسطة األجل التي تبدو أكثر اعتمادًا على التمويل الخارجي،
مثل تلك النتائج المتعلقة بالتنفيذ واالمتثال ،ووضع السياسات المواضيعية ،وبناء القدرات؛
مواصلة التنسيق الفعّال بين وحدة التنسيق وعناصر خطة عمل البحر المتوسط لتعبئة الموارد وإعداد مقترحات
المشروعات .وتحقيقًا لهذه الغاية ،يتم وضع مقترحات تآزرية ،من خالل فريق التنسيق التنفيذي () ،ECPتغطي نطاقًا
واسعًا من أولويات خطة عمل البحر المتوسط ،لجذب المزيد من التمويل واسع النطاق ،مع مراعاة مواضيع
اإلستراتيجية المتوسطة األجل التي ثبَت أنه من الصعب ضمان الموارد الخارجية الالزمة لها؛
مواصلة التنفيذ والتوصيات وإعطاء األولوية لهما لتحسين االتساق ،والتنسيق ،وإدارة البرامج على النحو المبيّن في
مقدمة ورقة الحوكمة؛
جعل إدارة أموال الجهات المانحة والنُهج الخاصة بها جز ًءا ال يتجزأ من دورة إدارة البرنامج ،مع ضمان توجيه
جميع النهج المتعلقة بالتمويل من خالل اإلستراتيجية المتوسطة األجل وبرامج العمل لفترة السنتين؛
وضع نظام للتنسيق الوثيق على المستوى القُطري بين جهات االتصال التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل
البحر المتوسط ،وبرنامج تقييم التلوث البحري ومكافحته في البحر األبيض المتوسط () ،MED POLومراكز
األنشطة اإلقليمية () ،RACsوجهات االتصال التابعة لمرفق البيئة العالمية () ،GEFوجهات االتصال التابعة لالتحاد
األوروبي () ،EUو/أو الوفود ،والمكاتب القُطرية التابعة لألمم المتحدة من أجل مساعدة األطراف المتعاقدة على
التنسيق داخليًا واستغالل فرص التمويل؛
تشجيع األطراف المتعاقدة على مواصلة تقديم المساهمات الطوعية وتعزيزها لتنفيذ اإلستراتيجية المتوسطة األجل
وبرامج العمل لفترة السنتين؛
الحفاظ على التعاون الوثيق مع االتحاد األوروبي والعمل من خالل جهات االتصال لخطة عمل البحر األبيض
المتوسط باالتحاد األوروبي وتحديد فرص التمويل ذات الصلة باالستراتيجية المتوسطة األجل المعتمدة.
تعزيز المشاركة في المشاريع الممولة من االتحاد األوروبي ،وتحليل فرص التمويل المحتملة في مختلف مصادر
التمويل القليلة التي يمكن الوصول إليها ذات الصلة بتنفيذ برنامج العمل ،بما يعني ،إضافةً إلى سياسة الجوار
األوروبية ،والمنافع ،والتحديات العامة العالمية ،إدراج فرص "آفاق  "2020والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات
() TAIEX؛
تحديد فرص تمويل إضافية من مرفق البيئة العالمية ،بما يتماشى مع التوجيهات وجدول أعمال السياسات لبرنامج
التجديد السابع لمرفق البيئة العالمية ،مع مراعاة إمكانية تقديم مقترحات مشتركة باستخدام الشراكات القائمة مع
الجهات الفاعلة اإلقليمية والعالمية الرئيسية .استكشاف الفرص التي يتيحهاالترکيز األقوى المخطط له في التجديد
السابع لمرفق البيئةالعالمية بشأن حماية التنوع البيولوجيعلی المستوى اإلقليمي ،إلى جانب المجاالت الجديدة للدعم
المحتمل مثل القمامة البحريةومصايداألسماك المستدامة (مثل ،المقترح المشترك مع الهيئة العامة لمصايد أسماك
البحر األبيض المتوسط ( )GFCMبشأن قضايا المصايد المستدامة وحفظ التنوع البيولوجي من خالل تدابير الحماية
المكانية وما إلى ذلك)؛
استكشاف فرص تمويإلضافية تتعلق بالموضوعات في اإلستراتيجية المتوسطة األجل ،وبخاصة المتعلقة بالتكيف مع
تغير المناخ ،مثل الصندوق األخضر للمناخ ،وصندوق التكيف ،وما إلی ذلك؛
بدء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية الكبرى وتعزيزه ،مثل ،المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير ،والمصرف
األوروبي لالستثمار ،والبنك الدولي ،والبنك اإلسالمي للتنمية؛
إقامة عالقات مع المؤسسات الكبرى ،بما في ذلك مركز المؤسسات األوروبية () ،EFCوتقييم سُبل تحسين اآلليات
القائمة لتلقي األموال لجعلها أكثر جاذبية للجهات المانحة المحتملة؛
تحديد مجاالت التعاون مع القطاع الخاص ،بما في ذلك عن طريق تخطيط القطاعات والمواضيع الرئيسية ذات
الصلة ،وتحديد الجهات المانحة التي لديها أولويات تمويل تتواءم مع مواضيع اإلستراتيجية المتوسطة األجل األكثر
حاجة إلى التمويل الخارجي ،وتقييم األدوات وآليات التمويل لتلقي المساهمات من القطاع الخاص ،إلى جانب فرص
االستفادة من أموال المسؤولية االجتماعية للشركات ( )CRSوالشراكات التقنية المحددة (على سبيل المثال أنشطة
الرصد االنتهازية)؛
تحقيقًا لهذه الغاية ،قم بإعداد مبادئ توجيهية محددة للقطاع الخاص عن برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر
المتوسط ،تمشيًا مع المبادئ التوجيهية ذات الصلة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،للمشاركة في التعاون الطويل األجل
مع شركاء القطاع الخاص وتطويره .ويجب التأكد من أن المبادئ التوجيهية التي تم وضعها من شأنها أن تحمي
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المنظمة من مخاطر اإلضرار بالسمعة وأن تضمن مصداقية المنظمة ،وفي الوقت نفسه ستعزز حماية البيئة والتنمية
المستدامة؛
تحديد فرص التمويل الجديدة/المبتكرة المحتملة وتحليلها ،بما في ذلك ،بحسب االقتضاء ،المنتجات المالية الخضراء،
وآليات االستثمار األخضر ،والتمويل الجماعي ،واليانصيب ،والضرائب البيئية ،وغيرها ،واالستفادة ال ُمثلى من
أدوات االتصال المبتكرة ،مثل وسائل التواصل االجتماعي؛
تعزيزالشراکات مع الجهات الفاعلة اإلقليمية األخرى وتنفيذها في سبيل التوصُّ ل إلى جهات مانحة محتملة ،من خالل
طرح خطة أنشطة متكاملة؛
وضع آليات للرصد والتقييم لقياس التقدم ال ُمحرز بشأن اإلستراتيجية المحدثة لتعبئة الموارد وإعداد خطوط زمنية
للنواتج وإبالغ النتائج لألطراف المتعاقدين؛
تصميم أدوات وإستراتيجيات اتصال جديدة وتنفيذها ،للتواصل مع الجهات المانحة ،مع التركيز على المزايا النسبية
لمنظومة برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط -اتفاقية برشلونة واآلثار اإليجابية لعمل خطة عمل
البحر المتوسط؛
تنظيم اجتماعات تشاورية مع الجهات المانحة ،وال سيما في مرحلة إعداد برامج العمل؛
تعزيز الوعي لدى األطراف المتعاقدين بشأن فرص التمويل وأفضل ممارساته ،التي لها صلة بهم من أجل الوفاء
بالتزاماتهم بموجب اتفاقية برشلونة وتنفيذ اإلستراتيجية المتوسطة األجل؛
زيادة تمثيل خطة عمل البحر المتوسط في االجتماعات واألحداث ذات الصلة ،وزيادة إمكانية رؤية خطة عمل البحر
المتوسطمن جانب الجهات المانحة ،والمؤسسات ،والقطاع الخاص ،وعامة الجمهور؛
تحديث سجالت المشاريع بانتظام ،بما في ذلك المشاريع التي لم تُموَّل بعد ،باعتبارها أداة تُستخدم ألغراض االتصال
وتعبئة الموارد؛
زيادة قدرة الموارد البشرية على تعبئة الموارد إلى جانب االضطالع بأنشطة االتصال ذات الصلة في وحدة التنسيق؛
وإنشاء آلية لإلدارة المستمرة لمجموعة المشاريع الممولة من موارد خارجة عن الميزانية لدعم إدارة الموارد
الخارجية بصورة متسقة وفعالة وتنفيذ األنشطة التي تمولها.
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التذييل األول
قائمة استرشاديه بالجهات المانحة المحتملة الرئيسية لتنفيذ االستراتيجية المتوسطة األجل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة
عمل البحر المتوسط
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الجدول  .1النتائج اإلستراتيجية والنواتج اإلرشادية الرئيسية للحوكمة
النتائج اإلستراتيجية
 1.1دعم األطراف المتعاقدة في تنفيذ اتفاقية
برشلونة ،وبروتوكوالتها،
واإلستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية.

النواتج اإلرشادية الرئيسية
 1.1.1التصديق على اتفاقية برشلونة وبروتوكالتها عن طريق جميع األطراف المتعاقدة المدعومة.
 1.1.2تقديم الدعم القانوني ،ودعم السياسات ،والدعم اللوجستي الفعّال لعملية اتخاذ القرار في خطة
عمل البحر المتوسط بما في ذلك اجتماعات الهيئات االستشارية.
 1.1.3تعزيز الترابط بين المواضيع األساسية والشاملة وتيسير التنسيق على الصعيد الوطني عبر
القطاعات ذات الصلة .وفي هذا السياق ،دراسة آثار التحول إلى مراكز التنسيق المواضيعية في إطار
منظومة برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط للنظر فيها خالل مؤتمر األطراف
العشرين.

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون
1
الجهات المانحة الثنائية
الجهات المانحة الثنائية ،االتحاد
األوروبي
الجهات المانحة الثنائية،
والحكومات الوطنية ،والمؤسسات
اإلنمائية اإلقليمية

 1.1.4تحديد فرص التمويل لألولويات اإلقليمية والوطنية ،إبالغ الجهات المانحة/الشركاء ومشاركتهم،
من خالل تنفيذ اإلستراتيجية المح ّدثة لتعبئة الموارد ،ومساعدة األطراف المتعاقدة على تعبئة الموارد.
 1.2دعم األطراف المتعاقدة في االمتثال
التفاقية برشلونة ،وبروتوكوالتها،
واإلستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية.

 1.2.1عمل آليات االمتثال بفعالية وتقديم المشورة التقنية والقانونية إلى األطراف المتعاقدة ،بما في
ذلك المساعدة التقنية لتعزيز تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها بما في ذلك اإلبالغ.

يمكن أن تكون المنظمة الدولية
لقانون التنمية ( )IDLOشري ًكا
محتمالً لتقديم المساعدة
التقنية/القانونية إلى البلدان.
ويمكن أن تمثل المؤسسات
العالمية جهات ممولة

 1.3تعزيز المشاركة ،والتفاعل ،والتآزر،
والتكامل بين المؤسسات العالمية
واإلقليمية.

 1.3.1أنشطة التعاون اإلقليمي التي تعزز الحوار والمشاركة النشطة للمنظمات والشركاء العالميين
واإلقليميين ،بما في ذلك بشأن برنامج العمل اإلستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي في منطقة البحر
األبيض المتوسط () ،SAP BIOوالقمامة البحرية ،واالستهالك واإلنتاج المستدامين ()،SCP
واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية () ،ICZMويمكن للكيانات ذات الصلة دعم تمويل التعاون
اإلقليمي للتخطيط المكاني البحري وتغير المناخ (مثل ،المؤتمر اإلقليمي ،اجتماعات المانحين).

الجهات المانحة
الثنائية ،االتحاد األوروبي.
مصارف التنمية
اإلقليمية ،برنامج األمم المتحدة
للبيئة،
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ()،UNFCCC
المنظمات الحكومية الدولية،
مرفق البيئة العالمية ،األمانة

1الجهات المانحة الثنائية تشمل أيضًا المساهمات الطوعية المخصصة المقدمة من األطراف المتعاقدة
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 1.4تعزيز المعرفة والفهم بشأن حالة البحر
األبيض المتوسط والساحل من خالل
عمليات التقييم المقررة لوضع سياسات
مستنيرة.

النواتج اإلرشادية الرئيسية

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون
العامة التحاد البحر األبيض
المتوسط

 1.3.2المشاركة في المبادرات والحوارات الدولية القائمة أو الجديدة ذات الصلة (مثل ،المناطق
الواقعة في خارج نطاق الوالية الوطنية () ،ABNJوالمناطق البحرية المشمولة بالحماية ()،MPAs
واألعمال الخارجية ،والتنمية المستدامة) لتسليط الضوء على الخصائص اإلقليمية لمنطقة البحر
المتوسط وزيادة أوجه التآزر.

ثنائية،
المنظمات الحكومية الدولية،
القطاع الخاص/المؤسسات

 1.3.3البدء في تنفيذ إستراتيجية البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة من خالل إجراءات بشأن
إمكانية الرؤية ،وبناء القدرات ،وإعداد مبادئ توجيهية لمساعدة البلدان على تكييف اإلستراتيجية مع
سياقاتها الوطنية.

صندوق
األمم المتحدة
للتنمية
المستدامة ،صندوق
التكيف،
صناديق مماثلة أخرى

 1.4.1نشر تقييمات دورية تستند إلى نهج "القوى المحركة ،الضغوط ،األحوال ،اآلثار ،االستجابات"
تتناول ،في جملة أمور ،نوعية حالة البيئة البحرية والساحلية ،والتفاعل بين البيئة والتنمية ،إلى جانب
السيناريوهات والتحليل اإلنمائي المحتمل على المدى البعيد .وتشمل هذه التقييمات في تحليلها أوجه
الضعف والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ في المنطقة البحرية والساحلية ،إلى جانب الفجوات المعرفية
المتعلقة بالتلوث البحري ،وخدمات النظم اإليكولوجية ،وتدهور السواحل ،واآلثار التراكمية ،وآثار
االستهالك ،واإلنتاج.

الجهات المانحة الثنائية،
كيانات ومؤسسات القطاع
الخاص ،والمصرف األوروبي
لالستثمار ،والمصرف األوروبي
لإلنشاء والتعمير ،واالتحاد
األوروبي

 1.4.2رصد تنفيذ إستراتيجية البحر األبيض المتوسطللتنمية المستدامة ،بحسب االقتضاء والتقييم،
على أساس دوري من خالل
مجموعة المؤشرات المتفق عليها بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة ولوحة االستدامة.

مرفق البيئة العالمية ،مؤسسات
القطاع الخاص،
المنظمات الحكومية الدولية

 1.4.3تنسيق عملية تنفيذ البرنامج المتكامل للرصد والتقييم (( )IMAPالبرنامج المتكامل للرصد
والتقييم القائم على نهج النظام اإليكولوجي) ،بما في ذلك صحائف الوقائع المشتركة لمؤشرات مرفق
البيئة العالمية ،ودعمها من قِبل مركز معلومات بيانات يتم دمجه في منصة المعلومات/خطة عمل
البحر المتوسط.

االتحاد األوروبي (مديريات
االتحاد األوروبي
ذات الصلة)،
مرفق البيئة العالمية

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 241
النتائج اإلستراتيجية

النواتج اإلرشادية الرئيسية
 1.4.4تعزيز التفاعل بين العلوم وصُنع السياسات من خالل تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية
العالمية واإلقليمية ،ومنابر تبادل المعارف ،والحوارات ،وتبادل الممارسات الجيدة ،والمنشورات.

 1.5تعزيز نظام المعلومات والمعرفة لخطة
عمل البحر المتوسط وتسهيل الوصول
إليه من قِبل عملية صُنع السياسات من
أجل زيادة الوعي والفهم.

 1.6رفع الوعي والتوعية.

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون
االتحاد األوروبي،
المؤسسات،
الجهات المانحة الثنائية،
المؤسسات
العلمية

تنظيم البرامج التعليمية بالتعاون مع المؤسسات المختصة ،بما في ذلك منصات التعلُّم اإللكتروني
والدرجات الجامعية ،بشأن الحوكمة والموضوعات المواضيعية ذات الصلة بخطة عمل البحر
المتوسط.

المؤسسات،
الجامعات والمؤسسات التعليمية

 1.5.1التشغيل الكامل وإجراء مزيد من التطوير لمنصة المعلومات/خطة عمل البحر المتوسط ومنصة
تنفيذ البرنامج المتكامل للرصد والتقييم ،وربطها بنظم المعلومات لعناصر خطة عمل البحر المتوسط
وغيرها من منصات المعرفة اإلقليمية ذات الصلة من أجل تسهيل الوصول إلى المعرفة من جانب
المديرين وصانعي القرار وكذلك أصحاب المصلحة وعامة الجمهور.

االتحاد األوروبي ،الجهات المانحة
الثنائية،
كيانات القطاع الخاص المعنية
بمجال المعلوماتية
شركات تقنية المعلومات
(محتملة)

 1.5.2تحديث نظام اإلبالغ عبر اإلنترنت الخاص باتفاقية برشلونة ( )BCRSوتشغيله ،وتحسينه،
وصيانته ،واستكماله ،وتبسيطه مع متطلبات اإلبالغ األخرى.

الجهات المانحة الثنائية،
االتحاد األوروبي

 1.6.1تحديث إستراتيجية االتصال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط وتنفيذها.

المؤسسات ،شبكات االتصال
والعالقات العامة (الخدمات
المجانية)
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الجدول  .2النتائج اإلستراتيجية والنواتج اإلرشادية الرئيسية للتلوث البري والبحري

النتائج اإلستراتيجية
 2.1تعزيز التنفيذ اإلقليمي لاللتزامات
المحددة بموجب اتفاقية برشلونة
والبروتوكوالت األربعة المتعلقة
بالتلوث ،وبرامج التدابير في
اإلستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية
القائمة ذات الصلة.
 2.2وضع خطط عمل ،وبرامج وتدابير،
ومعايير ومقاييس مشتركة ،ومبادئ
توجيهية جديدة أو تحديث القائم منها.

 2.3تعزيز تشريعات وسياسات منع
التلوث البحري ومكافحته وتنفيذها
على الصعيد الوطني ،بما في ذلك من
خالل إنفاذها ودمجها في العمليات
القطاعية.

النواتج اإلرشادية الرئيسية

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون

 2.1.1تيسيرالتدابيرالمستهدفة للخطط/اإلستراتيجياتاإلقليمية وتنفيذها.

الجهات المانحة الثنائية ،االتحاد
األوروبي ،المنظمات الحكومية
الدولية ،المنظمات اإلقليمية،
مرفق البيئة العالمية

 2.2.1وضع أو تحديث المبادئ التوجيهية ،وأدوات دعم القرار ،والمعايير والمقاييس المشتركة،
المنصوص عليها في البروتوكوالت والخطط اإلقليمية ،للمواد أو القطاعات ذات األولوية الرئيسية.

مؤسسات القطاع الخاص،
المنظمات اإلقليمية ،مرفق البيئة
العالمية

 2.2.2تحديد البرامج اإلقليمية للتدابير والتفاوض بشأنها فيما يتعلق بالملوثات/الفئات (القطاعات) التي
تُظهر اتجاهات متزايدة ،بما في ذلك تنقيح الخطط اإلقليمية الحالية ومجاالت االستهالك واإلنتاج.

الصندوق األخضر للمناخ ،مرفق
البيئة العالمية ،االتحاد األوروبي،
المنظمات اإلقليمية،
الجهات المانحة الثنائية،
شركاء القطاع الخاص

 2.3.1تنفيذ خطط العمل الوطنية المعتمدة (المادة  ،15بروتوكول المصادر البرية) وتقديم النواتج
المستهدفة في الوقت المناسب

الكيانات الوطنية ،الجهات المانحة
الثنائية ،االتحاد األوروبي،
المصرف األوروبي لالستثمار،
المصرف األوروبي لإلنشاء
والتعمير ،البنك الدولي ،وكاالت
التمويل الدولية () ،IFAمرفق
البيئة العالمية
الكيانات الوطنية ،المنظمات
الحكومية الدولية،
االتحاد األوروبي ،المنظمة
البحرية الدولية

 2.3.2وضع خطط عمل وطنية لتنفيذ اإلستراتيجية اإلقليمية لمنع التلوث البحري الناتج عن السفن
والتصدي له.
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النتائج اإلستراتيجية

 2.4رصد التلوث البحري وتقييمه.

 2.5تعزيز القدرات على المستويات
اإلقليمية ،ودون اإلقليمية ،والوطنية
بما في ذلك المساعدة التقنية وبناء
القدرات.

النواتج اإلرشادية الرئيسية

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون

 2.3.3تعميم خطة العمل اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين (األنشطة المتصلة بالتلوث) وتنفيذها
عبر خطط العمل الوطنية والعمليات الوطنية ،مثل خطط العمل الوطنية الخاصة باالستهالك واإلنتاج
المستدامين واإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

القطاع الخاص،
المؤسسات،
الجهات المانحة الثنائية،
المنظمات الحكومية الدولية،
االتحاد األوروبي ،مرفق البيئة
العالمية

 2.4.1تحديث البرامج الوطنية لرصد التلوث والقمامة لكي تشمل المؤشرات ذات الصلة بالتلوث والقمامة
الواردة في البرنامج المتكامل للرصد والتقييم ،وتنفيذها ،ودعمها عن طريق ضمان جودة البيانات
ومراقبتها.

الجهات المانحة الثنائية ،االتحاد
األوروبي ،برنامج العمل العالمي

 2.4.2التحديث المنتظم لمخزونات األحمال الملوثة (الميزانية الوطنية األساسية () ،NBBسجل إطالق
المواد الملوثة ونقلها ( )PRTRمن مصادر برية ،ومن العمليات البحرية ،والشحن البحري) واإلبالغ
عنها ،وتقييمها.

االتحاد األوروبي ،المصرف
األوروبي لالستثمار ،المصرف
األوروبي لإلنشاء والتعمير،
التعاون التقني مع شركات الشحن،
وبرنامج العمل العالمي

 2.4.3وضع أدوات لتقييم التلوث البحري (تقييم مواضيعي متعمق ،وخرائط ،وصحائف وقائع
للمؤشرات) وتحديثها للملوثات والقطاعات الرئيسية ضمن نهج النظام اإليكولوجي.

الجهات المانحة الثنائية ،االتحاد
األوروبي ،مرفق البيئة العالمية

 2.5.1إجراء برامج تدريبية وحلقات عمل في مجاالت مثل رصد التلوث ،ومخزونات الملوثات ،وتنفيذ
السياسات ،والمبادئ التوجيهية التقنية المشتركة ،وهيئات التفويض وعمليات التفتيش ،واالمتثال
للتشريعات الوطنية.

الكيانات الوطنية،
المنظمات الحكومية الدولية ذات
الصلة
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 2.6تعزيز التعاون على المستويات
اإلقليمية ،ودون اإلقليمية ،والوطنية
لمنع التلوث البحري ومكافحته.

 2.7تحديد القضايا الجديدة والناشئة
وتناولها ،بحسب االقتضاء.

النواتج اإلرشادية الرئيسية

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون

 2.5.2تنفيذ مشاريع تجريبية عن القمامة البحرية ،والملوثات العضوية الثابتة ،والزئبق ،وتقليل عمليات
التصريف غير المشروعة ،بما في ذلك من خالل حلول االستهالك واإلنتاج المستدامين لبدائل الملوثات
العضوية الثابتة والمواد الكيميائية السامة ،والحد من المصادر األولية للقمامة البحرية بالنسبة إلى األعمال
التجارية ،وروّاد األعمال ،والمؤسسات المالية ،والمجتمع المدني.

البنك الدولي ،برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،مرفق البيئة
العالمية ،االتحاد األوروبي،
كيانات القطاع الخاص

 2.5.3دمج التدابير والتقييمات لمنع التلوث البحري ومكافحته في مشاريع تنفيذ بروتوكول اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية () ،ICZMوبرامج إدارة المناطق الساحلية () ،CAMPsوما يتصل بها من
تقييمات األثر البيئي اإلستراتيجية.
 2.6.1إبرام اتفاقيات ،وتنفيذ تآزرات ،وتبادل أفضل الممارسات مع الشركاء وأصحاب المصلحة
الرئيسيين ذوي الصلة على الصعيدين العالمي واإلقليمي مع التركيز بشكل خاص على القمامة البحرية.

الجهات المانحة الثنائية ،مرفق
البيئة العالمية
المنظمات اإلقليمية ،األمانة العامة
التحاد البحر األبيض المتوسط
()،UfMS
المنظمات البيئية الدولية،
االتحاد األوروبي

 2.6.2التنسيق والدعم لشبكات ومبادرات األعمال التجارية ،وروّاد األعمال ،والمجتمع المدني التي تتيح
حلول االستهالك واإلنتاج المستدامين بما يساهم في توافُر بدائل للملوثات العضوية الثابتة والمواد
الكيميائية السامة وتقلل المصادر األولية للقمامة البحرية.

االتحاد األوروبي،
المنظمات البيئية ،مرفق البيئة
العالمية،
شركاء القطاع الخاص

 2.7.1وضع استعراضات/ملخصات سياسة وتقديمها إلى األطراف المتعاقدة بشأن الملوثات الناشئة،
وتح ُّمض المحيطات ،وتغير المناخ ،والروابط مع العمليات العالمية ذات الصلة.

المؤسسات،
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ()،UNFCCC
شعبة السياسات اإلنمائية والتحليل
اإلنمائي لدى األمم المتحدة
()،UN/DESA
االتحاد األوروبي،
الجهات المانحة الثنائية
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النتائج اإلستراتيجية
 3.1تعزيز التنفيذ اإلقليمي لاللتزامات
المحددة بموجب اتفاقية برشلونة،
وبروتوكوالتها ذات الصلة ،وغيرها
من الصكوك.

النواتج اإلرشادية الرئيسية
 3.1.1اإلنشاء والتنفيذ لشبكة متماسكة شاملة من المناطق البحرية المشمولة بالحماية ( )MPAsالمدارة
بشكل جيد ،بما في ذلك المناطق المشمولة بحماية خاصة في البحر األبيض المتوسط ذات األهمية
() ،SPAMIsلتحقيق الهدف  11من أهداف آيتشي في البحر المتوسط.
 3.1.2تحديد معظم تدابير اإلدارة ذات الصلة ،القائمة على أساس المناطق ،وتنفيذها بالتعاون مع
المنظمات العالمية واإلقليمية المختصة ،من خالل األدوات العالمية واإلقليمية ( المناطق المشمولة بحماية
خاصة في البحر األبيض المتوسط ذات األهمية () ،SPAMIsمناطق مصايد األسماك المحظورة
() ،FRAsوما إلى ذلك) ،بما في ذلك من أجل الحفاظ على المناطق الواقعة في خارج نطاق الوالية
الوطنية () ،ABNJمع األخذ في الحسبان المعلومات المتعلقة بالمناطق البحرية ذات األهمية اإليكولوجية
أو البيولوجية ( )EBSAsفي البحر المتوسط.

 3.2.1تحديث خطط العمل اإلقليمية المتعلقة بحفظ األنواع المعرضة والمهددة باالنقراض والموائل
 3.2وضع خطط عمل ،وبرامج وتدابير،
الرئيسية في البحر المتوسط ،والمتعلقة بإدخال األنواع ،وكذلك إستراتيجية وخطة عمل البحر المتوسط
ومعايير ومقاييس مشتركة ،ومبادئ
توجيهية جديدة لحفظ التنوع البيولوجي بشأن إدارة مياە صابورة السفن من أجل تحقيق الحالة البيئية الجيدة.
والنظم اإليكولوجية الساحلية
والبحرية.
 3.2.2الوضع/التحديث والنشر للمبادئ التوجيهية وغيرها من األدوات لحفظ األنواع الساحلية والبحرية
المهددة والمعرضة لالنقراض والموائل الرئيسية في البحر المتوسط ،والسيطرة على األنواع غير األصلية
ومنعها ،إضافة إلى إدارة المناطق المحمية البحرية والساحلية.
 3.2.3تطبيق التخطيط المكاني البحري ( )MSPواإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ( )ICZMفي
مناطق محددة على مستوى تجريبي يربط المناطق الساحلية والمناطق البحرية المفتوحة المعرضة
لضغوط كبيرة .وتحقيقًا لهذه الغاية ،يمكن استخدام المعلومات المتعلقة بالمناطق البحرية ذات األهمية
اإليكولوجية أو البيولوجية (.)EBSA

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون
الجهات المانحة الثنائية ،االتحاد
األوروبي ،مرفق البيئة العالمية،
منظمة األغذية والزراعة
البنك الدولي ،مرفق البيئة
العالمية ،برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي،
المنظمات الحكومية الدولية
األخرى ذات الصلة
االتفاقية المتعلقة بالتنوع
البيولوجي ،منظمة األغذية
والزراعة ،اتفاقية حفظ أنواع
الحيوانات البرية المهاجرة ،اتفاقية
التجارة الدولية بأنواع الحيوانات
والنباتات البرية المهددة
باالنقراض
الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر
األبيض المتوسط ()،GFCM
االتحاد األوروبي ،مرفق البيئة
العالمية
المصرف األوروبي لإلنشاء
والتعمير ،البنك الدولي ،مرفق
البيئة العالمية ،االتحاد األوروبي،
الجهات المانحة الثنائية.
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 3.3تعزيز التنفيذ الوطني للسياسات،
واإلستراتيجيات ،والتدابير التشريعية
المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي.

 3.3.1وضع/تحديث خطط العمل الوطنية المتعلقة بحفظ األنواع المعرضة والمهددة باالنقراض والموائل
الرئيسية في البحر المتوسط والمتعلقة بإدخال األنواع واألنواع الغازية.

 3.3.2الوضع والتنفيذ لتدابير وطنية لتعزيز حماية المواقع البحرية والساحلية ذات الصلة وإدارتها ،وال
سيما تلك التي تحتوي على الموائل واألنواع المهددة باالنقراض (بما في ذلك الموائل في أعماق البحار).

 3.3.3دمج إجراءات حماية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في برامج إدارة المناطق الساحلية
() ،CAMPsوغيرها من مشاريع تنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ()،ICZM
وتقييمات األثر البيئي اإلستراتيجي.
 3.4رصد التنوع البيولوجي ،وجرده،
وتقييمه مع التركيز على األنواع
المعرضة والمهددة باالنقراض،
واألنواع غير األصلية ،والموائل
الرئيسية.

 3.4.1الوضع والتنفيذ لبرامج رصد األنواع والموائل الرئيسية وكذلك األنواع الغازية ،على النحو
المنصوص عليه في البرنامج المتكامل للرصد والتقييم () ،IMAPبما في ذلك فيما يتعلق بفعالية المناطق
المحمية البحرية والساحلية وفيما يتعلق بآثار تغير المناخ.
 3.4.2الوضع والتحديث ألدوات تقييم حفظ التنوع البيولوجي (التقييم المواضيعي المتعمق ،والخرائط،
وصحائف وقائع المؤشرات) إلظهار االتجاهات على المستويات الوطنية ،ودون اإلقليمية ،واإلقليمية،
وقياس فعالية تنفيذ خطط العمل الوطنية وخطط العمل اإلقليمية بشأن برنامج العمل اإلستراتيجي لحفظ
التنوع البيولوجي في منطقة البحر األبيض المتوسط (SAP BIO).

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون
المنتدى الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات المعني بالتنوع
البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ()،IPBES
اقتصاديات النظم اإليكولوجية
والتنوع البيولوجي ()،TEEB
المؤسسات،
المنظمات الحكومية الدولية،
االتفاقية المتعلقة بالتنوع
البيولوجي ،مرفق البيئة العالمية
االتحاد األوروبي ،الكيانات
الوطنية،
منظمة األمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة "اليونسكو" ،الهيئة
العامة لمصايد أسماك البحر
األبيض المتوسط ()GFCM
الشراكة مع المنظمات
البيئية/المنظمات غير الحكومية،
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
() ،IUCNالصندوق العالمي
للطبيعة ()WWF
االتحاد األوروبي ،مرفق البيئة
العالمية ،المؤسسات ،المعاهد
البحثية
االتفاقية المتعلقة بالتنوع
البيولوجي ،مرفق البيئة العالمية،
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
االتحاد األوروبي ،الكيانات
الوطنية
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 3.4.3رصد المؤشرات المشتركة لنهج النظام اإليكولوجي بشأن التنوع البيولوجي واألنواع غير األصلية
من خالل البرنامج المتكامل للرصد والتقييم ( )IMAPفي المناطق البحرية المشمولة بالحماية ()MPAs
والمناطق المشمولة بحماية خاصة في البحر األبيض المتوسط ذات األهمية () ،SPAMIsومجموعات
البيانات ذات الصلة المحددة.

 3.5المساعدة التقنية وبناء القدرات على
المستويات اإلقليمية ،ودون اإلقليمية،
والوطنية لتعزيز تنفيذ السياسات
واالمتثال للتشريعات الوطنية ذات
الصلة بالتنوع البيولوجي.

 3.6تعزيز التعاون على المستويات
اإلقليمية ،ودون اإلقليمية ،والوطنية
لحماية التنوع البيولوجي والنظم
اإليكولوجية وحفظهما.

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون
االتفاقية المتعلقة بالتنوع
البيولوجي ،االتحاد األوروبي،
المؤسسات

 3.4.4إجراء جرد للنظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية الضعيفة والهشة ووضع تقييم لحساسية النظم
اإليكولوجية الساحلية والبحرية وقدراتها على التكيف مع التغيرات في الظروف البحرية ودور الخدمات
التي تقدمها.

المنظمة البحرية الدولية ،منظمة
األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة "اليونسكو" ،االتحاد
األوروبي

 3.5.1الوضع والتنفيذ لبرامج بناء القدرات يتعلق بتطوير المناطق البحرية والساحلية المحمية وإدارتها،
وحفظ األنواع والموائل الرئيسية الساحلية والبحرية المعرضة والمهددة باالنقراض ،ومسائل الرصد التي
تتناول تغير المناخ والتنوع البيولوجي ،بما في ذلك البرامج التجريبية التي تهدف إلى دعم الجهود الرامية
إلى إنشاء مناطق بحرية مشمولة بالحماية (/)MPAsمناطق مشمولة بحماية خاصة في البحر األبيض
المتوسط ذات أهمية ( )SPAMIsوتنفيذها.

المؤسسات ،القطاع الخاص،
االتحاد األوروبي ،الجهات
المانحة الثنائية

 3.5.2تقديم برامج تدريبية وبرامج لرفع الوعي إلى الشركات ،وروّاد األعمال ،والمؤسسات المالية،
والمجتمع المدني بشأن حلول االستهالك واإلنتاج المستدامين التي تساهم في الحفاظ على النظم
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي.

االتفاق المتعلق بحفظ الحيتان في
البحر األسود ،والبحر األبيض
المتوسط ،والمنطقة المتاخمة
للمحيط األطلسي ،المؤسسات
الخاصة ،الشركات ،مؤسسات
القطاع الخاص ،االتحاد األوروبي

 3.6.1وضع إستراتيجيات وبرامج مشتركة بشأن حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ،مع مراعاة
خطط العمل الوطنية بالتعاون مع المنظمات الشريكة ذات الصلة على الصعيدين العالمي واإلقليمي.

الجهات المانحة الثنائية ،مرفق
البيئة العالمية ،االتحاد األوروبي

 3.6.2تشجيع الشركات ،وروّاد األعمال ،والمجتمع المدني على استخدام الشبكات لنشر حلول االستهالك
واإلنتاج المستدامين التي تساهم في حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية والمنسقة من خالل اآلليات
المالئمة.

الشراكات بين القطاعين العام
والخاص والمؤسسات،
المجلس العالمي لتنمية األعمال
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 3.7تحديد القضايا الجديدة والناشئة
وتناولها ،بحسب االقتضاء.

النواتج اإلرشادية الرئيسية
 .3.7.1التنسيق مع العملية الجارية بهدف اعتماد اتفاق تنفيذي بشأن المناطق الواقعة في خارج نطاق
الوالية الوطنية (أي فيما يتعلق بالموارد الجينية البحرية والمناطق البحرية المشمولة بالحماية في
المناطق الواقعة في خارج نطاق الوالية الوطنية وتقييم األثر البيئي) وتنفيذه.

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون
االتحاد األوروبي،
الجهات المانحة الثنائية ،مرفق
البيئة العالمية
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النواتج اإلرشادية الرئيسية

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون
الجهات المانحة الثنائية،
االتحاد األوروبي ،مرفق
البيئة العالمية،
UNESCO

 4.1تعزيز التنفيذ اإلقليمي لاللتزامات
المحددة بموجب اتفاقية برشلونة
والبروتوكوالت األربعة المتعلقة بها،
وبرامج التدابير في اإلستراتيجيات
وخطط العمل اإلقليمية القائمة ذات
الصلة.

 4.1.1قدمت األطراف المتعاقدة المساعدة على التحديد ،والتنفيذ ،والتقييم لبعض التدابير واألدوات للحد من
الضغوط على المناطق الساحلية والبحرية (مثل المناطق الساحلية العازلة ،وتدابير سياسة األراضي ،وتقسيم
المناطق).

 4.2وضع خطط عمل ،وبرامج وتدابير،
ومعايير ومقاييس مشتركة ،ومبادئ
توجيهية جديدة.

الجهات المانحة الثنائية،
 4.2.1وضع أدوات ومبادئ توجيهية للتقييمات البيئية وتطبيقها (مثل ،تقييم األثر البيئي ،والتقييمات
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
التراكمية ،والتقييم البيئي اإلستراتيجي).
() ،IUCNبرنامج األمم المتحدة
للبيئة/مرفق البيئة العالمية
المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير
الهيئات والمؤسسات الوطنية ،مرفق
 4.2.2تحديد التخطيط المكاني البحري في سياق اتفاقية برشلونة وتطبيقه ،بحسب االقتضاء.
البيئة العالمية
االتحاد األوروبي
المؤسسات الوطنية،
 4.3.1إعداد جيل جديد من برامج إدارة المناطق الساحلية ()CAMPsلتعزيز التفاعالت البرية والبحرية،
االتحاد األوروبي،
وكذلك معالجة الجوانب العابرة للحدود ،بحسب االقتضاء.
المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير
 4.4.1التخطيط آلليات التفاعل بشأن البيئة الساحلية والبحرية على المستويين اإلقليمي والمحلي ،بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ()،UNFCCC
تقييم مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر والتآكل الساحلي ،وآثارهما على البيئة الساحلية والمجتمعات
منظمة األغذية ،والزراعة،
المحلية.
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة "اليونسكو"،
برنامج األمم المتحدة للبيئة/مرفق
البيئة العالمية
الكيانات الوطنية،
 4.4.2الوضع والتحديث للبرامج الوطنية لرصد السواحل والجغرافيا المائية بحيث تشمل المؤشرات ،والتفاعالت،
االتحاد األوروبي ،مرفق البيئة
والعمليات المشتركة ذات الصلة في البرنامج المتكامل للرصد والتقييم (IMAP).
العالمية
 4.5.1تنفيذ بناء القدرات لتطبيق أدوات تقييم التفاعالت ودمجها في تخطيط/إدارة البيئة الساحلية والبحرية .منظمة األغذية والزراعة ،منظمة
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
"اليونسكو"،
المصرف األوروبي لإلنشاء
والتعمير ،مصرف التنمية اإلفريقي
 4.6.1إنشاء شبكات برامج إدارة المناطق الساحلية ( )CAMPsوغيرها من أنشطة تنفيذ بروتوكول اإلدارة الجهات المانحة الثنائية
المتكاملة للمناطق الساحلية ( )ICZMوتنفيذ التعاون مع الشركاء اآلخرين لتعزيز تبادل البيانات،

 4.3تعزيز التنفيذ الوطني.
 4.4الرصد والتقييم

 4.5تعزيز القدرات على المستويات
اإلقليمية ،ودون اإلقليمية ،والوطنية
بما في ذلك المساعدة التقنية وبناء
القدرات.
 4.6تعزيز التعاون على المستويات
اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية.
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النتائج اإلستراتيجية

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون

والخبرات ،والممارسات الجيدة.
 4.7تحديد القضايا الجديدة والناشئة
وتناولها ،بحسب االقتضاء.

 4.7.1تقييم الضغوط اإلضافية ذات الصلة باالتفاقية المتعلقة بالموارد المائية الناتجة عن تغير المناخ
بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين اإلقليميين اآلخرين

 4.7.2وضع استعراضات/ملخصات سياسة وتقديمها إلى األطراف المتعاقدة ،واستكشاف اآلثار المترتبة
على حاالت تسونامي المحتملة ،بين جملة أمور أخرى.

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ()،UNFCCC
المجلس العالمي للمياه،
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة "اليونسكو"،
منظمة األغذية ،والزراعة،
المصرف األوروبي لإلنشاء
والتعمير،
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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الجدول  .5النتائج اإلستراتيجية والنواتج اإلرشادية الرئيسية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
النتائج اإلستراتيجية
 5.1تعزيز التنفيذ اإلقليمي لاللتزامات المحددة بموجب
اتفاقية برشلونة والبروتوكوالت األربعة المتعلقة بها،
وبرامج التدابير في اإلستراتيجيات وخطط العمل
اإلقليمية القائمة ذات الصلة.

 5.2وضع خطط عمل ،وبرامج وتدابير ،ومعايير ومقاييس
مشتركة ،ومبادئ توجيهية جديدة.

 5.3تعزيز التنفيذ الوطني.

النواتج اإلرشادية الرئيسية
 5.1.1تحديد اإلطار اإلقليمي لمنطقة البحر األبيض المتوسط لإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية ووضعه موضع التنفيذ.

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون
الجهات المانحة الثنائية

 5.1.2التنفيذ المتكامل لبرنامج العمل اإلستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي في منطقة
البحر األبيض المتوسط () ،SAP BIOوبرنامج العمل اإلستراتيجي لمواجهة التلوث
الناجم عن األنشطة البرية () ،SAP MEDوخطة العمل البحرية ،وإستراتيجية مكافحة
التلوث الناجم عن السفن ،بما في ذلك من خالل اإلطار اإلقليمي للبحر األبيض المتوسط،
على النحو المبين في بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ( )ICZMمن أجل
تعزيز االستخدام المستدام للموارد البحرية والساحلية.

آلية
التمويل
االبتكارية،
شركاء القطاع الخاص،
االتحاد األوروبي

 5.1.3مواصلة تنفيذ خطة العمل الخاصة بتنفيذبروتوکول اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية ()ICZM؛ واإلبالغ عن حالة التنفيذ.

شركاء القطاع الخاص،
الهيئات الوطنية

 5.2.1تحديث خطة العمل الخاصة بتنفيذبروتوکول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
(ICZM).

الهيئات
الوطنية

 5.2.2الوضع والتحديث إلطار منهجي للتفاعالت البرية والبحرية ،مع األخذ في االعتبار
على وجه الخصوص التخطيط المكاني البحري ( )MSPواإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية (ICZM).

الكيانات الوطنية،
االتحاد األوروبي،
الجهات المانحة الثنائية

 5.3.1اإلعداد والتطبيق لإلستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
( )ICZMبما في ذلك تبسيط التلوث ،والتنوع البيولوجي ،والتكيف مع تغير المناخ
واالستهالك واإلنتاج المستدامين ،والتفاعل البري والبحري ،إلى جانب المدن المستدامة.

المصرف األوروبي لإلنشاء
والتعمير،
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ
()،UNFCCC
االتفاقية المتعلقة بالتنوع
البيولوجي،
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الهيئات
الوطنية،
االتحاد األوروبي

 5.3.2مساعدة البلدان على إجراء تحليل الثغرات علی األطر الوطنية القانونيةوالمؤسسية
لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ( )ICZMمن أجل تعميم أحكام بروتوکول اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية على التشريعاتالوطنية وفق الحاجة.
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النواتج اإلرشادية الرئيسية

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون

 5.3.3تعميم أنشطة خطة العمل اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين وقضاياالتكيف
مع تغير المناخ وتنفيذها من خالل اإلستراتيجياتالوطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية ،وکذلك برامج إدارة المناطق الساحلية () ،CAMPsوغيرها من مشروعات
تنفيذبروتوکول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

االتحاد األوروبي ،اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ()،UNFCCC
الجهات المانحة الثنائية

 5.4الرصد والتقييم

 5.4.1وضع صحائف الوقائع الخاصة بمؤشرات اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لتقييم
فعالية تدابير إدارة الموارد الساحلية والبحرية.

الجهات المانحة الثنائية،
IUCN

 5.5تعزيز القدرات على المستويات اإلقليمية ،ودون
اإلقليمية ،والوطنية بما في ذلك المساعدة التقنية وبناء
القدرات.

 5.5.1التحديث والتنفيذ المنتظم للبرنامج التدريبي MedOpenبشأن اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية ،بالتنسيق مع جهات االتصال الوطنية ( )NFPsذات الصلة.

 5.6تعزيز التعاون على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية
والوطنية.

 5.6.1تعزيز تنسيق اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خالل:
( )1منصة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط؛
( )2هيئات التنسيق الوطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

االتحاد األوروبي،
المصرف األوروبي لإلنشاء
والتعمير،
منظمة األمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة "اليونسكو"،
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المؤسسات الوطنية،
الكيانات اإلقليمية،
االتحاد األوروبي،
الجهات المانحة الثنائية
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الجدول  .6النتائج اإلستراتيجية والنواتج اإلرشادية الرئيسية لالستهالك واإلنتاج المستدامين
النتائج اإلستراتيجية
 6.1وضع خطط عمل ،وبرامج وتدابير ،ومعايير ومقاييس
مشتركة ،ومبادئ توجيهية جديدة ،وتنفيذ الحالي منها.

الجهات المانحة والشركاء
النواتج اإلرشادية الرئيسية
الرئيسيون المحتملون
 6.1.1التحديد والتنفيذ لإلجراءات المحددة لخطة عمل االستهالك واإلنتاج المستدامين التي االتحاد األوروبي،
شركاء القطاع
تساهم مباشرة في منع التلوث البحري ،والحد منه ،والقضاء عليه وحماية/تعزيز التنوع
البيولوجي والنظم اإليكولوجية ،وكذلك معالجة تغير المناخ في المناطق البحرية والساحلية الخاص،
االتفاقية المتعلقة بالتنوع
للبحر األبيض المتوسط.
البيولوجي،
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ
()،UNFCCC
المؤسسات،
آليات
التمويل االبتكارية
 6.1.2وضع أدوات منهجية لتعميم االستهالك واإلنتاج المستدامين في اإلستراتيجيات
واألطر اإلقليمية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

 6.1.3تنفيذ األدوات المنهجية لتعميم االستهالك واإلنتاج المستدامين في مجاالت
االستهالك واإلنتاج ذات األولوية في خطة العمل اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج
المستدامين  -السياحة ،والغذاء ،واإلسكان ،وتصنيع السلع المنفذة ،ووضع أدوات منهجية
جديدة للقطاعات األخرى.

 6.2الرصد والتقييم

 6.2.1تعريف مؤشرات خطة عمل االستهالك واإلنتاج المستدامين المتوائمة مع األعمال
ذات الصلة بإستراتيجية البحر األبيض المتوسطللتنمية المستدامة () ،MSSDوتحديدها،
ووضع صحائف الوقائع لها.

 6.3تعزيز القدرات على المستويات اإلقليمية ،ودون

 6.3.1تقديم برنامج تدريبي ودعمي ل ُروّاد األعمال الخضراء والمجتمع المدني باعتبارهما

االتحاد األوروبي،
الجهات المانحة الثنائية،
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ
()،UNFCCC
الصندوق األخضر
للمناخ
االتحاد األوروبي،
الكيانات
الوطنية،
شركاء القطاع
الخاص،
األوساط األكاديمية ،الشركات،
المدارس
الجهات المانحة الثنائية،
االتحاد األوروبي
شركاء
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النتائج اإلستراتيجية
اإلقليمية ،والوطنية بما في ذلك المساعدة التقنية وبناء
القدرات.
 6.4تعزيز التعاون على المستويات اإلقليمية ،ودون
اإلقليمية ،والوطنية لمنع التلوث البحري ومكافحته

النواتج اإلرشادية الرئيسية
عاملين دافعين لالستهالك واإلنتاج المستدامين.

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون
القطاع
الخاص،
آليات التمويل االبتكارية

 6.4.1دعم إنشاء شبكات ومبادرات للشركات ،و ُروّاد األعمال ،والمجتمع المدني ،وإتاحة االتحاد األوروبي،
شركاء القطاع
حلول االستهالك واإلنتاج المستدامين.
الخاص،
المؤسسات
 6.4.2إنشاء مركز لالستهالك واإلنتاج المستدامين للبحر المتوسطيستهدف تبادل المعارف االتحاد األوروبي،
منظمة األمم المتحدة للتربية
والتواصل حيث أصبح يعمل بكامل طاقته ويؤدي دورًا باعتباره نقطة وصل وقوة دافعة
والعلم والثقافة "اليونسكو"،
للشراكات والمبادرات الجديدة التي تتيح حلول االستهالك واإلنتاج المستدامين.
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
مرفق البيئة العالمية
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الجدول  .7النتائج االستراتيجية والنواتج اإلرشادية الرئيسية للتكيف مع تغير المناخ
النتائج اإلستراتيجية
 .7.1تعزيز التنفيذ اإلقليمي لاللتزامات المحددة بموجب
اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،وبرامج التدابير في
اإلستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية القائمة.

النواتج اإلرشادية الرئيسية
 7.1.1تحديد األنشطة الرئيسية للتكيف مع تغير المناخ ودمجها في تنفيذ اإلستراتيجيات،
وخطط العمل ،والتدابير اإلقليمية القائمة.

 7.1.2تنفيذ اإلجراءات المحددة لخطة العمل اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين التي
تساهم مباشرة في التصدي لتغير المناخ في المناطق البحرية والساحلية للبحر المتوسط.

 7.2وضع خطط عمل ،وبرامج وتدابير ،ومعايير ومقاييس
مشتركة ،ومبادئ توجيهية جديدة.

 7.2.1دمج األنشطة الرئيسية للتكيف مع تغير المناخ ،بما في ذلك مواطن الضعف
والمخاطر ذات الصلة ،في عملية وضع اإلستراتيجيات اإلقليمية الجديدة المح ّدثة ،وخطط
العمل والتدابير اإلقليمية التي تتناول التنوع البيولوجي ،والتلوث ،والتفاعل البري
والبحري.

 7.2.2مراعاة أوجه الضعف والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ عند وضع اإلستراتيجيات،
وخطط العمل ،والتدابير اإلقليمية الخاصة بالتنوع البيولوجي ،والتلوث ،والتفاعل البري
والبحري وتنفيذها في نهج النظام اإليكولوجي.

 7.2.3تعزيز دمج االستجابات القائمة على النظم اإليكولوجية في اإلستراتيجيات الوطنية

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون
االتحاد األوروبي،
الجهات المانحة الثنائية،
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ
()،UNFCCC
الصندوق األخضر للمناخ،
الصناديق الخاصة بتغير المناخ
مجلس
األعمال
المعني بتغير المناخ،
االتحاد األوروبي،
الكيانات
الوطنية
صندوق التكيف،
االتفاقية المتعلقة بالتنوع
البيولوجي،
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ
()،UNFCCC
االتحاد األوروبي ،الصناديق
الخاصة بتغير المناخ
االتفاقية المتعلقة بالتنوع
البيولوجي،
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ
()،UNFCCC
االتحاد األوروبي،
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/
مرفق البيئة العالمية
االتحاد األوروبي،
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النتائج اإلستراتيجية
للتكيف مع تغير المناخ.

 7.3تعزيز التنفيذ الوطني.

 7.3.1تحديد المجاالت ذات األولوية في التكيف مع تغير المناخ ودمجها في سياسات خطة
عمل البحر المتوسطذات الصلة ،بحسب االقتضاء.

 7.4الرصد والتقييم

 7.4.1مراعاة القضايا المتعلقة بقابلية التأثر بتغير المناخ في برامج الرصد الحالية.

الجهات المانحة والشركاء
الرئيسيون المحتملون
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ
()،UNFCCC
صندوق
التكيف
الكيانات
الوطنية،
االتحاد األوروبي ،اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ()،UNFCCC
الصناديق الخاصة بتغير المناخ
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ
()،UNFCCC
صندوق التكيف ،الصندوق
األخضر للمناخ ،الصناديق
الخاصة بتغير المناخ
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القرار IG.23/6
تقرير وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط 2017

إن األطراف المتعاقدة في إطار اتفاقية برشلونة حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط
وبروتوكوالتها في اجتماعها العشرين،
مع مراعاة اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط وبروتوكوالتها،
وخصوصا المادة  12من اتفاقية برشلونة والمواد ذات العالقة من بروتوكوالتها التي تتناول الرصد والتقييم،
باإلشارة إلى القرار  IG.17/6بشأن خارطة طريق نهج النظام اإليكولوجي الذي أقرّته األطراف المتعاقدة في اجتماعها
الخامس عشر )ألمرية ،اسبانيا 18-15 ،يناير /كانون الثاني ،(2008
وباإلشارة أيضا إلى القرار  ،IG.20/4الذي أقرّته األطراف المتعاقدة في اجتماعها السابع عشر (باريس ،فرنسا،
شباط/فبراير  ،)2012والقرار  ،IG. 21/3الذي أقرّته األطراف المتعاقدة في اجتماعها الثامن عشر )اإسطنبول ،تركيا-3 ،
 6ديسمبر/كانون االول  (2013بشأن نهج النظام اإليكولوجي ،مع تركيز خاص على الرصد والتقييم،
وباإلشارة أيضا إلى القرار  IG.22/7بشأن برنامج التقييم والرصد المتكاملين للبحر األبيض المتوسط وساحله
ومعايير التقييم ذات الصلة ،والقرار  IG.22/20بشأن برنامج العمل والميزانية للفترة  ،2017-2016الذي أقرّته األطراف
المتعاقدة في اجتماعها التاسع عشر (أثينا ،اليونان ،شباط/فبراير ،)2016
وإذ يعرب عن تقديره لعمل مجموعات المراسلة المعنية بالرصد ،ومجموعة مراسلة نهج النظام اإليكولوجي،
واألطراف المتعاقدة ،وشركاء خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،وعناصر خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،واألمانة،
وبعد النظر في تقارير اجتماعات مجموعات المراسلة المعنية بالرصد ،وجهات اتصال العناصر ،ومجموعة مراسلة
نهج النظام اإليكولوجي،
وإذ يحيط علما باالعتماد المؤخر لالستراتيجية متوسطة األجل المتعلقة باستدامة مصايد األسماك في البحر األبيض
المتوسط والبحر األسود ،في سياق الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط بصفتها المنظمة المسؤولة عن
إدارة مصايد األسماك اإلقليمية العاملة في مناطق البحر األبيض المتوسط والبحر األسود،
 .1تصادق على االستنتاجات الرئيسية للتقرير عن وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط 2017و الترحيب
بالتوصيات الخاصة بمتابعة تنفيذ خارطة طريق نهج النظام اإليكولوجي ،على النحو المبين في المرفق األول بالقرار
الحالي؛
تطلب من األمانة العامة وفريق تنسيق نهج النظام اإليكولوجي النظر في التوصيات المتضمنة في المرفق
.2
األول بالقرار الحالي وطريقة متابعتها؛
 .3تطلب من األطراف المتعاقدة مواصلة عملها نحو وضع الصيغة النهائية لبرامجها الوطنية المحدثة للرصد
والتقييم اتساقا مع برنامج التقييم والرصد المتكاملين للبحر األبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة في أقرب
وقت ممكن؛
 .4تهيب باألطراف المتعاقدة ،بمساندة األمانة ومع أخذ في االعتبار الحاجة إلى سد الفجوات الحالية في البيانات
على النحو الذي سُلط عليه الضوء في تقرير وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط لسنة  ،2017للتقديم الدوري لبيانات
مضمونة الجودة مستمدة من تنفيذ برامج الرصد والتقييم الوطنية المتكاملة المحدثة؛ حيث إن هذا سيساند إعداد منتجات تقييم
إقليمي مستقبلية ،فضال عن تصميم وتنفيذ ورصد تدابير وطنية وإقليمية منسقة ومتسقة استنادا إلى الربط السليم بين العلم
والسياسات وبهدف تحقيق الوضع البيئي الجيد؛
 .5تطلب من األمانة بذل كل الجهود الممكنة للتغلب على الفجوات المعرفية الواردة في تقرير وضع الجودة في
البحر األبيض المتوسط لسنة  ،2017مما يساهم في نجاح المرحلة األولية من تنفيذ برنامج التقييم والرصد المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة (للفترة  )2019–2016وتعزيز قدرات األطراف المتعاقدة لتقديم
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التقرير الثاني عن وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط في عام  2023برهانا على التقدم المحرز نحو تحقيق الوضع
البيئي الجيد وغاياته ذات الصلة؛
 .6تطلب من األمانة العامة التعاون مع األطراف المتعاقدة ،من خالل هيكل حوكمة نهج النظام اإليكولوجي ،في
السنة األولى من فترة السنتين 2019-2018إلعداد خارطة طريق مصحوبة بتقييم لالحتياجات حول كيفية تحسين جمع
البيانات لسد الثغرات المعرفية وتعزيز قدرات النظام .وتحقيقا لهذا الهدف ،تُحدد األنشطة ذات األولوية الالزمة لتقديم تقرير
وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط لعام  2030بنجاح وذلك ليتم تضمين هذه األنشطة في برنامج العمل .وتهيب
بمنظومة خطة عمل البحر المتوسط واألطراف المتعاقدة في سياق عمل هيكل حوكمة نهج النظام اإليكولوجي أن تنفذ
األنشطة ذات األولوية الالزمة لتقديم تقرير وضع الجودة لعام  2030بنجاح.
 .7تطلب من األمانة تطوير تآزرات بين برنامج التقييم والرصد المتكاملين للبحر األبيض المتوسط وساحله
ومعايير التقييم ذات الصلة والمؤشرات المشتركة ذات الصلة والعمل الجاري الذي تقوم به برامج األمم المتحدة وبرنامج
البحار اإلقليمية ومنظمة إدارة مصايد األسماك اإلقليمية بشأن المؤشرات التي ترصد التقدم المحرز نحو التوصل إلى
أهداف التنمية المستدامة ،وخصوصا الهدف  ،14وتبادل الخبرات المتوسطية على المستوى العالمي.
 .8وباإلشارة إلى التحديث المقترح حول عتبات ومعايير تقييم التلوث على النحو المبين في المرفق الثاني بالقرار
الحالي وتشجيع األطراف المتعاقدة واألمانة العامة على اختبارها لألغراض االسترشادية في السياقات المختلفة التي توجد
في البحر األبيض المتوسط.
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المرفق األول
االستنتاجات الرئيسية لتقرير وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط لسنة  2017والتوصيات الخاصة
بمواصلة تنفيذ خارطة طريق نهج النظام اإليكولوجي
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أ) االستنتاجات الرئيسية لتقرير وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط لسنة 2017
 .1تقدم هذه الوثيقة االستنتاجات الرئيسية لتقرير وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط لسنة  2017كحالة راهنة
للبيئة البحرية والساحلية للبحر األبيض المتوسط .ونلخص فيما يلي االستنتاجات الرئيسية لكل هدف إيكولوجي.
 .2الهدف اإليكولوجي األول المعني بالتنوع البيولوجي هو ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي أو تحسينه .حيث
تتوافق جودة الموائل الساحلية والبحرية وحدوثها وتوزيع األنواع البحرية والساحلية ووفرتها مع األحوال الفيزيوغرافية،
والهيدروغرافية ،والجغرافية ،والمناخية السائدة .وهو يتضمن خمسة مؤشرات مشتركة:
•

المؤشر المشترك األول :نطاق توزيع الموائل والمؤشر المشترك الثاني :حالة المجتمعات واألنواع النموذجية
بالموئل

االستنتاجات
 .3مالت الخبرة اإلقليمية والبحوث وبرامج الرصد على مدى العقود الماضية إلى تركيز اهتمامها على بضعة موائل
متوسطية معينة فقط .وينبغي تقديم المزيد من المساندة الستكشاف موائل أخرى ،كاإلنشاءات الحيوية ،من البحر الضحل جداً
إلى العميق ،مع التركيز على التهديدات والضغوط بهدف تحسين حالة الحفظ ،باإلضافة إلى تقييمات السياسات.
 .4على الرغم من األهمية العلمية لدراسات السالسل الزمنية ،فإن التمويل المقدم لكثير من برامج الرصد في خطر ،وما
زال كثير من البحر األبيض المتوسط ال تؤخذ منه عينات كافية ،بل أيضا ً ال تؤخذ منه عينات بالمرة في مناطق كثيرة .وينبغي
تنسيق الرصد المستند إلى المخاطر وتوحيده قياسيا ً بحيث تكون النتائج قابلة للمقارنة بسهولة على األقل فيما يخص بعض
المتغيرات التي يتم تحديدها مسبقاً .يُعتبر تنسيق وتخطيط األعمال ،وخصوصا ً من جانب برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل
البحر األبيض المتوسط ،حاسم األهمية لضمان االتساق والتآزرات على النطاق اإلقليمي أو دون اإلقليمي.
 .5بجانب المعايير من قبيل االنخفاض في الكمية والنوعية والتوزيع الجغرافي ،ينبغي أن تركز المزيد من البحوث على
العمليات التي تؤدي إلى قلة تنوع الموائل .تحوالت األنظمة واسعة النطاق في النظم اإليكولوجية ،حيث تتراوح من انهيار
مجموعات فردية ،كاألسماك التجارية ،إلى اختفاء موائل بأكملها ،كالغابات الطحلبية ومروج األعشاب البحرية .غياب الفهم
الواضح للمالحظات التقييمية المتصلة بهذه العمليات غالبا ً ما يحد من إمكانية تنفيذ ممارسات االستعادة الفعالة .عالوة على ذلك،
ُتختار هذه الموائل في القائمة المرجعية لبرنامج التقييم والرصد المتكاملين( )IMAPوسيتم رصدها في هذه الدورة من تنفيذ
البرنامج.
 .6هناك حاجة إلى زيادة التغطية الجغرافية للحماية ،وذلك بتأسيس مجموعات جديدة من المحميات البحرية (ثم شبكات
للمحميات البحرية) في األجزاء الجنوبية والشرقية من البحر األبيض المتوسط ،بهدف ،ضمن غيره ،تحقيق الهدف 11من
أهداف أيشي (يتركز معظم المحميات البحرية في شمال وسط البحر األبيض المتوسط) بما أنه تبيّن أن األهداف اإليكولوجية
لبرنامج التقييم والرصد المتكاملين 1و 3و 4و 6تتطور إيجابيا ً في المحميات البحرية في البحر األبيض المتوسط .ينبغي أن
يؤخذ في االعتبار استخدام شبكات المحميات البحرية كمعيار مرجعي شامل لتقييم تحقيق الوضع البيئي الجيد ،لكن ينبغي أيضا ً
أن تؤخذ في الحسبان الحاجة إلى تحقيق الوضع البيئي الجيد (االستخدام المستدام) لمنطقة البحر األبيض المتوسط بأسرها .هدف
النطاق اإلقليمي مهم لتفادي نقل الضغط (باألنشطة) خارج المحميات البحرية ،وبالتالي زيادته؛ حيث يمكن عندئذ تعريض
الموائل الحساسة لمزيد من الخطر .ينبغي تحقيق الوضع البيئي الجيد في جميع مياه البحر األبيض المتوسط بحلول عام ،2020
لكن هذا التقييم الحالي يشير بوضوح إلى ضرورة تحقيق تقدم أكثر بكثير وإدارة الضغوط للسير نحو تحقيق هذا الهدف.
 .7عالوة على ذلك ،هناك حاجة إلى إنشاء المناطق البحرية المشمولة بالحماية ( )MPAsفي المناطق الواقعة خارج
نطاق الوالية الوطنية لحماية الموائل في أعماق البحار .و َتردإجراءات إدراج المناطق المشمولة بحماية خاصة في البحر
األبيض المتوسط ذات األهمية ( )SPAMIsبالتفصيل في البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع
البيولوجي في البحر األبيض المتوسط (المادة  .)9على سبيل المثال ،فيما يتعلق بالمناطق الواقعة جزئيا ً أو كليا ً في أعالي
البحار ،يجب أن يُقدم االقتراح "طرفان أو أكثر من األطراف المجاورة المعنية" وتتخذ األطراف المتعاقدة القرار الذي يشمل
المنطقة في قائمة المناطق المشمولة بحماية خاصة في البحر األبيض المتوسط ذات األهمية بإجماع اآلراء خالل اجتماعاتها
الدورية .وبمجرد إدراج المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية في قائمة المناطق المشمولة بحماية خاصة في البحر
األبيض المتوسط ذات األهمية ،تتفق جميع األطراف المتعاقدة على "االعتراف باألهمية الخاصة لهذه المناطق بالنسبة للبحر
األبيض المتوسط ،وبالتالي "االمتثال للتدابير المطبقة على المناطق المشمولة بحماية خاصة في البحر األبيض المتوسط ذات
األهمية ،وعدم التفويض أو القيام بأية أنشطة يمكن أن تتعارض مع األهداف التي أُنشئت من أجلها المناطق المشمولة بحماية
خاصة في البحر األبيض المتوسط ذات األهمية" .ويمنح ذلك للمناطق المشمولة بحماية خاصة في البحر األبيض المتوسط ذات
األهمية والتدابير المتخذة لحمايتها أثراً يسري على الجميع ،على األقل فيما يهم أطراف البروتوكول.
.8

تعكف الدول الساحلية حاليا ً على صياغة معايير خاصة بها وبروتوكوالت الرصد المرتبطة بها لتحديد الحالة البيئية
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الجيدة .وتدعم صحف الوقائع اإلرشادية للرصد التي وُ ضعت لجميع المؤشرات المشتركة في برنامج التقييم والرصد المتكاملين
( )IMAPبشكل كبير هذه المساعي الوطنية ،مع السماح بتقليل التباينات في تفسيرات األهداف اإليكولوجية والمؤشرات ،ليس
أقلها في المصطلحات اإليكولوجية المستخدمة ،وكذلك في برامج الرصد الوطني ذات الصلة التي تعاني من األمر ذاته .وقد تم
تسليط الضوء على تنسيق المعيار المستخدم في توطيد الحالة البيئية الجيدة ( )GESمع اعتماد إجراء قانوني جديد لالتحاد
األوروبي في ( 2017القرار /848/2017االتحاد األوروبي) لمعظم الدول األوروبية .وينبغي التنويه أيض اًبأنه تم تنفيذ قدر
كبير من العمل فيما يخص التوجيه المتعلق بإطار االستراتيجية البحرية على المستوى األوروبي ،في المقام األول من خالل
اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي ولجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق ،حيث وُ ضعت
مبادئ توجيهية للرصد.
ُ .9تعتبر التقييمات الحالية نوعية في الغالب ،وتستند إلى تجميعة من التقييمات والدراسات المنشورة .وكانت التحليالت
الواسعة النطاق حاسمة األهمية لتوسيع معارفنا بشأن مدى الموائل والتهديدات ،لكنها غالبا ً منحازة إما بسبب استقراء بعض
الدراسات الصغيرة النطاق وإما بسبب التقييمات الواسعة النطاق المنخفضة االستبانة .ويؤدي االفتقار الهائل إلى البيانات
الواقعية والرصد الموحد قياسيا ً فيما يخص معظم الموائل البحرية إلى تقويض التقييم الكمي لحالتها ،مما يحد من إمكانية تقييم
الحالة ومسارات التغيير في الموائل المتوسطية .ينبغي أيضا ً أن تؤخذ في االعتبار مدخالت إضافية (الطرق ودراسات الحالة)
المستمدة من المشروعات الجارية والجديدة ،مثل مشروع )/ActionMED (http://actionmed.euمن أجل تقرير حالة
البيئة والتنمية لعام .2019
ُ .10تفتقر بيانات خطا ألساس ("مرجع" مع تغيير بسيط أو أقل ما يكون) على نطاق البحر األبيض المتوسط ،حيث
تتعرض الكثير من الموائل للتآكل بسبب مصايد األسماك الجرافة لقاع البحر .وهذا يقوض قدرتنا على تحديد حالة مستدامة لهذه
الموائل ،التي تتعرض باستمرار لمستويات من الضغط العالي .وتعتبر خطوط األساس "األصلية" (بدون تغيير) لمعظم الموائل
معدومة ،مما يقوض معرفتنا بأفضل حالة محتملة لمجتمعات الموائل الطبيعية .وقد ال يكون من العملي أو المجدي استخدام هذه
الحالة األصلية كهدف بيئي في كل مكان ،ولكن منا لمفيد إدراك الديناميكية الطبيعية وإمكانات التعافي لموئل محدد .ويمكن أن
يسهم زيادة إنشاء وإدارة المناطق البحرية المشمولة بالحماية ( ،)MPAsوتشمل على وجه الخصوص "المناطق المستثناة من
األنشطة االستخراجية أو المناطق منخفضة الضغط" في تزويد بيانات في المستقبل عن أنواع الموائل ذات الصلة.
 .11توجد العديد من البيانات محتملة الصلة ،ولكنها قد ال تتوفر جميعها (مثالً ،بيانات ضغط الصيد في االستبانة المكانية
الدقيقة أو البيانات البيولوجية من البحوث البحرية والقطاع البحري).
 .12توجد العديد من مجموعات البيانات البيولوجية ،ولكن قليالً منها تتضمن بيانات مرتبطة بالضغط على نطاق زماني
ومكاني متوافق.
 .13يعمل كل بلد حاليا ً على تخزين بيانات الرصد الخاصة به ،مما يشير إلى استمرار الحاجة إلى وضع منهجية مشتركة
(وأدوات)  /زيادة التنسيق بينها .البد من توقع الحاجة إلى ذلك ،وتنسيق العمل ذي الصلة لضمان تحقيق االتساق وتيسير حوسبة
البيانات الستخدامها في تقييم المؤشر.
 .14من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة ازدياد احترار المحيطات وحموضتها واألحوال الطقسية المتطرفة واالجتياحات
البيولوجية ،وهي أمور يصعب تقييمها وإدارتها .وينبغي توجيه مزيد من االهتمام إلى التهديدات التي يمكن تخفيف أثرها بشكل
أسهل كالصيد بشباك الجر وحركة النقل البحري وتحميل المغذيات نتيجة بعض األنشطة البرية .وفي هذا اإلطار ،ينبغي أيضا
زيادة تحسين المعرفة بتوزيع التهديدات وكثافتها (مثالً :المصايد ،االجتياحات البيولوجية ،القمامة البحرية ،التعدين في قاع
البحار ،البنية التحتية الساحلية وغير الساحلية) للحد من الريبة تجاه آثارها.
 .15يُعتبر تشجيع الوصول المفتوح إلى البيانات حاسم األهمية للغاية ،وال سيما البيانات المستمدة من مشاريع االتحاد
األوروبي ،من خالل قواعد البيانات المؤسسية المحتفظ بها بموجب قواعد وبروتوكوالت مصدقة من االتحاد األوروبي .ما زالت
البيانات الناشئة عن مشاريع االتحاد األوروبي مفتتة كثيراً وليست مخزنة في مستودع واحد تكون فيه البيانات متاحة بصيغة
قياسية باتباع بروتوكول وصول محدد .وفيما يخص البلدان األوروبية ،تقوم الشبكة األوروبية للرصد البحري والبيانات
ّ
المجزأة للمستخدمين من القطاع
( )EMODnetبتجميع بيانات بحرية ومنتجات وبيانات تعريف بهدف زيادة إتاحة الموارد
العام والخاص ،من يعتمدون على بيانات بحرية مضمونة الجودة وموحدة قياسيا ومنسقة ،والتي تكون قابلة للتشغيل البيني
طور مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
والتوجد قيود على استخدامها .على النطاق اإلقليمي ،فقط ّ
( )http://data.medchm.netمنصة جديدة عن التنوع البيولوجي في سبيل دمج البيانات المتوفرة عن مجموعة التنوع
البيولوجي .وتتميز هذه المنصة المعنية بالتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط بأنها قابلة للتشغيل البيني مع
شبكة EMODnetأو أي بنية بيانات تحتية مكانية إقليمية ووطنية (.)SDI
 .16ينبغي مساندة عملية التخطيط المكاني البحري عبر البحر األبيض المتوسط إلى حد كبير ،وذلك باعتبار األنشطة التي
يُتوقع أن تزداد في المستقبل (مثالً :تربية األحياء المائية وحركة النقل البحري والتعدين في قاع البحار).
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الرسائل األساسية
 .17فيما يخص الموائل:
• يعكس التحول من نهج الحفاظ على الموائل إلى نهج التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية بشكل أفضل كثيراً
األساس المنطقي الذي يستديم إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والحفاظ عليها.
• يستدعي هذا التحول ُنهجا ً شمولية وتكاملية مستندة إلى النظم اإليكولوجية ،والتي ما زالت قيد التطوير وستتطلب
إعادة تقييم للطريقة التي نتعامل بها مع رصد المحيطات وتقييمها وإدارتها.
فجوات المعرفة
 .18يتسم تحليل النظم البحرية بالتج ّزؤ غالباً ،مع وجود سلسلة من ال ُّنهج التي ينبغي أن تكون متكاملة لكنها وُ ضعت بدالً
من ذلك في ظل القليل من أوجه الصلة فيما بينها .فالتمييز بين النظم القاعية والنظم البحرية المفتوحة ،على سبيل المثال ،يستند
إلى أنماط توزيع التنوع البيولوجي لكن ال يأخذ في اعتباره العمليات كثيراً .وتشمل بعض الفجوات الرئيسية التي تستلزم مزيداً
من البحث ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

دور بنوك حفظ األطوار الساكنة لديناميات العوالق.
أثر العوالق الحيوانية الكبيرة على وظائف النظم اإليكولوجية.
الصالت بين نظم البحر العميق والنظم الساحلية.
تحديد الموائل من أجل الموائل البحرية المفتوحة وعمليات التخطيط.
المعرفة بعمليات االتصال.
تطوير تقنيات مبتكرة ،مثل االستشعار عن ُبعد والرصد الصوتي لدراسة قاع البحر ،للتمكن من تغطية مناطق كبيرة
بدقة عالية.

المؤشر المشترك الثالث :نطاق توزيع األنواع (الهدف اإليكولوجي األول فيما يتعلق بالثدييات البحرية والطيور
البحرية والزواحف البحرية)

االستنتاجات
 .19المعرفة المتاحة حاليا ً حول وجود وتوزيع واستخدام موائل وأفضليات الثدييات البحرية المتوسطية محدودة ومنحازة
إقليميا ً نتيجة عدم توازن توزيع المجهود البحثي أثناء العقود الماضية ،والذي تركز غالبا ً على مناطق معينة من الحوض .ففي
عموم البحر األبيض المتوسط ،نجد أن المناطق التي تقل بشأنها المعلومات والبيانات حول وجود الثدييات البحرية وتوزيعها
وانتشارها هي الجزء الجنوبي الشرقي من الحوض ،بما في ذلك حوض المشرق وسواحل شمال أفريقيا .باإلضافة إلى ذلك ،فإن
أشهر الصيف هي األكثر تمثيالً ،ولم تو َّفر إال معلومات قليلة جداً فيما يخص شهور الشتاء في مستجمع البيانات ،حيث تكون
األوضاع المحيطة بتنفيذ حمالت البحوث البحرية شديدة القسوة نتيجة سوء األحوال الجوية.
 .20يرتبطا وجود الثدييات البحرية وتوزيعها في المقام األول بالموائل المناسبة وتوفّر الموارد الغذائية؛ وقد تسبب
الضغوط البشرية المنشأ وتغير المناخ تغيرات وتحوالت في انتشار الثدييات البحرية ،مع إحداث آثار ضارة محتملة على
مستويات المجموعات .بناء على ذلك فمن أجل االرتقاء بجهود الحفظ وإرشاد أغراض اإلدارة ،من األهمية الحاسمة أن نحصل
على أوصاف مفصلة وقوية لنطاق األنواع وتحركاتها ومدى توزيعها الجغرافي مع معلومات مفصلة حول مكان مناطق التكاثر
والتغذي.
 .21هناك جهود حالية يبذلها االتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات في البحر األسود والبحر األبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة
من المحيط األطلسي للبدء في مسح شامل على مستوى المنطقة يشار إليه باسم مبادرة مسح االتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات،
وذلك لتقييم توزيع وجود الحوتيات وتقدير كثافتها ووفرتها في صيف  .2018وفي الوقت ذاته ،هناك علماء محليون يعملون
على تحديد موائل الحوتيات الحرجة ومناطق الثدييات البحرية المهمة في البحر األبيض المتوسط بأكمله .وقد أُجري أيضا ً تحليل
فجوة في البحر األبيض المتوسط لجرد البيانات المتاحة والختيار المناطق التي ينبغي أن يُجمع منها المزيد من البيانات.
 .22يشدد هذا العرض العام على أهمية تجميع كافية المعلومات المتاحة حول توزيع السالحف البحرية في مواقع التكاثر
والتغذي والنمو ،وكيفية ارتباط هذه المواقع ،لفهم أنماط توزيع السالحف البحرية على مستوى فئة الحجم والمجموعات واألنواع
الختيار مناطق أساسية لحمايتها .وهناك حاجة إلى استراتيجيات تخفيف لبناء القدرة على الصمود لدى المجموعات الموجودة.
 .23مواقع التعشيش – بشكل عام ،من الجيد معرفة مواقع التعشيش التي تستخدمها حاليا ً كل من السالحف البحرية الضخمة
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الرأس والخضراء في البحر األبيض المتوسط .ومع ذلك ،يلزم إجراء مسح لجميع شواطئ التعشيش المحتملة في أنحاء البحر
األبيض المتوسط بهدف سد الفجوات في المعرفة الحالية (مثالً ،التعشيش في شمال إفريقيا ،وخصوصا ً ليبيا) .ويمكن تحقيق ذلك
باستخدام أساليب المسح التقليدية ،غير أنه ممكن أيضا ً عن طريق المسوح الجوية (بالطائرة أو الطائرة بدون طيار) في فترة
ذروة التعشيش (تموز/يوليو) أوحتى بصور األقمار الصناعية العالية االستبانة ،التي أصبحت متوفرة تجاريا ً.
 .24ينبغي توفير حماية كاملة لشواطئ التعشيش الثابتة الحالية ،بالتزامن مع تجميع معلومات أساسية عن أسبابا ستخدام
السالحف البحرية لها ،بما في ذلك الموقع الجغرافي وبنية الشاطئ وتركيبة الرمال ونطاق درجات حرارة الرمال ودرجات
حرارة البحر الساحلي ،وغير ذلك .وبالتوازي مع ذلك ،ينبغي رصد الشواطئ المستخدمة بشكل متقطع في فترات منتظمة (مثالً،
كل  5سنوات تقريبا ً) لتحديد التغييرات التي طرأت على االستخدام مع مرور الوقت ،وتحديد المواقع التي يتغير فيها االستخدام
من متقطع إلى ثابت .مرة أخرى ،ينبغي تقييم كل هذه المواقع من حيث الموقع الجغرافي وبنية الشاطئ وتركيبة الرمال ونطاق
درجات حرارة الرمال ودرجات حرارة البحر الساحلي ،وغير ذلك ،على األرض ،مما يساعد في التعرف على الشواطئ
الصالحة للتعشيش في المستقبل .وبشكل مثالي ،ينبغي أن تخضع جميع الشواطئ الرملية ،سواء أكانت مستخدمة أمال ،للتحليالت
ذاتها ،بهدف تحديد تلك الشواطئ التي يمكن أن تستخدمها السالحف البحرية في المستقبل ،وذلك بسبب التغييرات في نطاق
درجات الحرارة نتيجة تغير المناخ ،والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغير درجات حرارة الرمال على الشواطئ وفي المياه ،إلى
جانب التسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر ،مما سيغير صالحية الشواطئ الحالية لتضطر السالحف البحرية إلى االنتقال إلى
المواقع البديلة .وبهذه الطريقة ،يمكن اكتشاف الشواطئ ذات األهمية المستقبلية وحمايتها من أنشطة بشرية معينة.
 .25مواقع التغذي (البلوغ والنمو) والتشتية -من الضروري تحديد كيفية التركيز على جهود حماية موائل التغذي (البلوغ
والنمو) ،مثالً حماية المناطق التي يسهل تحديدها حيث تتجمع أعداد كبيرة من السالحف البحرية من مختلف المجموعات وفئات
الحجم ،وحماية المناطق الساحلية الممتدة ،حيث يمكن تجمع  20-10سلحفاة بحرية على فترات فاصلة من مختلف المجموعات
وفئات الحجم ،ولكنها تصل إلى أعداد تمثيلية على نطاق كبير.
 .26تتميز النوعية األولى من المناطق بأنها أسهل في التصميم والحماية ،ولكن قد تكون األخيرة النموذج األقرب الستخدام
موئل السالحف البحرية في منطقة البحر األبيض المتوسط .وتعد المناطق األخيرة أكثر عرضة لخطر الخسارة أيضا ً ،حيث
تفترض دراسات اإلدارة المعنية بالتطوير ،مثالً المراسي والفنادق ،أن وجود ما يتراوح بين  20-10سلحفاة فقط أمر غير ذي
أهمية ،ومع ذلك ،إذا تكرر هذا اإلجراء بصورة فردية عبر عدة مواقع ،في مكن أن تتأثر مجموعة من السالحف أو أكثر.
 .27وبالتالي ،من الضروري تحديد كيفية توزيع مواقع النمو والتغذي والتشتية في منطقة البحر األبيض المتوسط ،باإلضافة
إلى أعداد السالحف من فئات الحجم المختلفة ومن المجموعات المختلفة التي تتردد على هذه المواقع ،بما في ذلك موسمية
االستخدام والربط بين المواقع .استناداً إلى هذه المعلومات فقط ،يمكننا اتخاذ قرارات مستنيرة عن أي المواقع/المساحات الساحلية
التي ينبغي حمايتها؛ حيث تتضمن أكبر عدد من فئات الحجم والتنوع الجيني.
 .28يُوصى بإجراء المسوح الجوية (بالطائرة أو الطائرة بدون طيار) لتحديد المواقع التي تستخدمها السالحف البحرية في
المناطق الساحلية البحرية ،إلى جانب التغيرات الموسمية في االستخدام ،وذلك برصد هذه المواقع على فترات فاصلة تتراوح بين
 4-2أشهر .وعقب إجراء هذا التقييم األولي ،ينبغي اختيار مواقع تمثيلية وأخذ عينات منها على األرض (مثالً ،المسوح على متن
القوارب) لتعيين األنواع وفئات الحجم وتجميع عينات جينية بهدف تحديد مدى خلط المجموعات .وإذا أمكن ،ينبغي إجراء
دراسات النظائر المستقرة والتتبع (بما في ذلك عالمات الناقل التكاملي السلبي ( ))PITلتحديد االتصال بين المواقع.
 .29قد يتأثر منحدر التنوع المتزايد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي جزئيا ً بمجهود االستكشاف/الرصد .وفيما
يخص الكثير من البلدان الشرقية والجنوبية ،وكذلك بعض البلدان األدرياتية ،تعتبر المعلومات حول تكاثر مجموعات الطيور
البحرية أو انتشارها في عرض البحر متفاوتة أو معدومة تماماً .ولعل هذا إلى حد ما نتيجة ُندرة الطيور هناك في الواقع أو
عدمها ،لكن قد يكون أيضا ً مرتبطا ً بنقص البيانات .هناك معلومات قليلة بوجه خاص متاحة فيما يخص الجزائر ومصر
وإسرائيل ولبنان وسوريا وقبرص وتركيا وألبانيا .وال توجد بيانات فيما يخص البوسنة والهرسك ،لكن هذا البلد يملك منطقة
ساحلية محدودة للغاية ،وعلى األرجح ال توجد لديه مجموعات متكاثرة من الطيور البحرية ذات العالقة .كما أن المعلومات
الخاصة بليبيا متفاوتة أيضا ً ،وتركز على خطاف البحر.
 .30لكن االفتقار إلى المعلومات ليس مقصوراً على البلدان سالفة الذكر .فمعظم البلدان المتبقية تعاني من بعض الفجوات
المهمة ،وال سيما في تقييم أحجام المجموعات ،لكن هناك أيضا ً فجوات في الجرد السليم لكافة المستعمرات المتكاثرة في
أقاليمها ،وخصوصا ً في حالة جلم الماء .فعلى سبيل المثال ،تم العثور على مستعمرة يزيد أفرادها على  1500من جلم ماء
البحر األبيض المتوسط مؤخراً في اليونان ،بالقرب من أثينا ،على الرغم من أن هذه المنطقة مستكشفة جيداً في حدود المعقول.
وبالمثل لم يتم تأكيد تكاثر طيور النوء في بحر إيجة حتى بضع سنوات مضت.
 .31تمثل المياه قبالة السواحل التونسية والليبية موقع تغذي رئيسيا ً لطيور النوئيات (جلم الماء والنوء) التي تعشش في الرأس
الطيب – مضيق صقلية – منطقة مالطة المهمة.
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 .32يُقدَّر عدد مجموعات طيور نورس أودوين في العالم بأكثرمن  60000طائر؛ ويوجد  %90من مجموعات التكاثر في
 4مواقع فقط ،تتركز  %70منها في موقع واحد (دلتا نهرإبرو) .وتقتات هذه الطيور حول سفن الصيد ،وتستخدم المرتجع من
السفن بصورة واسعة وكفاءة عالية .ويُالحظ ارتباط هذا النوع من الطيور بمصايد األسماك بدرجة أكبر في غرب البحر األبيض
المتوسط أكثر من وسطه وشرقه .وتعد منطقة قناة صقلية  /الهضبة التونسية موقع تكاثر ثانويا ً لطيور نورس أودوين ،مع وجود
مستعمرة صغيرة في أرخبيل جالطة وتونس ( 40زوج تكاثر؛ منظمة بيرداليف الدولية  )2013وأيضا ً في جزيرة زمبرة (10
أزواج؛ منظمة بيرداليف الدولية  .)2013وهناك مستعمرة أخرى في جزيرة فنديكاري األيونية ،صقلية .ومع ذلك ،كشفت عملية
التتبع أنه على الرغم من حدوث التكاثر بأعداد صغيرة فقط ،فإن المياه قبالة شمال غرب تونس هي مواقع تغذي مهمة لطيور
نورس أودوين القادمة من المستعمرات في جنوب سردينيا (باتشيتي وآخرون.)2014 ،
 .33تتفاوت المعلومات المتعلقة بالطيور البحرية في بحر البورانو تستلزم مزيداً من البحث ،وخصوصا ً على الجانب
اإلفريقي .وتشمل المعلومات عن مجموعات تكاثر الطيور البحرية ،باإلضافة إلى أنماط التوزيع في البحر .غير أنه من
الضروري أيضا ً تحسين المعرفة عن األنشطة البشرية وتأثيرها المحتمل على الطيور البحرية .وتستحق المعلومات (وإجراءات
الحفظ) المتعلقة باالفتراس من جانب الثدييات التي أُدخلت إلى المستعمرات والصيد العرَ ضي في البحر ،اهتماما ً خاصا ً.
الرسائل األساسية
 .34فيما يخص الثدييات البحرية:
•
•
•

ينبغي تنفيذ نهج رصد قائم على المخاطر لتقييم توزيع الثدييات البحرية في عموم البحر األبيض المتوسط
بأكمله.
وينبغي تكريس المزيد من الجهود في المناطق سيئة الرصد.
وينبغي إعطاء األولوية لألنواع المدرجة باعتبارها تعاني من نقص البيانات بموجب معايير القائمة الحمراء.

 .35فيما يخص الزواحف البحرية:
• يشدد هذا العرض العام على أهمية تجميع كافية المعلومات المتاحة حول توزيع السالحف البحرية الخضراء
والضخمة الرأس في البحر األبيض المتوسط في مواقع التكاثر والتغذي والنمو والتشتية لفهم كيفية ارتباط
هذه المواقع عندما تؤخذ في االعتبار مختلف فئات الحجم والمجموعات واألنواع بغية اإلدارة الفعالة لعملية
الحفظ.
• هناك حاجة إلى استراتيجيات تخفيف لبناء القدرة على الصمود لدى المجموعات الموجودة.
 .36فيما يخص الطيور البحرية:
ً
ً
• على الرغم من أنه يسهل نسبيا تقييم أنماط توزيع التكاثر ،فإن المعلومات متفاوتة وغالبا معدومة.
• لوحظ منحدر تنوع متزايد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي ،وهو ما يتسق مع أنماط اإلنتاجية في
المنطقة ،لكن هذا قد تشوّ شه الفجوات األكبر الموجودة في البيانات في بلدان أقصى الجنوب وأقصى الشرق.
فجوات المعرفة
 .37فيما يخص الثدييات البحرية:
• خضع معظم البحر األبيض المتوسط للمسح إلى حد ما لتقييم انتشار الحوتيات وتوزيعها ونطاقاتها.
• وعلى الرغم من ذلك هناك تفاوت كبير في التوزيع الكلي للمجهود البحثي ،مع تركز معظم البحوث التي
أجريت وما زالت تجرى في الجزء الشمالي الغربي من الحوض ،حيث توجد سالسل زمنية طويلة من
البيانات تغطي ما يصل إلى ثالثة عقود .أما في بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط ،فتنشأ المعلومات حول
انتشار األنواع وتوزيعها غالبا ً عن معلومات غير موثقة ومشاريع بحثية موضعية .وما زالت المسوح
الممنهجة في هذه المناطق نادرة .وينبغي بذل الجهود لتخصيص بحوث في تلك المناطق لتعزيز معلومات خط
أساس وللوصول في النهاية إلى سلسلة زمنية طويلة من البيانات.
• تعوق الفجوة الحالية في توفر البيانات ،وبالتبعية المعرفة ،تحديد تدابير الحماية بغية الحفاظ على األنواع على
المستوى اإلقليمي.
 .38فيما يخص الزواحف البحرية:
• موضع كافة مواقع التكاثر/التعشيش؛
• موضع كافة مواقع التشتية والتغذي والنمو للبالغين ذكوراً وإناثا ً واليافعين؛
• الربط بين مختلف المواقع في البحر األبيض المتوسط؛
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•
•
•
•
•
•

قابلية تأثر هذه المواقع/قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط الفيزيائية؛
تحليل عالقات الضغط/التأثير فيما يخص هذه المواقع وتحديد الوضع البيئي الجيد النوعي؛
تحديد خطوط أساس المدى (المنطقة) لكل موقع والموائل التي يضمها؛
مقاييس التقييم المالئمة؛
رصد وتقييم آثار تغير المناخ؛
دمج كافة المواد البحثية المعنية بالسالحف البحرية (مثالً :التتبع باألقمار االصطناعية ،النظائر المستقرة ،الوراثية،
المسوح الجوية لحاالت الجنوح) في قاعدة بيانات واحدة.

 .39فيما يخص الطيور البحرية:
• تبدو المعلومات المتاحة عن النورس وخطاف البحر جيدة نوعا ً ما ،لكن بعض البلدان الجنوبية والشرقية قد
تحتاج إلى تحديث مسوحها .فيما يخص جلم الماء ،من الصعب أن نجد معلومات فيما يخص هذه البلدان ذاتها،
وقد يكون هذا مزيجا ً من صِ غر/انعدام المجموعات المتكاثرة واالفتقار إلى االستكشاف.
• تشمل اإلجراءات ذات األولوية المطلوبة :أ) حماية رسمية وفعالة للمواقع ،وخصوصا ً مواقع التكاثر في مناطق
الطيور المهمة ( )IBAومواقع تغذية وتجمع مناطق الطيور المهمة البحرية؛ وب) إزالة األنواع الغازية،
وخصوصا ً الغريبة كجزء من مبادرات الموائل وتعافي األنواع؛ وج) خفض الصيد العرَ ضي إلى مستويات
ضئيلة ،كجزء من التنفيذ الشامل لنهج النظم اإليكولوجية على مصايد األسماك.
•

المؤشر المشترك الرابع :وفرة المجموعات من أنواع محدَّدة (الهدف اإليكولوجي األول فيما يتعلق بالثدييات
البحرية والطيور البحرية والزواحف البحرية)

االستنتاجات
 .40بعض أنواع الحوتيات الموجودة في البحر األبيض المتوسط أنواع مهاجرة ،مع نطاقات موائل تمتد عبر مناطق
واسعة؛ وبالتالي فالمحبذ بشدة أن يتم رصد هذه األنواع على النطاق اإلقليمي أو دون اإلقليمي لتقييم وفرة مجموعاتها .ينبغي
إعطاء األولوية للمناطق غير المعروفة جيداً ،وذلك باستخدام مصادر البيانات على اإلنترنت ،مثل OBIS SEA
MAPوالبيانات المنشورة والتقارير كمصادر معلومات.
 .41يعكف االتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات في البحر األسود والبحر األبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط
األطلسي منذ سنوات عدة على وضع برنامج شامل لتقدير وفرة الحوتيات وتقييم توزيعها وأفضلياتها من حيث الموائل في البحر
األسود والبحر األبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط األطلسي ("مبادرة مسح االتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات") .تكمن
هذه المبادرة في مسح شامل يتم تنفيذه في فترة زمنية قصيرة عبر منطقة االتفاق بأكملها وسيجمع بين طرق المسح المرئية
(المسوح من على متن القوارب والسفن) والرصد الصوتي السلبي.
 .42هناك توافق عام في اآلراء بين المجتمع العلمي على أن برامج الرصد الممنهج طويلة األجل ،باستخدام تقنيات كتحديد
الهوية بالصور ،توفر بيانات دقيقة وحاسمة األهمية يمكن استخدامها في تقييم الوفرة على المستويات دون اإلقليمية وإرشاد
تدابير الحفظ والتخفيف المحلية .بإقامة مشاريع تعاون دولي بين مختلف الفرق البحثية ،يسمح دمج مجموعات البيانات الحالية
بإجراء تحليل دقيق وتقدير المعلمات السكانية على نطاقات أكبر.
 .43يبين هذا العرض العام أن البرامج المنفذة في مواقع التعشيش بشكل عام يجب أن تصب تركيزاً قويا ً على ضمان
التعرف على المدى الطويل على األفراد اإلناث الفريدات وتضمين إحصاءات عدد الذكور .وسيساعد الرصد القائم على المؤشر
المشترك األول في تحديد مواقع النمو والتغذي والتشتية إلحصاء عدد السالحف البالغة مقارنة بالسالحف اليافعة والتقلبات في
األعداد بمرور الوقت .المعلومات المتحصّل عليها من المؤشر المشترك الثاني :ستكون حالة األنواع والمجتمعات النمطية في
الموئل مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بالمؤشر المشترك الثالث :نطاق توزيع األنواع.
 .44توجد فجوات كبيرة في تقدير وفرة مجموعات السالحف البحرية .أوالً ،يجب التعامل بحذر مع استخدام إحصاءات
األعشاش كمؤشر على أعداد اإلناث ،ووضع التباين في العوامل المناخية في موقع التعشيش وعوامل التغذية في مواقع التغذي في
االعتبار .وينبغي تضمين إحصاءات أعداد الذكور في مناطق التكاثر في برامج بمواقع التعشيش .إذا كان إجمالي  100ذكر فقط
يتردد على جزيرة زاكينثوس ،التي تضم حوالي  1000عش/الموسم ،إذن من المحتمل أن تشتمل معظم المواقع في أرجاء منطقة
البحر األبيض المتوسط (التي يضم معظمها أكثر من  100عش) على أعداد منخفضة للغاية من الذكور؛ ما يجعل حماية هؤالء
األفراد أمراً ضروريا ً .أخيراً ،مع تحديد موائل النمو والتغذي والتشتية (المؤشر األول) ،سيكون من الضروري معرفة إحصاءات
عدد األفراد ،وخصوصا ً اليافعين ،الذين يترددون على هذه الموائل المتنوعة موسميا ً وعلى مدى األعوام .في حين أن المعلومات
عن عدد اليافعين فقط في موائل معينة الينعكس على أي مجموعات تعشيش محددة ،فإن األعداد النسبية للحيوانات غيرالبالغة إلى
البالغة ستقدم معلومات خط األساس عن موائل نمو اليافعين األساسية واألعداد الفعلية ذات الصلة بتلك المتحصّل عليها عن
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البالغين.
 .45إجماالً ،يجب أن تصب البرامج المنفذة في مواقع التعشيش تركيزاً قويا ً على ضمان التعرف على المدى الطويل على
األفراد اإلناث وتضمين إحصاءات أعداد الذكور .وسيساعد رصد المؤشر المشترك األول في تحديد مواقع النمو والتغذي
والتشتية إلحصاء عدد السالحف البالغة مقارنة بالسالحف اليافعة والتقلبات في األعداد بمرور الوقت .وستكون المعلومات
المتحصّل عليها من خالل رصد المؤشر المشترك الثاني مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بالمؤشر الثالث (راجع هذا القسم).
 .46النمط الكلي لوفرة طيور البحر في منطقة البحر األبيض المتوسط متسق مع نتائج المؤشر الثالث (التوزيع) ،حيث
تكون طيور البحر عادة أوفر في شمال حوض البحر األبيض المتوسط وغربه .ويصدق هذا بوجه خاص في حالة معظم األنواع
البحرية (جلم الماء وغاق البحر األبيض المتوسط ونورس أدوين) .كما في حالة أنماط التوزيع ،يبقى أن نوضح إلى أي مدى ال
تؤدي جهود االستكشاف/جودة البيانات إلى تشويش هذا النمط ،الذي نراه منطقيا ً من حيث اإلنتاجية وربما أيضا ً من حيث توفر
موئل التكاثر.
 .47يُعتبر الحصول على تقديرات موثوقة لحجم المجموعة أصعب من مجرد تأكيد وجودها/عدمها (الذي هو أساس تقييم
أنماط التوزيع) ،وبالتالي هناك فجوات أكثر فيما يخص هذا المؤشر المشترك .والمعلومات فيما يخص بعض البلدان واألنواع
قديمة ومكررة من مطبوعة أو أخرى ،لذا فمن المهم أن نتخلى عن هذا التقليد ونضمن شروع مختلف البلدان في تنفيذ برامج
رصد مالئمة .سيكون جمع المعلومات أسهل وأكثر موثوقية فيما يخص تكاثر األنواع النهارية في الموائل المفتوحة ،كنورس
أدوين وخطاف البحر ،وأما فيما يخص األنواع األشد "تكتماً" (جلم الماء) ،فقد يكون من المهم أن نعتمد على الدراسات
الديمغرافية للمستعمرات التمثيلية لكي نقيّم االتجاهات السكانية (انظر المؤشر المشترك الخامس) بشكل سليم.
الرسائل األساسية
 .48فيما يخص الثدييات البحرية:
• ينبغي تكريس الجهود إلعطاء تقديرات للكثافة والوفرة على مستوى البحر األبيض المتوسط ،مع إجراء مسوح
شاملة ،كالمسح الجاري تنفيذه حاليا ً بمبادرة مسح االتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات.
•

ينبغي تنفيذ أولويات الحفظ التي أوردتها التوجيهات األوروبية ونهج النظام اإليكولوجي.

 .49فيما يخص الزواحف البحرية:
• يبيّن هذا العرض العام أن هناك فجوات كبيرة في تقدير وفرة مجموعات السالحف البحرية.
• يجب أن تصب البرامج المنفذة في مواقع التعشيش تركيزاً قويا ً على ضمان التعرف على المدى الطويل على
األفراد اإلناث وتضمين إحصاءات عدد الذكور.
• يجب وضع برامج في مواقع التغذي والتشتية والنمو بحيث توفر إحصاءات لعدد األفراد وتربطهم
بمجموعاتهم المتكاثرة المصدرية.
 .50فيما يخص الطيور البحرية:
ً
• تضاهي أنماط الوفرة تقريبا أنماط التوزيع فيما يخص الطيور البحرية ،مع ازديادها كلما اتجهنا من الجنوب
الشرقي إلى الشمال الغربي.
•

المعلومات متفاوتة وقديمة في أغلب األحيان وعرضة النحيازات قد تكون كبيرة ،وال سيما في حالة جلم
الماء .تأكيد االتجاهات السكانية فيما يخص النوع األخير معقد بدونالتعدادات.

فجوات المعرفة
 .51فيما يخص الثدييات البحرية:
• ما زالت توجد فجوات في معلومات خط األساس كالوفرة والكثافة فيما يخص الكثير من أنواع الحوتيات
المنتشرة في البحر األبيض المتوسط ،وال سيما في القطاعات التي ُتجرى فيها بحوث باستخدام موارد
محدودة وبشكل غير ممنهج.
• على الرغم من الحصول على تقديرات بشأن جزء كبير من الحوض فيما يخص بعض األنواع ،كالدرفيل
المخطط والحوت الزعنفي ،ال توجد تقديرات متاحة على النطاق اإلقليمي فيما يخص أيا ً من األنواع.
• وبالتالي فإن لالفتقار إلى معلومات خط األساس الحاسمة هذه أثاراً ضارة على الحفظ ،حيث يبطئ التعرف
على التهديدات المحتملة والفعلية ،وتقييم أثرها على المجموعات ،وأخيراً تقييم االتجاهات وتحفيز تدابير
التخفيف والحفظ.
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 .52فيما يخص السالحف البحرية:
• األعداد الموسمية واإلجمالية من الذكور البالغة التي تتردد على مواقع التكاثر؛
• أعداد الذكور واإلناث البالغة التي تتردد على مواقع التغذي والتشتية ،بما في ذلك التفاوت الموسمي في األعداد؛
• قابلية تأثر المجموعات والمجموعات الفرعية الموثقة/قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط الفيزيائية والبشرية
المنشأ؛
• تحليل عالقات الضغط/التأثير فيما يخص هذه المجموعات والمجموعات الفرعية تحديد الوضع البيئي الجيد النوعي؛
• تحديد خطوط أساس المدى (المنطقة) لكل مجموعة ومجموعة فرعية فيما يخص اإلناث البالغات والذكور البالغين
واألفراد اليافعين للحفاظ على قابلية هذه المجموعات للحياة وصحتها؛
• مقاييس التقييم المالئمة؛
• رصد وتقييم آثار تغير المناخ على أعداد األعشاش (معدل تكرار الحضنات) ودورية تكاثر اإلناث (الفترات الفاصلة بين
إعادة الهجرة)؛ حيث إن هذه المعلمات ُتستخدم كمؤشرات بديلة الستنتاج أعداد اإلناث؛
• رصد وتقييم آثار تغير المناخ على دورية تكاثر الذكور (الفترات الفاصلة بين إعادة الهجرة)؛ حيث إن هذا يعطي مؤشراً
على أعداد الذكور اإلجمالية؛
ً
• دمج كافة المواد البحثية المعنية بالسالحف البحرية (مثال :التتبع باألقمار االصطناعية ،النظائر المستقرة ،الوراثية،
المسوح الجوية لحاالت الجنوح) في قاعدة بيانات واحدة.
 .53فيما يخص الطيور البحرية:
• الفجوات الجغرافية مماثلة للتي وُ صفت فيما يخص المؤشر المشترك الثالث.
• وفيما يخص الكثير من البلدان الشرقية والجنوبية ،وكذلك بعض البلدان األدرياتية ،تعتبر المعلومات حول تكاثر
مجموعات الطيور البحرية متفاوتة أو معدومة تماماً .هناك معلومات قليلة بوجه خاص متاحة فيما يخص الجزائر
وليبيا ومصر وإسرائيل ولبنان وسوريا وقبرص وتركيا ،فضالً عن الجبل األسود والبوسنة والهرسك وألبانيا.
•

المؤشر المشترك الخامس :الخصائص الديمغرافية للمجموعات (الهدف اإليكولوجي األول ،على سبيل المثال :حجم
الجسم أو هيكل الفئات العمرية ،والنسبة بين الجنسين ،ومعدالت الخصوبة ،ومعدالت البقاء على قيد الحياة /الوفيات
ذات الصلة بالثدييات البحرية والطيور البحرية والزواحف البحرية)

االستنتاجات
 .54البيانات المتاحة حول الديمغرافيا فيما يخص الثدييات البحرية المتوسطية نادرة نوعا ً ما ومفتتة ،ويصعب نوعا ً ما في
الوقت الراهن تقديم شواهد قوية ودقيقة على خطوط األساس والتغيرات على مر الوقت في المعلمات الديمغرافية
 .55ال توجد بيانات متاحة إال فيما يخص المناطق الموضعية ،التي ُكرس فيها جهد أكبر على مر السنين ،مما سمح بتقدير
معدالت البقاء فيما يخص األنواع المعينة والفترات الزمنية الفاصلة.
 .56يمكن أن تقدم الدراسات الديمغرافية أدوات مفيدة إلدارة وحفظ األنواع المهددة باالنقراض والتي تعاني من االستغالل
المفرط .تسمح النماذج السكانية ،استناداً إلى جداول تاريخ الحياة والمصفوفات االنتقالية ،بتقييم األداء السكاني ،وإسقاط
االتجاهات السكانية على مر الوقت ،وبالتالي تعزيز حفظ المجموعات المدروسة ،مما يقترح تدابير معينة لحمايتها.
 .57في الوقت الراهن تعتبر معرفتنا بديمغرافيا السالحف البحرية متفاوتة في أحسن األحوال فيما يخص كل مكون ،مع
وجود معلومات معينة متوافرة على نطاق أوسع من غيرها .ولفهم ديمغرافيا مجموعات السالحف البحرية الضخمة الرأس
والخضراء في البحر األبيض المتوسط ،ال بد من تكريس جهد أكبر لسد الفجوات الحالية .وعندئذ فقط يمكننا أن نتنبأ بأي قدر
من اليقين بقابلية الحياة المستقبلية لمجموعات السالحف البحرية في البحر األبيض المتوسط.
 .58المعلومات الخاصة بهذا المؤشر المشترك أكثر ندرة بكثير منها فيما يخص المؤشر المشترك الثالث (التوزيع) والرابع
(حجم المجموعة) .لكن فيما يخص بعض األنواع ،يعتبر هذا الصنف من المعلومات ضروريا ً للفهم السليم لالتجاهات السكانية
ولتقييم الصلة بين مختلف التهديدات في ذلك السياق .ويصدق هذا بوجه خاص على النوئيات ،التي يمثلها هنا جلم الماء البلياري
وجلم ماء البحر األبيض المتوسط .النبأ السار هو أن جمع هذا النوع من المعلومات قد يكون بسيطا ً تماما ً وأقل استهالكا ً للموارد
من إجراء إحصاءات شاملة لعدد المجموعات .فهو ال يتطلب إال اختيار بعض المستعمرات التمثيلية التي يمكن أن تن َّفذ فيها
برامج رصد التكاثر على أساس السنة .ستتطلب هذه البرامج اتباع البروتوكوالت القياسية التي قد تكون بسيطة بدرجة كافية ،مع
القيام بزيارتين إلى  3زيارات كل سنة لضمان تقييم نجاح التكاثر ،وتطويق الفراخ ،وتطويق/ضبط البالغين .تشير البرامج
المحدودة جداً المطبقة إلى أن جلم الماء البلياري وجلم ماء البحر األبيض المتوسط يتعرضان لتناقص شديد.
 .59فيما يخص األنواع المتبقية ،وعلى الرغم من أن إحصاءات عدد المجموعات توفر بالفعل المعلومات ذات العالقة ،من
المهم أن نقوم منهجيا ً بجمع البيانات الديمغرافية بحيث نفهم دينامياتها السكانية بشكل أدق ونضع مختلف التهديدات التي تواجهها
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في سياقها .وقد توفر برامج التطويق بأطواق ملونة ،كالمستخدمة مع نورس أدوين ،مقرونة بالرصد المفصل لبعض مستعمرات
التكاثر التمثيلية ،بيانات عالية النوعية في هذا الصدد .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن التجميع الممنهج للمعلومات المستمدة من الطيور
الميتة ،وخصوصا ً من مراكز استعادة األحياء البرية ،قد يساعد بشدة على فهم أثر مختلف التهديدات.
الرسائل األساسية
 .60فيما يخص الثدييات البحرية:
• ستكون البرامج الممنهجة وطويلة األجل لتحديد الهوية بالصور ،مقرونة باستخدام األجهزة المالئمة لقياس
الحيوانات الخاضغة للمراقبة ،أدوات ضرورية لتوفير المعلومات األساسية عن الهيكل السكاني الالزم لخطط
الحفظ.
 .61فيما يخص الزواحف البحرية:
• يبيّن هذا العرض العام أن معرفتنا في الوقت الراهن بديمغرافيا السالحف البحرية متفاوتة في أحسن األحوال
فيما يخص كل مكون ،مع ضرورة بذل الجهد لسد الفجوات الحالية من أجل التنبؤ بأي قدر من اليقين بقابلية
حياة مجموعات السالحف البحرية في البحر األبيض المتوسط مستقبالً.
 .62فيما يخص الطيور البحرية:
• ُتعتبر المعلومات الديمغرافية ضرورية لكي نقيّم اتجاهات طيور بحرية معينة ،وال سيما جلم الماء ،بشكل سليم.
•

تشير المعلومات المحدودة المتاحة فيما يخص جلم الماء البلياري وجلم ماء البحر األبيض المتوسط إلى أن كال
النوعين يتعرض لتناقص شديد ،مما يهددهما باالنقراض .وتستحق المفترسات التي أُدخلت والصيد العَرَ ضي
اهتماما ً خاصا في هذا الصدد.

فجوات المعرفة
 .63فيما يخص الثدييات البحرية:
• هناك حاجة شديدة إلى برامج رصد ممنهج على مر الوقت لجمع سالسل زمنية والسماح بتقييم االتجاهات عبر
الزمان والمكان.
•

ينبغي تكرار برامج الرصد على فترات منتظمة ،واألمثل أن يكون هذا كل سنة فيما يخص تحديد الهوية
بالصور باستخدام نهج قائم على المخاطر وتبعا ً للوائح التنظيمية الدولية (مثالً :توجيها الموئل واالستراتيجية
البحرية ،نهج النظام اإليكولوجي).

 .64فيما يخص السالحف البحرية:
• المعرفة بشأن نِسب الجنسين ضمن مختلف المكونات (موائل التكاثر ،التغذي ،التشتية ،النمو) ،والفئات
العمرية ،وإجماالً ضمن المجموعات وفيما بينها.
• المعرفة باالزدياد والوفيات في مختلف عناصر المجموعة.
• المعرفة بالوضع الصحي البدني والوراثي لهذه المجموعات.
• قابلية تأثر هذه المجموعات والمجموعات الفرعية/قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط الفيزيائية؛
• تحليل عالقات الضغط/التأثير فيما يخص المجموعات/المجموعات الفرعية وتحديد الوضع البيئي الجيد
النوعي؛
• تحديد خطوط أساس المدى (المنطقة) لكل مجموعة/مجموعة فرعية والموائل التي تضمها؛
• رصد وتقييم آثار تغير المناخ على نِسب الجنسين بين الذرية.
 .65فيما يخص الطيور البحرية:
• تعتبر المعلومات بشأن المعلمات الديمغرافية لطيور البحر شحيحة للغاية في منطقة البحر األبيض المتوسط،
عدا فيما يخص نورس أدوين .من الضروري أن نطبق برامج لرصد التكاثر ،وال سيما فيما يخص جلم الماء
البلياري وجلم ماء البحر األبيض المتوسط ،مع ضمان استمرارية البرامج القليلة الموجودة فعالً.
• يجب أيضا ً إعارة اهتمام خاص للتهديدات الرئيسية التي تحيق بها ،وال سيما االفتراس من جانب الثدييات التي
أُدخلت إلى المستعمرات والصيد العرَ ضي في البحر.
 .66الهدف اإليكولوجي الثاني المعني باألنواع غير األصلية يهدف إلى أن تكون األنواع غير األصلية التي يتم إدخالها
بواسطة األنشطة البشرية على مستويات ال تغير سلبيا ً النظام اإليكولوجي .وهو يتضمن مؤشراً واحداً مشتركاً:
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•

المؤشر المشترك السادس :االتجاهات في الوفرة واالنتشار الزماني والتوزيع الجغرافي لألنواع غير األصلية،
وخصوصا األنواع غير األصلية الغازية ،وخصوصا في المناطق المعرضة للخطر

االستنتاجات
 .67شهد العقد الماضي إحراز تقدم كبير في إنشاء قوائم جرد لألنواع غير األصلية ،وفي تقييم مسارات اإلدخال وآثار
األنواع الغريبة الغازية على نطاق إقليمي .يساهم تطوير قاعدة بيانات ( MAMIASاألنواع البحرية الغريبة الغازية في البحر
األبيض المتوسط) (شريك البيانات للشبكة المعلوماتية األوروبية لألنواع الغريبة ( ))EASINوتحديثها المنتظم في التعامل
مع المؤشر المشترك السادس .يؤسس مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ( )SPA/RACتبادال رسميا
للمعلومات مع نظام المعلومات ذي الصلة (مثل نظام  )AquaNISعلى النحو المنصوص عليه في خطة عمل البحر األبيض
المتوسط المعنية بإدخال األنواع واألنواع الغازية.
 .68على الرغم من ذلك ،يتفاوت المجهود الرصدي والبحثي حاليا ً تفاوتا ً كبيراً بين بلدان البحر األبيض المتوسط؛ وبالتالي
فعلى أساس إقليمي ،قد تكون التقييمات والمقارنات الحالية منحازة .ومن ثم فإن تنفيذ برنامج التقييم والرصد المتكاملين على
مستوى وطني ،باتباع توصيات برنامج التقييم والرصد المتكاملين ،سيم ّكن من الحصول على نتائج أكثر اتساقا ً بكثير.
 .69يترتب على االفتقار إلى الرصد المكرس والمنسق على المستوى الوطني واإلقليمي ضعف الثقة في هذا التقييم ،حتى
لو بُرهن على الحدوث المستمر والمنتظم لعمليات اإلدخال الجديدة .ويؤثر هذا االفتقار إلى الرصد والبيانات الموحدين قياسيا ً
حاليا ً تأثيراً سلبيا ً على التمثيلية والمقارنة بين دورات التقييم ،وبالتالي يعقّد تقييم آثار تدابير اإلدارة على هذه االتجاهات.
الرسائل األساسية
 .70فيما يخص األنواع غير األصلية:
• أُحرز تقدم في إنشاء قوائم جرد وطنية وإقليمية لألنواع الغريبة وتقييم مساراتها وآثارها.
• هناك اتجاه متزايد في معدل إدخال األنواع الغريبة الجديدة في البحر األبيض المتوسط.
• تعتبر الممرات أهم مسارات عمليات اإلدخال الجديدة في البحر األبيض المتوسط ،يليها الشحن وتربية األحياء
المائية.
• هناك حاجة إلى إجراء تنسيق أفضل على المستويين الوطني ودون اإلقليمي لرصد األنواع غير األصلية.
فجوات المعرفة
 .71فيما يخص األنواع غير األصلية
ّ
• تعتبر الشواهد على معظم اآلثار المبلغ عنها فيما يخص األنواع الغريبة ضعيفة ،وتستند غالبيتها إلى رأي
الخبراء؛ وهناك حاجة إلى استنتاج أقوى بناء على التجارب أو النمذجة اإليكولوجية .يُعتبر تقييم االتجاهات في
الوفرة والتوزيع المكاني معدوما ً إلى حد كبير.
• ستكون هناك حاجة إلى الرصد المكرس المنتظم والسالسل الزمنية الطويلة بحيث يتسنى تقدير تلك االتجاهات في
المستقبل .لتحديد هوية األنواع غير األصلية أهمية بالغة ،وقد أسفر االفتقار إلى خبرة في تصنيف األحياء بالفعل
عن تعرض العديد من األنواع غير األصلية لإلغفال لفترات زمنية معينة .وغالبا ً ما يكون استخدام ال ُّنهج
الجزيئية ،ومن ضمنها الشفرة العمودية ،مفيداً بجانب التحديد التقليدي لهوية األنواع.
 .72الهدف اإليكولوجي الثالث ( )EO3المعني باألسماك والمحاريات المستغلة تجاريا يهدف إلى التأكد من أن مجموعاتها
في نطاق الحدود اآلمنة بيولوجياً ،حيث يُظهر توزيعا ً ألعمار المجموعات وأحجامها كمؤشر على توفّر مخزون سليم ويتضمن
ثالثة مؤشرات مشتركة:
المؤشر المشترك السابع .الكتلة الحيوية لمخزون أسماك التفريخ
االستنتاجات
 .73تتوفر النقاط المرجعية المُصدقة للكتلة الحيوية لمخزون أسماك التفريخ عن بعض المخزونات السمكية فحسب ،وبالتال
ييستند تقييم الجودة ال ُمض ّمن فيهذا التقرير إلى النهج التجريبي الذي اتخذه فريق عمل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض
المتوسط ( )GFCMبشأن تقييم المخزون ،والذي يقارن الكتلة الحيوية الحالية بالمجموعات التاريخية للكتلة الحيوية حسب
تقديرات تقييم المخزون المُصدق أو التقديرات المستقاة مباشر ًة من المسوح المُصدقة في البحر .ويُظهرالتحليل الذي تم إجراؤه
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على  60مخزونا ً مختلفاً ،على طول البحر األبيض المتوسط ،أن حوالي  %42من المخزون كتلته الحيوية منخفضة ،بينما اُعتبر
 %37من المخزون بكتلة حيوية متوسطة ،وأظهر  %22أن كتلته الحيوية مرتفعة.
 .74من منطلق تقديم تحليل زماني ومكاني لحالة المخزون في منطقة المتوسط ،اليستند فقط إلى البيانات الحديثة األكثر
موثوقية ،ولكن أيضا ً إلى مؤشرات ونقاط مرجعية ذات أكبر قدر ممكن من الثقة ،فقد تم إجراء هذا التحليل على التقييمات
المعتمدة فقط من اللجنة االستشارية العلمية ( )SACالتابعة للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط ( )GFCMأو
اللجنة العلمية والتقنية واالقتصادية لمصايد األسماك ( )STECFالتابعة للمفوضية األوروبية .وعلى الرغم من تجاوز العديد من
العقبات ،فما زالت هناك بعض القيود ،التي يمكن أن تكون مجاالً للتحسين في المستقبل .ومن بينها )1( ،التغطية الزمانية
والمكانية للمخزونات السمكية محل االهتمام في التحليل و( )2قِصر السلسلة الزمنية المستخدمة للمؤشرات و( )3غياب النقاط
المرجعية للكتلة الحيوية التحليلية و( )4مشكلة البيانات الموحدة القياسية والمنهجيات على المستوى اإلقليمي.
 .75فيما يخص مؤشر الكتلة الحيوية النسبية ،فإن التحليل الذي تم إجراؤه على  57مخزونا ً مختلفاً ،على طول البحر
األبيض المتوسط ،يُظهر أن حوالي  %42من المخزونات السمكية التي خضعت للمراجعة في حالة كتلة حيوية منخفضة ،بينما
اُعتبر  %37من المخزون بكتلة حيوية متوسطة ،وأظهر  %22منه أن كتلته الحيوية مرتفعة.
 .76مؤخراً ،أجرى فروز وآخرون ( )2016تحليالً لحالة المخزونات السمكية األوروبية ووجدوا أن متوسط الكتلة الحيوية
في منطقة المتوسط والبحر األسود بلغت أقل من نصف ( )44%المستوى المستدام .وبشكل عام ،تتماشى هذه النتائج مع التحليل
الحالي ،ولكن مع بعض االختالفات الطفيفة التي يمكن تفسيرها من حقيقة أن التحليل الحالي يتناول جميع المخزونات السمكية في
منطقة البحر األبيض المتوسط ،مع األخذ في االعتبار مصايد األسماك األوروبية وغير األوروبية ،بينما اقتصر تحليل فروز
وآخرون ( )2016على المخزونات السمكية األوروبية فقط .عالوة على ذلك ،اُستخدمت نسبة المخزونات ذات الكتلة الحيوية
األعلى من النقطة المرجعية ،أو األقل منها ،للكشف عن الحالة اإلقليمية ،بين ما اعتمدت الدراسة األخرى متوسط الكتلة الحيوية
كمؤشر إقليمي على حالة المخزون.
 .77فيما يتعلق بحالة المخزون حسب المنطقة الفرعية ،فإن معظم المخزونات السمكية في غرب ووسط منطقة البحر
األبيض المتوسط والبحر األدرياتي ضمن مستويات منخفضة أو متوسطة (أي أقل من النقطة المرجعية التحذيرية أو
مؤشر ،)BPAبينما يعاني شرق المتوسط من تغطية سيئة؛ حيث يصل مخزونان فقط إلى مستوى النقاط المرجعية الالزمة
للتحليل.
 .78سلطت اللجنة االستشارية العلمية ( )SACفي الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط ( )GFCMمراراً
وتكراراً الضوء على مستويات الكتلة الحيوية المنخفضة التي لُوحظت في بعض المخزونات السمكية الرئيسية بمنطقة البحر
األبيض المتوسط (وخصوصا ً في بعض المخزونات الصغيرة لألسماك التي تعيش في المناطق البحرية المفتوحة) ،باإلضافة إلى
ارتفاع ضغط الصيد (راجع المؤشر ،)EO3 CI08مما استلزم بدء تنفيذ خطط تعاف للمخزونات السمكية التي ُتعتبر مستنزفة
وتقليل معدالت النفوق الناتج عن الصيد إلى مستويات ُتعد مستدامة .وفي هذا الشأن ،اتخذت بالد البحر األبيض المتوسط مؤخراً
تدابير تهدف إلى تصحيح هذه المشكالت التي تعرّض استدامة مصايد األسماك في المنطقة للخطر ،وذلك من خالل تنفيذ
استراتيجية متوسطة األجل ( )2017-2020رامية إلى استدامة مصايد األسماك في منطقة المتوسط والبحر األسود ،المعتمدة في
 ،2016والتي جاء من بين أهدافها عكس االتجاه المنخفض للمخزونات السمكية من خالل تعزيز المشورة العلمية الداعمة
لإلدارة .1عالوة على ذلك ،اعتمدت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط مؤخراً خطتين إداريتين إقليميتين
فرعيتين مكرستين ونوهت العديد من البالد الشاطئية إلى حدوث انخفاض كبير في سعة الصيد ،بما يتماشى مع القرار المعتمد من
الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط بشأن إدارة سعة الصيد .2ومن المتوقع استكمال هذه التدابير بتدابير إضافية
إلدارة مصايد األسماك في إطار االستراتيجية متوسطة األجل ،وذلك بهدف تقليل نفوق األسماك وزيادة مستويات الكتلة الحيوية
للمخزونات السمكية ذات الكتلة الحيوية المنخفضة ،وخصوصا ً مخزونات األنواع ذات األولوية ،قبل عام .2020
 .79بالرغم مما سبق ،ينبغي أن توضع في االعتبار مسألة اعتماد مستوى الصيد الجائر ومستويات الكتلة الحيوية الحالية
على إنتاجية المخزونات السمكية ،التي تتأثر بمتغيرات أخرى غير الصيد ذاته .في حين أن النقطة المرجعية المستخدمة فيالتقييم
(نفوق األسماك عند نقطة الحد األقصى للغلة المستدامة ( )FMSYأو مؤشراته) ،باإلضافة إلى قدرة تحمل النظام اإليكولوجي،
المرتبطة بالحد األقصى للكتلة الحيوية التي يمكن استدامتها ،تتأثر بقضايا أخرى ،مثل تغير المناخ أو التأثيرات البشرية بخالف
مصايد األسماك ،وتشمل التلوث وتدمير الموائل (كولوك اوآخرون .)2014 ،وينشأ عن الجمع بين مختلف هذه المؤثرات ضغطا ً
بيولوجيا ً قوياً ،قد يكون السبب في تغيرات إيكولوجية رئيسية ،والتي يمكن أن تؤثر بدورها على إنتاجية مصايد األسماك ،وبالتالي
http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/mid-term-strategy1
2قرار GFCM/37/2013/2عن المبادئ التوجيهية بشأن إدارة سعة الصيد في منطقة الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط
()GFCM
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تعرّض المصايد في منطقة البحر األبيض المتوسط للخطر ،فضالً عن إنتاج األغذية البحرية المحلية للمجتمعات الساحلية.
الرسائل األساسية
 .80فيما يخص الكتلة الحيوية لمخزون أسماك التفريخ
• أظهرت نسبة تصل إلى  %42من المخزونات السمكية التي خضعت للتقييم في منطقة البحر األبيض المتوسط كتلة
حيوية منخفضة مقارنة بالسلسلة الزمنية الحالية ،وتعتبر الكتلة الحيوية لنسبة  %22فقط من المخزونات مرتفعة
نسبيا فيما يتعلق بالسلسلة الزمنية
• اعترفت البالد الشاطئية مؤخرا صراحة بأن الكتلة الحيوية المنخفضة للمخزونات الرئيسية في البحر األبيض
المتوسط تمثل تحديا رئيسيا في سياق مبادرة النمو األزرق واألمن الغذائي للمجتمعات الساحلية ،وضمنّت هدفا
محددا في االستراتيجية متوسطة األجل ( )2017-2020الرامية إلى استدامة مصايد األسماك في البحر األبيض
المتوسط والبحر األسود ،والذي يهدف إلى عكس االتجاه المنخفض للمخزونات السمكية من خالل تعزيز المشورة
العلمية الداعمة لإلدارة
• تستدعي زيادة الكتلة الحيوية للمخزونات الرئيسية اعتماد خطط إدارية دون إقليمية في إطار الهيئة العامة لمصايد
أسماك البحر األبيض المتوسط ،في سبيل تكملة تلك الخطط المنفذة بالفعل لصالح مصايد األسماك الصغيرة التي
تعيش في المياه المفتوحة بالبحر األدرياتي ومصايد األسماك التي تعيش في األعماق بمضيق صقلية ،باإلضافة إلى
اعتماد تدابير من شأنها ضمان اإلدارة الفعالة لسعة الصيد.
• على الرغم من وجود أمثلة على تعافي/زيادة الكتلة الحيوية لمخزون أسماك التفريخ في مناطق أخرى بالعالم ،فمن
المعروف أيضا أن تعافي/إعادة بناء المخزون السمكي قد يستند إلى عوامل أخرى غير الصيد ،وأنه في بعض
الحاالت ،قد تحتاج المخزونات إلى بعض الوقت إلعادة البناء بعد اتخاذ التدابير اإلدارية.
فجوات المعرفة
 .81فيما يخص الكتلة الحيوية لمخزون أسماك التفريخ
• شهدت المشورة بشأن حالة المخزونات السمكية المستغلة تجاريا في منطقة البحر األبيض المتوسط ،على النحو
الوارد من اللجنة االستشارية العلمية ( )SACالتابعة للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط
( ،)GFCMتحسنا ملحوظا خالل السنوات األخيرة ،كما ذكرت البالد الشاطئية المطلة على المتوسط .ومع ذلك،
فإن مستوى المعلومات يختلف فيما بين األنواع والمناطق الجغرافية ،حيث هناك معلومات تسلط الضوء على
بعض المخزونات السمكية وتكاد تكون معدومة أو مج ّزأة حول مخزونات أخرى مستغلة تجاريا.
• حتى إذا توفّرت اآلن تقييمات المخزونات السمكية والمشورة لعدد متزايد من المخزونات ،فما زال عدد
المخزونات السمكية التي ُوضعت من أجلها النقاط المرجعية للكتلة الحيوية لمخزون أسماك التفريخ ()SSB
القائمة على الحصيلة القصوى المؤهلة لالستدامة (( )MSYأو مؤشرها) محدود اللغاية .وبالتالي ،يتعذر تحديد
مستويات التكاثر المحتملة بالنسبة للحصيلة القصوى المؤهلة لالستدامة ،وكثيرا ماتستند اإلشارة إلى مستويات
الكتلة الحيوية الحالية (مثلما ورد في هذا التقييم) إلى تحليل تجريبي لسلسلة زمنية قصيرة في الغالب.
• إن تحديث واعتماد توصيات ملزمة محددة جديدة ذات صلة بالمتطلبات اإللزامية لجمع البيانات وتقديمها،
المدعومة من تشغيلية اإلطار المرجعي لجمع البيانات (3)DCRFالتابع للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر
األبيض المتوسط (،)GFCMمن المتوقع أن يؤدي إلى تحسين جودة البيانات دعما للمشورة ،وبما يتماشى مع
الحاجة التي أعربت عنها البالد الشاطئية .فضالعن أنه من المتوقع أن تسهم االستراتيجية متوسطة األجل
( )2020-2017الرامية إلى استدامة مصايد األسماك بمنطقة البحر األبيض المتوسط والبحر األسود في هذا
المسعى من خالل اتخاذ إجراءات محددة ،على سبيل المثال ،إجراء مسوح علمية منسقة في البحر.
المؤشر المشترك الثامن .إجمالي تفريغ المصيد
االستنتاجات
 .82أظهر االتجاه الزمني لإلنتاج السنوي من األسماك التي تعيش في األعماق والقشريات ورأسيات القدم واألسماك
الصغيرة التي تعيش في المياه المفتوحة ،زيادة سريعة منذ السبعينيات حتى أوائل التسعينيات ،تبعه اتجاه نزولي منذ ذلك الحين،
وهو ما يتجلى في جميع المناطق الفرعية بالبحر األبيض المتوسط ،باستثناء البحر األدرياتي ،حيث بدأت الزيادة في منتصف
الثمانينيات وظالل إنتاج ثابتا ً عند مستويات منخفضة منذ التسعينيات .وتعد األسماك الصغيرة التي تعيش في المياه المفتوحة
(تتألف من عدد قليل من األنواع ،مثل األنشوفة والسردين والرنكات األخرى) المجموعة المهيمنة إلى حد كبير ،إذ تمثل تقريبا ً
 %38من إجمالي تفريغ المصيد في منطقة التطبيق التابعة للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط .وعلى النقيض،
فقد أظهر تفريغ المصيد لألنواع التي تعيش في األعماق اختالفات كبيرة فيما بين المناطق الفرعية ،ويرجع ذلك في األساس إلى
األنواع المختلفة وأنشطة الصيد .وجاء غرب المتوسط ليكون المنطقة ذات أعلى إنتاج سنوي ،حيث بلغ قرابة  270000طن،
بينما أظهرت المناطق الفرعية الثالث األخرى في البحر األبيض المتوسط معدالت إنتاجية مماثلة ( 160000طن).

/http://www.fao.org/gfcm/data/dcrf/en3
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 .83يعد الحفاظ على إنتاجية مستدامة وكبيرة قدر اإلمكان من األسماك والمحاريات إحدى أولويات البالد الشاطئية المطلة
على البحر األبيض المتوسط في سياق األمن الغذائي ومبادرة النمو األزرق .وفي هذا الصدد ،تعترف البالد الشاطئية بأنه من
المهم الحفاظ على الكتلة الحيوية للمخزونات السمكية ،وإعادة بنائها عند الضرورة ،سعيا ً إلى ضمان أقصى إنتاجية مستدامة.
وفي هذا السياق ،فقد التزمت تلك البالد بتنفيذ استراتيجية متوسطة األجل ( )2017-2020رامية إلى استدامة مصايد األسماك في
منطقة البحر األبيض المتوسط والبحر األسود ،المعتمدة في  ،2016وجاء من بين أهدافها عكس االتجاه المنخفض للمخزونات
السمكية من خالل تعزيز المشورة العلمية الداعمة لإلدارة .4عالوة على ذلك ،اعتمدت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر
األبيض المتوسط مؤخراً خطتين إداريتين إقليميتين فرعيتين مكرستين ونوهت العديد من البالد الشاطئية بحدوث انخفاض كبير
في سعة الصيد ،بما يتماشى مع القرار المعتمد من الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط بشأن إدارة سعة الصيد.5
ومن المتوقع استكمال هذه التدابير بتدابير إضافية إلدارة مصايد األسماك في إطار االستراتيجية متوسطة األجل ،وذلك بهدف
اإلدارة الفعالة لمصايد األسماك الرئيسية قبل عام .2020
 .84يمثل الصيد باألعداد أو الوزن إزالة للكتلة الحيوية واألفراد من النظام اإليكولوجي .ويمكن أن تكون البيانات القائمة
على تفريغ المصيد ،عند اإلبالغ عنها بدقة ،مؤشراً عادالً على حالة مخزونات مصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط ،كما
يمكن أن يقدم تحليل االتجاه دليالً على كيفية تعامل المجموعات المستهدفة مع ضغط الصيد (أي ،تأثير الصيد على مجموعات
األسماك).
 .85حاليا ً ،يستغل البحر األبيض المتوسط قرابة  80000سفينة صيد ،معظمها قوارب صغيرة تستخدم العديد من معدات
الصيد المختلفة .واليزال عنصر الصيد على نطاق صغير في مجموعات السفن غاية في األهمية لما له من تأثيرات اجتماعية
اقتصادية على العديد من المجتمعات الساحلية ،باإلضافة إلى أنه مصدر للغذاء ويمثل تراثا ً ثقافيا ً مهما ً مع انعكاسات ذات صلة
على األنشطة المرتبطة بالسياحة ،مثالً.
 .86جدير بالذكر أن اإلحصاءات الرسمية لتفريغ المصيد تعبّر عن تفريغ المصيد من قطاع مصايد األسماك التجارية بشكل
انتقائي ،وال تقدم مؤشراً على كل األسماك المستخرجة من البحر .عالوة على ذلك ،ينبغي ربط بيانات تفريغ المصيد/الصيد
بتحليل تقييم المخزون ،في سبيل تقديم معلومات تفصيلية عن السمات البيولوجية لألنواع أو المخزون في ظل إدارة مصايد
األسماك.
 .87بنا ًء على المشورة العلمية ،يجب تعديل صيد األسماك بما يجعل عملية االستغالل في مستويات تسهم في زيادة اإلنتاجية
إلى الحد األقصى (أو الصيد) ضمن حدود االستدامة.
الرسائل األساسية
 .88فيما يخص إجمالي تفريغ المصيد:
• يأتي الحفاظ على إنتاج سمكي ثابت من مصايد األسماك في المتوسط كأولوية في سياق مبادرة النمو األزرق
واألمن الغذائي للمجتمعات الساحلية.
• يتسم الصيد في البحر األبيض المتوسط بالركود ،حيث بلغ اإلنتاج الحالي  800000طن تقريبا ،أي أقل من
أقصى إنتاج بمقدار حوالي مليون طن في منتصف التسعينيات.
• يمثل ضغط الصيد الحالي (راجع المؤشر )EO3CI9ومستويات الكتلة الحيوية لبعض األنواع الرئيسية (راجع
المؤشر )EO3CI7والضغوط األخرى على النظام اإليكولوجي في البحر األبيض المتوسط خطرا على استدامة
عمليات صيد األسماك والمحاريات ،وقد اتفقت البالد الشاطئية على اتخاذ تدابير إدارية ضرورية لعكس حالة
مصايد األسماك في المتوسط ،وتشمل من خالل تنفيذ استراتيجية متوسطة األجل ( )2020 - 2017رامية إلى

استدامة مصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط والبحر األسود.

فجوات المعرفة
 .89فيما يخص إجمالي تفريغ المصيد:
• يتطلب التقدير الصحيح إلجمالي تفريغ المصيد معرفة دقيقة بأنشطة الصيد التي يجريها أسطول الصيد
النشط العامل في البحر األبيض المتوسط .وتجعل خصائص أسطول البحر األبيض المتوسط ،المكون من
أغلبية كبيرة من السفن الصغيرة متعددة األغراض ،إلى جانب المجموعة المتنوعة الحالية من مواقع
تفريغ المصيد ،والسعة المختلفة للبالد الشاطئية المطلة على المتوسط لرصد تفريغ المصيد بدقة في تلك
المواقع ،من الصعب إجراء تقدير دقيق لتفريغ المصيد في المنطقة .هذا باإلضافة إلى تأثير أنشطة الصيد
غير المشروع أو غير المنظم أوغير المبلغ عنه ( )IUUفي المنطقة على التقديرات.
http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/mid-term-strategy4
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•
•

•

في النهاية ،ينبغي أن يكون المؤشر المثالي عن إنتاج مصايد األسماك ،إلى جانب إزالة الكائنات الحية
بسبب مصايد األسماك ،إجمالي كمية صيد األسماك ،غير أن المعلومات عن المرتجع مج ّزأة.
قدمت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط ( )GFCMعددا من الحلول لتحسين جودة
تقديرات إجمالي كمية صيد األسماك .فمن جهة ،من المتوقع أن يقدم اإلطار المرجعي لجمع البيانات
( 6)DCRFالتابع للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط عوامل فنية لتحسين وتنسيق
تجميع المعلومات عن مصايد األسماك في أنحاء البحر األبيض المتوسط .عالوة على ذلك ،تتوقع
االستراتيجية متوسطة األجل الرامية إلى استدامة مصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط والبحر
األسود تطبيق أنشطة محددة ،مثل برنامج رصد الصيد الع َرضي أو إجراء مسح عن مصايد األسماك
الصغيرة ،باإلضافة إلى تطبيق إجراءات مكرسة لتقييم الصيد غير المشروع أو غير المنظم أو غير
المبلغ عنه والعمل على الح ّد منه ،وهي إجراءات من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تحسين جودة
تقديرات هذا المؤشر.
يجب توخي الحرص عند تفسير االتجاهات في مؤشر إجمالي تفريغ المصيد؛ حيث إن االختالفات في
إجمالي الصيد/تفريغ المصيد قد تنشأ عن عدة عوامل ،من بينها حالة المخزون ،والتغييرات مع الوقت
في اختيار معدات الصيد ،والتغييرات في األنواع المستهدفة خالل أنشطة الصيد ،إلى جانب التباينات في
اإلبالغ.

المؤشر المشترك التاسع .نفوق األسماك
االستنتاجات:
 .90في البحر األبيض المتوسط ،تتعرض غالبية (حوالي  85في المئة) المخزونات ،التي يوجد لها تقييم مُصدق للصيد
الجائر .ويمكن أن تزيد معدالت نفوق األسماك الحالية بمقدار  12ضِ عفا ً عن المعدل المستهدف لبعض المخزونات .بشكل عام،
تعاني أنواع األسماك التي تعيش في األعماق من معدالت استغالل أعلى من أنواع األسماك الصغيرة التي تعيش في المياه
المفتوحة ،و ُتظهر األنواع األخيرة متوسط معدالت نفوق أقل من المعدل المستهدف.
 .91أشارت اللجنة االستشارية العلمية ( )SACالتابعة للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط ()GFCM
مراراً إلى مستوى الصيد الجائر في منطقة البحر األبيض المتوسط ،وقد طالبت بتقليل معدالت نفوق األسماك من خالل اتخاذ
التدابير اإلدارية المالئمة .وفي هذا الشأن ،اتخذت بالد البحر األبيض المتوسط مؤخراً تدابير تهدف إلى تصحيح هذه المشكلة التي
تعرّض استدامة مصايد األسماك في المنطقة للخطر ،وذلك من خالل تنفيذ استراتيجية متوسطة األجل ( )2017-2020رامية إلى
استدامة مصايد األسماك في منطقة البحر األبيض المتوسط والبحر األسود ،المعتمدة في  ،2016والتي جاء من بين أهدافها عكس
االتجاه المنخفض للمخزونات السمكية من خالل تعزيز المشورة العلمية الداعمة لإلدارة .7عالوة على ذلك ،اعتمدت الهيئة العامة
لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط مؤخراً خطتين إداريتين إقليميتين فرعيتين مكرستين ونوهت العديد من البالد الشاطئية
إلى حدوث انخفاض كبير في سعة الصيد ،بما يتماشى مع القرار المعتمد من الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط
بشأن إدارة سعة الصيد .8ومن المتوقع استكمال هذه التدابير بتدابير إضافية إلدارة مصايد األسماك في إطار االستراتيجية
متوسطة األجل ،وذلك بهدف تقليل نفوق األسماك ،وخصوصا ً األنواع ذات األولوية ،قبل عام .2020
 .92في البحر األبيض المتوسط ،تتعرض غالبية المخزونات السمكية ،التي يوجد لها تقييم مُصدق ،للصيد خارج المستويات
المستدامة بيئياً ،إما من حيث الكتلة الحيوية (راجع أيضا ً مؤشر مصايد األسماك ،) EO3CI7أو االستغالل أو كال المعيارين ،مع
اختالف الدرجة بين المخزونات والمجموعات الوظيفية والمناطق الجغرافية الفرعية .تشير نسبة نفوق األسماك ( /)Fنفوق
األسماك عند نقطة الحد األقصى للغلة المستدامة ( )FMSYإلى أنه ،في المتوسطُ ،تستغل مخزونات األسماك في المتوسط بنسبة
أكبر بمقدار ثالثة أضعاف عن المستوى المستهدف وتقل الكتلة الحيوية عن النقطة المرجعية ،ما يؤكد حالة فرط االستغالل
ضعفا عن المعدل المستهدف لبعض المخزونات.
اإلقليمي .ويمكن أن تزيد معدالت نفوق األسماك الحالية بمقدار ِ 12
 .93تتعرض جميع المناطق الفرعية في البحر األبيض المتوسط ،بدون استثناء ،لحالة صيد جائر مرتفع؛ حيث إن معظم
المخزونات التي تم تقييمها ليست ضمن المستويات المستدامة بيولوجياً ،وذلك فيما يخص إما حجم المخزون أو نفوق األسماك.
ً
مقارنة بمناطق فرعية أخرى ،حيث ارتفع متوسط نفوق األسماك بمقدار ثالثة
وتعد مخزونات غرب المتوسط في أسوأ حالة
أضعاف تقريبا ً عن المعدل المستهدف ،تليه مخزونات وسط البحر األبيض المتوسط مع متوسط معدل استغالل حوالي  .2.9بينما
أظهرت مخزونات البحر األدرياتي وشرق البحر األبيض المتوسط متوسط معدل استغالل حوالي  1.75و 1.77على التوالي.

/http://www.fao.org/gfcm/data/dcrf/en6
http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/mid-term-strategy7
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 .94اقتربت  %33من المخزونات المدرجة في حالة فرط االستغالل (نفوق األسماك>نفوق األسماك عند نقطة الحد
األقصى للغلة المستدامة) من بلوغ المستوى المستهدف .والتحتاج هذه المخزونات إال إلى خفض معدل نفوق األسماك بنسبة
 %10فقط لتغيير حالتها من الصيد الجائر إلى االستغالل المستدام .وبشكل عام ،تعاني أنواع األسماك التي تعيش في األعماق من
معدالت استغالل أعلى من أنواع األسماك الصغيرة التي تعيش في المياه المفتوحة ،و ُتظهر األنواع األخيرة متوسط معدالت نفوق
أقل من المعدل المستهدف .ومعظم المخزونات التي يتم صيدها فيإطار المستويات المستدامة بيولوجيا ً هي ألنواع األسماك
الصغيرة التي تعيش في المياه المفتوحة (مثالً ،السردين واألنشوفة) ،بينما يُقدّر أن عدداً قليالً فقط من مخزونات أنواع األسماك
التي تعيش في األعماق ،مثل السمك األبيض وبعض أنواع الروبيان والكراكي والبوري األحمر ،يتم صيدها عند النقطة المرجعية
لنفوق األسماك أو أقل منها .وفي ضوء هذه المراجعة ،تم االنتهاء إلى أن حوالي  %85من المخزونات المفحوصة (المعلوم معد
لنفوق األسماك عند نقطة الحد األقصى للغلة المستدامة أو المؤشر) يتم صيدها بصورة غير مستدامة (منظمة األغذية والزراعة،
.)2016
 .95بالرغم مما سبق ،ينبغي أن توضع في االعتبار مسألة اعتماد مستوى الصيد الجائر على إنتاجية المخزونات السمكية،
التي تتأثر بمتغيرات أخرى غير الصيد ذاته .في حين أن النقطة المرجعية المستخدمة في التقييم (نفوق األسماك عند نقطة الحد
األقصى للغلة المستدامة ( )FMSYأو مؤشراته) ،تتأثر بقضايا أخرى ،مثل تغير المناخ أو التأثيرات البشرية بخالف مصايد
األسماك ،وتشمل التلوث وتدمير الموائل (كولوكا وآخرون .)2014 ،وينشأ عن الجمع بين جميع هذه المؤثرات ضغطا ً بيولوجيا ً
قوياً ،قد يكون السبب في تغيرات إيكولوجية رئيسية ،والتي يمكن أن تؤثر بدورها على إنتاجية مصايد األسماك ،وبالتالي تعرّض
المصايد في منطقة البحر األبيض المتوسط للخطر ،فضالً عن إنتاج األغذية البحرية المحلية للمجتمعات الساحلية.
الرسائل األساسية
 .96فيما يخص نفوق األسماك:
• تتعرض غالبية المخزونات في البحر األبيض المتوسط ( 85%تقريبا) للصيد الجائر.
• اعترفت البالد الشاطئية مؤخرا صراحة بأن الصيد الجائر في البحر األبيض المتوسط يمثل تحديا رئيسيا
في إطار مبادرة النمو األزرق واألمن الغذائي للمجتمعات الساحلية ،وضمنّت هدفا محددا في
االستراتيجية متوسطة األجل ( )2017-2020الرامية إلى استدامة مصايد األسماك في البحر األبيض
المتوسط والبحر األسود ،والذي يهدف إلى عكس االتجاه المنخفض للمخزونات السمكية منخل التعزيز
المشورة العلمية الداعمة لإلدارة.
• يستدعي تقليل نفوق األسماك اعتماد خطط إدارية دون إقليمية في إطار الهيئة العامة لمصايد أسماك
البحر األبيض المتوسط ( ،)GFCMسعيا إلى تكملة تلك الخطط المنفذة بالفعل لصالح مصايد األسماك
الصغيرة التي تعيش في المياه المفتوحة بالبحر األدرياتي واألسماك التي تعيش في األعماق بمضيق
صقلية ،باإلضافة إلى اعتماد تدابير من شأنها ضمان اإلدارة الفعالة لسعة الصيد.
فجوات المعرفة
 .97فيما يخص نفوق األسماك:
• شهدت المشورة بشأن حالة المخزونات السمكية المستغلة تجاريا في منطقة البحر األبيض المتوسط ،على
النحو الوارد من اللجنة االستشارية العلمية ( )SACالتابعة للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض
المتوسط ( ،)GFCMتحسنا ملحوظا خالل السنوات األخيرة ،كما ذكرت البالد الشاطئية المطلة على
البحر األبيض المتوسط .ومع ذلك ،فإن مستوى المعلومات يختلف فيما بين األنواع والمناطق الجغرافية،
حيث هناك معلومات تسلط الضوء على بعض المخزونات السمكية وتكاد تكون معدومة أو مج ّزأة حول
مخزونات أخرى مستغلة تجاريا.
• يتطلب التقدير الصحيح لمعدالت نفوق األسماك معرفة دقيقة بسعة الصيد في البالد الشاطئية .وبسبب
خصائص أسطول البحر األبيض المتوسط ،المكون من أغلبية كبيرة من السفن الصغيرة متعددة األغراض،
فإن المعلومات المتوفرة عن سعة الصيد منقوصة أو غير دقيقة في بعض األحيان .عالوة على ذلك،
يستدعي تقدير نقاط مرجعية فعالة لنفوق األسماك استخدام سلسلة زمنية طويلة وتضمين المتغيرات البيئية
والمتعلقة بالنظام اإليكولوجي ،إلى جانب وضع أساليب فعالة قادرة على دمج المعلومات الواردة من
مصادر مختلفة.
• إن تحديث واعتماد توصيات ملزمة محددة جديدة ذات صلة بالمتطلبات اإللزامية لجمع البيانات وتقديمها،
المدعومة من تشغيلية اإلطار المرجعي لجمع البيانات ( 9)DCRFالتابع للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر
األبيض المتوسط ( ،)GFCMمن المتوقع أن تؤدي إلى تحسين جودة البيانات دعما للمشورة ،وبما يتماشى
مع الحاجة التي أعربت عنها البالد الشاطئية .فضال عن أنه من المتوقع أن تسهم االستراتيجية متوسطة
األجل ( )2017-2020الرامية إلى استدامة مصايد األسماك بمنطقة البحر األبيض المتوسط والبحر األسود
في هذا المسعى من خالل اتخاذ إجراءات محددة ،على سبيل المثال ،إجراء مسوح علمية منسقة في البحر.
/http://www.fao.org/gfcm/data/dcrf/en9
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 .98الهدف اإليكولوجي الخامس المعني باإلثراء الغذائي يهدف إلى حظر اإلثراء الغذائي الناتج عن أنشطة بشرية
ً
وخاصة آثاره الضارة ،مثل الخسائر في التنوع البيولوجي ،وتدهور النظام اإليكولوجي ،وتكاثر الطحالب الضارة ،ونقص
األكسجين في مياه القاع .وهو يشتمل على مؤشرين مشتركين:
•

المؤشر المشترك الثالث عشر :تركيز المغذيات الرئيسية في العمود المائي

االستنتاجات
ُ .99تظهر البيانات المتاحة أن تركيزات المغذيات الرئيسية في المناطق التي تسنى فيها التقييم تقع في نطاقات تميز
المناطق الساحلية وبما يتسق مع العمليات الرئيسية الجارية في المنطقة محل االهتمام .تؤكد هذه النتائج أيضا ً صالحية هذا
المؤشر كركيزة في تقييم اإلثراء الغذائي .يجب وضع معايير تقييم نوع المياه الساحلية للحالة المرجعية والحدود فيما يخص
المغذيات الرئيسية في العمود المائي وتنسيقها في عموم منطقة البحر األبيض المتوسط ،وهو ما سيساعد كثيراً في تنفيذ
استراتيجية اعتيان واضحة مع نهج مبسط في رصد التصميم والتعامل مع البيانات لتنفيذ برنامج التقييم والرصد المتكاملين
مستقبالً.
 .100على الرغم من أن البيانات كانت متاحة من خالل قاعدة بيانات البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة
البحر األبيض المتوسط ،وهناك قدر كبيرة من البيانات متاح أيضا ً من خالل الوكالة األوروبية للبيئة وبوابة EMODnet-
)/http://www.emodnet-chemistry.eu(Chemistryومصادر أخرى ،ينبغي إعطاء األولوية لضمان قيام البلدان
المتوسطية دوريا ً بتقديم بيانات مضمونة الجودة عن المغذيات إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط
بما يتسق مع برنامج التقييم والرصد المتكاملين ،وضمان استخدام صيغة موحدة لتقديم التقارير .يمكن النظر في الدمج المحتمل
لمجموعات البيانات مستقبالً مع بوابة .EMODnet-Chemistry
الرسائل األساسية
 .101فيما يخص المغذيات الرئيسية:
• ُتظهر البيانات المتاحة أن التقييم ممكن .وتقع تركيزات المغذيات الرئيسية في نطاقات تميز المناطق الساحلية وبما
يتسق مع العمليات الرئيسية الجارية في المنطقة المعنية محل االهتمام.
• يجب وضع معايير للحالة المرجعية والحدود فيما يخص المغذيات الرئيسية في العمود المائي وتنسيقها في عموم
منطقة البحر األبيض المتوسط.
فجوات المعرفة
 .102فيما يخص المغذيات الرئيسية:
• في بؤر اإلثراء الغذائي الساخنة في البحر األبيض المتوسط ،سيكون من المفيد إجراء تحليل شامل التجاهات تركيزات
المغذيات الرئيسية في العمود المائي .ال بد من اكتشاف االتجاهات المهمة من واقع السالسل الزمنية الطويلة القادرة
على تسجيل التغيرات في تركيزات المغذيات في المياه الساحلية؛ حيث إن تحليل السالسل الزمنية القصير يمكنه أن
يؤدي إلى الخطأ في تفسير بعض األنماط المكانية الناتجة عن العمليات العشوائية في اتجاهات تركيزات المغذيات.
لهذا السبب ،ينبغي تحسين توفّر البيانات .ثمة نهج محتمل وهو استخدام البيانات المخزنة في قواعد البيانات األخرى
التي تساهم فيها بلدان متوسطية كثيرة بانتظام.
•

يجب وضع معايير للحالة المرجعية والعتبات/قيم الحدود فيما يخص المغذيات الرئيسية في العمود المائي وتنسيقها في
عموم منطقة البحر األبيض المتوسط .يجب تحسين توفر البيانات .ثمة نهج محتمل وهو استخدام البيانات المخزنة في
قواعد البيانات األخرى التي تساهم فيها بلدان متوسطية كثيرة بانتظام.
•

المؤشر المشترك الرابع عشر :تركيز "الكلوروفيل  "aفي العمود المائي

االستنتاجات
 .103تتحكم المنطقة الساحلية كثيفة السكان والمدخالت النهرية من منطقة تصريف في حالة التغذية في البحر األبيض
المتوسط .اتسمت المياه البحرية في البحر األبيض المتوسط بالفقر البالغ في المغذيات مع ميل متزايد نحو فقر المغذيات كلما
اتجهنا شرقاً .وما زال شرق البحر األبيض المتوسط ( )EMSأكثر المناطق ثرا ًء بالمغذيات في حوض البحر األبيض المتوسط
بأكمله ،وأكبر جسم مائي محدود الفسفور في المحيطات العالمية.
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ُ .104تظهر المنطقة الساحلية في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر األبيض المتوسط اتجاهات واضحة للثراء الغذائي .وعلى
الرغم من أن نهر النيل هو المصدر األساسي للمياه في المنطقة ،فقد أصبحت تدفقات المياه العذبة محدودة بسبب سد أسوان ،مع
اتجاهات متزايدة الستخدام البشر للمياه في الجزء السفلي من النيل .وباتت المنطقة ثرية بالمغذيات بشكل رئيسي من مخلفات مياه
الصرف لمدينتي القاهرة واإلسكندرية .ويُظهر شم البحر إيجة اتجاهات معتدلة التغذية إلى الثراء الغذائي ،والتي يمكن عزوها إلى
مدخالت النهر من شمال اليونان وتدفق المياه من البحر األسود الغني بالمغذيات.
ً
 .105يعد نظام المغذيات واإلنتاجية األولية في غرب البحر األبيض المتوسط ( )WMSأعلى نسبيا ً
مقارنة بشرق البحر
األبيض المتوسط ( .)EMSومع ذلك ،مازالت اإلنتاجية األولية للجزء الرئيسي من غرب البحر األبيض المتوسط ،بعيداً عن
المناطق الساحلية ومتأثرة باألنهار والتكتالت الحضرية ،أعلى من معدالت اإلنتاجية الرئيسية في شرق المتوسط (.)EMS
 .106تتمثل المناطق الساحلية الرئيسية في البحر األبيض المتوسط المعروفة تاريخيا ً بتأثرها بمدخالت المغذيات الطبيعية
و/أو البشرية في بحر البوران وخليج األسود وخليج قابس والبحر األدرياتي وشمال بحر إيجة وجنوب شرق المتوسط (النيل-
المشرق).
ُ .107تظهر البيانات المتاحة أنه في المناطق التي يتسنى فيها التقييم ،تسري معايير تقييم برنامج التقييم والرصد المتكاملين
فيما يخص اإلثراء الغذائي استناداً إلى المؤشر المشترك الرابع عشر (تركيز اليخضور (أ) في العمود المائي) ،وتؤكد الوضع
الرئيسي لإلثراء الغذائي في المنطقة الساحلية .وأما تحقيق الوضع البيئي الجيد في هذه المناطق (شرق األدرياتي وقبرص) فهو
محفوظ.
 .108يجب تنسيق الحالة المرجعية لنوع المياه الساحلية وحدود( CI14تركيز اليخضور (أ) في العمود المائي) على مستوى
منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط التي لم تشار كبعد في جهود التقييم .ويمكن أن يساعد التقييم أيضا ً في تحديد المناطق التي
يلزم تحسين المعايير من أجلها .وسيكون من المفيد للغاية تنفيذ استراتيجية اعتيان مع نهج مبسط في رصد التصميم والتعامل مع
البيانات.
 .109إن القياسات الشاملة باألقمار االصطناعية فيما يخص تقدير اتجاهات تركيز اليخضور (أ) قادرة على اكتشاف العمليات
البيوجيوكيميائية المحلية الشاذة وتقييم التطبيقات المختلفة للوائح التنظيمية البيئية.
الرسائل األساسية
 .110فيما يخص اليخضور (أ):
• اتسمت المياه البحرية في البحر األبيض المتوسط بالفقر البالغ في المغذيات مع ميل متزايد نحو فقر المغذيات كلما
اتجهنا شرقا ً.
• تتمثل المناطق الساحلية الرئيسية في البحر األبيض المتوسط المعروفة تاريخيا ً بتأثرها بمدخالت المغذيات
الطبيعية و/أو البشرية في بحر البوران وخليج األسود وخليج قابس والبحر األدرياتي وشمال بحر إيجة وجنوب
شرق المتوسط (النيل-المشرق).
• ُتظهر البيانات المتاحة أنه في المناطق التي يتسنى فيها التقييم ،تسري معايير تقييم برنامج التقييم والرصد
المتكاملين فيما يخص اإلثراء الغذائي استناداً إلى المؤشر المشترك الرابع عشر (تركيز اليخضور (أ) في العمود
المائي) ،وتؤكد الوضع الرئيسي لإلثراء الغذائي في المنطقة الساحلية.
فجوات المعرفة
 .111فيما يخص اليخضور (أ):
• لم يتم الوقوف على فجوات رئيسية في البحر األبيض المتوسط فيما يخص تقييم المؤشر المشترك الرابع عشر.
• لكن يتعين اكتشاف اتجاهات اليخضور (أ) الدالة من السالسل الزمنية الطويلة القادرة على تسجيل التغيرات في
الكتلة الحيوية في المياه الساحلية ،وفيما يخص ذلك الغرض يجب تحسين توفر البيانات.
• ثمة نهج محتمل وهو استخدام البيانات المخزنة في قواعد البيانات األخرى التي تساهم فيها بلدان متوسطية
كثيرة بانتظام .القياسات الشاملة باألقمار االصطناعية فيما يخص تقدير اتجاهات تركيز اليخضور (أ) قادرة
على اكتشاف العمليات البيوجيوكيميائية المحلية الشاذة وتقييم التطبيقات المختلفة للوائح التنظيمية البيئية.
 .112الهدف اإليكولوجي السابع المعني بالجغرافيا المائية يتمثل في ضمان أال يؤثر تغيير األوضاع الجغرافية المائية سلبا ً
على النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية ويتضمن مؤشراً مشتركا ً واحداً:
•

المؤشر المشترك الخامس عشر :موقع ومدى الموائل المتأثرة مباشرة بالتعديالت الهيدروغرافية

االستنتاجات
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 .113المؤشر المشترك الخامس عشر للهدف اإليكولوجي السابع ومدى الموائل المتأثرة تأثراً مباشراً بالتغيرات الجغرافية
المائية نتيجة عمليات التطوير الجديدةّ .
يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه استنباط مالحظات ختامية فيما يخص هذا المؤشر
على المستوى اإلقليمي في أنه يجري اآلن إعداد برامج الرصد الوطنية لمعظم البلدان المتوسطية؛ وبالتالي لم تكن نتائج التقييم
على هذا المؤشر (على النحو المقترح في صحيفة وقائع إرشاد المؤشر) متاحة على المستوى الوطني وال اإلقليمي.
 .114استندت االستنتاجات الواردة هنا غالبا ً إلى استعراض األعمال المنشورة للتقييمات الفنية المعنية بتقارير بلدان االتحاد
األوروبي بشأن التغيرات الجغرافية المائية .لكن هذه التقارير تركز في المقام األول على قياس االتجاهات فيما يخص معلمات
جغرافية مائية معينة ،وهو ما ال يتسق تمام االتساق مع متطلبات المؤشر المشترك الخامس عشر .لكن قياس أوضاع خط
األساس الجغرافية المائية يمكنه أن يكون بمنزلة خط أساس لمزيد من التقييمات المفصلة في المستقبل .ونقدم مشروعين محليي
النطاق كدراستي حالة ،وهما محطة الغاز الطبيعي المسال في ميناء مونفالكوني في إيطاليا ،ومحطة الحاويات في خليج حيفا في
إسرائيل.
الرسائل األساسية
 .115فيما يخص الهيدروغرافيا:
• يأخذ المؤشر المشترك الخامس عشر للهدف اإليكولوجي السابع في اعتباره الموائل البحرية التي قد تتأثر أو
تشهد خلالً بفعل التغيرات في األوضاع الجغرافية المائية (التيارات ،األمواج ،أحمال الرواسب العالقة) نتيجة
عمليات التطوير الجديدة.
• الرصد الوطني في البلدان المتوسطية فيما يخص الهدف اإليكولوجي السابع لم ينطلق بعد(باستثناء األطراف
المتعاقدة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،والتزامهم بتنفيذ السمة الوصفية  7في التوجيه اإلطاري
لالستراتيجية البحرية) أو يجري إطالقه اآلن فحسب.
• ال توجد بيانات كافية الستنباط استنتاجات/مالحظة اتجاهات بشأن المؤشر المشترك الخامس عشر على
المستوى اإلقليمي أو دون اإلقليمي أو حتى الوطني.
فجوات المعرفة
 .116فيما يخص الهيدروغرافيا:
•

•

•
•

•

توجد فجوات معرفية كبيرة بشأن تنفيذ المؤشر المشترك الخامس عشر؛ فهو مؤشر معقد متعدد المِعْ لمات.
تتعلق الفجوات المعرفية الرئيسية بعدم كفاية المسوح ورصد هذا المؤشر على كافة المستويات الجغرافية،
واالفتقار إلى منهجيات تقييم سليمة .تعتبر التقييمات التي تقدّر مدى التغيرات الجغرافية المائية (معرفة
ُ
وتقاطعه مع الموائل البحرية نادرة حاليا ً في البحر األبيض المتوسط ،باستثناء
األوضاع قبل اإلنشاء وبعده)
بعض الدراسات المحلية لتقييم األثر البيئي/التقييم البيئي االستراتيجي.
يوجد يقينا ً نقص في البيانات الجغرافية المائية ذات النطاق الزماني والمكاني المفصل في البحر األبيض
المتوسط (بيانات قياس األعماق ،تضاريس قاع البحر ،سرعة التيار ،التعرض لألمواج ،العكارة ،الملوحة،
درجة الحرارة ،إلخ) ،وهذا أحد التحديات الرئيسية أمام تنفيذ هذا المؤشر ،وخصوصا ً أمام تحديد أوضاع خط
األساس .لتحديد هذه الفجوات ،ينبغي إعداد قائمة جرد واضحة للبيانات الموجودة والمتاحة في البحر األبيض
المتوسط.
تنشأ الصعوبات األخرى عن استخدام نموذج عددي لتقييم التغيرات الجغرافية المائية قبل بناء الهيكل .تحتاج
هذه األدوات إلى بيانات جوهرية (قياس األعماق ،بيانات الهيدروديناميكا البحرية ،بيانات ميدانية) ،وهو ما قد
يكون باهظ التكلفة ومضيعة للوقت ،ويتطلب استخدامها خبرة ومعرفة بالعمليات والنظريات ذات الصلة.
الصلة بالهدف اإليكولوجي األول بالغة األهمية؛ إذ تدعو الحاجة إلى خارطة للموائل القاعية في المنطقة محل
االهتمام (أنواع الموائل العامة و/أو موائل حساسة بعينها) .وبالتالي فإن تحديد أولوية الموائل القاعية ألخذها
في االعتبار في الهدف اإليكولوجي السابع مع تقييم لآلثار ،بما في ذلك اآلثار التراكمية ،قضية مشتركة ذات
أولية كبيرة بالنسبة للهدف اإليكولوجي األول والهدف اإليكولوجي السابع .باإلضافة إلى ذلك ،ال بد من بذل
الجهود الكتشاف عالقة السبب والنتيجة بين التغيرات الجغرافية المائية نتيجة الهياكل الجديدة وتدهور الموائل.
وختاما ً نقول إن مثل هذا التقييم المتكامل لآلثار يستدعي جهوداً بحثية إضافية في نمذجة الموائل ورسم خرائط
للضغوط واآلثار التراكمية ،باإلضافة إلى رصد المناطق التي يُحتمل تأثرها.

 .117الهدف اإليكولوجي الثامن المعني بالنظم اإليكولوجية والمشاهد الساحلية يتمثل في ضمان صيانة الديناميات
الطبيعية للمناطق الساحلية والحفاظ على النظم اإليكولوجية والمشاهد الساحلية ويشتمل على مؤشر مشترك واحد:
•

المؤشر المشترك السادس عشر :طول الخط الساحلي المعرض لالضطرابات المادية بسبب تأثير المنشآت التي
يصنعها اإلنسان.
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االستنتاجات
 .118يهدف تضمين المؤشر المشترك للهدف اإليكولوجي الثامن إلى تلبية الحاجة إلى رصد ممنهج في البحر األبيض
المتوسط فيما يتعلق باالختالل الفيزيائي للخط الساحلي نتيجة تأثير الهياكل التي من صنع اإلنسان .ومن ناحية أخرى ،فهو ال
يقدم إال أمثلة قليلة ُتحتذى ،وال سيما بما أن هذا المؤشر ال سوابق تشغيلية له في مبادرات نهج النظام اإليكولوجي اإلقليمية،
كلج نة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق أو اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي ،وال في
التوجيه اإلطاري لالستراتيجية البحرية.
 .119أع ّد بعض البلدان ،كإيطاليا وفرنسا والجبل األسود ،قوائم جرد للجزء المطور حضريا ً من خطها الساحلي ،وهناك
بعض البلدان في جنوب وشرق المتوسط ستشرع في ذلك في إطار مشروع نهج النظام اإليكولوجي الثاني للبحر األبيض
المتوسط.
الرسائل األساسية
 .120فيما يخص النظم اإليكولوجية والمشاهد الطبيعية الساحلية:
• المناطق الساحلية للبحر المتوسط عرضة للتهديد من اإلنشاء المكثف للمباني والبنية التحتية األخرى التي
يمكنها التأثير على المشاهد الطبيعية والموائل والتنوع البيولوجي .ويعتبر اإلبالغ الوطني عن حالة المناطق
الساحلية وتطورها الزما ً بموجب البروتوكول المعني باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض
المتوسط.
• لم يكن هناك رصد ممنهج في البحر األبيض المتوسط بخصوص إسباغ الطابع االصطناعي غير الطبيعي
على الساحل حتى اآلن .والبلد الوحيد الذي نفذ رصد المؤشر المشترك للهدف اإليكولوجي الثامن على مستوى
وطني حتى هذه اللحظة هو إيطاليا ،مع عكوف الجبل األسود وفرنسا على إعداد قوائم جرد مماثلة.
• ينبغي ترك المستهدفات وعتبات الوضع البيئي الجيد والمقاييس وتفسير النتائج بخصوص المؤشر إلى البلدان
نتيجة التباين القوي في األبعاد االجتماعية االقتصادية والتاريخية والثقافية لكل أمّة واختالف أوضاعها
الجغرافية.
فجوات المعرفة
 .121فيما يخص النظم اإليكولوجية والمشاهد الطبيعية الساحلية:
•
•

•

من الصعب أن نبين الفجوات المعرفية في هذه المرحلة نظراً ألنه ال توجد إال أمثلة قليلة جداً على تنفيذ المؤشر
المشترك للهدف اإليكولوجي الثامن .لكن هناك بعض الفجوات المعرفية "المعروفة" التي يمكنها أن تعوق تنفيذ
هذا المؤشر بنجاح.
أوالً :المسألة اختيار بين خط ساحلي مرجعي ثابت ينتقيه كل طرف متعاقد بغية ضمان قابلية مقارنة النتائج بين
عمليات تقديم التقارير المتتابعة .ولألسف كثيراً ما نجد أكثر من خط ساحلي "رسمي" واحد فيما يخص الطرف
المتعاقد ذاته يتم إنتاجه باستخدام أساليب تكنولوجية مختلفة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الخطوط الساحلية تتغير نتيجة
تآكل السواحل وارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات المورفولوجية .وإذا كانت االستبانة المكانية منخفضة أكثر
مما يجب أو الفترة الزمنية أطول مما يجب ،ال يمكن التعرف على الهياكل االصطناعية بشكل دقيق أو ال يمكن
التعرف عليها بالكلية ولذلك تبعات كبيرة على حساب طول الخط الساحلي االصطناعي.

 .122الهدف اإليكولوجي التاسع المعني بالتلوث الكيميائي يتمثل في ضمان أال تسبب الملوثات أي أثر كبير على النظم
اإليكولوجية الساحلية والبحرية والصحة البشرية ،ويتضمن خمس مؤشرات مشتركة:


الملوثات المضرة الرئيسية المقيس في المصفوفة ذات الصلة (الهدف
تركيز
عشر:
السابع
المشترك
المؤشر
•
ِّ

اإليكولوجي التاسع ،المتعلق بالكائنات الحية ،والترسبات ،ومياه البحر)

االستنتاجات
 .123يُظهر أحد االستنتاجات الرئيسية لهذا التقييم األول للتلوث قياسا ً على معايير التقييم الذي أجري فيما يخص الفلزات
الثقيلة في البحر األبيض المتوسط أن األوضاع البيئية تختلف اختالفا ً كبيراً بين الكائنات الحية والرواسب الساحلية .وقد يدل هذا
الوضع الراهن ،من حيث حماية البيئة من التلوث الكيميائي وتحقيق الوضع البيئي الجيد ،على أن مدخالت بروتوكول المصادر
البرية في المياه السطحية الساحلية (و/أو المدخالت الجوية) من كال األنشطة الحضرية والصناعية ُتظهر نسبة عالية من القيم
في الكائنات الحية حول المستويات المرجعية الطبيعية وفي ظل معايير المفوضية األوروبية .على النقيض من ذلك ،فقد ّأثر
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التلوث التاريخي بالفلزات الثقيلة بشكل واضح على الرواسب الساحلية بالقرب من البؤر الساخنة التاريخية المعروفة (كل من
المصادر الثابتة الجيولوجية الصناعية والطبيعية) في البحر األبيض المتوسط.
 .124فيما يتعلق بتقييم الحالة البيئية الجيدة (،)GESفقد أظهرت الكائنات الحية (بلح البحر واألسماك) وضعا ً حيث توفرت
الظروف المقبولة في المياه البحرية السطحية الساحلية مع مستويات أدنى من معايير التقييم (مثالً ،معايير المفوضية األوروبية)،
باستثناء الخطة الزرقاء ( )Pbفي بعض مناطق رصد بلح البحر .وتتوافق هذه المناطق مع مواقع ساحلية معروفة (بؤر ساخنة)،
حيث ينبغي إيالء مزيد من االهتمام إلى تطبيق التدابير واإلجراءات في سبيل تحسين الجودة البيئية البحرية .وقد أظهر تقييم
الرواسب المتعلق بالحالة البيئية الجيدة وضعا ً متأثراً في النظام اإليكولوجي القاعي الساحلي ،والسيما نقل الجينات األفقي
( ،)HgTالذي يستلزم المزيد من الدراسة والتقييم في مقابل معايير التقييم .وبالتالي ،ينبغي أن تضع هذه التقييمات في االعتبار
االختالفات دون اإلقليمية في أحواض البحر األبيض المتوسط ،فيما يخص الموارد الطبيعية والخلفيات الجيولوجية .هذا باإلضافة
إلى ضرورة التأكد من تطوير معايير التقييم المعنية بالتقييمات دون اإلقليمية ،وضرورة التعامل مع هذه النتائج األولية بحرص.
وفي هذا الصدد ،هناك حاجة إلى التفكير في العالقات بين معايير السياسة المختلفة ومقاييس التقييم (مثالً ،التوجيه اإلطاري للمياه
( )WFDوالتوجيه اإلطاري لالستراتيجية البحرية ( ،)MSFDوغير ذلك).
الرسائل األساسية
الملوِّ
ثات المضرة الرئيسية:
فيما يخص تركيز
.125
• ُتظهر مستويات الفلزات الثقيلة في المياه الساحلية وضعا ً بيئيا ً مقبوالً نوعا ً ما عند تقييمها في الرخويات ذات
الصدفتين واألسماك قياسا ً على معايير التقييم المرجعية ومعايير المفوضية األوروبية.
• وفيما يخص الرصاصُ ،تظهر  %10من المحطات مستويات فوق العتبة المقررة في معايير المفوضية
األوروبية فيما يخص عينات بلح البحر.
• توجد شواغل الفلزات الثقيلة في أجزاء الرواسب الساحلية فيما يخص الرصاص ونقل الجينات األفقي مما يدل
على أثر هذه المواد الكيماوية.
• فيما يخص نقل الجينات األفقي ،هناك  %53من محطات الرواسب التي تم تقييمها تفوق نطاق التأثيرات
المنخفض ،الموضوع كمعيار تقييم إقليمي فيما يخص األوضاع البيئية المقبولة لحوض البحر األبيض المتوسط،
على الرغم من ضرورة أخذ الفروق دون اإلقليمية في االعتبار.
• ينبغي أن تركز التدابير واإلجراءات على البؤر الساخنة المعروفة المرتبطة بالمناطق الحضرية والصناعية على
امتداد سواحل البحر األبيض المتوسط ،وبتضمين المصادر البحرية ،حيث إن هذه أيضا ً مدخالت مهمة .كما
تلعب المدخالت النهرية والجريان السطحي الساحلي المنتشر أيضا ً دوراً مهماً.
• ينبغي تحسين معايير التقييم المرجعية ومعايير التقييم البيئي باستمرار لكي تأخذ في اعتبارها الخصوصيات دون
اإلقليمية في األحواض المتوسطية فيما يخص الفلزات الثقيلة والعناصر الفلزية النزرة.
فجوات المعرفة
 .126فيما يخص تركيز الملوِّ ثات المضرة الرئيسية:
• تعوق التحسينات في التغطية المكانية المحدودة واالتساق الزماني وضمان جودة رصد األنشطة إلى حد ما التقييمات
اإلقليمية ودون اإلقليمية ،وذلك كما لوحظ سابقا ً (UNEP/MAP/MED POL، 2011أ و2011ب) .ينبغي
تحسين توفّر مجموعات البيانات المتزامنة الكافية فيما يخص تقييم الحالة .ولهذا الغرض أظهر التقييم الذي أجري
أيضا ً ضرورة استطالع المعايير الجديدة على النطاق دون اإلقليمي لتقرير التركيزات المرجعية للمواد الكيميائية
الموجودة بشكل طبيعي ،كالرصاص في الرواسب .لكن هناك فجوات مهمة في اختيار وقياس الملوثات الناشئة،
وهي قضية ربما تعالجها برامج الرصد .هناك أيضا ً حاجة إلى معرفة مستوى الملوثات في بيئات البحر العميق،
ودينامية المدخالت والتدفقات وتوزيع الملوثات ،لكي يكون بمقدورنا ربط المصادر ومداخل المدخالت والوضع
البيئي .هناك تقريران حديثان (تقريرا البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر األبيض المتوسط
التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط ( 2016أ) و( 2016ب)) استعرضا واقترحا
معايير تقييم مرجعية محدّثة للبحر األبيض المتوسط .أُعد هذان التقريران بما يتسق مع تقريري ( 2011أ) و(ب)
(البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر األبيض المتوسط التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة
عمل البحر األبيض المتوسط).
•

•

شمل التقييم المكاني الحالي فترات مختلفة وفقا ً ألحدث البيانات المتاحة ،على الرغم من أن عدد مجموعات البيانات
لم يزد إمكانية تقييم االتجاهات الزمانية بدرجة كبيرة .وهناك في الوقت الراهن دراسات مهمة ُتجرى على
المجموعات الساحلية من الرخويات البحرية ذات الصدفتين (مثل بلح البحر) واألسماك (مثل التريليا) والرواسب .قد
يمثل التراكم البيولوجي على مخزونات األسماك المفترسة الكبيرة شاغالً يظل بحاجة إلى التعامل معه كما ينبغي
بأنشطة رصد خاصة .كما تتطلب غربلة الرواسب وعوامل التطبيع أيضا ً توحيداً قياسيا ً مالئما ً لتحسين قابلية مقارنة
بيانات الرصد في الرواسب.

بالملوثات الرئيسية حيثما تنشأ عالقة بين السبب والتأثير
المؤشر المشترك الثامن عشر :تأثيرات مستوى التلوث
ِّ
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االستنتاجات
 .127تعتبر التطورات البحثية والجدل الجاريان فيما يخص اآلثار البيولوجية واألساليب السمومية (معامالت التشويش
تقريباً) أحد األسباب الرئيسية في بطء تنفيذ هذه األساليب في برامج رصد التلوث البحري في البحر األبيض المتوسط ،وذلك
على الرغم من أن بعضها ،على نحو ما ذكرنا ،مقترح في إطار برنامج البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة
البحر األبيض المتوسط .توجد في الوقت الراهن في كثير من البلدان المتوسطية برامج ومشاريع بحثية مختلفة تقودها الجامعات
والمراكز البحثية والهيئات الحكومية الجاري تنفيذها ،وهي التي ستوفر القياسات المستقبلية الموثوقة والمضمونة الجودة ،وكذلك
أدوات جديدة ،لضمان التنفيذ الصحيح لبرنامج اآلثار البيولوجية لتقييم المؤشر المشترك الثامن عشر في البحر األبيض
الملوثات في االعتبار هذه العوامل البيولوجية؛ حيث
المتوسط .ينبغي أن تضع كل من معلمات اآلثار البيولوجية ومقاييس تركيز
ِّ
إنها تؤثر بصورة مباشرة على االستجابات والتراكم الحيوي للكائنات البحرية ،بالترتيب .و ُيوصى بإجراء التقييمات في الوقت
ذاته في كل مرة ،على أن يتم اختيار الوقت الذي تشهد فيه األنواع مزيدا من الثبات الفسيولوجي.
 .128بتقييم التأثيرات البيولوجية بطريقة مماثلة لتركيزات الملوثات ،اقترح المجلس الدولي الستكشاف البحار (/)ICESلجنة
حماية البيئة البحرية لشمال المحيط األطلسي( )OSPARثالث فئات (اثنين من المعايير الح ِّدية)،والتي كانت اإلطار لتقييم
مجموعات بيانات البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر األبيض المتوسط .ويسمح تقييم استجابات المؤشرات
البيولوجية ومقارنتها مع معايير التقييم المرجعية ومعايير التقييم البيئي بتحديد ما إذا كانت االستجابات المقيسة عند مستويات
التسبب آثار اًبيولوجية ضارة ،أم عند مستويات يكون فيها حدوث آثار بيولوجية ضارة أمراً محتمالً ،أم عند مستويات يكون من
المرجح فيها حدوث آثار بيولوجية ضارة على المدى البعيد .وفي حالة المؤشرات البيولوجية للتعرض ،فال يمكن سوى تقدير
معايير التقييم المرجعية؛ فيحين أنه من الممكن تحديد كل من معايير التقييم المرجعية ومعايير التقييم البيئي بالنسبة إلى المؤشرات
البيولوجية لآلثار .ومع ذلك ،بخالف تركيزات الملوثات في المصفوفات البيئية ،اليمكن تقييم االستجابات البيولوجية في مقابل
القيم اإلرشادية دون أخذ بعض العوامل في االعتبار ،مثل النوع والجنس وحالة النضج والموسم ودرجة الحرارة.
 .129تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تحديد بعض معايير التقييم المرجعية للمؤشرات البيولوجية الخاصة بالتعرض واآلثار
(التركيز على اإلجهاد ،ونشاط إنزيم أستيلكوليناستراز (،)AChEومعدل تكرار النويات الصغيرة) للبحر المتوسط (بلح البحر)
وتقديمها إلى األطراف المتعاقدة ليتم استخدامها في األغراض اإلرشادية بالبرامج التجريبية .ومع ذلك ،اليمكن تقييم االستجابات
البيولوجية في مقابل القيم اإلرشادية دون النظر بعناية إلى معامالت التشويش .وفي هذا الصدد ،تم تناول مسألة ضمان إجراء
رصد طويل األجل منظم ودقيق للتراكم البيولوجي للملوثات الكيميائية في الكائنات الحية لعدة عقود إلى اآلن .وتعمل استراتيجية
الرصد على الحد من التغير البيئي (مثل شهر أخذ العينات (قبل التبويض) ،وتجميع العينات ،وحساب عوامل الظروف ،وما إلى
ذلك) .أما بالنسبة لآلثار البيولوجية ،فيصعب السيطرة على معامالت التشويش ميدانيا ً ،فضالً عن المزج بينها ،مما يؤثر على
استجابات الكائنات الحية ومشكوكيتها فيما يخص العالقة بين أسباب التلوث وآثاره ،وهي المسألة التي التزال بحاجة إلى
المعالجة.
الرسائل األساسية
.130
•
•

فيما يخص تأثيرات مستوى التلوث بالملوِّ ثات الرئيسية:
ما زالت أدوات رصد اآلثار البيولوجية في طور البحث فيما يخص أساليب الواسمات البيولوجية (بمعنى تقييمات
مشكوكية الطريقة وتقييمات معامالت التشويش) التي تحد من تنفيذ هذه األدوات في شبكات الرصد البحري طويل
األمد.
وقع االختيار على استقرار غشاء اليحلول كطريقة لتحري الوضع العام ،وفحص األسيتيلكولينستيراز كطريقة
لتقييم اآلثار السامة عصبياً ،وفحص تكرار النويات الصغرى كأداة لتقييم التلف الوراثي الخلوي/تلف الدي إن أيه
في الكائنات البحرية ،كواسمات بيولوجية أولية.

فجوات المعرفة
 .131فيما يخص تأثيرات مستوى التلوث بالملوِّ ثات الرئيسية:
• ينبغي أن تتضمن مجاالت التطوير المهمة في البحر األبيض المتوسط على مدى السنوات القليلة التالية :تأكيد القيمة
المضافة لهذه التشكيالت من الواسمات البيولوجية في الرصد البحري طويل األمد كأنظمة "إنذار مبكر"؛ واختبار أدوات
جديدة مثبتة بحثيا ً مثل omics؛ وتنسيق الجودة التحليلية ،وتطوير حزم من معايير التقييم لطرق التقييم الكيميائي
والبيولوجي المتكامل ،واستعراض نطاق برامج رصد اآلثار البيولوجية.
• من خالل هذه اإلجراءات وغيرها ،سيتسنى إعداد برامج رصد موجهة وفعالة مصممة خصيصا ً لتلبية احتياجات المؤشر
المشترك الثامن عشر في إطار تنفيذ برنامج التقييم والرصد المتكاملين وتقييمات الوضع البيئي الجيد.
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•

المؤشر المشترك التاسع عشر :ظهور حاالت التلوث الحادة ومنشؤها (حيثما أمكن) ومداها (على سبيل المثال:
البقع النفطية ،والمنتجات النفطية ،والمواد الخطرة) وتأثيرها في الكائنات الحية المتضررة من هذا التلوث

االستنتاجات
 .132انخفضت معدالت الحوادث عالميا ً وإقليميا ً على الرغم من الزيادة في النقل المالحي ،ويمكن استنتاج أن أثر اإلطار
التنظيمي الدولي الذي أُقر من خالل المنظمة البحرية الدولية وأنشطة التعاون الفني التي ُنفذت على المستوى اإلقليمي شديد
اإليجابية ،وال سيما فيما يتعلق بالوقاية من التلوث العارض .لكن ال يمكن استبعاد المخاطر المرتبطة بنقل النفط والمواد الخطرة
والضارة بالسفن ذات العواقب الضارة المحتملة على الكائنات الحية والنظم اإليكولوجية بالكلية ،وال سيما في المناطق العرضة
للتأثر كالبحر األبيض المتوسط .باإلضافة إلى ذلك فال بد من بذل الجهود لتعزيز الرصد واإلبالغ عن التصريفات غير
المشروعة من السفن.
 .133انخفاض حوادث التلوث على الصعيد العالمي :انخفضت معدالت الحوادث عالميا ً وإقليميا ً على الرغم من الزيادة في
النقل البحري .كما انخفض التلوث العارض الناجم عن النفط والمواد الخطرة والضارة؛ األمر الذي يمكن إرجاعه إلى اعتماد
االتفاقيات البحرية البيئية المعنية بمنع التلوث الناجم عن النفط والمواد الخطرة والضارة وتنفيذها ،باإلضافة إلى التأهب لمواجهة
حوادث التلوث واالستجابة فيحالة وقوعها .في الواقع ،يشير التحليل اإلحصائي إلى وجود عالقة بين الفترة التي وُ ضِ ع فيها
اإلطار التنظيمي للمنظمة البحرية الدولية (في السبعينيات) والسنوات التي بدأ فيها هذا االنخفاض (في الثمانينيات) .ولذا ،يمكن
استنتاج أن أثر اإلطار التنظيمي الدولي الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية ،وأنشطة التعاون الفني التي ُنفذت على المستوى
اإلقليمي شديدا إليجابية ،والسيما فيما يتعلق بالوقاية من التلوث العارض .ومع ذلك ،اليزال التصريف غير المشروع الذي
تمارسه السفن باعثا ً على القلق ،وخصوصا ً في المناطق شبه المغلقة التي تقل فيها قدرة البيئة البحرية على التجدد.
 .134اآلثار طويلة األجل الناجمة عن التلوث بالنفط :من المهم أيضا ً أن يوضع في االعتبار أن تعافي الموائل بعد انسكاب
النفط قد يستغرق مدة تتراوح بين بضع دورات موسمية (فيما يخص العوالق) وحتى عدة سنوات (في غضون سنة إلى ثالث
سنوات بالنسبة للشواطئ الرملية والشواطئ الصخرية المكشوفة؛ وبين سنة إلى  5سنوات بالنسبة للشواطئ الصخرية المحمية؛
وبين  3إلى  5سنوات للمستنقعات المالحة؛ وحتى  10سنوات أو أكثر للسواحل االستوائية).ووفقا ً لالتحاد الدولي ألصحاب
الناقالت لمكافحة التلوث (،)ITOPFعلى الرغم من وجود نقاش كبير حول تعريف "التعافي" والمرحلة التي يمكن فيها اعتبار أن
النظام البيئي قد تعافى ،فإن هناك قبوالً واسع النطاق بأن التباين الطبيعي في النظم البيئية يجعل العودة إلى الظروف كما كانت
تماما ً قبل االنسكاب أمراً غير محتمل .وبدالً من ذلك ،تركز معظم التعريفات التي تتناول مفهوم التعافي على إعادة إنشاء مجتمع
من النباتات والحيوانات يمثل إحدى سمات الموئل ويؤدي وظائفه بشكل طبيعي من حيث التنوع البيولوجي والتكاثر .ولذلك،
وعلى الرغم من التقدم المحرز في الحد من حوادث انسكاب النفط من السفن ،فمن الواضح أن هناك حاجة إلى وجود رصد
مستمر لعمليات التصريف غير المشروعة واآلثار التراكمية ،إلى جانب الرصد المستمر للعواقب العرضية التي تحدث بعد
االنسكاب على الكائنات الحية والنظم البيئية.
الرسائل األساسية
 .135فيما يخص حوادث التلوث الحاد:
• مصادر التلوث المزمنة (التصريفات غير المشروعة) في البيئة البحرية من السفن هي الهدف الرئيسي للحد من التلوث؛
حيث إن االتجاهات فيما يتعلق بالتلوث الحاد (الحوادث) تحت السيطرة وفي تناقص.
فجوات المعرفة
 .136فيما يخص حوادث التلوث الحاد:
• تتعلق المعلومات المجموعة عن طريق تقارير التلوث بوقائع تلوث معينة وليست دائما ً مفيدة أو متوافقة مع
المعلومات المطلوبة لتقييم وضع البيئة البحرية.
• يعتبر االحتفاظ بقاعدة بيانات اإلنذارات والحوادث المتوسطية متطلبا ً أساسيا ً وشرطا ً للقدرة على قياس المؤشر
المشترك التاسع عشر.
• ال يقع على عاتق البلدان التزام بتنفيذ مسوح بيئية للبحر والخطوط الساحلية المتأثرة باالنسكاب .ويحظى التقييم
البيئي الممنهج للخطوط الساحلية فيما بعد االنسكاب اليوم باالعتراف كممارسة "ال بد منها" ،ويمكنه توفير معلومات
حول الكائنات الحية تبعا ً لكل حالة على حدة.
• ال يوجد إال القليل جداً من البيانات المتاحة بخصوص التصريفات غير القانونية من السفن.
• الرصد البيئي واإلبالغ :ينصب محور تركيز اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ومبادئها التوجيهية المتعلقة بمنع
التلوث البحري على رصد امتثال السفن ال على رصد أو قياس حالة البيئة البحرية والساحلية .ويمكن مالحظة
الشيء نفسه فيما يخص التزامات اإلبالغ .ويظل اإلبالغ مطلوبا ً في حالة وقوع حادثة تسبب التلوث أو في حالة
اكتشاف تلوث محظور (تصريفات تشغيلية) .ينعكس هذا المنظور في بروتوكول المنع والطوارئ لسنة .2002
وبالتالي تتعلق المعلومات التي جُمعت بوقائع تلوث معينة وليست دائما ً مفيدة أو متوافقة مع المعلومات المطلوبة
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لتقييم وضع البيئة البحرية.
رصد الحوادث واإلبالغ عنها :هناك زيادة في عدد الحوادث التي يجري اإلبالغ عنها إلى المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط ،وهذا على األرجح
نتيجة تحسن مستوى االمتثال من جانب األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة باإلبالغ عن الضحايا ،على النحو
الذي تقتضيه المادة  9من بروتوكول المنع والطوارئ لسنة  .2002من األهمية القصوى أن تواصل األطراف
المتعاقدة في اتفاقية برشلونة اإلبالغ عن الحوادث بأدق شكل ممكن؛ حيث إنه من األهمية البالغة أن يواصل المركز
اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط االحتفاظ
بقاعدة بيانات اإلنذارات والحوادث المتوسطية لتتبع وقائع التلوث .متطلب أساسي وشرط للقدرة على قياس المؤشر
المشترك التاسع عشر.
التأثير على الكائنات الحية المتأثرة :للسبب المبين أعاله ،ال توجد إال معلومات قليلة عن تأثير وقائع التلوث الناجم
عن الشحن على الكائنات الحية .وعادة ما يُنظر إلى تأثير التلوث الناتج عن السفن من منظور االستجابة (حماية
المناطق والمنشآت الحساسة) .ال يقع على عاتق البلدان التزام بتنفيذ مسوح بيئية للبحر والخطوط الساحلية المتأثرة
باالنسكاب .لكن التقييم البيئي الممنهج للخطوط الساحلية فيما بعد االنسكاب معترف به اليوم كممارسة "ال بد منها"
من حيث تقييم مستوى نظافة المنطقة المتأثرة وأيضا ً من منظور العالج.
التصريفات غير المشروعة من السفن :ال توجد إال معلومات قليلة جداً متاحة بخصوص التصريفات من السفن .وبما
أن هذه عمليات غير المشروعة بطبيعتها (عندما ال تكون ضمن الحدود التي وضعتها االتفاقية الدولية لمنع التلوث
الناجم عن السفن) ،يصعب علينا للغاية الحصول على معلومات عن حدوث االنسكابات ومداها .تتطلب المراقبة
البحرية وسائل وتجهيزات جوية (طائرات ورادارات محمولة جواً وأجهزة اعتيان) أو تكنولوجيا خاصة كاستخدام
صور األقمار االصطناعية .وال يوجد نظام مركزي إقليميا ً لمسح مياه البحر األبيض المتوسط حسب تعريف اتفاقية
برشلونة .وتعتبر منصة  ،CleanSeaNetوهي خدمة أوروبية لرصد انسكابات النفط وكشف السفن باألقمار
االصطناعية ،مورداً جيداً ،لكنه غير متاح من حيث المبدأ إال للدول األعضاء في االتحاد األوروبي.


الملوثات التي تجاوزت الحد األقصى
للملوثات التي اك ُتشِ َفت وعدد
المؤشر المشترك العشرون :المستويات الفعلية
ِّ
ِّ
للمستويات التنظيمية في المأكوالت البحرية الشائعة

االستنتاجات
 .137ال يوجد في الوقت الراهن إال القليل من الدراسات البحثية والتقارير المدفوعة بالسياسات األوروبية (التوجيه المتعلق
بإطار االستراتيجية البحرية) في بعض البلدان المتوسطية التي استقصت انتشار الملوثات في األغذية البحرية من منظور بيئي
(نهج النظام اإليكولوجي تقريباً) التي تتجاوز المستويات التنظيمية القصوى المقررة في المعايير التنظيمية .بوجه عام ومن واقع
الدراسات المتاحة ،ال توجد شواغل كبيرة أو مستويات بالغة االرتفاع لوحظت في هذه الدراسات البحثية الحديثة التي أعدها
مؤلفون مختلفون ،ولم يتم التوصل بعد إلى تأكيد استناداً إلى االتجاهات الزمنية.
 .138من أجل التقييمات المستقبلية في إطار هذا المؤشر ،حددت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط-الفاو
مناطق في البحر األبيض المتوسط (المنطقة  37وأقسامها الفرعية) ،يمكن اختيارها وتقييمه اضمن استراتيجيات وطنية مختلفة،
على الرغم من أنها متسقة على النطاق اإلقليمي ،وذلك لتقدير الملوِّ ثات في األنواع التجارية من أجل تقييم المؤشر  CI20في ظل
برنامج التقييم والرصد المتكاملين ( .)IMAPوقد أظهرت دراسة حديثة أجريت على أسماك التونة في مناطق الفاو بالبحر
األبيض المتوسط ،وجود بقايا المركبات ثنائية الفينيل المتعدد الكلور ( )PCBsوالمركبات ثنائية الفينيل متعددة البروم
ً
مقارنة بالتقييمات
( .)PBDEsوانتهت الدراسة إلى أن منطقة المتوسط تتضمن أعلى مستويات من هذه المركبات الكيميائية
األخرى في مناطق الفاو على مستوى العالم (تشيسا وآخرون.)2016 ،
الرسائل األساسية
.139
•
•
•

فيما يخص المستويات الحادة من الملوِّ ثات:
مجموعات البيانات المنتظمة غير متاحة إلجراء تقييم للمؤشر المشترك العشرين.
ُدرس وجود الملوثات الكيميائية في السمك والمحاريات وسيناريوهات االستهالك المحتملة فيما يخص المجموعات في
أماكن مختلفة ،من ضمنها بعض المناطق المحددة بمعرفة الفاو في البحر األبيض المتوسط فيما يخص عدداً من
الملوثات القديمة والناشئة ضمن الدراسات البحثية.
اس ُتهدفت األنواع البحرية المفتوحة والتي تعيش في األعماق وفي القاع وبُحثت لتقييم الوضع البيئي الجيد من حيث
التلوث المحتمل لألغذية البحرية ولتأمل الحالة الصحية للنظام اإليكولوجي البحري

فجوات المعرفة
 .140فيما يخص المستويات الحادة من الملوِّ ثات:
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تعتبر المعلومات الدورية المطلوبة لتقييم هذا المؤشر معدومة بشكل واضح على نطاق إقليمي (المعلومات القابلة
للمقارنة والمضمونة الجودة تقريباً) ،وعلى النطاق دون اإلقليمي إلى حد ما لكي يكون بمقدورنا إجراء تقييم كامل.
ستحتاج بروتوكوالت الرصد وال ُّنهج المستندة إلى المخاطر واالختبار التحليلي ومنهجيات التقييم إلى مزيد من
التطوير مع التركيز على التنسيق بين األطراف المتعاقدة .سيكون االتصال بالسلطات الوطنية المعنية بالسالمة
الغذائية ،المنظمات البحثية و/أو الوكاالت البيئية ضرورياً.

المؤشر المشترك الحادي والعشرون :النسبة المئوية لقياسات تركيز المكورات المعوية ضمن المقاييس القائمة

االستنتاجات
 .141كان تنفيذ التدابير (مثالً :محطات معالجة مياه الصرف) للحد من التلوث الغائطي في المياه الساحلية ،ضمن أمور
أخرى ،قصة نجاح في البحر األبيض المتوسط من خالل خطة عمل البحر األبيض المتوسط التابعة لألمم المتحدة .وقد برهن
تعميم تطهير المياه الساحلية المحلية في عدد من البلدان خالل العقد الماضي على منافع تنفيذ بروتوكول حماية البحر األبيض
المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة برية والتدابير البيئية للحد من التلوث ،مع أنه ما زالت هناك حاجة إلى القيام ببعض
التحسينات.
الرسائل األساسية
 .142فيما يخص تركيز المكورات المعوية:
• هناك حاجة إلى اتجاه متزايد في القياسات لكي يكون بمقدورنا التحقق من مطابقة مستويات المكورات المعوية
للمعايير الموضوعة لتحقيق الوضع البيئي الجيد في ظل المؤشر المشترك الحادي والعشرين.
فجوات المعرفة
 .143فيما يخص تركيز المكورات المعوية:
• يُعتبر االفتقار إلى مجموعات بيانات حديثة حول التلوث الميكروبيولوجي في البحر األبيض المتوسط المقدَّمة إلى
أمانة خطة عمل البحر األبيض المتوسط الفجوة الرئيسية الحالية والشاغل اآلن لكي يكون بمقدورنا رصد التقدم
المستقبلي في ظل المؤشر المشترك
 .144الهدف اإليكولوجي العاشر المعني بالقمامة البحرية يهدف إلى التقييم للتأكد من عدم تأثير القمامة البحرية سلبيا ً على
البيئة الساحلية والبحرية ويتضمن مؤشرين مشتركين:
•

المؤشر المشترك الثاني والعشرون :االتجاهات من حيث كمية القمامة المنجرفة إلى الشاطئ و /أو المترسبة على
الخطوط الساحلية

االستنتاجات
 .145بإمكان معرفة كميات القمامة البحرية التي يتم العثور عليها جانحة على الشواطئ مساعدتنا على تقييم الضرر
المحتمل على البيئة ،وسيعزز أيضا ً معرفتنا بالمصادر (مركز البحوث المشترك  .)2013توجد في الوقت الراهن بيانات
محدودة وتفاوت مكاني كبير فيما يخص كميات القمامة البحرية وتكوينها على نحو يعكس مختلف الخصائص على امتداد
الخطوط الساحلية للبحر األبيض المتوسط.
 .146لكن الدراسات الحالية تشير إلى أن األنواع الرئيسية من القمامة الشاطئية برية المصدر ،حيث تأتي من سوء
ممارسات إدارة النفايات ،واألنشطة الترويحية والسياحية ،والسلع المنزلية والنفايات ذات الصلة بالتدخين (الجدول  .)4يصعب
في الوقت الراهن أن نتوصل إلى استنتاجات بخصوص الزيادة أو النقص الكليين في القمامة البحرية في البحر األبيض المتوسط
(برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسطُ .)2015 ،تظهر تقييمات تكوين القمامة الشاطئية في مختلف
مناطق البحر األبيض المتوسط أن منتجات البوليمرات التركيبية (القوارير ،األكياس ،األغطية ،شباك الصيد ،والقطع الصغيرة
من البالستيك غير المميز والبوليسيترين) تشكل أكبر نسبة من التلوث الكلي بالقمامة البحرية.
 .147تتزايد كمية النفايات البحرية الناتجة عن األنشطة الترفيهية/السياحية زيادة كبيرة خالل موسم السياحة وبعده .كما يبدو
ً
عامة تمثل مشكلة كبيرة في البحر األبيض المتوسط ،حسبما تشير عدة دراسات استقصائية (برنامج
أن النفايات المتعلقة بالتدخين
ً
األمم المتحدة للبيئة.)2009 ،ف وفقا لتحليل البيانات المجمعة ،كانت األنشطة الشاطئية والترفيهية المصدر الرئيسي للقمامة كل
عام خالل العِقد الماضي ،إلى أن تجاوزتها النفايات المتعلقة بالتدخين (برنامج األمم المتحدة للبيئة .)2011 ،إضافة إلى ذلك ،تعد
صناعة صيد األسماك مصدراً رئيسيا ً لها ،فضالً عن صناعة النقل البحري ،وخاصة قبالة الساحل اإلفريقي (برنامج األمم
المتحدة للبيئة.)2013 ،
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 .148قد توفر دراسات الحالة الوطنية معلومات أكثر تفصيالً عن القيود المحلية والعوامل الفعالة المتعلقة بتوزيع القمامة
البحرية .كما ستقدم البيانات الوطنية المستمدة من برامج الرصد الوطنية المعنية بالقمامة البحرية صورة أفضل عن القمامة
البحرية على الشواطئ .وتجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي إبالغ مجموعات المتطوعين بضرورة تقديم بيانات بحثية موحدة ألغراض
إحصائية .وعادة ما تقيم المنظمات غير الحكومية أنشطة التنظيف بهدف زيادة الوعي وليس جمع البيانات ،وينبغي على برامج
التنظيف زيادة المعرفة العامة باألهمية العلمية للمعلومات ومشاركتها.
 .149هناك قيود معينة على النتائج المتعلقة بالقمامة البحرية على الشواطئ في البحر األبيض المتوسط .وحسب ما تم ذكره
حتى اآلن ،فإن األطراف المتعاقدة ال تقدم بيانات رسمية عن النفايات البحرية إلى األمانة العامة نتيجة برامج الرصد الوطنية .أما
العناصر األصغر حجما ً ،فهي غير مشمولة في معظم الحاالت ضمن قائمة عناصر حمالت التنظيف؛ وبالتالي ،ال تعكس هذه
النتائج على اإلطالق وجود بقايا أصغر ،أي القمامة الصغيرة الموجودة على طول شواطئ البحر األبيض المتوسط.
 .150ومع ذلك ،تم إبداء مالحظات مثيرة لالهتمام حول انتشار عناصر القمامة البحرية األخف وزنا ً في البحر األبيض
المتوسط (المواد البالستيكية واأللومنيوم والقمامة المتعلقة بالتدخين) ،مقارنة بالعناصر األثقل التي تتراوح بين االستخدام
األساسي (الزجاجات والعلب ،انظر الشكل  )3أو القمامة البحرية التي تنشأ من أنشطة اإللقاء (األجهزة المنزلية ومواد البناء
واإلطارات ،وما إلى ذلك) .ويمكن عزو ذلك إلى كفاءة اإلجراءات الوقائية (سهولة الجمع وإعادة التدوير وتبني و/أو تطبيق
تشريعات أشد صرامة فيما يتعلق بأنشطة اإللقاء ،وما إلى ذلك) المتبعة مع العناصر األكبر حجما ً وصعوبة إدارة المدخالت
الواردة من مصادر ،مثل عامة الجمهور.
الرسائل األساسية
.151

فيما يخص االتجاهات من حيث كمية القمامة المنجرفة إلى الشاطئ و/أو المترسبة على الخطوط الساحلية:
• توجد معلومات عن القمامة البحرية الشاطئية ،لكن الصورة ما زالت مجزأة ومقصورة جغرافيا ً على الجزء
الشمالي من البحر األبيض المتوسط.
• المواد البالستيكية هي المكونات الرئيسية ،مع تصدُّر أعقاب السجائر وعبوات المأكوالت واألكياس البالستيكية
قائمة أصناف القمامة البحرية.
• المصادر البرية غالبة ،لكن يجب بيانها بشكل أكثر تحديداً .تؤثر السياحة تأثيراً مباشراً على توليد القمامة
البحرية على الشواطئ.
• هناك حاجة ملحة إلى إعداد برنامج التقييم والرصد المتكاملين للبحر األبيض المتوسط وتنفيذه فيما يتعلق
بالمؤشر المشترك الثاني والعشرين ،مع تقديم البيانات ذات العالقة إلى األمانة على المستوى الوطني.

فجوات المعرفة
.152

•

فيما يخص االتجاهات من حيث كمية القمامة المنجرفة إلى الشاطئ و/أو المترسبة على الخطوط الساحلية:
• هناك حاجة إلى مواصلة تعزيز المعلومات عن توزيع وكميات وتعيين مصادر القمامة البحرية فيما يخص
القمامة البحرية الشاطئية .تعتبر المعلومات والبيانات غير متسقة في الوقت الراهن فيما يخص البحر
األبيض المتوسط.
• وفي هذا الصدد ،ينبغي تشجيع استراتيجيات الرصد على المستوى اإلقليمي استناداً إلى طرق الرصد
والتقييم المنسقة والموحدة قياسياً.
• ال بد من رسم خرائط للخطوط الساحلية والسواحل على نطاق الحوض في مواضع تراكم القمامة البحرية.
• يجب تقييم التراكمات وتدفقات القمامة الجانحة مقرونة بمعلومات عن األحمال ذات العالقة والربط بينها
وبين مصادرها المعينة.
• ينبغي زيادة الجهود إلشراك المواطنين وإحاطتهم علما ً بالجوانب واآلثار المعينة للقمامة البحرية التي يتم
العثور عليها جانحة على الشواطئ ،بجانب إيجاد مواطنين مسؤولين (سلوك مسؤول من حيث االستهالك
وإلقاء القمامة).
ً
• ينبغي تنظيم حملة منسقة لتنظيف الشواطئ على نطاق الحوض استنادا إلى بروتوكول علمي لكي نتمكن من
جمع المعلومات العلمية ذات العالقة.

المؤشر المشترك الثالث والعشرون :االتجاهات من حيث كمية القمامة في العمود المائي بما يتضمن الدقائق
البالستيكية وعلى قاع البحر

االستنتاجات
 .153يعتبر البالستيك المكون الرئيسي للقمامة البحرية العائمة وأيضا ً القابعة في قاع البحر األبيض المتوسط ،بداية من
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المياه الضحلة ومروراً بالجرف القاري وانتهاء بالسهول السحيقة في األعماق .بخصوص القمامة البحرية (العائمة والمستقرة في
قاع البحر) المتراكمة في حوض البحر األبيض المتوسط ،ال يمكن التوصل إلى استنتاج موثوق في الوقت الراهن .ولعل
الهيدروديناميكا والجيومورفولوجيا تحابي الدوران المستمر .ينبغي تشجيع إجراء المزيد من الدراسات المتسقة والمترابطة
والمتشابكة للحصول على صورة أدق على نطاق الحوض .وتعتبر قابلية مقارنة الدراسات الحالية والمستقبلية على ما يبدو نقطة
أساسية نحو تقييم متكامل على نطاق الحوض .البحر األبيض المتوسط متأثر بشدة بالقمامة البحرية العائمة ،مما يتمخض عن
تركيزات مشابهة لما نراه في الدوامات المائية شبه المدارية الخمس .عالوة على ذلك يبدو أن قاع البحر هو البالوعة الشاملة
النهائية لمعظم أصناف القمامة البحرية بكثافات تتراوح من  0إلى أكثر من  7700قطعة في كل كيلومتر مربع واحد .وعتبر
أخاديد البحر العميق مثار انشغال بخاصة؛ حيث إنها تعمل كممر لنقل القمامة البحرية إلى البحر العميق .كما هو الحال في أي
من حاالت القمامة البحرية األخرى ،تعتبر األنشطة البشرية (الصيد ،والتنمية الحضرية ،والسياحة) مسؤولة في المقام األول
عن ازدياد وفرة أصناف القمامة البحرية في البحر األبيض المتوسط.
 .154توجد القمامة البحرية والمواد البالستيكية بشكل أساسي في حوض البحر األبيض المتوسط بدءاً من المياه الضحلة
والجرف القاري وحتى السهول السحيقة في جميع األقسام واألحواض البحرية المختلفة ،مما يعد مشكلة هامة للبيئة البحرية.
ولسوء الحظ ،ال نملك حتى اآلن صورة واضحة عن مناطق البحر األبيض المتوسط التي يكثر فيها تراكم القمامة البحرية والمواد
البالستيكية رغم محاولة العديد من الدراسات الجارية تقديم صورة أوضح .ومن المؤكد أن شرق البحر المتوسط هو أقل المناطق
الخاضعة للدراسة من بين األقسام الثالثة (الغربي واألوسط والشرقي).
 .155يتسم البحر األبيض المتوسط بخصوصية شديدة؛ حيث ال يشتمل على أي مناطق تتراكم فيها القمامة البحرية بشكل
دائم ،ولكنه في حالة دوران مستمر .وتعد الصورة مجتزأة ،إذ ال تتوفر المعلومات إال من خالل الدراسات غير المتكررة ،وهذا ال
يكفي الستخالص نتائج آمنة أو حتى لتقييم الوضع جزئيا ً .باإلضافة إلى ذلك ،ال تتوفر معلومات عن القمامة البحرية العائمة أو
الغارقة في قاع البحر إال للجزء الشمالي من البحر األبيض المتوسط .وبالجمع بين النقطتين األخيرتين ،يكون من المستحيل تقريبا ً
تقييم القمامة البحرية العائمة والغارقة في قاع البحر على النطاق اإلقليمي.
 .156القمامة البحرية العائمة :بمجرد دخول القمامة العائمة إلى البيئة البحرية ،فقد تؤدي الخصائص الجغرافية المائية
للحوض البحر يدوراً هاما ً في نقل تلك القمامة وتراكمها وتوزيعها .فالمياه السطحية للمحيط األطلنطي تدخل إلى البحر األبيض
المتوسط عبر مضيق جبل طارق وتدور عكس اتجاه عقارب الساعة في الحوض الجزائري – البروفنسي بأكمل هو تشكل ما
يسمى بالتيار الجزائري ،الذي يتدفق حتى قناة سردينيا وغالبا ً ما يؤدي إلى توليد سلسلة من الدوامات عكس اإلعصارية يتراوح
قطرها بين  50إلى  100كيلومتر في الحوض األوسط (برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط.)2015 ،
وعلى الرغم من عدم ديمومة هذه السمات متوسطة النطاق ،فبإمكانها أن تعمل بمثابة مناطق احتجاز للقمامة العائمة ،وأن تساعد
في تفسير الكثافة العالية للقمامة الموجودة في وسط الحوض الجزائري على بعد حوالي  80ميالً بحريا ً من أقرب شاطئ .وبالنسبة
للجزء الجنوبي من البحر األدرياتي ،فينبغي مالحظة أن نحو ثلث متوسط إجمالي تصريف األنهار السنوي في حوض البحر
األبيض المتوسط بأكمله يتدفق إلى هذا الحوض ،وال سيما من نهر "بو" في الحوض الشمالي واألنهار األلبانية (برنامج األمم
المتحدة للبيئة.)2012 ،
 .157ترتبط أعلى الكثافات الموجودة في البحر األدرياتي وعلى امتداد الساحل الشمالي الغربي إلفريقيا ببعضأ على الكثافات
السكانية الساحلية في حوض البحر األبيض المتوسط بأكمله (برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط،
 .)2015ويعيش على طول شواطئ البحر األدرياتي أكثر من  3.5ماليين نسمة ،وهم يعدُّون – جنبا ً إلى جنب مع مصايد
األسماك والسياحة – أهم مصادر القمامة البحرية العائمة في المنطقة .باإلضافة إلى ذلك ،تميل الدوامات اإلعصارية الكبيرة التي
يشهدها وسط وجنوب البحر األدرياتي (سواريا وآلياني )2014 ،إلى احتجاز القمامة البحرية العائمة في منتصف الحوض .وهذا
هو الحال أيضا ً في الجزء الشمالي الشرقي من بحر إيجة ،حيث تكون كثافات القمامة العائمة أعلى بسبب المياه الدائرة والتبادالت
المائية بين البحر األسود والبحر األبيض المتوسط.
 .158يشكل السكان الساحليون عنصراً مهما ً أيضا ً بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا بشكل خاص ،ولديها أيضا ً أعلى معدالت نمو
في الكثافة السكانية الساحلية ،بما في ذلك الكثافة السياحية .على سبيل المثال ،ازداد عدد السكان الساحليين في الجزائر بنسبة
 %112خالل السنوات الثالثين الماضية ،وهي تش ّكل حاليا ً واحدة من أكثر السواحل كثافة سكانية في الحوض بأكمله (برنامج
األمم المتحدة للبيئة .)2009 ،باإلضافة إلى ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أنه لمتتم إقامة مرافق إعادة تدوير مناسبة في بعض البلدان
بشكل كامل بعد ،وأن تكلفة التخلص الصحيح من النفايات الصلبة التزال تتجاوز القدرات المالية لتلك البلدان في كثير من األحيان
(برنامج األمم المتحدة للبيئة .)2009 ،وقد أوضح كل من سواريا وألياني ( )2014أن %78من جميع األجسام المرئية منشأها
بشري ،وأن %95.6منها مشتقات بتروكيماوية (مثال لمواد المصنوعة من البالستيك والستايروفوم) .وبعد ذلك ،قيّم المؤلفان عدد
عناصر النفايات الكبيرة التي تطفو على سطح حوض البحر األبيض المتوسط بأكمله بأن هي بلغ أكثر من  62مليون عنصر.
 .159بالنسبة للنفايات البشرية المتراكمة في الدوامات المحيطية ومناطق االلتقاء ،فإن وجود مناطق تراكم قمامة بحرية
عائمة هو فرضية محفزة ،حيث تم مؤخراً دعم وجود تلك المناطق (مانزوي وآخرون .)2015 ،وفي هذا الصدد ،ينبغي دراسة
وجود واحد أو أكثر من "بقع قمامة البحر األبيض المتوسط" بمزيد من التفصيل ،نظراً لعدم وجود هياكل هيدروديناميكية دائمة
في البحر المتوسط حيث قد يكون للعوامل الدافعة المحلية تأثير أكبر على توزيع القمامة (اللجنة الدولية لالستكشاف العلمي للبحر
األبيض المتوسط.)2014 ،
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 .160القمامة البحرية الغارقة بقاع البحر :ربما يكون قاع البحار هو المستقر العالمي األخير لمعظم النفايات البحرية ،وهناك
عدة مناطق في البحر األبيض المتوسط سجلت فيها القمامة البحرية كثافات تتجاوز  1000عنصر/كم( 2مثل خليج ليونو الساحل
الكتالونيو ساحل مورسية وكورسيكاو خليج سارونيكوسو ساحل أنطاليا).ومع ذلك ،فإن البيانات طويلة األجل عن البحر األبيض
المتوسط نادرة .فكثافة القمامة التي تجمعت في قاع البحر بين  1994و 2014في خليج األسود (فرنسا) ال تظهر بوضوح أي
اتجاهات هامة فيما يتعلق بتغيرات كميات النفايات البحرية (جالجاني .)2015 ،مثال آخر على ذلك ،اليونان (خليج باتراسو خليج
إشينادس)،على الرغم من أن الزيادة في نسبة النفايات البحرية من البالستيك تبدو مستقرة على مر السنين .في البيئات البحرية
األكثر عمقا ً ،الحظ جالجاني وآخرون( )2000انخفاض تلوث أعماق البحار مع مرور الوقت قبالة الساحل األوروبي ،مع وجود
اختالف كبير في توزيع القمامة وتراكمها باألخاديد المغمورة.
 .161تعتمد وفرة القمامة البالستيكية بشكل كبير على الموقع ،حيث تتراوح القيم المتوسطة من  0إلى أكثر من 7700
عنصر في كل كيلومتر مربع .وتظهر مواقع البحر األبيض المتوسط أعلى كثافة ،وذلك بسبب مجموعة من العوامل ،وهي
السواحل المأهولة بالسكان ،والمالحة الساحلية ،وتدفقات المد والجزر المحدودة ،وانغالق الحوض المصحوب بتبادالت مائية
محدودة تقتصر على جبل طارق .وبصفة عامة ،تصبح قمامة القاع محصورة في المناطق ذات الدوران المنخفض ،حيث تتراكم
الرواسب.
 .162ركزت دراسات قليلة فحسب على القمامة الموجودة في أعماق تزيد عن  500متر بالبحر األبيض المتوسط (جاليل،
1995؛ جالجاني وآخرون2004 ،2000 ،1996 ،؛ فام وآخرون2014 ،؛ راميريز -لودرا وآخرون .)2013 ،وقد تعمل
األخاديد المغمورة كممر لنقل القمامة البحرية إلى أعماق البحار .كما توجد كثافة أعلى بالقاع في مناطق معينة ،مثل حول
الصخور وحطام السفن ،وفي المنخفضات والقنوات .وفي بعض المناطق ،تنقل حركة المياه المحلية القمامة بعيداً عن الساحل
لتتراكم في مناطق عالية الترسب .كما يمكن للدلتا البعيدة لألنهار أن تتدفق إلى المياه العميقة ،مما ينشئ مناطق عالية التراكم.
 .163تسهم مجموعة واسعة من األنشطة البشرية ،مثل صيد األسماك والتنمية الحضرية والسياحة ،في هذه األنماط من
توزيع القمامة في قاع البحار .وتتنشر نفايات الصيد ،بما في ذلك الشباك الشبحية ،في مناطق الصيد التجارية ويمكن أن تشكل
نسبة كبيرة من إجمالي النفايات .وتشير التقديرات إلى انتشار  640000طن من الشباك الشبحية بشكل عام في المحيطات
العالمية ،وتمثل  %10من جميع النفايات البحرية (برنامج األمم المتحدة للبيئة .)2009 ،وبشكل عام ،تشكل اتجاهات التراكم في
أعماق البحار مصدر قلق خاصا ً ،حيث إن طول عمر المواد البالستيكية يزداد في المياه العميقة وتتحلل معظم البوليمرات ببطء
في المناطق الخالية من الضوء التي ينخفض فيها مستوى األكسجين.
الرسائل األساسية
 .164فيما يخص االتجاهات من حيث كمية القمامة في العمود المائي:
• أشارت التقارير إلى وفرة القمامة العائمة في البحر األبيض المتوسط بكميات يزيد قياسها عن  2سم وتتراوح كثافتها
من  0إلى  600قطعة في كل كيلومتر مربع واحد (آلياني وآخرون2003 ،؛ برنامج األمم المتحدة للبيئة2009 ،؛
توبكو وآخرون2010 ،؛ جيرياغني وآخرون2011 ،؛ سواريا وآلياني.)2015 ،
• يذكر تقرير تقييم القمامة البحرية برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط  2015أن حوالي
 0.5مليار قطعة قمامة تقبح حاليا ً في قاع البحر األبيض المتوسط .عالوة على ذلك ،هناك تباين كبير في وفرة
أصناف القمامة البحرية المستقرة في قاع البحر ،حيث تتراوح من  0إلى أكثر من  7700قطعة في كل كيلومتر
مربع واحد تبعا ً لمنطقة الدراسة.
•
•

لكن المعلومات عن القمامة البحرية العائمة والمستقرة في قاع البحر األبيض المتوسط مج ّزأة ومقصورة مكانيا ً
بشكل رئيسي على الجزء الشمالي منه .وحتى اآلن ال يمكن التوصل إلى استنتاجات على نطاق الحوض،
والمعلومات ليست متاحة إال على مستوى محلي.
هناك مناطق كثيرة تحتوي على كثافات كبيرة من القمامة البحرية ،التي تتراوح من  0إلى أكثر من  7700قطعة في
كل كيلومتر مربع تبعا ً لمنطقة الدراسة .يعتبر البالستيك المكون الرئيسي في القمامة البحرية ،حيث يوجد على نطاق
واسع في الجرف القاري بالبحر األبيض المتوسط ،مستحوذاً على ما يصل إلى  %80و %90من أصناف القمامة
البحرية المسجلة.

فجوات المعرفة
 .165فيما يخص االتجاهات من حيث كمية القمامة في العمود المائي:
• صار البحث والرصد حاسمي األهمية للبحر األبيض المتوسط ،حيث تعاني المعلومات من عدم االتساق .استعرض
برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط  -البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة
البحر األبيض المتوسط ( ،)2013والتوجيه المتعلق بإطار االستراتيجية البحرية (غالغاني وآخرون،)2011 ،
ومشروع  STAGESاألوروبي ( ،)http://www.stagesproject.euواللجنة الدولية لالستكشاف العلمي للبحر
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•

•

•

•
•

األبيض المتوسط ( ،)2014مؤخراً الفجوات واالحتياجات البحثية إلى المعرفة والرصد وإدارة القمامة البحرية.
ويتطلب هذا تعاونا ً علميا ً بين األطراف المعنية قبل تدابير الخفض نظراً لتعقيد القضايا.
تتفاوت معدالت التراكم تفاوتا ً واسعا ً في البحر األبيض المتوسط وتخضع لعوامل من قبيل األنشطة الحضرية
المجاورة واالستخدامات الشاطئية والساحلية والرياح والتيارات ومناطق التراكم .وما زالت هناك حاجة إلى معلومات
أساسية إضافية قبل أن يتسنى إعطاء تقييم شامل دقيق للقمامة .عالوة على ذلك ،فإن البيانات المتاحة محصورة
جغرافيا ً في الجزء الشمالي من البحر األبيض المتوسط.
وفيما يخص هذا الجزء ،يمكن الحصول على معلومات أكثر قيمة وقابلية للمقارنة بالتوحيد القياسي للنهج المستخدمة.
ومن حيث التوزيع والكميات ،يُعتبر التعريف (الحجم والنوع واألثر المحتمل) ،وتقييم مناطق التراكم (الخلجان المغلقة
والدوامات واألخاديد ومناطق معينة من البحر العميق) ،واكتشاف مصادر القمامة (األنهار ،المدخالت المنتشرة)،
الخطوات الضرورية التي ستم ّكن من تطوير نظم معلومات جغرافية ورسم الخرائط لتحديد مواضع البؤر الساخنة.
من الجوانب المهمة للبحوث المعنية بالقمامة التي يلزم تأكيدها تقييم الصالت بين العوامل الهيدروديناميكية؛ فسيتيح
هذا فهما ً أدق لديناميات النقل ومناطق التراكم .ويجب أن نأخذ في اعتبارنا مواصلة تطوير وتحسين أدوات النمذجة
لتقييم وتعيين مصادر القمامة في البيئة البحرية ومصيرها على السواء .وينبغي أن تحدد النماذج الشاملة المناطق
المصدرية ذات االهتمام ومناطق التراكم ،وينبغي إطالق عمليات محاكاة لمسار الرجوع في تلك المواقع التي ُتجمع
فيها بيانات الرصد.
وفيما يخص الرصد ،يوجد غالبا ً افتقار إلى المعلومات الالزمة لتقرير استراتيجية االعتيان المثلى والعدد المطلوب من
التكرارات في الزمان والمكان .عالوة على ذلك ،فإن قابلية مقارنة البيانات المتاحة تظل مقيدة بشدة ،وال سيما فيما
يخص مختلف فئات األحجام وإجراءات االعتيان والقيم المرجعية.
ً
تتسم البيانات المتاحة عن القمامة البحرية العائمة والمستقرة في القاع بعدم االتساق وهي محصورة جغرافيا في مناطق
قليلة فقط من البحر األبيض المتوسط .باإلضافة إلى ذلك ،فإن االفتقار إلى بيانات تقييم طويلة األجل يجعل تقييم
اتجاهات السنوات صعبا ً للغاية .يجب أيضا ً تعيين المصادر وربطها بمساهمة القمامة الكبيرة والصغيرة .عالوة على
ذلك ينبغي أن يتم رصد وتقييم القمامة البحرية بطريقة متسقة ،وذلك استناداً إلى بروتوكوالت مشتركة وطرق موحدة
قياسياً ،مما يؤدي إلى نتائج قابلة للمقارنة على نطاق الحوض .هناك افتقار إلى ممارسات اإلدارة الفعالة أيضاً ،مما
يتطلب إرادة قوية على صعيد السياسات وانخراطا ً مجتمعياً .ينبغي أيضا تشجيع مزيد من العمل بغية تعيين مصادر
القمامة البحرية على نحو أدق .كما يعتبر التعاون والتآزر بين الشركاء الرئيسيين في مكافحة القمامة البحرية في
المنطقة بإجراءات مشتركة ذات أولوية مهما ً أيضاً.
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ب)

التوصيات الخاصة بمتابعة تنفيذ خارطة طريق نهج النظام اإليكولوجي

تنفيذ برنامج التقييم والرصد المتكاملين على المستوى الوطني ومتى اقتضى األمر على المستوى دون اإلقليمي
 .1ينبغي تعزيز تنفيذ برنامج الرصد والتقييم المتكاملين على المستوى الوطني من خالل استخراج بيانات محددة مستمدة من عملية
تنفيذ برنامج التقييم والرصد المتكاملين الوطني المُحدّث.
 .2يجب على األطراف المتعاقدة تحسين إبالغها الدوري إلى نظام  InfoMAPبحيث يكون نظاما ً كامالً وفاعالً يشتمل على
بيانات مضمونة الجودة وقابلة للمقارنة وطنية بتنسيقات مشتركة محددة ،بغية الحصول على منتجات تقييم مستقبلية أكثر اكتماالً
(تقرير وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط لسنة .)2023
 .3تحتاج األطراف المتعاقدة إلى التأكد من توفير الموارد الكافية لخبرائها (وخصوصا الوقت) والتكليف بالمساهمة في إعداد تقرير
وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط لسنة  ،2023بما في ذلك تقييم البيانات وتفسيرها في سبيل إنشاء تقييمات إقليمية ودون
إقليمية للمؤشرات المشتركة.

نحو تقرير وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط لسنة  2023المستند كليا إلى البيانات :سد فجوة البيانات
 .4إقراراً باالستنتاجات واالحتياجات والفجوات التي عُينت في تقرير وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط لسنة  ،2017يوصى
بالتوجيهات التالية:
توجيهات عامة
 تنسيق طرق الرصد والتقييم وتوحيدها قياسياً.
 تحسين توفر وضمان سلسلة زمنية طويلة من البيانات مضمونة الجودة لرصد االتجاهات فيوضع البيئة البحرية.
 تحسين توفّر مجموعات البيانات المتزامنة لتقييم حالة البيئة البحرية ،بما في ذلك استخدام البيانات المخزنة في قواعد
البيانات األخرى التي تساهم فيها بعض البلدان المتوسطية بانتظام.
 تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات بغرض تحسين المعرفة عن البيئة البحرية في البحر األبيض المتوسط وضمان تفعيل
نظام  Info-MAPوترقيته باستمرار ،وذلك الستيعاب البيانات المقدمة فيما يخص كافة المؤشرات المشتركة لبرنامج
التقييم والرصد المتكاملين.
التنوع البيولوجي
 تحسين المعرفة بمدى توزيع الموائل ونطاقها وحالتها ،باإلضافة إلى الضغوط المؤثرة عليها ،وعلى توزيعها المكاني،
والتأثيرات التراكمية المحتملة ،مما يؤدي إلى إجراء تقييمات هيكلية قائمة على البيانات للحالة البيئية للموائل البحرية في
البحر األبيض المتوسط.
 تحديد الحالة المرجعية للموائل واألنواع ،باإلضافة إلى القيمة الحدّية المستهدفة على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية.
 تحسين المعلومات عن التوزيع ووفرة المجموعات والخصائص الديمغرافية لألنواع الرئيسية (الطيور والثدييات
والزواحف واألسماك ورأسيات القدم البحرية) وعن حالة موائلها ،باإلضافة إلى الضغوط المؤثرة عليها ،مما يؤدي إلى
إجراء تقييمات هيكليةقائمةعلىالبياناتللحالةالبيئيةللموائاللبحريةفيالبحراألبيضالمتوسط.
 العمل على زيادة تحسين معايير التقييم ،عندما يكون مجدياً ،لتلك الموائل واألنواع ،وذلك استناداً إلى توفر البيانات
المالئمة.
 وضع خارطة طريق محددة ،بما يتماشى مع القرار  ،IG20/4لتناقشها مجموعة المراسلة حول الرصد في البحر األبيض
المتوسط ( ،)CORMONsبشأن كيفية مواصلة وضع األهداف اإليكولوجية ،وهي ال تشكل في الوقت الحالي جزءا من
برنامج التقييم والرصد المتكاملين ( ،)IMAPتحديدا الهدف اإليكولوجي الرابع "الشبكات الغذائية" والهدف اإليكولوجي
السادس "سالمة قاع البحر".
 التقدير األدق للوفرة ومعدالت التكاثر لألنواع غير األصيلة الجديدة والتوزيع ،حيثما أمكن ،أو وجود األنواع الغازية
الغريبة ،وذلك من خالل إعداد الرصد المكرس وف ًقا لالحتماالت والموارد الموجودة.
 تقديم استنتاجات دقيقة فيما يخص تأثيرات األنواع غير األصلية ،استنادا إلى التجارب أو النمذجة اإليكولوجية.
الساحل والجغرافيا المائية
 تعزيز القدرات البشرية والفنية لرصد وتقييم الساحل والجغرافيا المائية.
 سد الفجوات العلمية والمعرفية (مثالً :آثار التغيرات الجغرافية المائية على الموائل).
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مواصلة تطوير المؤشر المعني بالتغير في استخدام األراضي بغرض تضمينه في قائمة المؤشرات المشتركة.

التلوث والقمامة
 استعراض نطاق برامج رصد اآلثار البيولوجية وتأكيد القيمة المضافة للواسمات البيولوجية في الرصد البحري طويل
األمد كأنظمة "إنذار مبكر".
 مواصلة وضع بروتوكوالت رصد منسقة و ُنهج مستندة إلى المخاطر واختبارات تحليلية ومنهجيات تقييم لرصد مستويات
الملوثات في األغذية البحرية الشائعة االستهالك.
 اختبار أدوات جديدة مثبتة بحثيا ً لرصد اآلثار السامة.
 وضع معايير منسقة على مستوى المنطقة للحالة المرجعية والقيم الحدّية/الحدود فيما يخص المغذيات الرئيسية في العمود
المائي ،مع األخذ في االعتبار المعايير المتاحة للمياه الساحلية.
 وضع معايير تقييم لطرق التقييم الكيميائي والبيولوجي المتكامل.
 مواصلة العمل المعني بالضوضاء تحت المائية وتأثيرها على األنواع الحيوانية البحرية ،بالتعاون مع الهيئات المعنية،
وخصوصا االتفاقالمتعلقبحفظالحوتياتفيالبحراألسودوالبحراألبيضالمتوسطوالمنطقةالمتاخمةمنالمحيطاألطلسي
(.)ACCOBAMS
 تحسين المعرفة بالمواد الكيميائية الناشئة.
 ضمان اختبار معايير التقييم المرجعية ومعايير التقييم البيئي وتطبيق العتبات على أساس تجريبي في البلدان الراغبة وعلى
المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي.
 تطبيق معايير التقييم المرجعية ومعايير التقييم البيئي كعملية متطورة يتم تحديثها بشكل مستمر ،يجب ضمان مواصلة
تحديثها وتنقيحها لكي تأخذ في اعتبارها البيانات المتاحة الجديدة وكذلك الخصوصيات دون اإلقليمية في األحواض
المتوسطية.
 ينبغي إجراء المزيد من التحليل لمصادر القمامة البحرية وتحديدها ،مع العلم أن البحر األبيض المتوسط بؤرة ساخنة عالمية
للنقل البحري والسياحة البحرية ،مثل الرحالت البحرية.
 متابعة وضع طرق منسقة وموحدة قياسيا ً لرصد وتقييم القمامة البحرية وتأثيرها ،بما في ذلك المشاركة الفعالة لخطة عمل
البحر األبيض المتوسط ( )MAPفي العمليات ذات الصلة ،مثل العمل المتواصل للمجموعة الفنية التابعة للتوجيه اإلطاري
لالستراتيجية البحرية حول القمامة البحرية .وتسهم تلك الطرق في تيسير تطبيق خطة العمل اإلقليمي المعنية بالقمامة
البحرية ،واستخدامها في رصد التطبيق ،فضالً عن تحقيق الهدف المعني بخفض معدالت القمامة البحرية بنسبة %20
(قبل  )2024الوارد في قرار مؤتمر األطراف التاسع عشر بشأن القمامة البحرية ]بما في ذلك االرتقاء بتعيين وتقييم
تراكمات القمامة البحرية (تدفقات القمامة الجانحة وأحمالها وربطها بمصادرها المعينة) والبؤر الساخنة باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية ورسم الخرائط وأدوات النمذجة ،وكذلك فهم ديناميات النقل ومناطق التراكم[.

دفع عجلة تنفيذ خارطة طريق نهج النظام اإليكولوجي
ضمان تعزيز تنفيذ التدابير الحالية في ظل اإلطار القانوني التفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،واالعتراف بأهميتها األساسية
.5
لتحقيق/الحفاظ على الوضع البيئي الجيد للبحر األبيض المتوسط وسواحله.
مواصلة العمل على تنفيذ خارطة طريق نهج النظام اإليكولوجي ،مع تركيز خاص على التنفيذ الكامل لبرنامج التقييم
.6
والرصد المتكاملين ،بما في ذلك المستوى الوطني من التنفيذ وجمع البيانات واإلبالغ والتقييم ومواصلة تطوير العتبات ومعايير
التقييم.
مع أخذ االستنتاجات الرئيسية لتقرير وضع الجودة في البحر األبيض المتوسط لسنة  2017وتحليل التدابير اإلقليمية
.7
ً
ً
 2017في االعتبار ،تنفذ األمانة ،بالتشاور مع األطراف المتعاقدة ،تأمال أوليا للخطوات التالية لتنفيذ خارطة طريق نهج النظام
اإليكولوجي فيما بعد  .2021سيتناول هذا على وجه الخصوص وضع التدابير الجديدة/المحدّثة المطلوبة لتحقيق الوضع البيئي
الجيد في سياق أهداف التنمية المستدامة ،وكذلك أوجه التآزر مع عمليات التقييم األخرى كعملية تقييم التقييمات ،وتوقعات البيئة
العالمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج البحار اإلقليمية ،وعند االقتضاء التوجيه اإلطاري لالستراتيجية البحرية لالتحاد
األوروبي].
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المرفق الثاني
المعايير المحدثة لبرنامج التقييم والرصد المتكاملين لتقييم الملوثات والواسمات البيولوجية
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 .Iمعايير تقييم التلوث المنقحة
)A

مستويات معايير التقييم المرجعية في البحر المتوسط فيما يخص العناصر الفلزية الضئيلة في الرواسب والكائنات الحية

الجدول ( 1أ) :مستويات معايير التقييم المرجعية المتوسطية فيما يخص العناصر الفلزية الضئيلة في الرواسب
المل ِّوث
الكادميوم
الزئبق
الرصاص

الرواسب
(ميكروغرام/كغم وزن
جاف)
127.5
79.5
25425

مالحظة :يورد الجدول (1أ) معايير التقييم المرجعية المتوسطية الجديدة المقترحة التي حُسبت فيما يخص الفلزات الثقيلة في الرواسب
(الكادميوم والزئبق والرصاص) باستخدام المحطات المرجعية من شبكات الرصد الوطنية للبرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في
منطقة البحر األبيض المتوسط المقدمة إلى األمانة حتى  ،2012وكذلك مجموعات البيانات المقدمة من األطراف المتعاقدة في .2015
الجدول ( 1ب) :مستويات معايير التقييم المرجعية في البحر المتوسط فيما يخص العناصر الفلزية الضئيلة في بلح البحر واألسماك
األسماك
(Mullusbarbatus
)
(ميكروغرام/كغم
وزن طازج)

بلح البحر
المل ِّوث
(
Mytilusgalloprovinc
)ialis
(ميكروغرام/كغم وزن
جاف)
*
3.7
1095.0
الكادميوم
101.2
173.2
الزئبق
*
31
2313
الرصاص
ً
ُتظهر القيم الخاصة بالكاد ميومو الزئبق بشكل رئيسي حدود ا أقل من حدود االكتشاف في نسيج لحوم األسماك ،ويوصى بدراسة نسيج
الكبدd.w.: dry weight, f.w.: fresh weight.
مالحظة :يورد الجدول (1ب) معايير التقييم المرجعية المتوسطية الجديدة المقترحة التي حُسبت فيما يخص الفلزات الثقيلة في الكائنات
الحية (بلح البحر واألسماك) باستخدام المحطات المرجعية من شبكات الرصد الوطنية للبرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في
منطقة البحر األبيض المتوسط المقدمة إلى األمانة حتى  ،2012وكذلك مجموعات البيانات المقدمة من األطراف المتعاقدة في .2015
ُغيّرت وحدات القياس لكي تضاهي المعايير (مثالً :الوزن الطازج فيما يخص بيانات األسماك) مما يسمح بالمقارنة بالقوائم األخرى
ذات العالقة.
)B

مستويات معايير التقييم البيئية في البحر المتوسط فيما يخص العناصر الفلزية الضئيلة في الرواسب والكائنات الحية

الجدول  .2مستويات معايير التقييم البيئي في البحر األبيض المتوسط فيما يخص العناصر الفلزية الضئيلة في الرواسب والكائنات
الحية
المل ِّوث

الكادميوم
الزئبق
الرصاص

أبلحالبحر
(
Mytilusgalloprovinc
)ialis
(ميكروغرام/كغم وزن
جاف)
5000
2500
7500

بالرواسب
(ميكروغرام/كغم وزن
جاف)

1200
150
46700

أاألسماك
(
Mullusbarbatus
)
(ميكروغرام/كغم
وزن طازج)
50
1000
300

(أ) التوجيهان  EC/EU 1881/2006و 2008/629المتعلقان بالمستويات القصوى لملوثات معينة في المواد الغذائية
(ب) لونغ وآخرون( 1995 .نفس قيم اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي المعتمدة السابقة)
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مالحظة :يورد الجدول  2القيم المنقحة لمعايير المفوضية األوروبية ونطاق التأثيرات المنخفض فيما يخص الفلزات الثقيلة في الكائنات
الحية (بلح البحر واألسماك) والرواسب تمشيا ً مع التوجيهين  EC/EU 1881/2006و 2008/629للمستويات القصوى فيما يخص
ملوثات معينة في المواد الغذائية ونطاق التأثيرات المنخفض ،على الترتيب .تفيد هذه القيم المقترحة في األغراض االسترشادية لتقييم
البيئة وينبغي تنقيحها عند توفّر البيانات السمومية.
)C

مستويات معايير التقييم المرجعية المتوسطية فيما يخص المركبات العضوية في الرواسب والكائنات الحية

المواد الهيدروكربونية العطرية متعددة الحلقات في بلح البحر
الجدول ( 3أ) :مستويات معايير التقييم البيئي في البحر األبيض المتوسط فيما يخص المواد الهيدروكربونية العطرية متعددة
الحلقات
مركب الهيدروكربونات العطرية
متعددة الحلقات
فلورين
فينانترين
أنثراسين
فلورانتين
بيرين
بنز[]aأنثراسين
كريسين
بنزو[]kفلورانتين
بنزو[]aبيرين
بنزو[]ghiبيريلين
ثنائي بنزو األنثراسين
إندين[]c,d-123بيرين

بلح البحر
(ميكروغرام/كغم
وزن جاف)
2.5
17.8
1.2
7.4
5.0
1.9
2.4
1.4
1.2
2.3
1.3
2.9

مالحظة :يورد الجدول ( 3أ) معايير التقييم المرجعية في البحر األبيض المتوسط فيما يخص المواد الهيدروكربونية العطرية متعددة
الحلقات في الكائنات الحية باستخدام مجموعات بيانات المحطات المرجعية المقدمة من األطراف المتعاقدة في .2015
مركبات الكلور العضوية في الرواسب
الجدول (3ب) :مستويات معايير التقييم البيئي في البحر األبيض المتوسط فيما يخص مركبات الكلور العضوية استنادا إلى قيم
10
اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي المعنية
المل ِّوث
CB28
CB52
CB101
CB105
CB118
CB138
CB153
CB156
CB180
)D

الرواسب (ميكروغرام/كغم
وزن جاف)
1.7
2.7
3.0
0.6
7.9
40
12
مستويات معايير التقييم المرجعية ومعايير التقييم البيئي في البحر األبيض المتوسط فيما يخص الواسمات البيولوجية

10يُظهر الجدول ( 3ب) قِيم نطاق التأثيرات المنخفض فيما يخص مركبات ثنائية الفينيل المتعدد الكلور لتكون بمنزلة معايير التقييم األولية المستندة إلى معايير اتفاقية
حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي المعنية .وهو يتمم الجدول ( 5ب) الخاص بقرار برنامج التقييم والرصد المتكاملين رقم .IG. 22/28
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الجدول  : 4مستويات معايير التقييم المرجعية ومعايير التقييم البيئي في البحر األبيض المتوسط فيما يخص الواسمات
11
البيولوجية
مؤشرات حيوية /اختبارات
أحيائية
التركيز على الضغط (باأليام)
الميتالوثيونينات
(ميكروغرام/غرام الغدة
الهضمية)
تكرار النويات الصغرى
( )00/0في خاليا الدم)

مستويات معايير التقييم
المرجعية في بلح البحر
(ميكروغرام/كغم وزن
جاف)
11

مستويات معايير التقييم
البيئي في بلح البحر
(ميكروغرام/كغم وزن
جاف)
5

247
1.0

 .IIاإلبقاء على معايير التقييم كما هي في قرار برنامج التقييم والرصد المتكاملين رقم IG. 22/7لألغراض االسترشادية ،المعتمدة
بالفعل من مؤتمر األطراف 19
)1

مستويات معايير التقييم البيئي المتوسطية فيما يخص المركبات العضوية

المواد الهيدروكربونية العطرية متعددة الحلقات
الجدول ( 5أ) الخاص بقرار برنامج التقييم والرصد المتكاملين  :IG. 22/7مستويات معايير التقييم البيئي في البحر األبيض
المتوسط فيما يخص المواد الهيدروكربونية العطرية متعددة الحلقات استنادا إلى قيم اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق
المحيط األطلسي المعنية المعتمدة
مركب الهيدروكربونات العطرية
متعددة الحلقات

بلح البحر – معايير المفوضية األوروبية
التفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق
المحيط األطلسي
(ميكروغرام/كغم وزن جاف)
-

الرواسب – قِيم نطاق التأثيرات المنخفض
التفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق
المحيط األطلسي
(ميكروغرام/كغم وزن جاف)
-

فينانترين

1700

240

أنثراسين

290

85

فلورانتين

110

600

بيرين

100

660

بنزو[]aأنثراسين

80

261

كريسين

-

384

بنزو[]kفلورانتين

260

-

بنزو[]aبيرين

600

430

بنزو[]ghiبيريلين

110

85

إندين[]c,d-123بيرين

-

240

فلورين

معايير المفوضية األوروبية :التوجيهان  EC/EU 1881/2006و 2008/629المتعلقان بالمستويات القصوى لملوثات معينة في المواد الغذائية؛
نطاق التأثيرات المنخفض :نطاق التأثيرات المنخفض.

11يبين الجدول  4معايير التقييم المرجعية المحسوبة الجديدة ومعايير التقييم البيئي المنقحة فيما يخص تكرار النويات الصغرى لتكون منزلة معايير التقييم األولية .وهو
يتضمن أيضا ً الميتالوثيونينات ،وإن كانت هذه األخيرة لم يتم تضمينها كواسمة بيولوجية رئيسية في إطار برنامج التقييم والرصد المتكاملين .حُسبت القيم المقترحة
باستخدام مجموعات بيانات من المحطات المرجعية المقدمة من األطراف المتعاقدة في عام  .2015وهذا الجدول يتمم الجدول  6الخاص بقرار برنامج التقييم والرصد
المتكاملين رقم .IG. 22/7
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مركبات الكلور العضوية
الجدول ( 5ب) الخاص بقرار برنامج التقييم والرصد المتكاملين  :IG. 22/7مستويات معايير التقييم البيئي المتوسطية فيما
يخص مركبات الكلور العضوية استنادا إلى قيم اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي المعنية المعتمدة
المل ِّوث
CB28
CB52
CB101
CB105
CB118
CB138
CB153
CB156
CB180
∑ CBs7المجلس الدولي
الستكشاف البحار
ليندين
α-HCH
pp’DDE
HCB
دايلدرين

بلح البحر (ميكروغرام/كغم
وزن جاف)
3.2
5.4
6.0
1.2
15.8
80
24
-

الرواسب (ميكروغرام/كغم
وزن جاف)

1.45
a
50-5
a
50-5

**
**
**

**
**
**

**

11.5

األسماك
(ميكروغرام/كغم سائل)
64
108
120
24
316
1600
480
-

3.0
c
2.2
c
20.0
c
2.0
c

11
-

b

أبيانات سابقة من تقرير وضع الجودة لعام 2000؛ بميكروغرام/كغم وزن رطب (برنامج الرصد البيئي المنسق )2009/2008؛ جنطاق التأثيرات
المنخفض
** تتمم هذا الجدول القي ُم الواردة في الجدول ( 3ب) أعاله فيما يخص المركبات ثنائية الفينيل المتعدد الكلور.

 )2مستويات معايير التقييم المرجعية ومعايير التقييم البيئي المتوسطية فيما يخص الواسمات البيولوجية
الجدول  6الخاص بقرار برنامج التقييم والرصد المتكاملين  :IG. 22/7مستويات معايير التقييم البيئي المتوسطية فيما يخص
12
الواسمات البيولوجية استنادا إلى قيم اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي المعنية المعتمدة
مؤشرات حيوية /اختبارات أحيائية

مستويات معايير التقييم المرجعية في بلح
البحر
*a
120

مستويات معايير التقييم البيئي في بلح
البحر
*a
50

فحص االحتباس األحمر المحايد
الستقرار الغشاء الليزوزومي (بالدقائق)
*a
*a
10
20
الطريقة الكيميائية الخلوية الستقرار
الغشاء الليزوزومي (بالدقائق)
20
نشاط إنزيم أسيتيلكولينستيراز (نانومول 29
سالب  1-ملغم  1-بروتين) في الخياشيم
(مياه البحر األبيض المتوسط الفرنسية)
10
نشاط إنزيم أسيتيلكولينستيراز (نانومول 15
سالب  1-ملغم  1-بروتين) في الخياشيم
(المياه البحر األبيض المتوسط
اإلسبانية)
(أ) مرفق فني :معايير التقييم لقياسات اآلثار البيولوجية .الرصد المتكامل للمواد الكيميائية وآثارها .تقرير األبحاث التعاونية رقم  315الصادر عن
المجلس الدولي الستكشاف البحار .ديفيس ،آي إم ،وفيثاك أيه دي ،محرران.
*مور وآخرون( 2006 ،القيم المعيارية المعتمدة من المجلس الدولي الستكشاف البحار)

12تتمم هذا الجدول قي ُم الواسمات البيولوجية الواردة أعاله في الجدول .]4
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القرار IG.23/7
تنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية :الهيكل المشروح إلطار العمل اإلقليمي المشترك لإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية وإطار العمل المفاهيمي للتخطيط المكاني البحري

األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط وبروتوكوالتها ،في اجتماعها
العشرين،
بالنظر إلى بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط ،وخاصة المواد  1و 17و18
فيه ،بشأن االستراتيجية المتوسطية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية،
وباإلشارة إلى القرار IG.22/11الذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعها التاسع عشر (أثينا ،اليونان،
ضت بتعريف إطار عمل إقليمي مشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،بما
شباط/فبراير  ،)2016الذي بموجبه فَ َّو َ
يتض َّمن مسائل تغير المناخ ،كما ينبغي،
والتزا ًما منها بتقوية التعاون من أجل ترقية التنمية المستدامة واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،من خالل ضمان
أن األنشطة على األجزاء البحرية والبرية من المناطق الساحلية متوافقة وداعمة تبادليًا ،ومن ثَ َّم تراعي سالمة النظام
اإليكولوجي وتحقق الحالة البيئية الجيدة أو تحافظ عليها،
وإقرارًا بالجهود المبذولة من األطراف المتعاقدة لتطوير إطار عمل إقليمي مشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية من أجل تيسير التخطيط واإلدارة ال ُمنسَّقين لألجزاء البحرية والبرية من المناطق الساحلية حسب ال ُمعرَّف في المادة
 3من بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط،
ومع الوضع في الذهن أن الغرض من إطار العمل اإلقليمي المشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو توفير
توجيهات لألطراف المتعاقدة من أجل التنفيذ ال ُمنسَّق وال ُمع َّزز لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض
المتوسط من دون توسيع االلتزامات القانونية بموجب بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض
المتوسط ،وبوصفه أداة لتنفيذه،
وباعتبار تقارير اجتما عات جهات االتصال الوطنية بمركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية،
التي ُعقِدت في أيار/مايو وحزيران/يونيو ،2017
 -1تحث األطراف المتعاقدة التي لم تفعل ذلك بعد على التصديق على بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية في البحر األبيض المتوسط بأسرع ما يمكن بغية ضمان دخولها السريان في منطقة البحر األبيض المتوسط كاملة؛
 -2وتقرر تأسيس فريق الخبراء العامل مفتوح العضوية بتفويض إلنجاز صياغة إطار العمل اإلقليمي
المشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،استنادًا إلى الهيكل المشروح لتكامله وتكملته ،إذا لزم ،وفقًا للجدول الزمني
ال ُمح َّدد في المرفق األول بالقرار الحالي ،من أجل تقديمه إلى األطراف المتعاقدة في اجتماعها الحادي والعشرين؛
 -3وتأخذ في االعتبار إطار العمل المفاهيمي للتخطيط المكاني البحري الوارد في المرفق الثاني بالقرار
الحالي ،بوصفه وثيقة توجيهية لتيسير تقديم هذه األداة اإلدارية في تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خالل إطار
العمل اإلقليمي ذي الصلة وضمن نظام اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها؛
 -4وتحث األطراف المتعاقدة على االستمرار في عملها في تطوير استراتيجياتها الوطنية لإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية أو تحديثها؛
 -5وتطالب األمانة العامة بزيادة تقوية التعاون وأوجه التآزر مع اتفاقيات البحار اإلقليمية األخرى ،من خالل
تبادل الخبرات بشأن أمثلة على ممارسات تنسيق جيدة وإنجازات في التخطيط المكاني البحري واإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية.
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المرفق األول
الهيكل العام إلطار العمل اإلقليمي المشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وعناصره
والجدول الزمني إلعداده
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المرفق األول:
الهيكل العام إلطار العمل اإلقليمي المشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وعناصره
الجزء األول :المبادئ ،واإلطار القانوني ،والنطاق والصعيد الجغرافيان ،واالرتباطات بصكوك اتفاقية برشلونة
االستراتيجية

اإلطار القانوني
بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط يوفر األساس القانوني إلطار العمل اإلقليمي
المشترك ،وخاصة من خالل الجمع بين توفير المادة  1بشأن االلتزامات العامة ،التي وفقًا لها "تؤسس األطراف إطار عمل
مشتر ًكا لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط وتتخذ التدابير الضرورية من أجل تقوية التعاون
اإلقليمي لهذا الغرض" ،والمادة  17بشأن االستراتيجية المتوسطية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،التي تصرح بأن
األطراف المتعاقدة "تعرف ،بمساعدة المركز ،إطار عمل إقليمي مشترك من أجل تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
في البحر األبيض المتوسط من خالل المناسب من خطط العمل اإلقليمية والصكوك التشغيلية األخرى ،وكذلك
استراتيجياتها الوطنية" .وبترتيب تاريخي ومتراتب ،يرد التنبؤ على أساس معلوماتي بشأن االستراتيجية الوطنية الواردة
في المادة  18التالية ،التي تحكم بأن "كل طرف يزيد تقوية استراتيجية وطنية
أو يصوغها من أجل خطط تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وبرامجها باالتساق مع إطار العمل اإلقليمي المشترك".
إطار العمل اإلقليمي المشترك يُش َّغل من دون اإلخالل ببروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض
المتوسط ،بحيث تسود أحكام البروتوكول.

النطاق والصعيد الجغرافيان
المادة  4ال ُمج َّمعة من اتفاقية برشلونة والمادتان  3و 28من بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض
المتوسط ،تُع ِّرف النطاق والصعيد الجغرافيين إلطار العمل اإلقليمي المشترك ،داعية األطراف المتعاقدة ،فرادى
وبالمشاركة ،إلى أن تتخذ من أجل منطقة البحر األبيض المتوسط – حسب ال ُمعرَّف في المادة  1من اتفاقية برشلونة ضمن
التغطية الجغرافية حسبما يُعرِّ ف بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط – جميع التدابير
المناسبة من أجل منع التلوث وتخفيفه ومكافحته وإلى أقصى درجة ممكنة القضاء عليه في منطقة البحر األبيض المتوسط،
ومن أجل حماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية في تلك المنطقة وتعزيزها بحيث تسهم في تنميتها المستدامة ،وخاصة من
أجل ترقية اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،مع األخذ في الحسبان حماية مناطق المصلحة اإليكولوجية والمناظر
الطبيعية واستخدام الموارد الطبيعية على أساس منطقي ،بالتنسيق حيثما ينبغي ثنائيًا أو بتعدد األطراف في استراتيجياتها
وخططها وبرامجها الساحلية الوطنية ذات الصلة بالمناطق الساحلية المجاورة.

توجيهات إلطار العمل اإلقليمي المشترك
بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط يوفر األساسي من المبادئ وااللتزامات المزمع
ضا تعريف إطار العمل اإلقليمي المشترك .أما توصيات
أن تنفذها األطراف المتعاقدة ،التي يمكنها وينبغي لها أن توجه أي ً
هذا المذكور أخيرً ا ،عند اعتمادها فمن المتوقَّع أن توفر توجيهات تكيفية استراتيجية بشأن كيفية تنفيذ بروتوكول اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط بالمشاركة وباستخدام نُهُج منسقة ومتسقة ،وحيثما ينبغي اإلشارة إلى
الحدود الزمنية إلكمالها .ولذا ،فإن إطار العمل اإلقليمي المشترك يهدف إلى توفير مبادئ توجيهية و/أو توصيات خاصة،
بما يتضمن تدابير لتقوية التعاون اإلقليمي من أجل:
•

خرجات المحددة؛
عمليات :لتسريع تحقيق النتائج ال ُمتَّفَق عليها والمحصالت/ال ُم َ

•

مؤشرات :أدوات جوهرية القتفاء التقدم ،ودعم تقدير السياسة ،وإعالم العامة وصناع القرار؛

•

أساليب وممارسات :لتحقيق الغايات من بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط
ومبادئه العامة.
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صعيد إطار العمل اإلقليمي المشترك (المسوغات من  3إلى  6و ،8والمواد من  1إلى  ،3ومن  5إلى  ،6ومن  17إلى :)18
ضمن التغطية الجغرافية بين الحد الخارجي لبحر األطراف اإلقليمي وحد الوحدات الساحلية المختصة حسب تعريف
األطراف ،فإن تقوية التعاون فيما بين األطراف المتعاقدة من أجل التنفيذ المنسق لبروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية في البحر األبيض المتوسط ،بما يتطلب نه ًجا متكامالً محددًا على مستوى حوض البحر األبيض المتوسط كامالً
وضمن دوله الساحلية التي استراتيجياتها الوطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط تتسق مع
إطار العمل اإلقليمي المشترك باستخدام آليات منسقة.

الغايات من إطار العمل اإلقليمي المشترك ومبادئه العامة
من أجل ترقية اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط من خالل إطار العمل اإلقليمي المشترك
وتحقيق التنمية المستدامة للمناطق الساحلية من خالل ضمان أن البيئة والمناظر الطبيعية مأخوذة في الحسبان باتساق مع
التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،فإن ما يلي من غايات مع المبادئ العامة ذات الصلة من المزمع توخيها.
استخدام إدارة مستندة إلى النظام اإليكولوجي لضمان التنمية المستدامة وسالمة المنطقة الساحلية ،ونُظُمها
أ)
الساحلية ،والمناظر الطبيعية والخدمات ذات الصلة ،من خالل:

ب)

•

األخذ في الحسبان بطريقة متكاملة جميع عناصر المناطق الساحلية لمراعاة قدرة التحمل ،وتناول التأثيرات
المتراكمة ،ومنع و/أو تقليل التأثيرات السلبية من الكوارث الطبيعية أو المخاطر ومن التنمية؛

•

واألخذ في الحسبان التفاعالت البرية البحرية بوصفها ظاهرة ديناميكية طبيعية ،وبوصفها معيارً ا لتعريف
مناطق إلدارتها ،وبوصفها معلمة في عمليات التخطيط وإجراءاته؛

•

وصياغة المناسب من استراتيجيات استخدام البر/البحر وخططه وبرامجه ،من أجل األنشطة في المنطقة
ضا من خالل األدوات المناسبة ،وخاصة التخطيط المكاني البحري ،والتقييم البيئي
الساحلية ،وأي ً
االستراتيجي ،وتقييمالتأثيرالبيئيالعابرللحدود؛ لمنع التأثيرات السلبية وتقليلها في المنطقة الساحلية؛

•

وترقية التعاون بين األطراف المتعاقدة وفيما بينها في إجراءات تقييمالتأثيرالبيئي ذات الصلة باألنشطة
ضمن واليتها أو تحكمها مما يرجح أن تكون ذات تأثير سلبي كبير في البيئة البحرية والساحلية لدى
أطراف متعاقدة أخرى أو مناطق خارج حدود الوالية الوطنية ،على أساس اإلخطار وتبادل المعلومات
والمشاورة (المادة  ،4الفقرة  ،3الحرف د) من اتفاقية برشلونة).

تناول األخطار الطبيعية وتأثيرات الكوارث الطبيعية ،وخاصة تآكل السواحل وتغير المناخ من خالل:
•

ج)

إعداد خطط إدارة وتكييف انضباط التوقيت لمنع التأثيرات السلبية وتقليلها والوصول بها إلى الحد األدنى
في المناطق الساحلية.

تحقيق حوكمة جيدة فيما بين الجهات الفاعلة المشمولة في المناطق و/أو ذات الصلة بها من خالل:
•

ضمان مخططات حوكمة مناسبة ،وخاصة عبر القطاعات وتنسيق مؤسسي متعدد المستويات ومشاركة
مالئمة من جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع قرارات شفافة؛

•

وضمان تماسك جميع االستراتيجيات ،والسياسات ،والخطط ،والمبادرات ،وعمليات التخطيط ،والتمويل على
جميع المستويات المؤثرة في المناطق الساحلية :ومن أجل تحقيق هذه الغاية ،زيادة تقوية التعاون فيما بين
مكونات نظام اتفاقية برشلونة ،وضمان أوجه التآزر مع وثائق استراتيجية ذات صلة أخرى ،وترقية التكامل
واالتساق فيما بين البيئة الساحلية وما يتصل بها من األنشطة االجتماعية االقتصادية والمجتمعات البشرية
التي تعيش في المناطق الساحلية؛

•

وترقية التنسيق المناسب بين السلطات المتنوعة المختصة بك ٍّل من األجزاء البحرية والبرية من المناطق
الساحلية
في الخدمات اإلدارية المختلفة ،على جميع المستويات ذات الصلة؛
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•

وتنظيم الحصول على أفضل المعلومات والبيانات المتاحة ذات الصلة وتبادلها واستخدامها ،خاصة
المستندة إلى مبادئ نظام المعلومات البيئية المشترك؛

•

وترقية االتساق والتماسك في اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط عبر المناطق
البحرية ،وحسبما تعرِّ ف األطراف المتعاقدة وكما ينبغي عبر المناطق الفرعية ،بما يضمن التعاون
العابرللحدود حيثما ينبغي ،خاصة بين األطراف المتعاقدة المشتركة في منطقة بحرية؛

•

وضمان التكاملية واالتساق في جميع سياسات برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط
وأعمالها من خالل الجهد ال ُمنسَّق من جميع المكونات من أجل تحقيق نتائج فعالة من التمويل واستخدامه على
أساس منطقي؛

•

وضمان التعاون مع جميع المنظمات ذات الصلة/المختصة الدولية واإلقليمية.

الجزء الثاني :أوجه التآزر بين بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط ونظام اتفاقية
برشلونة الهادفة إلى تحقيق حالة بيئية جيدة والمحافظة عليها في المناطق الساحلية والبحرية

إطار العمل
صد منه تيسير:
الجزء الثاني من إطار العمل اإلقليمي المشترك يُق َ
التطوير واالتساق في السياسات والتدابير الالزمة لضمان اإلدارة واالستخدام المستدامين للمناطق الساحلية ،بما
-1
يضمن أن األنشطة االقتص ادية ذات الصلة بالمناطق الساحلية تقلل إلى الحد األدنى استخدام الموارد الطبيعية وأنها متكيفة
مع الطبيعة الهشة بالمناطق الساحلية – من أجل الحماية من التلوث وحفظ الطبيعي الساحلي من الموائل والمناظر الطبيعية
والموارد الطبيعية والنُّظُم اإليكولوجية والتراث الثقافي ،وزيادة الوعي ،وتعزيز التعليم والتدريب والبحث ،باالمتثال والتآزر
مع الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية (بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط  -الجزء
الثاني ،المواد من  8إلى )15؛و
تطوير سياسات واعتماد تدابير لمنع األخطار الطبيعية ،ومنع التأثيرات السلبية من تآكل السواحل وتخفيفها،
-2
والتصدي للكوارث الطبيعية ،استنادًا إلى التعاون الدولي وتبادل البيانات العلمية (بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية في البحر األبيض المتوسط  -الجزء الرابع ،المواد من  22إلى .)24

الوصول إلى حالة بيئية جيدة من خالل بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط
غاية الوصول إلى حالة بيئية جيدة في البحر األبيض المتوسط وساحله اعتمدتها اتفاقية برشلونة ببرنامج األمم المتحدة
للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،والتزمت األطراف المتعاقدة بتطبيق نهج النظام اإليكولوجي بوصفه مبدئًا شامالً.
معتبر
عدد
وطُ ِّو َر
من سياسات القطاعات واألدوات ذات الصلة ضمن نظام اتفاقية برشلونة الذي يتناول التلوث والتنوع البيولوجي ،والجوانب
االجتماعية االقتصادية ،و القمامة البحرية ،والقطاعات االقتصادية الرئيسية ،وما إلى ذلك مما يسهم تنفيذه في حماية المنطقة
الساحلية.
تحقيق غايات إيكولوجية وحالة بيئية جيدة يتطلب نه ًجا متكامالً من أجل تناول ضغوط ُمج َّمعة وتأثيرات متراكمة في مناطق
ساحلية وبحرية .أن يمهد بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط السبيل للوصول إلى
حالة بيئية جيدة ،خاصة بالنظر إلى األهداف من شاكلة )1( :التأثيرات السلبية بسبب الهيكل الجديد من دون التأثير على
النظام الساحلي على الصعيد األكبر )2( ،االضطراب المادي في المناطق الساحلية الرملية الناجم عن األنشطة البشرية
ينبغي تقليله إلى الحد األدنى )3( ،تُراعَى الطبيعة الديناميكية الطبيعية في الخطوط الساحلية ،والمناطق الساحلية تكون في
حالة جيدة )4( ،حفظ سالمة وتنوع النظام اإليكولوجي الساحلي والمناظر الطبيعية والچيومورفولوچيا فيها.
لذا ،هذا الجزء الثاني ينبغي أن يشرح كيفية الوصول إلى القيمة المضافة من إطار العمل اإلقليمي المشترك لإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط بوصفه عملية تكاملية توفر إطار عمل فيه سياسات القطاعات
المؤثرة في المناطق الساحلية يمكن الجمع واالتساق بينها ،ومن ثَ َّم منع التداخالت أو التناقضات ،أو ملء الثغرات فيما
بينها ،واإلسهام في بذل الجهد والموارد والوقت على أساس منطقي .وينبغي أن يمهد السبيل لتماسك أفضل من أجل بلوغ
الحد األقصى في أوجه التآزر وزيادة التنفيذ المنسَّق في سياسات القطاعات (انظر الرقم  2في المرفق األول بوصفه نموذ ًجا
منهجيًا استرشاديًا أوليًا لتعريف المسائل األكثر صلة التي تُوفَّر لها التوجيهات حسب األولوية) بغية ضمان سالمة النُّظُم
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اإليكولوجية ،وكذلك مالءمة تناول التفاعالت البرية البحرية وضمان توافق االستخدامات البرية والبحرية من خالل تنفيذ
التخطيط المكاني البحري وتوضيح ارتباطاته باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط.
ثالثة تفاعالت رئيسية ينبغي اعتبارها عند التعامل مع عمليات التفاعالت البرية البحرية :العمليات البرية البحرية الطبيعية،
واالستخدامات واألنشطة البرية والبحرية على مستوى تشغيلي ،وعمليات التخطيط على مستوى استراتيجي (انظر الرقم 3
في المرفق األول بوصفه إشارة تمهيدية).
التفاعالت البرية البحرية يلزم تناولها على أصعدة مكانية متنوعة )1( :صعيد محلي للتعامل مع مسائل محددة وتنفيذ أعمال
ذات صلة )2( ،أصعدة وطنية فرعية ووطنية حيث االستراتيجيات والخطط يمكنها تكيفيًا توجيه جهود ذات صلة بتفاعالت
برية بحرية محددة )3( ،إقليمية فرعية حيث التعاون عبر الوطني قد ينتج استراتيجية مشتركة لتوجيه جهود تفاعالت برية
بحرية وطنية ويتناول مسائل عابرةللحدود.
أدوات اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط التي سيُفصَّل إيضاحها بالتفصيل في الجزء الثالث
مهمة بصفة خاصة في تعريف إدارة المناطق وتخطيطها وترقية اإلجماع فيما بين جميع األطراف المشمولة في استخدام
الموارد الساحلية والبحرية .وبالنظر إلى تعقيدها ،ستُتطلَّب جهود إضافية من أجل تحسين المنهجيات واألدوات التي تتناول
التفاعالت البرية البحرية بما يتضمن أدوات تقييم خدمات النظام اإليكولوجي وكذلك بناء القدرات وتشغيلية محصالت
البحث وأدواته ،ومشاركة الممارسات الجيدة ،وما إلى ذلك ،بصفتها نُهُ ًجا رئيسية قادرة على الربط تبادليًا بين اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط والتخطيط المكاني البحري.
أخي ًرا ،إطار العمل اإلقليمي المشترك قد يعتبِر تطوير مؤشرات ساحلية إضافية لتكملة مؤشرات نهج النظام اإليكولوجي
بحرية التوجيه التكيفي الموجودة السائدة.
الجزء الثالث :األدوات وااللياتلتنفيذ إطار العمل اإلقليمي المشترك

إطار العمل
صد منه تيسير:
الجزء الثالث من إطار العمل اإلقليمي المشترك يُق َ
(بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط  -الجزء الثاني ،المواد من  8إلى )15
تعريف مؤشرات تطوير أنشطة اقتصادية من أجل ضمان استدامة استخدام المناطق الساحلية وتقليل الضغوط التي
-1
تتجاوز قدرة تحملها؛
وترقية مدونات قواعد الممارسات الجيدة فيما بين السلطات العامة والجهات الفاعلة االقتصادية والمنظمات غير
-2
الحكومية؛
وتطوير برامج تعليمية ،وتدريب وتعليم عام بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط
-3
في اإلطار اإلقليمي المتوسطي؛
ث علم ٍّي متداخل التخصصات بشأن بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر
-4
وتمهيد السبيل لبح ٍ
األبيض المتوسط وبشأن التفاعل بين األنشطة وتأثيراتها في المناطق الساحلية في اإلطار اإلقليمي المتوسطي؛ و
(بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط  -الجزء الثالث ،المواد من  16إلى  ،21والجزء
الخامس ،المواد من  25إلى )29
استخدام اآلليات المناسبة وتقويتها وخلقها من أجل االنتظام في رصد ومراقبة حالة تطور المناطق الساحلية،
-1
ً
والموارد ،واألنشطة ،والمؤسسات ،والتشريعات ،والتخطيط مما قد يؤثر في المناطق الساحلية ،اتخاذا لجميع الوسائل
الضرورية لضمان الوصول العام إلى هذه المعلومات؛
والتبادل العلمي والفني من معلومات وخبرات وبيانات وممارسات جيدة ،تعاونًا من أجل توفير مساعدة علمية وفنية
-2
وكذلك في تدريب العاملين العلميين والفنيين واإلداريين وفي تنسيق برامج بحثهم في موضوعات مصلحتهم المشتركة،
ضمن شبكة المناطق الساحلية المتوسطية (المواد  ،16و ،25و ،26و)27؛ ولذا:
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•

تعريف مؤشرات اإلدارة الساحلية ،مع األخذ في الحسبان المؤشرات الموجودة والتعاون على استخدام تلك
المؤشرات؛

•

تأسيس تقييمات ُمح َّدثة والمحافظة عليها الستخدام المناطق الساحلية وإدارتها؛

•

والقيام باألنشطة ذات المصلحة المشتركة ،من شاكلة مشروعات بيان اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر
األبيض المتوسط؛

وتنفيذ التقييمات البيئية (التقييم البيئي االستراتيجي ،وتقييمالتأثيرالبيئيالعابرللحدود) ،مع األخذ في االعتبار
-3
التأثيرات المتراكمة في المناطق الساحلية وقدرات تحملها ،واعتماد مبادئ توجيهية من خالل التعاون من أجل تحديد
إجراءات اإلخطار وتبادل المعلومات والمشاورة في جميع مراحل العملية (المادة  ،4الفقرة  ،3الحرف (د) من اتفاقية
برشلونة والمادتان  19و 29من بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط).
األدوات االليات
بعض األدوات والصكوك لها أهمية كبرى في تنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط،
فضالً
عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات مهمة أخرى في المناطق الساحلية المتوسطية :اتفاقية برشلونة بصفة عامة ،بما يتضمن
بروتوكوالتها واستراتيجياتها األخرى ،ومن أجل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أجزاء مهمة عديدة من التشريعات ذات
الصلة بالمناطق الساحلية ،على سبيل المثال التوجيه المتعلق بإطار االستراتيجية البحرية ،وتوجيه إطار عمل المياه ،والتخطيط
المكاني البحري.
من بين هذه الصكوك ،ما يلي له أهمية خاصة وصلته واستخدامه وميزاته الخاصة سيتناولها إطار العمل اإلقليمي المشترك:
أ)

مراقبة األنشطة والبيئة (المادة )16

يلزم بطريقة متسقة رصد بيئة المنطقة الساحلية واألنشطة البشرية (األرضية أو البحرية ،ساحلية أو غيرها) التي من
ال ُمرجَّح أن تؤثر فيها (فرديًا أو تراكميًا):
•

رصد البيئة ينبغي أن يتضمن برنامج الرصد والتقييم المتكاملين للبحر األبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم
لزم استنادًا إلى تقييمالتأثيرالبيئي والتقييم البيئي االستراتيجي؛
ذات الصلة ،فضالً عن  -حسبما ينبغي  -رصد ُم ِ

•

رصد األنشطة (األنشطة الساحلية البرية والبحرية) الزم ،على أن معلومات الرصد تنبغي إتاحة الوصول إليها
لجميع أصحاب المصلحة الساحليين.

ب)

التقييم البيئي (المادة )19

التقييم البيئي (على مستوى استراتيجي :التقييم البيئي االستراتيجي للسياسات والخطط والبرامج ،وعلى مستوى تشغيلي:
تقييمالتأثيرالبيئي لألنشطة والمشروعات الفردية) ال بد أن يدعم تحقيق حالة بيئية جيدة:
•

ج)

الزمة لتطوير المسائل التالية من أجل تطبيق التقييم البيئي االستراتيجي وتقييمالتأثيرالبيئي ألغراض
التوجيهات ِ
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط ،مع انتباه خاص للتبعات العابرةللحدود:
•

قدرة التحمل والتأثيرات المتراكمة؛

•

وغايات إيكولوجية مستندة إلى نهج النظام اإليكولوجي وأهداف ذات صلة به؛

•

وجوانب التفاعالت البرية البحرية؛

•

وتآكل السواحل؛

•

وتأثيرات تغير المناخ؛

•

وتحليل دورة الحياة.

تنسيق عمليات التخطيط وآليات الحوكمة (المواد  6الحرفان (د) و(هـ) ،و ،7و ،14و ،20و ،28و)29

من أجل تحقيق غايات اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط وتيسير التكامل من خالل التخطيط
على أساس منطقي ،يلزم تنسيق مؤسسي منظمي عبر القطاعات للسلطات اإلدارية المتنوعة المختصة في المناطق
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ضا تطبيق مخططات حوكمة مناسبة تسمح بمشاركة
الساحلية ،بما يغطي األجزاء البحرية والبرية على السواء .ويلزم أي ً
مالئمة ومنضبطة التوقيت في صنع قرارات بشفافية من السكان المحليين وأصحاب المصلحة المعنيين .ومن أجل هذا
الهدف،
تبادل الممارسات الجيدة الفعالة بما يتضمن:
•

د)

•

مخططات وعمليات إدارية ،ونماذج قانونية لترقية/تحديد تلك العمليات ،وإجراءات اتصال عبر شبكات
ومشاركة ،حسبما ينبغي؛

•

والربط بين السياسة البرية المناسبة وعملية التخطيط؛

•

والتنسيق  -حيثما ينبغي  -بين االستراتيجيات والخطط والبرامج الساحلية الوطنية ذات الصلة بالمناطق
الساحلية المجاورة؛

•

وتوفير التوجيهات لإلخطار وتبادل المعلومات والمشاورة في حاالت التقييم البيئي العابرللحدود.

التخطيط المكاني البحري

يلزم تحسين تناول مسائل التخطيط واإلدارة في الجزء البحري من المنطقة الساحلية :التخطيط المكاني البحري ينبغي أن
يدعم في هذه المنطقة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط ،تماشيًا مع إطار العمل العام
باتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها:
•

الزمة من أجل استخدام التخطيط المكاني البحري في دعم تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في
التوجيهات ِ
البحر األبيض المتوسط[ ،استنادًا إلى إطار العمل المفاهيمي للتخطيط المكاني البحري].

ه)

السياسة البرية (المادة )20

لغرض ترقية السياسة البرية في اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط ،تعتمد األطراف المتعاقدة
صكو ًكا وتدابير ،بما يتضمن عملية التخطيط .ومن أجل هذه الغاية ،ينبغي تشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن
صكوك السياسة البرية وتدابيرها (الحصول على أرض ،والتخلي عنها ،والتبرع بها ،ونقلها إلى الملكية العامة ،وحق
االرتفاق في األمالك) .ويلزم ضمان اعتبار التفاعالت البرية البحرية والتساوق مع التخطيط المكاني البحري.
و)

الصكوك االقتصادية والمالية والمحاسبية المالية (المادة )21

من بين المسائل الكبرى :التمويل المستدام لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط (االستراتيجيات،
والسياسات ،والخطط ،والبرامج) ،والصكوك المحاسبية المالية البيئية في المناطق الساحلية (التطبيق على األنشطة البرية
والبحرية ،على سبيل المثال مبدأ المل ِّوث/المسدِّد وتدخيل التكاليف):
•

تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن الصكوك المالية والمحاسبية المالية دع ًما لإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية
في البحر األبيض المتوسط ،بما يتضمن التمويل الطوعي من القطاعين العام والخاص؛

•

التوجيهات الزمة من أجل اعتبار خدمات النظام اإليكولوجي بما يتضمن من خالل تحليل فعالية التكلفة والسداد
مقابل خدمات النظام اإليكولوجي.

التعاون الدولي
إن نجاح اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط يعتمد بدرجة كبيرة على التعاون فيما بين األطراف
المتعاقدة المدعومة من المنظمات والمؤسسات والمنتديات الدولية .وبالفعل ُوفِّ َر كثير من الصكوك واألدوات أو استُبِق
تصورها ضمن نظام اتفاقية برشلونة ،التي من أجلها ينبغي توفير توجيهات وخاصة لتعزيز أوجه التآزر فيما بينها لغرض
تنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط وإطار العمل اإلقليمي المشترك:
أ)

في مجال الرصد والمراقبة (المادة )16
•

برنامج الرصد والتقييم المتكامالن للبحر األبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة مع الحالة
البيئية الجيدة محددان بصفتهما الهدف البيئي النهائي المنشود من إدارة الضغوط بشرية المنشأ على البيئة
الساحلية والبحرية في محاولة لضمان االستدامة؛
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•

وتقييس قوائم الحصر الساحلية الوطنية واتساقها ،وكذلك تقديم التقارير عن حالة المناطق الساحلية
وتطورها؛

•
•

وعمليات تقديم التقارير عن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها؛
وشبكة المناطق الساحلية المتوسطية بما يتضمن النظام األساسي لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في
البحر األبيض المتوسط بصفتها مرك ًزا للمبادرات المشتملة تسميتها على اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية في البحر األبيض المتوسط ،وبرنامج إدارة المناطق الساحلية ،وغيرها من المشروعات،
والمعلومات والوثائق ،وكذلك جهاز اتصال عبر شبكات لصناع القرار والسياسة ،والممارسين فيها،
وغيرهم من الجهات الفاعلة المنحازة لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط على
جميع المستويات.

في مجال إعداد اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط/االستراتيجيات الساحلية وتنفيذها
ب)
(المادة )28

ج)

•

االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة ،التي تعتمد على نظام اتفاقية برشلونة من أجل غايتها األولى
بشأن ضمان التنمية المستدامة في المناطق البحرية والساحلية وتوجيهها االستراتيجي 1-1تقوية تنفيذ
بروتوكوالت اتفاقية برشلونة واالمتثال لها ،وغيرها من صكوك السياسة اإلقليمية ومبادراتها التي تكملها
نُهُج وطنية؛

•

االستراتيجيات ،والخطط ،والبرامج اإلقليمية للمناطق الساحلية المجاورة ،التي ستستخدم التقييم البيئي
االستراتيجي وتقييمالتأثيرالبيئي في سياق عابرللحدود بصفتها إحدى األدوات الرئيسية (المادة .)28

في مجال التدريب والبحث ،والتعاون الفني والعلمي المواد من  25إلى )27
•

الدورة التدريبية الظاهرية عبر  MedOpenبصفتها طريقة ممتازة لتدريس مبادئ اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط ،وغاياتها وطرق تنفيذها؛

•

والنظام األساسي للمعلومات/خطة عمل البحر األبيض المتوسط لتخزين وتبادل المعلومات والبيانات ذات
قابلية التشغيل التبادلية؛

•

والتعاون داخل مشروعات البحث ال ُمخصَّص تصميمها حسبما يلزم إدارة مناطق ساحلية متعددة
القطاعات ،ومركزة على الواجهة العلمية السياسية.

تأسيس آلية حوكمة متعددة المستويات أساسي في تحقيق هذه األهداف المعقدة والطموحة حيث تهيئ المشهد لفعالية اإلدارة
والتعاون .وسيتوقف النجاح على التغذية المتبادَلة بين أُطُر التعاون على المستويات الدولية والوطنية وكذلك صوغ شراكات
وربط المبادرات على األصعدة المحلية بالسياسات على مستويات أعلى .وربما تحقيق توازن بين االهتمامات االستراتيجية
والمحلية إحدى المسائل الصعبة التي نواجهها في إدارة المناطق الساحلية.
الجزء الرابع :تنفيذ إطار العمل اإلقليمي المشترك وتقديره (العمليات والمشروعات) على صعيد إقليمي ووطني ،ثنائي/متعدد
األطراف

األساس المنطقي
الزمة لتنفيذ التوجيه الذي تؤسسه األجزاء األول
الجزء الرابع يُق َ
صد منه توفير دعم محدد بشأن أي األدوات والعمليات ِ
والثاني والثالث من إطار العمل اإلقليمي المشترك لتقوية التعاون اإلقليمي من أجل اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
المتوسطية ،بتنفيذ بروتوكول اإلد ارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط من خالل خطط العمل اإلقليمية
المناسبة ،وغيرها من الصكوك التشغيلية ،واالستراتيجيات الوطنية (المادتان  1و.)17
ويُال َحظ أن الجزء الرابع الحالي سيط َّور وتُن َجز صياغته فور تعريف الرئيسي من العناصر والصكوك من األجزاء األول
والثاني والثالث من إطار العمل اإلقليمي المشترك .وفي هذه المرحلة ،يبدو من المفيد سرد العناصر التي ينبغي إبقاؤها في
الذهن:

األدوات والعمليات من أجل تنفيذ إطار العمل اإلقليمي المشترك وتقديره
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 -1وسائل التنفيذ
األطراف المتعاقدة ،بمساعدة المنظمة ،ينبغي أن تدعم إطار العمل القانوني المتوسطي والدولي من أجل حماية البيئة
الساحلية البحرية وإدارتها باالنضمام إلى التنفيذ والتنسيق واإلنفاذ للصكوك التي هي بالفعل قيد اإلنفاذ ،وكذلك تكييفها
حسبما يلزم؛ وتُتطلَّب مزيد من األعمال المتكاملة حتى وإن كان بعض التدابير قد اعتُ ِم َد أيضً ا على مستوى إقليمي.
-1أ مستوى استراتيجي
في سياق االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية تؤ َخذ في الحسبان التزامات كبرى ضمن نظام اتفاقية برشلونة ،من شاكلة:
•

خطط العمل اإلقليمية أو اإلقليمية الفرعية ،من شاكلة الخطة اإلقليمية إلدارة القمامة البحرية في البحر األبيض
للملوثات ذات األولوية؛
المتوسط ،والخطط اإلقليمية
ِّ

•

واستراتيجيات من شاكلة االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة ،1واستراتيجية بشأن إدارة مياه الصابورة من
السفن ،واالستراتيجية اإلقليمية لمنع التلوث البحري من السفن والتصدي له؛

•

وبرام ج العمل االستراتيجية ،من شاكلة برنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي في منطقة البحر
األبيض المتوسط ،وبرنامج العمل االستراتيجي لتناول التلوث الناجم عن األنشطة على البر في منطقة البحر
األبيض المتوسط.

-1ب مستوى تشغيلي/تنسيقي
صكوك تشغيلية أخرى ،آخذة في الحسبان الطبيعة والوظيفة المحددة في الفئات المختلفة من األدوات:
أُطُر عمل إقليمية أخرى  ،من شاكلة إطار العمل اإلقليمي للتكيف مع تغير المناخ للمناطق البحرية والساحلية
•
المتوسطية2؛
•

خطط العمل المواضيعية ،من شاكلة خطة العمل في البحر ،وخطة عمل األنواع الدخيلة التوسعية ،وخطة عمل
استقدامات األنواع واألنواع الدخيلة والمبادئ التوجيهية ذات الصلة ،وخطة عمل االستهالك واإلنتاج المستدامين،
وخطط العمل ذات الصلة ببرنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي في منطقة البحر األبيض المتوسط
المعتمدة على مستوى إقليمي من أجل ضمان حماية أفضل ألنواع وموائل محددة ،بما يتضمن فقمة الراهب في
البحر األبيض المتوسط ،والسالحف البحرية في البحر األبيض المتوسط ،والحوتيات ،والنباتات البحرية ،وأنواع
الطيور المسرودة في المرفق الثاني من بروتوكول المناطق المشمولة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي ،واألسماك
الغضروفية ،والتكوينات الحيوية المرجانية والجيرية األخرى ،والموائل المظلمة ،وخطة عمل النباتات البحرية؛

•

والخطط اإلقليمية المعتمدة تماشيًا مع األحكام بموجب برنامج العمل االستراتيجي للتعامل مع التلوث الناجم عن
األنشطة البرية في منطقة البحر األبيض المتوسط وفي إطار عمل المادة  15من بروتوكول حماية البحر األبيض
المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة برية الهادفة إلى منع التلوث وتقليله:

•

•

(عام  )2012خطة عمل تقليل مدخالت الزئبق ،وخطة عمل تقليل الطلب البيوكيميائي على األكسجين على
مدى خمسة أيام في قطاع األغذية ،وخطة عمل اإلقالع التدريجي عن إثير سداسي البروم ثنائي الفينيل،
وإثير سباعي البروم ثنائي الفينيل ،وإثير رباعي البروم ثنائي الفينيل ،وإثير خماسي البروم ثنائي الفينيل،
وخطة عمل اإلقالع التدريجي عن ليندين وإندوسلفان ،وخطة عمل اإلقالع التدريجي عن حمض
بيرفلوروأوكتانسلفونيك ،وأمالحه ،وفلوريد بيرفلوروأوكتانسلفونيل ،وخطة عمل القضاء على أول سداسي
كلوروهكسان الحلقي ،وثاني سداسي كلوروهكسان الحلقي ،والكلورديكون ،سداسي بروم الفينيل الثنائي،
وخماسي كلور البنزين؛

•

(عام  )2009وخطة عمل اإلقالع التدريجي عن ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثالثي كلورواإليثان ،وخطة عمل
تقليل الطلب البيوكيميائي على األكسجين على مدى خمسة أيام من مياه النفاية الحضرية ،وخطة عمل
القضاء على ألدرين ،وكلوريدن ،وديلدرين ،إندرين ،وسباعي الكلور ،وميركس ،وتوكسافين.

خرائط طرق ،من شاكلة خريطة طريق خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،3وخريطة طريق تنفيذ نهج النظام
اإليكولوجي4؛

1القرار " ،IG.22/2االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة (من  2016إلى  ")2025ال ُمرا َجعة.
 2القرار " IG.22/6إطار العمل اإلقليمي للتكيف مع تغير المناخ للمناطق البحرية والساحلية المتوسطية".
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•

اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف .حسب المحدد في الفقرة  2من المادة  3في اتفاقية برشلونة ،يجوز لألطراف
المتعاقدة أن تَد ُخل في اتفاقات ثنائية أو م تعددة األطراف ،بما يتضمن اتفاقات إقليمية أو إقليمية فرعية ،شريطة أن
تكون تلك االتفاقات متسقة مع اتفاقية برشلونة والبروتوكوالت وممتثلة للقانون الدولي .وتُبلَّغ نُسخ من تلك االتفاقات
إلى وحدة التنسيق (على سبيل المثال مذكرة تفاهم بشأن رقابة دولة الميناء في منطقة البحر األبيض المتوسط).

-1ج مستوى وطني
•

االستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط استنادًا إلى المبادئ
التوجيهية لالستراتيجية الوطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط ،5تعتبِر اتساقها مع
إطار العمل اإلقليمي المشترك وتعززه؛

•

خطط العمل الوطنية تُطوَّر تماشيًا مع أحكام البروتوكوالت ذات الصلة ،وبرامج العمل االستراتيجية وبرامج العمل
اإلقليمية.

 -2التنسيق فيما بين وسائل التنفيذ
•

•

وصف العالقات فيما بين وسائل التنفيذ.
تصنيف فئات وسائل التنفيذ الموجودة:
•

وسائل التنفيذ الموجودة المعتمدة وقيد التنفيذ (جزء من نظام اتفاقية برشلونة الدولي والتشريعات الوطنية
و/أو المتبوعة بتدابير محددة)؛

•

وسائل التنفيذ الموجودة المعت َمدة ولكنها ليست قيد التنفيذ حتى حينه (التي ليست جز ًءا من التشريعات
الوطنية
و/أو المتبوعة بتدابير محددة).

جدول زمني متسق فيما بين وسائل التنفيذ.

 -3مشروعات وأفضل الممارسات
•

برنامج إدارة المناطق الساحلية ومشروعات على شاكلة برنامج إدارة المناطق الساحلية؛

•

شبكة من برامج إدارة المناطق الساحلية ومشروعات على شاكلة برنامج إدارة المناطق الساحلية؛

•

مشروعات وأفضل الممارسات بشأن موضوعات/جوانب اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض
المتوسط.

 -4تقدير تنفيذ إطار العمل اإلقليمي المشترك وتقييمه
•

مؤشرات التقدم :تعريف المؤشرات و/أو أدوات التقييم؛

•

التقييم المتسق لتنفيذ بروت وكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط ونظام اتفاقية
برشلونة
(من خالل برنامج الرصد والتقييم المتكاملين للبحر األبيض المتوسط)/اإلطار الدولي.

 3القرار " IG.22/13خريطة طريق لشبكة شاملة متماسكة من المحميات البحرية جيدة اإلدارة لتحقيق هدف آيتشي الحادي عشر في البحر األبيض المتوسط".
 4القرار " IG.20/4خريطة طريق نهج النظام اإليكولوجي".
 5برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط :مبادئ توجيهية إلعداد استراتيجيات وطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في
البحر األبيض المتوسط التي يتطلبها بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط .مدينة سبليت ،برنامج التدابير ذات
األولويةhttp://pap-thecoastcentre.org/pdfs/National%20ICZM%20Guidelines.pdf .2015 .
و http://pap-thecoastcentre.org/pdfs/National%20ICZM%20Guidelines%20FR.pdf
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المرفق األول :1-الهيكل العام إلطار العمل اإلقليمي المشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وعناصره

الصلة البعيدة ،ال يلزمها أي توجيه محدد

الجزء الثاني

منطقة الالتشييد
أنشطة اقتصادية
زراعة
صناعة
أسماك
تربية األحياء المائية
سياحة ،ورياضة ،وأنشطة ترفيهية
االنتفاع من موارد طبيعية محددة
البنى التحتية ،ومرافق الطاقة،
والموانئ
األنشطة البحرية
نُظُم إيكولوجية ساحلية محددة
األراضي الرطبة ومصبات األنهار
الموائل البحرية
الكثبان
المناظر الطبيعية الساحلية
ال ُج ُزر
التراث الثقافي

الجزء الرابع

المخاطر المؤثرة في المنطقة الساحلية
األخطار الطبيعية
تآكل السواحل
التصدي للكوارث الطبيعية
البحري
التلوث
من
المخاطر
والضوضاء البحرية
تغير المناخ

الصلة الوثيقة (مستوى التفاعالت) ،يلزمها توجيه محدد

الصلة المتوسطة ،تتطلب اعتبارات وطنية وإقليمية فرعية (تتوقف على الحاالت)

إطار العمل اإلقليمي للتكيف مع تغير المناخ

خطة العمل في البحر

تناول التلوث من األنشطة على البر (برنامج العمل االستراتيجي لحفظ
التنوع البيولوجي في منطقة البحر األبيض المتوسط والخطط اإلقليمية)
الخطة اإلقليمية للقمامة البحرية

خطة عمل االستهالك واإلنتاج المستدامين

الغاية اإليكولوجية  :9الملوثات ال تسبب أي تأثير كبير في النُّظُم
اإليكولوجية الساحلية والبحرية والصحة البشرية
الغاية اإليكولوجية  :10القمامة البحرية والساحلية ال تؤثر سلبًا في النُّظُم
اإليكولوجية الساحلية والبحرية
الغاية اإليكولوجية :11الضوضاء من أنشطة بشرية ال تسبب أي تأثير
كبير في النُّظُم اإليكولوجية الساحلية والبحرية
خريطة طريق نهج النُّظُم اإليكولوجية
برنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي والمناطق المشمولة
بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر األبيض المتوسط

الغاية اإليكولوجية  :8الديناميكيات الطبيعية في المناطق الساحلية يُحافَظ
عليها والنُّظُم اإليكولوجية الساحلية والمناظر الطبيعية تُحفَظ

الغاية اإليكولوجية  :7التبديل في األحوال الهيدروغرافية ال يؤثر سلبًا في
النُّظُم اإليكولوجية الساحلية والبحرية

الغاية اإليكولوجية  :6سالمة قاع البحر يُحافَظ عليها

الغاية اإليكولوجية  :5اإلثراء الغذائي الناجم بشريًا ممنوع

الغاية اإليكولوجية  :1التنوع البيولوجي يُحافَظ عليه أو يُع َّزز
الغاية اإليكولوجية  :2األنواع غير األصلية ال تبدل سلبًا النظام
اإليكولوجي
الغاية اإليكولوجية  :3مجموعات األسماك والمحاريات ال ُمستغلَّة تجاريًا
تكون ضمن حدود آمنة بيولوجيًا
الغاية اإليكولوجية  :4التبديالت في مكونات الشبكات الغذائية البحرية ال
تؤثر سلبًا على المدى الطويل

الغاية اإليكولوجية (الحالة البيئية الجيدة/نهج النظام
اإليكولوجي)وخطط العمل والبرامج الرئيسية

أحكام بروتوكول اإلدارة
للمناطق
المتكاملة
الساحلية في البحر
األبيض المتوسط
خطط عمل لألنواع وخريطة طريق خطة عمل البحر األبيض المتوسط
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المرفق األول :2-مصفوفة التفاعالت بين أحكام بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط
من الجزأين الثاني والرابع ،والغايات اإليكولوجية والخطط والبرامج اإلقليمية الرئيسية
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المرفق األول :3-مصفوفة التفاعل البري البحري (من برنامج إدارة المناطق الساحلية إليطاليا ،بتعديالت صغيرة،
المزمع اختباره وزيادة تطويره ضمن المشروعين دعم تنفيذ التخطيط المكاني البحري في المنطقة الغربية من البحر
األبيض المتوسط ودعم التخطيط المكاني البحري في شرق البحر األبيض المتوسط)
التفاعل البحري البري
بحري بري

•
•
•

التفاعل البري البحري
بري بحري

•
تربية األحياء المائية في مياه البحر
•
صيد األسماك
أنشطة التعدين من قاع البحر (بما يتضمن التعدين من •
التجمعات الرملية والبحرية)

•
•
•

أنشطة بشرية محددة

•
•
•

الصناعة (نُظُم ،بما يتضمن تحلية المياه في البحر• ،
واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه)
•

صناعة الطاقة (الطاقة (النفط والغاز) في البحر،
والطاقة المتجددة (الرياح ،واألمواج ،والتموُّ ر)
في البحر)
•
البنى التحتية (الموانئ ،واألشغال المدنية في الهندسة
البحرية/الساحلية [ال ِّشعْب الصناعية ،وحواجز
األمواج ،وما إلى ذلك]
•

على البر ،بما يتضمن محطة تحلية المياه،
واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه)
صناعة الطاقة (الطاقة (النفط والغاز) على
البر ،والطاقة المتجددة (الرياح ،والشمس،
والحرارية األرضية) على البر)
البنى التحتية (الموانئ النهرية ،بما يتضمن
أنشطة الجرف ،واألعمال الهندسية ،بما
يتضمن السد ،والجسور ،وأنشطة المعالجة،
والسكك الحديدية ،والطرق)

خطوط األنابيب والكابالت البحرية
األنشطة البحرية بصفة عامة ،بما يتضمن الجرف
وتخزين المواد
النقل البحري (المرور البحري ،والتجاري ،بما

•
•
•
•

السياحة وقارب الرحالت
الترفيه والرياضة
التقنية البيولوجية
المحميات البحرية والمناطق المشمولة بحماية خاصة
وتحظى باهتمام دول حوض البحر األبيض المتوسط،
والمناطق ذات األهمية اإليكولوجية أو البيولوجية،
والمناطق المحمية بيولوجيًّا) (وبصفة عامة "أدوات

•
•

الدفاع واألمن
التراث الثقافي المغمور بالمياه

•

النفاية (القمامة البحرية)

اإلدارة المستندة إلى المنطقة ،بما يتضمن المحميات
البحرية")

أنشطة بشرية عامة

•
•
طبيعية

•
•
•
•

وإزالة التجمعات (المحاجر))
المزارع ومزارع الماشية
الصناعة (األغذية ،والتصنيع ،والمحطة

يتضمن المعدِّيات)

•

تربية األحياء المائية ساحليًّا وفي األهوار
صيد األسماك من األنهار واألهوار
استخدام الموارد الطبيعية (استخالص المياه،

•
•
•
•
•
•

التقنية البيولوجية

المحميات الطبيعية (محميات الطبيعة،
والحدائق الوطنية ،والحدائق اإلقليمية ،وما
إلى ذلك ،على البر أو ضمن حدود في البحر)
الدفاع واألمن

•

المحطات الحضرية (بما يتضمن تلوث األجسام
المائية التي تجمع مياه النفاية)

•
•

النفاية
ُ
ُ
شبكة الخدمات (بمعنى نظم الصرف الصحي)

األحداث القصوى (الرياح ،والمد والجزر الشديدان• ،
وتسونامي)
•
ارتفاع مستوى سطح البحر (العالمي والمحلي)
•
المخاطر على المناطق الساحلية (تآكل السواحل،
والفيض البحري ،وتسرب المياه المالحة)
•
تكاثر الطحالب
األنشطة البركانية وفي القشرة األرضية
تح ُّمض مياه البحر
ارتفاع درجة حرارة البحر

نشاط الموانئ

النقل (النقل النهري ،والنقل عبر الطرق
البرية والسكك الحديدية)
السياحة ،والرياضة ،واألنشطة الترفيهية (بمعنى
محطات االستحمام ،والمرافق السياحية)

•
•

تعرية التربة (االرتشاح ،وعمل الرياح)
االنخساف الطبيعي
االستقرار
انعدام

الهيدروجيولوجي

(بما يتضمن)
انتقال رواسب األنهار
الفيض
األنشطة البركانية وفي القشرة األرضية
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المرفق األول:4-
الجدول الزمني للفريق العامل
منتصف كانون الثاني/يناير 2018
نهاية نيسان/أبريل 2018
منتصف أيار/مايو 2018
نهاية حزيران/يونيو 2018
نهاية تموز/يوليو 2018
نهاية أيلول/سبتمبر 2018
نهاية كانون الثاني/يناير 2019
نهاية شباط/فبراير 2019
منتصف نيسان/أبريل 2019
نهاية أيار/مايو 2019
نهاية حزيران/يونيو 2019
أيلول/سبتمبر 2019
تشرين الثاني/نوفمبر 2019

ترشيح أعضاء الفريق العامل وأول اجتماع للفريق العامل من أجل تقرير طرائق
العمل وتوزيع المهام
المشروع األول إلطار العمل اإلقليمي المشترك من إعداد الفريق العامل
ثاني اجتماع للفريق العامل من أجل مناقشة المشروع األول إلطار العمل اإلقليمي
المشترك
المشروع األول إلطار العمل اإلقليمي المشترك جاهز للترجمة
اإلصداران باللغتين اإلنجليزية والفرنسية من المشروع األول إلطار العمل اإلقليمي
المشترك جاهزان للنشر على جهات االتصال الوطنية ببرنامج التدابير ذات األولوية
ورشة عمل مشاورة مع جهات االتصال الوطنية بمركز األنشطة اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير ذات األولوية
المشروع الثاني إلطار العمل اإلقليمي المشترك من إعداد الفريق العامل الذي يعكس
استنتاجات ورشة عمل المشاورة وتوصياتها
اإلصداران باللغتين اإلنجليزية والفرنسية من المشروع الثاني إلطار العمل اإلقليمي
المشترك جاهزان للنشر على جهات االتصال الوطنية ببرنامج التدابير ذات األولوية
مناقشة المشروع الثاني إلطار العمل اإلقليمي المشترك في اجتماع جهات االتصال
الوطنية بمركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية
إعداد اإلصدار النهائي من إطار العمل اإلقليمي المشترك الذي يعكس محصلة
اجتماع جهات االتصال الوطنية بمركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير
ذات األولوية
اإلصداران باللغتين اإلنجليزية والفرنسية من اإلصدار النهائي من إطار العمل
اإلقليمي المشترك جاهزان للنشر على جهات االتصال الوطنية بخطة عمل البحر
األبيض المتوسط
مناقشة إطار العمل اإلقليمي المشترك في اجتماع جهات االتصال الوطنية بخطة
عمل البحر األبيض المتوسط
تقديم إطار العمل اإلقليمي المشترك إلى مؤتمر األطراف الحادي والعشرين
العتماده
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المرفق الثاني:
إطار العمل المفاهيمي للتخطيط المكاني البحري في البحر األبيض المتوسط
مصطلحات األحرف األولى المختصرة
التنوع البيولوجي
BD
برنامج إدارة المناطق الساحلية
CAMP
إطار العمل المفاهيمي للتخطيط المكاني البحري
CF
مؤتمر األطراف
COP
الطرف المتعاقد (األطراف المتعاقدة)
)CP(s
نهج النظام اإليكولوجي
EcAp
تقييم التأثير البيئي
EIA
االتحاد األوروبي
EU
 EUSAIRاستراتيجية االتحاد األوروبي في منطقة البحر األدرياتي والبحر األيونيان
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
FAO
الحالة البيئية الجيدة
GES
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط
ICZM
برنامج الرصد والتقييم المتكاملين للبحر األبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة
IMAP
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
IOC
التفاعالت البرية البحرية
LSI
خطة عمل البحر األبيض المتوسط
MAP
التوجيه المتعلق بإطار االستراتيجية البحرية
MSFD
التخطيط المكاني البحري
MSP
استراتيجية منتصف المدة
MTS
برنامج العمل
PoW
التقييم البيئي االستراتيجي
SEA
المناطق المشمولة بحماية خاصة
SPA
برنامج األمم المتحدة للبيئة
UNEP
 UNESCOمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"
 -1المقدمة
حسبما ورد في استراتيجية منتصف مدة برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط من  2016إلى
،2021
فإن األطراف المتعاقدة في مؤتمر األطراف الثامن عشر أوصت بتقوية أنشطة خطة عمل البحر األبيض المتوسط في مجال
التخطيط المكاني البحري 6من أجل اإلسهام في الحالة البيئية الجيدة ،والتحقق بمزي ٍد من التفصيل من الروابط بين المناطق
البرية والبحرية ،واقتراح أُطُر عمل متماسكة ومستدامة لتخطيط االستخدام البري والبحري ذات صلة بقطاعات وأنشطة
اقتصادية رئيسية مما قد يؤثر في الموارد الساحلية والبحرية .أما تفصيل إيضاح إطار العمل المفاهيمي للتخطيط المكاني
البحري بوصفه مسألة ناشئة في منطقة البحر األبيض المتوسط كاملة فتوخاه برنامج العمل ببرنامج األمم المتحدة
المعتمد
المتوسط
األبيض
البحر
عمل
للبيئة/خطة
من  2016إلى  ،2017وهدفه الرئيسي تقديم التخطيط المكاني البحري ضمن اتفاقية برشلونة.
رغم عدم ذكر التخطيط المكاني البحري صراحةً في بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض
المتوسط ،إال أن التخطيط المكاني للمنطقة الساحلية يعتبَر ً
صكا جوهريًا في تنفيذ البروتوكول ذاته .وإحدى الغايات الرئيسية
من بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط ،أن "ييسر ،من خالل تخطيط األنشطة على
6في هذه الوثيقة ،المصطلحان " "Marine Spatial Planningو" "Maritime Spatial Planningمستخدَمان تبادليًا .وفي الحقيقة ،ليس هناك
أي معنى مختلف بين المفهومين .إال أن المصطلح "ُ "Marine Spatial Planningمستخدَم في جميع أنحاء العالم ،بينما المصطلح
" "Maritime Spatial Planningهو ال ُمستخدَم في المقام األول ضمن االتحاد األوروبي ومن أجل التوجيه ذي الصلة خاصة .وكال المفهومان
يتعامالن مع اإلدارة المستدامة للنُّظُم اإليكولوجية البحرية واألنشطة البشرية البحرية والفوائد االجتماعية االقتصادية.
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أساس منطقي ،التنمية المستدامة في المناطق الساحلية من خالل ضمان أن البيئة والمناظر الطبيعية مأخوذة في الحسبان

ضا في مقاالت أخرى من
اتسا ًقا مع التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية" (المادة  .)5ويشار إلى التخطيط أي ً
البروتوكول ،كما في حالة المقاالت التي تتعامل مع حماية األراضي الرطبة ومصبات األنهار والموائل البحرية (المادة )10
أو حماية المناظر الطبيعية الساحلية (المادة .)11
وفقًا للمادة  ،3المنطقة التي يُطبَّق عليها البروتوكول (بمعنى المناطق الساحلية) هي المنطقة بين:
•

حد المنطقة الساحلية جهة البحر ،الذي يكون َح ًدا خارجيًا لبحر األطراف اإلقليمي؛ و

•

حد المنطقة الساحلية جهة البر ،الذي يكون َح ًدا للوحدات الساحلية المختصة حسب تعريف األطراف.

الصعيد الجغرافي للبروتوكول يتضمن كالً من البر والبحر ويَتَّبِع أن التخطيط ينبغي تساوي تطبيقه على كال مكوني
المناطق الساحلية .وبينما التخطيط المكاني البحري مصطلح جديد نسبيًا ضمن إطار اتفاقية برشلونة ،من الواضح أن
تخطيط المكان البحري مفهوم ُمستوعَب بالفعل في البروتوكول .وفي هذا المنظور ،التخطيط المكاني البحري يمكن اعتباره
األداة/العملية الرئيسية لتنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط في الجزء البحري من المنطقة
الساحلية وعلى وجه التحديد من أجل استدامة تخطيطه وإدارته .كما أن المادة  3من بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق
ضا يُع ِّرف الصعيد الجغرافي للتطبيق التشغيلي للتخطيط المكاني البحري الذي يركز
الساحلية في البحر األبيض المتوسط أي ً
على المنطقة البحرية التالية ضمن بحر البلد اإلقليمي .أما متطلَّب أخذ تفاعالت برية بحرية في الحسبان فمحدد في المادة .6
ضا ،التخطيط المكاني البحري يعد إحدى أدوات تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي بوصفه نه ًجا استراتيجيًا نحو تنمية مستدامة
أي ً
في المنطقة تتكامل جميع مكوناتها الثالثة ،أي البيئية واالجتماعية واالقتصادية .وينبغي للتخطيط المكاني البحري أن يضمن
توازنها.
بالنظر إلى تعريف المناطق الساحلية في بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط ،تقريبًا
جميع البروتوكوالت األخرى في اتفاقية برشلونة ذات صلة به بطريقة أو أخرى .ويمكن لبروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية في البحر األبيض المتوسط وينبغي له توفير دعم لتنفيذ العديد من هذه البروتوكوالت وذي الصلة من غايات هذه
البروتوكوالت وأحكامها التي ينبغي أخذها في الحسبان في جميع مشروعات اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر
األبيض المتوسط وخططها واستراتيجياتها .وبالنظر إلى هذه االرتباطات ،فإن تطبيق التخطيط المكاني البحري ضمن إطار
عمل بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط وصعيده الجغرافي يمكن أن يسهم في األهداف
التي عرَّفتها بروتوكوالت أخرى ،كما في حالة تعريف المناطق المحمية وتخطيطها وإدارتها وفقًا لبروتوكول المناطق
المشمولة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي أو حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث الناتج عن استكشاف واستغالل
الجرف القاري وقاع البحر وتربته التحتية (الذي يُطلَق عليه البروتوكول البحري).
 -2غايات إطار العمل المفاهيمي
إطار العمل المفاهيمي للتخطيط المكاني البحري له غاياتان أساسيتان:
•

تقديم التخطيط المكاني البحري في إطار عمل اتفاقية برشلونة ،وخاصة ارتباطه باإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية في البحر األبيض المتوسط ،واعتبار التخطيط المكاني البحري بوصفه األداة/العملية الرئيسية لتنفيذ
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط في الجزء البحري من المنطقة الساحلية وتحديدًا
لتخطيط األنشطة البشرية البحرية وإدارتها وفقًا ألهداف نهج النظام اإليكولوجي (حسبما يتناولها تحديدًا القسم  3من
إطار العمل المفاهيمي).

•

لتوفير سياق مشترك لألطراف المتعاقدة من أجل تنفيذ التخطيط المكاني البحري في منطقة البحر األبيض المتوسط.

إطار العمل المفاهيمي يُعت َزم أن يكون وثيقة قصيرة وسهلة االستخدام ،أي نوع من المرجع التوجيهي لتنفيذ التخطيط
المكاني البحري ،استنادًا إلى مبادئ ومحتويات وخطوات مشتركة .وقد ط ِّو َرت منهجيات عديدة مخصصة خطوة بخطوة
(على سبيل المثال من خالل المشروعات  ،PlanCoastو ،SHAPEو ،ADRIPLANو )THAL-CHORتُستخدَم مع
األدوات الفنية في الحاالت التجريبية الختبارها في أحوال البحر األبيض المتوسط (على سبيل المثال "تمهيد الطريق إلى
التخطيط المكاني البحري في البحر األبيض المتوسط") ومتاحة من أجل تنفيذ التخطيط المكاني البحري في البحر األبيض
المتوسط .بينما مشروعات أخرى جارية (على سبيل المثال دعم التخطيط المكاني البحري في شرق البحر األبيض المتوسط
ودعم تنفيذ التخطيط المكاني البحري في المنطقة الغربية من البحر األبيض المتوسط) ستوفر مزيدًا من المدخالت المنهجية.

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 313

عالوةُ على ذلك ،دليل اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو بشأن التخطيط المكاني البحري يمثل وثيقة شاملة
ُمل ِهمة ونظا ًما أساسيًا للتخطيط المكاني البحري في جميع األنحاء األوروبية موف ًرا بيانًا مصوَّرً ا ثريًا بممارسات التخطيط
المكاني البحري.
إال أن التحدي هو االستفادة من الخبرات المتاحة بدالً من تطوير منهجيات جديدة خطوة بخطوة.
ضا على الخبرة من المشروعات المذكورة أعاله .ويمكن استخدامها بصفتها
محتويات إطار العمل المفاهيمي ط ِّو َرت بنا ًء أي ً
قائمة مرجعية للتحقق من أن العناصر الالزمة في عملية التخطيط المكاني البحري مأخوذة في االعتبار ،باإلشارة إلى
المنهجيات المذكورة أعاله وغيرها من أجل تحديد التفاصيل .ومع ذلك ،في أي حالة على اإلطالق ال تعد تلك المبادئ
التوجيهية آمرة؛ إذ إن كل عملية تخطيط مكاني بحري يلزم تخصيص تصميمها وفقًا للخصائص المحددة في صعيدها
الجغرافي وغاياتها ونتائجها المتوقعة.
 -3نهج النظام اإليكولوجي بوصفه مبدئًّا توجيهيًّا للتخطيط المكاني البحري
نهج النظام اإليكولوجي هو مبدأ توجيهي الستراتيجية منتصف مدة خطة عمل البحر األبيض المتوسط وبرنامج العمل لفترة
سنتين وجميع تنفيذ السياسات وتطويرها المتخذين تحت رعاية اتفاقية برشلونة ببرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر
ضا يُطبَّق على
األبيض المتوسط ،وغايته النهائية تحقيق حالة بيئية جيدة في البحر األبيض المتوسط وساحله .وهذا أي ً
بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط والتخطيط ذي الصلة باألنشطة البحرية على البر
أو في البحر؛ ولذا بما يتضمن تنفيذ التخطيط المكاني البحري.
نهج النظام اإليكولوجي يُعرَّف بوصفه إدارة متكاملة للموارد البرية والمائية والحية التي توفر تقدي ًما مستدا ًما من خدمات
النظام اإليكولوجي بطريقة عادلة .ويتجاوز تدارُس الفردي من المسائل أو األنواع أو وظائف النظام اإليكولوجي منعزلة.
وبدالً من ذلك ،يدركك النُّظُم اإليكولوجية على ما هي عليه :بمعنى مزيجات غنية من عناصر تتفاعل مع بعضها باستمرار.
وهذا مهم خاصة للسواحل والبحار حيث طبيعة المياه تبقي النُّظُم والوظائف قوية الرباط .وفي الواقع ،االرتباطات بين نهج
النظام اإليكولوجي والتخطيط المكاني البحري ومبادئ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط
واسعة ومصوغة (الشكل .)1
حتى التوجيه  2014/89/EUالذي يؤسس إطار عمل للتخطيط المكاني البحري يشير بوضوح إلى أهمية تطبيق متطلَّب
النهج المستند إلى النظام اإليكولوجي ،في ك ٍّل من التمهيد وضمن أحكام المواد ،أي المادة" 5عند تأسيس تخطيط مكاني

بحري وتنفيذه ،تعد الدول األعضاء الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية لدعم تنمية ونمو مستدامين في القطاع
البحري ،بما يطبق نهجًا مستندًا إلى النظام اإليكولوجي ،ولترقية الوجود المشترك بين االستخدامات واألنشطة ذات الصلة".

بعض المبادئ التوجيهية يمكن اقتراحها لتطبيق نهج النظام اإليكولوجي ضمن عملية التخطيط المكاني البحري ،بما يتضمن
ما يلي:
•

تأسيس ارتباطات واضحة بين غايات التخطيط المكاني البحري والغايات اإليكولوجية ،واألهداف والمؤشرات
ال ُمعرَّفة ضمن نهج النظام اإليكولوجي.

•

قدر المستطاع ،تعريف منطقة التخطيط واإلدارة التي تعتبر حدود وظيفية النظام اإليكولوجي.

•

ضا .وإن أخذ نهج النظام اإليكولوجي في
نهج النظام اإليكولوجي غير موقوف على البحر ،بل يشمل األرض أي ً
ضا على تركيز قوي على التفاعالت البرية البحرية
االعتبار في عملية التخطيط المكاني البحري ينطوي بديهيًا أي ً
وخاصة على التفاعالت فيما بين األرضي والبحري من النُّظُم اإليكولوجية والموائل واألنواع.

•

تأسيس تخطيط مكاني بحري (تخصيص األنشطة البحرية) بنا ًء على أفضل المعرفة العلمية المتاحة عن النظام
اإليكولوجي والديناميكيات ،وتقييم الثغرات المعلوماتية والشكوك ذات الصلة.

•

تعريف خدمات النظام اإليكولوجي التي توفرها المنطقة البحرية المعتبَرة وكيفية مؤزارتها األنشطة البحرية
البشرية والعافية البشرية بصفة عامة.

•

تقدير التأثيرات المتنوعة من األنشطة البشرية في النظام اإليكولوجي ،بصفتها :المباشرة وغير المباشرة ،والمتراكمة،
وقصيرة المدى وطويلة المدى ،والدائمة والمؤقتة ،والتأثيرات اإليجابية والسلبية ،وأيضًا مع أخذ التفاعل البري
البحري في االعتبار.
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الشكل  – 1االرتباط بين نهج النظام اإليكولوجي ،والتخطيط المكاني البحري ،ومبادئ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر
األبيض المتوسط
في التخطيط المكاني البحري ،تضمين تقدير التأثيرات المتراكمة في البحر مما قد ينتج عن الجمع بين أنشطة
•
مختلفة بحرية وعلى البر.
•

االستفادة من األس اليب واألدوات الموجودة وتخصيص تصميمها من أجل تشغيل مفاهيم نهج النظام اإليكولوجي
ض ْمن التخطيط المكاني البحري ،بصفتها :مبادئ توجيهية لتنفيذ نهج النظام اإليكولوجي ،ومؤشرات ،وقائمة
ِ
مرجعية ،وتقييم قابلية التأثر ،وتقدير التأثيرات المتراكمة ،ورسم خرائط خدمات النظام اإليكولوجي وقياسها الكمي،
وتعريف الممرات الزرقاء ،وبرنامج الرصد والتقييم المستند إلى نهج النظام اإليكولوجي ،وما إلى ذلك.

في الواقع ،العالقة بين نهج النظام اإليكولوجي والتخطيط المكاني البحري ثنائية االتجاه ،حيث إن ثانيهما يمكنه اإلسهام في
ضا من خالل تعريف تدابير مكانية ذات صلة .فالتخطيط المالئم للنشاط
الغاية الشاملة من تحقيق حالة بيئية جيدة ،وأي ً
البحري يمكنه:
•

تقليل مصدر الضغط البحري المؤثر في البيئة البحرية من خالل الفعالية المكانية والتحكم في توزيع األنشطة
البشرية زمانيًا،

•

وتقليل التعارضات بين االستخدامات البحرية وحماية المناطق ذات الصلة اإليكولوجية والطبيعية العالية؛

•

وتعريف المناطق المزمع حمايتها من أجل حفظ العمليات والوظائف الجوهرية في تحقيق حالة بيئية جيدة؛
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•

وتعريف مناطق البؤر الحرجة بيئيًا في البحر حيث تلزم تدابير أكثر شدة؛

•

وتجنب االستخدامات غير المستدامة في المناطق المحمية وتعريف أوجه التآزر التي يمكنها توفير حلول تعود
بالنفع على الجميع من أجل التنمية االجتماعية االقتصادية والحماية البيئية؛

•

وتعريف عناصر الربط فيما بين الموائل ذات الصلة من خالل الممرات الزرقاء.

 -4مبادئ ومحتويات مشتركة
المتاح من المنهجيات والمؤلفات العلمية يقترح نطاقًا واسعًا من تعريفات التخطيط المكاني البحري .المرجع Ehler and
 7)2009( Douvereيتضمن أحد التعريفات األكثر اقتباسًا ،الذي وفقًا له يمكن تعريف التخطيط المكاني البحري على أنه
"طريقة عملية إلنشاء منظمة أساسها أكثر منطقية وتأسيسها الستخدام المكان البحري والتفاعالت بين استخداماته ،من أجل

التوازن بين الطلبات على التنمية ولزوم حماية ال ُّن ُظم اإليكولوجية البحرية ،ومن أجل تحقيق غايات اجتماعية واقتصادية
بطريقة منفتحة ومخططة" .بينما تعريف آخر من ال ُمستوعَب غالبًا ً
ورده المادة  3من التوجيه  2014/89/EUالذي
جدا تُ ِ
يؤسس إطار عمل التخطيط المكاني البحري" :عملية باستخدامها تح ِّلل سلطات الدول األعضاء ذات الصلة األنشطة البشرية
وتنظمها في المناطق البحرية من أجل تحقيق غايات إيكولوجية واقتصادية واجتماعية" .الفوائد المتوقعة من التخطيط
المكاني البحري:

•

زيادة التنسيق األفقي والعمودي بين اإلدارات وبين القطاعات المختلفة باستخدام عملية فردية (التخطيط المكاني
البحري)
من أجل التوازن بين تنمية نطاق من األنشطة البحرية؛

•

وتقليل التعارضات واستغالل أوجه التآزر فيما بين االستخدامات المختلفة للمكان البحري؛

•

واإلسهام في الوصول العادل إلى الموارد البحرية؛

•

وزيادة إشراك أصحاب المصلحة ومشاركة العامة وتشارُك المعلومات؛

•

وتشجيع االستثمار من خالل غرس التنبئية والشفافية وقواعد أوضح؛

•

وتحسين حماية البيئة من خالل التبكير في تعريف التأثيرات وتقليلها وكذلك ترقية فرص تعدد استخدامات المكان
البحري ذاته؛

•

وتعريف التدابير (المكانية) التي يمكنها دعم تحقيق الحالة البيئية الجيدة (انظر القسم )3؛

•

وتحسين حماية التراث الثقافي وحفظ قيم البحر الدقيقة.

Ehler C., and F. Douvere, 2009. Marine Spatial Planning: a step -by-step approach towards ecosystem-based7
.management. IOC Manual and Guide n. 53, ICAM Dossier n. 6, Paris, UNESCO
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باستقاللية حسب التعريف المعتبَر والغايات المحددة والفوائد المتوقعة ،يُعرَّف أدناه عدد من المبادئ المشتركة والمحتويات
العامة من أجل تنفيذ التخطيط المكاني البحري (بعضها يتداخل كليًا أو جزئيًا مع مبادئ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
في البحر األبيض المتوسط) .وعند التعامل مع تنفيذ التخطيط المكاني البحري ينبغي لهذه القائمة أن تُ
ستعرض ويُخصَّص
َ
تصميمها وفقًا لتحديد صعيد عملية التخطيط المكاني البحري وأهدافها وخصائص منطقة تطبيقها.
 1-4النهج التكيفي
النهج التكيفي هو عملية تفاعلية وممنهجة من أجل استمرارية تحسين السياسات والخطط والممارسات اإلدارية من خالل
التعلم من محصلة الخطوات والدورات السابقة .ومن خالل هذا النهج تُعرَّف سياسات وخطط وبرامج على أساس أفضل
صد وتُق َّدر دوريًا وتُحسَّن استنادًا إلى نتائج التقدير .وهذا النهج مفيد خاصة في التعامل مع
المعرفة المتاحة ،وبعدئذ تُنفَّذ وتُر َ
المسائل المعقدة والديناميكية ومحل الشك ،بما يتضمن تخطيط استخدامات البحر الحالية والمستقبلية .وفي الواقع ،التخطيط
المكاني البحري ال يؤدي إلى خطة لمرة واحدة ،بل إنه عملية مستمرة متكررة تتكيف بمرور الوقت .ويمكن اقتراح المبادئ
التوجيهية التالية من أجل تشكيل التخطيط المكاني البحري وفقًا لنهج تكيفي:
•

تصميم عملية التخطيط المكاني البحري بما يتضمن الرصد والتقدير وخطوات المراجعة منذ بدئها،

•

ومن المحتمل ،ترقية إدارة تكيفية نشطة ،بما يتضمن تقدير الفرضيات البديلةومقارنتها (على سبيل المثال
السيناريوهات) بشأن مستقبل تطور المنطقة البحرية المعتبَرة؛

•

وتطوير مؤشرات تخطيط مكاني بحري مرتبطة بغايات وأهداف واضحة ،بما يتضمن :مؤشرات الحوكمة أو
العملية ،والمؤشرات االجتماعية االقتصادية ،واإليكولوجية البيئية؛

•

واعتماد منظور متوسط/طويل المدى للتعامل المالئم مع الطبيعة االستراتيجية واالستباقية في التخطيط المكاني
كاف للحصول على
البحري والسماح بتخطيط العمل وتنفيذه وتكييفه وتخطيطه مرة أخرى طوال فترة امتدادها
ٍ
نتائج واقعية.

الشكل  – 2دورة التخطيط المكاني البحري المتكررة (المصدر)2009 ،Ehler and Douvere :

8

GESAMP – Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Environmental Protection, 1996. 8
Thecontributions of sciences to integrated coastal zone management. Report and studies n. 61. Rome: Food
.and Agriculture Organisation (FAO) of the United Nations
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 2-4النهج متعدد األصعدة
تطبيق التخطيط المكاني البحري تشغيليًا ضمن إطار اتفاقية برشلونة يركز على المنطقة البحرية تبعًا لما هو ضمن بحر
البلد اإلقليمي ،وفقًا للصعيد الجغرافي في بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط (المادة
 .) 3وهذا التطبيق التشغيلي يمكن تضمينه في نهج متعدد األصعدة ،يجمع بين منظورات من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى
أعلى .وهذا النهج متعدد األصعدة يتضمن ما يلي من األصعدة المختلفة:
•

صعيد البحر األبيض المتوسط الذي يتناول حوض البحر كامالً من خالل التعاون فيما بين األطراف المتعاقدة في
إطار اتفاقية برشلونة لمباشرة المستوى االستراتيجي من التخطيط المكاني البحري ،على سبيل المثال )1( :تعريف
عناصر رؤية مشتركة وغايات ذات صلة )2( ،وتعريف األولوية في المناطق والمسائل المزمع مباشرتها على
مستوى عابر للحدود ) 3( ،تعريف المبادرات (على سبيل المثال المشروعات) لتناول المسائل والمناطق العابرة
للحدود؛

•

وصعيد إقليمي فرعي – حيثما يكون ذا صلة ومحتمل – يباشر مسائل التخطيط المكاني البحري العابرة للحدود
(عناصر رؤية مشتركة ،وغاياتها ،وأولوياتها ،ومبادراتها) في مناطق البحر األبيض المتوسط الفرعية ،وأيضًا
يرتبط باستراتيجيات وخطط إقليمية فرعية (على سبيل المثال استراتيجية االتحاد األوروبي في منطقة البحر
األدرياتي والبحر األيونيان والمبادرة البحرية في غرب البحر األبيض المتوسط) من أجل تنفيذ ُمنسَّق؛

•

وصعيد وطني ،يتمم تنفيذ عملية التخطيط المكاني البحري – وفقًا لمبادئ مشتركة ومتماسكة مع النُّهُج المتوسطية
واإلقليمية الفرعية – في المناطق البحرية الواقعة ضمن الوالية الوطنية ،بمرجعية خاصة إلى البحر اإلقليمي وفقًا
للصعيد الجغرافي في بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط؛

•

وصعيدان وطني فرعي ومحلي ،ينميان تطبيقات التخطيط المكاني البحري الهادف إلى توفير أدلة على فوائد
واقعية ومرئية بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا من التخطيط المكاني البحري .أما األنشطة التجريبية على الصعيد الوطني
الفرعي و/أو المحلي فقد تركز على مناطق األولوية ،من شاكلة :المناطق العالية قابلية تأثرها ،والمناطق ذات
التعارضات الكبرى فيما بين االستخدامات ،والمناطق ذات اإلمكانية العالية ألوجه التآزر فيما بين االستخدامات
ضا في تطوير واختبار منهجيات جديدة شاملة أو
والفرص متعددة االستخدامات .وقد تفيد األنشطة التجريبية أي ً
التالي
الجيل
خالل
من
يتضمن
بما
البند،
حسب
من مشروعات برنامج إدارة المناطق الساحلية التي تحسن تكامل المناطق البحرية من خالل التخطيط المكاني
البحري.

 3-4التكامل
التكامل ميزة جوهرية في التخطيط المكاني البحري ،ويمكنه اتخاذ معا ٍن مختلفة:
•

التخطيط المكاني البحري ال يتعامل مع االقتصاد األزرق فحسب .فالجوانب البيئية ،واالجتماعية ،واالقتصادية،
والحوكمية يجب أن تؤخذ في االعتبار سعيًا إلى أهداف االستدامة؛

•

التكامل فيما بين القطاعات الزم لتجاوز سياسات القطاعات وخططها ولوائحها؛

•

التعاون األفقي والعمودي فيما بين اإلدارات والوكاالت الفنية مطلوب للتقدم صوب تنسيق وتكامل سياسات القطاعات
وخططها؛

•

التكامل بين التخطيط البري والبحري جوهري في التنسيق وضمان التماسك فيما بين أجزاء النظام الساحلي ذاته،
المتفاعلة
مع بعضها بطرق مختلفة.

 4-4التفاعالت البرية البحرية
فهم التفاعالت البرية البحرية وتناولها حاسما األهمية في ضمان استدامة إدارة المناطق الساحلية وتطويرها وتماسك تخطيط
األنشطة البرية وفي البحر .وعلى الرغم من عدم وجود تعريف فردي ُمد َرك للتفاعالت البرية البحرية ،إال أنه يمكن
تعريفها على أنها "تفاعالت فيها على البر ظواهر طبيعية أو أنشطة بشرية تؤثر على أو في البيئة البحرية ومواردها
وأنشطتها والعكس صحيح تفاعالت فيها بحريًا ظواهر طبيعية أو أنشطة بشرية تؤثر على أو في البيئة األرضية ومواردها
وأنشطتها" .وعاقبةً لما ُذ ِك َر أعاله ،ينبغي استيعاب ثالثة مستويات رئيسية من التفاعالت البرية البحرية عند التعامل مع
التخطيط المكاني البحري:
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•

التفاعالت ذات الصلة بالعمليات البرية البحرية الطبيعية .تَبِعات تلك العمليات على التخطيط واإلدارة الساحليين
لبدائل األنشطة البرية والبحرية يجب تعريفها وتقييمها ،مع اعتبار طبيعتها الديناميكية .وفي الوقت ذاته ،األنشطة
البشرية يمكنها التداخل مع العمليات الطبيعية ،مما يؤثر في البيئة الساحلية والبحرية .وإن تحليل التأثيرات المتوقعة
من األنشطة البرية والبحرية – ضمن إطار عمل التقييم البيئي االستراتيجي – ينبغي أن يتضمن تقدير تأثيراتها في
العمليات الطبيعية م ن التفاعالت البرية البحرية والتأثيرات العاقبة المحتملة في الموارد الطبيعية وخدمات النظام
اإليكولوجي.

•

التفاعالت فيما بين االستخدامات البرية والبحرية واألنشطة .تقريبًا جميع االستخدامات البحرية يلزمها تركيبات
دعم على البر ،بينما العديد من االستخدامات التي يوجد أغلبها على الجزء البري توسع أنشطتها في البحر كذلك.
وهذه التفاعالت يجب تعريفها ،وتخطيطها ،وتقييم التراكمي من تأثيراتها ،وفوائدها ،والمحتمل من تعارضاتها،
وأوجه تآزرها .ويمكن للتفاعالت بين األنشطة البرية والبحرية أن يزيد امتدادها متجاوزة المناطق الساحلية ،على
سبيل المثال من حيث الروابط على مسافات طويلة ذات الصلة بالنقل وتوزيع الطاقة أو هجرة األسماك ضد التيار
ضا تعريف تلك الروابط األوسع،
وتأتِّي لزوم الممرات الزرقاء .ورغم التركيز األساسي على التكاليف ،من المهم أي ً
وتخطيطها ،وتقييم تبعاتها البيئية ،واالجتماعية ،واالقتصادية .ومن المهم مالحظة أن المادة  9من البروتوكول
ً
خاصا لألنشطة االقتصادية التي تتطلب مقربة مباشرة من البحر .وهذا
تتطلب أن تولي األطراف المتعاقدة انتباهًا
ضا أحد المبادئ العامة في اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط (المادة  6الفقرة ذ).
أي ً

•

تفاعالت عمليات التخطيط والخطط للمناطق البرية والبحرية .من المهم ضمان أن العمليات القانونية واإلدارية
واالستشارية والفنية منسقة (ومن المرجو ارتباطها)؛ لتجنب االزدواجيات غير الضرورية ،و/أو انعدام التماسك ،و/أو
التعارضات ،و/أو هدر الموارد الطلب الزائد على جهود أصحاب المصلحة .وإن التحدي هو تخطيط وإدارة أنشطة
على البر وفي البحر بطريقة متسقة تعتبر التكامل الوظيفي في االستمرارية البرية البحرية .وهذا أيضًا ينطوي بديهيًا
على تخصيص المكان البري (وذي الصلة من البنية التحتية والخدمات) لبعض األنشطة البحرية (و/أو تخصيص
ضا يتطلب مسايرة/تكامل نُهُج ومنهجيات
المكان البحري لبعض األنشطة على البر .وأخيرًا ،تحقيق هذا التماسك أي ً
وأدوات مختلفة ُمطبَّقة على التوالي على البر وفي البحر.

 5-4البُعد الرابع في التخطيط المكاني البحري
التخطيط المكاني البحري يشتغل في ثالثة أبعاد مكانية ،مع األخذ في االعتبار االستخدامات البحرية والتعارضات ذات
الصلة المشتغلة على :سطح المحيط ،والعمود المائي ،وقاع البحر .ويمكن أخذ الوقت في الحسبان بوصفه بُعدًا رابعًا .ومن
حيث تنفيذ التخطيط المكاني البحري ،هذا قد ينطوي بديهيًا على أن:
•

لكل است خدام بحري تعريف لألكثر صلة من األبعاد المكانية وتقييم التوافق مع استخدامات أخرى مما يحدث في
المقام األول في أبعاد أخرى (على سبيل المثال النقل البحري واستخراج الرمال من قاع البحر)؛

•

ضا تمكينها من خالل المؤقت من تقسيم المناطق
أوجه التآزر والتوافقات فيما بين االستخدامات المختلفة يمكن أي ً
ً
والتنظيم ،على سبيل المثال تمكين الوصول إلى المناطق المحظورة عسكريا على النقل البحري أو األنشطة
الترفيهية ،إذا لم تكن هناك عمليات عسكرية ،والسالمة مضمونة؛
التقييم المالئم للحاجات الديناميكية األربع في كل استخدام بحري من أجل تقدير إذا كانت التوافقات حقًا ممكنة،
والتعارضات ُمقلَّلة إلى الحد األدنى.

•

 6-4المشروع استنادًّا إلى معرفة
التخطيط المكاني البحري ال بد أن يعتمد على بيانات عالية الجودة تركز على المعلومات الرئيسية ذات الصلة ،حسب المؤكد
قترح المبادئ التوجيهية التالية:
أيضً ا في نهج النظام اإليكولوجي ونهج اإلدارة التكيفي .وفي هذا الصدد تُ َ
•

•

استخدام أفضل المعرفة المتاحة في ترقية تعريف األكثر مالءمة في الصعيد الجغرافي ونطاق استراتيجيات
ضا أخذ نهج النظام اإليكولوجي/برنامج الرصد والتقييم المتكاملين للبحر
التخطيط المكاني البحري و/أو خططه ،وأي ً
األبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة في االعتبار (بمعنى حدود النظام اإليكولوجي) واعتبار
التفاعالت البرية البحرية عنصرًا جوهريًا في التخطيط المكاني البحري؛
والتركيز على جمع البيانات والمعلومات الجوهرية حقًا في التخطيط المكاني البحري؛
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•

وتعريف الثغرات المحددة التي قد تعيق التخطيط المكاني البحري ،التي تتطلب أعماالً محددة؛

•

واألخذ في االعتبار أي شكل من معرفة "النوعية الجيدة" .وهذا يأتي في المقام األول من مصادر علمية
ضا االستفادة من مصادر معلومات خاصة ،بما يتضمن
ومجموعات بيانات وأنشطة رصد مؤسسية ،بل ينبغي أي ً
المعرفة الناتجة عن معيشة األشخاص والعمل في البحر؛

•

وتحسين الوصول الشفاف إلى معلومات دقيقة وكاملة؛

•

واالنتقال من البيانات والمعرفة إلى المعلومات يفيد حقًا في التخطيط وعملية صنع القرارات التي يتطلبها التخطيط
المكاني البحري .وتفيد خاصة األدوات المستندة إلى المكان في هذا الصدد.

 7-4االستدامة والفعالية المكانية
استدامة األنشطة البحرية والفعالية المكانية في توزيع هذه األنشطة مفهومان توجيهيان رئيسيان في التخطيط المكاني
البحري بهدف تحسين استدامة استخدام ا لموارد البحرية (بما يتضمن المكان البحري) ،والتقليل إلى الحد األدنى التعارضات
قترح المبادئ
فيما بين االستخدامات (بما يتضمن حماية الطبيعة) واستغالل أوجه التآزر الممكنة .وفي هذا الصدد تُ َ
التوجيهية التالية:
استخدام المكان البحري في تلك االستخدامات التي حقًا تتوقف على الموارد البحرية ،أو التي يمكن أن تكون فعالية
•
تشغيلها أكبر في البحر (بمعنى جدارة نقل استخدام من على البر إلى البحر إذا كان هذا سينتج فوائد أعلى أو
تأثيرات وتعارضات أدنى)؛
•

وعند التعامل مع التخطيط ،يُبدَأ بتعريف االستخدامات والوظائف غير القابلة للتحرك وغير القابلة للتخلي عنها مما
عادة يكون له األولوية في تخصيص المكان؛

•

وتشجيع مشاركة االستخدام أو تعدد االستخدامات للمنطقة البحرية ذاتها قدر المستطاع ،شريطة أن ينطوي هذا
بديهيًا على فوائد أعلى أو تأثيرات أدنى وتعارضات أقل؛

•

ضا أن تنطوي بديهيًا على توزيع عادل للفوائد االجتماعية االقتصادية ذات الصلة
والفعالية المكانية ينبغي أي ً
بالتخطيط المكاني البحري في المنطقة البحرية المخططة كاملة.

 8-4الربط
التخطيط المكاني البحري ال يركز فحسب على التخصيص المكاني المالئم والفعال لالستخدامات البحرية ،لكنه أيضً ا يتعامل
قترح المبادئ التوجيهية
مع الربط .وتهدف الروابط ال ُمحسَّنة إلى إنتاج فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية وحوكمية ،وتُ َ
التالية:
•

في خطة التخطيط المكاني البحري تعد الروابط بين العناصر الخطية على سبيل المثال حارات النقل البحري
المرورية لتطوير نظام نقل بحري متكامل ،أو شبكة طاقة لتحسين فعالية توزيع الطاقة ،أو ممرات زرقاء لربط
الموائل الطبيعية؛

•

في خطة التخطيط المكاني البحري تعد الروابط بين الرُّ قَع والمناطق ذات االستخدامات أو الوظائف المتشابهة أو
ذات الصلة التبادلية كما في حالة شبكات مناطق محمية بحرية أو حفظ الموائل المترابطة التي هي حيوية من أجل
األنواع البحرية؛

•

وفيما يتجاوز تخطيط االستخدامات البحرية ،ال يُن َسى إنشاء روابط فيما بين مشغلي التخطيط المكاني البحري من
حيث مشاركة المعرفة ،والتعاون ،والتنسيق.

تقييم عناصر الربط وتخطيطها ذو صلة خاصة بجوانب التفاعالت البرية البحرية.
 9-4التعاون العابر للحدود
على الرغم من أن التخطيط المكاني البحري يمكن النظر إليه في المقام األول بوصفه عملية أساسها البلد ،إال أن التعاون
العابر للحدود جوهري في ضمان تماسك خطط التخطيط المكاني البحري وتنسيقها عبر المناطق الساحلية والمناطق
البحرية .وهذا ينطوي بديهيًا على التعاون على مستويات منهجية (األساليب المشتركة ،ومشاركة البيانات والمعلومات،
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ومشاركة األدوات ،وتبادل ممارسات التخطيط المكاني البحري ،وبناء القدرات) واستراتيجية (رؤية مشتركة ،ومبادئ
مشتركة ،وغايات مشتركة محتملة) وتنفيذية (على سبيل المثال تخطيط مناطق الحدود البحرية ،وما إلى ذلك).
عالوةً على ذلك ،من المعروف جيدًا أن عددًا من المشكالت والتحديات ذات الصلة (على سبيل المثال تشغيل النقل البحري
والسالمة ،وحفظ األرصدة السمكية واإلدارة المستدامة ،وحماية التنوع البيولوجي وحفظ النظام اإليكولوجي ،ومستقبل
تطوير إنتاج طاقة متجددة في البحر وتوزيعها ،وما إلى ذلك) له بُعد عابر للحدود وقد يتطلب اعتماد نهج إقليمي أو إقليمي
فرعي مشترك.
 -5خطوات التخطيط المكاني البحري
التخطيط المكاني البحري له العديد من التعريفات .وينعكس تنوع التعريفات في تنوع المنهجيات المتاحة ،أي أنه ليس هناك
نهج فردي يالئم جميع السياقات البحرية ويتجاوب مع جميع الغايات االستراتيجية .وينبغي للتخطيط المكاني البحري أن
يتشكل ويستند في تنفيذه إلى خصيصات المناطق البحرية الفردية قيد المباشرة الواقعية .ومع ذلك ،هناك خطوات مشتركة
تعد في غالبية مبادرات التخطيط المكاني البحري ووثائقه التوجيهية ،من شاكلة :جمع البيانات وتحليلها ،ومشاورة أصحاب
المصلحة وتطوير خطة تشاركيًا ،واألطوار الالحقة في التنفيذ ،واإلنفاذ ،والتقدير ،والمراجعة .وتتناظر خطوات التخطيط
المكاني البحري إلى درجة كبيرة مع خطوات عملية اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط التي
ينفذها مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية من أجل الخطط واالستراتيجيات الساحلية.
طُ ِّو َرت منهجيات عديدة مخصصة خطوة بخطوة لمناطق البحر األبيض المتوسط اإلقليمية واإلقليمية الفرعية .واستنادًا إلى
تحليل هذه المنهجيات ،تُقت َرح الخطوات والخطوات الفرعية التالية .وفي أي حالة على اإلطالق ال تعد هذه الخطوات
إلزامية ،إذ إن كل عملية تخطيط مكاني بحري يلزم تخصيص تصميمها وفقًا للخصائص المحددة في صعيدها الجغرافي
وغاياتها ونتائجها المتوقعة .ويمكن اعتبارها نوعًا من قائمة مرجعية النتقاء تلك العناصر التي تعد ذات صلة بعملية تخطيط
مكاني بحري محددة.
الخطوة األولى – بدء العملية والتنظيم
•

احتياجات تقييم التخطيط ا لمكاني البحري وتعريف الغايات والنتائج المتوقعة ،بما يتضمن االرتباطات باإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط؛

•

وتنظيم جميع الجوانب الالزمة في عملية التخطيط المكاني البحري (تمهيد السبيل للتخطيط المكاني البحري)؛

•

وتنظيم جمع البيانات وإدارتها بتماسك ،ومن المحتمل بالتآزر مع تنظيم البيانات والمعلومات الالزمة لإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط.

الخطوة الثانية – تقييم السياق وتعريف رؤية
•

تحليل وتقدير الموجود من الوثائق القانونية ،والسياسات ،واالستراتيجيات ،والخطط ذات الصلة بالتخطيط المكاني
البحري ويمكنها توجيهه تكيفيًا ،بما يتضمن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط وجوانب
التفاعالت البرية البحرية؛

•

وتعريف رؤية استراتيجية (غايات عالية المستوى) بشأن الكيفية التي ستبدو عليها المنطقة البحرية في المستقبل،
ضا بفضل عملية التخطيط المكاني البحري .وينبغي للرؤية االستراتيجية التوجيه صوب تنمية مستدامة في
وأي ً
المنطقة البحرية المخططة ،مع اعتبار جميع اآلليات ذات الصلة المطبقة بالفعل في سياق اتفاقية برشلونة وخلق
أوجه تآزر معها .ويعد من األساسي تطوير رؤية عبر األبعاد (بما يتضمن الجوانب البيئية ،واالجتماعية،
واالقتصادية ،والحوكمية) وعبر القطاعات ،تحيز الطبيعة المتكاملة في عملية التخطيط المكاني البحري .ومن المهم
ً
ضا في الرؤية البحرية أن تتماسك مع رؤية/رؤى بشأن مستقبل تنمية المكون البري في النظام الساحلي
جدا أي ً
(صوب رؤية برية بحرية فريدة)؛

•

وربط الرؤية االستراتيجية بالتنمية المستدامة في المناطق البحرية واالستخدام المستدام للموارد البحرية .وإن
الهدف الشامل هو ضمان أن الضغط الجماعي من جميع األنشطة يبقى ضمن مستويات متوافقة مع تحقيق حالة
بيئية جيدة وأن قدرة النُّظُم اإليكولوجية البحرية على التصدي للتغيرات الناجمة عن البشر غير متهاون فيها ،في
الحين ذاته مع اإلسهام في االستخدام المستدام للسلع والخدمات البحرية لدى األجيال الحالية والمستقبلية؛
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•

ربط الرؤية االستراتيجية ال ُمع َّرفة بالصعيد األعلى (على سبيل المثال البحر األبيض المتوسط كامالً) والصعيد
األدنى
(بمعنى المدخالت إلى مشروعات وطنية فرعية وذات صلة بالتخطيط المكاني البحري المحلي ،بما يتضمن
مشروعات جديدة في برنامج إدارة المناطق الساحلية).

الخطوة الثالثة – تحليل األحوال الموجودة
•

تعريف المعلومات ذات الصلة واقتصار االنتقاء على تلك الالزمة حقًا في التحليل (نهج التركيز)؛

•

وتحليل الخصائص األوقيانوغرافية والبيئية وتخطيطها ،مع التركيز على تلك ذات التَّبِعة الحقيقية في التخطيط
المكاني البحري (على سبيل المثال نظام األمواج أو الرياح من أجل تخطيط الطاقة المتجددة في البحر)؛

•

وتقييم أوضاع األنشطة البحرية الحالية وتخطيطها؛

•

وتخطيط التفاعالت بين األنشطة البرية وفي البحر؛

•

وتقدير التفاعالت بين األنشطة البرية وفي البحر من حيث الشدة ،والصلة االقتصادية ،والتدفقات ،والتأثيرات في
البر (تراكميًا) ،والتأثيرات في البحر (تراكميًا) من األنشطة على البر والبحرية؛

•

وتحليل التعارضات والتوافقات فيما بين االستخدامات (مصفوفة التوافقات) وكذلك الوجود المشترك والفرص
متعددة االستخدامات؛

•

الحرجة ،بمعنى المناطق عالية التأثر أو العالية قابلية تأثرها ،والمناطق ذات العدد الكبير من
وتعريف مناطق البؤر
ِ
األنشطة المتعارضة ،والمناطق ذات االحتمالية العالية في تعدد االستخدامات.

الخطوة الرابعة – تحليل أحوال المستقبل
•

االرتباط بالرؤية :تعريف العناصر الرئيسية في الرؤية التي قد توجه تكيفيًا مستقبل تطور منطقة التخطيط المكاني
البحري؛

•

وتحليل االتجاهات الحالية والتوقعات المتاحة وخيارات التطوير ،وخاصة في األنشطة البحرية االقتصادية؛

•

وتفصيل إيضاح السيناريوهات المحتملة البديلة الكمية أو شبه الكمية أو النوعية بشأن مستقبل االستخدامات البحرية
والتماسك مع الرؤية الشاملة؛

•

وتحليل السيناريوهات المتطورة من حيث الوجود المشترك والتوافق والتعارضات فيما بين االستخدامات وكذلك
التأثيرات المتراكمة في البيئة (االرتباط بعملية التقييم البيئي االستراتيجي – انظر الخطوة السادسة "ب")؛

•

الحرجة (في أحوال المستقبل) ،أي المناطق عالية التأثر أو العالية قابلية تأثرها ،والمناطق
وتعريف مناطق البؤر
ِ
ذات العدد الكبير من األنشطة المتعارضة؛

•

وتقدير التفاعالت بين األنشطة البرية وفي البحر في أحوال المستقبل (السيناريوهات).

الخطوة الخامسة – تعريف المسائل الرئيسية
تلخيص محصلة الطور التحليلي (الخطوتان الثالثة والرابعة) وتعريف المسائل الرئيسية المزمع تناولها في طور التصميم
(الخطوة السادسة) .وهذه الخطوة تهدف إلى إيجاز المحصلة الرئيسية من الخطوات التحليلية المزمع اتخاذها في طور
تصميم عملية التخطيط المكاني البحري.
الخطوة السادسة "أ" – طور التصميم :تفصيل إيضاح خطة التخطيط المكاني البحري
•

تعريف غايات التخطيط المرتبطة بأهداف استراتيجية (بمعنى الرؤية) وبالسيناريو المفضل (إذا كان أيٌّ من
السيناريوهات
قد تطور)؛

•

وتعريف تدابير التخطيط وتصميمها؛

•

ضا بما يتضمن على سبيل المثال :مناطق األولولية ،والمناطق
وأقلمة التدابير وتقسيم مناطق المنطقة البحرية (أي ً
المحمية ،والمناطق المحظورة على جميع االستخدامات ،والمناطق المحظورة على استخدامات محددة ،وما إلى
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ذلك) .وهذا الطور ينبغي أن يتضمن تحليالً دقيقًا للتفاعالت البرية البحرية مع تخصيص من المكان البحري لبعض
األنشطة من على البر وتخصيص من المكان البري لبعض االستخدامات البحرية؛
•

وتعريف عناصر التنظيم من أجل اإلدارة ورصد األنشطة البحرية بهدف تحقيق أقصى ما يمكن من التوافقات في
األبعاد األربعة.

الخطوة السادسة "ب" – التقييم البيئي االستراتيجي
التقييم البيئي االستراتيجي جزء متكامل مهم من إعداد خطة التخطيط المكاني البحري ،إذ يوفر آلية لالستراتيجية في اعتبار
التأثيرات البيئية من الخطة ،وتقييم بدائل التخطيط المختلفة ،وتعريف تدابير التخفيف وتقديرها .ويت ِبع أن عملية التقييم البيئي
االستراتيجي مزمع تنفيذها برباط وثيق وبالتوازي مع تفصيل إيضاح الخطة ،إذ ينبغي استخدامها في ضمان استدامة الخطة
بيئيًا .ومن أجل هذه الغاية ،ينبغي لعملية التقييم البيئي االستراتيجي أن تبدأ في مستهل عملية التخطيط المكاني البحري
(ضمن الخطوة الثانية) وأن يكون عملها بطريقة تفاعلية .وإن اتفاقية تقييم األثر البيئي في إطار عبر حدودي والبروتوكول
ذا الصلة بشأن التقييم البيئي االستراتيجي (الذي يُطلَق عليه بروتوكول كييڤ) يوفران إطارً ا مشتر ًكا لتنفيذ التقييم البيئي
االستراتيجي.
التقرير البيئي هو جانب أساسي من التقييم البيئي االستراتيجي ،فيه تُعرَّف تأثيرات مهمة ُمرجَّحة من تنفيذ الخطة في البيئة،
صف وتُق َّدر مع بدائل مع األخذ في الحسبان غايات الخطة وصعيدها الجغرافي .وبهذا قد يكون تناول البدائل من خالل
وتُو َ
سيناريوهات مختلفة ضمن الخطة (االرتباط بالخطوة الرابعة) .وينبغي اعتبار العناصر التالية عند تنفيذ عملية التقييم البيئي
االستراتيجي وتفصيل إيضاح التقرير البيئي خاصة:
اإلتاحة الحقيقية في المعرفة وأساليب التقييم ،مما يركز على المعلومات الالزمة حقًا ويسلط الضوء على ثغرات
•
حرجة؛
•

والمحتوى ومستوى التفصيل في التخطيط المكاني البحري اللذان ينبغي أن يوجها تكيفيًا مستوى التقييم البيئي
المطلوب؛

•

والمرحلة في عملية صنع القرارات ذات الصلة بخطة التخطيط المكاني البحري؛

•

ومصلحة العامة؛

•

وفيما يتصل بالنقاط السابقة ،الدرجة التي إليها تُقيَّم بمالءمة أكثر شؤون بعينها ضمن تقييمالتأثيرالبيئي بتفصيل
أكثر ،مما يكون مطلوبًا غالبًا من أجل ترخيص أنشطة إعالنات لمشروعات محددة بعد دخول التخطيط المكاني
البحري حيز التنفيذ .والتقييم البيئي االستراتيجي له دور مهم في توجيه تقييمالتأثيرالبيئي؛ ألن التحديات في التوفيق
بين المسائل على صعيد تقييمالتأثيرالبيئي تتطلب نهجً ا أكثر استراتيجية.

وعلى مستوى عام ،ينبغي التركيز على ثالثة جوانب أخرى:
•

عملية التقييم البيئي االستراتيجي العابرة للحدود ،بما يتضمن المشاورة العابرة للحدود ،ينبغي تنشيطها عندما يُتوقَّع
من تنفيذ خطة التخطيط المكاني البحري تأثيرات بيئية مهمة عابرة للحدود؛

•

ضا تأثيرات األنشطة البحرية في البر،
والتقييم البيئي االستراتيجي ينبغي أال يقيم التأثير في البحر فحسب ،بل أي ً
استنادًا إلى التفاعالت البرية البحرية ال ُمعرَّفة األكثر صلة؛

•

والتقييم البيئي االستراتيجي يشكل جز ًءا مهمًا من تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي.

الخطوة السابعة – تنفيذ الخطة ورصدها وتقديرها
بصفة عامة ،تنفيذ الخطة ليس مسؤولية المخططين المكانيين .ومع ذلك ،التنفيذ خطوة حرجة نحو منح واقعية ومصداقية
للعملية كاملة والوصول إلى الفوائد المتوقعة .أما تصميم خطة التنفيذ ونشر خطة التخطيط المكاني البحري فيمكن أن يدعما
طور التنفيذ وييسراه .وهذه الخطوة ينبغي أن تحدد بوضوح المسؤوليات للتنفيذ ،أي ما المؤسسة القائدة/الرئيسية المسؤولة
عن تنسيق التنفيذ ،وما المؤسسات والمستويات اإلدارية األخرى المشتركة .وينبغي استخدام اآلليات الموجودة في التنسيق.
ومن المهم ً
جدا أيضً ا إقران التنفيذ برصد وتقدير وفقًا للنهج التكيفي:
•

رصد الحالة اإليكولوجية والبيئية للمنطقة البحرية وتقديرها؛
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•

ورصد الفوائد (االجتماعية االقتصادية) من عملية التخطيط المكاني البحري وتقديرها ،بما يتضمن تقليل
التعارضات وتطوير أوجه التآزر فيما بين االستخدامات؛

•

ورصد عملية التخطيط المكاني البحري وتقديرها في حد ذاتها.

ومن أجل جميع الخطوات الفرعية الثالث يمكن تطوير مؤشرات مالئمة ،مع إنشاء أوجه تآزر مع اآلليات المطبقة ضمن
نظام اتفاقية برشلونة :ويمكن استخدام مؤشر نهج النظام اإليكولوجي في الخطوة الفرعية األولى ،بينما مؤشرات محددة
اجتماعية اقتصادية وحوكمية أو عملياتية يمكن استخدامها في الخطوتين الفرعيتين الثانية والثالثة على التوالي.9
نشاط الخطوات المتداخلة – مشاورة أصحاب المصلحة
تعريف أصحاب المصلحة وانشغالهم ومشاركتهم هي أنشطة متداخلة تؤثر في أغلب خطوات التخطيط المكاني البحري .وال بد
لمشاورة أصحاب المصلحة من دقة التخطيط والتنفيذ ،بما يتضمن:
•

تعريف أصحاب المصلحة مع ضمان إشراك جميع األطراف؛

•

وتعريف طرائق االنشغال وأدواته؛

•

ووضوح تعريف اإلسهام المتوقع من أصحاب المصلحة؛

•

وأساليب اإلبقاء على مصلحة أصحاب المصلحة وانشغالهم في العملية كاملة؛

•

ورفع مستوى الوعي والتدريب والتعليم ،إذا لزم؛

•

وتعريف أوجه التآزر مع عمليات إشراك أصحاب مصلحة آخرين ،بما يتضمن خاصة اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية
في البحر األبيض المتوسط.

9انظر أيضًاEhler, C., 2014. Guide to evaluating Marine Spatial Plans. IOC Manuals and Guides, 70, ICAM :
Dossier 8, Paris, UNESCO
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القرار IG.23/8
خطة عمل ُمحدَّثة لحفظ أنواع الطيور البحرية والساحلية المدرجة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق
المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط
قائمة مرجعية ُمحدَّثة ألنواع الموائل البحرية والساحلية في البحر األبيض المتوسط
األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط وبروتوکوالتھا في اجتماعھا
العشرين،
إذ تستند إلى البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط،
وال سيما المادتين  11و 12منه ،اللذين يتناوالن التدابير الوطنية والتعاونية لحماية األنواع وحفظھا،
وإذ تشير إلى القرار  IG.22/7بشأن برنامجي التقييم والرصد المتكاملين للبحر األبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم
ذات الصلة الذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعھا التاسع عشر (أثينا ،اليونان ،شباط/فبراير ،)2016
وإذ تشير أيضًا إلى القرار  ،IG.22/20الذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعھا التاسع عشر (أثينا ،اليونان،
شباط/فبراير  ،)2016الذي كلف بتحديث خطة العمل المتعلقة بأنواع الطيور البحرية والساحلية وتنقيح القائمة المرجعية
ألنواع الموائل البحرية والساحلية في البحر األبيض المتوسط،
وإذ تشير إلى التقدم المحرز في العمل على تنقيح القائمة المرجعية ألنواع الموائل البحرية والساحلية في البحر
األبيض المتوسط ،وإذ تشدد على ضرورة مواصلة المشاورات مع األطراف المتعاقدة بغية وضع الصيغة النھائية لھا ،مما
يضيف أداة متجددة في منطقة البحر األبيض المتوسط لتعزيز تنفيذ برنامجي التقييم والرصد المتكاملين للبحر األبيض
المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة على الصعيدين الوطني واإلقليمي،
مؤخرا إلى خطة العمل
وإذ يساورها القلق إزاء التھديدات المحتملة ألنواع الطيور البحرية والساحلية التي أضيفت
ً
ال ُمحدَّثة في منطقة البحر األبيض المتوسط ،وإدرا ًكا منھا لضرورة الحفاظ على أعداد هذه األنواع أو إعادتھا لما كانت عليه
بغية الوصول إلى حالة حفظ مواتية ،وضمان حفظھا على المدى الطويل،
وإذ تلتزم بمواصلة تبسيط األهداف اإليكولوجية لخطة عمل البحر األبيض المتوسط وما يرتبط بھا من أهداف
ووضع بيئي جيد ،فضالً عن برنامجي التقييم والرصد المتكاملين للبحر األبيض المتوسط وساحله ،ومعايير التقييم ذات
الصلة في خطط العمل المتعلقة باألنواع والموائل التي اعت ُ ِمدَت في إطار البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية
خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط،
وبعد اطالعھا على تقرير االجتماع الثالث عشر لجھات التنسيق في مراكز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
بحماية خاصة،
 -1اعتمدت خطة العمل ال ُمحدَّثة لحفظ أنواع الطيور البحرية والساحلية المدرجة في المرفق الثاني
للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط ،على النحو المبين في
المرفق األول لھذا القرار؛
تقريرا عن تنفيذها
 -2تطالب األطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ خطة العمل ال ُمحدَّثة؛ وأن تقدم
ً
في الوقت المحدد ،باستخدام نظام اإلبالغ باتفاقية برشلونة عبر اإلنترنت؛
 -3تحيط عل ًما بالقائمة المرجعية ال ُمحدَّثة ألنواع الموائل البحرية والساحلية في البحر األبيض المتوسط ،على
سا أوليًّا لتحديد الموائل
النحو الوارد في المرفق الثاني لھذا القرار ،بحيث يمكن استخدامھا ،عند االقتضاء ،بوصفھا أسا ً
المرجعية التي يتعين رصدها على المستوى الوطني في إطار برنامجي التقييم والرصد المتكاملين للبحر األبيض المتوسط
وساحله ،ومعايير التقييم ذات الصلة؛
 -4تطالب مراكز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة بوضع الصيغة النھائية لتصنيف أنواع
الموائل البحرية القاعية لمنطقة البحر األبيض المتوسط والقائمة المرجعية ألنواع الموائل البحرية والساحلية في البحر
األبيض المتوسط ،وذلك بالتشاور مع جھات التنسيق ،بھدف تقديمھما إلى األطراف المتعاقدة في اجتماعھا الحادي
والعشرين.
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المرفق األول
خطة عمل ُمحدَّثة لحفظ أنواع الطيور البحرية والساحلية المدرجة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق
المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط
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تمهيد
في عام  ،1995اعتمدت األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط (اتفاقية برشلونة)
در َج في المرفق الثاني من
بروتوكوالً جديدًا يتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط .وقد أ ُ ِ
هذا البروتوكول الجديد األنواع المعرضة لالنقراض أو المھددة به الموجودة في البحر األبيض المتوسط .بعد ذلك ،اعتمدت األطراف أيضًا
سلسلة من تسع خطط عمل في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط .وتعمل خطط العمل هذه ،بما في
ذلك خطة العمل لحفظ أنواع الطيور المدرجة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي
في البحر األبيض المتوسط ،على تحديد ووضع األولويات واألنشطة التي يتعين االضطالع بھا لبلوغ أهدافھا المحددة .كما أنھا تحث
وتشجع التنسيق والتعاون بين دول البحر األبيض المتوسط للعمل من أجل تحقيق هدف حفظ نوع أو مجموعة من األنواع داخل هذه
المنطقة .وبنا ًء على طلب مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة خالل االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة في
ضعَت في عام
اتفاقية برشلونة (UNEP(DEPI)/MED IG.22/28؛ القرار ُ ،)IG.22/12ح ِدثَت خطة عمل حفظ أنواع الطيور التي ُو ِ
 2003خالل فترة السنتين .2017-2016
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1-1

مقدمة
نظرة عامة على الطيور في البحر األبيض المتوسط

دائ ًما ما تسحر الطيور العقول وتسلب األذهان .وقد كان جمالھا وغناؤها ،فضالً عن قوتھا في الطيران ،مصدر إلھام للبشرية
-1
عترف بھا في جميع أنحاء العالم .الطيور ال تعرف
طوال آالف السنين .كما أن قيمتھا الجمالية ،والترفيھية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ُم َ
حدودًا ،كما أن لھا دور مھم في النظم اإليكولوجية للطبيعة .وهي أيضًا مؤشرات جيدة على صحة البيئة .وعلى الرغم من كل ذلك ،إال
أن الضغط البشري على مر السنين فقد هدد وجود العديد من األنواع ،ليس فقط في منطقة البحر األبيض المتوسط.
يتحكم في التقويم الطيوري للبحر األبيض المتوسط ك ٌّل من الھجرات الموسمية للطيور من أوروبا إلى أفريقيا في فصل
-2
الخريف والعكس بالعكس في فصل الربيع ،وكذلك العديد من األنواع التي تتكاثر في أوروبا خالل فصل الشتاء في حوض البحر
حصرا في هذه المنطقة
األبيض المتوسط .ومع ذلك ،فإن البحر األبيض المتوسط هو موطن عدة مئات من أنواع الطيور ،بعضھا يوجد
ً
المناخية .والطيور البحرية الموجودة على طول المنطقة الساحلية المزدحمة وجزر هذا البحر غير الساحلي تقريبًا لديھا القدرة على
التكيف تما ًما مع تغير المناخ ،بما في ذلك طائر نورس أودوين ( )Larus audouiniiالمحلي والنادر نسبيًّا.
أما أنواع الطيور البحرية في البحر األبيض المتوسط فھي قليلة نسبيًّا ،إال أن العديد من مستعمرات التكاثر الرائعة من جلم الماء
-3
الكبير ) ،(Calonectris diomedeaوجلم ماء البحر األبيض المتوسط ) ،(Puffinus yelkouanونويع طائر النوء األوروبي
( )Hydrobates pelagicus melitensisقد توجد على طول المنحدرات البحرية أو على الجزر والجزيرات الصخرية الصغيرة المنعزلة.
فيما يخص الطيور البحرية الساحلية ،بما في ذلك نويع الخرشنة البنغالية ( )Sterna bengalensisالذي تقتصر منطقة
-4
ُ
ِف أن العديد من األنواع الساحلية األخرى
ش
ت
اك
فقد
ذلك،
ومع
الداخلية.
المالحة
المياه
وبحيرات
ار
األنھ
دلتا
في
فتوجد
ليبيا،
على
تكاثره
َ
تتكاثر في الموائل دون ال ُمثلى التي عدَّلھا اإلنسان مثل َّ
المالحات ،في حين أن البعض اآلخر يعتمد على مدافن النفايات البلدية والمرتجع
من قوارب الصيد في طعامه.
أضيفَت إلى المرفق الثاني األنواع المھددة بشدة باالنقراض مثل طائر جلُم ماء جزر البليار
-5
تشمل األنواع العشرة الجديدة التي ِ
) ،(Puffinus mauretanicusواألنواع القريبة من خطر االنقراض مثل طائر النورس األرميني ( .)Larus armenicusوقد قيَّم االتحاد
حد سواء بأنه اتجاه آخذ في االنخفاض .وعلى الرغم من أن بقية األنواع الجديدة تعتبر
لكل منھما على ٍّ
الدولي لحفظ الطبيعة االتجاه العددي ٍّ
من وجھة نظر عالمية غير مھددة ،إال أن نطاق تكاثرها في البحر األبيض المتوسط يقتصر على عد ٍّد قلي ٍّل من البلدان ،وخاصة الشرقية منھا.
عالوة على ذلك ،فإن االتجاه العددي لبعضھا (على سبيل المثال طائر القطقاط االسكندراني ) ،(Charadrius alexandrinusوقطقاط
الرمل الكبير ) ،(Charadrius leschenaultiiونورس البحر المتوسط ) ،(Larus melanocephalusوالخرشنة النيلية
( ))Gelochelidon niloticaقد قُيِ َم أيضًا بأنه آخذ في االنخفاض عالميًّا.
2-1

معلومات أساسية عن خطة العمل لحفظ أنواع الطيور المدرجة في المرفق الثاني

في عام  ،1995اعتمدت األطراف في اتفاقية برشلونة بروتوكوالً جديدًا يتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع
-6
البيولوجي في البحر األبيض المتوسط .وبعد سلسلة طويلة من المشاورات والموافقات بين المنظمات الدولية ،والمنظمات غير
الحكومية ،والخبراء في جميع أنحاء البحر األبيض المتوسط ،نوقش مشروع خطة العمل في االجتماع السادس لمراكز التنسيق الوطنية
للمناطق المتمتعة بحماية خاصة في مرسيليا في حزيران/يونيه  ،2003ثم أقرها واعتمدها المؤتمر الثالث عشر لألطراف المتعاقدة في
اتفاقية برشلونة في كاتانيا ،بصقلية ،في تشرين الثاني/نوفمبر .2003
خالل االجتماع الذي عقدته األطراف المتعاقدة في موناكو في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2001طلبت من مركز األنشطة
-7
اإل قليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ووضع مشروع خطة عمل ألنواع الطيور الواردة في المرفق الثاني الذي أدرج فيه  15نوعًا
من أنواع الطيور المعرضة لالنقراض أو المھددة به .1وبنا ًء على ذلك ،اعتمدت األطراف في اتفاقية برشلونة في عام  2003خطة
عمل لحفظ أنواع الطيور المدرجة في المرفق الثاني .وكان الغرض الرئيسي من خطة العمل هو الحفاظ على أعداد هذه األنواع
أو إعادتھا لما كانت عليه بغية الوصول إلى حالة حفظ مواتية وضمان حفظھا على المدى الطويل .وتھدف خطة العمل أيضًا
إلى المساهمة في تبادل المعارف والخبرات بين بلدان حوض البحر األبيض المتوسط وتنسيق الجھود بين البلدان وغيرها من المبادرات
واالتفاقات ذات الصلة .كما أنھا أحدثت نھ ًجا يتسم بالتآزر بين بلدان البحر األبيض المتوسط في حماية هذه األنواع من الطيور
وموائلھا ،وشجعت البحث من أجل سد الثغرات الكثيرة في معرفتنا فيما يتعلق بالطيور الساحلية والبحرية في البحر األبيض المتوسط،
وخاصة توزيع الطيور البحرية وتحركاتھا ،وكذلك مناطق التغذية ،والتحسير ،والتشتية الخاصة بھا في البحر.

ص َّنف خبراء التصنيف نويعين (Puffinus yelkouan yelkouanو)Puffinus yelkouan mauretanicus
1كان العدد األصلي لألنواع  ،15لكن َ
متفرعين من أحد األنواع (جلم ماء البحر األبيض المتوسط ) ،Puffinus yelkouanبوصفھما نوعين رئيسيين ،أال وهما جلم ماء البحر األبيض المتوسط
Puffinus yelkouanوجلُم ماء جزر البليار  .Puffinus mauretanicusويعد هذا األخير أحد أنواع الطيور العشرة المضافة إلى المرفق الثاني
في عام 2009
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جاء وضع خطة العمل لحفظ هذه األنواع عقب عدة مبادرات اتخذتها منظمات أخرى ،مثل شركاء منظمة بيرداليف الدولية
-8
في بلدان البحر األبيض المتوسط ،والصندوق العالمي للطبيعة ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،ومنظمة  ،Medmaravisومعهد
األبحاث  ،Tour du Valatبشأن حفظ الطيور وموائلها ومواقعها المهمة .واتخذت إجراءات مختلفة على المستوى الوطني من جانب
السلطات المختصة ،وعلى مستوى األنواع من جانب عدة منظمات غير حكومية (وخاصةً شركاء منظمة بيرداليف الدولية) في
بلدانهم؛ لمواجهة بعض التهديدات ،التي يواجهها عدد من األنواع التي تشملها خطة العمل.
ع ِق َدت في فيالنوفا إي ال جيلترو (إسبانيا) أول ندوة للبحر األبيض المتوسط عن اإليكولوجيا وحفظ أنواع
-9
في عام ُ ،2005
الطيور المدرجة في المرفق الثاني ،بمشاركة  31من علماء الطيور والخبراء من  16بلدًا من بلدان البحر األبيض المتوسط .وقدم
المشاركون عدة توصيات إلى مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ،بما في ذلك إضافة  10أنواع جديدة من
الطيور البحرية والساحلية إلى قائمة المرفق الثاني .2وفي تشرين الثاني/نوفمبر  ،2009اعتمد االجتماع العادي السادس عشر
عقِد في مراكش (المغرب) ،إضافة  10أنواع من الطيور البحرية والساحلية في المرفق
لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة ،الذي ُ
الثاني ،مما رفع العدد اإلجمالي ألنواع الطيور إلى  25نوعًا .وبعد عشر سنوات من ندوة البحر األبيض المتوسط في فيالنوفا كان
من المناسب عقد ندوة أخرى من أجل( ،أ) تحديث المعارف المتعلقة بحالة الطيور البحرية والساحلية ،و(ب) تقييم أثر اللوائح،
واالتفاقيات ،وأدوات البحث الجديدة ،و(ج) الدعوة إلى توثيق التعاون فيما بين البلدان التي اعتمدت قائمة أنواع الطيور المدرجة
في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط التي تضم
 25نوعًا .ومن ثم ،نظم مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ،بالشراكة مع المنظمة غير الحكومية التونسية،
جمعية أحباء الطيور ") ،"Les Amis des Oiseaux (AAO/BirdLife Tunisiaومنظمة  ،Medmaravisومحطة Tour du
 Valatالبيولوجية ،و ،Conservatoire du Littoralالندوة الثانية للطيور البحرية والساحلية في البحر األبيض المتوسط
عقِد
في الحمامات ،بتونس ،في شباط/فبراير  3.20153وبعد ذلك ،طلب المؤتمر التاسع عشر لألطراف في اتفاقية برشلونة ،الذي ُ
في شباط/فبراير  2016في أثينا ،من مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة تحديث خطة العمل لحفظ أنواع الطيور
المدر جة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط
لتشمل األنواع الجديدة المضافة (القرار .)IG22/12

 2برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط  -مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة .2006 .وقائع الندوة
األولى بشأن خطة عمل البحر األبيض المتوسط لحفظ الطيور البحرية والساحلية .فيالنوفا إي ال جيلترو (إسبانيا) 17-19 ،تشرين الثاني/نوفمبر
( ،2005حررها أرانساي ،إن ).مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ،تونس.
 3يسو .بي ،سلطانة .جيه ،والمسلي .جيه ،أزافزاف .إتش (المحررون)  .2016حفظ الطيور البحرية والساحلية في البحر األبيض المتوسط.
وقائع ندوة برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط  -مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ،الحمامات
 22-20شباط/فبراير  ،2015تونس.
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أنواع الطيور المدرجة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي
3-1
في البحر األبيض المتوسط :قائمة األنواع المعرضة لالنقراض أو المهددة به
التسلسل والتسميات يتبعان دليل طيور العالم ( )HBWبقلم دل هويو .جيه ،وكوالر .إن.جيه .)2014( .والقائمة المرجعية التوضيحية
لطيور العالم الصادرة عن منظمة بيرداليف الدولية .المجلد األول :غير العصفوريات .دار  Lynx Edicionsللنشر ،برشلونة.
االسم العلمي

االسم بالعربية

االسم بالفرنسية

النحام األكبر

Flamant rose

Phoenicopterus roseus

طائر النوء األوروبي

Océanite tempête

Hydrobates pelagicusالنويع melitensis

جلم الماء الكبير

Puffin de Scopoli

Calonectris diomedea

جلم ماء البحر األبيض المتوسط
جلُم ماء جزر البليار

Puffin yelkouan

Puffinus yelkouan

Puffin des Baléares

Puffinus mauretanicus

الغاق القزم

Cormoran pygmée

Microcarbo pygmaeus

الغاقة األوروبية

Cormoran huppé

البجع الدالماسي

Pélican frisé

Phalacrocoraxaristotelisالنويع
desmarestii
Pelecanus crispus

البجعة البيضاء الكبيرة

Pélican blanc

Pelecanus onocrotalus

القطقاط االسكندراني

collier
interrompu
Pluvier de Leschenault

كروان الماء رفيع المنقار

Courlis à bec grêle

النورس مستدق المنقار

Goéland railleur

Larus genei

نورس البحر المتوسط

Mouette mélanocéphale

Larus melanocephalus

نورس أودوين

Goéland d’Audouin

Larus audouinii

النورس األرميني

Goéland d’Arménie

Larus armenicus

الخرشنة الصغيرة

Sterne naine

Sternula albifrons

الخرشنة النيلية

Sterne hansel

Gelochelidon nilotica

الخرشنة القزوينية

Sterne caspienne

Hydroprogne caspia

الخرشنة البنغالية

Sterne voyageuse

Thalasseus bengalensis

الخرشنة السندويتشية

Sterne caugek

Thalasseus sandvicensis

العقاب النساري

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

صياد السمك األبقع

Martin-pêcheur pie

Ceryle rudis

قطقاط الرمل الكبير

قاوند أبيض الصدر
صقر أسحم
4-1

à

Charadrius alexandrinus Pluvier

de
Smyrne
Facoun d’Éléonore

leschenaultii
columbinus
Numenius tenuirostris

Charadriusالنويع

Halcyon smyrnensis Martin-chasseur
Falco eleonorae

نظرة عامة على التهديدات

 -10تتعرض الطيور عمو ًما لخطر فقدان الموائل ،واإلزعاج ،وكذلك التلوث بالملوثات النفطية .وقد تشكل المزارع السمكية
ومحطات توليد الطاقة الريحية القريبة من مستعمرات الطيور البحرية ،وكذلك الصيد المكثف في المياه العميقة ،تهديدات خطيرة
لبعض أنواع الطيور.
-11

من بين األنواع الـ 25المدرجة في المرفق الثاني بوصفها أنواعًا معرضة لالنقراض أو مهددة به ،تجد تلك األنواع:
• المهددة باالنقراض على الصعيد العالمي؛
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•
•
•

المستوطنة في المنطقة وتتمتع بحالة حفظ غير مواتية؛
التي ال تتركز أعدادها في منطقة البحر األبيض المتوسط ،ولكنها تتمتع بحالة حفظ غير مواتية و/أو نطاق محدود
في المنطقة؛
التي ال تتركز أعدادها في منطقة البحر األبيض المتوسط ،وتتمتع بحالة حفظ صحية ،ولكنها تعد من األنواع الرئيسية.

-12

إال أنه يوجد بينها جميعًا عامل مشترك .وهو أنها جميعها معرضة لالنقراض بسبب عدد من التهديدات ،منها:
• التلوث بالملوثات النفطية
• االستنزاف المباشر وغير المباشر للموارد الغذائية
• األشكال غير المستدامة للسياحة
• اإلزعاج
• االضطهاد المباشر بما في ذلك الصيد غير المشروع واستخدام السم
• النفوق الناجم عن الصيد العَ َرضي
• محطات توليد الطاقة الريحية
• فقدان الموائل
• تدهور الموائل ،ال سيما األراضي الرطبة والجزر الصغيرة ذات األهمية البيولوجية العالية
• إدخال األنواع الغريبة والتعرض لالفتراس من جانب هذه األنواع
• تغير المناخ

5-1

إيكولوجية األنواع وحالتها

ضت الخصائص البيولوجية واإليكولوجية ،وحالة الحفظ والتوزيع لـ 15نوعًا من الطيور في خطة العمل األصلية
 -13قد ع ُِر َ
( )2003في وثيقة إعالمية بعنوان "قائمة أنواع الطيور المهددة باالنقراض كما اعتمدتها اتفاقية برشلونة" .وكانت تتألف من قائمة
مشروحة أعدتها منظمة  Medmaravisوحررها ك ٌّل من جيه .كريادو ،وجيه .والمسلي ،وآر .زوتييه (نيسان/أبريل )1996
وتعرض حالة كل نوع ،وأعداده ،واتجاهاته ،وخصائصه اإليكولوجية ،والتهديدات التي يواجهها ،وتدابير حفظه .وقد استكمل ذلك
بمساهمات وطنية ،وإقليمية ،وعالمية أخرى ،ال سيما من جانب منظمة بيرداليف الدولية.
 -14قدم زافيير مونبايليو نيابةً عن  Medmaravisاألنواع العشرة اإلضافية ،التي كانت قد اقترحت في األصل في عام 2005
ع ِق َدت في فيالنوفا
خالل ندوة البحر األبيض المتوسط األولى عن اإليكولوجيا وحفظ أنواع الطيور المدرجة في المرفق الثاني ،التي ُ
إي ال جيلترو (إسبانيا) ،وذلك باستخدام معايير علمية لفرز األنواع المرشحة المحتملة .وهي أنواع ذات أهمية خاصة للموائل
الساحلية في البحر األبيض المتوسط .وقد استندت خصائصها البيولوجية واإليكولوجية ،وحالة حفظها وتوزيعها إلى منشور منظمة
بيرداليف الدولية "الطيور في أوروبا :تقديرات األعداد ،واالتجاهات ،وحالة الحفظ" ( .)2004كما استكملت حالتها في البحر األبيض
المتوسط بإسهامات الخبراء الوطنيين استجابةً الستبيان أرسله مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة إلى مراكز
التنسيق الوطنية التابعة له .وقد أُرسِل االستبيان في تشرين األول/أكتوبر  ،2016بعد مناقشة دارت في اجتماع مائدة مستديرة حول
عقِد في أيلول/سبتمبر
خطة العمل لحفظ أنواع الطيور المدرجة في المرفق الثاني ،في المؤتمر األفريقي الثالث لبيولوجيا الحفظ الذي ُ
 2016في مدينة الجديدة بالمغرب.
وقد أجريت عدة دراسات في علم الطيور في البحر األبيض المتوسط خالل العشرين أو الثالثين سنة الماضية ،كما يُال َحظ
-15
بصفة خاصة من وقائع الندوات المختلفة ،بما في ذلك الندوات التي نظمها ك ٌّل من مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية
خاصة ،ومنظمة  ،Medmaravisو ،Conservatoire du Littoralومعهد األبحاث  ،Tour du Valatوالمنظمات غير الحكومية
الوطنية في بلدان البحر األبيض المتوسط .على الرغم من كل هذه الدراسات ،إال أنه ال يزال هناك العديد من الثغرات في معرفة
الطيور الساحلية والبحرية وموائلها في البحر األبيض المتوسط ،وخاصة تحركات الطيور البحرية وتوزيعها في البحر .لذا هناك
حاجة ملحة لرسم خرائط لمناطق التكاثر ،والتغذية ،والتحسير ،والتشتية للطيور البحرية في المنطقة بأكملها.
6-1

النطاق الجغرافي لخطة العمل

يشمل النطاق الجغرافي لخطة العمل البحر شبه المغلق بأكمله وأجزاء من البلدان المجاورة يسودها المناخ الحيوي للبحر
-16
األبيض المتوسط .تتمتع بعض األنواع ،مثل جلُم ماء جزر البليار ( )Puffinus mauretanicusوجلم ماء البحر األبيض المتوسط
) ،(Puffinus yelkouanبنطاق تكاثر محدود في البحر األبيض المتوسط .أما البعض اآلخر ،مثل صقر أسحم )،(Falco eleonorae
فلديه طرق هجرة و/أو مناطق تشتية خارج البحر األبيض المتوسط .وهناك أنواع أخرى ،مثل البجعة البيضاء (Pelecanus
) ،onocrotalusوالنحام األكبر ) ،(Phoenicopterus ruberوالعقاب النساري ) ،(Pandion haliaetusوالخرشنة السندويتشية
) ،(Sterna sandvicensisوالخرشنة الصغيرة ) ،(Sterna albifronsمنتشرة على نطاق واسع في أماكن أخرى ،ولكنھا ذات نطاق
محدود و/أو عدد قليل في البحر األبيض المتوسط .أما فيما يخص لكروان الماء رفيع المنقار) ،(Numenius tenuirostrisالذي يعد من
األنواع المھددة بشدة باالنقراض على الصعيد العالمي ،فإن البحر األبيض المتوسط كان جز ًءا من نطاق التشتية الخاص به ،ولكن اآلن
تُقدَّر أعداده بأقل من  50وفقًا لنشرة األنواع الصادرة عن منظمة بيرداليف الدولية ( ،)2016ولم تكن هناك سجالت مؤكدة حديثة في
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منطقة البحر األبيض المتوسط .وبغض النظر عن النورس األرميني ) ،(Larus armenicusالقريب من خطر االنقراض ،وجلُم ماء
جزر البليار ،المھدد بشدة باالنقراض ،فإن األنواع األخرى المضافة حديثًا إلى المرفق الثاني تعتبر غير مھددة ،وفقًا لمنظمة بيرداليف
الدولية .ومع ذلك ،فإن عددها و/أو نطاق تكاثرها في البحر األبيض المتوسط محدود جدًّا.
-2

أهداف خطة العمل والغايات المستهدفة
الهدف الرئيسي

1-2

الغرض الرئيسي من خطة العمل هو الحفاظ على أعداد أنواع الطيور المدرجة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق
-17
بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط أو إعادتها لما كانت عليه بغية الوصول إلى حالة
حفظ مواتية وضمان حفظها على المدى الطويل.
األهداف األخرى

2-2
•
•
•
•

-3

تبادل المعلومات ،والمعارف ،والخبرات بين بلدان البحر األبيض المتوسط والمنظمات التي تتعامل مع أنواع الطيور
المدرجة في المرفق الثاني.
تنسيق الجھود بين بلدان البحر األبيض المتوسط وغيرها من المنظمات ،والمبادرات ،واالتفاقات ذات الصلة من أجل
ضمان تنفيذ خطة العمل هذه.
تشجيع اتباع نھج تآزري فيما بين بلدان البحر األبيض المتوسط في حماية أنواع الطيور المدرجة البالغ عددها  25نوعًا
وموائلھا.
تشجيع البحث من أجل سد الثغرات الكثيرة التي ال تزال موجودة في المعرفة بالطيور الساحلية والبحرية في البحر األبيض
المتوسط ،وخاصة توزيع الطيور البحرية وتحركاتھا ،وكذلك مناطق التغذية ،والتحسير ،والتشتية الخاصة بھا في البحر.

النهج االستراتيجي
في صدد تنفيذ خطة العمل هذه هناك ثالثة مستويات من األولوية:

-18

على مستوى األنواع
•
•
•

تنفيذ خطة العمل هذه على جميع األنواع الواردة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة
والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط.
اعتبار حفظ األنواع المھددة باالنقراض على الصعيد العالمي إحدى األولويات الرئيسية لخطة العمل الحالية.
إعطاء األولوية لحفظ األنواع األخرى ،التي لھا حالة حفظ غير مواتية على المستوى اإلقليمي.

على المستوى الوطني
•
•
•
•
•
•
•

رسم خريطة لتوزيع األنواع على اليابسة وكذلك في البحر.
تحديد مناطق الطيور المھمة البحرية والساحلية ،خاصة فيما يتعلق بالتغذية والتكاثر.
تحديد التھديدات الموجھة للطيور وموائلھا ومراقبتھا.
حماية مناطق الطيور المھمة ورصدها.
إجراء تقييمات األثر البيئي المناسبة لجميع عمليات التنمية المقترحة حيث يوجد أي نوع من األنواع.
وضع التشريعات المناسبة لحماية الطيور وموائلھا وتنفيذها.
اتباع المبادئ وااللتزام بشروط االتفاقات واالتفاقيات المتعلقة بحفظ الطيور.

على مستوى البحر األبيض المتوسط
•
•
•
•
•
•
•

تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال البحوث.
نشر المعلومات.
تعزيز ودعم تحديد المناطق الساحلية والبحرية التي تعد مھمة بالنسبة للطيور.
تشجيع إنشاء المناطق المحمية في مناطق الطيور المھمة الساحلية والبحرية ورصدها.
منع و/أو السيطرة على انتشار األنواع الغازية ،وخاصة على الجزر الصغيرة ذات األهمية البيولوجية العالية للطيور.
تحديد البؤر الساخنة للھجرة ورصدها.
السعي ،عند االقتضاء ،إلى التعاون على مستوى دولي أوسع مع االتفاقيات/االتفاقات ذات الصلة مثل اتفاقية برن واتفاقية
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بون ،وال سيما مع اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية.
-4

اإلجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف خطة العمل

المناطق المحمية
1-4
• ينبغي تحديد المناطق البحرية المھمة للطيور وإعطاؤها وضع حماية قانوني.
• ينبغي إنشاء مواقع تكاثر لجميع األنواع المھددة باالنقراض على نح ٍّو قانوني ٍّ باعتبارها مناطق محمية ذات خطة إدارة مالئمة.
سليم.
• ينبغي رصد مناطق الطيور المھمة المحمية الساحلية والبحرية باستمرار وإدارتھا على نح ٍّو ٍّ
التشريعات
2-4
• في جميع أنحاء البحر األبيض المتوسط ،ينبغي أن توفر األطراف المتعاقدة الحماية القانونية لألنواع في البلدان التي
تتكاثر فيھا ،أو تشتي فيھا ،أو توجد فيھا أثناء الھجرة ،وفقًا للمبادئ التوجيھية التي يقدمھا مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية خاصة (انظر الفقرة .)5
• ينبغي أن تتضمن التشريعات عقوبات رادعة.
• ينبغي أن يكون تقييم األثر البيئي على هذه األنواع وموائلھا من خالل أي نوع من التنمية إلزاميًّا من الناحية القانونية.
البحث
3-4
نظرا للثغرات الموجودة في المعرفة بالطيور الساحلية والبحرية وموائلھا في البحر األبيض المتوسط ،وال سيما تحركاتھا
•
ً
وتوزيعھا في البحر ،يجب إعطاء األولوية لرسم خرائط لمناطق التكاثر ،والتغذية ،والتحسير ،والتشتية لألنواع المعنية.
• ينبغي إتاحة الموارد للباحثين لسد الثغرات الموجودة في المعرفة ،مثل إنشاء أطلس للطيور البحرية في البحر األبيض
المتوسط ،ورصد أعداد األنواع األقل شھرة ومدى نجاح تكاثرها.
أنشطة الرصد

4-4
-19
•
•
•
•

5-4
•
•
•
•
6-4

نظرا العتماد برنامجي التقييم والرصد المتكاملين للبحر األبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة،
ً
ينبغي لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة أن تُحدِث برامجھا الوطنية للرصد في ضوء العناصر الجديدة لبرنامجي
بدعم من أمانة مركز األنشطة اإلقليمية
التقييم والرصد المتكاملين ،وأن تقدم بصفة منتظمة بيانات مضمونة الجودة،
ٍّ
للمناطق المتمتعة بحماية خاصة.
ينبغي لألطراف المتعاقدة ،بمساعدة المنظمات الوطنية ،أو اإلقليمية ،أو الدولية ،أن تقوم ،عند االقتضاء ،بمبادرات رصد
مشتركة على أساس تجريبي ،بھدف مشاركة أفضل الممارسات وتبادلھا ،وذلك باستخدام منھجيات منسقة ،وضمان
فعالية التكاليف.
ينبغي لألطراف المتعاقدة أن تدعم وتشارك في المبادرات والمشاريع اإلقليمية التي تقودها المنظمات الشريكة المختصة
التي ستسھم في تنفيذ المرحلة األولى من برنامجي التقييم والرصد المتكاملين من أجل تعزيز التآزر اإلقليمي
االستراتيجي والتنفيذي.
ينبغي ألمانة مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة أن تعمل على نح ٍّو أكبر ،وأن تخلق المزيد من
ا لفرص بالتعاون مع المنظمات الشريكة ذات الصلة ،من أجل تعزيز الدعم التقني الذي قد تحتاجه البلدان لتنفيذ برنامجي
التقييم والرصد المتكاملين.
التوعية ،والتثقيف ،والتدريب
ينبغي لألطراف المتعاقدة أن تصدر تشريعات تتعلق بأنواع الطيور المھددة باالنقراض.
ينبغي لأل طراف المتعاقدة أن تسعى إلى و/أو توفر التدريب الالزم للموظفين لرصد مناطق الطيور المھمة المحمية،
وحفظھا ،وإدارتھا.
ينبغي أن يدعم مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة والشركاء في خطة العمل تنظيم دورات تدريبية
عن علم الطيور في الموقع للمدربين والموظفين في مناطق الطيور المھمة وكذلك الموظفين المعنيين.
ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج وحمالت تثقيف وتوعية عامة تسلط الضوء على ضعف األنواع المھددة باالنقراض ،وتكون
صنَّاع القرار ،بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.
موجھة بصفة خاصة إلى أصحاب المصلحة و ُ
خطط العمل الوطنية

•
•
•

ينبغي لألطراف المتعاقدة أن تضع خطط عمل وطنية لحفظ أنواع الطيور المعرضة لالنقراض والمھددة به في البحر
األبيض المتوسط.
ينبغي لخطط العمل الوطنية أن تأخذ بعين االعتبار تنفيذ اإلجراءات المحددة ذات الصلة بالبلدان المحددة المقترحة في
خطة العمل هذه.
ينبغي أن تتناول خطط العمل الوطنية الجديدة وال ُمحدَّثة العوامل الحالية التي تسبب فقدان أنواع الطيور الواردة في
المرفق الثاني أو انخفاض أعدادها ،مع اقتراح الموضوعات المناسبة للتشريع ،وإعطاء األولوية لحماية المواقع
وإدارتھا ،وضمان استمرار البحوث ورصد األعداد والمواقع.
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ينبغي لألطراف المتعاقدة أن تطبق خطط عملھا وتنفذها.

التنفيذ

هيكل التنسيق اإلقليمي
1-5
ستكفل أمانة خطة عمل البحر األبيض المتوسط التنسيق اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل هذه من خالل مركز األنشطة
-20
اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة.
-21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-5

تشمل المهام األساسية لهيكل التنسيق ما يلي:
تعزيز التعاون بين األطراف المتعاقدة في تلك اإلجراءات المنفذة في المناطق العابرة للحدود وفي البحر في المياه
الوطنية وخارجھا.
تشجيع تطوير شبكة إقليمية لرصد أعداد أنواع الطيور المھددة باالنقراض في البحر األبيض المتوسط وتوزيعھا،
بالتنسيق مع المنظمات األخرى.
دعم األطراف المتعاقدة والتعاون معھا في إنشاء مناطق طيور مھمة في البحر.
توفير مبادئ توجيھية مفصلة لمساعدة البلدان في جھودها الرامية إلى توفير حماية تشريعية كافية لألنواع المھددة باالنقراض.
وضع مبادئ توجيھية لخطط الرصد واإلدارة بالتعاون مع الخبراء والمنظمات المعنية األخرى.
حث ودعم األطراف المتعاقدة إلنشاء و/أو تحديث برامجھا الوطنية للرصد في ضوء العناصر الجديدة لبرنامج التقييم
والرصد المتكاملين للبحر األبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة ،وتقديم بيانات مضمونة الجودة بانتظام.
مساعدة البلدان في رصد األنواع المدرجة في المرفق الثاني وحفظھا وفقًا لإلجراءات المقترحة في خطة العمل هذه.
تنظيم اجتماعات للخبراء حول مواضيع محددة تتعلق باإليكولوجيا وحفظ أنواع الطيور الواردة في المرفق الثاني.
إعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ خطة العمل هذه.
تشجيع العمل التكميلي الذي تقوم به المنظمات الدولية األخرى التي تتبنى األهداف ذاتھا ،وتعزيز التنسيق لتجنب
االزدواجية المحتملة في الجھود ،مثل أمانة اتفاقية حفظ األنواع المھاجرة ،4وأمانة اتفاقية الطيور المائية األفريقية -
األوروبية  -اآلسيوية ،ووحدة تنسيق مذكرة التفاهم بشأن الطيور الجارحة ،وخطة عمل الطيور البرية المھاجرة األفريقية -
األوروبية  -اآلسيوية ،ومنظمة بيرداليف الدولية.
المشاركة

إن أي منظمة دولية ،أو إقليمية ،أو وطنية معنية مدعوة إلى المشاركة في اإلجراءات الالزمة لتنفيذ خطة العمل هذه،
-22
في حين ينبغي إقامة صالت مع الهيئات األخرى المسؤولة عن خطط العمل التي تتناول نوعًا أو أكثر من أنواع الطيور المدرجة
في المرفق الثاني ،لتعزيز التعاون وتجنب االزدواجية في العمل.
"شركاء خطة العمل"

3-5

لتشجيع ومكافأة المساهمات في تطبيق خطة العمل ،يجوز لألطراف المتعاقدة أن تمنح في اجتماعاتها العادية لقب
-23
"شريك خطة العمل" ألي منظمة (حكومية ،أو غير حكومية ،أو اقتصادية ...إلخ) لديها إجراءاتها الملموسة المحمودة التي من شأنها
أن تساعد في حفظ الطيور الواردة في المرفق الثاني للبروتوكول .تعتمد األطراف المتعاقدة شروط منح لقب الشريك بعد توصية من
اجتماع مراكز التنسيق الوطنية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة .ويضع هيكل التنسيق آلية للحوار المنتظم بين المنظمات المشاركة،
وعند االقتضاء ،ينظم اجتماعات لهذا الغرض .ومع ذلك يمكن إجراء أي حوار عن طريق البريد/البريد اإللكتروني والحلقات
الدراسية الشبكية (مؤتمرات على اإلنترنت).
التقييم والمراجعة

4-5
-24
•
•
•

من المتوقع أن تتعاون مراكز التنسيق الوطنية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ،مع خبراء وطنيين ،بما يلي:
تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل خالل اجتماعاتھا.
اقتراح توصيات لتقديمھا إلى األطراف المتعاقدة.
اقتراح تعديالت على الجدول الزمني للتنفيذ.

 4بما في ذلك فرقة العمل الحكومية الدولية المعنية بقتل الطيور المھاجرة في البحر األبيض المتوسط ،واالستيالء عليھا ،واإلتجار فيھا بطرق غير
مشروعة ،التي عقدتھا أمانة اتفاقية حفظ األنواع المھاجرة باالشتراك مع أمانة اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية ،ووحدة
تنسيق مذكرة التفاهم بشأن الطيور الجارحة ،والفريق العامل المعني بخطة عمل الطيور البرية المھاجرة األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية.
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التوقيت

يجب تنفيذ اإلجراءات التي تدعو إليھا خطة العمل الحالية على مدى فترة ثالث سنوات تبدأ من وقت اعتماد األطراف المتعاقدة
-25
تقريرا عن التقدم المحرز حتى اآلن في تنفيذ
خاصة
بحماية
متعة
المت
للمناطق
اإلقليمية
األنشطة
مركز
سيعد
الفترة،
هذه
نھاية
وفي
العمل.
لخطة
ً
اإلجراءات المؤيدة ،وسيقدم ذلك إلى مراكز التنسيق الوطنية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ،التي ستقدم اقتراحات متابعة إلى األطراف.
6-5

الجدول الزمني
المسؤول عن التنفيذ

الموعد
اإلجراء
النهائي
 -1تنظيم الندوة الثالثة للبحر األبيض المتوسط عن اإليكولوجيا بحلول بداية عام مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
وحفظ أنواع الطيور المدرجة في المرفق الثاني.
بحماية خاصة ،والشركاء
2023
 -2حماية جميع أنواع الطيور الواردة في المرفق الثاني قانونيًّا
 -3إنشاء/دعم برامج البحوث والرصد لسد الثغرات في معرفة
األنواع المھددة باالنقراض باالشتراكمع المنظمات األخرى.

بعد االعتماد
بسنة

األطراف المتعاقدة

 -4مراجعة دليل المنظمات والخبراء المعنيين بأنواع الطيور
المعرضة لالنقراض والمھددة به في البحر األبيض المتوسط.
-5إنشاء/تحديث وتنفيذ خطط العمل الوطنية لحفظ أنواع الطيور
المعرضة لالنقراض والمھددة به فيالبحر األبيض المتوسط.
 -6تطبيق وتنفيذ أي خطط عمل/أنشطة رصد موجودة بالفعل
لحفظ أنواع الطيور المدرجة في المرفق الثاني ورصدها.

بحلول نھاية
عام 2020
من 2018
إلى 2020
من 2018
إلى 2020

 -7المشاركة في الترويج لشبكة إقليمية لرصد أعداد أنواع
الطيور المھددة باالنقراض في البحر األبيض المتوسط
وتوزيعھا ،بالتنسيق معالمنظمات األخرى.

من 2018
إلى 2023

األطراف المتعاقدة ،مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ،شركاءخطة
العمل ،اتفاقية الطيور المائية األفريقية -
األوروبية  -اآلسيوية ،منظمة بيرداليف الدولية
مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
بحماية خاصة
األطراف المتعاقدة ،ومركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
بحماية خاصة واألطراف المتعاقدة
مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
بحماية خاصة ،شركاءخطة العمل ،اتفاقية
الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية،
منظمة بيرداليف الدولية

 -8إنشاء مناطق محمية مھمة فيما يخص أنواع الطيور بصورة
قانونية مع وضع خطط إدارة مالئمة في مواقع التكاثر.

بحلول نھاية.1
عام 2020

األطراف المتعاقدة

 -9دعم األطراف المتعاقدة والشركاء في إصدار ونشر الوثائق
العلمية ذات الصلة التي تسھم في تحديث المعارف وتعزيز
إجراءات الحفظ المتخذة بشأن األنواع المدرجة في المرفق الثاني.

من 2018
إلى 2020

من 2018
إلى 2020

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
بحماية خاصة ،شركاءخطة العمل ،اتفاقية
الطيور المائية األفريقية  -األوروبية -
اآلسيوية ،منظمة بيرداليف الدولية ،اللجنة
الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط
األطلسي ،الھيئـة العـامة لمصــايد أسماك
البحـر األبيض المتوســـط
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 -10تحديد المناطق المھمة للطيور في البر والبحر
(رسم خرائط لمناطق التكاثر ،والتغذية ،والتحسير ،والتشتية).
 -11رسم خرائط لمناطق التكاثر ،والتغذية ،والتحسير ،والتشتية
لألنواع البحرية.
 -12إعداد التقارير المرحلية الثالثة عن تنفيذ خطة العمل.
 -13تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل محددة بالتنسيق/التآزر
مع المنظمات غير الحكومية الدولية و/أو الوطنية
 -14تحقيق المستوى األمثل من التآزر مع االتفاقات والمنظمات
الدولية المخصصة لحفظالطيور
 -15استھداف منظمات صنع القرار والھيئات الحكومية
والضغط عليھاللتحفيز على تنفيذ خطة العمل

-6

من 2018
إلى 2023
من 2018
إلى 2023
بحلول نھاية
عام 2023
من 2018
إلى 2023
من 2018
إلى 2023
من 2018
إلى 2023

األطراف المتعاقدة ،شركاء خطة العمل،
اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية -
اآلسيوية ،منظمة بيرداليف الدولية
األطراف المتعاقدة
مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
بحماية خاصة
مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
بحماية خاصة ،والشركاء ،واألطراف المتعاقدة
األطراف المتعاقدة
األطراف المتعاقدة ،مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ،شركاء
خطة العمل،اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة
في المحيط األطلسي ،الھيئـة العـامة لمصــايد
أسماك البحـر األبيض المتوســـط

الخطط المحددة المقترحة

ينبغي تنفيذ خطط العمل المحددة المدرجة فيما بعد بالنسبة للخمسة وعشرين نوعًا من الطيور المدرجة في المرفق الثاني
-26
للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في جميع دول البحر األبيض المتوسط حيث تتكاثر األنواع،
أو تشتي ،أو توجد أثناء الهجرة .وينبغي مراجعتها وتحديثها كل ثالث سنوات .وفي حالة حدوث تغيرات بيئية كبرى مفاجئة قد تؤثر
في أعداد أي نوع من األنواع في البحر األبيض المتوسط ،ينبغي إجراء مراجعة طارئة على الفور .وتشمل الحالة الراهنة الواردة
أدناه البلدان المطلة على ساحل البحر األبيض المتوسط .وينبغي أن تشمل اإلجراءات المقترحة ،التي تنطبق على جميع األنواع ،في
جملة أمور ،بدء حمالت توعية عامة بشأن حالة هذه األنواع وإعداد خطط عمل وطنية .أما خطط العمل الجارية األخرى ،التي
وضعتها مؤسسات أخرى ،التي تشمل بعض األنواع ،فهي مدرجة أدناه ،وينبغي أخذها في االعتبار وتنفيذها حيثما توجد هذه األنواع.
1-6

النحام األكبر ()Phoenicopterus roseus

الحالة الراهنة
في البحر األبيض المتوسط ،يتكاثر في مواقع محلية في األراضي الرطبة المناسبة ،وخاصةً في إسبانيا ،وفرنسا،
-27
وتركيا ،وإيطاليا ،وكذلك في الجزائر .تنشأ مستعمرات التكاثر في مواقع خالية من اإلزعاج البشري وآمنة من الحيوانات المفترسة
البرية .معدل التكاثر غير منتظم إذ تتفاوت األعداد من موسم إلى آخر .وتوجد أعداد كبيرة أيضًا في تونس ،واليونان ،وقبرص لكنها
نادرا ما تتكاثر .ويبدو أن األعداد الموجودة في البحر األبيض المتوسط منفصلة عن تلك األعداد اآلسيوية ،مع وجود حد أدنى من
ً
التبادل والتداخل في ليبيا ومصر.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
-28

التنمية الحضرية ،وفقدان الموائل بسبب التنمية السياحية ،واإلزعاج ،والصيد.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
الفئة (أ)  -االتفاقية األفريقية بشأن الحفظ والموارد الطبيعية (.)1968
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التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات
البرية المھاجرة (.)1979
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابير التقنية لحفظ الموارد السمكية في البحر األبيض المتوسط ).(1626/94 (EC) 1994
مدرج في خطة عمل اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية (العمود (ب) الفئة 2أ)

خطط العمل الحالية
ال يوجد

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
الحفاظ على صحة مجموعات التكاثر ،والحفاظ على األراضي الرطبة حيث يوجد هذا النوع خالل فصل الشتاء.

-29

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
•
•

منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر.
رصد مستعمرات التكاثر ومراقبتھا.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات تطوير السواحل والبنية التحتية بالقرب من المستعمرات المعروفة.
ترميم األراضي الرطبة حيث يتكاثر هذا النوع.
الحفاظ على األراضي الرطبة حيث يوجد هذا النوع خالل فصل الشتاء.
طائر النوء األوروبي ( Hydrobates pelagicus ssp.النويع )Melitensis

2-6

الحالة الراهنة
يتكاثر هذا النوع االستعماري البحري في مستعمرات يتراوح حجمھا من صغيرة إلى كبيرة جدًّا ،خاصةً على الجزر
-30
الصغيرة وفي الكھوف على طول الساحل .أما النويع  ،melitensisفھو مستوطن في البحر األبيض المتوسط .وتوجد مستعمرات
التكاثر المھمة في مالطا ،وسردينيا ،وصقلية .وهناك نقص في الدراسات االستقصائية عن التكاثر في البحر األدرياتي وشرق البحر
س ِجل انخفاض عام.
األبيض المتوسط .لكن ُ

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
فقدان الموائل ،واإلزعاج ،والتعرض لالفتراس من ال ُج َرذ من نوع  Rattusوالنورس األصفر الساق )،(Larus cachinnans
-31
وربما التلوث بالملوثات النفطية في البحر.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر
عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابير التقنية لحفظ الموارد السمكية في البحر األبيض المتوسط ).(1626/94 (EC) 1994

خطط العمل الحالية
ال يوجد

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
وقف االنخفاض والحفاظ على صحة مستعمرات التكاثر.

-32

اإلجراء المقترح
•
•
•
•

إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خريطة للموائل الحيوية التي تدعم المستعمرات ،ال سيما في الجزء الشرقي من
البحر األبيض المتوسط.
منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر.
رصد المستعمرات المھددة ومراقبتھا.
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•
•

إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة األنشطة والعمليات ،التي قد تؤدي إلى فقدان الموائل وإدخال و/أو انتشار األنواع الغازية،
ال سيما الثدييات والنورس األصفر الساق (.)Larus cachinnans
السيطرة و/أو القضاء على األنواع التي أصبحت غازية.
منع تسرب االنسكابات النفطية والتلوث الكيميائي للبحر.
تحديد المناطق المھمة لھذا النوع في البحر.

•
•
•

جلم الماء الكبير ()Calonectris diomedea

3-6

الحالة الراهنة
يقتصر هذا النوع االستعماري البحري على منطقة البحر األبيض المتوسط ،حيث يعشش في المنحدرات البحرية ،وعلى
-33
الجزر الصخرية والجزر الصغيرة .يتكاثر في الجزائر ،وكرواتيا ،وفرنسا ،واليونان ،وإيطاليا ،ومالطا ،وإسبانيا ،وتركيا ،وتونس،
مؤخرا بنحو  140000زوج .وتقضي الغالبية العظمى منه موسم عدم التكاثر في المحيط
حيث قُد َِرت أعداد مجموعات التكاثر
ً
مؤخرا وفقًا لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،فهي "غير مهدد" ،لكن يعتقد أن هناك انخفاضًا
األطلسي .وفيما يخص حالة حفظه المحددة
ً
تدريجيًا في أعداده عمو ًما ،على الرغم من أنه يلزم إجراء المزيد من البحوث ،خاصةً في الجزء الشرقي من البحر األبيض المتوسط
وفي البحر األدرياتي.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
الثدييات التي تُدخَل ،مثل ال ُج َرذ من نوع  ،Rattusالتي تؤثر في نجاح عملية التكاثر ،وكذلك الصيد غير المشروع،
-34
واالستيالء على البيض و/أو الفراخ ،والنفوق الناجم عن الصيد العَ َرضي (الخيوط الصنارية الطويلة) ،والتنمية بالقرب من المستعمرات،
واإلزعاج ،وربما تسرب االنسكابات النفطية والتلوث الكيميائي للبحر.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور
البرية.
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلها الطبيعية ( .)1979الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابير
التقنية لحفظ الموارد السمكية في البحر األبيض المتوسط ).(1626/94 (EC) 1994

خطط العمل الحالية
ال يوجد

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
وقف االنخفاض في األعداد والحفاظ على صحة المستعمرات.

-35

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خريطة للموائل الحيوية التي تدعم المستعمرات ،ال سيما في الجزء الشرقي من
البحر األبيض المتوسط .منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر ،بما في ذلك االستيالء على البيض والفراخ.
رصد المستعمرات المھددة باإلزعاج ومراقبتھا.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات تطوير السواحل والبنية التحتية بالقرب من المستعمرات المعروفة.
منع تسرب االنسكابات النفطية والتلوث الكيميائي للبحر.
رصد مستويات الزئبق والھيدروكربونات المكلورة في السالالت.
وضع مشاريع اإلدارة التي تستھدف الحفاظ على موائل التكاثر وتنفيذها ،والرقابة الصارمة على الثدييات التي أُدخِ لَت،
فضالً عن منع إدخال األنواع الغريبة المفترسة.
تحديد مناطق الطيور المھمة في البحر لھذا النوع.
وضع خطة عمل للحد من النفوق في البحر ،ال سيما بسبب الصيد العَ َرضي.
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جلم ماء البحر األبيض المتوسط ()Puffinus yelkouan

4-6

الحالة الراهنة
يتكاثر هذا النوع االستعماري البحري على الجزر الصخرية والجزر الصغيرة .وتُقدَّر أعداده بأقل من  33000زوج،
-36
حيث يتكاثر  ٪95من هذه األعداد على طول شواطئ البحر األبيض المتوسط في بلدان جنوب أوروبا ،مع وجود مستعمرات تكاثر
رئيسية في اليونان ،وإيطاليا ،ومالطا .وتتكاثر بعض األزواج على طول ساحل شمال أفريقيا .وهناك نقص في الدراسات االستقصائية
عن التكاثر في شرق البحر األبيض المتوسط ،كما أن األعداد تكاد تكون غير معروفة في عد ٍّد من البلدان.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
نقص الموارد الغذائية ،وعدم توفر الحماية لمستعمرات التكاثر ،والتعرض لالفتراس من ال ُج َرذ من نوع ،Rattus
-37
والنورس األصفر الساق ) ،(Larus cachinnansوربما الكالب والقطط الوحشية ،وكذلك اإلزعاج ،وبعض النفوق الناجم عن الصيد
العَ َرضي (شباك الصيد) ،وربما التلوث بالملوثات النفطية في البحر.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية (.)1979
الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابير التقنية لحفظ الموارد السمكية في البحر األبيض المتوسط ).(1626/94 (EC) 1994

خطط العمل الحالية
يجري شركاء منظمة بيرداليف الدولية حاليًا إعداد خطة عمل أوروبية لجلم ماء البحر األبيض المتوسط ،بقيادة منظمة
) ،Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPOفي إطار مشروع " "EuroSPAالتابع لمشروع "."LIFE
)(http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/project/life- eurosap

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
وقف انخفاض أعداد هذا النوع إلعادتھا لما كانت عليه وزيادة المعرفة عن بيولوجيتھا.
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اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5-6

إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خريطة للموائل الحيوية التي تدعم المستعمرات.
منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر.
رصد الديناميات العددية لھذا النوع ومراقبة المستعمرات.
السيطرة على الفئران في مستعمرات التكاثر والقضاء عليھا إذا أمكن.
ضمان حماية موائل التكاثر وإنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات تطوير السواحل والبنية التحتية بالقرب من المستعمرات المعروفة.
تشجيع ممارسات الصيد المالئمة ،التي تأخذ في االعتبار حفظ هذا النوع.
منع تسرب االنسكابات النفطية والتلوث الكيميائي للبحر.
إجراء دراسات استقصائية للمستعمرات وبحوث حول بيولوجيا حفظ هذا النوع.
تحديد المناطق المھمة لھذا النوع في البحر.
وضع خطة عمل للحد من النفوق في البحر ،ال سيما بسبب الصيد العَ َرضي.
جلُم ماء جزر البليار ()Puffinus mauretanicus

الحالة الراهنة
يقتصر هذا النوع االستعماري البحري على جزر البليار ،حيث يتكاثر على الجزر الصخرية والجزر الصغيرة .وهو أكثر
-39
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العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
-40

التعرض لالفتراس من الحيوانات آكلة اللحوم التي تُدخَل (مثل الزريقاء ،وخز الصنوبر األوروبي ،والقطط الوحشية)،
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والصيد العرضي ،وربما تسرب االنسكابات النفطية والتلوث الكيميائي للبحر.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابير
التقنية لحفظ الموارد السمكية في البحر األبيض المتوسط ).(1626/94 (EC) 1994

خطط العمل الحالية

خطة عمل دولية لجلُم ماء جزر البليارPuffinus mauretanicus ،من إعداد  SEO/BirdLifeومنظمة بيرداليف الدولية نيابةً
عن المفوضية األوروبية (آذار/مارس)2011 ،
توجد خطة عمل وطنية معمول بھا ويجري تنفيذها في إسبانيا
هناك مشروع خطة عمل وطنية في فرنسا لساحل المحيط األطلسي وآخر مماثل لمناطق التشتية الخاصة بھذا النوع.

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
وقف انخفاض أعداد هذا النوع وإعادتھا لما كانت عليه.

-41

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خريطة للموائل الحيوية التي تدعم المستعمرات.
منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر.
رصد الديناميات العددية لھذا النوع ومراقبة المستعمرات.
السيطرة على الفئران والحيوانات المفترسة في المستعمرات والقضاء عليھا إذا أمكن ومنع أي إدخال للثدييات البرية في
مستعمرات التكاثر.
ضمان حماية موائل التكاثر وإنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات تطوير السواحل والبنية التحتية بالقرب من المستعمرات المعروفة.
تشجيع ممارسات الصيد المالئمة ،التي تأخذ في االعتبار حفظ هذا النوع.
منع تسرب االنسكابات النفطية والتلوث الكيميائي للبحر.
إجراء دراسات استقصائية للمستعمرات وبحوث حول بيولوجيا حفظ هذا النوع.
تحديد المناطق البحرية المھمة لھذا النوع.
وضع خطة عمل للحد من النفوق في البحر ،ال سيما بسبب الصيد العَ َرضي.
الغاق القزم ()Microcarbo pygmaeus

الحالة الراهنة
توجد مجموعات التكاثر الرئيسية في البحر األبيض المتوسط لھذا النوع المھدد باالنقراض على الصعيد العالمي في الجبل
-42
األسود ،وصربيا ،واليونان ،وتركيا ،مع وجود بعض األزواج في ألبانيا ،والبوسنة ،وإسرائيل ،وإيطاليا .وهو يقتصر على موائل
األراضي المنخفضة في المياه العذبة ومتوسطة الملوحة ،وفي الشتاء يتردد على البحيرات الساحلية ،والدلتا ،واألنھار ،والغابات
الشاطئية .وربما يتراوح مجموع أعداده في بلدان البحر األبيض المتوسط بين  11000و 13000زوج متكاثر.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
-43

تدهور موائل األراضي الرطبة وفقدانھا ،واإلزعاج والصيد ،وتدمير مستعمرات التكاثر.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات
البرية المھاجرة (.)1979
الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابير التقنية لحفظ الموارد السمكية في البحر األبيض المتوسط ).(1626/94 (EC) 1994
مدرج في خطة عمل اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية (العمود (ب) الفئة )1
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خطط العمل الحالية

خطة عمل للغاق القزم ( )Phalacrocorax pygmeusفي أوروبا من إعداد منظمة بيرداليف الدولية نيابةً عن المفوضية األوروبية
(شباط/فبراير .)1996
خطط عمل الطيور المھددة باالنقراض على الصعيد العالمي في أوروبا .مجلس أوروبا – منظمة بيرداليف الدولية – برنامج
.)1996( EU Life-Nature
ولدى إيطاليا خطة عمل وطنية.

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
الحفاظ على الزيادة األخيرة في أعداد هذا النوع وتوزيعھا.

-44

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
•
•
•
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توفير حماية صارمة لھذا النوع وموائله ،وخاصةً من الصيد ،واإلزعاج ،والتنمية.
إدارة مواقع التكاثر والتشتية من أجل تلبية متطلبات هذا النوع.
رصد مجتمعات التكاثر والتشتية.
رصد مستويات المياه ونوعيتھا في مواقع التكاثر.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
بحث إيكولوجية التغذية واالنتشار.
تنظيم حمالت تثقيف للصيادين.
ترميم األراضي الرطبة المتدهورة التي يستخدمھا هذا النوع.
الغاقة األوروبية ( Phalacrocorax aristotelis ssp.النويع )desmarestii

الحالة الراهنة
يوجد هذا النويع المستوطن في البحر األبيض المتوسط من الغاقة األوروبية Phalacrocorax aristotelis
-45
 desmarestiiفي غرب البحر األبيض المتوسط (جزر البليار ،وكورسيكا ،وسردينيا) ،والبحر األدرياتي ،وبحر إيجه ،والبحر األسود،
ويتكاثر
على طول الساحل على الجزر الصخرية والجزر الصغيرة .ويبلغ عدد هذا النوع في البحر األبيض المتوسط أقل من  9000زوج.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
اإلزعاج البشري ،والتلوث النفطي ،وفقدان الموائل ،والنفوق الناجم عن الصيد ال َع َرضي ،والصيد بالشباك السينية
-46
والسحب بخيوط صنارية طويلة بالقرب من المستعمرات ومناطق التحسير.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية (.(79/409/EEC/1979) )1979
الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابير التقنية لحفظ الموارد السمكية في البحر األبيض المتوسط ).(1626/94 (EC) 1994

خطط العمل الحالية
ال توجد خطط عمل وطنية ،ولكن هناك خطة عمل لألنواع خاصة بالغاقة األوروبية Phalacrocorax aristotelis
desmarestiiفي أوروبا من إعداد منظمة بيرداليف الدولية نيابةً عن المفوضية األوروبية (المشروع النھائي في كانون األول/ديسمبر
.)1999

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
ضمان بقاء مجموعات البحر األبيض المتوسط.

-47

اإلجراء المقترح
•
•
•

إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خريطة للموائل الحيوية.
منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر.
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تنفيذ برامج للقضاء على الفئران في مستعمرات التكاثر.
رصد المجموعات.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث يتكاثر هذا النوع ،وتشجيع المناطق العازلة المحيطة بمناطق التكاثر بما في ذلك
المنطقة البحرية المتاخمة.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات تطوير السواحل والبنية التحتية بالقرب من مواقع التكاثر.
اتخاذ تدابير للتأثير على سياسات الصيد؛ وذلك لتجنب اآلثار السلبية على المخزون الغذائي وتوفر الغذاء ،وتجنب النفوق
الناجم عن الصيد العَ َرضي.
منع تسرب االنسكابات النفطية والتلوث الكيميائي للبحر.
تحديد مناطق الطيور المھمة في البحر لھذا النوع.
البجع الدالماسي ()Pelecanus crispus

الحالة الراهنة
هذا النوع معرض للخطر ومھدد باالنقراض على الصعيد العالمي .وفي البحر األبيض المتوسط ،توجد أعداد صغيرة
-48
(يتراوح مجموعھا بين  2500و 2700زوج متكاثر) في ألبانيا ،والجبل األسود ،واليونان ،وتركيا .ويتكاثر هذا النوع على األراضي
الرطبة الداخلية والساحلية واألعشاش الموجودة على الجزر العائمة من البوص وعلى األراضي الجرداء على الجزر ،بمعزل عن البر
الرئيسي ليكون في مأمن من الثدييات المفترسة .ويقضي ما يقرب من  3000طائر فصل الشتاء في ألبانيا ،واليونان ،وسوريا ،وتركيا.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
تجفيف األراضي الرطبة مما أدى إلى انخفاض حاد في مواقع التكاثر المتاحة ،واالصطدام باألسالك الكھربائية،
-49
واالضطھاد بسبب المنافسة مع مصائد األسماك التجارية ،واإلزعاج.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
الفئة (أ)  -االتفاقية األفريقية بشأن الحفظ والموارد الطبيعية (.)1968
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل األول والثاني  -اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات
البرية المھاجرة ( .)1979التذييل األول  -اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المھددة باالنقراض (.)1973
الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابير التقنية لحفظ الموارد السمكية في البحر األبيض المتوسط ).(1626/94 (EC) 1994
مدرج في خطة عمل اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية (العمود (أ) الفئة 1أ1/ج).

خطط العمل الحالية
خطة عمل للبجع الدالماسي Pelecanus crispusمن إعداد منظمة بيرداليف الدولية نيابةً عن المفوضية األوروبية (نيسان/أبريل .)1996
خطط عمل الطيور المھددة باالنقراض على الصعيد العالمي في أوروبا .مجلس أوروبا – منظمة بيرداليف الدولية – برنامج
.)1996( EU Life-Nature
يجري حاليًا وضع خطة عمل جديدة لھذا النوع من خالل مشروع  2018 -2014 LIFE Euro SAPالممول من االتحاد األوروبي.
ولدى ألبانيا خطة عمل وطنية ،ولكنھا لم تُنفَّذ إال جزئيًّا ،في حين يجري إعداد خطة عمل وطنية في تركيا.

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
-50

منع أي انخفاض وزيادة األعداد إلى مستوى يمكن اعتباره آمنًا.

اإلجراء المقترح

•
•
•
•
•
•
•
•
•

منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع وموائله خالل فترات التكاثر والتشتية في جميع الدول التي يوجد فيھا.
إنشاء مناطق عازلة خاضعة لإلشراف حول مستعمرات التكاثر.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات تطوير السواحل والبنية التحتية بالقرب من المستعمرات المعروفة.
إدارة جميع األراضي الرطبة حيث يوجد هذا النوع بطريقة مستدامة أو ترميمھا عند االقتضاء.
استبدال أسالك الكھرباء العلوية بالكابالت السميكة أو وضعھا تحت األرض.
رصد مجتمعات التكاثر والتشتية باستمرار.
صنَّاع القرار.
تنظيم حمالت تثقيف لصيادي األسماك والحيوانات المحليين ،وكذلك ُ
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الحالة الراهنة
في البحر األبيض المتوسط يتكاثر هذا النوع في تركيا واليونان .وقد انخفضت األعداد في الثالثين عا ًما الماضية،
-51
متكاثرا) .وهو يعشش
لتنخفض مجموعات التكاثر في البحر األبيض المتوسط اآلن إلى أقل من  1000زوج ( 810-940زو ًجا
ً
على األرض في أحواض القصب الكبيرة ،أو األراضي الجرداء أو الجزر الصخرية ،بمعزل عن البر الرئيسي ليكون في مأمن
من الثدييات المفترسة .وقد سُ ِجل هذا النوع أيضًا أثناء هجرته في بلدان أخرى مثل إسرائيل ومصر .وتشير البيانات المتاحة
إلى رصد أكثر من  75000بجعة بيضاء في إسرائيل.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
فقدان الموائل وتدميرها ،واستنزاف األرصدة السمكية ،واالضطھاد واإلزعاج ،والتلوث ،والفيضانات ،واألمراض،
-52
واالصطدام باألسالك الكھربائية.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
الفئة (أ)  -االتفاقية األفريقية بشأن الحفظ والموارد الطبيعية.
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل األول (المنطقة القطبية الشمالية القديمة)
والثاني (المنطقة القطبية الغربية)  -اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المھاجرة (.)1979
الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابير التقنية لخطط العمل الحالية لحفظ الموارد السمكية في البحر األبيض المتوسط
).(1626/94 (EC) 1994
مدرج في خطة عمل اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية (العمود (أ) الفئة 1أ3/ج).

خطط العمل الحالية
توجد خطة عمل وطنية معمول بھا ويجري تنفيذها في إسرائيل.

-53

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
عكس اتجاه االنخفاض في أعداد مجموعات التكاثر في البحر األبيض المتوسط.

-54

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
•
•
•
•

منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر وموائلھا.
حظر جميع أنواع التوزيع على مناطق التغذية أثناء هجرة هذا النوع
رصد مستعمرات التكاثر واإلشراف عليھا.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات (أ) تطوير السواحل والبنية التحتية التي من شأنھا التأثير على الموائل
و/أو تفتيتھا ،و(ب) التلوث ،و(ج) اإلفراط في استغالل األرصدة السمكية.
تنظيم حمالت تثقيف تستھدف صيادي األسماك المحليين.
ترميم األراضي الرطبة المتدهورة التي يستخدمھا هذا النوع.
إنشاء مواقع تعشيش اصطناعية قريبة من مواقع البحث عن الغذاء.
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القطقاط االسكندراني ()Charadrius alexandrines

الحالة الراهنة
لهذا النوع الصغير الساحلي بالدرجة األولى من طويالت الساق نطاق عالمي كبير للغاية ،ومن ث َ َّم يقيمه االتحاد الدولي
-55
لحفظ الطبيعة بأنه "غير مهدد" .غير أن االتجاه العددي العام آخذ في االنخفاض .ويفضل هذا النوع مناطق الغطاء النباتي المتناثر،
والمناطق الرملية أو الطينية الجافة عند التكاثر .وفي حين أن بعض مجموعات هذا النوع تعد غير مهاجرة أو تتفرق لمسافات قصيرة
فقط ،فإن معظم المجموعات الساحلية الداخلية والشمالية لديها نطاقات تكاثر وتشتية منفصلة ومختلفة .وتتكاثر مجموعات التكاثر
الصغيرة في معظم بلدان البحر األبيض المتوسط بمعدل حوالي  5000زوج في تونس ،ويصل إلى ما يقرب من  2000زوج
في إسبانيا ،واليونان ،وإيطاليا ،و"عدة آالف" في المغرب.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
اإلخالل بالموائل الساحلية ،وتدهور موائل األراضي الرطبة وفقدانھا ،واستصالح األراضي ،وانخفاض تدفقات األنھار،
-56
والتحضر ،والتعرض لالفتراس من الثعالب ،والكالب والقطط الوحشية.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات
البرية المھاجرة (.)1979

خطط العمل الحالية
-57

توجد خطة عمل وطنية معمول بھا ويجري تنفيذها في سلوفينيا.

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
-58

عكس اتجاه االنخفاض في أعداد مجموعات التكاثر وعدد الطيور المھاجرة في البحر األبيض المتوسط.

اإلجراء المقترح
•
•
•
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السيطرة على األنشطة الترفيھية واإلزعاج البشري في مواقع التكاثر.
عكس اتجاه هجر َّ
المالحات.
وقف تلوث موائل األراضي الرطبة ،واستصالح األراضي ،وتطوير البنية التحتية في مواقع التكاثر.
قطقاط الرمل الكبير ( Charadrius leschenaultii ssp.النويع )Columbinus

الحالة الراهنة
يتمتع هذا النوع بنطاق عالمي كبير للغاية ويوجد بأعداد كبيرة للغاية .من ثم ،فإنه وف ًقا لمعايير االتحاد الدولي لحفظ
-59
الطبيعة يعد "غير مھدد" .ومع ذلك فإنه من المعروف في البحر األبيض المتوسط أن النويع  columbinusال يتكاثر إال في تركيا
حد ما في إسرائيل ،ونادر جدًّا
مھاجرا ،فإنه شائع إلى ٍّ
(ربما  1200-800زوج متكاثر) وسوريا ( 400-1000زوج متكاثر) .وبصفته
ً
أو متشرد في بعض بلدان شرق البحر األبيض المتوسط األخرى .وخالل موسم التكاثر يوجد هذا النوع في الغالب في المناطق
المكشوفة ،والجافة ،وغير المشجرة ،والسھول الصخرية .وفي تركيا ،يتردد هذا النوع على السھوب المالحة المرعية بصورةٍّ كبيرةٍّ،
وعادة ً ما يتكاثر بالقرب من الماء ولكن على نح ٍّو استثنائي ٍّ أيضًا على بُعد بضعة كيلومترات منه.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
-60

الصيد واإلزعاج.
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الحالة بموجب الصكوك الدولية
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات
البرية المھاجرة (.)1979

خطط العمل الحالية
ال يوجد

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
ضمان الحفاظ على مجموعات التكاثر القليلة الحالية في البحر األبيض المتوسط وزيادة أعدادها ،فضالً عن تزويدها بممرات آمنة
ومناطق تشتية حيث يوجد هذا النوع في بلدان البحر األبيض المتوسط األخرى.

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
12-6

منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع واألنواع "الشبيھة" به ،حيث يوجد أثناء الھجرة وخالل فصل الشتاء.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمناطق التكاثر والمناطق المحيطة بھا.
رصد جميع مناطق التكاثر ،والمرور ،والتشتية ،ومراقبتھا ،وتوفير الحماية المناسبة لھا ،وإدارتھا.
توجيه المراقبين ،وعلماء الطيور ،والصيادين فيما يتعلق بتحديد األنواع.
زيادة الوعي العام بحالة األنواع النادرة في البحر األبيض المتوسط.
قطقاط الرمل الكبير ( Charadrius leschenaultii ssp.النويع )Columbinus

الحالة الراهنة
هذا النوع مھدد باالنقراض على الصعيد العالمي ،بل وربما انقرض .بعد وصفه بأنه شائع في منطقة البحر األبيض
-61
المتوسط ،أصبح اآلن واحدًا من أندر األنواع المعروفة وأقلھا في المنطقة القطبية الغربية .اعتاد على الھجرة من سيبيريا عبر شرق
َّ
والمالحات،
وجنوب أوروبا للتشتية في شمال أفريقيا .وأثناء الھجرة ،يوجد في نطاق واسع من الموائل :المستنقعات المالحة،
والبحيرات متوسطة الملوحة ،وأحواض تربية األسماك الجافة ،والسھوب ،ومستنقعات المياه العذبة .وكان آخر سجل موثق مؤكد
في البحر األبيض المتوسط في اليونان في عام 1999

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
-62

فقدان الموائل في مناطق الھجرة والتشتية .وهناك عوامل أخرى غير معروفة.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل األول  -اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات
البرية المھاجرة (.)1979
التذييل األول  -اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المھددة باالنقراض (.)1973
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابير التقنية لحفظ الموارد السمكية في البحر األبيض المتوسط ).(1626/94 (EC) 1994
مذكرة تفاهم بشأن تدابير حفظ كروان الماء رفيع المنقار بموجب اتفاقية بون (.)1994
مدرج في خطة عمل اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية (العمود (ب) الفئة 1أ1/ب1/ج).
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خطط العمل الحالية
خطة عمل دولية لكروان الماء رفيع المنقار من إعداد منظمة بيرداليف الدولية نيابةً عن المفوضية األوروبية (شباط/فبراير
.)1996
خطط عمل الطيور المھددة باالنقراض على الصعيد العالمي في أوروبا .مجلس أوروبا – منظمة بيرداليف الدولية – برنامج
.)1996( EU Life-Nature
ولدى إيطاليا خطة عمل وطنية.

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
توفير ممرات آمنة ومناطق تشتية في البحر األبيض المتوسط.

-63

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
•
•

13-6

منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع واألنواع "الشبيھة" به ،حيث يوجد أثناء الھجرة وخالل فصل الشتاء.
رصد مواقع التشتية ومراقبتھا
إدارة جميع مناطق المرور والتشتية وتوفير الحماية المناسبة لھا.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات التطوير بالقرب من مواقع التشتية.
تدريب المراقبين ،وعلماء الطيور ،والصيادين فيما يتعلق بتحديد األنواع.
َّ
صناع القرار ،والصيادين.
زيادة الوعي العام بحالة األنواع المھددة بشدة باالنقراض بين السياسيين ،و ُ
التصديق على اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية من جانب البلدان التي لم تصدق عليھا بعد.
النورس مستدق المنقار ()Larus genei

الحالة الراهنة
حد سواء في البحر األبيض المتوسط .وهو يتكاثر في مستعمرات على الجزر
هذا النورس مستوطن و/أو مھاجر على ٍّ
-64
الرملية في َّ
المالحات في المنطقة الساحلية وكذلك أيضًا (كما في تونس) في األراضي الرطبة الداخلية ،بما في ذلك البحيرات المالحة.
متكاثرا في مواقع متفرقة معزولة على نطاق واسع في بعض البلدان .ومن المعروف حاليًا أنه يتكاثر في إسبانيا (1950-1650
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(
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متكاثرا في جولف بوغرارة ،فضالً عن مواقع أخرى متفرقة .كما أنه يتكاثر في مصر ولكن األعداد غير معروفة ،وكان يتكاثر فيما
ً
مضى في المغرب ،وليس هناك دليل على تكاثره في الجزائر .ويبدو أن المجموعات األوروبية آخذة في االنخفاض.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
اإلخالل بالموائل الساحلية ،وتدهور موائل األراضي الرطبة وفقدانھا ،واإلزعاج البشري ،والتعرض لالفتراس
-65
من الكالب الوحشية ،وتحول بيض هذا النوع وفراخه إلى فريسة ألنواع النورس األخرى ،ال سيما حيث تتعرض المستعمرات
كثير من األحيان لإلزعاج البشري ،واستيالء السكان المحليين على العدد القليل المتبقي من البيض ،والتلوث ،والفيضانات.
في ٍّ

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل الثاني من اتفاقية األنواع المھاجرة،
وهو مدرج في إطار اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية.

خطط العمل الحالية
ال يوجد .هناك خطط إدارة إقليمية للطيور البحرية تشمل هذا النوع معمول بھا وتنفذ في إسبانيا.
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أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
الحفاظ على صحة مجموعات التكاثر ،وزيادة أعدادها ،وزيادة عدد مستعمراتھا.

-66

اإلجراء المقترح
•

إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خريطة للموائل الحيوية التي تدعم المستعمرات ،ال سيما في بلدان البحر األبيض
المتوسط وشمال أفريقيا.
زيادة فعالية اإلدارة في مناطق التكاثر.
منع اإلزعاج الناجم عن أنشطة السياحة واألنشطة الترفيھية.
منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر ،بما في ذلك االستيالء على البيض والفراخ.
رصد المستعمرات المھددة واإلشراف عليھا.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات تطوير السواحل والبنية التحتية بالقرب من المستعمرات المعروفة.
السيطرة على األنواع المنافسة الغازية والثدييات البرية في المستعمرات أو القضاء عليھا.
منع تسرب االنسكابات النفطية والتلوث الكيميائي للبحر.
تحديد المناطق البحرية المھمة لھذا النوع.
وضع خطة عمل للحد من النفوق في البحر ،ال سيما بسبب الصيد العَ َرضي.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14-6

نورس البحر المتوسط ()Larus melanocephalus

الحالة الراهنة
يتكاثر هذا النورس في مستعمرات كثيفة في البحيرات ،ومصبات األنھار ،وكذلك المستنقعات المالحة الداخلية والساحلية،
-67
وعلى بحيرات السھوب الكبيرة والمستنقعات في مناطق األراضي المنخفضة المفتوحة .ويتكاثر في األساس على ساحل البحر األسود
في أوكرانيا وفي مواقع متفرقة في جميع أنحاء أوروبا .وفي البحر األبيض المتوسط يتكاثر في إسبانيا ،وجنوب فرنسا ،وإيطاليا،
كبيرا من المجموعات األوروبية .ويُقدَّر عدد
واليونان ،وتركيا .كما تستضيف منطقة البحر األبيض المتوسط في فصل الشتاء عددًا
ً
مجموعات التكاثر في البحر األبيض المتوسط بنحو  15700 - 9400زوج

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
اإلزعاج السياحي لمستعمرات التكاثر ،وفقدان الموائل الناتج عن التنمية ،وربما التلوث بسبب االنسكابات النفطية
-68
وتصريف المواد الكيميائية في البحر ،والصيد العَ َرضي الناجم عن صيد األسماك بخيوط صنارية طويلة ،واستيالء صيادي األسماك
على البيض والطيور البالغة.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل الثاني من اتفاقية األنواع المھاجرة،
وهو مدرج في إطار اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية.

خطط العمل الحالية
ال يوجد

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
الحفاظ على صحة مجموعات التكاثر وزيادة أعدادها ،وزيادة عدد مستعمراتھا ،وتوفير الحماية الكاملة لمناطق التشتية

-69

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•

إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خريطة للموائل الحيوية التي تدعم المستعمرات.
تحديد التھديدات القائمة على الموقع واإلجراءات اإلدارية الالزمة للمناطق المحمية.
زيادة فعالية اإلدارة الحالية في مناطق التكاثر.
منع اإلزعاج الناجم عن أنشطة السياحة واألنشطة الترفيھية.
منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
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حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر ،بما في ذلك االستيالء على البيض والفراخ.
رصد المستعمرات المھددة واإلشراف عليھا.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات تطوير السواحل والبنية التحتية بالقرب من المستعمرات المعروفة.
إنشاء مواقع تعشيش اصطناعية حيثما أمكن في المواقع الساحلية.
نورس أودوين ()Larus audouinii

15-6

الحالة الراهنة
إن هذا النوع مستوطن في البحر األبيض المتوسط ،مع وجود مجموعات التكاثر الرئيسية في غرب البحر األبيض
-70
المتوسط في المواقع الساحلية والجزر ،بمتوسط قدره  16800طائر متكاثر في إسبانيا خالل األعوام  2016-2004وهو أكبر متوسط
س ِجل له .وتوجد مستعمرات أخرى في أجزاء أخرى من البحر األبيض المتوسط بما في ذلك اليونان ،وتركيا ،وتونس ،وسردينيا .وقد
ُ
كان على وشك االنقراض في سبعينيات القرن العشرين ،ولكن أدى تنفيذ تدابير الحماية على نح ٍّو أفضل إلى زيادة في أعداد مجموعات
التكاثر.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
إحداث تغييرات في الموائل في مواقع التكاثر ،والتغيرات في ممارسات الصيد ،والمنافسة في األساس مع النورس
-71
األصفر الساق ) ،(Larus cachinnansواالستيالء على البيض ،والتعرض لالفتراس من الفئران ،واالضطھاد واإلزعاج البشري،
وربما استنزاف الموارد الغذائية ،والتلوث بالملوثات النفطية.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل األول والثاني  -اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات
البرية المھاجرة ( .)1979التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر 2009
بشأن حفظ الطيور البرية.
الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابير التقنية لحفظ الموارد السمكية في البحر األبيض المتوسط ).(1626/94 (EC) 1994
مدرج في خطة عمل اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية (العمود (أ) الفئة 1أ3/أ).

خطط العمل الحالية

خطة عمل دولية لنورس أودوين ( )Larus audouiniiمن إعداد منظمة بيرداليف الدولية نيابةً عن المفوضية األوروبية
(آذار/مارس .)1996
خطط عمل الطيور المھددة باالنقراض على الصعيد العالمي في أوروبا .مجلس أوروبا – منظمة بيرداليف الدولية – برنامج
.)1996( EU Life-Nature
خطة عمل الستعادة نورس أودوين ( )Larus audouiniiبواسطة اللجنة الحكومية لمحمية جزر النخيل الطبيعية في لبنان.
الفريق العامل الرسمي في إسبانيا (وزارة البيئة) الستعراض الحالة واقتراح إجراءات الحفظ لنورس أودوين ()Larus audouinii
توجد خطة عمل وطنية معمول بھا ومنفذة في إيطاليا ،وهناك خطة عمل أخرى يجري إعدادها في تركيا ،كما يجري تنفيذ خطط
اإلدارة اإلقليمية على عدد من المستعمرات في إسبانيا.
وتوجد خطة عمل وطنية في فرنسا.

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
الحفاظ على صحة مجموعات التكاثر وزيادة عدد المستعمرات.

-72

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خريطة للموائل الحيوية التي تدعم المستعمرات ،ال سيما في الجزء الشرقي
من البحر األبيض المتوسط.
منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر ،ال سيما االستيالء على البيض والفراخ.
رصد المستعمرات المھددة واإلشراف عليھا.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات تطوير السواحل والبنية التحتية بالقرب من المستعمرات المعروفة.
السيطرة على األنواع المنافسة الغازية والثدييات البرية في المستعمرات أو القضاء عليھا.
منع تسرب االنسكابات النفطية والتلوث الكيميائي للبحر.
تحديد المناطق البحرية المھمة لھذا النوع.
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وضع خطة عمل للحد من النفوق في البحر ،ال سيما بسبب الصيد العَ َرضي.
النورس األرميني ()Larus armenicus

الحالة الراهنة
يعشش هذا النوع بصورة ٍاستعماري ٍة في تجمعات ضخمة .وقد انخفضت مجموعاته األوروبية بسرعة وصنفه االتحاد
-73
الدولي لحفظ الطبيعة بأنه "قريب من خطر االنقراض" .وفي البحر األبيض المتوسط يتكاثر في غرب تركيا حيث يستوطن ،مع
وجود مجموعات تكاثر يبلغ عددها  10000-8000زوج .كما أنه في البحر األبيض المتوسط يشتي في الجزء الشرقي ،لكن األعداد
كبير .ويقطن هذا النوع في
غير معروفة .وهو زائر شتوي شائع ومهاجر عابر على إسرائيل حيث تنخفض أعداده أيضًا على نح ٍو ٍ
حد سواء ،مترددًا على البحيرات ،والخزانات ،والبرك ،واألنهار .ويتكاثر على طول الشواطئ العشبية
المياه الساحلية والداخلية على ٍ
والمغطاة بالحصى في البحيرات الجبلية ،كما يعشش ويبحث عن الغذاء في أحواض القصب وعلى الشواطئ .وفي نطاق التشتية،
قد يبحث هذا النوع عن الغذاء أيضًا في الحقول الزراعية وأحواض تربية األسماك.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
االضطهاد (بسبب األضرار التي لحقت بمصائد األسماك) ،واالستيالء على البيض ،وفقدان جودة الموائل.

-74

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التذييل الثاني من اتفاقية األنواع المهاجرة ،وهو مشمول باتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية.

خطط العمل الحالية
ال يوجد

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
وقف االنخفاض في أعداد هذا النوع والحفاظ على صحة مجموعات التكاثر.

-75

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
17-6

تحديد المواقع المھمة لھذا النوع وتعيينھا.
برامج تثقيف لصيادي األسماك للحد من االضطھاد.
إجراء دراسات لفھم إيكولوجية هذا النوع ،بما في ذلك نظامه الغذائي واتجاهاته العددية.
إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خريطة للموائل الحيوية التي تدعم المستعمرات ،في الجزء الشرقي
من البحر األبيض المتوسط.
منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر ،بما في ذلك االستيالء على البيض والفراخ.
رصد المستعمرات المھددة واإلشراف عليھا.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات تطوير السواحل والبنية التحتية بالقرب من المستعمرات المعروفة.
وضع خطة عمل لوقف االنخفاض في أعداد هذا النوع والحفاظ على صحة مجموعات التكاثر.
الخرشنة الصغيرة ()Sternula albifrons

الحالة الراهنة
يعد هذا الطائر البحري الساحلي أحد األنواع المھاجرة كثيرة االرتحال التي عادة ً ما تصطاد في المياه الضحلة جدًّا .وفيما
-76
يخص توزيعه ،يعد أكثر الخرشناوات قربًا من الشاطئ .وهو يتكاثر في أزواج مفردة أو في مجموعات صغيرة جدًّا في بعض األحيان
وسط مستعمرات من خرشناوات أخرى .ويُقدَّر عدد مجموعات التكاثر األوروبية بنحو  53000 - 36000زوج .ومع ذلك ،يُقدَّر عدد
مجموعات التكاثر في جميع بلدان البحر األبيض المتوسط بنحو  14500-11000زوج متكاثر مع وجود أعلى المعدالت في تركيا
متكاثرا) ،وإيطاليا ( 2000-3500زوج متكاثر) ،واليونان (-1500
( 5000-3000زوج متكاثر) ،وإسبانيا ( 2641-2691زو ًجا
ً
 2000زوج متكاثر) ،وفرنسا ( 700زوج متكاثر) ،وألبانيا ( 200-500زوج متكاثر) ،وإسرائيل ( 300زوج متكاثر).غير أن االتجاه
العددي العالمي العام آخذ في االنخفاض.
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العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
فقدان الموائل وتدمير مواقع التكاثر ،واإلزعاج البشري ،والتعرض لالفتراس (من الثعالب والكالب والقطط الوحشية).

-77

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات
البرية المھاجرة (.)1979
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابير التقنية لحفظ الموارد السمكية في البحر األبيض المتوسط ).(1626/94 (EC) 1994
مدرج في خطة عمل اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية (العمود (أ) الفئة /3أ).

خطط العمل الحالية
ال يوجد ،ولكن توجد خطط عمل وطنية منفذة في إسرائيل وسلوفينيا.

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
الحفاظ على صحة مستعمرات التكاثر ،وسد الثغرات في المعرفة بالبيانات الكمية المتعلقة بمجموعات التكاثر في عدد من البلدان.

-78

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18-6

إعداد قائمة جرد ورسم خريطة للموائل الحيوية التي تدعم المستعمرات ،ال سيما في بلدان شرق البحر األدرياتي وشرق
البحر األبيض المتوسط التي تفتقر إلى البيانات الكمية.
منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر.
القضاء على االفتراس.
رصد المستعمرات المھددة باإلزعاج ومراقبتھا.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات تطوير السواحل والبنية التحتية بالقرب من المستعمرات المعروفة.
تحديد أعداد المجموعات واتجاهاتھا.
ترميم األراضي الرطبة حيث يتكاثر هذا النوع.
الخرشنة النيلية ()Gelochelidon nilotica

الحالة الراهنة
يتمتع هذا النوع بنطاق عالمي كبير للغاية ،إال أن عدد مجموعات التكاثر الخاصة به في البحر األبيض المتوسط يُقدَّر
-79
متكاثرا) ،وتركيا ( 1000-2000زوج متكاثر) ،وفرنسا ( 873زو ًجا
بنحو  7150-5800زو ًجا :إسبانيا ( 3185-3435زو ًجا
ً
متكاثرا) ،وليبيا
متكاثرا) ،وتونس ( 150-350زو ًجا
متكاثرا) ،واليونان ( 180-280زو ًجا
متكاثرا) ،وإيطاليا ( 550زو ًجا
ً
ً
ً
ً
متكاثرا) .وهو يتكاثر في مجموعة متنوعة من المواقع ليس فقط في المناطق الساحلية ،ولكن أيضًا في البحيرات الداخلية،
( 12زو ًجا
ً
واألنھار ،والمستنقعات.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
تدهور الموائل وفقدانھا ،على سبيل المثال بسبب تجفيف األراضي الرطبة ،وتكثيف الزراعة ،والتلوث بمبيدات اآلفات،
-80
وتقلُّبات منسوب المياه ،والتنمية بالقرب من مواقع التكاثر و/أو البحث عن الغذاء ،واإلزعاج البشري لمستعمرات التكاثر.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات
البرية المھاجرة (.)1979

خطط العمل الحالية
ال يوجد
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أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
حماية مناطق التكاثر ،والحفاظ على صحة مجموعات التكاثر وربما زيادتھا.

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
•
•
19-6

إعداد قائمة جرد ورسم خريطة للموائل الحيوية التي تدعم المستعمرات.
ضمان حماية مواقع التكاثر من اإلزعاج ،وأعمال التطوير ،والتعديل.
منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
القضاء على االفتراس.
رصد المستعمرات المھددة باإلزعاج ومراقبتھا.
منع تآكل مجمعات الجزر الصغيرة،
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
الخرشنة القزوينية ()Hydroprogne caspia

الحالة الراهنة
يتمتع هذا النوع بتوزيع عالمي كبير للغاية ولكن متناثر .وبعض مجموعاته مستقرة غير مھاجرة في حين أن البعض
-81
ُفضل التعشيش على الشواطئ الرملية ،أو المكسوة بالحصى أو األصداف المتناثرة ،أو الكثبان الرملية،
اآلخر كثير الھجرة .وهو ي ِ
أو األسطح الصخرية المسطحة ،أو الجزر ،أو الشعاب المرجانية المحمية .وفي البحر األبيض المتوسط ،يقل عدد مجموعات التكاثر
عن  500زوج متكاثر ،ويقتصر على عدد قليل من البلدان في الجزء الشرقي :تركيا ( 150-300زوج متكاثر) ،سوريا ( 200-100زوج
متكاثر) ،اليونان (ما يصل إلى  10أزواج متكاثرة) .ويقال إنه يتكاثر في مصر ،ولكن األعداد غير معروفة.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
فقدان موائل التكاثر وتدهورها ،واإلزعاج البشري لمستعمرات التعشيش ،والتلوث باالنسكابات النفطية ،والتلوث البحري،
-82
والصيد العَ َرضي بمعدات الصيد.

الحالة بموجب الصكوك الدولية

التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات
البرية المھاجرة (.)1979
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.

خطط العمل الحالية
ال يوجد ،ولكنه مدرج في خطة عمل اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية (العمود (أ) الفئة 1أ3/أ).

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
الحماية الصارمة لمجموعات التكاثر الصغيرة وربما زيادتھا.

-83

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
•
•
6-20

إعداد قائمة جرد ورسم خريطة للموائل الحيوية التي تدعم المستعمرات.
ضمان حماية مواقع التكاثر من اإلزعاج ،وأعمال التطوير ،والتعديل.
منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
القضاء على االفتراس.
رصد المستعمرات المھددة باإلزعاج ومراقبتھا.
منع تآكل مجمعات الجزر الصغيرة،
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
الخرشنة البنغالية ( Thalasseus bengalensis ssp.النويع )emigratus

الحالة الراهنة

إن هذا النويع المستوطن في البحر األبيض المتوسط يقتصر حاليًا على ليبيا ،في  4مستعمرات :جزيرة القارة
-84
س ِجل تكاثر
( 2000زوج) ،وجزيرة فتيحة ( 12زو ًجا) ،وجزيرة عُلبه ( 16زو ًجا) ،وسبخة جليانة ( 70زو ًجا) .وقد ُ
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عرضي في السنوات الماضية في فرنسا ،واليونان ،وإيطاليا ،وإسبانيا.
(جزيرة القارة ،سبخة جليانة في
العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
اإلزعاج العَ َرضي من صيادي األسماك ،وربما التعرض لالفتراس من النورس األصفر الساق )(Larus cachinnans؛
-85
وربما التلوث بالملوثات النفطية والمواد الكيميائية السامة.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل الثاني ( -الملوثات العضوية الثابتة األفريقية)
اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المھاجرة (.)1979
الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابير التقنية لحفظ الموارد السمكية في البحر األبيض المتوسط ).(1626/94 (EC) 1994
مدرج في خطة عمل اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية (العمود (أ) الفئة /1ج).

خطط العمل الحالية
ال يوجد .غير أن هناك خطة عمل وطنية في ليبيا ولكنھا لم تُنفَّذ بعد .وضع مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية
خاصة بروتوكول رصد للخرشنة البنغالية ( )Thalasseus bengalensis emigratesفي منطقة البحر األبيض
المتوسط في عام  2012في إطار تنفيذ مشروع .MedMPAnet

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
حماية مناطق التكاثر ،والحفاظ على صحة المجموعات ،وربما زيادة أعدادها.

-86

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
•
•
•
21-6

منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر ،بما في ذلك االستيالء على البيض والفراخ.
رصد المستعمرات واإلشراف عليھا بانتظام.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات تكاثر هذا النوع ،وحظر الوصول إلى المواقع المعروفة إال
ألغراض علمية.
التحقيق فيما إذا كانت مصائد األسماك المحلية تؤثر في نجاح عملية التكاثر.
منع تسرب االنسكابات النفطية والتلوث الكيميائي للبحر.
تحديد أعداد المجموعات واتجاهاتھا.
توفير جزر اصطناعية صغيرة في سبخة جليانة لتشجيع زيادة حجم المستعمرة في البحيرة.
الخرشنة السندويتشية ()Thalasseus sandvicensis

الحالة الراهنة
يمكن إيجاد هذا النوع في أوروبا ،وأفريقيا ،وغرب آسيا ،وجنوب األمريكتين .وفي حين يُقدَّر عدد مجموعاته األوروبية
-87
بنحو  148000-79900زوج ،يُقدَّر عدد مجموعات التكاثر في البحر األبيض المتوسط بنحو  8800-6300زوج ،ويعشش في
مستعمرات توجد في األساس في دلتا األنھار ،وعلى الشواطئ الرملية ،وفي َّ
المالحات .كما يھاجر من مناطق أخرى إلى البحر األبيض
المتوسط للتشتية.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
تدهور الموائل وفقدانھا بسبب عمليات تطوير السواحل في األساس ،واإلزعاج البشري ،والحيوانات المفترسة والصيد،
-88
وربما انخفاض وفرة األسماك البحرية الصغيرة.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات
البرية المھاجرة (.)1979
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
مدرج في خطة عمل اتفاقية الطيور المائية األفريقية  -األوروبية  -اآلسيوية (العمود (أ) الفئة 3أ3/ج).
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خطط العمل الحالية
ال يوجد

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
الحفاظ على صحة مستعمرات التكاثر ،ووقف فقدان الموائل.

-89

اإلجراء المقترح
•

إعداد قائمة جرد ورسم خريطة للموائل الحيوية التي تدعم المستعمرات ،ال سيما في الجزء الشرقي من البحر األبيض
المتوسط ،حيث يوجد نقص في الدراسات االستقصائية عن التكاثر.
منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر.
رصد المستعمرات المھددة باإلزعاج واإلشراف عليھا.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات تطوير السواحل والبنية التحتية التي تؤثر على األراضي الرطبة وموائل
التكاثر األخرى.
ترميم األراضي الرطبة حيث يتكاثر هذا النوع.

•
•
•
•
•
•

العقاب النساري ()Pandion haliaetus

22-6

الحالة الراهنة
هذا النوع عالمي ،وهو معرض للخطر في عدة مناطق .وفي حين يُقدَّر عدد مجموعاته األوروبية بنحو  12300-8400زوج،
-90
ً
يتكاثر أقل من  120زو ًجا في البحر األبيض المتوسط (خاصة جزر البليار ،وكورسيكا ،والمغرب ،والجزائر) .وقد اختفت بعض
المجموعات الصغيرة المحلية من الجزر األخرى (مثل إيبيزا ،وصقلية ،وسردينيا) .وقد أُدخِ لَت الخمسة أزواج التي تتكاثر حاليًا في إيطاليا.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
تدمير الموائل واإلزعاج الذي يحدث في مواقع التكاثر والمرتبط بالسياحة .النفوق الناجم أيضًا عن الصيد غير المشروع
-91
والصعق بالكھرباء.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
الفئة (ب)  -االتفاقية األفريقية بشأن الحفظ والموارد الطبيعية (.)1968
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات
البرية المھاجرة (.)1979
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.
الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابير التقنية لحفظ الموارد السمكية في البحر األبيض المتوسط ).(1626/94 (EC) 1994

خطط العمل الحالية
ال يوجد ،ولكن هناك خطة عمل إقليمية لھذا النوع في إسبانيا ،وكانت هناك خطة عمل وطنية في فرنسا بين عامي  2008و .2012

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
عكس اتجاه االنخفاض في أعداد مجموعات التكاثر في البحر األبيض المتوسط.

-92

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
•
•

إعداد قائمة جرد ورسم خريطة للموائل الحيوية التي تدعم األزواج المتكاثرة المتبقية.
منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
حظر تدمير الموائل ،واإلزعاج ،واالستيالء على هذا النوع أو اإلتجار به.
استخدام التدابير القائمة على المناطق لحماية الموائل واستعادتھا.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث يتكاثر هذا النوع.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة أنشطة وعمليات تطوير السواحل والبنية التحتية بالقرب من مواقع التكاثر المعروفة.
بحث أسباب انخفاض أعداد هذا النوع.
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23-6

صياد السمك األبقع ()Ceryle rudis

الحالة الراهنة
يتمتع هذا النوع بنطاق كبير للغاية .ولكن في البحر األبيض المتوسط يقتصر على عدد قليل من البلدان ،ومن المعروف
-93
فقط أنه يتكاثر في إسرائيل ( 2500زوج متكاثر) ،وتركيا ( 100-200زوج متكاثر) ،وفي سوريا ومصر حيث األعداد المتكاثرة
غير معروفة .وقد لوحظ انخفاض في أعداده في سوريا ،وإسرائيل ،ومصر .وهو يقطن في البحيرات الصغيرة والكبيرة ،واألنهار
الكبيرة ،ومصبات األنهار ،والبحيرات الساحلية والسواحل الرملية والصخرية ،والسدود والخزانات ذات المياه العذبة أو متوسطة
الملوحة التي تتوفر فيها أسماك الفرخ المجاورة للماء .وهو بصورةٍ عام ٍة نوع مستقر غير مهاجر ،مع قيامه ببعض التنقالت المحلية؛
بسبب التغيرات في إمدادات الغذاء.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
استخدام السموم ومبيدات اآلفات ،وتطوير تكنولوجيا تخزين المياه ،والتراكم البيولوجي للملوثات والسموم في األسماك
-94
التي يتغذى عليها هذا النوع.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلها الطبيعية (.)1979

خطط العمل الحالية
ال يوجد

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
عكس اتجاه االنخفاض والحفاظ على صحة مجموعات التكاثر في البحر األبيض المتوسط.

-95

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
24-6

إعداد قائمة جرد لمناطق التكاثر ومجموعات التكاثر.
حماية هذا النوع وجميع مواقع تكاثره الرئيسية قانونيًّا.
إجراء البحوث حول نطاق هذا النوع ،وإيكولوجيته ،ومتطلبات موائله ،وتحركاته؛ الستخدامھا في تدابير الحفظ الالزمة.
تقييم التھديدات المحتملة وآثارها من أجل وضع االستجابات المناسبة.
وضع خطط عمل إقليمية لحماية وإدارة المواقع الرئيسية لھذا النوع.
القاوند أبيض الصدر ()Halcyon smyrnensis

الحالة الراهنة
يتمتع هذا القاوند بنطاق عالمي كبير للغاية .ولكن في البحر األبيض المتوسط يقتصر على عدد قليل من البلدان ،ومن المعروف
-96
متكاثرا) ،ومصر (أكثر من  10000زوج متكاثر،
ا
ج
زو
170-250
(
وتركيا
متكاثر)،
زوج
15000
(
إسرائيل
في
يتكاثر
أنه
فقط
ً
ً
ولكن ال توجد تقديرات صحيحة) .وهو يقطن في موائل مختلفة تتنوع بين المسطحات المائية واألراضي الزراعية ومزارع النخيل.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
استخدام مبيدات اآلفات ،وتدهور الموائل الناجم عن عوامل مختلفة ،والثغرات في معرفة إيكولوجية هذا النوع وسلوكه
-97
والتھديدات التي تواجھه.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية (.)1979
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خطط العمل الحالية
ال يوجد

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
عكس اتجاه االنخفاض والحفاظ على صحة مجموعات التكاثر في البحر األبيض المتوسط.

-98

اإلجراء المقترح
•
•
•
•
•
•
25-6

إعداد قائمة جرد لمناطق التكاثر ومجموعات التكاثر.
صارم واإلشراف عليھا.
حماية جميع مواقع التكاثر على نح ٍّو
ٍّ
منع أي تطور من شأنه أن يؤدي إلى تدهور مواقع تكاثر هذا النوع.
إجراء البحوث حول إيكولوجية هذا النوع واحتياجات الموائل التخاذ تدابير الحفظ الالزمة في المستقبل.
تقييم التھديدات المحتملة وآثارها من أجل وضع االستجابات المناسبة.
وضع خطط عمل إقليمية لحماية وإدارة المواقع الرئيسية لھذا النوع.
صقر أسحم ()Falco eleonorae

الحالة الراهنة
يتكاثر هذا الصقر في مستعمرات على طول ساحل البر الرئيسي أو على الجزر الصخرية ،التي غالبًا ما تكون غير
-99
ُ
مؤخرا بنحو  14500-14300زوج  -مع
مجموعاته
عدد
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د
ق
التكاثر،
نطاق
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95
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أوروبا،
وفي
مأهولة.
ً
وجود أكبر عدد من األزواج المتكاثرة في اليونان ( ،)12360تليھا إيطاليا ( ،)638-704وإسبانيا ( ،)655وقبرص (،)90-145
وتركيا ( .)35-50وقد قُدِرت أعداده في شمال أفريقيا بحوالي  250زو ًجا (حوالي  ٪77منھا موجود في تونس) .غير أن االتجاه
العددي الحالي آخذ في االزدياد .وتتكاثر مجموعاته كلھا تقريبًا على جزر البحر األبيض المتوسط الصخرية.

العوامل الحالية المسببة للفقدان أو االنخفاض
التعرض لالفتراس من القطط والفئران ،واإلزعاج البشري للمستعمرات ،وتدهور الموائل ،واالستيالء على البيض
-100
والفراخ ،والصيد ،والتسمم العرضي الناجم عن أساليب مكافحة اآلفات.

الحالة بموجب الصكوك الدولية
الفئة (ب)  -االتفاقية األفريقية بشأن الحفظ والموارد الطبيعية (.)1968
التذييل الثاني  -اتفاقية حفظ األحياء البرية األوروبية وموائلھا الطبيعية ( .)1979التذييل الثاني  -اتفاقية التجارة الدولية بأنواع
الحيوانات والنباتات البرية المھددة باالنقراض (.)1973
التوجيه رقم  2009/147/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  30تشرين الثاني/نوفمبر  2009بشأن حفظ الطيور البرية.

خطط العمل الحالية

خطة عمل دولية لصقر أسحم ( )Falco eleonoraeمن إعداد منظمة بيرداليف الدولية نيابةً عن المفوضية األوروبية
(المشروع النھائي في كانون األول/ديسمبر .)1999
وهناك خطة عمل إقليمية منفذة لھذا النوع في جزر البليار ،التي تستضيف معظم مجموعات التكاثر في إسبانيا.
وتوجد خطة عمل وطنية معمول بھا ومنفذة في إيطاليا.

أهداف خطة العمل والغاية المستھدفة
حماية المستعمرات الحالية وتشجيع االتجاه المتزايد ،من خالل الحفاظ على مواقع التكاثر وخاصةً الجزر غير المأهولة،
-101
والقضاء على أي آثار سلبية على هذا النوع.

اإلجراء المقترح
•

منح وضع الحماية الصارمة لھذا النوع.
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•

حظر جميع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر ،بما في ذلك االستيالء على البيض والفراخ.
رصد المستعمرات المھددة ومراقبتھا.
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة حيث توجد مستعمرات التكاثر.
تخطيط ،وتنظيم و/أو إدارة األنشطة والعمليات ،التي قد تؤدي إلى فقدان الموائل وإدخال/انتشار األنواع الغازية.
السيطرة و/أو القضاء على األنواع التي أصبحت غازية.
إجراء دراسات استقصائية عن التكاثر في بلدان شرق البحر األبيض المتوسط.
منع التسمم من خالل حمالت التوعية والتعاون مع المزارعين.
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المرفق الثاني
قائمة مرجعية ُمحدَّثة ألنواع الموائل البحرية والساحلية في البحر األبيض المتوسط
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 -7مقدمة
إن البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط ،وخطة العمل لحماية
-1
البيئة البحرية ،والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط (المرحلة الثانية من خطة عمل البحر األبيض المتوسط)،
الذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة عام  ،1995يتضمن أحكا ًما إلعداد قوائم جرد للموائل على الصعيدين الوطني
واإلقليمي.
في هذا السياق ،وعقب حكم محدد من المرحلة الثانية من خطة عمل البحر األبيض المتوسط إلعداد قوائم الجرد وفقًا لمعايير
-2
مشتركة ،اعتمدت األطراف المتعاقدة في اجتماعھا العادي العاشر (تونس 21-18 ،تشرين الثاني/نوفمبر  )1997معايير إنشاء قوائم
الجرد الوطنية للمواقع الطبيعية ذات األهمية للحفظ .وتقتضي المعايير أن "تُج َّمع المعلومات المتعلقة بكل موقع ُج ِرد وفقًا لنسق موحد،
يجب أن توافق عليه األطراف بنا ًء على اقتراح من المركز .وستشمل هذه المعلومات ،على سبيل المثال ال الحصر ،المجاالت المفصلة
ضع نموذج إدخال بيانات قياسي بوصفه أداة جرد عملية متاحة
في التذييل األول لھذه المعايير" (المادة  .")7وتحقيقًا لھذه الغايةُ ،و ِ
للسلطات الوطنية المعنية .وهي مصممة لتغطية مجاالت المعلومات المفصلة في التذييل الخاص بالمعايير ،والمعايير المحددة لتقييم
أهمية الموقع بالنسبة للموائل واألنواع (المواد  ،4و ،5و 6من المعايير) .والمعايير المنصوص عليھا أيضًا إلنشاء قائمة مرجعية ألنواع
الموائل الطبيعية البحرية والساحلية ،على أساس تصنيف نموذجي .واعتُمِ د في عام  1999تصنيف نموذجي ألنواع الموائل البحرية في
منطقة البحر األبيض المتوسط ،فضالً عن قائمة مرجعية ألنواع الموائل.
ع ِقدَت في بورتوروز في الفترة من  27إلى  31تشرين
-3
أثناء الندوات األخيرة بشأن الموائل البحرية الرئيسية التي ُ
األول/أكتوبر  ،2014أوصي بتعديل وجوه جديدة للتكامل ،ومناقشتھا ،واقتراحھا ،ضمن قائمة الموائل الخاصة باتفاقية برشلونة.
طلب االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط (اتفاقية
-4
برشلونة) من مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة تنقيح القائمة المرجعية ألنواع الموائل البحرية والساحلية في البحر
األبيض المتوسط؛ لكي ينظر فيھا مؤتمر األطراف في دورته العشرين ،مع المراعاة التامة لألهداف اإليكولوجية لخطة عمل البحر
األبيض المتوسط ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ،وأهداف الوضع البيئي الجيد ،وبرنامج التقييم والرصد المتكاملين (القرار .)IG.22/12
سوف تستخدم القائمة المرجعية ال ُمحدَّثة ألنواع الموائل البحرية المقترحة فيما يلي الختيار المواقع التي يتعين إدراجھا في
-5
قوائم الجرد الوطنية للمواقع الطبيعية ذات األهمية للحفظ في البحر األبيض المتوسط .وستستخدم أيضًا لتحديد القائمة المرجعية ألنواع
الموائل التي يتعين رصدها في إطار برنامج التقييم والرصد المتكاملين فيما يتعلق بالمؤشر المشترك .EO1
 -8القائمة المرجعية ال ُمحدَّثة ألنواع الموائل البحرية الختيار المواقع التي يتعين إدراجها في قوائم الجرد الوطنية للمواقع
الطبيعية ذات األهمية للحفظ في البحر األبيض المتوسط
من أجل وضع قائمة مرجعية ُمحدَّثة ألنواع الموائل البحرية ،أعد مشروع تصنيف ُمحدَّث وأكثر شموالً ألنواع الموائل
-6
البحرية القاعية لمنطقة البحر األبيض المتوسط ) (UNEP(DEPI)/MED WG.431/Inf.17استنادًا إلى ما يلي:
• تصنيف أنواع الموائل البحرية القاعية لمنطقة البحر األبيض المتوسط باتفاقية برشلونة (،)1998
• مخططات نظام التصنيف الجديد التابع للنظام األوروبي لمعلومات الطبيعة ( 1الجدول ،)1
• قائمة موائل البحر األبيض المتوسط الفرنسية (ميشيز وآخرون،)2014 ،
• قائمة جرد الموائل البحرية اإلسبانية (تمبالدو وآخرون،)2012 ،
• قائمة الموائل البحرية الكرواتية (باكران  -بيتريسيولي،)2011 ،
• الموائل الجديدة استنادًا إلى مدخالت الخبراء.

1
يجمع النظام األوروبي لمعلومات الطبيعة البيانات األوروبية عن الموائل واألنواع وغيرها .وهو يوفر نظام المعلومات المرجعية للمساعدة في
تعيين مواقع ناتورا  .2000وقد قُدِم لالستشارة للشبكة األوروبية للمعلومات والمراقبة البيئية في عام  2015ويمكن اعتماده في عام .2017
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عالوة ً على ذلك ،أخذت القوائم التالية في االعتبار:
• القائمة الحمراء األوروبية للموائل البحرية في البحر األبيض المتوسط
• القائمة التي أعدتھا مؤسسة  ،OCEANAبمساهمة خبراء في موائل أعماق البحار في البحر األبيض المتوسط ،من
أجل تنفيذ قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة لحماية النظم اإليكولوجية البحرية الھشة  2في سياق الھيئـة العـامة
لمصــايد أسماك البحـر األبيض المتوســـط.

صا هي تلك التي تظھر بعض السمات التي تجعلھا مھمة للحفظ وتكون عرضة للتأثر
-8
نظرا ألن الموائل التي تستحق اهتما ًما خا ًّ
ً
باالضطرابات ،فإن المعايير المستخدمة إلدراجھا في القائمة المرجعية تأخذ في االعتبار مجموعة من ثماني سمات تحدد على نح ٍّو أكثر
دقة هذه "األهمية" و"قابلية التأثر" .وفي حين أن هذه السمات ترتبط ببعضھا البعض أحيانًا ،فإنھا تمثل خصائص مختلفة للموائل
تجعلھا تستحق (أو ال تستحق) الحماية.
وهي تستند جزئيًّا إلى تلك المستخدمة في الطبعة األخيرة من القائمة المرجعية ألنواع الموائل البحرية في البحر األبيض المتوسط
-9
( ،1999وتأخذ في االعتبار معايير منظمة األغذية والزراعة  3لتحديد النظم اإليكولوجية البحرية الھشة التي تستخدمھا مؤسسة OCEANA
من أجل وضع قائمة بالنظم اإليكولوجية البحرية الھشة في سياق الھيئـة العـامة لمصــايد أسماك البحـر األبيض المتوســـط.
-10

فيما يلي السمات الثماني:

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

الھشاشة :درجة القابلية للتدهور (أي الحفاظ على هيكلھا ووظائفھا) عند مواجھة االضطرابات الطبيعية التي يتسبب فيھا اإلنسان.
عدم القدرة على التعافي بسرعة من االضطراب (المرونة .)1-وعادة ً ما يكون ذلك مرتب ً
طا بسمات تاريخ الحياة الخاص
بأنواع العناصر التي تجعل التعافي صعبًا (مثل بطء معدالت النمو،
تأخر سن النضج ،انخفاض اإلمداد أو عدم القدرة على التنبؤ به ،طول األمد).
التفرد أو الندرة :درجة الندرة ،على سبيل المثال غير عادية ،أو نادرة جدًّا ،على مستوى البحر األبيض المتوسط.
عرضة لالنقراض ،أو المستوطنة
أهمية الموئل من حيث استضافة األنواع النادرة ،أو المھددة باالنقراض ،أو ال ُم َّ
التي ال توجد إال في مناطق متفردة.
تنوع األنواع :عدد األنواع المحمية في الموئل.
التعقيد الھيكلي :درجة تعقيد الھياكل المادية التي أُنشِئت من خالل السمات الحيوية وغير الحيوية.
القدرة على تعديل البيئة المادية وعمليات النظم اإليكولوجية (أي السمات الجيومورفولوجية ،وتدفقات المادة والطاقة).
أهمية الموئل لبقاء ،وتكاثر/تناسل أنواع ليست بالضرورة نموذجية للموئل طوال فترة حياتھا والخدمات (النظم اإليكولوجية)
األخرى التي يقدمھا الموئل.

 -11وقد قُ ِيم كل نوع من أنواع الموائل بدرجات تتراوح من ( 1منخفض جدًّا) إلى ( 5عا ٍّل جدًّا) من حيث كل سمة ،مقارنةً
صل عليه بجمع قيم
بالموائل األخرى الموجودة في منطقة قياس األعماق نفسھا .ويعتمد إدراجه في القائمة على التقييم النھائي الذي يُح َ
السمات الثماني معًا .والحد األدنى المستخدم هنا إلدراج أي موئل في القائمة المرجعية هو .22
ِيرت للقائمة المرجعية بغض
-12
إن جميع الموائل الحاصلة على تقييم  5درجات في "التفرد" (أي تلك التي تعد نادرة جدًّا) قد اخت َ
النظر عن التقييم النھائي.
-13

ولم ينظر في موائل العمود المائي أو الموائل البشرية المنشأ إلدراجھا في القائمة المرجعية.

-14

عندما تكون األنواع الرئيسية التي تشكل الموائل غريبة ،ال تُخت َار للقائمة المرجعية أيًّا كان التقييم النھائي.

 -15لقد وضعت القائمة المرجعية المقترحة ألنواع الموائل في منطقة البحر األبيض المتوسط استنادًا إلى المناقشات ،والتعليقات،
عقِد في بالنيس بإسبانيا في الفترة من  22إلى  23شباط/فبراير 2017
واالقتراحات التي قدمھا اجتماع الفريق المخصص الذي ُ
بحضور عدد من خبراء منطقة البحر األبيض المتوسط والمنظمات الشريكة اإلقليمية (الھيئـة العـامة لمصــايد أسماك البحـر األبيض
المتوســـط ،واالتحاد الدولي لحماية الطبيعة في منطقة البحر األبيض المتوسط ،ومؤسسة  ،OCEANAوالمركز المواضيعي
عى مراكز التنسيق الخاصة بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة إلى النظر في/استعراض القائمة
األوروبي للتنوع البيولوجي) .وستُد َ
المرجعية المقترحة التي ينبغي أن تظل دينامي ة لضمان التنسيق الكافي مع التصنيفات األخرى المحددة في األطر ذات الصلة ،مثل
2قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  ،59/25و ،61/105و.64/72
3منظمة األغذية والزراعة ( .) 2009المبادئ التوجيھية الدولية إلدارة مصايد أسماك المياه العميقة في أعالي البحار
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النظام األوروبي لمعلومات الطبيعة ،والتوافق مع مدخالت تنفيذ برنامج التقييم والرصد المتكاملين.

 -9القائمة المرجعية ال ُمحدَّثة ألنواع الموائل البحرية

4

 MA1.5صخور المنطقة الساحلية في البحر األبيض المتوسط
 MA1.51صخور المنطقة فوق الساحلية
حطام األعشاب البحرية الميتة
 MA1.54الصخور السفلية للمنطقة الساحلية الوسطى

 MA1.541مناطق وجود ()Pollicipes pollicipes
 MA1.542حزام طحالب Lithophyllum byssoides
brassicaاألنواع
حزام
MA1.546
 florida/DendropomaMA1.549حزام Fucus virsoides
حزام األنواع Palisada
حزام Titanoderma ramosissimum

Neogoniolithon

MA1.54A
أنتشياليني
بيئات
البرك الصخرية في المنطقة الساحلية الوسطى
البرك الصخرية العميقة في المنطقة الساحلية الوسطى التي توجد بها الفوقسيات
 MA2.55تجمعات الشعاب المرجانية الحيوية في الصخور السفلية للمنطقة الساحلية الوسطى
 MA2.551الشعاب المرجانية التي كونتها فصيلة ( Vermetidأنواع )Dendropoma

)Lithophyllum
(تحجيرات
المرجانية
الطحالب
أرصفة
MA2.552
 MA2.561منحدرات األوراق الميتة من نبات Posidonia oceanicaوغيرها من النباتات
كونتھا Sabellaria alveolata
المائية الكبيرة والشعاب المرجانية التي َّ

 MA3.5الرواسب الخشنة الساحلية للبحر األبيض المتوسط

 MA3.51الحطام الذي يجف ببطء في الرواسب الخشنة للمنطقة فوق الساحلية
 MA4.5الرواسب المختلطة الساحلية للبحر األبيض المتوسط
 MA4.51الحطام الذي يجف ببطء في الرواسب المختلطة للمنطقة فوق الساحلية
 MA5.5الرمال الساحلية للبحر األبيض المتوسط
 MA5.51رمال المنطقة فوق الساحلية
الرواسب الطينية األرضية المتراصة للمنطقة فوق الساحلية
 MA5.52رمال المنطقة الساحلية الوسطى
الرواسب الطينية األرضية المتراصة للمنطقة الساحلية الوسطى
الرواسب الساحلية التي تسودها كاسيات البذور البحرية

 MB1.5صخور المنطقة الساحلية السفلى للبحر األبيض المتوسط
 MB1.51طحالب المنطقة الساحلية السفلى

 4سيجري تنسيق الرموز النھائية بعد اعتماد الصيغة النھائية للتصنيف الجديد للنظام األوروبي لمعلومات الطبيعة.
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المعرضة للصخور المكشوفة بدرجة معتدلة ،والمضاءة على نح ٍو جيدٍ ،حيث توجد تجمعات
الفوقسيات من Cystoseira mediterranea
 MB1.513تجمعات Cystoseira amentaceaصنف stricta
 MB1.512تجمعات Cystoseira tamariscifolia
تجمعات Cystoseira sedoides
تجمعات  ،Cystoseira barbatulaو،C. crinitophylla
وC. corniculata
المعرضة للصخور المكشوفة بدرجة معتدلة ،والمضاءة على نح ٍّو جيدٍّ ،من دون تجمعات الفوقسيات
من Titanoderma trochanter
 MA1.543تجمعات Tenarea tortuosa
المعرضة للصخور المكشوفة بدرجة معتدلة ،والمظللة

 MB.1.51Oالمعرضة للصخور المكشوفة بدرجة معتدلة ،والصخور العلوية
المظللة للمنطقة الساحلية السفلى حيث توجد Astroides calycularis
الصخور العلوية المحمية للمنطقة الساحلية السفلى ،والمضاءة على نح ٍّو جيد حيث توجد الفوقسيات
 MB1.51Gحيث توجد Cystoseira crinita

 MB1.51Fحيث توجد Cystoseira brachycarpaصنف balearica
حيث توجد Cystoseira spinosaصنف tenuior
حيث توجدCystoseira algeriensisحيث
توجد Cystoseira caespitosaحيث
توجدCystoseira foeniculacea
 MB1.51Iحيث توجد Cystoseira sauvageauana
 MB1.51Uحيث توجد Cystoseira compressa
حيث توجد Cystoseira elegans
Cystoseira
compressa
توجد
حيث
صنف  pustulata MB1.51Hحيث توجد Cystoseira crinitophyllaMB1.51K
حيث توجد Sargassum vulgare
حيث توجد Cystoseira barbatula
حيث توجد أنواع Cystoseira
حيث توجد Cystoseira barbata/C. foeniculacea f. tenuiramosa
الصخور العلوية المحمية للمنطقة الساحلية السفلى ،والمضاءة على نح ٍّو جي ٍّد حيث ال توجد الفوقسيات

حيث توجد طحالب ( Rhodomelaceaeاألنواع Halopithys incurva/Digenea
)simplex/Rytiphlaea tinctoria/Alsidium
 MB1.51Eحيث توجد Cladocora caespitosa
الصخور العلوية ،المظللة ،المحمية للمنطقة الساحلية السفلى
 MB1.51Yالموائل المرجانية (في الجيوب)
الصخور السفلية للمنطقة الساحلية السفلى ،والمضاءة بدرجة معتدلة حيث توجد الفوقسيات
 MB1.51Jحيث توجد Cystoseira spinosa

حيث توجد Cystoseira funkii
حيث توجد Cystoseira dubia
Cystoseira
توجد
حيث
corniculataحيث توجد Cystoseira
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usneoidesحيث توجد
squarrosa
حيث توجد Cystoseira foeniculacea f. latiramosa
حيث توجد Sargassum acinarium/S. trichocarpum
Cystoseira

الصخور السفلية للمنطقة الساحلية السفلى ،والمضاءة بدرجة معتدلة ،حيث ال توجد
الفوقسيات طبقات طحلب الكيلب Laminaria ochroleuca
طبقات طحلب الكيلب من األنواع .Saccorhiza polyschides/Phyllariopsis spp
حيث توجد Eunicella singularis
حيث توجد Cladocora caespitosa
صخور المنطقة الساحلية السفلى المظللة ،المحمية ،التي تسودها الالفقاريات

حيث توجد Cladocora caespitosa
حيث توجد Pourtalosmilia anthophyllites
حيث يوجد المرجان Corallium rubrum
حيث توجد Astroides calycularis
صخور المنطقة الساحلية السفلى المتأثرة بالرواسب
حيث توجد Eunicella singularis
حيث توجد أنواع Axinella
حيث توجد أنواع  ،Eunicella gazellaو ،E. labiataو،E. singularis
و.Leptogorgia spp
النتوءات الصخرية للمنطقة الساحلية السفلى (")"tègnue

حيث توجد Rhodymenia ardissoneiواألنواع القشرية Peyssonneliaspp
حيث توجد Cryptonemia lomationوطحالب Ceramiales
حيث توجد  ،Ulva laetevirensو ،U. linzaوRadicilingua thysanorhizans
 MB1.52بحيرات األحياء واسعة المدى الملحي و/أو واسعة المدى الحراري التي تتسم بالتعايش الحيوي على الصخور
 MB1.524حيث توجد Cystoseira barbata
 MB2.5الموائل األحيائية للمنطقة الساحلية السفلى للبحر األبيض المتوسط
 MB2.51تجمعات الشعاب المرجانية الحيوية التي تتسم بالتعايش الحيوي لطحالب المنطقة الساحلية السفلى
 MB2.511حيث توجد أنواع .Dendropoma spp

 MB2.52مروج Posidonia oceanica
 MB2.521المروج السطحية المروج المخططة
الشعاب المرجانية الحاجزة/الشعاب
على أرصفة الشعاب المرجانية

الھدابية/الجزر

المرجانية

 MB2.522المروج الموجودة على المت المكتمل المروج
الموجودة على الطبقة التحتية الصلبة المروج الموجودة
على الطبقة التحتية اللينة

 MB2.524تجمعات "األوراق" الميتة من نبات Posidonia oceanicaحيث ال يوجد الكثير
من النباتات الھوائية ()epiflora
 MB2.525تجمعات األوراق الميتة من نبات Posidonia oceanicaحيث توجد النباتات الھوائية
( )epifloraالمھمة (مثل طحالب  ،Caulerpa proliferaو ،Penicillus capitatusوحامول
البحر )Cymodocea nodosa
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 MB2.54الشعاب المرجانية الحيوية على الرمال الناعمة في المياه الضحلة جدًّا

 MB2.541الشعاب المرجانية
Sabellaria alveolata/S. spinulosa

في

المنطقة

الساحلية

السفلى

التي

كونتھا
َّ

 MB5.5رمال المنطقة الساحلية السفلى للبحر األبيض المتوسط
 MB5.53الرمال الموحلة السطحية في المياه المحمية
 MB5.534حيث يوجد حامول البحر Cymodocea nodosa

 MB5.535حيث توجد Zostera noltei
 MB5.537الرواسب الطميية الحرارية المائية حيث توجد Tritia neriteaوالديدان األسطوانية
 MB5.54بحيرات األحياء واسعة المدى الملحي و/أو واسعة المدى الحراري التي تتسم بالتعايش
الرمال
على
الحيوي
Ruppia
maritime
Ruppiaو/أو
cirrhosa
تجمعات
MB5.541
 MB5.542تجمعات Stuckenia pectinatus
 MB5.544حيث توجد Zostera noltei
 MB5.545حيث توجد الحزامية البحرية Zostera marina
حيث توجد حامول البحر Cymodocea nodosa
 MB6.52بحيرات األحياء واسعة المدى الملحي و/أو واسعة المدى الحراري التي تتسم بالتعايش
Ruppia
الحيوي على الطين  MB6.521تجمعات Ruppia cirrhosaو/أو
 maritimaMB6.522تجمعات Stuckenia pectinatus
 MB6.524حيث توجد Zostera noltei
 MB6.525حيث توجد الحزامية البحرية Zostera marina
 MC1.5صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية للبحر األبيض المتوسط
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها الطحالب حيث توجد الفوقسيات

 MC1.511حيث توجد Cystoseira zosteroides/C. spinosaصنف compressa
Cystoseira
 MC1.512حيث توجد
توجد
حيث
usneoides
MC1.513
 Cystoseira dubia MC1.514حيث توجد
 Cystoseira corniculata MC1.515حيث
توجد أنواع السرجس .Sargassum spp
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية
التي تسودها الطحالب حيث توجد طحالب الكيلب
 MC1.518حيث توجد Laminaria ochroleuca
حيث توجد Laminaria rodriguezii
حيث توجد Phyllariopsis brevipes/P. purpurascens
حيث توجد Saccorhiza polyschides
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها الطحالب،
حيث ال توجد الفوقسيات أو طحالب الكيلب حيث توجد
Osmundaria volubilis/Phyllophora crispa
الموائل المرجانية التي تسودها الطحالب
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MesophyllumوHalimeda tuna حيث توجد أنواع
 حيث توجد الطحالب الحمراء الناعمة الصفائحيةMC1.51D
Lithophyllum  حيث توجد أنواعMC1.517

Mesophyllum spp  حيث توجد أنواعMC1.515
Ptilophora
توجد
حيث
mediterranea
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها الالفقاريات

Leptogorgia sarmentosa/Eunicella verrucosa  حيث توجدMC1.51E
Paramuricea clavata  حيث توجدMC1.51B
Eunicella singularis  حيث توجدMC1.51A
Eunicella cavolini  حيث توجدMC1.519
Eunicella verrucosa حيث توجد
)وغيرهاSpongia lamella( حيث توجد اإلسفنجيات الكبيرة
 من اإلسفنجياتDictyoceratida  ورتبةBiemna sp.  نوع،Agelas oroides حيث توجد
)Sarcotragus spp.  وأنواع،Irciniaspp.  وأنواع،Spongia spp. الكبيرة (أنواع اإلسفنج
،Reteporella spp.  وأنواع،Pentapora spp. حيث توجد المرجانيات الكبيرة (أنواع
)Adeonella spp.  وأنواع،Hornera frondiculataو
Corallium rubrum حيث يوجد المرجان
Leptogorgia spp.  وأنواع،Eunicella spp.  وأنواع،Ellisella paraplexauroides حيث توجد
Paramuricea clavataو
Dendrophyllia ramea حيث توجد
axinellid وفصيلةPhakellia ventilabrum/Phakellia robusta حيث توجد
Dendrophyllia cornigera من اإلسفنجيات حيث تواجد
Savalia savaglia حيث توجد منحدرات
Leptogorgia spp. حيث توجد أنواع
Cladocora debilis الجدران والمنحدرات التي يسودها
Madracis
الجدران والحافات حيث توجد
توجد
حيث
والحافات
الجدرانasperula
أنواع
توجد
حيثLeptopsammia
pruvoti
Reteporella spp.
Dendrophyllia ramea حيث توجد منحدرات
Ellisella paraplexauroides حيث توجد منحدرات
Phakellia كونتھا
التي
اإلسفنجية
والحقولDendrophyllia cornigera حيث توجد
َّ
Pachastrella moniliferaوPoecillastra compressaوventilabrum/P. robusta
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تغطيھا الرواسب

 بما في ذلك،Serpulid أو/ وVermetid كونتھا
َّ الشعاب المرجانية التي
Neopycnodonte cochlear حيث توجدFilograna implexa
)Axinella spp. حيث توجد اإلسفنجيات (خاصةً أنواع
Dendrophyllia ramea حيث توجد
Anomocora sp. ونوعAnomocora profunda حيث توجد
Cerianthus sp. حيث يوجد نوع
Leptogorgia spp. حيث توجد أنواع
Swiftia spp. حيث توجد أنواع
Paramuricea clavata البناءات الحيوية المرجانية التي تسودها الالفقاريات حيث توجد
Eunicella
توجد
حيث
Alcyonium حيث توجدverrucosa
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acaule
حيث توجد Leptopsammia pruvoti
حيث توجد الديدان الحلقية عديدة األشواك ساكنات األنابيب (،Filograna implexa
و )Salmacina dysteriحيث توجد Astroides calycularis
المرجان
يوجد
حيث
Corallium rubrumحيث
توجد Agelas oroidesحيث
توجد أنواع Axinella
حيث توجد األنواع الغريبة من المحيط الھندي
 MC1.52صخور حافة الرصيف القاري حيث توجد النباتات العِيانِيَّة
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية
حيث توجد النتوءات المرجانية

المتأثرة

بالترسيب

المرجانية
النتوءات
توجد
حيث
حيث توجد Paramuricea clavata
حيث توجد Eunicella verrucosa
حيث توجد Paralcyonium spinulosum/Alcyonium palmatum/Alcyoniumcoralloides
Axinellida/Haplosclerida
تسود
حيث
حيث تسود Dictyoceratida/Hadromerida

حيث تسود المرجانيات ( ،Myriapora truncataو،Pentapora fascialis
و)Reteporella grimaldi
حيث توجد Antipathella subpinnata
حيث توجد األلسيونات
حيث توجد مغذيات العوالق المختلفة (اإلسفنجيات ،واألبابيات ،والمرجانيات ،والكيسيات ،وغيرها)

حيث توجد ال ُ
شعب المرجانية الجورجونية (أنواع  ،Eunicellaو)Paramuricea clavata
حيث يوجد المرجان Corallium rubrum
حيث توجد Neopycnodonte cochlearو/أو الديدان الحلقية عديدة األشواك و/أو عضديات األرجل
المنحدرات العميقة بالقسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية

Astroides
توجد
حيث
توجد
calycularisحيث
Dendrophyllia rameaحيث توجد
Antipathella wollastoni
 MC1.521حيث توجد Antipathella subpinnata
حيث توجد Nidalia studeriأو Chironephthya mediterranea
 MC1.53الكھوف شبه المظلمة والنتوءات

جدران الكهوف واألنفاق شبه المظلمة في المنطقة الساحلية السفلى والقسم الفرعي السفلي
من المنطقة الشاطئية التحتية حيث توجد Phyllangia americana mouchezii
حيث يوجد المرجان Corallium rubrum
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حيث توجد رتبة اإلسفنجيات الليستيدية ( )Lithistidaفي كھوف المياه متوسطة الملوحة
أو الكھوف التي تتعرض لجريان المياه العذبة
جدران الكھوف واألنفاق شبه المظلمة المتأثرة بالھيدروديناميكا العالية في المنطقة الساحلية السفلى والقسم
الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية
حيث توجد كميات هائلة من اإلسفنجيات

Paramuriceaوأنواع
clavata
توجد
حيث
 Eunicellaحيث يوجد المرجان Corallium rubrum
حيث توجد Astroides calycularis
حيث تسود مرجانيات سكليراكتينيا ( ،Caryophylliaو،Hoplangia
و ،Paracyathusو ،Polycyathusو)Phyllangia
أسقف الكھوف واألنفاق شبه المظلمة في المنطقة الساحلية السفلى والقسم الفرعي
السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية حيث توجد Schizoretepora
serratimargo
حيث يوجد المرجان Corallium rubrum
 MC2.5الموائل األحيائية في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية للبحر األبيض المتوسط
 MC2.51األرصفة المرجانية
 MC3.5الرواسب الخشنة في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية للبحر األبيض المتوسط
 MC3.51قيعان الصخور الفتاتية الساحلية (حيث ال توجد )rhodoliths

حيث تسود Leptometra phalangiumأو Leptometra celtica
 MC3.513حيث توجد المرجانيات الكبيرة

حيث توجد  ،Pennatula( Pennatulaceansو ،Pteroidesو)Virgularia
حيث توجد Eunicella filiformis
حيث توجد Alcyonium palmatum
حيث توجد  ،Laminaria ochroleucaو ،Saccorhiza polyschidesوأنواع Phyllariopsis
 MC3.515حيث توجد Phyllophora crispa/Osmundaria volubilis
 MC3.521حيث توجد Laminaria rodriguezii
 MC3.52قيعان الصخور الفتاتية الساحلية حيث توجد rhodoliths

 MC3.523طبقات  Maërlالتي يسودها Phymatolithon calcareum/Lithothamnion corallioides
طبقات  Maërlالتي يسودها Lithothamnion corallioides/Lithothamnion crispatum
يسودها
التي
Maërl
طبقات
crispatumوMacrorhynchia philippina
طبقات  Maërlالتي يسودها Lithothamnion minervae
طبقات  Maërlالتي تسودها أنواع  Neogoniolithon spp.طبقات
 Rhodolithالتي يسودها Lithothamnion minervaeطبقات
 Rhodolithالتي يسودها Lithophyllum racemusطبقات
 Rhodolithالتي يسودها Lithothamnion valensطبقات
 Rhodolithالتي يسودها Lithophyllum dentatum

corallioides/L.

Lithothamnion

سا من  rhodolithsبحجم الحصى وبشكل شبيه بخاليا النحل يطلق عليه
طبقات  Rhodolithالتي تتكون أسا ً
" "boxworkحيث توجد الالفقاريات الالطئة
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طبقات  Rhodolithحيث تواجد العقيدات المختلطة و rhodolithsبشكل شبيه بخاليا النحل يطلق عليه
 "boxwork"MC3.522طبقات  Rhodolithحيث توجد أنواع Peyssonnelia spp.
طبقات  Rhodolithحيث توجد الزهريات

طبقات  Rhodolithوطبقات الحصى التي تسودها الالفقاريات ،حيث توجد Alcyonium palmatum
طبقات  Rhodolithوطبقات الحصى التي تسودها الزهريات الشعاعية (،Veretillum
و ،Sarcodictyon catenatumو ،Epizoanthus arenaceusو)Paralcyonium spinulosum
 MC4.5الرواسب المختلطة في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية للبحر األبيض المتوسط
 MC4.51قيعان الصخور الفتاتية الموحلة

حيث توجد أنواع  ،Alcyonium palmatumو ،Pennatula rubraوSpinimuriceaspp.
 MC6.5الرواسب الطينية في القسم الفرعي السفلي من المنطقة
الشاطئية التحتية للبحر األبيض المتوسط
 MC6.51الرواسب الطينية األرضية الساحلية

 MC6.513الرواسب الطينية
وPennatula phosphorea

اللزجة

حيث

توجد

mirabilis

Virgularia

الرواسب الطينية في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية حيث توجد Pennatulaceans
والحيوانات المالزمة لھا
 MD1.5الصخور البحرية في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية للبحر األبيض المتوسط
 MD1.51الصخور البحرية في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية

صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها الالفقاريات
حيث توجد Leptogorgia sarmentosa/Eunicella verrucosa
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها الالفقاريات حيث
Eunicella
verrucosa
توجد
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها الالفقاريات حيث
Paramuricea
clavata
توجد
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها الالفقاريات حيث
Eunicella
cavolini
توجد
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها الالفقاريات حيث
توجد  ،Ellisella paraplexauroidesوأنواع  ،Eunicella spp.وأنواع
 ،Leptogorgia spp.وParamuricea clavata
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تغطيھا
الرواسب ،حيث توجد أنواع  Swiftia spp.صخور القسم الفرعي السفلي
من المنطقة الشاطئية التحتية حيث توجد منحدرات Savalia savaglia
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها
أنواع Leptogorgia spp.
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تغطيھا الرواسب ،حيث
توجد أنواع  Leptogorgia spp.صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية
التحتية التي تسودها الالفقاريات حيث يوجد المرجان Corallium rubrum
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية حيث توجد Paralcyonium
spinulosumو/أو Alcyonium palmatum
و/أو Alcyonium coralloides
المنحدرات العميقة بالقسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية حيث توجد Nidalia
studeriأو Chironephthya mediterranea
المنحدرات العميقة بالقسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية حيث توجد
Antipathella subpinnata
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المنحدرات العميقة بالقسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية حيث توجد
Antipathella wollastoni
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها الالفقاريات
حيث توجد Dendrophyllia rameaصخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة
Dendrophyllia
الشاطئية التحتية التي تغطيھا الرواسب ،حيث توجد
 rameaالمنحدرات العميقة بالقسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية حيث
توجد Dendrophyllia ramea
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها Dendrophyllia cornigera
جدران ومنحدرات القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي يسودها Cladocora debilis
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تغطيھا الرواسب حيث توجد
Anomocora profundaونوع Anomocora sp.
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تغطيھا الرواسب ،حيث توجد نوع Cerianthus
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها الالفقاريات حيث توجد اإلسفنجيات
الكبيرة (Spongia lamellaوغيرها)

الصخور العميقة في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها الالفقاريات
حيث توجد Phakellia ventilabrum/Phakellia robustaوفصيلة  axinellidمن اإلسفنجيات
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها Dendrophyllia
كونتها Phakellia ventilabrum/P. robustaو Poecillastra
cornigeraوالحقول اإلسفنجية التي َّ
compressaوPachastrella monilifera
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تغطيها الرواسب ،حيث توجد
اإلسفنجيات (خاصةً أنواع  )Axinella spp.صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية
التي تسودها Axinellida/Haplosclerida
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها Dictyoceratida/Hadromerida
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها الالفقاريات حيث توجد المرجانيات الكبيرة (أنواع
،Pentapora spp.و ،Hornera frondiculataوأنواع  ،Adeonella spp.وأنواع )Reteporella spp.

صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية التي تسودها المرجانيات
( ،Myriapora truncataو ،Pentapora fascialisو)Reteporella grimaldii
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية حيث توجد Neopycnodonte cochlearو/أو
الديدان الحلقية عديدة األشواك و/أو عضديات األرجل
 MD2.1الموائل األحيائية البحرية في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية للبحر األبيض المتوسط
كونتھا  Serpulidو ،Vermetidبما في ذلك Filograna implexa
الشعاب المرجانية التي َّ
 MD4.5الرواسب المختلطة البحرية في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية للبحر األبيض
المتوسط  MD4.51قيعان الصخور الفتاتية بأعالي البحار على حافة الرصيف القاري

 MD4.512حيث توجد Leptometra phalangium
 MD6.5الرواسب الطينية البحرية في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئية التحتية
للبحر األبيض المتوسط  MD6.51الرواسب الطينية األرضية الساحلية

 MD6.511الرواسب الطينية اللزجة حيث توجد Virgularia mirabilisوPennatula phosphorea
 ME1.5صخور المنطقة اللجية العليا للبحر األبيض
المتوسط  ME1.51صخور المنطقة اللجية العليا

 ME1.511الشعاب المرجانية Lophelia pertusa
 ME1.521الشعاب المرجانية Madrepora oculata
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 ME1.513الشعاب المرجانية Madrepora oculataو Lophelia
pertusaصخور المنطقة اللجية حيث يوجد سكليراكتينيا ()Scleractinia
والمرجان المروحي ()Alcyonacea
pertusa
Madreporaو/أو
oculata
توجد
حيث
والمرجان Corallium rubrum

Lophelia

صخور المنطقة اللجية حيث يوجد المرجان المروحي ()Alcyonacea

صخور المنطقة اللجية حيث يوجد المرجان Corallium rubrum
صخور المنطقة اللجية حيث توجد Acanthogorgia hirsuta/A. armata
صخور المنطقة اللجية حيث توجد Paramuricea macrospinaو/أو Bebryce mollis
و/أو Villogorgia bebrycoides
صخور المنطقة اللجية حيث توجد Viminella flagellumو/أو V. furcataو/أو
Callogorgia verticillata
Placogorgia
massiliensis
توجد
حيث
اللجية
المنطقة
صخور
و/أو Muriceides lepida
صخور المنطقة اللجية حيث توجد Nicella graniferaصخور
المنطقة اللجية حيث توجد Swiftia pallida
صخور المنطقة اللجية حيث توجد Dendrobrachia bonsai
صخور المنطقة اللجية حيث توجد اليُس ِْريات ()Antipatharia

حيث

اللجية
المنطقة
صخور
و/أو Antipathes dichotoma
و/أو Parantipathes larix

توجد

glaberrima

Leiopathes

صخور المنطقة اللجية حيث توجد Aphanipathidae
صخور المنطقة اللجية حيث يوجد سكليراكتينيا ()Scleractinia

صخور المنطقة اللجية حيث
cornigeraصخور المنطقة اللجية
dianthusصخور المنطقة اللجية
calveriصخور المنطقة اللجية
pharensis

Dendrophyllia
توجد
حيث توجد Desmophyllum
حيث توجد Caryophyllia
Madracis
حيث توجد

صخور المنطقة اللجية حيث يوجد سكليراكتينيا ( )Scleractiniaواإلسفنجيات رباعية األشعة
()Tetractinellida

صخور المنطقة اللجية حيث توجد Madrepora oculataو/أو Lophelia
Pachastrella
pertusaو/أو Desmophyllum dianthusحيث توجد
moniliferaو/أو Poecillastra compressa
صخور المنطقة اللجية حيث توجد اإلسفنجيات سداسية األشعة ()Hexactinellida

صخور المنطقة اللجية حيث
و/أو Tretodictyum tubulosum

توجد

setubalense

Asconema

صخور المنطقة اللجية حيث توجد اإلسفنجيات الشائعة ()Demospongiae
صخور المنطقة اللجية حيث توجد اإلسفنجيات رباعية األشعة ()Tetractinellida
صخور المنطقة اللجية حيث توجد ()Geodiidae
صخور المنطقة اللجية حيث توجد اإلسفنجيات الشائعة الليستيدية (")"Lithistida

صخور المنطقة اللجية حيث توجد Crustacea Balanopmorpha
صخور المنطقة اللجية حيث توجد Pachylasma giganteum
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صخور المنطقة اللجية حيث توجد Echinodermata Antedonoidea

صخور المنطقة اللجية حيث توجد Leptometra phalangiumأو Leptometra celtica
و/أو Antedon mediterranea
صخور المنطقة اللجية حيث توجد ذوات الصدفتين ()Bivalvia

صخور المنطقة اللجية حيث توجد Neopycnodonte zibrowii
 ME1.52الكھوف والقنوات الموجودة في ظالم دامس (في الجيب في المناطق العليا) قيعان الصخور
الفتاتية الموحلة
الجدران واألسقف

حيث توجد Dendroxea lenis/Diplastrella bistellata
Penares
توجد
حيث
euastrum/Rhabderemiaminutula/Myrmekioderma spelaeum
الجدران واألسقف في بيئات أنتشياليني
 ME2.1الموائل األحيائية في المنطقة اللجية العليا للبحر األبيض المتوسط
البناءات الحيوية للزهريات الشعاعية ( )Anthozoaفي المنطقة اللجية

الشعاب المرجانية Madrepora oculata/Lophelia pertusa/Desmophyllum dianthus
Serpula
Madreporaو
oculata
المرجانية
الشعاب
vermicularisالبناءات الحيوية لذوات الصدفتين ( )Bivalviaفي المنطقة اللجية
الشعاب المرجانية Neopycnodonte zibrowiiو/أو Neopycnodonte cochlear
البناءات الحيوية لإلسفنجيات في المنطقة اللجية

الشعاب المرجانية Leiodermatium
 ME3.5الرواسب الخشنة في المنطقة اللجية العليا للبحر األبيض
المتوسط الرواسب الخشنة في المنطقة اللجية حيث يوجد
المرجان المروحي ()Alcyonacea

الرواسب الخشنة في المنطقة اللجية حيث توجد Chironephthya mediterraneaو/أو
Alcyonium
Nidalia studeriو/أو Paralcyonium spinulosumو/أو
Bebryce
palmatumالرواسب الخشنة في المنطقة اللجية حيث توجد
mollisو/أوVillogorgia bebrycoidesو/أو Paramuricea macrospinaو/أو
Muriceides lepida
 ME5.5رمال المنطقة اللجية العليا للبحر األبيض المتوسط
 ME5.51الرمال الفتاتية في المنطقة اللجية العليا
رمال المنطقة اللجية حيث توجد أقالم البحر ()Pennatulacea

رمال المنطقة اللجية حيث توجد أنواع  Pennatula spp.و/أو Pteroeides spinosum
رمال المنطقة اللجية حيث توجد اإلسفنجيات الشائعة ()Demospongiae

رمال المنطقة اللجية حيث توجد أنواع Rhizaxinella spp.
رمال المنطقة اللجية حيث توجد Antedonidae

رمال المنطقة اللجية حيث توجد Leptometra phalangiumو/أو Antedon mediterranea
 ME6.5الرواسب الطينية في المنطقة اللجية العليا للبحر األبيض المتوسط الرواسب الطينية
في المنطقة اللجية حيث توجد اإلسفنجيات سداسية األشعة ()Hexactinellida
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 ME6.514الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد Pheronema carpenteri
الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد Asconema setubalense
الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد اإلسفنجيات رباعية األشعة ()Tetractinellida

 ME6.511الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد Thenea muricata
و/أو Cladorhiza abyssicola
الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد أقالم البحر ()Pennatulacea

 ME6.513الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد
quadrangularisو/أو Protoptilum carpenteri
الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد Kophobelemnon stelliferum
الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد أنواع Pennatula spp.

Funiculina

الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد المرجان المروحي ()Alcyonacea

 ME6.515الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد Isidella elongata
الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث يوجد سكليراكتينيا ()Scleractinia

الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد Madrepora oculataو/أو Lophelia pertusa
الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد Dendrophyllia cornigera
الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد Dendrophyllia ramea
الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد أقالم البحر ) ،(Pennatulaceaوالمرجان المروحي )،(Alcyonacea
وعشريات األرجل ()Crustacea Decapoda

الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد Funiculina quadrangularisو/أو
Isidella elongataحيث تواجد  ،Aristeus antennatusو Aristaeomorpha
 ،foliaceaو/أو Nephrops norvegicus
الرواسب الطينية في المنطقة اللجية حيث توجد Antedonidae

الرواسب الطينية في المنطقة اللجية التي يسودها Leptometra phalangium
و/أو Antedon mediterranea
 MF1.5صخور المنطقة اللجية السفلى للبحر األبيض المتوسط
 MF1.51صخور المنطقة اللجية السفلى

 MF1.511الشعاب المرجانية Lophelia pertusa
 MF1.512الشعاب المرجانية Madrepora oculata
 MF1.513الشعاب المرجانية Madrepora oculataوLophelia pertusa
 MF6.5الرواسب الطينية في المنطقة اللجية السفلى للبحر األبيض المتوسط
 MF6.51الرواسب الطينية في المنطقة اللجية السفلى

 MF6.511الطين الرملي حيث توجد Thenea muricata
 MF6.513الرواسب الطينية المتراصة حيث توجد Isidella elongata
 MG1.1صخور األعماق السحيقة للبحر األبيض المتوسط
 MG6.1الرواسب الطينية في األعماق السحيقة للبحر األبيض المتوسط
فتحات النز البارد والمنافس الحرارية المائية مواقع تسربات الميثان
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 مجموعة رموز المستوى الثاني للنظام األوروبي لمعلومات الطبيعة فيما يتعلق بالموائل البحرية:1 الجدول
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القرار IG.23/9
تحديد المواقع ذات األهمية اإليكولوجية الخاصة في البحر األبيض المتوسط وحفظها ،بما في ذلك المناطق المتمتعة
بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط
إن األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط وبروتوکوالتھا
في اجتماعھا العشرين،
إذ تضع في اعتبارها البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض
المتوسط ،ال سيما المادة  8والمرفق األول منه ،بشأن إعداد قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة
البحر األبيض المتوسط ،والمعايير المشتركة الختيار المناطق البحرية والساحلية المحمية التي يمكن إدراجھا في القائمة
على التوالي،
وإذ تشير إلى القرار  ،IG.17/12الذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعھا الخامس عشر )ألمرية ،اسبانيا،
 18-15يناير /كانون الثاني  ،(2008بشأن إجراء تنقيح للمناطق المدرجة في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات
األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط ،الذي ينص على أنه فيما يخص كل منطقة من المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات
األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط ،يجب إجراء استعراض دوري كل ست سنوات بواسطة لجنة استشارية تقنية
وطنية/مستقلة مختلطة،
وإذ تشير أيضًا إلى القرار  ،IG.19/13الذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعھا السادس عشر )مراكش،
المغرب 5-3 ،نوفمبر/تشرين الثاني  ،(2009بشأن برنامج العمل اإلقليمي للمناطق المحمية البحرية والساحلية في البحر
األبيض المتوسط ،بما في ذلك أعالي البحار،
وإذ تشير كذلك إلى القرارين  IG.22/13و ،IG.22/14اللذين اعتمدتھما األطراف المتعاقدة في اجتماعھا التاسع
عشر (أثينا ،اليونان ،شباط/فبراير  ،)2016بشأن خريطة الطريق لشبكة شاملة ومتسقة من المناطق المحمية البحرية
المدارة جيدًا لتحقيق الھدف  11من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط وبشأن قائمة المناطق
المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط على التوالي،
وإذ تضع في اعتبارها أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  ،2020–2011بما في ذلك أهداف
آيتشي للتنوع البيولوجي ،واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،ونتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،وخطة التنمية
المستدامة لعام  ،2030بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة ،وال سيما الھدف ،14
وإذ تالحظ نتائج تقييم تنفيذ برنامج العمل اإلقليمي للمناطق المحمية البحرية والساحلية في البحر األبيض
المتوسط ،بما في ذلك أعالي البحار ،مدعو ًما بخريطة الطريق لشبكة شاملة ومتسقة من المناطق المحمية البحرية المدارة
1
جيدًا لتحقيق الھدف  11من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط،
وإذ تعرب عن تقديرها للجھود التي تبذلھا األطراف المتعاقدة في إنشاء المناطق المحمية البحرية وإدارتھا بفعالية،
مما يسھم في إنشاء شبكة شاملة ومتسقة من المناطق المحمية البحرية المدارة جيدًا في منطقة البحر األبيض المتوسط،
وإذ تلتزم بمواصلة تبسيط األهداف اإليكولوجية لخطة عمل البحر األبيض المتوسط وما يرتبط بھا من أهداف
ووضع بيئي جيد ،فضالً عن برنامج التقييم والرصد المتكاملين للبحر األبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة
في خطط اإلدارة للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط والمناطق المحمية البحرية،
وقد نظرت في اقتراح فرنسا ،عمالً بالمادة  )3( 9من البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة
والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط ،بإدراج منطقة جديدة في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية
لمنطقة البحر األبيض المتوسط ،واالتفاق الذي توصلت إليه في هذا الشأن مراكز تنسيق المناطق المتمتعة بحماية خاصة في
اجتماعھا الثالث عشر )كاتانيا ،إيطاليا 14-11 ،نوفمبر/تشرين الثاني ،(2003
وقد نظرت في اقتراح إسبانيا ،عمالً بالمادة  )3( 9من البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة
والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط ،بإدراج المنطقة الجديدة وهي ممر هجرة الحيتان في البحر األبيض
المتوسطفي قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط ،ومناقشة مراكز تنسيق
المناطق المتمتعة بحماية خاصة لھذا الشأن في اجتماعھا الثالث عشر،
 1راجع .UNEP(DEPI)/MED WG.443/Inf.9
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تقرر إدراج حديقة كاالنك الوطنية (فرنسا) في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية
-1
لمنطقة البحر األبيض المتوسط؛
الترحيب باقتراح إسبانيا وتقدير القيمة اإلقليمية لممر هجرة الحيتان في البحر األبيض المتوسط
-2
واألساس العلمي السليم إلدراج هذه المنطقة في القائمة ،وتشجيع إسبانيا على وضع الصيغة النھائية لإلجراءات الحالية على
المستوى الوطني لمنح المنطقة وضع "منطقة بحرية محمية" ،تماشيًا مع البرتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية
خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط ،وذلك بغرض إدراجھا بشكل رسمي ونھائي في قائمة المناطق
المتمتعة ب حماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسطفي االجتماع العادي الحادي والعشرين لألطراف
المتعاقدة في االتفاقية.
تشجع األطراف المتعاقدة على تعزيز جھودها الرامية إلى توسيع قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة
-3
ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط؛
تشجع أيضًا األطراف المتعاقدة على بذل المزيد من الجھود لتحسين إدارة المناطق المتمتعة بحماية
-4
خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط من خالل تعزيز التعاون عن طريق تشجيع استخدام أدوات مثل توأمة
الشراكات أو غيرها من اآلليات المؤكدة لتطوير المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض
المتوسط وإدارتھا ،مما يسھم في إنشاء شبكة شاملة ومتسقة من المناطق المحمية البحرية المدارة جيدًا في منطقة البحر
األبيض المتوسط؛
تشجع كذلك األطراف المتعاقدة على ضمان مشاركة أصحاب المصلحة على الصعيدين المحلي
-5
والوطني بھدف تيسير عملية شاملة ترتكز على المشاركة في تطوير وإدارة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية
لمنطقة البحر األبيض المتوسط؛
تطالب مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة بمواصلة دعم استخدام نظام التقييم
-6
اإللكتروني للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط لتقييم المناطق الساحلية الوطنية
المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط وتجريب نظام التقييم اإللكتروني على مناطق أعالي
البحار العابرة للحدود المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط؛
تطالب أيضًا مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة بالعمل مع السلطات المختصة في
-7
فرنسا ،وإيطاليا ،ولبنان ،وم وناكو ،وإسبانيا ،وتونس إلجراء االستعراض الدوري العادي للمناطق التسعة عشر المتمتعة
بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط المدرجة أدناه ،وفقًا لإلجراء المنصوص عليه في القرار
 ،IG.17/12الذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعھا الخامس عشر )ألمرية ،اسبانيا 18-15 ،يناير /كانون الثاني
 ،(2008وتوجيه انتباه األطراف المتعاقدة إلى نتائج عملية االستعراض هذه في اجتماعھا الحادي والعشرين.
من المقرر استعراض المناطق السبعة التالية المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط في
عام :2018

-

محمية بلو كوست البحرية (فرنسا)
أرخبيل إمبيز  -سيكس فورز (فرنسا)
منطقة بورتو تشزاريو البحرية المحمية (إيطاليا)
منطقة كابوكاربونارا البحرية المحمية (إيطاليا)
المنطقة البحرية المحمية في شبه جزيرة سينيس  -جزيرة مال دي فينتر (إيطاليا)
محمية شاطئ صور الطبيعية (لبنان)
محمية جزر النخيل الطبيعية (لبنان)

من المقرر استعراض المناطق االثنتي عشرة التالية المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية لمنطقة البحر األبيض
المتوسط في عام :2019

-

بورت كروس (فرنسا)
محمية بيالغوس لحفظ الثدييات البحرية (فرنسا ،وإيطاليا ،وموناكو)
جزيرة الب َُران (إسبانيا)
الحديقة الطبيعية كابو دي غاتا  -نايجار (إسبانيا)
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-

قاع بحر ليفانتي في ألميريا (إسبانيا)
حديقة كاب دي كريوس الطبيعية (إسبانيا)
محمية جزر ميديون (إسبانيا)
مار مينور ومنطقة البحر األبيض المتوسط الشرقية في منطقة ساحل مرسية (إسبانيا)
جزر كولومبريتس (إسبانيا)
أرخبيل جالطة (تونس)
جزر الكنائس (تونس)
حديقة زمبرة وزمبرتا الوطنية (تونس)
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القرار IG.23/10

التعديالت على المرفق الثاني من البروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر
األبيض المتوسط
األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط وبروتوكوالتها ،في
اجتماعها العشرين،
إذ تضع في اعتبارها اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط ،وال سيما
المادة  23منها ،التي تنص على إجراء تعديل على مرفقات اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها،
وإذ تضع في اعتبارها أيضًا البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر
األبيض المتوسط ،وال سيما المادتين  14و 16منه ،بشأن إجراء تعديل على مرفقات البروتوكول واعتماد معايير مشتركة
إلدراج أنواع إضافية في مرفقات البروتوكول على التوالي،
وإذ تشير إلى القرار  IG.17/4الذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعها الخامس عشر (ألمرية ،إسبانيا18-15 ،
يناير/كانون الثاني  )2008بشأن المعايير المشتركة القتراح تعديالت على المرفقين الثاني والثالث للبروتوكول والقرار
 IG.21/6الذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعها الثامن عشر (اسطنبول ،تركيا 6-3 ،ديسمبر/كانون االول )2013
بشأن التعديالت على المرفقين الثاني والثالث للبروتوكول،
وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى ضمان تحديث قوائم األنواع الواردة في المرفقين الثاني والثالث للبروتوكول ،مع
مراعاة تطور حالة حفظ األنواع ،والحاجة إلى حماية إضافية ،وظهور بيانات علمية جديدة،
وإذ تأخذ في اعتبارها االقتراح الذي قدمته إسبانيا في االجتماع األخير لمراكز التنسيق الخاصة بمركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة لتعديل المرفق الثاني للبروتوكول ليشمل أربعة أنواع جديدة من الزهريات
الشعاعية ( ،Isidellae longataو ،Dendrophyllia cornigeraو ،Dendrophyllia rameaو Desmophyllum
 )dianthusالمدرجة في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة باعتبارها "مهددة بشدة باالنقراض" ،و "مهددة
باالنقراض" ،و "معرضة للخطر" ،و"مهددة باالنقراض" على التوالي،
وإذ تأخذ في اعتبارها أيضًا ضرورة مواءمة تسمية األنواع المدرجة في المرفق الثاني للبروتوكول مع التغييرات
متكرر ومع تصحيح المجموعات التصنيفية الخاصة التي تنتمي إليها هذه األنواع،
التصنيفية التي تحدث على نح ٍو
ٍ
وقد نظرت في تقرير اجتماع مراكز التنسيق الخاصة بمركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
درج األنواع األربعة المقترحة من الزهريات الشعاعية في
في أيار/مايو  2017واالستنتاج الذي خلص إليه هذا التقرير بأن ت ُ َ
المرفق الثاني للبروتوكول،
اعتمدت تعديالت المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع
-1
البيولوجي في البحر األبيض المتوسط على النحو المبين في المرفق األول لهذا القرار،
تطلب من الوديع أن يرسل دون تأخير التعديالت المعتمدة إلى جميع األطراف المتعاقدة ،عمالً بالمادة
-2
 )3( )2( 23من اتفاقية برشلونة.

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 378

المرفق األول
المرفق الثاني  -قائمة األنواع المعرضة لالنقراض أو المهددة به
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:المرفق األول
المرفق الثاني – قائمة األنواع المعرضة لالنقراض أو المهددة به
كاسيات البذور
(أوكريا) أشيرسونCymodocea nodosa حامول البحر
(لينيوس) دوليلPosidonia oceanica
 لينيوسZostera marina حزامية بحرية
 هورنيمانZostera noltii حزامية نولتية
اليخضورات
 دوستالCaulerpa ollivieri
السوطيات المتغايرة
)Cystoseira compressa ) (باستثناءCystoseira genus( جنس السيستوزيرا
جيكوب جورج أغاردFucus virsoides
 باركنسون.جي.(جيكوب جورج أغارد) بيKallymenia spathulate
 بورنتLaminaria rodriguezii الميناريارودريغيزية
 (لينيوس) سيتشيلSargassum acinarium
 كوتزينغSargassum flavifolium
 كارل أدولف أغاردSargassum hornschuchii
 جيكوب جورج أغاردSargassum trichocarpum
الطحالب الحمراء
 جيكوب جورج أغاردFucus virsoides
(تيرنر) جيكوب جورج أغاردGymnogongrus crenulatus
 باركنسون.جي.(جيكوب جورج أغارد) بيKallymenia spathulata
)Lithophyllumlichenoides (المارك) فوسلي (مرادفLithophyllum byssoides
 نوريس.إي. هوفي) آر.(إتشPtilophora mediterranea
(جيكوب جورج أغارد) جيكوب جورج أغاردSchimmelmannia schousboei
 رودريغيز.جيه.جيهSphaerococcus rhizophylloides
(إسبر) ليموينTenarea tortuosa
(Goniolithon byssoides (هايدريش) بريسانوكابيوش (مرادفTitanoderma ramosissimum
(بوري) بنهيسونوآخرونTitanoderma trochanter
اإلسفنجيات
 جمع، نوع،Aplysina
1995 ،إيسنولت-فاسيليت وبوريAsbestopluma hypogea
)1794 ،(إسبرAxinella cannabina
1862 ،شميدتAxinella polypoides
)1811 ،(جيمسونGeodia hydronium
)1958 ،(فاسيليت وليفيPetrobiona massiliana
)Ircina foetida  (مرادف1862 ، شميدتSarcotragus foetidus
)Ircinia pipetta ) (مرادف1868 ، (شميدتSarcotragus pipetta
. جمع، نوع،Tethya
الالسعات
)1786 ، (إليسوسوالندرAntipathella subpinnata
)1766 ، (باالسAntipathes dichotoma
)1918 , (غرافيرAntipathes fragilis
)1766 ، (باالسAstroides calycularis
)1766 ، (باالسCallogorgia verticillata
)1767 ، (لينيوسCladocora caespitosa
)1849 ،(ميلن إدواردس وهيمCladocora debilis
)1816 , (الماركDendrophyllia cornigera
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)1758 ،(لينيوسDendrophyllia ramea
)1794 ،(إسبرDesmophyllum dianthus
)1936 ،(ستياسنيEllisella paraplexauroides
)1767 ،(لينيوسErrina aspera
)1788 ،(إسبرIsidella elongata
)1792 ،(إسبرLeiopathes glaberrima
)1758 ،(لينيوسLophelia pertusa
)1758 ،(لينيوسMadrepora oculata
)1790 ،(إسبرParantipathes larix
)Gerardiasavaglia  (مرادف1844 ، ناردوSavalia savaglia
المرجانيات
)1758 ،(لينيوسHornera lichenoides
الرخويات
)= Ch. Rubicunda= Ch. Nodifera( )1758 ،(لينيوسCharonia lampas
)= Ch. Seguenziae( )1816 ،(الماركCharoniatritonis variegata
)1884 ،(مونتيروساتوDendropoma petraeum
)1758 ،(لينيوسErosaria spurca
)1851 ،(آدمزGibbula nivosa
)1758 ،(لينيوسLithophaga lithophaga
)= Cypraealurida( )1758 ،(لينيوسLuria lurida
)1818 ، (مارياتMitra zonata
)1791 ،(غملينPatella ferruginea
)1771 ،(دا كوستاPatella nigra
)1758 ,(لينيوسPholas dactylus
)1758 ، (لينيوسPinna nobilis
)1758 ، (لينيوسPinna rudis (= P. pernula)
)1758 ،(لينيوسRanella olearia
)1837 ،2 جورج بريتينغهامسويربي،(غرايSchilderia achatidea
)1758 ،(لينيوسTonna galea طنة قلنسوية
)1791 ، (غملينZonaria pyrum
القشريات
)1758 ،(لينيوسOcypode cursor
)1836 ، (فيليبيPachylasma giganteum
شوكيات الجلد
)1870 ،(غاسكوAsterinapancerii
)1845 ،(فيليبيCentrostephanuslongispinus
)1816 ،(الماركOphidiasterophidianus
األسماك
)1836 ، (بونابرتAcipenser naccarii
)1758 ، (لينيوسAcipenser sturioالحفش األطلسي
)1821 ، (فالنسيانAphanius fasciatus
)1846 ،(فالنسيانAphanius iberus
)1810 ،(رافينسكCarcharias taurusقرش الرمل الببري
)1758 ،(لينيوسCarcharodon carchariasالقرش األبيض الكبير
)1765 ،(غونيروسCetorhinus maximusالقرش المتشمس
)1758 ،(لينيوسDipturus batis
)1758 ،(لينيوسGaleorhinus galeus قرش التوب
)1758 ،(لينيوسGymnura altavela
)Hippocampus ramulosus ) (مرادف1829 ،(كوفييهHippocampus guttulatusفرس البحر القطيري
)1758 ،(لينيوسHippocampus hippocampusفرس البحر قصير الخطم
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)1758 ،(لينيوسHuso husoسمك الحفش األوروبي
)1810 ،(رافينسكIsurus oxyrinchusقرش الماكو
)1788 ،(بوناتيرLamna nasusالبُربِي َجل
)1955 ،(فالديكوفLethenteron zanandreai
)1838 ،(كوشLeucoraja circularis
)1926 ،(كالركLeucoraja melitensis
)1788 ،(بوناتيرMobula mobularشيطان البحر
)1810 ،(ريسوOdontaspis feroxقرش نمر الرمل صغير األسنان
)1758 ،(لينيوسOxynotus centrina
)1883 ،(نينيPomatoschistus canestrini
)1969 ،(ميلرPomatoschistus tortonesei
)1794 ،(الثامPristis pectinataسمكة المنشار صغيرة األسنان
)1758 ،(لينيوسPristis pristis
)1817 ،(إيتيان جوفري سانت هيالرRhinobatos cemiculus
)1758 ،(لينيوسRhinobatos rhinobatos
)1803 ،(السيبيدRostroraja alba
)1834 ،(غريفيث وسميثSphyrna lewini
)1837 ،(روبيلSphyrna mokarranقرش أبو مطرقة العظيم
)1758 ،(لينيوسSphyrna zygaenaقرش رأس المطرقة السلس
)1817 ، كوفييه،(دوميريلSquatina aculeata
)1840 ،(بونابرتSquatina oculata
)1758 ،(لينيوسSquatina squatina
)1846 ،(فالنسيانValencia hispanica
)1880 ،(سوفاجValencia letourneuxi
الزواحف
)1758 ،(لينيوسCaretta carettaالسلحفاة البحرية ضخمة الرأس
)1758 ،(لينيوسChelonia mydasالسلحفاة البحرية الخضراء
)1761 ،(فانديليDermochelys coriaceaسلحفاة المحيط جلدية الظهر
)1766 ،(لينيوسEretmochelys imbricataاللجأة صقرية المنقار
)1880 ،(غارمانLepidochelys kempiiلجأة كمب
)1775 ،(فورسكولTrionyx triunguisالسلحفاة المائية المصرية
الطيور
)1769 ،(سكوبوليCalonectris diomedeaجلم الماء الكبير
)1758 ،(لينيوسCeryle rudisصياد السمك األبقع
)1758 ،(لينيوسCharadrius alexandrinusالقطقاط االسكندراني
)1826 ،(ليسونCharadrius leschenaultia columbinusقطقاط الرمل الكبير
)1834 ،(جينFalco eleonoraeصقر أسحم
)1789 ،(يوهان فريدريش غملينGelochelidon nilotica الخرشنة النيلية
)1758 ،(لينيوسHalcyon smyrnensisالقاوند أبيض الصدر
)1758 ، (لينيوسHydrobates pelagicus طائر النوء األوروبي
)1843 ،(شيمبريmelitensisالنويعHydrobates pelagicus طائر النوء األوروبي
)1770 ،(باالسHydroprogne caspiaالخرشنة القزوينية
)1934 ,(بوتيرلينLarus armenicusالنورس األرميني
)1826 ،(بايروديوLarus audouiniiنورس أودوين
)1839 ،(بريميLarus geneiالنورس مستدق المنقار
)1820 ،(تمينكLarus melanocephalusنورس البحر المتوسط
)1773 ،(باالسMicrocarbo pygmaeus الغاقة القزم
)1817 ،(فيلوتNumenius tenuirostrisكروان الماء رفيع المنقار
)1758 ،(لينيوسPandion haliaetusالعقاب النساري
)1832 ،(بروخPelecanus crispusالبجع الدالماسي
)1758 ،(لينيوسPelecanus onocrotalusالبجعة البيضاء الكبيرة
)1826 ،(بايروديوdesmarestiiالنويعPhalacrocorax aristotelis الغاقة األوروبية
)1761 ، (لينيوسPhalacrocorax aristotelis الغاقة األوروبية
)1773 ، (باالسPhalacrocorax pygmeus الغاقة القزم
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النحام األكبر (Phoenicopterus roseusباالس)1811 ،
نحام الكاريبي ( Phoenicopterus ruberلينيوس)1758 ،
جلم ماء جزر البليار(Puffinus mauretanicusبي.آر .لو)1921 ،
جلم ماء البحر األبيض المتوسط(Puffinus yelkouanبرونيخ)1764 ،
الخرشنة الصغيرة ( Sterna albifronsباالس)1764 ،
الخرشنة البنغالية ( Sterna bengalensisليسون)1831 ،
الخرشنة القزوينية( Sterna caspiaباالس)1770 ،
الخرشنة النيلية ( Sterna niloticaيوهان فريدريش غملين)1789 ،
الخرشنة السندويتشية(Sterna sandvicensisالثام)1878 ،
الخرشنة الصغيرة (Sternula albifronsباالس)1764 ،
الخرشنة البنغالية (Thalasseus bengalensisليسون)1831 ،
الخرشنة السندويتشية(Thalasseus sandvicensisالثام)1878 ،
الثدييات
حوت المنك الشائع(Balaenoptera acutorostrataالسيبيد)1804 ،
حوت ساي(Balaenoptera borealisليسون)1828 ،
الحوت الزعنفي(Balaenoptera physalusلينيوس)1758 ،
الدلفين الشائع قصير المنقار(Delphinus delphisلينيوس)1758 ،
حوت شمال األطلسي الصائب(Eubalaena glacialisمولر)1776 ،
الحوت القواد طويل الزعنفة(Globicephala melasتريل)1809 ،
دلفين ريسو(Grampus griseusجورج كوفييه)1812 ،
حوت العنبر القزم(Kogia simusأوين)1866 ،
الحوت األحدب(Megaptera novaeangliaeبوروفسكي)1781 ،
حوت بلينفيل ذو المنقار(Mesoplodon densirostrisدي بلينفيل)1817 ،
فقمة الراهب المتوسطية(Monachus monachusهيرمان)1779 ،
الحوت القاتل(Orcinus orcaلينيوس)1758 ،
خنزير البحر الشائع(Phocoena phocoenaلينيوس)1758 ،
حوت العنبر(Physeter macrocephalusلينيوس)1758 ،
حوت قاتل كاذب(Pseudorca crassidensأوين)1846 ،
الدلفين األزرق األبيض(Stenella coeruleoalbaماين)1833 ،
دلفين خشن األسنان(Steno bredanensisكوفييه ،ليسون)1828 ،
الدلفين الشائع قاروري األنف(Tursiops truncatusمونتاجو)1821 ،
حوت كوفييه ذو المنقار(Ziphius cavirostrisجورج كوفييه)1832 ،
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القرار IG.23/11
دليل البحر المتوسط للتعاون والمساعدة المتبادلة في االستجابة لحوادث التلوث البحري
إن األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط وبروتوكوليها في اجتماعها

العشرين،
إذ تضع في اعتبارها البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث الناجم عن السفن ،وفي حاالت الطوارئ،
ومكافحة تلوث البحر األبيض المتوسط ،المشار إليه فيما يلي باسم بروتوكول المنع والطوارئ لعام  ،2002وبروتوكول
حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغالل الجرف القاري وقاع البحر وباطن أرضه ،المشار
إليه فيما بعد بالبروتوكول البحري،
إذ يشير إلى المقرر  IG.22/4بشأن االستراتيجية اإلقليمية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن والتصدي له
( ،)2021-2016الذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعها التاسع عشر )أثينا ،اليونان ،شباط/فبراير  (2016الذي
يطمح ،في إطار الهدف النوعي  ،21إلى مراجعة التوصيات الحالية ،والمبادئ التوجيهية ،وتطويرأخرى جديدة لتيسير
التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة في إطار بروتوكول المنع والطوارئ لعام ،2002
وإذ يشير أيضا إلى المقرر  IG.22/18بشأن التعاون والشركاء اللذين اعتمدتهما األطراف المتعاقدة في
اجتماعهما التاسع عشر )أثينا ،اليونان ،شباط/فبراير  (2016الذي طلب إلى األمانة أن تبدأ مناقشات مع المنظمات اإلقليمية
والدولية ذات الصلة بهدف تحقيق أقصى قدر من التآزر والتنسيق بشأن االستجابة والمساعدة في حالة التلوث العرضي الكبير
في البحر األبيض المتوسط،
وإذ يشير كذلك إلى المقرر  IG.22/20بشأن برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين  ،2017-2016الذي اعتمدته
األطراف المتعاقدة في اجتماعها التاسع عشر (أثينا ،اليونان ،شباط/فبراير  ،)2016والذي طلب فيه إلى المركز اإلقليمي
لالستجابة لحاالت الطوارئ البحرية للتلوث البحري في البحر األبيض المتوسط تحديث المبادئوالتوجيهات المتوسطية بشأن
التعاون والمساعدة المتبادلة،
وإذ تعترف مع االمتنان بالمساهمات المالية المقدمة من برنامج التعاون التقني المتكامل التابع للمنظمة البحرية
الدولية والرابطة العالمية لصناعة النفط والغاز للمسائل البيئية واالجتماعية من أجل إعداد دليل البحر المتوسط للتعاون
والمساعدة المتبادلة في التصدي لحاالت التلوث البحري،
 - 1تعتمد دليل البحر المتوسط للتعاون والمساعدة المتبادلة في التصدي لحاالت التلوث البحري الوارد في مرفق
هذا المقرر والمشار إليه في مايلي باسم "الدليل"؛
 - 2ت حث األطراف المتعاقدة على اتخاذ التدابير الالزمة إلدراج اإلجراءات المحددة في الدليل في نظمها الوطنية
والثنائية والمتعددة األطراف للتأهب واالستجابة للتلوث البحري؛
 - 3توصي األطراف المتعاقدة بأن تختبر تلك اإلجراءات بانتظام أثناء عمليات االتصال والعمليات الكاملة؛
 - 4ترح ب بالحوار البناء الذي أقيم مع أصحاب المصلحة المعنيين لتحسين أوجه التآزر والتنسيق بشأن االستجابة
والمساعدة في حالة التلوث العرضي الكبير في البحر األبيض المتوسط؛
 - 5تطلب إلى األمانة استكشاف الموارد المالية ،بما في ذلك الدعم المقدم من األطراف المتعاقدة ،إلعداد منشور
مطبوع للدليل لتيسير استخدامه ووضع نسخة إلكترونية من الجزء العملي من الدليل ،مما ييسر طلبات المساعدة.
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الملحق
دليل البحر األبيض المتوسط حول التعاون والمساعدة المتبادلة في االستجابة لحوادث التلوث البحري
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تمهيد

أعد دليل البحر األبيض المتوسط للتعاونوالمساعدة المتبادلة في التصدي لحوادث التلوث البحري تمشيا مع ومهمة المركز
اإلقليمي لالستجابة لحاالت الطوارئ البحرية في البحر المتوسط (المقرر )IG.19 / 5على النحو الذي وافقت عليه الدورة
السادسة عشرة االجتماع العادي لألطراف المتعاقدة ،الذي عقد في مراكش ،المغرب ،في الفترة من  3إلى  5نوفمبر ،2009
مع مراعاة هدفه ورسالته ونطاق عمله على وجه الخصوص.

ويتمثل أحد أهداف المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري  REMPECفي تطوير التعاون اإلقليمي
وتي سير التعاون فيما بين الدول الساحلية المتوسطية من أجل االستجابة لحوادث التلوث التي تؤدي أو قد تؤدي إلى تصريف
النفط أو المواد الخطرة والضارة األخرى التي تتطلب إجراءات طارئة أو غيرها من االستجابة الفورية.
ومن بين المهام الرئيسية لمركز ريمبيك ما يلي:
 مساعدة الدول الساحلية في منطقة البحر األبيض المتوسط التي تطلب ،في حاالت الطوارئ الحصول على مساعدةاألطراف األخرى في البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث الناجم عن السفن ومكافحة تلوث البحر األبيض
المتوسط بالنفط وغيره من المواد الخطرة والمواد الضارة في حاالت الطوارئ ومنع التلوث الناجم عن السفن ،أو
عندما ال تكون هناك إمكانات للمساعدة داخل المنطقة ،في الحصول على مساعدة دولية من خارج المنطقة؛

 إعداد وتحديث الترتيبات التشغيلية والمبادئ التوجيهية التي تهدف إلى تيسير التعاون بين الدول الساحلية المتوسطيةفي حاالت الطوارئ.
المقدمة
دليل البحر األبيض المتوسط للتعاون والمساعدة المتبادلة في مواجهة حوادث التلوث البحري ،المشار إليها فيما يلي باسم
"الدليل" ،هو أداة وضعها المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت الطوارئ البحرية للتلوث البحري (ريمبيك) لمساعدة األطراف
المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها في إدارة طلبات وعروض المساعدة المقدمة من بلدان ومنظمات أخرى عندما
تواجه حوادث تلوث بحري كبيرة أو معقدة أو هامة.
هذا الدليل المبني على األدلة والمبادئ التوجيهية القائمة مجعول لتوفير المعلومات األساسية والتوجيهات الالزمة للسلطات
الوطنية المختصة المسؤولة عن إدارة وتنسيق التعاون والمساعدة الدولية عند االستجابة لحوادث التلوث البحري.
ويتناول هذا الدليل احتياجات البلدان ذات القدرات المحدودة على االستجابة وكذلك قدرات البلدان التي لديها نظم قوية
لالستجابة والتأهب.
هدف
يوفر الدليل معلومات شاملة وعملية ومواد إرشادية إلدارة االستجابة للتلوث البحري العرضي .وهي تنظر في الحاالت
والسيناريوهات وأنواع العالقات التي يمكن أن تنشأ وقت وقوع حادث تلوث بحري .ويهدف إلى ضمان التعاون والتنسيق
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بين جميع األطراف المعنية في حادث التلوث الرئيسي في منطقة البحر األبيض المتوسط .وال يغطي الدليل المسائل العملية
والتقنية التي تتناولها أدلة ومبادئ توجيهية إقليمية ودولية أخرى.
ويركز الدليل على العالقات بين السلطات الوطنية ذات الصلة التابعة للطرف المتعاقد المتضرر واألطراف األخرى المعنية
(الحكومات األخرى ،المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري ،الملوث ،الصناعات ،القطاع الخاص،
التأمينات ،إلخ) مع مراعاة خصوصيات منطقة البحر المتوسط والبناء على الترتيبات القائمة.
الدليل:
• يستعرض عدة أنواع من السيناريوهات لطلبات وعروض المساعدة :الحكومة إلى الحكومة؛ الحكومة إلى مركز ريمبيك؛
الحكومة إلى القطاع الخاص؛ القطاع الخاص إلى الحكومة؛ والقطاع الخاص للقطاع الخاص؛
• النظر في أدوار سلطات البلد المعنية ومساعدة البلد المعني في دعم موظفي االستجابة الحكومية والصناعية (أي المشغلين)
للحصول على األدوات والموارد المناسبة لالحتياجات العملية من خالل إنشاء هياكل إدارية مخصصة لجميع جوانب التعاون
و المساعدة الدولية خالل حادث معين؛
• توضيح العالقة بين السلطات المعنية بالدولة المتضررة  /البلد المتقدم والملوث  /الطرف المسؤول) و  /أوممثلي الطرف
المسؤول ومتعهدي االستجابة (في سياق إدارة التعاون والمساعدة الدولية :من الذي يبادر ،والذي يوجه التماس وينسق ويدير
موارد االستجابة الالزمة والمقبولة؛
• يحدد دور السلطات المعنية بطلب البلد المعني :عند طلب المساعدة؛ في حل قضايا الجمارك والهجرة والتجارة؛ في التعجيل
بصورة مناسبة باستالم موارد االستجابة من بلدان أخرى؛ فضال عن دور هيئة االستجابة المسؤولة عن عمليات االستجابة
عندما يتعلق األمر بتحديد الحاجة إلى المساعدة الدولية؛
• يراعي دور ومسؤولية البلد المساعد في اإلشراف على اإلذن بحرية حركة المعدات واألفراد المملوكين للحكومة والقطاع
الخاص واإلفراج عنهم ،والذين قد تكون حركتهم مقيدة بسبب الحاجة إلى تلبية الحد األدنى من متطلبات القدرة على االستجابة؛
• يتناول اعتبارات صندوق البلد الطالبة أو يسدد التكاليف المرتبطة باستالم الموارد من بلد مساعد أو منظمة مساعدة؛
•ينظر في أفضل السبل لتقييم العروض المقدمة من قبل البلدانالمساعدة أو المنظمات المساعدة لضمان تلبية االحتياجات
العملية لالستجابة .و
•يستذكر دور مركز ريمبيك في مساعدة البلدان بما في ذلك دورها في تنسيق المساعدة الدولية.
تنظيم واستخدام الدليل
يتألف الدليل من جزأين يمكن قراءتهما على حدة .وهويحتوي على الحد األدنى من المعلومات والتوجيهات التي ستحتاج
السلطات إلى الوصول إليها بسرعة في حالة الطوارئ .وتستكمل المعلومات واإلرشادات الواردة في الدليل بمرفقات وإشارات
مفصلة إلى الوثائق الشاملة ،بما في ذلك وصالت إلى مواقع متخصصة على شبكة اإلنترنت ،وال سيما إلى نظام المعلومات
اإلقليمي الذي يطوره ويتحفظ عليه مركز ريمبيك .ويمكن أيضا أن تؤخذ العناصر الواردة في هذا الدليل في االعتبار في
النظام الوطني للتأهب واالستجابة.
الجزء األولمعلومات أساسية
يتضمن الجزء األول المعلومات والتوجيهات األساسية التي ستحتاج السلطات إلى الوصول إليها بسرعة في حالة الطوارئ.
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يقدم الفصل 1معلومات عن اإلطار القانوني والمؤسسي المتعلق بحوادث التلوث البحري وعن المساعدة اإلقليمية والدولية
في حاالت الطوارئ.
يقدم الفصل  2لمحة عامة عن الحالة الراهنة.
يتناول الفصل  3العالقة بين األطراف المعنية في الحادث ويقدم سيناريوهات مختلفة للطلب وتقديم المساعدة.
الجزء الثاني طلب وإدارة المساعدة الدولية (اإلجراءات العملية)
يورد الجزء الثاني تفاصيل إجراءات طلب وإدارة وتنظيم التعاون والمساعدة الدولية.
يقدم الفصل  1إرشادات خطوة بخطوة لإلبالغ وطلب المساعدة وتقديمها حتى انتهاء العملية .ويقترح أيضا مجموعة من
النماذج الموحدة لتسهيل (إعداد) طلب وتقديم المساعدة على المستوى اإلقليمي.
ويقدم الفصل  2معلومات مفيدة عن الجوانب القانونية واإلدارية والمالية إلدارة المساعدة الدولية.
يكتمل الدليل بمجموعة من المرفقات بما في ذلك الجذاذات والقوائم والدالئل والمخزونات والمبادئ والتوجيهات بشأن التعاون
والمساعدة المتبادلة (المرفق األول) ،وأشكال اإلبالغ عن التلوث ،وطلب المساعدة ،وتقديم المساعدة ،وقبول  /رفض تقديم
المساعدة (المرفق الثاني) وإجراءات إعداد المطالبات وتقديمها (المرفق الثالث).
وسيحتفظ الدليل إلكترونيا عل ى الموقع الشبكي للمركز للسماح ،على وجه الخصوص ،بإجراء تعديالت دورية على القوائم
واألدلة وقوائم الجرد المشار إليها في المرفق األول.
ويوصى بأن ينظر إلى الدليل كأداة وأن تستخدمه السلطات المختصة في نسخة مطبوعة.
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الفهرس

الجزء األول معلومات أساسية
الفصل  1اإلطار القانوني والمؤسسي
 1-1اإلطار القانوني

394

 1.1.1االتفاقيات الدولية

394

 1-1-1-1اتفاقية قانون البحار

394

 2-1-1-1اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية

394

 2.1.1االتفاقية والبروتوكوالت اإلقليمية

400

 1-2-1-1اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث

400

 2-2-1-1بروتوكول الوقاية والطوارئ

400

 3.2.1.1البروتوكول البحري

401

 3.1.1اإلطار القانوني الوطني

402

 2-1اإلطار المؤسسي الدولي

403

 1-2-1المؤسسات الحكومية

403

 1.1.2.1المؤسسات المنتمية إلى منظومة األمم المتحدة

403

 2-1-2-1المؤسسات الحكومية الدولية التي ال تنتمي إلى منظومة األمم المتحدة

404

 2-2-1المؤسسات غير الحكومية

406

 3-1آليات المساعدة وترتيبات الصناعة

408

 1.3.1آليات المساعدة

408

 2.3.1الترتيبات الصناعية

412

الفصل  2الوضع الراهن

413

 1-2الوضع الراهن في بلدان البحر األبيض المتوسط فيما يتعلق بمنع التلوث البحري والتأهب له
والتصدي له

413

 1-1-2النظم الوطنية للوقاية والتأهب واالستجابة لجميع األطراف
المتعاقدة في بروتوكول المنع والطوارئ

413

 2-1-2االتفاقات دون اإلقليمية والثنائية

414

 2-2حوادث التلوث ومختلف أنواع الحاالت

415

 1-2-2مصادر التلوث

415

 2.2.2نوع الملوث

415

 3.2.2نوع اإلصدار

415

 4.2.2حجم التلوث

416

 5-2-2مكان التلوث

416

 6-2-2طبيعة حادث التلوث (أسباب التلوث)

417
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 7-2-2عدد البلدان المتضررة

417

 2.3أنواع مختلفة من نظم االستجابة الوطنية عندما يتعلق األمر بمن
هو المسؤول عن عمليات االستجابة

418

 1.3.2بالنسبة للتلوث البحري الناجم عن السفن

419

 2-3-2بالنسبة لحوادث التلوث البحري الناشئة عن الوحدات البحرية
أو منشآت معالجة النفط والكيماويات الساحلية

419

 3.3.2في حالة التلوث الكبير

420

 4-3-2في ظروف استثنائية

420

 4-2الموارد المتاحة للمساعدة الدولية في منطقة البحر األبيض المتوسط

421

 5.2المبادئ التوجيهية الحالية

421

 1-5-2المبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية

421

 2-5-2المبادئ التوجيهية لمركز ريمبيك

422

الفصل الثالث العالقات والتعاون والمساعدة المتبادلة في حاالت الطوارئ
والتلوث البحري

423

 1-3األطراف التي ستشارك فيها

423

 1.1.3حكومة (حكومات) البلد أو البلدان المتضررة

423

 2.1.3مصالح السفن

423

 3.1.3مشغلو الوحدات البحرية

423

 4-1-3مشغلو الموانئ البحرية ومرافق النفط والمناولة الكيميائية

427

 5-1-3الكيانات المساعدة

427

 6-1-3مساعدة البلدان

427

 7.1.3مقاولو االستجابة

428

 2-3العالقات مع األطراف المعنية

428

 1-2-3العالقات مع الطرف المسؤول واألطراف ذات الصلة

428

 3.2.2العالقات مع ريمبيك

429

 3-2-3العالقات مع األطراف المتعاقدة األخرى المتأثرة أو التي يحتمل أن تتأثر

430

 3.2.4العالقات مع األطراف المتعاقدة المطلوبة لتقديم المساعدة

431

 3.2.5العالقات مع مقدمي االستجابة

431

 6-2-3العالقات مع منظمات التعويض عن حوادث التلوث في السفن

431

 7-2-3العالقات مع شركات التأمين التابعة للوحدات البحرية والموانئ
البحرية ومرافق معالجة النفط و هنس

432

 3.3أنواع الطلبات وعروض المساعدة السيناريوهات

432

 1.3.3حكومة البلد المتضرر إلى حكومة طرف متعاقد

432
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 2.3.3حكومة البلد (البلدان) المتأثرة التي تطلب المساعدة من مركز
ريمبيك من حكومة (حكومات) بلد (بلدان) أخرى

433

 3.3.3حكومة البلد المتضرر ويفضل أن يكون ذلك من خالل مركز
ريمبيك إلى آليات المساعدة (المنظمة البحرية الدولية ،مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،دغ إكو  /إرسك)

433

 4.3.3حكومة البلد المتضرر إلى الطرف المسؤول  -مقاولو االستجابة
للقطاع الخاص

433

 5.3.3الطرف المسؤول لمقاولي االستجابة

434

 6.3.3الطرف المسؤول لمساعدة البلد والمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت
طوارئ التلوث البحري

434

الجزء الثاني طلب المساعدة الدولية وإدارتها

440

الفصل األول إجراءات طلب المساعدة وتقديمها

440

 1.1النظام الوطني للتأهب واالستجابة ،وهو شرط مسبق

440

 1.1.1المبادئ العامة

440

 2.1.1التقييم األولي (من خالل هيكل القيادة لالستجابة التشغيلية)

440

 3.1.1اإلخطار (من قبل السلطة المعينة  /مركز تنسيق أوبرك  -هيكل القيادة
لالستجابة التشغيلية)

440

 4.1.1تفعيل خطة الطوارئ الوطنية

441

 2-1طلب المساعدة وتعبئة الموارد الخارجية

441

 1.2.1تقييم االحتياجات (من خالل هيكل القيادة)

441

 2.2.1طلب اإلجراءات (من قبل هيكل اإلدارة ،على أساس االحتياجات
التي يعبر عنها هيكل القيادة)

442

 3.2.1األحكام والشروط

443

 4.2.1االتصال واإلبالغ

444

 3-1عروض المساعدة

444

 1.3.1من األطراف المتعاقدة

444

 2.3.1من آليات المساعدة (اآلليات الحكومية الدولية ،مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية /
مركز تنسيق الشؤون اإلنسانية)

446

 3.3.1من القطاع الخاص

446

 4.3.1القبول واالنحراف (تقييم العروض)

446

 4-1الموارد التي يحشدها الطرف المسؤول على نفقته الخاصة

447
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 1-4-1بناء على طلب حكومة البلد المتضرر باتخاذ تدابير لمكافحة التلوث
وتعبئة الموارد من جانب الطرف المسؤول على نفقته الخاصة
 2.4.1بمبادرة منها وبموافقة البلد المتضرر ،تعبئة الموارد من قبل الطرف
المسؤول على نفقته الخاصة
 5-1عمليات االستجابة المشتركة التي تقوم بها البلدان المجاورة
 1-5-1التعاون فيما بين البلدان المجاورة (طلب  /عرض المساعدة)
وتنسيق تعبئة الموارد
 2-5-1طلب المساعدة الدولية من كل بلد على حدة ،وإدارة العروض الخارجية
للمساعدة المقدمة إلى كل بلد على حدة (التنسيق)
 6-1إيفاد الموارد
 1.6.1دور ومسؤولية مساعدة البلد في إرسال الموارد
 2.6.1دور ومسؤولية الهيكل اإلداري للبلد مقدم الطلب لتلقي وإرسال الموارد
إلى المكان الذي ستستخدم فيه ،بالتنسيق مع هيكل القيادة
 7-1القيادة التنفيذية للموارد المحشودة في سياق المساعدة الدولية
 1-7-1يكون لهيكل القيادة في البلد مقدم الطلب الرقابة التشغيلية الشاملة
واإلشراف على عمليات االستجابة
 2.7.1الترتيبات التشغيلية في حالة عمليات االستجابة المشتركة من قبل
البلدان المجاورة
 3.7.1استخدام المواد المشتتة
 4-7-1التخلص من النفايات ومعالجتها
 5.7.1الحفاظ على االتصال بين الطرف المساعد والبلد المقدم للطلب
خالل عمليات االستجابة ،وفقا للظروف
 1.8إنهاء المساعدة
 1.8.1اإلنهاء من قبل الطرف المساعد
 2.8.1اإلنهاء من قبل البلد المتضرر
 9-1دور مركز ريمبيك في تنسيق المساعدة الدولية
الفصل  2الجوانب اإلدارية والقانونية والمالية
 1-2الجوانب اإلدارية
 1.1.2الجمارك
 2.1.2قضايا الهجرة
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الجزء األول
معلومات أساسية

يقدم الجزء األول معلومات أساسية عن اإلطار القانوني والمؤسسي الذي ينبغي بموجبه تنظيم التعاون والمساعدة الدولية
للتصدي لحادث التلوث البحريويعطي أيضا لمحة عامة عن الحالة الراهنة ويقدم بإيجاز األطراف التي قد تكون أو قد تشارك
في حادث تلوث بحري وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه يتناول العالقة بين األطراف المعنية في الحادث ويقدم سيناريوهات مختلفة
من طلب وتقديم المساعدة
الفصل  1اإلطار القانوني والمؤسسي
 1.1االطارالقانوني
1.1.1االتفاقيات الدولية
 1.1.1.1اتفاقية قانون البحار
تفرض اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار)(UNCLOS
التزاما عاما على الدول بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليهاوتنص أيضا على أن تقوم الدول بما يلي :
•

أن تتخذ ،منفردة أو مجتمعة ،حسب االقتضاء ،جميع التدابير الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية من أي مصدر
والحد منه والسيطرة عليه ،مستخدمة لهذا الغرض أفضل الوسائل العملية المتاحة تحت تصرفها ووفقا لقدراتها؛

•

أن يكون لها الحق في اتخاذ وإنفاذ تدابير تتجاوز البحر اإلقليمي تتناسب مع األضرار الفعلية أو المهددة لحماية
سواحلها أو المصالح ذات الصلة بالتلوث أو التهديد بالتلوث بعد وقوع إصابات بحرية؛ و

•

وضع خطط للطوارئ أو الترويج لها بصورة فردية أو مشتركة من أجل االستجابة لحوادث التلوث في البيئة
البحرية.

•

 1.1.1.2.الدولية البحرية المنظمة اتفاقيات )(IMO
من خالل المنظمة الدولية المختصة ،وهي المنظمة البحرية الدولية ،تحدد القواعد واألنظمة الرامية إلى منع تلوث البيئة
البحرية من السفن والحد منه والسيطرة عليه ،فضال عن التعويض عن األضرار الناجمة عن التلوث.وهذه القواعد واألنظمة
الواردة في االتفاقيات التالية والتي استكملت بأدلة ومبادئ توجيهية هي األساس إلنشاء نظم وطنية للتأهب واالستجابة لحوادث
التلوث البحري ،فضال عن التعاون الدولي واإلقليمي في حاالت الطوارئ.
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ا .اتفاقية ماربول)(MARPOL
االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفنMARPOLهي االتفاقية الدولية الرئيسية التي تشمل منع تلوث البيئة البحرية
من السفن من أسباب تشغيلية أو عرضية .وتنص اتفاقية مربولبموجب المادة  2.4على تعريف واضح للسفينة .1وينطبق عدد
من أحكام اتفاقية م ربول على المنصات الثابتة أو العائمة ،وكذلك األحكام المحددة الواردة في مدونة وحدات الحفر البحرية
المتنقلة. Code MODU
وتتعلق األحكام الرئيسية لالتفاقية التي تتناول التصدي لحوادث التلوث البحري بما يلي:
•

اإلخطار واإلبالغ عن الحوادث ,و

•

التخطيط للطوارئ.

البروتوكول األول :أحكام تتعلق بالتقارير عن الحوادث التي تنطوي على مواد ضارة
يقع على عاتق ربان السفينة أو أي شخص آخر يتحمل رسوما على أي سفينة متورطة في حادث ما أن يبلغ عن هذا الحادث
دون تأخير وفقا ألحكام البروتوكول .ويحدد البروتوكول وقت إعداد التقارير ومحتويات التقرير وإجراءات اإلبالغ.
اعتمدت المنظمة البحرية الدولية بموجب القرار( A.851 (20المبادئ العامة لنظم اإلبالغ عن السفن ومتطلبات اإلبالغ
عن السفن ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية لإلبالغ عن الحوادث التي تنطوي على بضائع خطرة أو مواد ضارة و  /أو
ملوثات بحرية .وقد عدلت هذه القرارات بقرار لجنة حماية البيئة البحرية(( MEPC.138 (53المرجع.)2.5.1:
المادة  8من اتفاقية مربول :نقطة االتصال الوطنية لإلبالغ عن التلوث
تقوم األطراف في اتفاقية ماربول باتخاذ الترتيبات الالزمة لتعيين موظف أو وكالة مناسبة لتلقي ومعالجة جميع التقارير
بتفاصيل كاملة عن هذه الترتيبات لتعميمها على IMOالمتعلقة بالحوادث .وتبلغ األطراف المنظمة البحرية الدولية
األطراف األخرى والدول األعضاء في المنظمة.
المادة  37من االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ,الملحق األول :خطة طوارئ التلوث النفطي على متن السفن
يتطلب ذلك أن تحمل ناقالت النفط التي يبلغ وزنها اإلجمالي  150طنا وما فوقها ،وجميع السفن التي يبلغ وزنها اإلجمالي
 400طن وما فوقها خطة طوارئ معتمدة للتلوث النفطي على متن السفن.SOPEP
المادة  17من االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ,مربول ,الملحق الثاني :خطة طوارئ للتلوث البحري على متن
السفن للمواد السائلة الضارة
وبالمثل ،تقضي المادة  17من المرفق الثاني التفاقية مربول بأن تحمل جميع السفن التي يبلغ وزنها اإلجمالي  150طنا وما
فوقها والحاملة لشحنات سائبة من المواد السائلة الضارة ,خطة طوارئ معتمدة للتلوث البحري على متن السفن للمواد السامة
الضارة.

1السفينة هيأي نوع من المركبات التي تعمل في البيئة البحرية ،وتشمل القوارب المحلقة والمركبات ذات الوسادة الهوائية و والمركبات الغاطسة ،و
الطوافات ،والمنصات ثابتة أو العائمة.
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ويمكن ربط هذه األخيرة معخطة طوارئ معتمدة للتلوث النفطي على متن السفن  ،ألن معظم محتوياتها هي نفسها وألن
وجود خطة موحدة على متن السفينة هو أكثر عملية من وجود خطتين منفصلتين في حالة الطوارئ .وإليضاح أن الخطة
موحدة ،ينبغي اإلشارة إليها على أنها خطة طوارئ للتلوث البحري على متن السفن( .(SMPEP).
تبنت قرارات MEPCمبادئ توجيهية لوضع خطط طوارئ للتلوث البحري على متن السفن من أجل النفط و  /أو المواد
السائلة الضارة)MEPC.85(44والمعدلةبالقرار.)MEPC.137(53) (Ref: par. 2.5.1
ب.اتفاقية أوبرك ،OPRC.بروتوكول أوبرك /هنسOPRC/HNS.
إن االتفاقية الدولية للتأهب واالستجابة والتعاونللتلوث النفطي لعام ( 1990أوبرك  )90والبروتوكول المتعلق بالتأهب
واالستجابة والتعاون في حوادث التلوث بالمواد الخطرة والضارة (بروتوكول أوبرك-هنس  )2000هي األدوات الدولية التي
توفر إطارا يهدف إلى تيسير التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة في التحضير للحوادث الرئيسية المتعلقة بالنفط
الموادالخطرةوالضارة والتصدي لها ،ويطالب الدول بالتخطيط وإعداد نفسها من خالل وضع نظم وطنية لالستجابة للتلوث
في بلدانها ،والمحافظة على قدر كاف من القدرات الموارد لمعالجة حاالت التلوث النفطي أو التلوث بالموادالخطرةوالضارة.
ومن بين متطلبات اتفاقية االتحاد األوروبي التفاقية (أوبرك) وبروتوكول أوبرك  /هنس ،ينبغي التأكيد على ما يلي :
•

خطط الطوارئ

على األطراف:
• التأكد من وجود "خطة طوارئ التلوث البحري على متن السفن" على السفن.
• مطالبة مشغلي الوحدات البحرية الخاضعة لواليتها القضائية بوضع خطط طوارئ للتلوث النفطي يتم تنسيقها مع النظام
الوطني والموافقة عليها وفقا لإلجراءات التي تضعها السلطة الوطنية المختصة.
• مطالبة السلطات أو المشغلينالمسؤولين عن الموانئ البحرية والمنشآت النفطية ومعالجة المواد الکيميائية (هنس) الخاضعة
لواليتها القضائية بوضع خطط طوارئ للتلوث أو ترتيبات مماثلة يتم تنسيقها
مع النظام الوطني والموافقة عليها وفقا لإلجراءات التي تضعها السلطة الوطنية المختصة .
•

إجراءات إعداد التقارير

على األطراف:
• مطالبة المالكين أو أي أشخاص آخرين يتقاضون رسوما من السفينة بأن يبلغوا دون إبطاء عن أي حدث على سفينتهم يهم
تفريغا أو تصريفا محتمال للنفط أو المواد الخطرة؛
• يطلب من األشخاص الذين يتقاضون رسوما على الموانئ البحرية و  /أو منشآت معالجة المواد الخطيرة والضارة الخاضعة
لواليتها أن يبلغوا دون تأخير عن أي حدث على مرافقهم ينطوي على تصريف أو تصريف محتمل للنفط أو المواد الخطرة؛
• يطلب من األشخاص الذين يتقاضون رسوما من الوحدات البحرية الخاضعة لواليتهم أن يقدموا دون تأخير أي حدث على
وحدتهم البحرية التي تنطوي على تصريف أو تصريف محتمل للنفط؛
وتقدم التقارير وفقا للمتطلبات ا لتي وضعتها المنظمة البحرية الدولية وتستند إلى المبادئ التوجيهية والمبادئ العامة التي
اعتمدتها المنظمة( .المرجع :الفقرة.)1-5-2
• النظم الوطنية واإلقليمية للتأهب واالستجابة
على األطراف:
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• إنشاء نظام وطني لالستجابة الفورية والفعالة لحوادث التلوث ويشمل هذا النظام بصفة خاصة سلطة يحق لها أن تتصرف
بالنيابة عن الدولة لطلب المساعدة أو أن تقرر تقديم المساعدة المطلوبة.
• السعي إلبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف للتأهب للتلوث واالستجابة له.
• التعاون مع صناعة الشحن ،والصناعات النفطية والكيميائية ،وسلطات الموانئ والكيانات األخرى ذات الصلة
تحدد األطراف ،حسب االقتضاء بالتعاون مع صناعات النفط والشحن ،وسلطات الموانئ والكيانات األخرى ،ما يلي :الحد
األدنى من معدات المكافحة الجاهزة مسبقا  ،بما يتناسب مع المخاطر الممكنة؛ وآليات أو ترتيبات لتنسيق االستجابة لحادث
تلوث مع القدرة على تعبئة الموارد الالزمة.
• التعاون الدولي في مجال التصدي للتلوث
على الطرف الذي يتلقى تقريرا عن التلوث أن يبلغ دون إبطاء جميع الدول التي تتأثر مصالحها أو التي يحتمل أن تتأثر
بحادث التلوث هذا.
وبناء على طلب المساعدة من أي طرف متأثر أو من المحتمل أن يتأثر بحادث تلوث ،اتفقت األطراف على أنه وفقالقدراتها
وتوافر الموارد ذات الصلة ،فإنها ستتعاون وتقدم المساعدة لالستجابة لحادث التلوث .وتحدد االتفاقية أحكاما لتمويل تكاليف
هذه المساعدة.
ويجوز للطرف الذي طلب المساعدة أن يطلب من المنظمة (المنظمة البحرية الدولية) أن تساعد في تحديد مصادر التمويل
المؤقت لتكلفة المساعدة الدولية.
ج .قانون اإلدارة الدولية للتشغيل اآلمن للسفن وللوقاية من التلوث (قانونإيسم)ISM/

(إلزامي في  1جويلية  1998بتعديالت على االتفاقية الدولية لحماية األرواح في البحر( 1974 ،سوالس|))1974 .SOLAS
يطلب هذا القانون استعدادا لحاالت الطوارئ حيث ينبغي أن تضع الشركة إجراءات إلعداد خطة طوارئ للتلوث البحري
على متن السفن ،وهي مطلوبة لتحديد حاالت الطوارئ المحتملة على متن السفن ووصفها واالستجابة لها .في قانونإيسم،
تعني "الشركة" مالك السفينة أو أي منظمة أو شخص آخر مثل المدير أو مستأجر السفينة ،الذي تولى مسؤولية تشغيل السفينة
عن مالك السفينة ،والذي ،على أساس تحمله لهذه المسؤولية ،عليه تولي جميع الواجبات والمسؤوليات التي يفرضها القانون.
من المتوقع " أن تقوم كل شركة بتعيين شخص أو أشخاص على الشاطئ  DPAيتمتعون بإمكانية الوصول المباشر إلى
أعلى مستوى من اإلدارة "( .الالئحة  1/9من اتفاقية سوالس لعام  1974والفقرة  1.1.2من قانون إيسم).
د .توجيهات بشأن تطبيق أحكام السالمة واألمن وحماية البيئة على مكاتب األمن العام وسلطات األمن الفيدرالية (منشور
MEPC.2 /-MSCمنشور 9المؤرخ في ماي )2010
يزود هذا المنشور الدول األعضاء بتوجيهات كي تضع لوائح بشأن السالمة ومنع التلوث وأمن مرافق التخزين وتفريغ اإلنتاج
العائم /FPSOsوحدات التخزين العائمة .FSUsوفي الغالبية العظمى من الحاالت ،يوجد نظام مالئم للوقاية من التلوث
والتلوث ينشأ بموجب التشريعا ت الوطنية استنادا إلى أحكام اتفاقية سوالس ،بما في ذلك المتطلبات الواردة في قانونإيسم،
واتفاقية خطوط الحمولة ،واتفاقية ماربول ،واالتفاقيةالدوليةلمعاييرتدريبالبحارةوإصدارشهاداتهمومراقبتهم ،STCWالتي
تنفذ جنبا إلى جنب مع ارشادات الصناعة.
االختصاص واإلدارة :فيما يتعلق بنظام السالمة الحالي لتخزينالمنتجاتالعائمةوتفريغالمرافق /
وحداتالتخزينالعائمة ،FPSOs/FSUsينص المنشور على أنه من الضروري االعتراف بالحقوق السيادية للدولة الساحلية
بالنسبة ل:
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 .1.وحدات اإلنتاج والتخزين والتفريغ العائمة،القابلة للفصل ،الراسية بشكل دائم في المياه الخاضعة لوالية الدولة الساحلية
وليس لديها وسائل ميكانيكية للعبور بدفعها الذاتي؛ و
 .2.وحداتاإلنتاجوالتخزينوالتفريغ العائمةغير القابلة للفصل  ،ذاتية الدفع أو غير ذاتية الدفع ،حين تعمل على الموقع.
و ينبغي أن تتعاون دول العلم و الدول الساحلية بغية ضمان التزام وحدات االنتاج و التخزين والتفريغ العائمة بالمعايير الدولية
المطبقة بشأن السالمة البحرية وحماية البيئة البحرية وتدابير اإلنفاذ والمراقبة مثل االستقصاء ومنح الشهادات والبحث
واإلنقاذ البحري ينو التحقيق في اإلصابات واالستجابة لحاالت الطوارئ
.
االستجابة لحاالت الطوارئ :يوصى بوضع إجراء لالستجابة لحاالت الطوارئ لوحدات اإلنتاج والتخزين والتفريغ العائمة
لمعالجة مخاطر السالمة والتلوث المرتبطة بالنظم والعمليات البحرية واإلنتاجية ،مع مراعاة اتفاقية مربول ،وقانون إيسم
والمبادئ التوجيهية المناسبة.
ه .اتفاقية التدخل لعام  1969وبروتوكولها لعام 1973
وفقا التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،فإن الدول الساحلية مخولة باتخاذ وإنفاذ تدابير داخل مياهها اإلقليمية والمنطقة
االقتصادية الخا صة لحماية خطها الساحلي أو مصالحها ذات الصلة ،بما في ذلك التلوث أو التهديد الناجم عن التلوث في
أعقاب حادث بحري.
يتم منح أساسيات التدخل لكل دولة ساحلية في حال وقوع حادث تلوث في أعالي البحار ،أي خارج مياهها اإلقليمية والمنطقة
االقتصادية الخاصة بها  ،من خالل االتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حاالت إصابات التلوث النفطي
(اتفاقية التدخل رقم  )69التي دخلت حيز التنفيذ في عام .1975
وفي ظل ظروف معينة ،تكون الدول األطراف في االتفاقية مخولة باتخاذ تدابير في أعالي البحار ،حسب االقتضاء ،لتفادي
أو تخفيف أو ايقافالخطر الشديد والوشيك على خطها الساحلي أو المصالح ذات الصلة الناتجة عن التلوث أو التهديد بتلوث
البحر بالنفط  .واعتمد بروتوكول لالتفاقية في عام  1973و توسع ليشمل موادا غير النفط .وتعتبر اتفاقية التدخل وبروتوكولها
ذات أهمية خاصة في منطقة البحر األبيض المتوسط نظرا لعدم إنشاء المناطق االقتصادية الخالصة رسميا.
و .اتفاقية االنقاذ ()1989
تنص االتفاقية الدولية لإلنقاذ ( )1989على قواعد دولية موحدة فيما يتعلق بعمليات اإلنقاذ ،مع مراعاة تزايد االهتمام بحماية
البيئة واإلسهام الذي يمكن أن تؤديه عمليات اإلنقاذ الفعالة والموقوتة في سالمة السفن وغيرها من الممتلكات المعرضة
للخطر ،لحماية البيئة البحرية .وتنص اتفاقية اإلنقاذ لعام  1989على أن "تحدد المكافأة بهدف تشجي ععمليات اإلنقاذ ،مع
مراعاة حماية البيئة البحرية ".
ال يكفي أن يقوم المنقذ بتنفيذ عمليات اإلنقاذبالعناية الالزمة فحسب ،بل يجب عليه أثناء ذلك"أن يقدم العناية الالزمة لمنع أو
تقليل الضرر الذي يلحق بالبيئة " .وبهذه الطريقة ،تصبح العناية الالزمة لحماية البيئة واجبا قانونيا في جميع عمليات اإلنقاذ
التي تنطبق عليها االتفاقية ،وال يمكن أن تتغير حسب العقد.
ز .اتفاقية إزالة الحطام
دخلت اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن ،حيز التنفيذ في أفريل  ،2015لتوفير أساس قانوني للدول إلزالة حطام
السفن الواقعة داخل منطقتها االقتصادية الخالصة التي قد يكون لها القدرة على التأثير سلبا على وسالمة األرواح ،والسلع،
والممتلكات في البحر ،فضال عن البيئة البحرية والساحلية .ومن بين عدة أحكام ،تضع االتفاقية مسؤولية مالية مع مالك السفن
عن تحديد مواقع بعض الحطام ووضع عالمات عليها وإزالتها عندماتشكل خطرا على الدولة المعنية.
ح .اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية ()LLMC
تحدد اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام  1976حد المسؤولية لمجموعة واسعة من المطالبات.وتنص
االتفاقية على نظام يتسم بالمسؤولية المحدودة غير قابل للكسر .ويجوز لمالكي السفن والعمال أن يحدوا من مسؤوليتهم "إال
إذا ثبت أن الخسارة نتجت عن فعل شخصي أو إغفال ارتكب بقصد إحداث مثل هذه الخسارة ،أو تهورمع العلم أنه قد يؤدي
الى الخسارة ".
ال تطبق هذه االتفاقية في حالة الضرر الناجم عن التلوث الذي تغطيه االتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة
عن التلوث النفطي أو اتفاقية المواد الخطرة والضارة لعام  1992عند دخولها حيز النفاذ .وتجدر اإلشارة أيضاالی
أناتفاقيةتحديدالمسؤوليةعنالمطالباتالبحريةقد تطبق علی إزالة الحطام في بعض الوالياتالقضائية ،و لكنها ال تطبق علی نطاق
عالمي ،وقد تطبق أنظمة تقييد أخرى (علی سبيل المثال اتفاقية الناقالت) وفقا لقانون الدولة التي يحدث فيها االنسكاب.
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ط .اتفاقية المسؤولية المدنية لعام)CLCِ(1992
تنظم اتفاقية المسؤولية المدنية لعام  1992مسؤولية أصحاب الناقالت عن األضرار الناجمة عن التلوث النفطي المستمر،
وتضع نظاما للتأمين اإلجباري على المسؤولية .2ويمكن لمالك السفينة عادة أن يحد من مسؤوليته على مبدأ المسؤولية
الصارمة (أي "ال خطأ") إلى مبلغ مرتبط بحمولة سفينته .وينطبق هذا القانون على أضرار تلوث النفط الناجم عن انسكاب
النفط المستمر من الناقالت .ويغطي هذا القانون الضرر الذي حدث نتيجة التلوث في اإلقليم أو البحر اإلقليمي أو المنطقة
االقتصادية الخالصة أو المنطقة المعادلة لدولة طرف في االتفاقية.
ال تكون دولة العلم الخاصة بالناقلة وجنسية مالك السفينة ذات صلة بتحديد نطاق التطبيق .يعرف "الضرر الناجم عن التلوث"
بأنه خسارة أو ضرر ناتج عن التلوث .ويشمل مفهوم الضرر الناجم عن التلوث تدابير ،أينما اتخذت ،لمنع أو تقليل الضرر
الناجم عن التلوث في اإلقليم أو البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة ("التدابير الوقائية") .المصاريف المتكبدة
للتدابير الوقائية قابلة لالسترداد حتى في حالة عدم حدوث انسكاب نفطي ،شريطة أن يكون هناك خطر كبيرو تهديدبوقوع
أضرار تلوث .وبالنسبة لألضرار البيئية (باستثناء خسارة األرباح الناجمة عن انخفاض قيمة البيئة) يقتصر التعويض على
التكاليف المتكبدة فعال أو التي يتعين تكبدها التخاذ تدابير معقولة إلعادة البيئة الملوثة إلى طبيعتها.
ويغطي نطاق التعويض التكاليف المعقولة المرتبطة بما يلي :التدابير الوقائية (التنظيف) ،واألضرار في الممتلكات ،والخسائر
االقتصادية واألضرار البيئية (إعادة العمل).وال يمكن حسب اتفاقيةالمسؤوليةالمدنيةلعام  1992مطالبة أحد غير المالك
المسجل للناقلة المعنية أو شركة التأمين التي يتبعها .يكون المؤمن عادة واحدا من جمعيات الحماية والتعويض (نوادي )I&P
التي تضمن التزامات الطرف الثالث من مالك السفينة .وإذا تجاوز الضرر مسؤولية المالك بموجب هذاالقانون أو كان المالك
غير قادر من الناحية المالية ولم يكن تأمينه كافيا أو أعفي من المسؤولية بموجب اإلعفاءات المحددة الواردة في اتفاقية عام
 ،1992فإن صندوق عام ( 1992انظر أدناه الفقرة  ) 8-2-1-1يدفع حصة التعويض التي ال تدفع بموجبات فاقية المسؤولية
المدنية لعام .1992
ي .اتفاقية صندوق عام  1992وبروتوكول الصندوق التكميلي
تنص اتفاقية صندوق  1992على ملحق التفاقية المسؤوليةالمدنيةلعام  1992عندما ال يكون التعويض متاحا من مالك السفينة
أو األموال المتاحة بموجب نفس االتفاقية غير كافية لدفع المطالبات الناجمة عن انسكاب النفط المستمر من الناقالت.
يوفر هذا المستوى الثاني من التعويضات ما يصل إلى  203ماليين من حقوق السحب الخاصةكماحددهاصندوقالنقدالدولي
(بما في ذلك المبالغ المستحقة الدفع بموجبالمسؤولية المدنية لعام  )1992وتدفع من صندوق (صندوق عام  )1992يموله
مستقبلو النفط في البلدان التي وقعت على اتفاقية صندوق  .1992ويتوفر صندوق تكميلي يوفر درجة ثالثة من التعويض
تصل إلى  750مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي  1.1بليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة) ،بما في
ذلك المبالغ المستحقة بموجب اتفاقيتي المسؤولية المدنية و صندوق عام  1992في البلدان التي وقعت على بروتوكول
الصندوق التكميلي .وتتولى أمانة مقرها لندن إدارة الصناديق الدولية للتعويض عن التلوث النفطي ،التي تتألف من صندوق
عام  1992والصندوق التكميلي (مع االصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي).
ك .اتفاقية بنكر لعام Bunkers Convention2001
تهدف هذه اال تفاقية إلى ضمان التعويض الكافي عن االستجابة للتلوث والتلف الناجم عن انسكاب نفايات السفن التي ال يتم
تعويضها في إطار اتفاقيةالمسؤوليةالمدنية .يتم تشكيل اتفاقية بانكر على اتفاقية المسؤولية المدنية لتوفير التعويض عن
االستجابة للتلوث والتلف الناجم عن التلوث .وال تؤثر أحكام هذه االتفاقية على حق مالك السفينة أو شركة التأمين في تحديد
المسؤولية بموجب نظام التقييد الوطني أو الدولي الساري.
تقتضي االتفاقية من المالك المسجل للسفينة أن تكون حمولته اإلجمالية أكبر من  1 000طن للحفاظ على التأمين اإلجباري
الذي يساوي حدود المسؤولية المحسوبة وفقا التفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية ،بصيغتها المعدلة .كما هو
الحال مع اتفاقية المسؤولية المدنية ،يدفع التعويض بموجب اتفاقية بنكر من قبل مالك السفينة بدعم من شركة التأمين الخاصة
بهم ،وعادة نادي .I&P
ل .اتفاقية المواد الخطرة والضارة (اتفاقية هنس( )HNCلم تدخل حيز النفاذ بعد)
االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن األضرار المتعلقة بنقل المواد الخطرة والضارة عن طريق البحر (اتفاقية
هنس لعام  ،1996المعدلة بموجب بروتوكول هنس في عام  ،)2010مبنية على غرار نظام تعويضات الطبقة الثانية من
المسؤولية المدنية واتفاقيات الصندوق .
 2التزال االتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن التلوث النفطي لعام  1969سارية المفعول في المنطقة في ليبيا
تنص االتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن التلوث النفطي لعام  1969على تعويضات وتغطية أقل مما كان
عليه عام 1992
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يتحمل مالك السفينة أو شركة التأمين المسؤولية الصارمة عن دفع مطالبات من الفئة األولى بحد أقصى للمسؤولية يحدده
حجم السفينة ،مع تعويض يدفعه مؤمن السفينة ،وعادة ما يكون نادي  .I&Pويدفع المستوى الثاني ،الذي يقدم تعويضا بحد
أقصى قدره  250مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة ،من صندوق (صندوق هنس) أنشأه مستقبلوهنسفي البلدان التي
انضمت إلى االتفاقية .وتشمل االتفاقية الضرر الناجم عن التلوث واألضرار الناجمة عن مخاطر أخرى (مثل الحرائق
واالنفجارات) ،بما في ذلك الخسائر في األرواح.
ويحق لمالك السفينة أن يحد من المسؤولية بموجب هذه االتفاقية فيما يتعلق بأي حادثة إلى  10ماليين وحدة من حقوق السحب
الخاصة لحادث ناجم عنالموادالخطرةوالضارة و  11.5مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لحادث ناجم عن حمولة هنس
معبأة لسفينة ال تتجاوز  2 000طن .وبالنسبة للسفن األكبر حجما ،يضاف مجموع محسوب على أساس حمولة السفينة إلى
ذلك المبلغ ،ويقدم تعويضا يصل إلى  100مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة للبضائع السائبة ،و  115مليون وحدة من
حقوق السحب الخاصة للبضائع المعبأة.
تصنف مادة على أنها مواد خطرةوضارةحسب االتفاقية إذا أدرجت في قائمة أو أكثر من اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية
وقوانينها ا الرامية إلى ضمان السالمة البحرية ومنع التلوث .ويشمل هنس النفط الهيدروكربوني غير المستمر ،والشحنات
السائبة (الصلبة ،والسوائل أو الغازات المسيلة) والسلع المعلبة.
وتفرض اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية المذكورة أعاله شروطا على السفن ،وعلى دول العلم ودول الميناء لتضمن امتثال
السفن لهذه المتطلبات .وعندما يتعلق األمر بالوحدات البحرية ومرافق الموانئ البحرية والنفط والمناولة الكيميائية ،يقع على
عاتق الدولة في مجال االختصاص الذي تعمل بموجبه وضع القواعد واألنظمة وال توجد نظم عالمية للمسؤولية والتعويض
عن التلوث من الوحدة البحرية.
 1.1.2االتفاقية والبروتوكوالت اإلقليمية
 1-1-2-1اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث
وتهدف اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) إلى حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من
خالل منع التلوث والحد منه ،وإلى أقصى حد ممكن القضاء على التلوث ،سواء كان ذلك على اليابسة أو البحر .وتشير
االتفاقية إلى عدد من مصادر التلوث في منطقة البحر األبيض المتوسط وهي االتفاقية اإلطارية الشاملة التي تنفذ بموجبها
البروتوكوالت .وباإلضافة إلى ذلك و إلى جانب تحديد االلتزامات العامة ،تتناول االتفاقية بعض المسائل الشاملة لعدة
قطاعات ،مثل رصد التلوث في البحر األبيض المتوسط ،والتعاون العلمي والتكنولوجي ،والتشريعات البيئية ،واإلعالم
والمشاركة ،والمسؤولية والتعويض.
• التلوث الناجم عن السفن (المادة )6
تتخذ األطراف المتعاقدة جميع التدابير التي تتفق مع القانون الدولي لمنع تلوث منطقة البحر األبيض المتوسط الناجمة عن
تصريف السفن والتخلص منه ومكافحته ،وإلى أقصى حد ممكن ،وضمان التنفيذ الفعال في تلك المنطقة للقواعد المعترف بها
عموما على الصعيد الدولي فيما يتعلق بمكافحة هذا النوع من التلوث.
• التلوث الناجم عن استكشاف واستغالل الجرف القاري وقاع البحر وباطن أرضه (المادة )7
تتخذ األطراف المتعاقدة جميع التدابير المناسبة لمنع تلوث منطقة البحر األبيض المتوسط وإزالته ومكافحته والقضاء عليه
إلى أقصى حد ممكن نتيجة الستكشاف واستغالل الجرف القاري وقاع البحر وباطن أرضه.
• التعاون في التعامل مع حاالت الطوارئ الناجمة عن التلوث (المادة )9
تتعاون األطراف المتعاقدة على اتخاذ التدابير الالزمة للتعامل مع حاالت الطوارئ الملوثة في منطقة البحر األبيض المتوسط،
أيا كانت أسباب حاالت الطوارئ هذه ،والحد من األضرار الناجمة عنها أو القضاء عليها.
على أي طرف متعاقد يكون على علم بأي حالة طوارئ تلوث في منطقة البحر األبيض المتوسط أن يخطر المنظمة دون
إبطاء ،سواء من خالل المنظمة أو مباشرة ،عن أي طرف متعاقد يحتمل أن يتأثر بهذه الحالة الطارئة.

 1-1-2-2بروتوكول الوقاية والطوارئ
البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ،وفي حاالت الطوارئ ،ومكافحة تلوث البحر األبيض المتوسط
(بروتوكول المنع والطوارئ) هو اإلطار القانوني للتعاون اإلقليمي في منطقة البحر األبيض المتوسط في مجاالت الوقاية
من التلوث البحري والتصدي له .
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االلتزامات العامة
يتعاون األطراف على :
• تنفيذ اللوائح الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن والحد منه والسيطرة عليه؛ و
• اتخاذ جميع التدابير الالزمةفي حالة حوادث التلوث.
صيغ بروتوكول المنع والطوارئ على غرار اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ذات الصلة ،وال سيما اتفاقية أوبرك ،ويحتوي
على نفس الشروط المنصوص عليها في االتفاقية المذكورة .وتتصل االحتياجات الرئيسية بما يلي:
• خطط الطوارئ (المادة )4
• تدابير الطوارئ على متن السفن و على المنشآت البحرية وفي الموانئ (المادة )11؛
• تقارير التلوث وإجراءات إعداد التقارير (المادتان  8و )9؛
• المساعدة (المادة )12؛ و،
• تسديد تكاليف المساعدة (المادة .)13
وفيما يتعلق بالمساعدة ،ينص البروتوكول على ما يلي" :يجوز ألي طرف يطلب المساعدة لمعالجة حادث التلوث أن يطلب
المساعدة من أطراف أخرى ،إما مباشرة أو عن طريق المركز اإلقليمي "...؛ وأنه "عندما ال تتفق األطراف المشاركة في
عملية لمكافحة التلوث على تنظيم العملية ،يجوز للمركز اإلقليمي ،بموافقة جميع األطراف المعنية ،أن ينسق نشاط المرافق
)التي وضعتها هذه األطراف موضع التنفيذ (المادة )12
وباإلضافة إلى ذلك ،يتضمن البروتوكول (المادة  )7أحكاما محددة تطلب من كل طرف القيام مباشرة ومن خالل المركز
اإلقليمي (أي المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري ،انظر الفقرة ( 1-1-2-1ج)) ،بتبادل
المعلوماتونشرهاعلىاألطرافاألخرى بشأن ما يلي:
• نظامها الوطني للوقاية من حوادث التلوث البحري والتأهب لها والتصدي لها،
• منظماتها الوطنية المختصة وسلطاتها المسؤولة عن التأهب لحاالت التلوث البحري والتصدي لها ،وال سيما السلطات
المعنية المسؤولة عن التعاون والمساعدة المتبادلة.
وتشجع األطراف (المادة  )17على وضع اتفاقات دون-إقليمية ثنائية أو متعددة األطراف والمحافظة عليها .وبناء على طلب
األطراف المعنية ،يقوم المركز اإلقليمي بمساعدتها.
 1.1.2.3البروتوكول البحري
يطلب بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغالل الجرف القاري وقاع البحروباطنأرضه
(البروتوكول البحري) من األطراف المتعاقدة أن تتخذ ،منفردة أو من خالل التعاون الثنائي أو المتعدد األطراف ،جميع
التدابير المناسبة لمنع  ،ومكافحة التلوث الناجم عن األنشطة البحريةفيمنطقةالبروتوكول.
• متطلبات التراخيص (المادة )5
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ينص الطرف المتعاقد على أن أي طلب للحصول على إذن باالستكشاف أو االستغالل يخضع لتقديم المشروع من قبل المشغل
المرشح إلى السلطة المختصة وأن هذا الطلب يجب أن يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
• خطة الطوارئ الخاصة بالمشغل على النحو المحدد في المادة 16؛
• التأمين أو غيره من الضمانات المالية لتغطية المسؤولية المنصوص عليها في المادة "( 27تتخذ األطراف جميع التدابير
الالزمة لضمان أن يكون لدى المشغلين غطاء تأميني أو أي ضمان مالي آخر من هذا النوع وأن يحافظوا عليه ،وبموجب
الشروط التي يحددها الطرف المتعاقد من أجل ضمان التعويض عن األضرار الناجمة عن األنشطة المشمولة بالبروتوكول
").
• التخطيط للطوارئ ((المادة )16
يطلب كل طرف من المشغلين المسؤولين عن المنشآت البحرية الخاضعة لواليته أن يكون لديهم خطة طوارئ للتلوث البحري
منسقة مع نظام التأهب واالستجابة الوطنيين للطرف المتعاقد على النحو المطلوب في بروتوكول المنع والطوارئ وتكون
الخطة وفقا لألحكام الواردة في المرفق السابع للبروتوكول البحري
•

• اإلخطار (المادة )17
يطلب كل طرف من المشغلين المكلفين بالمنشآت البحرية الخاضعة لواليته أن يبلغوا دون تأخير السلطة الوطنية المختصة
عن أي حادث يقع على منشآتهم و يتسبب في التلوث أو يحتمل أن يتسبب فيه.
•

المساعدة المتبادلة في حاالت الطوارئ (المادة )18

فيما يتعلق بالتأهب واالستجابة والمساعدة في حالة حادث التلوث البحري ،يتعين على األطراف أن تنفذ ،مع ما يقتضيه
اختالف الحال ،بروتوكول المنع والطوارئ.
وفي حاالت الطوارئ ،يجوز للطرف الذي يطلب المساعدة أن يطلب المساعدة من األطراف األخرى ،إما مباشرة أو عن
طريق المركز اإلقليمي ،الذي يبذل قصارى جهده لتقديم المساعدة المطلوبة.

 1.1.3اإلطار القانوني الوطني
يجب أن ت تضمن قوانين ولوائح األطراف المتعاقدة األحكام ذات الصلة من االتفاقيات الدولية (العالمية واإلقليمية) التي هي
طرف فيها ،وتوفر بيئة عمل متينة ومألوفة وموحدة لجميع األطراف المعنية .ولذلك فإن القوانين واللوائح تحدد المتطلبات
المفروضة على األطراف المعنية بموجب االتفاقيات الدولية والمتطلبات المحددة التي قد تفرضها البلدان على األطراف
العاملة في المناطق الخاضعة لواليتها وال سيما فيما يتعلق بخطة الطوارئ للوحدات البحرية ومرافق معالجة النفط
والكيماويات .واألمر متروك للدولة الساحلية لوضع قواعد وأنظمة تتعلق باالستكشاف واالستغالل في البحار ،وال سيما لمنع
تلوث البيئة البحرية من هذه األنشطة والحد منه والسيطرة عليه.
األهم من ذلك أن القوانين واللوائح يجب أن تحدد المسؤوليات وأن تعين السلطات الوطنية المختصة المسؤولة عن:
• التأهب؛
• االستجابة العملية؛ و
• إدارة التعاون والمساعدة الدولية.
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ومن الشروط األساسية لضمان االستجابة الفورية والفعالة لحادث تلوث باستخدام المواردالذاتية و  /أو الموارد المقدمة من
خالل المساعدة الدولية ،إنشاء نظام وطني للتأهب واالستجابة .وتقتضي اتفاقية أوبرك وبروتوكول أوبرك  /هنس وبروتوكول
المنع والطوارئ الملحق باتفاقية برشلونة من األطراف تعزيز والحفاظ على نظام التأهب واالستجابة الذي ينشئ هياكل
التأهب واإلدارة واالستجابة المتاحة بسهولة قبل وقوع حادث التلوث.
ان أسس اإلجراءات التي تتخذها السلطات المسؤولة عن عمليات االستجابة والمسؤولين عن تقديم الدعم لها ،وال سيما فيما
يتعلق بالتعاون والمساعدة الدولية ،منصوص عليها في األحكام ذات الصلة من االتفاقيات الدولية ويجب إدراجها في القوانين
الوطنية و اللوائح ويجب أن تكون لدى هذه السلطات معرفة جيدة بتلك االتفاقيات والقوانين واألنظمة الوطنية.

1-2اإلطار المؤسسي الدولي
1.2.1المؤسسات الحكومية
1.2.1.1المؤسساتالمنتمية لمنظومةاألممالمتحدة
ا .برنامج األمم المتحدة للبيئة  /خطة عمل البحر األبيض المتوسط )(UNEP/MAP
تحدد اتفاقية برشلونة برنامج األمم المتحدة للبيئة بوصفه مسؤوال عن تنفيذ مهام األمانة.ولتحقيق هذه الغاية ،أنشئت تحت
إشراف برنامج األمم المتحدة للبيئة وحدة التنسيق بوصفها أمانة خطة عمل البحر المتوسط (خطة عمل البحر المتوسط) )
من برنامج األمم المتحدة للبيئةوهيتنظم وتعد اجتماعات األطراف المتعاقدة ،وتقدم تقارير منتظمة إلى األطراف المتعاقدة
بشأن تنفيذ االتفاقية والبروتوكوالت ،وتعد البرامج والميزانية ،ويشرف على عناصر برنامج األمم المتحدة للبيئة  /خطة عمل
البحر المتوسط (مراكز األنشطة اإلقليمية).
ومن مهام اجتماعات األطراف المتعاقدة أن تبقي قيد النظر تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها ،وبوجه خاص الموافقة على البرامج
والميزانية.

ب .المنظمة البحرية الدولية ()IMO
المنظمة البحرية الدولية هي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ،يشار اليها في قانون البحار بوصفها المنظمة الدولية
المختصة ،التي لها مهمة وضع قواعد ومعايير عالمية قابلة للتطبيق عالميا فيما يتعلق بالسالمة البحرية واألمن وحماية البيئة
البحرية .وقد تم وضع نظام تنظيمي عالمي يتألف من اتفاقيات وبروتوكوالت وأدلة ومبادئ توجيهية تشمل الوقاية من التلوث
الناجم عن السفن والحد منه ومكافحته ،بما في ذلك التأهب لحاالت التلوث البحري والتصدي لها ،فضال عن المسؤولية
والتعويض.
لجنة حماية البيئة البحرية ( )MEPCهي المنتدى الذي يتم فيه معالجة تلك القضايا.
وقد أسندت إلى المنظمة البحرية الدولية ،بوصفها الوكالة المشتركة بين الوكاالت" ،مؤتمر المفوضين للدول الساحلية لمنطقة
البحر األبيض المتوسط من أجل حماية البحر األبيض المتوسط" (برشلونة ،)1976 ،وهي مسؤولة عن إنشاء وتشغيل
عمليات.REMPEC
IMO/UNEP-REMPECج.
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تتولى المنظمة البحرية الدولية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة إدارة مركز  ،REMPECالذي أنشئ بموجب القرار  7الذي
اعتمده مؤتمر المفوضين للدول الساحلية لمنطقة البحر األبيض المتوسط بشأن حماية البحر األبيض المتوسط ،وتعرف أهداف
المركز ووظائفه األطراف في اتفاقية برشلونة.
تعقد االجتماعات العادية لألطراف في بروتوكول المنع والطوارئ باالقتران مع االجتماعات العادية لألطراف المتعاقدة في
اتفاقية برشلونة .و مهمة اجتماعات األطراف في هذا البروتوكول،هي خاصة ما يلي:
• دراسة ومناقشة التقارير الواردة من المركز بشأن تنفيذ البروتوكول؛
• صياغة واعتماد استراتيجيات وخطط عمل وبرامج لتنفيذ البروتوكول؛
• أن تبقي قيد المراجعة وأن تنظر في فعالية هذه االستراتيجيات وخطط العمل والبرامج ،مع ضرورة اعتماد أية
استراتيجيات وخطط عمل وبرامج جديدة ووضع تدابير لتحقيق ذلك؛ و
• القيام بوظائف أخرى قد تكون مناسبة لتنفيذ البروتوكول.
ويقوم المركز بصفة دورية (كل سنتين) بتنظيم اجتماع لمنسقي مركز .REMPECوتقوم اجتماعات مراكز االتصال التابعة
لمركز REMPECبدراسة ومناقشة تقارير المركز وصياغة واعتماد االستراتيجيات وخطط العمل والبرامج .وتقدم نتائج
هذه االجتماعات إلى اجتماع األطراف المتعاقدة للنظر فيها واعتمادها بصورة نهائية.
د .الوحدة المشتركة UNEP /OCHA
تستجيب الوحدة المشتركة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لحاالت الطوارئ البيئيةOCHA
عن طريق تنسيق الجهود الدولية وتعبئة الشركاء لمساعدة البلدان المتضررة التي تطلب المساعدة .ومن خالل إقران الخبرات
البيئية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشبكة االستجابة اإلنسانية التي ينسقها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،تضمن وحدة التفتيش
المشتركة نهجا متكامال في االستجابة لحاالت الطوارئ البيئية.
ويمكن أن تحدث حالة طوارئ بيئية بعد وقوع كارثة أو نزاع عندما تكون صحة اإلنسان وسبل عيشه مهددة وتتأثر على
نطاق كبير بسبب اصدار مواد خطرة أو بسبب إلحاق أضرار جسيمة بالنظام البيئي .وتشمل حاالت الطوارئ البيئية تسرب
النفط ،وإلقاء النفايات السامة ،وتلوث المياه الجوفية ،عندما تكون المخاطر البيئية حادة ويمكن أن تهدد الحياة.

1-2-1-2المؤسسات الحكومية الدولية التي ال تنتمي إلى منظومة األمم المتحدة
ا .صناديق IOPC
الصندوقانIOPCهما منظمتان حكوميتان دوليتان (صندوق عام  1992والصندوق التكميلي) تقدمان تعويضا عن األضرار
الناجمة عن التلوث النفطي الناجم عن انسكاب النفط المستمر من الناقالت.
وقد أنشئت صناديق  IOPCمن خالل بدء نفاذ:
• اتفاقية المسؤولية المدنية لعام )1992 CLC( 1992؛
• اتفاقية الصندوق لعام 1992؛ و
• بروتوكول الصندوق التكميلي لعام .2003
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وتمول صناديق  IOPCمن خالل المساهمات التي تدفعها الكيانات التي تتلقى أنواعا معينة من الزيوت المعدنية الثابتة عن
طريق النقل البحري .وتستند هذه المساهمات إلى كمية النفط المستلمة في السنة التقويمية ذات الصلة ،وتغطي المطالبات،
إلى جانب تكاليف إدارة الصناديق.
ويشترك صندوق عام  1992والصندوق التكميلي في أمانة مشتركة مقرها لندن .والمدير هو المسؤول اإلداري األول وهو
مسؤول عن اإلدارة العامة للصناديق .وبغية الوفاء بمتطلبات اتفاقية صندوق عام  1992وبروتوكول الصندوق التكميلي،
تجتمع هيئات إدارة صناديق الصندوق الدولي للوقاية من التلوث مرتين في السنة عادة .يتعين على الهيئات الرئاسية ،من بين
أمور أخرى ،أن تقدم تعليمات بشأن إدارة الصناديق إلى المدير واإلشراف على التنفيذ السليم لالتفاقيات وقراراتهاوالجمعية
هي الجهاز األعلى للصندوق ذي الصلة وتقرر الميزانية السنوية والمساهمات في المنظمة وتوافق على البيانات المالية.
ب .مركز تنسيق االستجابة الطارئة  ERCCالتابع للجنة األوروبية
االتحاد األوروبي هو طرف متعاقد في اتفاقية برشلونةوبروتوكوالتها.المفوضية األوروبية هي السلطة التنفيذية لالتحاد
األوروبي ،وداخلها المديرية العامة للحماية المدنية األوروبية وعمليات المعونة اإلنسانية ) (DG ECHOتطور وتنفذ
سياسات اللجنة بشأن المعونة اإلنسانية والحماية المدنية .تهدف آلية الحماية المدنية لالتحاد األوروبي ) (UCPMإلى تعزيز
التعاون بين االتحاد والدول األعضاء في مجال الحماية المدنية من أجل تحسين فعالية نظم الوقاية والتأهب واالستجابة
للكوارث الطبيعية والتيهي من صنع اإلنسان بما في ذلك التلوث البحري الحوادث .مركز تنسيق االستجابة للطوارئ
( )ERCCداخل DG ECHOهو مركز التشغيل  7/24ل.UCPM
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول  ERCCعلى
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en.
الوكالة األوروبية للسالمة البحرية ( )EMSAهي هيئة تابعة لالتحاد األوروبي .وتقدم الوكالة الخبرة الفنية والمساعدة
التنفيذية إلى المفوضية األوروبية  -آلية الحماية المدنية لالتحاد األوروبي  /المجلس األوروبي لإلغاثة من الكوارث ،والدول
األعضاء في االتحاد األوروبي ،فضال عن المساعدة التنفيذية للبلدان الثالثة التي تتقاسم حوض البحر اإلقليمي مع االتحاد
األوروبي في حاالت حوادث التلوث البحري .مزيد من المعلومات في ./http://www.emsa.europa.euأنشطة الوكالة
تركز على االستجابة للتلوث البحري الذيمصدر السفينة ،أوال التلوث النفطي ومن ثم التلوث بالمواد الخطرة والضارة.
وللمركز أيضا مهمةالرد على التلوث البحري الناجم عن منشآت النفط والغاز.

في حالة حدوث حالة طوارئ كبرى وبناء على طلب من البلد المتضرر ،تسهل  ERCCالتعاون في تدخالت المساعدة داخل
االتحاد األوروبي وخارجه .و توفر محطة واحدة للحماية المدنية وقدرات لالستجابة للتلوث البحري وخبرات عن طريق
 EMSAوفي حالة التلوث البحري على نطاق كبير ،من قبل الدول المشاركة في  28(UCPMدولة عضو في االتحاد
األوروبي ،واليوغوسالفية السابقة جمهورية مقدونيا أيسلندا ،الجبل األسود ،النرويج ،صربيا وتركيا) .تقدم ERCCالمساعدة
الحتياجات البلد المنكوب ،وتعمل كمركز تنسيق بين الدول المشاركة والبلد المتضرر وفريق الخبراء الميدانيين الموفدين.
ويجوز للبلد المتضرر أن يطلب المساعدة من خالل ، ERCCولكن يمكن أيضا طلب المساعدة عن طريق األمم المتحدة
ووكاالتها أو منظمة دولية ذات صلة.
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2.1.3المؤسسات غير الحكومية.
أITOPF.
االتحاد الدولي لتلوث أصحاب الناقالت المحدودة ( )ITOPFهي منظمة غير هادفة للربح تقدم مجموعة واسعة من الخدمات
التقنية أل عضائها (أصحاب الناقالت) أو الشركات الزميلة (مالك السفن اآلخرين) وشركات التأمين على التلوث النفطي
(نوادي  ،) I&Pالذين يمولون أنشطتها .ويشرف عليها مجلس إدارة دولي يمثل األعضاء والمنتسبين والمؤمنين في مجال
التأمين والضرائب .و ITOPFهو المصدر الرئيسي للصناعة البحرية لتقديم المشورة التقنية الموضوعية والخبرة
والمعلومات بشأن االستجابة الفعالة لتلوث مصدره السفن .وتستند مشورة المعهد إلى تقدير علمي لمصير وآثار الملوثات في
البيئة البحرية وتقييم عملي لخيارات االستجابة والمطالبات بالتعويض .ومنذ السبعينيات ،كان المعهد يقدم خدمات لالستجابة
لحاالت الطوارئ ألصحاب الناقالت (األعضاء) ،ومنذ عام  ،1999ونظرا للوعي المتزايد بالتلوث من السفن غير الناقالت،
تم تمديد هذه الخدمة رسميا إلى أصحاب األنواع األخرى من السفن الذين كانوا مؤهلين ليصبحوا شركاء ل .ITOPFوفي
اآلونة األخيرة ،فإن إمكانات تلويث المواد األخرى غير النفط ،وال سيما المواد الكيميائية ،وتطوير االتفاقيات الدولية التي
تخصها ،المثال( .علىسبيالتفاقية هنس،)HNSأدت إلى زيادة في الطلب على خبرة ITOPFفي هذه المجاالت.
ويجوز ل  ،ITOPFالتي تتمتع بمركز استشاري لدى المنظمة البحرية الدولية و مركز مراقب لدى صناديق  ،IOPCأن
تقدم خدماتها بناء على طلب الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية مثل الصناديق الدولية للتعويض عن التلوث النفطي
(.)IOPC
ب IOGP..و IPIECA
تكونت الرابطة العالمية لصناعة النفط والغاز للمسائل البيئية واالجتماعية )(IPIECAفي عام  1974عقب إطالق برنامج
األمم المتحدة للبيئة.UNEP
ال تستجيب IPIECAلحوادث التلوث  -وال تعمل واليتها إال كمنظمة عقد لصناعة النفط والغاز لتأسيس ممارسات جيدة.
وهي تتعاون أيضا مع منظمات منظومة األمم المتحدة مثل المنظمة البحرية الدولية IMOومركز REMPECللتشجيع على
القيام بأنشطة مشتركة دعما التفاقيات من قبيل.1990 OPRC
تطور IPIECAالممارسات الجيدة وتسهل منتديات الصناعة لتبادل المعارف المتعلقة بالتأهب لالنسكابات النفطية واالستجابة
لها .تعمل بالتعاون مع الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز ) (IOGPفي تطوير المواد اإلرشادية للتأهب واالستجابة للتلوث
المحتمل من المنشآت البحرية .تم تشكيل IOGPفي عام  1974وتعمل نيابة عن شركات التنقيب عن النفط والغاز في العالم
لتعزيز عمليات آمنة ومسؤولة ومستدامة.
تنبع أنشطة االستجابة لالنسكابات النفطية في المقام األول من عمل الفريق العامل المعني باالنسكابات النفطية التابع
ل .IPIECAوتهدف المجموعة منذ عام  1987إلى تحسين التأهب لالنسكابات النفطية واالستجابة لها في جميع أنحاء العالم
من خالل:
• تمكين الصناعة وشركائها من تحسين التأهب لالنسكابات النفطية واالستجابة لها في جميع أنحاء العالم؛
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• إعالم السياسةالعالمية وأصحاب المصلحة الخارجيينبشکل استباقي ومصداقية بشأن القضايا المتعلقة باالنسکاب
النفطي؛ و
• الرصد والتقييم (وعند الضرورة) االستجابة للتطورات المتعلقة باالنسكاب النفطي.
استمر مشروع الصناعة المشتركة لالستجابة لالنسكابات النفطية ( )OSR-JIPفي الفترة  ،2016-2012وقد تم إعداده لتنفيذ
فرص التعلم فيما يتعلق بالتأهب لالنسكابات النفطية واالستجابة لها في أعقاب حادث المراقبة الجيدة لعام  2010في خليج
المكسيك .وكجزء من هذا الجهد ،أنتجت هذه المبادرة أكثر من  20دليال عن الممارسات الجيدة ،وهي متاحة بحرية .تقوم
هذه األدلة بتحديث واستبدال سلسلة تقارير تسرب النفط  IPIECAالراسخة .وتغطي األدلة الموضوعات التي تنطبق على
نطاق واسع على كل من االستكشاف واإلنتاج ،فضال عن أنشطة الشحن والنقل.
جCEFI/ICE.
المجلس األوروبي للصناعات الكيميائية ( )CEFICهو منتدى الصناعة الكيميائية في أوروبا .وتعتبر CEFICشريكا ملتزما
لصانعي السياسات في االتحاد األوروبي ،وتسهل الحوار مع الصناعة وتقاسم خبرتها الواسعة .وهو يمثل اآلالف من الشركات
الكيميائية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في أوروبا.
وفي إطار برنامج الرعاية المسؤولة ،أنشأت الصناعة الكيميائية األوروبية برنامجا تعاونيا يسمى "التدخل في حاالت
الطوارئ الكيميائية"  ، ICEيهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من آثار الحوادث التي قد تحدث أثناء نقل المواد الكيميائية .وفي
كل بلد أوروبي ،يسعى إلى إيجاد إطار لتقديم المساعدة بطريقة فعالة:
• االستفادة من مخططات االستجابة للطوارئ الخاصة بشركات المواد الكيميائية الفردية؛
• االستفادة من مخططات االستجابةلحاالت الطوارئ القائمة  -المحلية واإلقليمية والمواد المرتبطة بها (الكلور ،إيزوسيانات،
أكسيد اإلثيلين ،الخ )
• التعاون مع السلطات الوطنية من خالل االتحاد الوطني الكيميائي؛
• تعزيز المساعدة المتبادلة داخالالتحادالوطنيللكيماويات.

وال ينطبق كل مخطط من برامج  ICEالوطنية إال على حوادث التوزيع (أي الحوادث التي تقع خارج مواقع التصنيع) ،وهي
رسمية في بروتوكول بين االتحاد الوطني للصناعة الكيميائية والسلطات الوطنية المختصة.
وفيما يتعلق بحادث التلوث البحري ، CEFICأنشأ مركز التوثيق والبحوث والتجارب بشأن التلوث العرضي للمياه
()CEDREو EMSAشبكة MAR-ICEفي عام  ،2008لتقديم المعلومات ومشورة الخبراء بشأن المواد الكيميائية التي
تنطوي على حاالت طوارئ بحرية .الخدمة متاحة لإلدارات الوطنية  7/24عبر نقاط اتصال مخصصة في  CEDREو
.EMSA

ج .االتحاد الدولي لإلصالح ()ISU
غالبية المنقذين المحترفين أعضاء في االتحاد الدولي لإلنقاذ ( .)ISUوتمثل هذه المنظمة نحو  60شركة إنقاذ من  35بلدا
مختلفا حول العالم .وباإلضافة إلى ذلك ،العضوية المنتسبة في  ISUمفتوحة لجميع المنظمات والمهنيين الذين لديهم مصلحة
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في اإلنقاذ ،بما في ذلكالنوادي I&Pوغيرها من شركات التأمين البحري ،وشركات المحاماة والموانئ ومنظمات االستجابة
الوطنية ومالكي السفن والمديرين والسلطات المحلية الساحلية والمنظمات البيئية المتخصصين في التنظيف.
ويتمثل أحد األهداف الرئيسية لالتحاد في تعزيز فهم أوسع لمساهمة صناعة اإلنقاذ في حماية البيئة واستعادة الممتلكات.
شركات اإلنقاذ لديها قاطرات ومعدات اإلنقاذ األخرى في عدد من الموانئ والمناطق المختلفة في جميع أنحاء العالم وبعض
الشركات لديها قاطرات اإلنقاذ المتمركزة في مواقع استراتيجية مختلفة .ويحتفظ بقاطرات اإلنقاذ في محطات اإلنقاذ في
بعض الدول الساحلية نتيجة لترتيبات بين أصحابها ومصالح تجارية أخرى أو السلطات في تلك الدول
د.الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف ()IACS
هي مكرسة للسفن اآلمنة والبحار النظيفة ،وتسهم إسهاما فريدا في السالمة البحرية والتنظيم من خالل الدعم التقني والتحقق
من االمتثال والبحث والتطوير .أكثر من  ٪90من حمولة البضائع في العالم يغطيها تصميم التصنيف والبناء وقوعد ومعايير
االمتثال مدى الحياة التي وضعتها االثني عشر جمعية األعضاء في.IACS
والغرض من جمعية التصنيف هو تقديم خدمات التصنيف والمساعدة القانونية للصناعة البحرية والهيئات التنظيمية فيما يتعلق
بالسالمة البحرية ومنع التلوث ،استنادا إلى تراكم المعارف والتكنولوجيا البحرية.
والهدف من تصنيف السفن هو التحقق من القوة الهيكلية وصحةاألجزاء األساسية من بدن السفينة وملحقاتها ،وموثوقية
ووظائف أنظمة الدفع والتوجيه وتوليد الطاقة والسمات األخرى واألنظمة المساعدة التي تم بناؤها السفينة من أجل الحفاظ
على الخدمات األساسية على متنها  .وتهدف جمعيات التصنيف إلى تحقيق هذا الهدف من خالل وضع وتطبيق قواعدها
الخاصة والتحقق من االمتثال للوائح القانونية الدولية و  /أو الوطنية نيابة عن إدارات العلم.

 1-3آليات المساعدة وترتيبات الصناعة
 .1.3.1آليات المساعدة
في سياق هذه اآللية التوجيهية للمساعدة ،تعني اآللية المنشأة داخل المنظمات  /المؤسسات الحكومية الدولية  /الحكومية الدولية
(منظمات األمم المتحدة والمنظمات غير التابعة لألمم المتحدة) وفقا للوالية الممنوحة لها بموجب االتفاقيات الدولية (العالمية
أو اإلقليمية) أو قرارات الدول األعضاء .وهذا يثير مسائل المسؤولية والدور المحددين لهذه المنظمات  /المؤسسات وعالقة
الدول المتضررة بهذه المنظمات  /المؤسسات؛ والعالقات فيما بينها خصوصا عندما يتعلق األمر بتنسيق المساعدة الدولية
في حالة وقوع حادث تلوث ذي حجم كبير.
(تقدم العالقة من خالل مخططين في نهاية الجزء األول)
أ.دور REMPEC
إحدى المهام الرئيسية للمركز ،المستمدة من واليته هي "تقديم المساعدة إلى الدول الساحلية في منطقة البحر األبيض المتوسط
التي تطلب ،في حاالت الطوارئ ،طلب المساعدة من األطراف األخرى في بروتوكول المنع والطوارئ أو عندما ال تكون
هناك إمكانيات للمساعدة داخل المنطقة ،في الحصول على المساعدة من خارج المنطقة ".
ويمكن ألي طرف يتأثر بالتلوث البحري أن يطلب مساعدة المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري من
خالل قناة االتصال الرسمية أو من خالل تقرير التلوث (المرفق الثاني  1 -والمرفق الثاني .)2 -ويمكن أن تشمل المساعدة
المقدمة من المركز ما يلي:
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تقديم المشورة والمعلومات التقنية والخبرة (الدور االستشاري والتيسير)
•

المساعدة عن بعد

• تقديم المعلومات والمشورة المطلوبة ،عن طريق الهاتف أو وسائل االتصال األخرى ،بشأن الجوانب العملية والتقنية
واإلدارية والقانونية لالستجابة للتلوث (مثل االستجابة للنفط واالستجابة ،)HNSونموذج التنبؤ ،واالستجابة للحياة البرية
المتضررة ،وما إلى ذلك؛
• تقديم المساعدة في االتصال مع مختلف المحاورين نيابة عن الدولة (الدول) المعنية؛
• تقديم المشورة بشأن مصادر المعلومات غير المتاحة في المركز؛ و
• نظام المعلومات اإلقليمي
أعد مركز REMPECويحافظ على نظام معلومات إقليمي) (RISيتألف من أدلة وقوائم جرد؛ واألدلة العملية والوثائق
التقنية ،التي تستكمل بأدوات نظام دعم القرارات ،بما في ذلك النظام المتكامل لمعلومات دعم القرارات البحرية (MIDSIS-
 ،)TROCSونظام دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة النفايات ،ونظام المعلومات الجغرافية المتكامل لمنطقة البحر المتوسط
بشأن تقييم مخاطر التلوث البحري واالستجابة لها (.)MEDGIS- MAR
•

المساعدة في الموقع

 توفير مشورة الخبراء بشأن موقع الحادث عن طريق إيفاد موظفي مركز REMPECأو عن طريق تعبئة وحدة المساعدةالمتوسطية)( (MAUالمرفق األول .)5 -
وقررت األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة ،في اجتماعها المنعقد فيأكتوبر  ،1993إنشاء وحدة مساعدة متوسطية لمكافحة
التلوث البحري العرضي الذي ينظمه مركز REMPECوبناء على طلب طرف متعاقد سينشط في حدود ميزانيته و  /أو
الموارد المالية التي يمكن أن تعبئها.
وفي وقت كتابة هذا الدليل ،كانتوحدة المساعدة المتوسطية تتألف من:
• مركز التوثيق والبحوث والتجارب بشأن التلوث العرضي للمياه ،ومقره بريست ،فرنسا
• االتحاد الوطني للصناعات الكيماوية ،ومقره في ميالنو ،إيطاليا
•المعهد العالي لحماية البيئة والبحوث ،ومقره روما ،إيطاليا (إيسبرا)؛
• مؤسسة إنذار البحر ،ومقرها في بروكسل ،بلجيكا (سي أالرم) ،التي تتعاون مع مركز ريمبيك لالستجابة لحوادث الحياة
البرية المتضررة بالنفط في منطقة البحر األبيض المتوسط؛
• الشبكة العملية للبحر األبيض المتوسط للنظام العالمي لرصد المحيطات (مونغوس).
تنسيق المساعدة اإلقليمية (دور التنسيق)
في سياق حادث تلوث ذي حجم كبير ،يتفاوت نوع المساعدة المقدمة (المشورة والخبرة والقوى العاملة والمعدات والدعم
المالي وما إلى ذلك) فضال عن المصادر (المنظمات الثنائية والدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية
والقطاع الخاص والشركات ،واألفراد ،وما إلى ذلك) .وتسهم هذه المساعدة في عملية االستجابة ،حيث أن الخبرة والمعدات
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والقوى العاملة مطلوبة ،في جملة أمور ،للقيام بعمليات تنظيف على امتداد الشاطئ الممتد ،وحماية مواقع مختلفة ،واستعادة
النفط في البحر (الذي يتطلب معدات ثقيلة ووسائل باهظة الثمن ) ،الخ.
غير أن التعبئة الضخمة يمكن أن تخلق أيضا صعوبات ولبسا بسبب تعقيد إدارة التنسيق المتعدد الجنسيات والمتعدد المنظمات،
وبسبب كمية المعلومات التي تقدمها المصادر المختلفة التي تتطلب سياسة منهجية لفحص المعلومات ونشرها .ومن ثم ،فمن
األهمية بمكان أن ينشئ في مرحلة مبكرة من الحادث إجراء تنسيق من أجل تفادي ازدواجية الجهود وزيادة فعالية المساعدة
الدولية.

في ظروف استثنائية جدا (حادث كبير ،ال أطراف مسؤولة مباشرة ،والعروض الدولية من المساعدات من جميع أنحاء العالم)
ريمبيك سوف تلعب دورا مركزيا هاما كآلية المقاصة بين الطرف الذي يواجه االنسكاب والعروض الدولية للمساعدة من
أجل تجنب وازدواجية الوسائل وعدم كفاية عروض المساعدة؛ واإلسهام في تنسيق جيد لتعبئة الموارد والتعجيل بإيصالها.

ا .دور المنظمة البحرية الدوليةIMO
في حالة الطوارئ ،ستدعم المنظمة البحرية الدولية مركز ريمبيك في االضطالع بدورها ومسؤوليتها ،وستيسر تقديم المساعدة
التقنية والمشورة فضال عن تحديد مصادر التمويل المؤقت.
ب .دور برنامج األمم المتحدة للبيئة  /مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةUNEP/OCHA
في حاالت الطوارئ البيئية ،سيقوم برنامج األمم المتحدة للبيئة  /مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتنسيق الجهود الدولية وتعبئة
الشركاء لمساعدة البلدان المتضررة التي تطلب المساعدة .وفي حاالت وقوع حادث تلوث بحري ،عند وقوع كارثة أو نزاع
أو عمل إرهابي ،فإن صحة اإلنسان والبيئة (النظام اإليكولوجي البحري الحساس) مهددان ويتأثران على نطاق واسع بطلب
المس اعدة من برنامج األمم المتحدة للبيئة  /مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .وسيتعاون برنامج األمم المتحدة للبيئة  /مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية والمنظمة البحرية الدولية ومركز ريمبيك وينسقان جهودهما لتفادي االزدواجية.

ج .دور المديرية العامة للشؤون اإلنسانية ،ومركز تنسيق االستجابة لحاالت الطوارئ (ُ)ERCC
االتحاد األوروبي طرف متعاقد في اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها .مثل األطراف األخرى على االتحاد األوروبيأن يبذل
قصارى جهده لتقديم المساعدة إلى األطراف عند الطلب .ولهذا الغرض ،رشح االتحاد األوروبي السلطات المختصة في
االتحاد األوروبي للمساعدة المتبادلة :وهي الهيئة التي تعمل داخل اإلدارة العامة للشؤون اإلنسانية و .EMSA
في حالة الطوارئ ،تعمل اللجنة ،من خالل  ،ERCCكمركز لجمع المعلومات وتعميمها بين الدول األعضاء وتيسير عروض
المساعدة وتعزيز االتساق في التصدي للكوارث خارج االتحاد.
والمركز ERCCهو جهة االتصال الرئيسية لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها من أجل:
( )1طلب المساعدة من موارد وخدمات EMSA
( )2تفعيل  - UCPMتمديد طلب المساعدة لجميع الدول المشاركة في UCPMفي حالة ظروف استثنائية و  /أو تلوث على
نطاق واسع.
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خدمات مساعدة EMSAالرئيسية هي:
التجهيزات :
• شبكة سفن االستجابة لالنسكابات النفطية االحتياطية الموزعة على طول الساحل األوروبي والمجهزة بأنواع مختلفة من
ترتيبات معدات مكافحة النفط بما في ذلك أنظمة رش المشتتات؛
• خدمة صيانةالمعدات التي توفر مخزونات من معدات االستجابة للتلوث البحري( معدات استجابة عالية السعة مثل
الكاشطات ،ووحدات التخزين العائمة ،وغيرها و االشخاص المؤهلين للعمل عليها)
المعلومات:
• شبكة البحر النظيفة التي هي خدمة القمر الصناعي لرصد تسربالنفطوالكشفعنالسفنومراقبةالخدمة
• خدمة معلومات مار-سيس( MAR-ICEالتدخل البحري في حاالت الطوارئ الكيميائية) التي توفر معلومات الخبراء
والمشورة في حالة االنسكابات الكيميائية في البحر؛
• قاعدة بيانات مار-سيس MAR-ICEلصحائف المعلومات الكيميائية البحرية الخاصة بمواد محددة؛
المساعدة من خالل تفعيل :UCPM
 مساعدة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي التي ليست طرفا في اتفاقية برشلونة الموارد التي سبق االلتزام بها من الدول األعضاء (الوحدات النمطية) والخبراء :في وقت كتابة الدليل تم تسجيلوحدتين للتلوث البحري:
فريق االستجابة للحوادث البحرية إلطفاء الحرائق على متن السفن أو مرافق المناولة من هولندا؛فريق االستجابة لتنظيف السواحل والمدربين باإلضافة إلى معدات الوقاية ل  50شخصا من السويد. فرق الخبراء لدعم التقييم وتسهيل التنسيق في الموقع.ويطلب من الطرف المتعاقد المتضرر تقديم المساعدة من وكالة حماية البيئة البحرية (إمسا )EMSAلتعبئة معدات االستجابة
للتلوث البحري (سفن االستجابة ومعدات االستجابة للتلوث) ولتوفير خدمات المعلومات من خالل ERCCأو من خالل النظام
المشترك لالتصاالت والمعلومات في حاالت الطوارئ (سيسيس .) CECISوعند استالم الطلب من إحدى الدول ،ستجمع
وكالة حماية البيئة البحرية بيانات من "المقاول (مزوداالستجابة)" باستخدام شبكة معدات االستجابة االحتياطية للتلوث،
وستبلغ الدولة الطالبة بتوافر المعدات في المنطقة ،ووقت التعبئة ،التعريفات (أسعار اإليجار الثابتة) .واستنادا إلى المعلومات،
تقرر الدولة الطالبة أي معدات لتعبئة وقبول عرض المساعدة .سوف تسهل EMSAتوقيع عقد االستجابة للحوادث بين الدولة
الطالبة

ومقاول

"مقدم

الطلب"

(للحصول

علىالمزيد

من

.)http://www.emsa.europa.eu/operations/pollution-response-services.html

التفاصيل،

راجع
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في حالة التلوث البحري على نطاق واسع و للحصول على المساعدة يجب أن يرسل الطلب إلى ERCCمن قبل الطرف
المتعاقد المتضرر إما مباشرة أو من خالل مركز ريمبيك .في هذه الحالة سوف يقع تفعيل UCPMمن قبل  .ERCCوسيجري
توسيع نطاق طلب المساعدة ليشمل جميع الدول المشاركة في  28( UCPMدولة عضوا في االتحاد األوروبي ،وجمهورية
مقدونيا اليوغوسالفي ة السابقة ،وأيسلندا ،والجبل األسود ،والنرويج ،وصربيا ،وتركيا) .وسيسهل ERCCتنسيق المساعدة
المقدمة من الدول المشاركة في  ، UCPMمما يكفل استجابة أوروبية متماسكة أثناء حاالت الطوارئو يساعد على الحد من
االزدواجية غير الضرورية والمكلفة في الجهود.ويجب أن يدمج تنسيق المساعدة المقدم من االتحاد األوروبي إدماجات اما
مع التنسيق الشامل الذي توفره المنظمة الدولية  /اإلقليمية ذات الصلة (المنظمة البحرية الدولية  /برنامج األمم المتحدة للبيئة
(ريمبيك)) وأن يحترم دورها القيادي.
 ERCCهو نقطة االتصال لجميع االتصاالت الرسمية وطلبات المساعدة :مساعدة EMSAللتلوث البحري في حاالت حادث
التلوث البحري؛ ومساعدة االتحاد األوروبي في حالة التلوث البحري على نطاق واسع.
د .دور آليات دعم تمويل األمم المتحدة
وفي ظروف استثنائية ،يستطيع البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تيسير وتنسيق الحصول على دعم التمويل
الطوعي من البلدان (مثل تسرب النفط اللبناني في عام .)2006

1-3-2الترتيبات الصناعة
ا .شركة تأمين المسؤولية
عادة ما يتم تغطية التزامات الطرف الثالث من مالك السفينة من قبل جمعيات التأمين المتبادل تسمى نوادي الحماية والتعويض
(نوادي  )I&Pلمالكي السفن .ويغطي نادي  I&Pفقط المسؤوليات القانونية لمالك السفينة بمعنى الضرر أو التعويض الذي
يكون المالك ملزما قانونا بدفعه لآلخرين .ويحق لمالكي السفن الحد من مسؤوليتهم بموجب مختلف االتفاقيات الدولية (مثل
اتفاقية عام  CLC 1992أو اتفاقية بنكر لعام  ،2001أو اتفاقية اتفاقية )LLMCأو القانون الوطني .وكثيرا ما يقتصر غطاء
التأمين عمليا على مبلغ القيد المطبق على السفينة.
ب .فيدرالية ITOPF
يتم استدعاء ITOPFمن قبل مالك السفينة أوناديه  I&Pفي كل حالة تقريبا من حاالت التلوث من أي حجم والتي تنطوي
على النفط أو  .HNSولدى الفدرالية خبرة وتجربة في الجوانب العملية لالستجابة والتنظيف ،وفي تقييم مدى معقولية
اإلجراءات التي يتعين اتخاذها .وبالتالي ،فهي قادرة على إسداء المشورة لنادي I&Pوصاحب السفينة على نوع ومدى التلوث
و ما هو األثر المرجح في ظل سيناريوهات مختلفة وما يجب القيام به لتخفيف أو منع آثاره .وهذه النصيحة متاحة أيضا
للدولة الساحلية ،إذا طلبت ذلك ،وسوف يساعد التعاون بين الدولة الساحلية و ITOPFعلى ترتيب وتنسيق االستجابة في
مجال التلوث.
إذا كان التلوث النفطي يؤثر على دولة طرف في اتفاقية صندوق عام  ،1992وإذا كان التلوث مدرجا في إطار الصندوق،
فإن هناك أيضا تعاونا وثيقا بين نوادي الحماية والتعويض المعنية وصناديق اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ وعادة ما يمتد
هذا التعاون إلى تعيين خبراء تقنيين مشتركين ،بما في ذلك خبراء من الفيدرالية .ITOPF
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ج.المستوى  2والمستوى  3من شركات االستجابة لالنسكابات النفطية
أنشئت شركات مختلفة لالستجابة لالنسكابات لضمان إيفاد أفراد متخصصين ومعدات استجابة سريعة على الصعيد اإلقليمي
أو العالمي .في حين أن هذه الشركات يتم التعاقد معها بشكل عام من قبل القطاع الخاص ،إال أنها يمكن أن تستأجر من قبل

القطاع العام ،وفي بعض الحاالت حتى إدارة وصيانة معدات االستجابة المملوكة للحكومة (الملحق الثاني  3 -دليل الشركات
التي تقدم خدمات في البحر األبيض المتوسط في حاالت الطوارئ) .
د( CEFIC,ICE .الصناعة الكيميائية)
وفي إطار برنامج الرعاية المسؤولة ،تقوم الصناعة الكيميائية ،في حالة وقوع حادث ،بتوفير المعلومات والمساعدة العملية،
وعند الضرورة والممكن ،للمعدات المناسبة للسلطات المختصة في حاالت الطوارئ من أجل التقليل إلى أدنى حد من أي آثار
ضارة .وستقدم شبكة  MAR-ICEمعلومات ومشورة الخبراء بشأن المواد الكيميائية الموجودة في حاالت الطوارئ البحرية.
وتتوفر هذه الخدمة على مدار  24ساعة في اليوم  7 /أيام في األسبوع عن طريق نقطة اتصال مخصصة في سيدر يمكن
الوصول إليها من قبل اإلدارات البحرية الوطنية ذات الصلة .لمزيد من التفاصيل استشارة الموقع  EMSAعلى
.http://www.emsa.europa.eu/chemical-spill-response/mar-ice-network.html
وبالنسبة للحوادث على اليابسة ،تقدم شركات الكيماويات مساعدة ICEو اعتمادا على قدراتها ومواردها ،يمكنها تقديم ثالثة
مستويات من التدخل :المستوى  - 1معلومات عن المنتج عن بعد والمشورة العامة عن طريق الهاتف أو الفاكس .المستوى
 - 2المشورة من خبير الشركة في مكان الحادث .المستوى  - 3تقديم المساعدة لألفراد  /المعدات في مكان الحادث .وينطبق
هذا االلتزام أوال على المنتجات المصنعة من قبل الشركة نفسها ،وعادة ما يتم إدراجها في مخطط االستجابة للطوارئ للتوزيع
الخاص بالشركة .إذا كان مورد المنتج غير معروف أو ال يمكن االتصال به ،قد تقدم بعض الشركات المساعدة على أساس
ترتيب مسبق مع مخطط ICEالوطني .ومع ذلك ،في مثل هذه الحالة ،ال يتم تنفيذ التدخالت من المستوى  2والمستوى  3على
حساب سالمة مرافقها الخاصة.
الوثيقة الرئيسية في البروتوكول بين السلطات الوطنية المختصة والصناعات الكيميائية (التي يمثلها االتحاد الكيميائي الوطني)
هي قائمة الشركات المشاركة.
ه .االتحاد الدولي لإلنقاذ
يحتفظ بقاطرات اإلنقاذ في محطات اإلنقاذ في بعض الدول الساحلية نتيجة لترتيبات بين أصحابها ومصالح تجارية أخرى أو
السلطات في هذه الدول .فبعض الشركات لديها القدرة على حشد المعدات ،إما من مواردها الخاصة أو من أماكن أخرى ،إلى
جانب موظفين من الخبراء في مهلة قصيرة جدا.

الفصل  2الوضع الراهن
 2-1الوضع الراهن في بلدان البحر األبيض المتوسط فيما يتعلق بمنع التلوث البحري والتأهب والتصدي له
 2-1-1النظم الوطنية للوقاية والتأهب واالستجابة لجميع األطراف المتعاقدة في بروتوكول المنع والطوارئ
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منذ إنشائه قدم مركز ريمبيك مساعدته في مجال تطوير النظم الوطنية للتأهب للتصدي للتلوث البحري والتصدي له ،إلى
السلطات الوطنية المختصة في ألبانيا والجزائر وكرواتيا وقبرص ومصر وإسرائيل ولبنان وليبيا ومالطة والجبل األسود ،
والمغرب ،وسلوفينيا ،والجمهورية العربية السورية ،وتونس ،وتركيا.
ويوجد حاليا في الدول الساحلية المتوسطية  18نظاما وطنيا لالستعداد واالستجابة ،بما في ذلك خطط طوارئ وطنية تنفيذية
(ألبانيا والجزائر وكرواتيا وقبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا ومالطة وموناكو والجبل األسود والمغرب
وسلوفينيا وإسبانيا ،والجمهورية العربية السورية ،وتونس ،وتركيا).
واستنادا إلى المعلومات ا لمقدمة ،يحتفظ مركز ريمبيك بمالمح قطرية لكل طرف في اتفاقية برشلونة التي تشمل على وجه
الخصوص ما يلي:
• حالة النظام الوطني للتأهب واالستجابة؛
• حالة التصديق على االتفاقيات ذات الصلة؛
• قائمة جهات االتصال للسلطات الوطنية المختصة؛
• الخبرة والموارد المتاحة للمساعدة الدولية

ويبدو من البيانات القطرية أن هناك في المنطقة ما يلي:
• البلدان ذات النظام الوطني المتطور بما في ذلك موارد المكافحة ؛
• البلدان التي لديها خطة طوارئ وطنية ولكن بموارد محدودة؛
• البلدان التي لديها نظام وطني يتطلب تحسينا وبموارد محدودة جدا؛
• البلدان التي لديها نظام وطني ال يزال قيد اإلعداد وبموارد محدودة للغاية.

وبالنظر إلى المستويات المختلفة لقدرات االستجابة المتاحة في المنطقة ،سيلزم التعاون والمساعدة الدوليين عددا من بلدان
البحر األبيض المتوسط حتى في حاالت التلوث المتوسط الحجم( .المرفق األول )3 -
 2-1-2االتفاقات دون اإلقليمية والثنائية
باإلضافة إلى مساعدة الدول الساحلية الفردية في تطوير نظمها الوطنية ،ووفقا لواليتها،يساعدREMPECالدواللساحلية التي
تطلب ذلك ،في إعداد وتطوير اتفاقات تنفيذية ثنائية ومتعددة األطراف بين البلدان المتجاورة .وشارك ريمبيك أيضا منذ عام
 1992في تطوير نظم دون إقليمية للتأهب واالستجابة لحاالت التلوث البحري الرئيسية .وتؤدي هذه الترتيبات دون اإلقليمية
للمساعدة المتبادلة في حاالت الطوارئ البحرية الملوثة إلى زيادة كبيرة في قدرات التصدي لحوادث االنسكاب في كل بلد
على حدة ،من خالل توفير آلية لتجميع الموارد واالشتراك في عمليات االستجابة.
• االتفاقات دون اإلقليمية:
 جنوب شرق البحر األبيض المتوسط (قبرص ومصر وإسرائيل) وقعت في  9جوان  ،1995ولم تدخل حيز النفاذ بعد
 أدرياتيك (كرواتيا وإيطاليا وسلوفينيا) وقعت في  9ديسمبر  ،2005ولم تدخل حيز النفاذ بعد
 جنوب غرب البحر األبيض المتوسط (الجزائر والمغرب وتونس) وقعتفي 20جوان  2005ودخل حيز النفاذ في  11ماي
.2011
( RAMOGEPOL فرنسا ،إيطاليا ،موناكو) المنقحة لعام 2012
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• االتفاقيات الثنائية:
• دخلت خطة ليون (فرنسا وإسبانيا) حيز النفاذ في  22تموز  /يوليه 2002

 2-2حوادث التلوث ومختلف أنواع الحاالت
ال يوجد حادثان للتلوث البحري متطابقان ،ومن ثم فإن إجراءات االستجابة تختلف تبعا لمصدر التلوث ونوع الملوثات المعنية
وحجم التلوث ومكان التلوث وأسباب التلوث وعدد البلدان المتضررة.
 2-2-1مصادر التلوث
تتناول اتفاقية المنظمة البحرية الدولية مسألة التلوث من السفن فيما يتعلق بالوقاية والتأهب واالستجابة والمسؤولية والتعويض.
ومن واجب دول العلم أن تكفل امتثال السفن التي ترفع علمها لمتطلبات تلك االتفاقيات .ويضع هذا النظام القانوني إطارا تقوم
فيه السلطات الوطنية الم ختصة ببدء وتنظيم إجراءات االستجابة بما في ذلك طلب المساعدة الدولية .وينبغي تغطية تكاليف
المساعدة الدولية بنظامي المسؤولية والتعويض..
وتنظم األنشطة البحرية والموانئ البحرية ومرافق النفط والمناولة الكيميائية أساسا بموجب القوانين واللوائح الوطنية .ومن
ضمن هذا اإلطار القانوني الوطني ،الذي يتطلب من المشغلين وضع خطة للطوارئ والتأمين ضد المسؤولية ،وأن السلطات
الوطنية المختصة ستشرع وتنظم إجراءات االستجابة بما في ذلك طلب المساعدة الدولية .وبالنسبة لألنشطة البحرية ،والموانئ
البحرية ،ومرافق النفط والمناولة الكيميائية ،ال توجد نظم تعويضية وتعويضية مماثلة لتلك التي تحددها السفن .ولذلك ،يتعين
على السلطات الوطنية المختصة أن تفرض على المشغلين شرط أن يكون قد وضع مسبقا معدات مكافحة وترتيب لزيادة
قدراتهم على االستجابة وأن يكون لديهم تأمين أو ضمان مالي لتغطية عملية االستجابة بما في ذلكالمساعدة الدولية وتكلفة
األضرار التي قد تسببها.
في كثير من انسكابات النفط ،بمكن تحديد مصدر النفط بشكل واضح .ومع ذلك ،وفي بعض الحاالت ،قد ال يكون مصدر
النفط المسكوب واضحا ،مع تحديد عدد من المصادر المحتملة .وتدعو الممارسة الجيدة إلى أخذ عينات من النفط المسكوب
والنفط من المصادر المحتملة (مثل خزانات السفن ومساحات اآلالت ،والمحطات الطرفية ،والمصادر األخرى القائمة على
الشاطئ) في أقرب وقت ممكن عمليا .يجب التعامل مع العينات بشكل مناسب وتخزينها ووضع عالمات عليها لضمان أنه في
جميع األوقات يمكن إثبات وجود سلسلة حراسة واضحة في المحكمة .يجب اتباع اإلجراءات الصحيحة ألخذ العينات وتخزين
العينات.
 2.2.2نوع الملوثات
نوع الملوثات ،النفط (البضائع ،المخبأ) ( HNSالبضائع ،شكل حزمة) يمكن من تحديد نوع المساعدة المطلوبة من حيث
الخبرة ومعدات االستجابة وكذلك لمن إرسال طلب المساعدة .وإذا كان من السهل بالنسبة للنفط التعرف على الحاجة إلى
موارد االستجابة ،بالنسبة إلى النظام المنسق لألغراض الصحية فإنه من األصعب بكثير عندما يتم نقل العديد من منتجات
 HNSعلى متن سفينة وال تتوفر المعلومات عن المنتجات على الفور.
 2.2.3نوع اإلصدار
قد يؤ دي حادث التلوث إلى إفراغ فوري للنفط أو المواد الخطرة والضارة أو في إطالق مستمر ،مثل التسرب المستمر من
الخزان التالف من ناقلة أو انفجار على الوحدة البحرية.
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 2.2.4حجم التلوث
أصبحت االستجابة المتدرجة مفهوما عمليا مقبوال على نطاق واسع يوفر تصنيفا مناسبا لمستويات االستجابة .ويمكن أيضا
إدراج االستجابة المتدرجة في متطلبات المعدات والتأهب العملي للسفن والمنشآت البحرية ومرافق معالجة النفط التي تعمل
في إطار الوالية القضائية لدولة ما .وتستند نظم االستجابة المتدرجة إلى المفهوم القائل بأن االستجابة لالنسكابات يمكن
تصنيفها إلى المستويات الثالثة التالية:
• المستوى  - 1القدرة على التأهب واالستجابة لالنسكابات الصغيرة في نطاق مرفق فردي أو سلطة الميناء التي يمكن تخفيفها
من الموارد المتاحة محليا.
• المستوى  - 2القدرة على التأهب واالستجابة لالنسكابات المتوسطة التي تتطلب معدات وموارد من الموظفين تتجاوز تلك
المتاحة محليا (المستوى  .)1وبالنسبة الستجابة المستوى  ،2يمكن أن تأتي المساعدة من عدد من الكيانات خارج المنطقة
الجغرافية المباشرة ،بما في ذلك الموارد الوطنية ،وإذا لم تتوفر الموارد الوطنية من المساعدة الدولية.
• المستوى  - 3القدر ة على التأهب واالستجابة لالنسكابات الرئيسية ،بما في ذلك تلك ذات األهمية الوطنية أو الدولية ،التي
تتطلب تعبئة الموارد الوطنية والدولية.
وفي ظروف استثنائية تتعرض فيها صحة البشر وسبل عيشهم والبيئة للخطر والتهديد على مستوى كبير بعد وقوع كارثة
أو نزاع أو عمل إرهابي ،فإن تعبئة المساعدة من خالل آليات مساعدة دولية مكرسة (برنامج األمم المتحدة للبيئة مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،آلية الحماية المدنية  ) UCPM/قد تكون مطلوبة.
بعض البلدان ليس لديها معدات أو قدرة على االستجابة لالنسكابات النفطية من المستوى  ،2كما أن قلة من البلدان لديها موارد
من المستوى  .3وعلى الرغم من أنه يوصى عموما بأن تكفل البلدان أن تكون معدات وقدرات االستجابة من المستوى  1في
الموقع أو متاحة على الفور ،هناك فهم بأن موارد المستوى  ،2وإذا لزم األمر ،المستوى " 3تتالي" بمرور الوقت .كما ينبغي
التخطيط لدمج الموارد اإلضافية التي قد تكون ضرورية ،ومعالجتها في خطط الطوارئ المتعلقة باالنسكابات النفطية.
عالوة على ذلك ،فإن قدرات االستجابة المطلوبة على مدى االنسكاب النفطي ستختلف ،مما يدعو إلى تعبئة وتسريح المعدات
واألفراد على النحو الذي تمليه المتطلبات المتغيرة لالنسكاب .ويمكن تخفيض آثار االستجابة وتكاليفها إلى حد كبير عن
طريق التعبئة السريعة واالستخدام الفعال للموارد وتسريح الموارد التي لم تعد هناك حاجة إليها .ومن أفضل الممارسات
للمخططين ومنظمات االستجابة أن يكون لديهم تحيز نحو استجابة استباقية في المراحل المبكرة من االنسكاب ،خاصة عندما
ال يمكن تحقيق مدى االنسكاب بالكامل .واالستجابة المبكرة تكون أكثر فعالية من االستجابة في وقت الحق (أي تأمين مصدر
االنسكاب ،أو سحب سفينة قبل ذلك ،وما إلى ذلك) .ويتعين على المخططين والمستجيبين تعبئة الموارد في وقت مبكر حيث
أنه من األفضل تقليص الموارد إذا لم تكن هناك حاجة إليها أكثر من أن تفقد فرصة للتخفيف من االنسكاب في وقت مبكر من
االستجابة لفرص الموارد.
 2-2-5مكان التلوث
يحدد مكان االنسكاب مع نوع الملوثات المعنية استراتيجية االستجابة ونوع المعدات المضادة.
معدات االستجابة لالنسكابات هي ،في معظمها ،متخصصة جدا وتتوافق أنواع المعدات المحددة مع خيارات استجابة محددة.
وتتطلب مكافحة االنسكاب الكبير في البحر معدات استجابة عالية السعة مثل سفن القفز بالمحيطات والطائرات البعيدة المدى
الجوية والمراقبة الجوية ومعدات الحد من االنتشار وما إلى ذلككما أن تزويد هذه المعدات باألفراد األكفاء لتشغيلها أمر
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محدود  .القدرة على نقل هذه المعدات المتخصصة والموظفين بسرعة في منطقة االنسكاب ،وعملية النقل واإلمداد الالزمة
لنقلها لمسافات طويلة سيكون حاسما والتأثير على خيارات االستجابة  /االستراتيجية.
تتوافر معدات متخصص ة وغير متخصصة لمكافحة التلوث بالقرب من الساحل وعلى الشاطئ داخل المنطقة وخارجها و
توجد مخزونات من المعدات جنبا إلى جنب مع الموظفين المدربين والخبراء في تنظيف الشاطئ :فهي تنتمي إلى الحكومات
أو صناعات النفط أو الصناعة الكيميائية أو القطاع الخاص (المصنعين والمستجيبين) ،ويمكن تعبئتها بسهولة.
تختلف قدرات االستجابة المطلوبة خالل فترة االنسكاب ،التي تطالب بتعبئة وتسريح المعدات واألفراد على النحو الذي تمليه
المتطلبات المتغيرة لالنسكاب .قد يحدث االنسكاب في البحر العالي وينتقل إلى الشاطئ.ويمكن أن يحدث الحادث في مناطق
الميناء التي تشمل مرافق السفن أو النفط أو المناولة الكيميائية وتهدد صحة اإلنسان والبيئة المباشرة فيتطلب اتخاذ إجراءات
محددة.

 2-2-6طبيعة حادث التلوث (أسباب التلوث)
سبب التلوث مهم خصوصا عندما يتعلق األمر بالنظر في االستجابة المبكرة في حالة تأريض السفينة ،االصطدام ،فشل
المحرك ،االنفجار وما إلى ذلك .ولكن األهم من ذلك بكثير عندما يكون السبب في التلوث هو التخريب والهجوم اإلرهابي،
أو نزاع .وفي مثل هذه الحاالت ،ال توجد آليات للمسؤولية والتعويض يمكن تفعيلها لتغطية تكاليف عمليات االستجابة
واألضرار االقتصادية والبيئية .وكما حدث في الماضي ،يتم االتصال بآليات المساعدة ،وتساعد المنظمة البحرية الدولية
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري في تيسير تعبئة الدعم المالي
والمساعدة التقنية من خالل آليات التمويل التابعة لألمم المتحدة والتبرعات المقدمة من الدول بما في ذلك االتحاد األوروبي.
 -2-2.7عدد البلدان المتضررة
في حالة تأثر أو احتمال تأثر أكثر من بلد واحد ،وفي حالة عدم وجود اتفاق ثنائي أو شبه إقليمي ،تتعاون البلدان المتضررة
وتنسق تعبئة معدات االستجابة ونشرها ،وتتفق على من سيتولى القيادة وتتحمل المسؤولية الشاملة عن جميع القرارات
واإلجراءات المتخذة لمكافحة التلوث وتنسيق عمليات االستجابة المشتركة .واالفتراض هو أن السلطة التنفيذية للبلد ستضطلع
بالدور القيادي في المنطقة التي وقع فيها حادث التلوث البحري والتي تتأثر مباشرة .وعندما ينتقل الجزء الرئيسي من
االنسكاب من منطقة مسؤولية البلد المتأثرة في البداية إلى منطقة مسؤولية بلد مجاور ،ينبغي للبلدان أن توافق على نقل الدور
القيادي من األول إلى اآلخر.
وما لم يتم إبرام اتفاق بشأن الترتيبات المالية التي تحكم إجراءات األطراف في التعامل مع حوادث التلوث البحري على أساس
ثنائي أو متعدد األطراف قبل وقوع حادث التلوث ،تتحمل األطراف تكاليف إجراءات كل منها .وإذا قام أحد األطراف باتخاذ
اإلجراءات بناء على طلب صريح من طرف آخر ،يقوم الطرف الطالب بتسديد تكاليف إجراءاته إلى الطرف المعاون .وإذا
اتخذ أحد األطراف إجراء بشأن مبادرته لحماية مصالحه الخاصة ،فإن ذلك الطرف سيتحمل تكاليف عمله.
.
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 2.3أنواع مختلفة من نظم االستجابة الوطنية عندما يتعلق األمر بمن هو المسؤول عن عمليات االستجابة
من سيقوم بأعمال االستجابة التشغيلية لحادث التلوث البحري؟
االستجابات الفعالة لحوادث التلوث البحري الرئيسية هي عمليات معقدة تتطلب االندماج السلس للموارد المادية والعمليات
التشغيلية وموظفي العديد من المنظمات المختلفة (العامة والخاصة  /الوطنية والدولية) ،تحت قيادة فريق مؤهل لقيادة
االستجابة .ويتحقق هذا التكامل من خالل إنشاء وتشغيل هيكل (هياكل) قيادية لالستجابة التشغيلية التي ستدعمها هياكل إدارية
تتعامل بوجه خاص مع التعاون والمساعدة الدولية .ويجب أن يكون نظام إدارة االستجابة هذا مرنا بما فيه الكفاية للتوسع
بسرعة أو التعاقد على إدارة االنسكاب على نحو فعال طوال مجمل االستجابة .وبالنسبة لنظام إدارة الحوادث لتسهيل تكامل
وتنسيق موارد االستجابة الحكومية والصناعية والمساعدة على ضمان االستجابة األكثر فعالية ،يجب أن يرتبط ممثلو
األطراف المسؤولة والمهتمة بهياكل القيادة واإلدارة ومهامهم المحددة بوضوح بين مختلف الكيانات.
اعتمدت معظم البلدان مبدأ "الملوث يدفع" حيث يتعين على الطرف المسؤول عن االنسكاب أن يمول أنشطة االستجابة إلى
أقصى حد من مسؤوليته القانونية.وقد اشترت بعض األطراف المتعاقدة المعدات وحافظت عليها؛ وتم تدريب الموظفين على
استخدام معدات االستجابة لالنسكابات ،في حين أن آخرين لديهم موارد وخبرة محدودة .وتعتبر حوادث التلوث البحري الهامة
حدثا غير متكرر وتكاليف معدات االستجابة مكلفة بالنسبة للسلطة الوطنية.
بموجب اتفاقية OPRCلعام  ،1990ينبغي أن تكفل الدولة ،إما بصورة فردية أو عن طريق اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف
وبالتعاون مع صناعات النفط  HNS /والنقل البحري وصناعات النقل البحري وسلطات الموانئ والكيانات األخرى ذات
الصلة ،توافرمعداتاالستجابةلتسرب النفط  .HNS/و احدى طرق ضمان توافر معدات االستجابة المالئمة هي أن تطلب
الدول من مشغلي الوحدات البحرية والمشغلين المكلفين بمرافق النفط أو المناولة الكيميائية أن يحافظوا على الحد األدنى من
المعدات المخزنة مسبقا بما يتناسب مع المخاطر التي تنطوي عليها وأن يكون لديهم ترتيبات لتعبئة إضافية بما في ذلك
الموارد من الخارج .وينبغي وضع معايير الستعادة النفط أو القدرة على االحتواء ،واستعادة القدرة على تخزين النفط،
والجداول الزمنية لالستجابة.
ينبغي التمييز بوضوح بين الحاالت التي سيوفر فيها الطرف المسؤول أغلبية موارد االستجابة ،والموارد التي تحتاج إلى
تكملة هذه الموارد بمعدات وموظفين حكوميين ،بما في ذلك تلك التي يتم تعبئتها من خالل المساعدة الدولية.
وسيعتمد إلى حد كبير مدى قدرة السلطات الوطنية المختصة على إدارة عمليات االستجابة وقيادتها على مصدر التلوث
(السفن والوحدات البحرية أو مرافق المناولة) ونوع الملوثات (النفط أو المواد الكيميائية) وحجم التلوث (صغيرة أو متوسطة
أو كبيرة) ،ومكان التلوث (في البحر أو على الشاطئ أو كليهما ،ومنطقة الميناء) ،وسبب التلوث (هناك طرف مسؤول أو ال
يوجد طرف مسؤول) ،وعدد البلدان المتضررة .ولذلك ،عندما يتعلق األمر بمن سيكون مسؤوال عن االضطالع بعمليات
االستجابة ،يمكن تحديد ثالثة أنواع من نظم االستجابة الوطنية:
• الحكومة مسؤولة تماما عن عمليات االستجابة؛
• يقوم الطرف المسؤول تحت الرقابة العامة واإلشراف من السلطة الحكومية بعمليات االستجابة؛
• الجمع بين النظامين وفقا للظروف.
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 1.2.3.بالنسبة للتلوث البحري الناجم عن السفن
من واجب ال سفينة بموجب اتفاقية ماربول أن تكون لديها خطة طوارئ للتلوث البحري على متن السفن .بيد أنه ال توجد
التزامات على مالك السفينة بأن يكون لديه معدات وترتيبات مسبقة لتعبئة معدات إضافيةولذلك ،قد يؤدي ذلك إلى أن يكون
البلد ذو نظام االستجابة المتطور مسؤوال تماما عن عملية االستجابة.
وعندما يكون لدى البلد نظام استجابة متطور ،بما في ذلك مكافحة المعدات واألفراد المدربين ،فمن الشائع أن يكون مسؤوال
عن عمليات االستجابة وممارسة القيادة الكاملة لعمليات االستجابة ،حتى عندما يطلب من الملوث اتخاذ تدابير استجابة
محددة.غير أنه في البلدان ذات القدرات المحدودة على االستجابة أو بسبب سياستها الوطنية ،سيطلب من مالك السفينة اتخاذ
تدابير استجابة تهدف إلى ضبط التلوث والحد منه ومكافحته في حدود مسؤوليته .وفي هذه الحالة ،توفر السلطة الوطنية
المختصة ،وهيكل القيادة ،اإلشراف لضمان أن مالك السفينة  /ممثليها ينفذون االستجابة على النحو المالئم وينسقون أنشطة
كل الجهات المعنية الد اعمة للوكاالت الحكومية .وعلى أية حال ،يجب على السلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن عمليات
االستجابة إمداد الجهات التي تنفذ تدابير االستجابة ،بنسخة من خطة الطوارئ الوطنية ،مع اإلشارة إلى السياسة الوطنية
والتأكيد على توقعات الحكومة.
من المفهوم عموما أنه بموجب معظم عقود التأمين وبموجب المبادئ العامة للعديد من أنظمة قانون التأمين ،على الرغم من
أن مالك السفينة مؤمن عليه ،يجب على مالك السفينة أن يعمل كشخص حصيف بدون تأمين .ولذلك ،ينبغي لمالك السفينة أن
يتصرف في حدود قدراته بغية تقليل المخاطر المحتملة إلى أدنى حد ممكن .وغالبا ما يطلق على بند عقد التأمين الذي يكرس
هذا المبدأ شرط "المقاضاة والعمل" .يجب على مالك السفينة أال يتصرف بطريقة تزيد من المخاطر التي اكتسبها المؤمن.لذلك،
تتوقع الدول الساحلية أن يتعاون مالك السفينة في االتفاق على أي تدابير تود الدولة الساحلية وضعها موضع التنفيذ ،مما يؤدي
إلى تقليل المخاطر إلى أدنى حد ومكافحة التلوث ،مما يقلل بالتالي من المسؤولية النهائية التي يتحملها مالك السفينة .وعلى
أية حال ،مهما كان ردها ومساعدتها على تنظيف السفينة ،يكون مالك السفينة قادرا على حشد الموارد ،والمشورة والخدمات
التقنية من خالل شركة التأمين التابع لها .عمليا ،عادة ما يكون المؤمن مشاركا عن كثب.

 2.2.3بالنسبة لحوادث التلوث البحري الناشئة عن الوحدات البحرية أو منشآت معالجة النفط والكيماويات على الشاطئ
وفقا لخطة الطوارئ التي يتعين تنسيقها مع النظام الوطني ،يتعين على المشغلين اتخاذ تدابير فورية لالستجابة لنشر معدات
مكافحة محملة مسبقا كان ينبغي أن يطلب منهم االحتفاظ بها ،وعند االقتضاء ،تعبئة موارد إضافية (بما في ذلك من
الخارج)وفقا للترتيبات الموجودة مسبقا .وفي اللحظة التي تتولى فيها السلطات الوطنية المختصة القيادة الكاملة لعمليات
االستجابة العملية تكون مسؤولة مباشرة عن جزء من عمليات االستجابة يتم االتفاق عليها وفقا للظروف.
تتطلب منشآت إنتاج واستكشاف النفط في الخارج اهتماما خاصا نظرا الحتمال ضياع كميات كبيرة من النفط على مدى فترة
طويلة من الوقت في الحاالت التي ال يمكن فيها تأمين مصدر االنسكاب فورا .قد تطلب السلطات الوطنية أن يقوم مالك أو
مشغل منشأة إنتاج أو استكشاف في الخارج بوضع خطة منفصلة لمراقبة المصدر أو قسم من خطة الطوارئ الخاصة بالتلوث
النفطي يصف فيها كيف سيتحكم المالك أو المشغل في المصدر أو انفجار البئر أو أي خسارة أخرى في البئر .وعلى وجه
الخصوص ،ينبغي لخطة مراقبة المصدر أن تحدد مصادر معدات تحديد السد واالحتواء والموارد المرتبطة بها (المركبات
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التي تعمل عن بعد وأنظمة التطبيقات المشتتة تحت سطح البحر  -عند االقتضاء ،ومعدات إزالة الحطام ،وما إلى ذلك) ،فضال
عن إجراءات تعبئة المعدات ونشرها.
والنهج التعاوني مع الصناعات النفطية العاملة في مجال اختصاص البلد هو عنصر أساسي في إنشاء واستدامة نظام فعال
لالستجابة .ودور الحكومة هو وضع اإلطار القانوني والتنظيمي لهذه العالقة .وأيا كانت العالقة القائمة ،ينبغي تحديد أدوار
الحكومة والصنا عة بوضوح .ومن الضروري أن تتوافق خطط الطوارئ الخاصة بالصناعة مع اللوائح الوطنية والخطة
الوطنية للطوارئ .وفي بعض الواليات القضائية ،ستكون الحكومة هي الجهة المستجيبة األولى ،بينما في حاالت أخرى ،قد
يطلب من صاحب المرفق التشريع أن يستجيب تحت اإلشراف واإلشراف العامين لسلطة االستجابة الحكومية ذات الصلة.

 .3.2.3في حالة التلوث الرئيسي
قد يقوم الملوث (الطرف المسؤول) بتعبئة معدات االستجابة من الخارج .وسيكون من الضروري أن تكفل السلطات ذات
الصلة (الهيكل اإلداري للتعامل مع المساعدة الدولية) ،بالتعاون مع هيكل القيادة ،ما يلي:
• أن تكون موارد مكافحة الملوث التي ينوي الملوث أن يجلبها في البلد مطابقة الستراتيجية االستجابة الوطنية والقيود
المفروضة على استخدام تقنيات االستجابة المختارة استنادا إلى موقع االنسكاب والظروف البيئية وقربها من المناطق
الحساسة (موافقة وشروط استخدام المواد المشتتة ،والحرق في الموقع) ،والتخلص من النفايات ومعالجتها؛
• تطبق اإلجراءات المتوقعة لطلبات المساعدة الدولية فيما يتعلق بالجمارك والهجرة على وجه الخصوص ،للتعجيل
باستيراد الموارد الدولية.
وينبغي أن تحدد خطة الطوارئ الوطنية أساليب االستجابة التي ينبغي استخدامها وفي أي ظروف.
قد ينطوي الحادث الذي يمس عددا من البلدان على موارد حكومية كبيرة من مختلف البلدان ،وينبغي الحرص على ضمان
تفادي ازدواجية الجهود والموارد والنفقات ،بغية تعظيم فرصة التعويض ،وعند تقديم المطالبات في وقت الحق للدفع إلى
مالك السفينة  /شركة التأمين و  /أو صندوق عام  .1992ويمكن أيضا حشد مقاولي االستجابة الدولية لمواصلة تكملة الفريق
التكتيكي في الموقع (انظر الرسم البياني  1في نهاية الجزء األول).
 2.3.4في ظروف استثنائية
في ظروف استثنائية ،عند وقوع كارثة أو نزاع أو عمل إرهابي ،فإن صحة اإلنسان والبيئة مهددة وتتأثر على نطاق واسع
بمساعدة آليات المساعدة ( .)UNEP/OCHA, UCPM/ERCCوستتعاون آليات المساعدة والمنظمة البحرية الدولية
 IMOوالمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري وتنسيق جهودهما لتفادي االزدواجية .وسيعمل المركز
اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري REMPECبوصفه آلية مقاصة لتفادي ازدواجية الوسائل وعدم كفاية
عروض المساعدة ،وكفالة التنسيق الجيد لتعبئة الموارد بالتعاون مع آليات المساعدة .وتحقيقا لهذه الغاية ،يمكن إعارة
الموظفين إلى مركز ريمبيك للمساعدة في تنفيذ هذه المهمة (انظر الرسم البياني  2في نهاية الجزء األول).
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 2-4الموارد المتاحة للمساعدة الدولية في منطقة البحر األبيض المتوسط
يمكن إيجاد موارد مختلفة من أجل االستجابة لالنسكابات التي يمكن استخدامها عند دعوة طرف متعاقد إلى تقديم المساعدة
الدولية إلى بروتوكول المنع والطوارئ في منطقة البحر األبيض المتوسط .ويسعى مركز ريمبيك لجمع جميع المعلومات
ذات الصلة بهذه الموارد ونشرها على األطراف المتعاقدة.
ومن خالل شبكة مراكز االتصال الوطنية التابعة لها ،يمكن للمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري
الحصول على المعلومات المتعلقة بالمعدات المملوكة للحكومة أو التي تسيطر عليها في كل طرف متعاقد ،وكذلك على الخبرة
التي يمكن أن يقدمها كل بلد في حالة الطوارئ .ويمكن االطالع على المعلومات المتعلقة بمراكز الخبرة الوطنية في المالمح
القطرية على الموقع الشبكي للمركز (.)http://www.rempec.org/country.asp
يتم نشر معلومات عن معدات االستجابة والسفن وغيرها من الموارد المتاحة من القطاع الخاص (المقاولون المتخصصون
في االستجابة لالنسكابات ،شركات اإلنقاذ ،إلخ) في دليل الشركات التي تقدم خدمات في منطقة البحر المتوسط في حالة
الطوارئ ( ،)RISB3وهي جزء ب  3-من نظام المعلومات اإلقليمي (المرفق األول .)3 -
ويمكن االطالع على نظام المعلومات الجغرافية المتكامل لمنطقة البحر األبيض المتوسط بشأن تقييم مخاطر التلوث البحري
واالستجابة لها ( ،)MEDGIS-MARالذي يتضمن معلومات من بينها معلومات عن موارد االستجابة ،على الموقع الشبكي
للمركز (http://www.rempec.org/tools.asp؟ = theName&theIDS=2_250أدوات و.)daChk = 1
 2.5اإلرشادات الحالية
 .1.2.5المبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية IMO
وضعت المنظمة البحرية الدولية عددا من األدلة والمبادئ التوجيهية واألدوات التي تغطي جوانب كثيرة من التأهب
واالستجابة والتعاون في مجال التلوث البحري .وتشمل تلك التي لها أهمية خاصة ما يلي:
• دليل التلوث النفطي:
 القسم األول  -الوقاية (طبعة )2011 القسم الثاني  -التخطيط للطوارئ (التحديث الذي سينشر في عام )2017 القسم الثالث  -اإلنقاذ (طبعة )1997 القسم الرابع  -مكافحة االنسكابات النفطية (طبعة )2005 القسم الخامس  -الجوانب اإلدارية الستجابة التلوث النفطي (طبعة )2009 القسم السادس  -المبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية بشأن أخذ عينات من السوائل النفطية وتحديدها (طبعة)1998
• دليل تقييم مخاطر االنسكاب النفطي وتقييم االستجابة لالستجابة (طبعة )2010
• وثيقة توجيهية بشأن تنفيذ نظام إدارة الحوادث (( )IMSطبعة )2012
• المبادئ التوجيهية لتطوير خطط الطوارئ للتلوث البحري على متن السفن (طبعة )2010
• دليل التلوث الكيميائي:CP
 القسم  - 1ترتيبات تقييم المشاكل واالستجابة (طبعة )1999 -القسم  - 2البحث واالسترداد للسلع المعلبة المفقودة في البحر (طبعة )2007
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 القسم  - 3الجوانب القانونية واإلدارية لحوادث ( HNSطبعة )2015• مبادئ توجيهية بشأن العروض الدولية للمساعدة في االستجابة لحادث تلوث نفطي بحري (طبعة )2016
• المبادئ التوجيهية لإلبالغ عن الحوادث التي تنطوي على بضائع خطرة أو مواد ضارة و  /أو ملوثات بحرية (قرار المنظمة
البحرية الدولية  )20( 851المعدل بموجب قرار لجنة حماية البيئة البحرية ))MEPC.138 (53
• مبادئ توجيهية لوضع خطط طوارئ للتلوث البحري على متن السفن من أجل النفط و  /أو المواد السائلة الضارة (القرار
ميبك))MEPC.85 (44
• مبادئ توجيهية لتيسير االستجابة لحادث تلوث (قرار المنظمة البحرية الدولية ))A.983 (24
وتنظر اللجنة الفرعية المعنية بمنع التلوث واالستجابة له في المنظمة البحرية الدولية في إعداد مواد إرشادية جديدة وتحديث
المواد الموجودة.
ويقدم قسم التأهب واالستجابة للتلوث في الموقع الشبكي للمنظمة البحرية الدولية أيضا معلومات مفيدة كثيرة عن جميع جوانب
التأهب

واالستجابة

والتعاون

في

مجال

التلوث

البحري

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionResponse/Pages/Default.aspx
 2.2.5إرشادات ريمبيك REMPEC
وعلى مر السنين ،وضع مركز ريمبيك عددا من المبادئ التوجيهية بشأن التأهب واالستجابة للنفط و ،HNSبما في ذلك
المبادئ التوجيهية والمبادئ التالية التي اعتمدتها األطراف المتعاقدة ،والتي تم استنساخها [بصيغتها المعدلة واعتمادها من
قبل االجتماع العادي العشرين لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة  ،تيرانا 22-18 ،ديسمبر  ،]2017في المرفق األول -
.4
• مبادئ توجيهية للتعاون في مكافحة تلوث النفط البحري في البحر األبيض المتوسط (اعتمده في  11سبتمبر  1987في
االجتماع العادي الخامس لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة)؛
• المبادئ و التوجيهان المتعلقة بالتعاون والمساعدة المتبادلة التي تتضمن المبادئ و التوجيهات وقوائم المراجعة التالية (التي
اعتمدها االجتماع السابع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة في  11أكتوبر :)1991
المبادئ و التوجيهات المتعلقة بدور ومسؤوليات الخبراء الذين أوفدهم المركز في بعثات ،بناء على طلب دولة في حالة
الطوارئ ،وواجبات والتزامات الدول تجاههم؛
 oالمبادئ والتوجيهات المتعلقة بإرسال المعدات واستقبالها وإعادتها في حالة عملية المساعدة الدولية؛
 oالمبادئ و التوجيهات المتعلقة بالترتيبات واإلجراءات التشغيلية التي يمکن تطبيقها في حالة العملية المشترکة.
 oالتحقق من قائمة اإلجراءات الواجب اتباعها واألشخاص الذين سيتم االتصال بهم في حالة الطوارئ.
 oمراجعة قائمة األحكام المؤسسيةالرئيسية التي تهدف إلی تيسير المساعدة المتبادلة في حالة وقوع حادث کبير للتلوث
البحري ينبغي إدراجها في خطط الطوارئ الوطنية.
• المبادئ التوجيهية المتعلقة بتبادل ضباط االتصال بين األطراف المتعاقدة في حالة عمليات االستجابة التي تشمل عدة واليات
(التي اعتمدها االجتماع العادي التاسع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة بين  5و  8جوان )1995؛
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• المبادئ التوجيهية المتعلقة بالترتيبات التي يمكن اتخاذها بهدف ضمان االتصال بين السلطات الحكومية واألطراف المهتمة
األخرى (الذي اعتمده االجتماع العادي التاسع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة في الفترة من  5إلى  8جوان .)1995
الفصل  : 3العالقات والتعاون والمساعدة المتبادلة في حاالت الطوارئ والتلوث البحري
يتناول هذا الفصل العالقة بني األطرافالمشاركة في حادث ويقدم سيناريوهات مختلفة لطلبات وعروض المساعدة.
3-1األطراف التي ستشارك فيها
 1.1.3حكومة (حكومات) البلد أو البلدان المتضررة
عندما تواجه الدولة الساحلية حالة طوارئ تتعلق بالتلوث البحري ،ينبغي لها أن تنظر في حقوقها وواجباتها الدولية فضال
عن إطارها القانوني والمؤسسي الوطني.
وينبغي لسلطة الدولة الساحلية المختصة المسؤولة عن إجراءات االستجابة أن تركز اهتمامها على استجابتها الخاصة لحالة
التلوث البحري ،وقد يطرح سؤال واحد هو المدى الذي يمكن أن تتخذ فيه الدولة الساحلية إجراءات ضد رغبات الربان أو
األطراف األخرى الذين لديهم مصالح في السفينة أو البضائع .ومن الناحية المثالية ،ستنظر الدولة الساحلية في موقف القانون
الدولي بشأن التدخل باال قتران مع إعداد خطتها للطوارئ قبل نشوء حالة التلوث البحري ،وسن تشريعات أو تضع أحكاما
مرضية أخرى التخاذ الخطوات المناسبة عند نشوء حالة طوارئ .ويتمثل أحد الخيارات لتدخل دولة ساحلية في شرط قبول
خدمات اإلنقاذ أو تقديمها ،أو حتى القيام بها بنفسها.
ينبغي أن يحقق التعاون بين ربان السفينة والدولة الساحلية كل ما هو ضروري ،بإعتبار أن مهمة الدولة الساحلية المتمثلة في
تنسيق وترتيب جميع إجراءات التصدي والتدابير المتعلقة بالتلوث في إطار خطة الطوارئ الخاصة بها يجب أال تعوقها
مصالح السفينة أو البضائع .وينطبق نفس الشيء على مشغل منصة خارجية أو مشغل منشأة معالجة نفطية  /كيميائية.

 2.1.3مصالح السفينة
ا .مالك السفينة
قد تكون هناك مصالح ملكية متنوعة في سفينة .وأهم تلك التي تواجهها دولة ساحلية في حالة طوارئ تلوث بحري هي :مالك
السفينة ،ومستأجر الرحلة  /الرحلة  /السفينة ،والمدير أو المشغل (في قوانين ISMتعني "الشركة" مالك السفينة أو أي سفينة
أخرى منظمة أو شخصا مثل المدير أو مستأجر السفينة ،الذي يتولى مسؤولية تشغيل السفينة من مالك السفينة والذين وافقوا
على تحمل هذه المسؤولية و تولي جميع الواجبات والمسؤوليات التي يفرضها القانون) .وفي بعض الحاالت ،يمكن أن تكون
السفينة مملوكة ألكثر من كيان واحد في أسهم متساوية أو غير متكافئة .وفي مثل هذه الحاالت ،عادة ما يكون هناك اتفاق بين
المالك المختلفين بأن أحدهم سيتخذ قرارات تنفيذية نيابة عنهم جميعا ،وال تصبح الملكية المشتركة ذات أهمية خاصة إال عند
طلب استرداد التعويضات.
وما لم يكن هناك مستأجر أو مدير ل لسفينة ،يكون مالك السفينة عادة الكيان المسؤول عن تشغيل السفينة ،ويكون صاحب
السفينة هو ممثل مالك السفينة لهذا الغرض ،على األقل إلى أن يتم االتصال المباشر بين الدولة الساحلية ومالك السفينة.
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الشاغل األول لمالك السفينة في حالة طوارئ تلوث بحري هو الحفاظ على السفينة وجميع األحياء على متنها جنبا إلى جنب
مع أكبر قدر ممكن من البضائع .ولذلك ،فإن شواغله ستتمثل في حماية مصلحته الخاصة في السفينة بقدر تأثير المواد الملوثة
التي قد تكون قد انسكبت أو قد تهدد باالنسكابفي البحر أو الساحل .ألنه يمكن أن يكون مسؤوال عن دفع تعويض عن التلوث
الناجم .يمكن أن يتصل مالك السفينة ،إما من خالل ربان السفينة أو  /مباشرة من مكتبه من خالل شخص يعينه ( ISMالقسم
 ،)4مع جميع المعنيين مباشرة بموقف السفينة في حالة الطوارئ.
ويتوقف التزام مالك السفينة في اتخاذ تدابير التصدي للتلوث وتدابير التنظيف على قانون الدولة التي يحدث فيها التلوث.
ب .سيد السفينة
وهو المسؤول عن سالمة السفينة ،والبضائع وجميع الموظفين على متنها ،ويجب أن يكون كذلكو يسعى ما في وسعه لتحقيق
ذلك حال وقوع الحادث الذي أدى إلى حالة الطوارئ.
والسيد هو عادة الشخص المسؤول عن تقديم إخطار إلى أقرب دولة ساحلية للحدث الذي أدى إلى التلوث البحري .هو في
معظم النظم القانونية  ،إن لم يكن كلها ،وكيل مالك السفينة في المالحة وإدارة السفينة .وعندما تكون البضاعة في خطر ،فإنه
يعتبر عادة وكيل مالك البضاعة في حال اتخاذ أي إجراء لحفظ البضاعة .ولذلك قد تتعامل الدول الساحلية مع السيد على
أساسأن كلمته ستلزم مالك السفينة عندما يتعلق األمر بأمن السفينة والشحن و ال يكون مالكوها على اتصال بالدولة الساحلية.
السيد قادر على التوصل إلى اتفاق مع المنقذ مباشرة .و هو مؤهل ليرسل المكالمات استغاثة حسب االقتضاء بعد وقوع
الحادث ،و يدعو خصيصا لسحابات إذا كان هذا هو ما يحتاج إليه .يحاول سيد في كثير من األحيان أن يكون على اتصال
مباشر مع مكتب مالك السفينة بمجرد ظهور حالة الطوارئ.ويجب أن تكون حماية البيئة البحرية ،بعد األرواح البشرية،
شاغال رئيسيا له في جميع الحاالت التي تنشأ ،وينبغي أال تتداخل الضغوط االقتصادية وغيرها من الضغوط على السيد في
أي وقت مع القرارات التي يجب أن يتخذها في هذا الصدد.
ج .الشخص المعين على الشاطئ(DPAقانون ISMالجزء :)4
ويشترط قانون  ISMأن يكون لدى الشركة شخص معينعلى الشاطئ لديه إمكانية الوصول المباشر إلى أعلى مستوى من
اإلدارة لضمان التشغيل اآلمن لكل سفينة وتوفير صلة بين الشركة واألشخاص الموجودين على متنها .ينبغي أن تشمل
مسؤولية وسلطة الشخص المعني أو األشخاص رصد الجوانب المتعلقة بالسالمة ومنع التلوث في تشغيل كل سفينة وضمان
تطبيق الموارد الكافية والدعم القائم على الشاطئ ،حسب االقتضاء
د .مالك البضائع
قد ال يكون من السهل تحديد من يملك البضائع ،على الرغم من أن سلسلة من التحقيق سوف تبدأ مع شاحن اسمه في بوليصة
الشحن ،والتي سيتم االحتفاظ بنسخة منها على متن السفينة من قبل السيد .تميل البضائع السائبة من المواد الكيميائية الحادة
إلى أن تكون مملوكة من قبل كيان واحد ،أو ربما من قبل عدد قليل من الكيانات المختلفة .ومن ناحية أخرى ،يرجح أن تكون
بضائع حموالت  HNSالمعلبة مملوكة لمجموعة أكبر من الكيانات المختلفة.
وال يكون مالك البضائع الفردي مسؤوال عادة عن تعويض أي شخص يعاني من أضرار تلحق بالتلوث ،وبالتأكيد ال يوجد
أي نظام قانوني دولي ينص على مسؤولية صاحب البضاعة عن هذا الضرر.
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وال يحمل مالك البضاعة عادة مكانة بارزة في حالة طوارئ التلوث البحري .وإذا كان مالك البضاعة مستخدما نهائيا لنوع
البضائع المعنية ،فقد يكون لديه موظفون فنيون على دراية بالخصائص السلوكية للبضاعة ،وهو ما يشكل دائما تقريبا مصدر
طوارئ التلوث البحري .ولذلك ،قد يكون مالك البضاعة شخصا قد توجه إليه الدولة الساحلية أو حتى مالك السفينة المشورة
بشأن الحمولة وكيفية التعامل معها في حالة الطوارئ .وإذا كان مالك البضاعة شركة تجارية ال تستخدم البضاعة نفسها ،فمن
غير المرجح أن تكون هذه الخبرة التقنية متاحة من هذا المصدر ،وقد يتعين السعي إليها من جهة تصنيع الشحنة أو من هيئة
صناعية.

ه.التأمين :نوادي ITOPF ،I&P
يمكن أن تكون تكاليف العمل للتعامل مع التلوث أو التهديد بالتلوث قابلة لالسترداد على أساس التزامات الطرف الثالث
القانونية مع مالك السفينة ،من حيث ينبعث التلوث  /يهدد باالنتشار .ويجب أن يتم تأمين هذه االلتزامات .تدخل السفن مع
واحد أو أكثر من نوادي  .I&Pتغطي نوادي  I&Pالمسئولية القانونية لطرف ثالث من حيث المسؤولية عن الضرر أو
التعويض الذي يكون المالك ملزما قانونيا بدفعه لآلخرين .ويحق لمالكي السفن عادة الحد من مسؤوليتهم بموجب االتفاقيات
الدولية أو القانون الوطني .ومن الناحية العملية ،يقتصر غطاء التأمين في معظمه على مبلغ التقادم المطبق على السفينة.
المهمة الرئيسية لشركة التأمين في حالة الطوارئ البحرية التلوث هو التعامل مع جميع المطالبات ضد أعضائها ودفع تلك
صالحة منها .أول شيء يمكن أن يفعلهنادي ، I&Pهو توفير األمن المالي لضمان اإلفراج عن السفينة ،في حال تم القبض
عليها ويتم ذلك عادة إما من قبل صاحب المطالبة الذي يقبل خطاب ضمان أو سند بنك محلي.
وعادة ما يحصل نادي  I&Pعلى مساعدة تقنية مستقلة من ITOPFلتقديم المشورة بشأن نوع ومدى الضرر الناجم عن
التلوث ،وما هو التأثير المحتمل في ظل سيناريوهات مختلفة و ما يجب القيام به لتخفيف أو منع اآلثار والطريقة األكثر فعالية
للقيام بذلك .وتتاح هذه المشورة للدولة الساحلية إذا طلبت ذلك .كما يشارك نادي I&Pأيضا في تقرير ما إذا كان سيتم تفريغ
السفينة إلى سفينة أخرى بسبب المسؤوليات التي قد تتحملها السفينة األخفوزنا وكذلك إزالة أي حطام،وهذا األخير هو أحد
المخاطر المؤمنة من قبل .P & Iو المؤمن هو للدولة الساحلية ،واحد من أهم الكيانات ،على جانب مصلحة السفن ،للدخول
في مناقشات في حالة تلوث بحري ناجم عن النفط أو مواد ضارة أخرى.
و.صناديقIOPC
عندما يحدث حادث ،يتعاون صندوق عام  1992بشكل وثيق مع شركة تأمين مالك السفينة ،التي عادة ما تكون واحدة من
نوادي الحماية والتعويض التي تكفل التزامات األطراف الثالثة لمالكي السفن ،بما في ذلك المسؤولية عن األضرار الناجمة
عن التلوث النفطي .وعادة ما يتعاون نادي  I&Pالمعني وصندوق عام  1992في معالجة المطالبات ،ال سيما عندما يكون
واضحا منذ البداية أن التعويض سوف يدفع بموجب االتفاقيتين .وبما أن صندوق عام  1992ال يدفع في معظم الحاالت إال
التعويض الذي يدفعه مالك السفينة  /شركة التأمين إلى الحد الذي ينطبق على السفينة المعنية ،ينبغي أن تقدم المطالبات أوال
إلى مالك السفينة أو ناديه المعني بالرصد والتقييم .في الممارسة العملية ،غالبا ما يتم توجيه المطالبات من خالل مكتب مراسل
 I&Pاألقرب إلى موقع الحادث .وبسبب التعاون الوثيق بين الصندوق وشركة التأمين ،فإن المطالبات ،بما في ذلك الوثائق
الداعمة ،ال تحتاج إال إلى إرسالها إلى نادي / P&Iأو صندوق عام .1992
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في بعض األحيان ،عندما يثير حادث عدد كبيرا من المطالبات ،أنشأ صندوق عام  1992ونادي الحماية والتعويض مكتبا
للمطالبات المحلية بحيث يمكن معالجة المطالبات بسهولة أكبر .وعلى أصحاب المطالبات بعد ذلك تقديم مطالباتهم إلى مكتب
المطالبات المحلية .وترد تفاصيل مكاتب المطالبات في الصحف المحلية ،وهي متاحة على الموقع .www.iopcfunds.org
ز .دولة العلم
وبموجب المادة  12من االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ،تلتزم دولة العلم باكتشاف وقائع إصابة أحد سفنها في
حالة ما إذا كان اإلصابات قد أحدثت أثرا ضارا كبيرا على البيئة البحرية.

 3.1.3مشغلو الوحدات البحرية
وفقا التفاقية ، OPRCوبروتوكول المنع والطوارئ والبروتوكول البحري ،يتعين على المسؤولين عن المنشآت البحرية أن
يبلغوا دون إبطاء عن أي حدث يتعلق بمرافقهم البحرية التي تنطوي على تصريف نفايات أو تصريف محتمل للنفط ،إلى
الدولة الساحلية التي تخضع الوحدة لواليتها القضائية.
يجب أن يكون لدى مالكي  /مشغلي المرافق منظمة استجابة متعددة المستويات تتألف من فريق واحد أو أكثر لكل مستوى.
يتم تنشيط المستوى األول عموما لجميع االنسكابات والمستويات الالحقة يقع تفعيلها حسب الضرورة إلدارة الحوادث
المتصاعدة .ومن الناحية المثالية يتم تنظيمها حول مفهوم الطبقات الثالث.
وينبغي أن تجرى استجابة المستوى  1من قبل فرق داخلية من العمال المدربين على االستجابة للتلوث ،على أن يستكملها
المقاولون المحليون عند الضرورة ،للقيام باألنشطة التكتيكية مثل طفرة االحتواء ونشر الكاشطة وتشغيلها .وقد يتألف فريق
إدارة الحوادث من موظفي المرافق لدعم العمليات التكتيكية .ويتم إخطار الوكاالت الحكومية وتتولى السلطة التنفيذية الوطنية
مراقبة عملية االستجابة التي يقوم بها المشغل البحري واإلشراف عليها ،وقد تساهم في االستجابة.

وقد يتكون فريق االستجابة من المستوى  2من فريق إدارة الحوادث أو الشركات التابع للمالك  /المشغل الذي قد يستكمله
مقاولون أو خبراء متخصصون بمهارات محددة .يمکن تعبئة فريق إدارة الحوادث من المستوى  2إلی الموقع وهناك يتکامل
مع موظفي إدارة الحوادث من المستوى  1ولکنيمکنهمأيضا أداء وظائفهم عن بعد .ويمكن أيضا حشد المقاولين اإلقليميين أو
الوطنيين إلى الموقع لتكملة الفريق التكتيكي من المستوى  ،1وتتولى السلطة التنفيذية الوطنية مراقبة عملية االستجابة التي
يقوم بها المشغل الخارجي واإلشراف عليها ،وقد تسهم في االستجابة.

تضمن سلطة االستجابة الوطنية من المستوى  3اتخاذ إجراءات االستجابة والتعاون مع موظفي إدارة المنشآت  /الفاعلين
والمقاولين من أجل زيادة توسيع قدرات موارد المستوى  .2وقد تنطوي حادثة تؤثر على عدد من البلدان على موارد حكومية
كبيرة من مختلف الدول .ويمكن أيضا حشد مقاولي االستجابة الدولية لمواصلة تكملة الفريق التكتيكي في الموقع.
ووفقا للبند  27من البروتوكول البحري ،يتعين على األطراف اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان أن يكون لدى المشغلين
غطاء تأميني أو أي ضمان مالي آخر من هذا النوع وأن يحافظوا عليه ،وبموجب الشروط التي يحددها الطرف المتعاقد من
أجل ضمان التعويض عن األضرار الناجمة عن ذلك من خالل األنشطة التي يغطيها البروتوكول.
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 4.1.3مشغلو الموانئ البحرية ومرافق النفط والمناولة الكيميائية
ووفقا التفاقية  ،OPRECوبروتوكول  HNS / OPRECوبروتوكول المنع والطوارئ ،يتعين على مشغلي الموانئ البحرية
ومرافق معالجة النفط والكيماويات اإلبالغ دون إبطاء عن أي حدث في منشآتهم ينطوي على تصريف أو تفريغ محتمل للنفط
أو غير ذلك المواد الضارة إلى الدولة الساحلية التي تخضع مرافقها لواليتها القضائية .يجب على مالكي  /مشغلي المنشآت
أن يقيموا الحد األدنى من معدات مكافحة ما قبل التجهيز ،بما يتناسب مع المخاطر التي ينطوي عليها ذلك .يتم تنشيط المستوى
األول عموما لجميع االنسكابات والمستويات الالحقة يتم تفعيلها حسب الضرورة إلدارة الحوادث المتصاعدة .ومن الناحية
المثالية يتم تنظيمها حول مفهوم الطبقات الثالثة.
أما بالنسبة للوحدات البحرية ،فينبغي على بلدان البحر األبيض المتوسط أن تضمن أن يكون لدى مشغلي الموانئ البحرية
ومرافق معالجة النفط والكيماويات والحفاظ على تغطية تأمينية أو ضمان مالي آخر من أجل ضمان التعويض عن األضرار
التي تسببها أنشطتهم  /مرافقهم.
 5.1.3الكيانات المساعدة
REMPEC
في حالة الطوارئ في منطقة البحر األبيض المتوسط التي تتطلب التعاون والمساعدة الدوليين ،فإن الهيئة المساعدة لإلخطار
 /االتصال عليسبيالألولويةهي .REMPECوتتمثل مهام المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري وفقا
لبروتوكول المنع والطوارئ وواليته في تعزيز االستجابة المنسقة والمنسقة إقليميا ألي حادث تلوث بحري يتجاوز موارد
األشخاص الذين تسببوا في انسكاب النفط البحري أوالذين لم تقع اجابتهم على نحو مناسب من قبل هؤالء األشخاص والتي
تؤثر على طرف متعاقد ال تتوفر له موارد المكافحة الالزمة ،وهو في حاجة إلى مساعدة دولية.

آليات المساعدة
وستكون الكيانات األخرى التي قد تشارك في تقديم المساعدة والدعم لها هي IMO, UN/OCHA, ERCC/EMSA.
 .REMPECوسيسهل مركز ريمبيك التعاون والتنسيق على المستوى اإلقليمي مع هذه الكيانات المساعدة ،حسب االقتضاء.

 6.1.3البلدان المساعدة
ا .بموجب بروتوكول المنع والطوارئ
البلدان التي يرسل إليها طلب المساعدة هي األطراف المتعاقدة في بروتوكول المنع والطوارئ التي تستطيع ،وفقا لقدراتها،
تقديم هذه المساعدة .ويشمل ذلك االتحاد األوروبي كطرف متعاقد .ولتحقيق هذه الغاية ،يمكن طلب المساعدة من مركز
ريمبيك.
ب .وبموجب اتفاقية OPRC
يجوز لألطراف المتعاقدة في بروتوكول المنع والطوارئ ،وهي أطراف في اتفاقية  ،OPRCأن تطلب مساعدة من طرف
في اتفاقية  ،OPRCإما مباشرة أو من خالل مركز ريمبيك.
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 3.1.7مقاولو االستجابة
قد يتم التعاقد مع مقدمي االستجابة من قبل الملوث و  /أو من قبل البلد المتأثر ،و  /أو من قبل بلد أو منظمة مساعدة (آليات
المساعدة).
(هناك أطراف أخرى ستشارك فيها ولكن يجب أن تعالج العالقات ودور تلك األطراف في خطط الطوارئ الوطنية)

 2.3العالقات مع األطراف المعنية
 1.2.3العالقات مع الطرف المسؤول واألطراف ذات الصلة
يجب على السلطات الوطنية المختصة لطرف متعاقد متضرر من حادث التلوث البحري أن تنشئ وتحافظ ،طوال جميع
مراحل تخطيط وتنفيذ أنشطة االستجابة ،على االتصال مع األطراف األخرى التي لها مصلحة في حادث التلوث (األطراف
المسؤولة واألطراف المعنية) .وتشمل هذه:
• مالكي السفينة (ربان السفينة ،والشخص المعين على الشاطئ ISM-والبضائع ،وعلى وجه الخصوص شركات التأمين
الخاصة بهم )نادي  )I&Pوالمستشارين التقنيين والخبراء المعنيين بها( إ)ITOPF؛
• مشغل الوحدة البحرية ،ومشغل الميناء البحري ومرافق النفط والكيماويات ،بما في ذلك شركات التأمين الخاصة بهم؛
• شركة إنقاذ ،في ظروف معينة.
ويكون هدف االتصال ما يلي:
• في المقام األول الحصول على المعلومات الفنية الالزمة وتبادلها لتخطيط وتنفيذ التدابير المناسبة لمواجهة التلوث؛
• ضمان قدر اإلمكان من خالل التنسيق الفعال ،فعالية عمليات االستجابة التي تحد من التأثير على البيئة وخفض التكاليف
اإلجمالية لتدابير التلوث؛
• النظر في اآلثار القانونية والمالية المحتملة إلجراءات االستجابة المتخذة أو المخطط لها.
يتعين على األطراف المسؤولة  /األطراف المعنية  /األطراف ذات الصلة تقديم أو تقديم معلومات عن:
 الحادث (مصدر التلوث ،نوع الملوثات ،حجم التلوث ،مكان التلوث ،سبب التلوث)؛ الكمية المحتملة وأنواع البضائع  /المخازن المعرضة للمخاطر• تدابير االستجابة المتخذة و  /أو المزمع اتخاذها
• موارد االستجابة بما في ذلك األفراد والمعدات والوسائل األخرى المتاحة لهذه األطراف و  /أو سوف تحصل عليها للرد
على الحادث وتنوي استخدامها؛
• خطط الطوارئ التي أعدتها،
•توافر األموال من خالل شركات التأمين الخاصة بهم.
اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل السلطات الوطنية المختصة في الطرف المتعاقد المتضرر:
• في المرحلة األولى من حادث التلوث ،وإذا شعروا أن الوضع يبرر (التأخير في اتخاذ التدابير المناسبة ،)... ،يجوز للسلطات
الوطنية المختصة في الطرف المتعاقد المتضرر أن تطلب  /تفرض على األطراف المسؤولة اتخاذ تدابير استجابة محددة مع
تحديد أنه في حالة عدم اتخاذ إجراءات ،ستتخذ تدابير االستجابة من جانب البلد المتضرر (أو المه َّدد بأن يتأثر) على نفقة
الطرف المسؤول.
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• ينبغي للسلطات الوطنية المختصة في الطرف المتعاقد المتضرر أن تبلغ الطرف المسؤول في منظمتها الوطنية عن
االستجابة الطارئة للتلوث البحري ،فضال عن القوانين واألنظمة الوطنية التي تغطي مجال التلوث البحري العرضي بما في
ذلك المسؤولية والتعويض .وينبغي أن تقدم تفاصيل بشأن هيكل (هياكل) القيادة لالستجابة التنفيذية ،وكذلك عن الهيكل اإلداري
للتعاون والمساعدة المتبادلة .وينبغي إعطاء إشارة واضحة فيما يتعلق بالطريقة التي ستضطلع بها السلطات المختصة في
الطرف المت عاقد بالمسؤولية العامة للدولة عن حماية خطوطها الساحلية أو المصالح ذات الصلة بالتلوث أو التهديد بالتلوث:
ما إذا كانت الحكومة ستكون مسؤولة تماما عن عمليات االستجابة  .أو يقوم الطرف المسؤول تحت المراقبة العامة واإلشراف
على السلطات الحكومية بتنفيذ عمليات االستجابة؛ أو ،سيتم تطبيق مزيج من النظامين وفقا للظروف.
• ينبغي أن يقدم الطرف المتعاقد المتضرر معلومات عن:
(أ) موارد االستجابة (العامة والخاصة) المتاحة أو التي قد تتاح في البلد؛
(ب) التخطيط والترتيبات المتخذة الستجابة العمليات  /استراتيجية االستجابة؛
(ج) النية والترتيبات التي اتخذت بالفعل للحصول على المساعدة الدولية.
• من أجل ضمان وجود اتصال دائم مع الطرف المسؤول ،ينبغي للسلطات الوطنية المختصة أن تدمج عند الضرورة ممثلين
من الطرف المسؤول في هياكل القيادة لالستجابة التنفيذية والهيكل اإلداري للتعاون والمساعدة الدولية.
• ينبغي للسلطات الوطنية المختصة في الطرف المتعاقد المتضرر أن تنشئ وتحافظ على جميع مراحل االتصال مع شركات
التأمين وممثليها للنظر في اآلثار القانونية والمالية المترتبة على إجراءات االستجابة المتخذة والمخطط لها فضال عن التعويض
عن األضرار الناجمة عن التلوث ومعالجتها.
 2.2.3العالقات مع مركز REMPEC
بموجب بروتوكول المنع والطوارئ ،تلتزم األطراف المتعاقدة بإبالغ المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث
البحري بجميع حوادث التلوث البحري التي تشكل أو من المحتمل أن تشكل خطرا على البيئة البحرية أو على سواحلها أو
المصالح ذات الصلة .تزود األطراف المتعاقدة مركز ريمبيك بمعلومات تتعلق بتقييم الحالة وعن اإلجراءات المتخذة والمزمع
اتخاذها .وتستخدم األطراف المتعاقدة النموذج الموحد المتفق عليه بصورة متبادلة لإلبالغ عن حوادث التلوث (المرفق الثاني
  1والمرفق الثاني )2 -ت تمثل إحدى المهام الرئيسية للمركز في مساعدة الدول الساحلية في منطقة البحر األبيض المتوسط ،في حالة الطوارئ ،على
طلب المساعدة .لذلك يمكن للطرف المتعاقد الذي يحتاج إلى المساعدة في حالة الطوارئ االتصال بمركز ريمبيك باستخدام
خط الطوارئ للحصول على:
• المعلومات والمشورة باستخدام نظام معلومات الخبرة في المركز وشبكته؛
• تلقي المشورة من خبراء مختارين في موقع الحادث عن طريق إيفاد موظفي مركز ريمبيك أو عن طريق تعبئة MAU؛
• الوصول إلى المعدات والموارد المطلوبة من األطراف المتعاقدة األخرى أو من بلدان خارج المنطقة أو من القطاع الخاص؛
• الدعم من آليات المساعدة الدولية ومنظومة األمم المتحدة في حالة وقوع حادث تلوث كبير جدا و  /أو في حالة عدم وجود
آليات للتعويض والتعويض يمكن تفعيلها لتغطية تكاليف عمليات االستجابة واألضرار االقتصادية والبيئية .
• إنشاء آليات وترتيبات خاصة لتنسيق عرض وتعبئة ونشر المساعدة الدولية في حالة حدوث تلوث كبير جدا
وينبغي للدولة التي تطلب مساعدة الخبراء (موظفو مركز )MAU /REMPEC
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• تحديد ألكبر قدر ممكن من الدقة ،بالنظر إلى الظروف المعينة ،مجال أو مجاالت الخبرة المطلوبة باستخدام النموذج الموحد
لطلب المساعدة (المرفق الثاني )3 -؛
• اتخاذ الترتيبات الالزمة المتعلقة بإجراءات الهجرة والتخليص الجمركي للخبير والمواد؛
• اتخاذ الترتيبات الالزمة إليواء الخبير وتوفير أماكن العمل والمرافق المكتبية الالزمة؛
• توفير حرية وصول الخبير إلى مرافق االتصال الضرورية
ويغطي المركز اإلقليمي (المرفق األول  )5 -التمويل األولي (تذاكر الطيران ،وبدل اإلقامة اليومي ،وما إلى ذلك).
ينبغي للدولة التي تطلب المساعدة من مركز ريمبيك للحصول على المعدات والموارد من األطراف المتعاقدة األخرى أو من
بلدان خارج المنطقة أو من القطاع الخاص:
• تحديد أكبر قدر ممكن من حاجتها باستخدام النموذج الموحد لطلب المساعدة (المرفق الثاني )3 -؛
• اتخاذ التدابير اإلدارية والمالية الالزمة (انظر الجزء الثاني).
وينبغي أن يكون مفهوما أنه في حالة طلب أو عرض لتعبئة موارد االستجابة ،فإن مركز ريمبيك له دور تيسيري ولكنه لن
يشارك في المفاوضات وفي الجانب المالي ،وال سيما مع مقدمي االستجابة.
 3.2.3.العالقات مع األطراف المتعاقدة األخرى المتضررة أو المحتمل أن تتأثر
بموجب بروتوكول المنع والطوارئ ،يقوم الطرف المتعاقد في المنطقة التي يقع فيها حادث تلوث بحري ،بإبالغ المعلومات
فورا إلى األط راف المتعاقدة األخرى التي يحتمل أن تتأثر وإبقاء هذه األطراف المتعاقدة على علم بتقييمها ،مباشرة أو من
خالل مركز ريمبيك ،للحالة وعن التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها.وما لم تعالج خطة الطوارئ الثنائية أو شبه اإلقليمية
بالفعل التعاون فيما بين البلدان المجاورة المتضررة أو التي يحتمل أن تتأثر بحادث التلوث نفسه ،ينبغي لهذه البلدان المجاورة
أن تقوم بما يلي:
 التعاون والتنسيق لتعبئة ونشر معدات االستجابة واالتفاق على من سيضطلع بالدور القيادي ويتحمل المسؤولية الشاملة عنجميع القرارات واإلجراءات المتخذة لمكافحة التلوث ولتنسيق عمليات االستجابة المشتركة؛
 توافق على أن تضطلع السلطة التنفيذية للبلد بالدور القيادي في المنطقة التي وقع فيها حادث التلوث البحري والتي تتأثرمباشرة؛
 الموافقة على نقل الدور القيادي من األول إلى اآلخر عندما ينتقل الجزء الرئيسي من االنسكاب من منطقة مسؤولية البلدالمتأثرة في البداية إلى منطقة مسؤولية بلد مجاور؛
 الموافقة على تحمل تكاليف إجراءات كل منها .وإذا اتخذ أحد األطراف اإلجراءات بناء على طلب صريح من طرف آخر،يتعين على الطرف الطالب أن يسدد للطرف المستفيد تكاليف إجراءاته .وإذا اتخذ الطرف إجراء بشأن مبادرته لحماية مصالحه
الخاصة ،فإن ذلك الطرف سيتحمل تكلفة إجراءاته (المرفق األول )4 -
يجوز ألي دولة معنية ،طرف في خطة طوارئ ثنائية أو شبه إقليمية ،أن تصعد أنشطة االستجابة وأن تطلب المساعدة من
الدول األخرى المشاركة في الخطة أو من الدول أو المنظمات غير المشاركة في الخطة (بما في ذلك األطراف المتعاقدة
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األخرى والمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري واآلليات للحصول على المساعدة مثل لجنة تنسيق
الشؤون اإلنسانية ،ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،والمنظمة البحرية الدولية ،وما إلى ذلك).
 .4.2.3العالقات مع أطراف متعاقدة طلبت تقديم المساعدة
يجوز ألي طرف متعاقد يحتاج إلى مساعدة للتعامل مع حادث التلوث أن يطلب المساعدة من األطراف المتعاقدة األخرى
(بما في ذلك االتحاد األوروبي) .ويتبع الطرف المتعاقد الطالب قدر اإلمكان التوصيات الواردة في الجزء الثاني من هذا
الدليل ويستخدم األشكال المكرسة التي ترد في المرفقات (المرفق الثاني  3 -والمرفق الثاني .)4 -

 .5.2.3العالقات مع مقدمي االستجابة
يجوز للطرف المتعاقد المتأثر البحث عن موارد استجابة محددة واالتصال مباشرة بمقدمي الردود .مرة أخرى على الطرف
المتعاقد المتأثر اتباع التوصيات واإلجراءات الواردة في الجزء الثاني من هذا الدليل واستخدام النماذج المقترحة في مجموعة
المرفقات المتعلقة بإجراءات الطوارئ.
 .3.2.5العالقات مع منظمات التعويض عن حوادث التلوث بالسفن
تعتمد السرعة التي تسوى بها المطالبات على المدة التي يستغرقها المطالبون بتقديم المعلومات المطلوبة .ومن المنصوح به
االتصال بالهيئات التي يحتمل أن تشارك في دفع تعويضات (ومستشاريها التقنيين) في أقرب وقت ممكن بعد وقوع حادث
لمناقشة عرض المطالبات.
وينبغي للمطالبين أن يقدموا مطالباتهم في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الضرر .أما بالنسبة للحوادث التي تشمل صناديق
 ،IOPCفسوف تتاح استمارة مطالبات خاصة بالحوادث على الموقع اإللكتروني لصناديق.IOPC
إذا تعذر تقديم مطالبة رسمية بعد وقوع الحادث بفترة قصيرة ،ينبغي إخطار صندوق عام  1992في أقرب وقت ممكن
باعتزام صاحب المطالبة تقديم مطالبة في مرحلة الحقة.
ويخسر المطالبون حقهم في الحصول على تعويض من مالك السفينة وشركات التأمين التابعة له بموجب اتفاقية المسؤولية
المدنية لعام  1992ما لم يقدموا دعوى قضائية ضدهم في غضون ثالث سنوات من تاريخ وقوع الضرر .وبالمثل ،فإن
أصحاب المطالبات سيفقدون في نهاية المطاف حقهم في التعويض بموجب اتفاقية صندوق عام  1992ما لم يقدموا دعوى
قضائية ضد صندوق عام  1992في نفس اإلطار الزمني ،أو يخطرون رسميا صندوق عام  1992بإجراءات قضائية ضد
مالك السفينة أو شركة التأمين التابعة لهخالل فترة السنوات الثالث.
على الرغم من أن الضرر ق د يحدث في وقت ما بعد وقوع الحادث ،يجب أن يتم اتخاذ إجراءات المحكمة في كلتا الحالتين
في أي حال من األحوال في غضون ست سنوات من تاريخ الحادث .وبغية تفادي سقوط مطالباتهم بحكم الزمن ،يحظر على
أصحاب المطالبات التماس المشورة القانونية إذا لم يتمكنوا من تسوية مطالباتهم .وإذا اتخذت خطوات لحماية المطالبة المقدمة
ضد صندوق عام  ،1992فإن أي حق في الحصول على تعويض إضافي من الصندوق التكميلي سيحمي تلقائيا.
ومن األهمية بمكان أن تبلغ الحكومات صناديق IOPCفورا بأية حوادث قد يتعين على الصندوق أو قد يتعين عليها دفع
تعويض عنها .وإذا كان هناك احتمال معقول بأن تشارك صناديق ، IOPCينبغي أن يتشاور أصحاب المطالبات المحتملون
مع الصناديق وخبراءها التقنيين في أقرب وقت ممكن ،وال سيما فيما يتعلق بأي بنود إنفاق رئيسية .والهدف من الصناديق
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هو تعويض أصحاب المطالبات بموجب أحكام االتفاقيات؛ ولذلك تعتبر األموال نفسها بمثابة خدمة عامة دولية ،وتجري
معالجة مطالباتها وفقا لذلك.
 7.2.3.العالقات مع شركات التأمين في الوحدات البحرية والموانئ البحرية ومرافق معالجة النفط و HNS
في حالة وقوع حادث تلوث ناجم عن وحدة بحرية أو منشأة معالجة ،يكون نظام المسؤولية المطبق هو النظام الذي يفرضه
البلد على مشغلي الوحدات البحرية ومرافق المناولة وفقا للقانون الوطني .وتطلب الحكومات من مشغلي الوحدات البحرية
ومرافق المناولة الحصول على تأمين أو ضمان مالي لتغطية مسؤوليتهم في حالة التلوث.ولذلك فمن المهم أن يتم تأسيس
عالقات مع شركات التأمين مباشرة بعد وقوع حادث التلوث.
 3.3أنواع الطلبات وسيناريوهات عروض المساعدة
حيثما توجد تنسيقات وترتيبات لتوفير موارد االستجابة لالنسكابات النفطية،توجد مواردوهي تتكون أساسا عن طريق عقد
مبرم بين شركات الشحن أو الوحدات البحرية أو منشآت معالجة النفط ،ومنظمة لالستجابة لالنسكابات النفطية التي تحتفظ
بمخزونات من المعدات ،وخبراء مدربين على االستجابة لالنسكابات النفطية  ،والدعم اللوجستي لتقديمهاكلهالموقع التسرب.
وهناك عدد قليل من الترتيبات القائمة بين الحكومات ومنظمات االستجابة لالنسكابات النفطية .يمكن للصناعة أن تحتفظ
وتعمل محليا بالمعدات والموارد األولية المناسبة لمواجهة االنسكابات النفطية الالزمة لالنسكابات الصغيرة واألكثر احتماال.
للتصدي للحوادث البحرية التي تنطوي على مواد كيميائية ،قامت الصناعة الكيميائية األوروبية بتطوير مخطط ICEالذي
يعزز المساعدة المتبادلة داخل الصناعة الكيميائية.
وعندما تكون التسربات أكبر من حيث الحجم ،ينبغي عندئذ وضع آليات أو ترتيبات سبق إنشاؤها لضمان توافر معدات
وموارد كافية لمواجهة التلوث في إطار زمني فعال.
وقد أعدت ، EMSAكجزء من آلية الحماية المدنية التابعة لالتحاد األوروبي ،آليات وترتيبات محددة سلفا لضمان توافر
معدات االستجابة لالنسكابات النفطية في ظل ظروف متفق عليها.
وعندما يصل حادث التلوث البحري إلى مستوى يتجاوز قدرات االستجابة للطرف المتعاقد المتأثر ،سيبدأ الطرف عملية طلب
المساعدة .وتحقيقا لهذه الغاية ،من المحتمل أن يستخدم الطرف المتأثر واحدة أو أكثر من اآلليات الممكنة للتعاون والمساعدة.
ويعرض ما يلي أنواعا محتملة من آليات طلبات المساعدة وعروضها.

 1.3.3حكومة البلد المتضرر إلى حكومة طرف متعاقد
وفقا للفقرة  12من المادة  1 .12من بروتوكول المنع والطوارئ ،على أي طرف متعاقد يطلب المساعدة لمعالجة حادث
التلوث البحري ،أن يطلب المساعدة من أطراف أخرى ،إما مباشرة أو من خالل مركز ريمبيك .وعلى األطراف المطلوبة
لذلك أن تبذل قصارى جهدها لتقديم هذه المساعدة .وتشمل هذه اآللية "الحكومية إلى الحكومة" لطلب المساعدة جميع
التفاعالت والمعامالت المتصلة بالتعاون والمساعدة الدولية بين السلطة الوطنية المختصة المعينة للتعامل مع المساعدة الدولية
المقدمة من الطرف المتعاقد المتضرر والسلطة المماثلة ألي طرف متعاقد آخر .ويمكن أيضا توجيه طلب المساعدة أو تقديم
المساعدة إلى حكومة ليست طرفا في البروتوكول أو من المنطقة أو تأتي منها .وفي بعض الحاالت ،قد تؤدي الطلبات المقدمة
من البلد الطالب إلى بلد مساعد إلى تقديم المساعدة إلى البلد الذي يوصي بالتواصل مع القطاع الخاص (مثل مقاولي االنسكاب
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النفطي وبائعي المعدات والمصنعين ،فضال عن أي شركة  /منشأة نفط قد يكون لديها معدات لتقديمها) داخل بلده .ومع ذلك،
في هذه الحالة ،يظل البلد مقدم الطلب حرا في اختيار مزود االستجابة الخاص الذي يعتزم التعاقد معه.
 2.3.3حكومة البلد (البلدان) المتأثرة التي تطلب المساعدة من خالل ريمبيك من حكومة (حكومات) بلد آخر (بلدان أخرى)
يقوم مركز ريمبيك وفقا لبروتوكول المنع والطوارئ ووظائفه بمساعدة األطراف المتعاقدة التي تطلب ذلك في الحصول على
المساعدة من األطراف المتعاقدة األخرى .وعندما ال تتوافر إمكانيات المساعدة داخل منطقة البحر األبيض المتوسط ،سيساعد
مركز ريمبيك في الحصول على المساعدة الدولية من خارج المنطقة .وتشمل آلية "الحكومة إلى مركز ريمبيك" لطلب
المساعدة جميع التفاعالت المتعلقة بالتعاون والمساعدة الدولية بين حكومات األطراف المتعاقدة التي تطلب المساعدة والمركز
اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري والمعرضين للمساعدة .قد يلعب مركز ريمبيك دورا مهما في تسهيل
وتنسيق عروض المساعدة.
يساعد مركز ريمبيك على تحديد المعدات والموارد المطلوبة من السلطات المختصة ذات الصلة في األطراف المتعاقدة
وتسهيل االتصال بين السلطات المختصة ذات الصلة في البلد الطالب وتلك التابعة للطرف المتعاقد والتي قد تكون قادرة على
توفير األصول أو تشير إلى توافرها في السوق الخاص
وقد يساعد مركز ريمبيكأيضا في بعض الحاالت علی الحصول علی الدعم الفني والتمويل .بيد أن المركز اإلقليمي لالستجابة
لحاالت طوارئ التلوث البحري ال يتفاعل مباشرة مع القطاع الخاص (مقاولو االنسكاب أو مصنعو المعدات أو شركات
خاصة أخرى مزودة بمعدات استجابة) داخل بلدان األطراف المتعاقدة.

 3.3.3حكومة البلد المتأثر من المستحسن من خالل مركز ريمبيك إلى آليات المساعدة ( IMO, UNEP/OCHA
)Joint Unit, DG ECHO/ERCC
يجوز لطرف في اتفاقية أوبرك وللبروتوكول أوبرك  /هنس أن يطلب ،مباشرة أو من خالل مركز ريمبيك ،المنظمة البحرية
الدولية المساعدة في تحديد مصادر التمويل المؤقت .وبالمثل ،في حالة وقوع حادث رئيسي للتلوث البيئي ،يمكن طلب
المساعدة من برنامج األمم المتحدة للبيئة  /مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية و  /أو آلية الحماية المدنية التابعة لالتحاد األوروبي
( .)DG ECHO/ERCCوتستخدم هذه اآللية لطلب المساعدة أساسا في ظروف استثنائية عندما تكون صحة اإلنسان وسبل
عيشه والبيئة مهددة وتتأثر على نطاق واسع بعد وقوع كارثة أو نزاع أو عمل إرهابي ،وال سيما عندما ال تكون هناك مسؤولية
وتعويض اآلليات التي يمكن تفعيلها لتغطية تكاليف عمليات االستجابة واألضرار االقتصادية والبيئية.
عندما يطلب ذلك من المنظمة البحرية الدولية فإنها تقوم ،بالتعاون مع آليات التمويل التابعة لألمم المتحدة (البنك الدولي،
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي) واالتحاد األوروبي ،بإطالق عملية لجمع الدعم المالي .وتشمل هذه اآللية لطلب المساعدة
جميع التفاعالت المتصلة بالتعاون والمساعدة الدولية بين حكومات األطراف المتعاقدة التي تطلب المساعدة والمركز اإلقليمي
لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري وآليات المساعدة وآليات التمويل هذه .ويؤدي مركز ريمبيك بدعم من المنظمة
البحرية الدولية دورا هاما في تيسير وتنسيق هذه المساعدة.
 4.3.3حكومة البلد المتضرر إلى الطرف المسؤول  -المتعاقدين مع القطاع الخاص -مقاولو االستجابة
من بين التدابير التي قد تتخذها السلطات المختصة في أي طرف متعاقد متأثر ،هو أنتطلب من الطرف المسؤول (مالك السفينة
 /ربان السفينة أو مشغل الوحدة البحرية أو مشغل النفط أو منشأة المناولة الكيميائية) اتخاذ إجراءات االستجابة .وفي حالة

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 434

عدم اتخاذ اإلجراءات المناسبة أو عدم كفاية اإلجراءات ،قد تتعاقد السلطات المختصة الوطنية المختصة مع القطاع الخاص
مثل المنقذين ،ومقاولي االستج ابة لالنسكابات ،ومقدمي المعدات ،فضال عن أي مركز لالستجابة لشركة نفط قد يكون لديها
معدات لتقديمها .وستشمل آلية طلب المساعدة جميع التفاعالت والمعامالت بين السلطات المختصة ذات الصلة في البلد
المتضرر والطرف المسؤول ومع المتعاقدين لالستجابة لضمان توافر المعدات واألفراد للمكافحة.
 5.3.3الطرف المسؤول لمقاولي االستجابة
تشمل هذه اآللية جميع التفاعالت التي يقوم بها الطرف المسؤول (أو ممثلوه) مباشرة مع القطاع الخاص مثل مقاولي االنسكاب
ومصنعي المعدات والبائعين .وفي حين أن المعامالت والمفاوضات التي تجرى عن طريق هذه اآللية ستجري أساسا من قبل
الطرف المسؤول (أو ممثله) ،فإنه بمجرد أن تبدأ عملية تعبئة موارد االستجابة ،ينبغي إبالغ السلطات المختصة الوطنية
المختصة في البلد المتضرر ،ل لموافقة على تعبئة وتتبع عمليات التعبئة هذه للحفاظ على الوعي العام بالحالة المتعلقة بأنواع
وموارد محددة من الموارد التي ستدخل حدودها واتخاذ اإلجراءات المناسبة المتعلقة بهذه التعبئة (انظر الجزء الثالث والجزء
الرابع) .وعليهم أن يقيموا ويحافظوا على عالقاتهم مع المتعاقدين الذين يتعاقد معهم الطرف المسؤول.

 6.3.3الطرف المسؤول لمساعدة البلد وREMPEC
تشمل هذه اآللية جميع التفاعالت التي يقوم بها الطرف المسؤول (أو ممثلوه ومقاولو التسربات) مباشرة مع بلد مساعد ومركز
ريمبيك .وقد تكون هناك حاالت قد يكون فيها البلد المساعد أو المركز اإلقليمي ريمبيك مستعدا أو قادرا على تيسير أو
التفاوض مباشرة مع الطرف المسؤول أو مقاول االنسكاب الخاص به لتعبئة قطعة معينة من المعدات أو موارد االستجابة.
وبمجرد بدء عملية التعبئة ،كما هو الحال مع اآلليات األخرى ،ينبغي أن تكون السلطات الوطنية المختصة ذات الصلة في
البلد المتضرر على علم تام ،وأن توافق على تعبئة وتتبع عمليات التعبئة هذه للحفاظ على الوعي العام بالحالة ألنواع وموارد
محددة من الموارد أن يدخلوا حدودهم وأن يتخذوا اإلجراءات حسب االقتضاء.
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رسم للعالقات بين مركز ريمبيك والمنظمات األخرى
يتعلق هذا الرسم التخطيطي بالتعاون والمساعدة المتبادلة في الحاالت من المستوى  2أوالمستوى  3عندما يطلب طرف متعاقد متأثر المساعدة
من طرف متعاقد آخر ومقدمي االستجابة أو ترتيبات الصناعة؛ وعندما يقدم مركز ريمبيك النصائح الفنية ومساعدة الخبراء (من خالل
تعبئة  )MAUولديه في الغالب دور استشاري وتسهيلي.
نوع الحاالت :تتعلق الحاالت من المستوى  2أوالمستوى  3بالتلوث المتوسط أوالكبير عندما يمكن الحصول على تعبئة موارد االستجابة
المطلوبة من األطراف المتعاقدة والصناعة ضمن اإلطار اإلقليمي.

الرسم 1

___________
__
المستويين
 2و 3

حكومية
منظمات
حكومية
منظمات
البلدان المساعدة
األطراف المتعاقدة
إلى اتفاقية برشلونة
ERCC/EMSA

منظمات دولية
حكوميةحكومية
منظمات دولية

المنظمات غير
المنظمات غير الحكومية

بيئة األمم المتحدة  /خطة عمل
البحر المتوسط

ملوث
شركة
تأمين

دور التيسير
خارج المتوسط
من خالل العضوية
في اتفاقية أوبرك
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دور النصح

االتحاد الدولي للتلوث عن
طريق الناقالت
ITOPF

اتصاالت
معلومات

مقدمو
االستجابة

إذا كان قابال للتطبيق
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ويتعلق هذا الرسم البياني بظروف استثنائية وتلوث كبير ومعقد يؤدي إلى تعبئة ضخمة لوسائل االستجابة التي توفرها مصادر مختلفة (من
المنطقة وخارجها) قد تشمل حالة التوجد فيها أطراف مسؤولة مباشرة تثير قضية تمويل مساعدة دولية .وتأتي الوسائل التي يتم تعبئتها من
اآلليات الحكومية الدولية ،والحكومات الفردية ،والمنظمات غيرالحكومية ،والشركات الخاصة.
الحاالت التي سيؤدي فيها المركز REMPECدوراللتنسيق من أجل تفادي ازدواجية الوسائل وعدم كفاية عرض المساعدة وضمان التنسيق
الجيد لتعبئة الموارد.

الرسم2
استثنائية ظروف
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منظمات حكومية

منظمات دولية حكومية
آليات المساعدة

المنظمات غير الحكومية

ملوث
البلدان المساعدة
األطراف المتعاقدة
إلى اتفاقية برشلونة
ERCC/EMSA

شركة
تأمين

دور التخليص
خارج المتوسط
من خالل العضوية
في اتفاقية أوبرك

االتحاد الدولي للتلوث عن
طريق الناقالت
ITOPF

دور التنسيق
مقدمو
االستجابة

إذا كان قابال للتطبيق
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الجزء الثاني
طلب المساعدة الدولية وإدارتها
(اإلجراءات التشغيلية)

يتناول الجزء الثاني تفاصيل إجراءات إدارة وتنظيم التعاون والمساعدة الدولية.
الباب األول :إجراءات طلب وتقديم المساعدة
يقدم الفصل األول توجيهات عن خطوات اإلبالغ وطلب المساعدة وعرضها حتی إنهاء العملية ويدعم هذه التوجيهات مخطط
انسيابي مرفق في نهاية هذا الفصل .وتقترح مجموعة من النماذج الموحدة لتسهيل طلب وتقديم المساعدة على الصعيد
اإلقليمي.
1.1

النظام الوطني للتأهب واالستجابة ،شرط أساسي

 1.1.1المبادئ العامة
وفقا لالتفاقية الدولية للتأهب واالستجابة والتعاون في مجال التلوث النفطي ( OPRCالمادة  )6وبروتوكول الوقاية وحاالت
الطوارئ (المادة  ،)4يتعين على األطراف المتعاقدة أن تنشئ وتحافظ على نظام وطني لالستجابة السريعة والفعالة لحوادث
التلوث البحري .ويشمل هذا النظام تعيين :السلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن مكافحة حوادث التلوث البحري؛ السلطة
المختصة المسؤولة عن تلقي تقاري ر التلوث؛ والسلطة المسؤولة المكلفة بالتعاون والمساعدة الدولية .وينبغي إبالغ هذه
المعلومات إلى األطراف المتعاقدة األخرى وإلى المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوّث البحري
في منطقة البحر األبيض المتوسط  ،REMPECوهذه المتطلبات هي شرط أساسي لنجاح التعاون والمساعدة الدولية.
(المرفق )I.2
وبغية ضمان التنسيق الفعال للمساعدة اإلقليمية والدولية ،يوصى بأن يميز النظام الوطني بوضوح بين إدارة المساعدة الدولية
وإدارة تدابير االستجابة التشغيلية .وتحقيقا لهذه الغاية ،ينبغي لخطة الطوارئ الوطنية أن تنشئ هيكال إداريا مخصصا للتعاون
والمساعدة المتبادلة لالستجابة لحوادث التلوث البحري ،التي يتعين تفعيلها عند الحاجة.
يعمل الهيكل اإلداري للمساعدة الدولية بالتنسيق الكامل مع هياكل القيادة لالستجابة التشغيلية التي عينتها خطة الطوارئ
الوطنية والتي ينبغي أن تسعى إ لى تقديم الدعم الالزم لها .يقدم الهيكل اإلداري للمساعدة الدولية الدعم لسلطات االستجابة
الوطنية وللصناعة التي قد تشارك في عملية االستجابة ،وال سيما في مجال إدارة وتنسيق توظيف األفراد والمعدات والموارد
األخرى واالهتمام بالدعم اللوجستي والهجرة واإلجراءات الجمركية .وتحدد خطة الطوارئ الوطنية وظائف ومهام الهيكل
اإلداري للمساعدة الدولية ،فضال عن تعيين أعضاء الهيكل .وتحدد خطة الطوارئ الوطنية ،على وجه الخصوص ،السلطة
التي تتحمل المسؤولية العامة عن طلب المساعدة أو قبولها أو تقديمها .ينبغي إنشاء نظام متماسك من االجراءات لطلب وتلقي
وإدارة وقبول المساعدة الدولية من مصادر متعددة (الحكومات الوطنية ،من خالل المركز اإلقليمي ،والقطاع الخاص،).... ،
ويعمل كنقطة اتصال مركزية لتنسيق نشر الخدمات اللوجستية الخاصة بالموارد المقبولة في المنطقة المتضررة .كما يجب
وضع ترتيبات العمل ،وإجراءات االتصال واإلبالغ.
 2.1.1تقييم أ ّولي(بواسطة الهيكل القيادي لالستجابة التشغيلية)
عند استالم تقرير عن التلوث من قبل السلطة المعنية  /المكتب المعين ووفقا للفقرة ( 1أ) من المادة  10من بروتوكول الوقاية
وحاالت الطوارئ ،يتعين على أي طرف متعاقد يواجه حادث تلوث "إجراء التقييمات الالزمة لطبيعة الحادث ونطاقه وعواقبه
المحتملة ،أو حسب الحالة ،نوع وكمية النفط التقريبية أو المواد الخطرة والضارة باإلضافة إلى اتجاه وسرعة تدفق التسرب
" .وتتولى السلطة المسؤولة عن االستجابة إجراء التشغيلية هذا التقييم األوّ لي.
 3.1.1اإل شعار(من قبل جهة التنسيق المعينة  /مركز التأهب واالستجابة والتعاون في مكافحة التلوث النفطي OPRC
-الهيكل القيادي لالستجابة التشغيلية)
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ووفقا للفقرة ( 1ج) من المادة  10من بروتوكول الوقاية وحاالت الطوارئ ،يتعين على أي طرف متعاقد يواجه حادث تلوث
"أن يبلغ فورا ج ميع األطراف التي يحتمل أن تتأثر بحادث التلوث بالتقييم الذي أجري وبأي إجراء سبق اتخاذه أو يعتزم
اتخاذه وأن يقدم في نفس الوقت نفس المعلومات إلى المركز اإلقليمي والذي يتكفل بإبالغها إلى جميع األطراف األخرى ".
وتحقيقا لهذا الغرض ،يتعين على األطراف استخدام النموذج الموحد المتفق عليه فيما بينهم والذي اقترحه المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري  REMPECلإلبالغ عن حوادث التلوث واإلبالغ عنها
( POLREPتقرير التلوث) .وترد في المرفق الثاني  1-والمرفق الثاني 2-تفاصيل إجراءات اإلخطار واإلبالغ وفقا لصيغة
تقرير التلوث "." POLREP

 4.1.1تفعيل الخطة الوطنية للطوارئ
واستنادا إلى التقييم األولي ،يجوز للسلطة المسؤولة عن االستجابة التنفيذية ،والهيكل القيادي ،أن تقرر  /تقترح تفعيل خطة
الطوارئ الوطنية ،وإذا اقتضت الحاجة ،تقرر  /تقترح إنشاء الهيكل اإلداري للتعاون والمساعدة الدولية.

2.1

طلب المساعدة ،وتعبئة الموارد الخارجية

 1.2.1تقييم االحتياجات (بواسطة هيكل القيادة)
تقيم السلطة المسؤولة عن االستجابة التشغيلية للطرف المتعاقد المتأثر من حادث وتحدد مستوى االستجابة المطلوبة وما إذا
كان يستدعي طلب المساعدة ،آخذة في االعتبار شدة الحادث بما في ذلك مكان حدوثه ،وطبيعة وكمية الملوثات وغيرها من
العناصر ذات الصلة.
ويقوم الخبراء (الخبراء الوطنيون أو الدوليون  /خبراء وحدة المساعدة بالبحر األبيض المتوسط  ) MAUللهيكل القيادي في
الميدان بإجراء تقييم مفصل للوضع .وفي تلك المرحلة ،قد يقترح الهيكل القيادي على الهيكل اإلداري للمساعدة الدولية طلب
المساعدة من خبراء وحدة المساعدة بالبحر األبيض المتوسط  MAUإلجراء تقييم مفصل للوضع( .المرفق الثاني )3 -
ويقوم الخبراء في الميدان (وحدة القيادة الميدانية) بمساعدة القائد المباشر في الموقع ( )OSCوالقائد األعلى في الموقع
( / )SOSCالقائد الوطني المباشر في الموقع ( )NOSCالذي يتحمل المسؤولية الشاملة عن عمليات االستجابة لتحديد قيود
الموارد واإلمدادات المحدودة من المعدات المطلوبة على وجه التحديد وموارد االستجابة األخرى ،طوال فترة االستجابة.
ويقوم هيكل القيادة بتقييم احتياجات المساعدة الدولية مع مراعاة الموارد الوطنية والموارد المعبئة من الطرف المسؤول بما
في ذلك تلك الواردة من الخارج.
وبعد التقييم المفصل للحالة ،يحدد هيكل القيادة ،بدقة ،نوع وكمية المعدات والمنتجات المطلوبة.
ويوصى بأن يتم إعداد طلبات المعدات وموارد االستجابة واألخصائيين التقنيين من طرف الهيكل القيادي لالستجابة التشغيلية
للبلد المقدم للطلب على مستوى الهيكل القيادي الميداني وأن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها ضمن هيكل اإلدارة للتعاون
والمساعدة الدولية
وينبغي للهيكل (الهياكل) القيادي والهيكل اإلداري للمساعدة الدولية أن يتعاونا معا بشكل وثيق في العمل .ويوصى بأن تقوم
هذه الهياكل بالتواصل باستمرار لتحديد أي احتياجات متغيرة وأن تقدم تحديثات حول حالة وصول العروض المقبولة والموارد
التي يقوم الطرف المسؤول بتعبئتها من الخارج.
ويوصى بأن يقوم الخبير التقني التابع لوحدة القيادة الميدانية بعد ذلك باإلبالغ عن االحتياجات من الموارد والمعدات لدى
الهيكل اإلداري للتعاون والمساعدة الدولية من خالل استمارة الميدان الموحدة لطلب الموارد (مرفق للملحق الثاني ،)4 -
ومن خالل اتصال جماعي يومي ،يحدد أي احتياجات متغيرة ويوفر تحديثات عن حالة وصول العروض المقبولة ومسار
الموارد التي تم تعبئتها من خارج البالد من قبل الطرف المسؤول.
ويمكن أن يشمل طلب المساعدة:
•

المعدات المحددة فقط؛

•

معدات محددة مع موظفين مدربين؛
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•

فرق تدخل كاملة؛

•

موظفون ذوو خبرة خاصة؛

•

المراقبة الجوية.

وتتألف فرق التدخل المشار إليها أعاله من:
•

قائد فريق قادر على قيادة عمل فرق التدخل بشكل مستقل وفقا لتعليمات القائد المباشر في الموقع(.)OSC

•

طاقم وأفراد مدربين على التعامل مع المعدات؛

•

سفن وطائرات متخصصة وغير متخصصة؛

•

معدات االستجابة المتخصصة وغير المتخصصة؛

•

أجهزة ومرافق االتصاالت؛

•

(معدات الوقاية الشخصية ،والسترات الواقية ،وأجهزة التنفس ،وما إلى ذلك)؛

•

سعة تخزين لكميات محدودة من النفط المسترجع ،وما إلى ذلك ،على متن الباخرة (إذا كانت سعة الخزان متاحة).

 2.2.1إجراءات الطلب من طرف هيكل اإلدارة ،على أساس االحتياجات التي يعبر عنها الهيكل القيادي)
ويوصى بأن تقوم وزارة الخارجية التابعة للطرف المتأثر ،الذي يتصرف نيابة عن هيكل اإلدارة وبالتنسيق معه ،بمجرد
تفعيل الهيكل اإلداري للمساعدة الدولية ،بتقديم توجيهات من خالل قنواتها الدبلوماسية إلى سفاراتها وبعثاتها في البلدان
األطراف المتعاقدة اخرى ،واالتصال بالمركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري
 REMPECبغية تيسير المساعدة الدولية.

ويجب تقديم طلب المساعدة بطريقة واضحة ودقيقة (الكمية والنوع وما إلى ذلك) من خالل اإلشارة إلى األغراض التي
ستستخدم فيها المعدات والمنتجات وموظفي االستجابة.
ويوصى بأن يستخدم البلد الطالب النموذج الموحد لطلب المساعدة الوارد في المرفق الثاني ( 3 -استمارة موحدة لطلب
الخبراء) والمرفق الثاني ( 4 -استمارة موحدة لطلب المعدات والمنتجات).
و ينبغي أن يقوم البلد مقد م الطلب ،بغية تقديم المعلومات إلى الطرف المساعد بشأن تفاصيل الحادث واالحتياجات التشغيلية
 ،كجزء من طلب موارد محددة ،وذلك باستخدام االستمارة الموحدة للحصول على معلومات إضافية ( )POLINFالمضمنة
في المرفق الثاني  2-وضمها للطلب.
ويوصى بأن تتضمن استمارة طلب المساعدة كحد أدنى ما يلي:
•

اسم الحادث ،رقم تسلسلي /مرجعي والمكان؛

•

تاريخ ووقت اإلرسال؛

•

اسم ممثل مقدم الطلب ،ومنصبه ومعلومات االتصال به؛

•

نقطة االتصال لمصدر المعدات ،بما في ذلك اسم ومعلومات الشخص المعني.

العدد الدقيق والنوع ومواصفات المعدات المطلوبة بما في ذلك المعايير التقنية للمساعدة المطلوبة (مثل الجهد
•
االكهربى ،والتردد (الضخ) ،والقدرة ،والوصالت; ،والتوصيل) بأكبر قدر ممكن من التفاصيل حسب الضرورة؛
•

متطلبات محددة أخرى (مثل وضع العالمات ،والتعبئة ،وتواريخ انتهاء الصالحية ،ولغة أدلة التشغيل)؛
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•

تاريخ ومكان وجود المعدات عند الحاجة إليها ،واإلشارة إلى المدة الحاجة إليها (أو اإلشارة إلى طلب التبرع)؛

بيان ما إذا كان البلد مقدم الطلب سيقوم بإعفاء جميع المساعدات العينية  /السلع من كل الرسوم الجمركية والضرائب
•
والتعريفات ومن جميع قيود التصدير واالستيراد؛
•

نقاط تسليم الموارد بما في ذلك نوعها (األرضية والجوية والبحرية) ،واسم النقطة وموقع  /عنوان النقطة؛

•

ما إذا كان البلد مقدم الطلب سيوفر التخزين داخل البلد؛

•

ما إذا كان البلد المقدم للطلب سيتولى توزيع الموارد داخل البلد؛

•

اسم المرسل إليه وبيانات االتصال؛

•

واسم المسؤول المخ ّول ،والمنصب ،والجهة ،والتوقيع وتاريخ التوقيع.

وينبغي أن تتضمن الطلبات أيضا معلومات عن اإلجراءات ذات الصلة مثل:
معلومات عن الردود األولية على عروض المساعدة ،بما في ذلك ،عند االقتضاء ،وصف كيفية تقييم عرض المساعدة
•
الحقا في إطار الهيكل القيادي لالستجابة التشغيلية والقوانين واللوائح ذات الصلة ،وأي إجراءات تقييمية قابلة للتطبيق بين
الوكاالت؛
•

تعليمات لتقديم معلومات مفصلة عن كل عرض مساعدة من حكومة أجنبية أو منظمة دولية؛

وتعليمات إعادة توجيه وإرسال أي عروض إلى أقرب سفارة أو بعثة دبلوماسية للبلد الطالب .ويوصى أيضا بأن
•
يقدم البلد الطالب تعليمات إلى سفاراته وبعثاته في جميع أنحاء العالم بشأن كيفية تقديم هذه العروض للموظف المعين المسؤول
عن تلقي وإيفاد الموارد إلى المكان الذي ستستخدم فيه ،وذلك بالتنسيق مع الهيكل القيادي.
تفاصيل االتصال بوزارة الخارجية (مثل البريد اإللكتروني والفاكس والهاتف ،ومعلومات االتصال بنقاط اتصال
•
معينة والتي تتطلب المعلومات).

 3.2.1األحكام والشروط
ويوصى بإنشاء اتصال واضح ورسمي بين السلطات المعنية في الطرف المتعاقد المتأثر والسلطات المعنية في الطرف
المساعد ،وكذلك مع  REMPECبشأن من سيقود المفاوضات.
ويجب أن يتفق البلد المساعد والبلد الطلب على األحكام والشروط المحددة للمعاملة وذلك لكي يكون طلب المساعدة مقبوال
تماما وحتى يتسنى البدء في تعبئتها للمنطقة المتأثرة .ويشمل ذلك:
اتفاق واضح وفهم لتوقعات التعويض :ما إذا كانت قطعة من المعدات (أو الموارد) ستحتاج إلى أن يتم تدفع ثمنها أو
•
تأجيرها ،أو إعادتها "عينا"؛
واتفاق واضح بين جميع األطراف فيما يخص شؤن المسؤولية ،ومتطلبات التأمين ،وشروط إرجاع المعدات (إن
•
وجدت) ،وما إلى ذلك (المرفق الثاني .)7 -

وفي حال عدم وجود اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،تنص المادة  13من بروتوكول الوقاية وحاالت الطوارئ على أن
يتحمل كل طرف من األطراف تكاليف إجراءاته في التعامل مع التلوث .وإذا اتخذ أحد األطراف اإلجراءات بناء على طلب
صريح من طرف آخر ،يقوم الطرف الطالب بتسديد تكاليف إجراءات الطرف المساعد .واذا اتخذ الطرف االجراءات بمبادرة
منه ،يتحمل ذلك الطرف تكاليف اجراءاته.
ويوصى بأن يتم االتفاق على الشروط المالية للعملية بين األطراف الطالبة والمساعدة قبل بدء نقل المعدات أو الموارد.
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ويكون الطرف المساعد مستعدا لتقديم معلومات عن التبعات المالية للمساعدة المطلوبة .ويتعين على الطرف المساعد أن
يبذل قصارى جهده من أجل تقديم المساعدة المطلوبة وأن يقرر إلى أي مدى يمكن االمتثال للطلب .ويكون الطرف المساعد
مستعدا لتعيين ضباط اتصال لموظفي الهيكل القيادي و  /أو الهيكل اإلداري للطرف الطالب من أجل تأمين المعرفة الالزمة
بالموارد الوطنية المقدمة( .المرفق األول )3 - 4 -
يوصى بـ:
تحديد على الترتيبات العامة والتعويض عن إرسال واستقبال وإعادة المعدات المطلوبة أو المعروضة واالتفاق عليها،
•
بسرعة بمجرد بدء عملية المساعدة الدولية؛
يقوم الطرف المساعد في رده بإلحاق قائمة مفصلة بالمعدات أو النظم أو المواد المتاحة ،بما في ذلك تفاصيل الشحن
•
الضرورية لتشمل المقاسات ونوع الوقود وأساليب النقل المتوخاة .ويوصى بأن تشير القائمة أيضا إلى المعدات الالزمة
لمعالجة هذه المواد في الميناء أو في مطار الدخول ،وعدد األشخاص الالزمين لعمليات التفريغ ،والوسائل الالزمة لنقل مواد
االستجابة إلى موقع الحادث( .المرفق األول  2-4 -ب)

 4.2.1االتصال واإلبالغ
ضرورة وجود تصور تشغيلي موحد ووعي دقيق بالحالة من قبل جميع األطراف المشاركة ،أمر بالغ األهمية .ويوصى بأن
يسهر هيكل القيادة الميدانية على إبالغ المستوى الوطني والهيكل القيادي وهيكل اإلدارة للمساعدة الدولية بالحالة وبوتيرة
التطور ،وال سيما االحتياجات المتطورة لموارد االستجابة المحدودة أو الحرجة.

ويوصى بأن تنظر األطراف ،من الناحية العملية ،في إنشاء بوابة (بوابات) على شبكة اإلنترنت لتيسير ما يلي:
تقديم معلومات إلى األطراف المتعاقدة أو لـ  ،REMPECأو المنظمات الدولية أو غيرها بشأن االحتياجات التنفيذية
•
الحالية أو المتوقعة والتي يمكن تلبيتها من خالل المساعدة الدولية؛
وتوفير المعلومات المتعلقة بمستوى دقة التفاصيل المطلوبة للمساعدة الدولية (المعدات واألفراد) لضمان إجراء
•
استعراض وتقييم يتسمان بأكبر قدر من الفاعلية والكفاءة؛
توفير البوابة (البوابات) لتقديم عروض المساعدة الدولية التي تبسّط عملية جمع المعلومات وتيسّر االتصاالت فيما
•
يتعلق باستالم العروض وحالتها؛
توفير المعلومات بشأن النطاق الكامل لجهود االستجابة لوسائل اإلعالم والعموم واالعتراف علنا ،حسب االقتضاء،
•
بكل من يساهم في االستجابة؛
•

وتوفير نقاط االتصال باألطراف المتعاقدة ،أو REMPECأو المنظمات الدولية للحصول على معلومات إضافية.

3.1

عروض المساعدة

 1.3.1من األطراف المتعاقدة

ويمكن تقديم عروض المعدات من األطراف المتعاقدة التي يمكن نشرها أو استخدامها في عمليات االستجابة ،استجابة لطلب
من الطرف المتعاقد المتأثر أو من طرف متعاقد بمبادرة منها.
ويوصى بأن تشمل عروض المساعدة المقدمة إلى البلد المتأثر ،باستعمال نموذج مفصل لتقديم المساعدة (المرفق الثاني )5 -
ما يلي:

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 445

نوع ومواصفات المعدات المعروضة بدقة بما في ذلك ،إلى أقصى حد ممكن ،صور فوتوغرافية تفصيلية للمعدات،
•
مع تحديد الجهة المصنعة ،وأرقام النماذج ،ووثائق المواصفات ،وإن أمكن ،أي معلومات تتعلق باالستخدام الميداني السابق
للمعدات المعروضة في األحداث المشابهة من انسكاب /تسرب للنفط أو المواد الخطرة ؛
•

الحالة الراهنة للمعدات وإمكانية تدهور حالة المعدات أثناء االستخدام الميداني؛

•

مجموع عدد أو كمية كل نوع أو فئة معينة من المعدات المعروضة؛

•

الوزن ،المقاسات والخصائص المادية األخرى للمعدات المعروضة؛

•

تاريخ ومدة إتاحة المعدات (أو اإلشارة إلى التبرع)؛

وما إذا كانت المعدات تقدم على أساس استرداد التكاليف أو بدون رسوم ،وموجز لشروط وأحكام العرض إذا كانت
•
المعدات مقدمة على أساس الرسوم؛
•

وسائل النقل المطلوبة؛

•

مكان تواجد المعدات حاليا؛

•

موقع المطار أو الميناء الدولي الذي ستنقل منه المعدات؛

ما إذا كانت البالد أو المنظمة المساعدة ستقوم بنقل المعدات ،باإلضافة إلى الشروط واألحكام التي تم بموجبها تقديم
•
وسائل النقل بما في ذلك أي قيود تصديرية أو جمركية قد تنطبق على القوانين الوطنية للبالد المساعدة؛
•

بما في ذلك النوع (األرضية والجوية والبحرية) ،واسم النقطة ،وموقع  /عنوان النقطة؛

•

أي مشاكل لوجستية خاصة يمكن مواجهتها في نقل المعدات أو نشرها؛

•

أي شروط محددة بخصوص استخدام المعدات من قبل الطرف أو الجهة العارضة؛

•

تقديرات الوقت الالزم لجعل المعدات متاحة للنقل؛

معلومات االتصال بنقاط  /ضباط االتصال المعتر ف بهم الذين لديهم دراية بالتفاصيل الفنية ذات الصلة بالمعدات
•
المعروضة ،والذين يكونون مستعدين لمناقشة التفاصيل التقنية أو التشغيلية اإلضافية مع المتخصصين التقنيين؛
•

التوقعات المتعلقة بتنظيف وإصالح المعدات قبل إعادتها إلى البلد المساعد؛

•

اسم المسؤول المخ ّول ،وعنوانه ،والجهة ،والتوقيع وتاريخ التوقيع

وفيما يتعلق بعروض المساعدة الشخصية أو التقنية أو االستشارية أو مساعدة الخبراء من طرف متعاقد أو منظمة دولية ،فإن
المعلومات التفصيلية التي يتعين تقديمها إلى الطرف المتعاقد الطالب قد تشمل ،دون أن تقتصر ،على ما يلي:
•

المؤهالت و  /أو وصف موجز لخبرة كل فرد يقدم المساعدة؛

تقييم قدرة كل فرد يشارك في عمليات االستجابة على تحدث اللغة الرسمية للبلد وقرائتها ،وتوافر خدمات الترجمة
•
الفعالة إذا كان من المتوقع وجود حاجز لغوي؛
توافر كل فرد من حيث ( )1مدى سرعة إرسال الفرد لعمليات االستجابة )2( ،مدة إلحاق ذلك الفرد و ( )3أي شرط
•
لمغادرة الفرد موقع العمليات على مدى فترة المهمة المتوقعة؛
أي تكاليف يتوقع أن تتكبدها الحكومة المستقبلة (مثل السفر بالطائرة ،واإلقامة ،والبدل اليومي ،وتكاليف التعويض
•
عن المرتب المدفوع أثناء المساعدة)؛
ما إذا كان الطرف أو المنظمة المتعاقدة ستيسر االتصاالت المباشرة بين األفراد الذين يقدمون المساعدة واألخصائيين
•
التقنيين في البلد الطالب لمواصلة تقييم العرض؛
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أي متطلبات خاصة للطرف المتعاقد أو المنظمة المتعاقدة فيما يتعلق بحالة الفرد خالل أي فترة تكليف (على سبيل
•
المثال اشتراط أن يتمتع الفرد بمنصب موظف فني بالسفارة)؛
وإنشاء وسائل لضمان السالمة الشخصية واألمن لألفراد المستجيبين عند أداءهم للمساعدة في البلد المتأثر ،فضال
•
عن ضمان حصانتهم إزاء أي من القوانين التي تخص مسؤولية المستجيب والسارية داخل ذلك البلد.

 2.3.1من آليات المساعدة (اآلليات الحكومية الدولية ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والمديرية العامة
للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية  /مركز تنسيق االستجابة لحاالت الطوارئ)
ويمكن تقديم عروض المعدات من آليات المساعدة التي يمكن نشرها أو استخدامها كمساهمة في عمليات االستجابة واسعة
النطاق بناء على طلب مشترك من مركز ريمبيك  REMPECوالطرف المتعاقد المتأثر في حالة حدوث تلوث كبير و  /أو
ظروف استثنائية.
وينبغي لكل آلية من آليات المساعدة أن تيسر وتنسق تقديم المساعدة التي يمكن تسخيرها من خالل آلية المساعدة الخاصة بها.
كما ينبغي أن تضمن اتّساق المساعدة المقدمة مع طلب واحتياجات البالد المتضررة .وسوف تثمر عروض المساعدة المذكورة
المقدمة كمساهمة في التدخل بقيادة مركز ريمبيك  REMPECفي حاالت التلوث الكبرى والظروف االستثنائية عن تنسيق
جيد بين هذه اآلليات والمركز اإل قليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري بغية تجنب االزدواجية في الوسائل وعدم
كفاية عرض المساعدة
وفيما يتعلق بعروض المساعدة المقدمة من آليات المساعدة ،تقدم معلومات مفصلة إلى المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت
طوارئ التلوث البحري والطرف المتعاقد المتض ّرر ،ينبغي أن يتضمن ذلك معلومات مماثلة على النحو المذكور أعاله .ولهذا
الغرض يمكن استخدام النموذج الموحد لعرض المساعدة.
 3.3.1من القطاع الخاص
العروض الصادرة عن كيانات خاصة بناء على طلب من الهيكل اإلداري للمساعدة الدولية للطرف المتأثر.
وبناء على مشورة هيكل االستجابة ،يمكن لهيكل إدارة المساعدة الدولية أن يتفاوض مباشرة مع مقدمي االستجابة أو مصنعي
المعدات أو مراكز الخبرة في البلد األجنبي للحصول على قطعة المعدات أو الخبرة المطلوبة بالضبط.
عروض مقدمة من قبل كيانات خاصة
وخالل التصدي لالنسكابات الواسعة النطاق أو المعقدة أو العظيمة ،قد ت َِرد عروض تلقائية من كيانات خاصة لتوفير المعدات
والموارد والموظفين التقنيين .ويوصى بإحالة العروض غير الملتمسة إلى الهيكل اإلداري للمساعدة الدولية ،حتى لو وردت
مباشرة من وحدة القيادة الميدانية.
يوصى بـ:
أن يقوم هيكل إدارة المساعدة الدولية بتسجيل كل عرض من هذه العروض وتتبع وضع الردود ،بما في ذلك األوقات
•
التي أرسلت فيها ومحتوياتها؛
أن يقوم هيكل إدارة المساعدة الدولية بإنشاء قائمة بالمعدات والموارد المتاحة ،وتقاسمها بانتظام مع وحدة القيادة
•
الميدانية ،حيث قد تنشأ حاجة في وقت الحق خالل االستجابة لبعض المعدات والموارد المقدمة؛
قد يتعين رفض بعض العروض إذا کانت المعدات أو الموارد المعروضة غير ضرورية أو غير مناسبة وال يتوقع
•
أن تکون مطلوبة الحقا في االستجابة.

 4.3.1القبول والرفض (تقييم العروض)
أثناء استقبال العروض الملتمسة وغير الملتمسة ،يوصى بـ:
•

أن يتم تسجيلها وتتبع وضعها كما تتم معالجتها وتقييمها ،ثم قبولها أو رفضها الحقا؛
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أن يكون لهيكل إدارة المساعدة الدولية ما يكفي من الموظفين والتدريب حتى يكون قادرا على التعامل مع هذه
•
المجموعة من إجراءات المعالجة.

وعندما يتلقى البلد المتأثر عرضا للمساعدة ،سواء كان ناتجا عن التماس سابق أو غير ملتمس ،يوصى بأن يجيب البلد المتأثر
بإشعار استالم  /إقرار بالعرض (المرفق  ،)II.5بما في ذلك:
•

اسم الشخص (أسماء األشخاص) الذين تلقوا العرض؛

•

تاريخ ووقت استالم العرض؛ و

•

التاريخ المقترح إلشعار مقدم العرض بقرار القبول  /الرفض.

ويتمثل أحد األهداف الرئيسية لنظام المساعدة الدولية الناجح في السهر على أن تقدم العروض العون والدعم في االستجابة،
باستخدام األدوات الالزمة فقط ،وعدم إعاقة تقدم االستجابة بواسطة المعدات غير الضرورية أو غير المرغوب فيها أو التي
عفا عليها الزمن.
ويو صى بتشكيل فريق تقييم مكلف باستالم هذه العروض وتقييمها وقبولها  /رفضها .ومن األهمية بمكان لنجاح المساعدة
الدولية أن تضم فرق التقييم أخصائيين تقنيين يشاركون عن كثب في عملية االستجابة ،وأن يكون لديهم إلمام تام باحتياجات
االستجابة اآلنية والمستقبلية بالتفصيل ،مثل نوع الكاشطة وفئتها ،والحواجز المطاطية العائمة ،أو غيرها من المعدات.
عندما يتخذ بلد متأثر قرارا بشأن قبول عرض أو رفضه ،يوصى بأن يستجيب البلد المتض ّرر لطرف الطرح بواسطة استمارة
قبول  /رفض (المرفقين  ) II.6 / II.7والتي يمكن أن تشمل:
•

اسم  /وصف كل عرض والقرار المتخذ بشأنه (مقبول أو المرفوض أو قيد االنتظار)؛

•

لكل عرض مقبول ،يذكر التاريخ لزوم الوسيلة ،أسماء ومواقع نقاط التسليم وطريقة النقل الخاصة بالوسيلة؛

•

لكل عرض مرفوض ،يذكر السبب المؤدي لهذا الرفض؛

•

اسم المسؤول ال ُمخ ّول ،وصفته ،وجهة العمل والتوقيع وتاريخ التوقيع

4.1

الموارد التي يوظفها الطرف المسؤول على نفقته الخاصة

 1.4.1وبناء على طلب حكومة البلد المتأثر باتخاذ تدابير لمكافحة التلوث ،يقوم الطرف المسؤول بحشد الموارد على
نفقته الخاصة
ويجوز للسلطة المعنية المختصة في البلد المتأثر أن تطلب من مالك سفينة أو مشغل وحدة بحرية أو مشغل مرفق معالجة
اتخاذ تدابير استجابة تهدف إلى ضبط التلوث والحد منه ومكافحته في حدود مسؤوليته .تبعا لذلك ،قد يتعين على الطرف
المسؤول أن يقوم بحشد موارد المكافحة من الخارج ونقلها إلى البلد المتأثر على نفقته الخاصة.
وفي هذه الحالة ،ستتكفل السلطات ذات الصلة التابعة لهيكل القيادة وهيكل اإلدارة بالعمل على تطبيق إجراءات حشد المساعدة
الدولية.
وبمجرد انطالق عملية المساعدة الدولية ،ينبغي أن تكون السلطات الوطنية المختصة ذات الصلة في البلد المتأثر على علم
تام وأن تتبع هذه المعامالت للحفاظ على اإللمام الشامل بأوضاع أنواع الموارد المحددة التي ستدخل حدودها وأن تتخذ ما
يلزم من اإلجراءات إزاء هذه العملية .وعليهم إنشاء عالقات مع المستجيبين المتعاقدين المكلفين من الطرف المسؤول
والحفاظ على هذه العالقات.
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 2.4.1وبمبادرة منها وبموافقة البلد المتأثر ،يقوم الطرف المسؤول بتعبئة الموارد على نفقته الخاصة
وفي حالة حوادث التلوث واسعة النطاق والكبيرة ،قد  /سوف يقوم الملوث (الطرف المسؤول) بحشد معدات االستجابة من
الخارج .وسيكون من واجب السلطات المعنية ،وهيكل إدارة التعامل مع المساعدة الدولية ،بالتعاون مع هيكل القيادة أن
تضمن ما يلي:

أن تكون موارد مكافحة التلوث التي يعتزم الملوث جلبها إلى البلد متوافقة مع استراتيجية االستجابة الوطنية والقيود
•
المفروضة على استخدام تقنيات االستجابة المختارة استنادا إلى موقع االنسكاب والظروف البيئية وقربها من المناطق
الحساسة ،أو تفض يل هذا االستخدام( ،الموافقة وشروط استخدام المواد المشتتة) ،اللوائح التنظيمية الخاصة بالتخلص من
النفايات ومعالجتها؛
•

ستطبق إجراءات طلب المساعدة الدولية ،وال سيما الجمارك والهجرة ،للتعجيل باستيراد الموارد من البلدان األجنبية.

وينبغي أن تحدد خطة الطوارئ الوطنية طرق وأساليب االستجابة التي ينبغي استخدامها وفي أي ظروف،بما في ذلك القضاء
على مصدر التلوث واحتواء واسترداد النفط العائم في البحر ،واستخدام المشتتات ،وحماية المناطق الحساسة ،وتنظيف
الشاطئ.

عندما يطلب المشغل أو الشخص المعين في خطة الطوارئ لوحدة بحرية أو منشأة معالجة المساعدة من الخارج فيما يتعلق
بالموظفين أو المعدات أو المنتجات التي يوفرها القطاع ،يجب أن يكون ذلك مسبوقا بموافقة هيكل القيادة والهيكل اإلداري
للمساعدة الدولية ،التي سيتم إنشاؤها بموجب خطة الطوارئ الوطنية( .وهذا يشير على وجه الخصوص إلى الوسائل التي
تتيحها المخزونات اإلقليمية أو العالمية التي يديرها القطاع).

5.1

عمليات االستجابة المشتركة التي تقوم بها البلدان المجاورة

"عمليات االستجابة المشتركة" تعني جميع عمليات االستجابة للتلوث التي يشترك فيها على األقل بلدان متجاوران متأثران
أو مهددان بالض رر بصورة مباشرة بواسطة األفراد والمعدات والمنتجات و  /أو غيرها من الوسائل األخرى( .المرفق
)II.4.2

ويشير هذا إلى وقوع حادث بحري من شأنه أن يسبب أو يحتمل أن يسبب تلوثا ،والذي يمكن أن يؤثر على طرف متعاقد
واحد أو أكثر ،مما يب ّرر طلب المساعدة من األطراف األخرى المهددة .وقد يكون الحادث انسكابا يحدث في منطقة مسؤولية
طرف متعاقد واحد ويهدد منطقة مسؤولية جهة أخرى.
وتقوم السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يقع في منطقة مسؤوليتها أو اهتمامها حادث التلوث ،بعد تلقي تقرير التقييم
األولي والتحقق منه ،بإبالغ السلطات التنفيذية لألطراف المتعاقدة األخرى فورا من خالل جهات االتصال الوطنية التابعة لها
وكذلك مركز ريمبيك.

 1.5.1التعاون فيما بين البلدان المجاورة (طلب  /عرض المساعدة) وتنسيق حشد الموارد
ويمكن إرسال طلب المساعدة ،على أساس متطلبات هيكل االستجابة والمشورة ،بعد تفعيل خطة الطوارئ الوطنية أو خطة
الطوارئ الثنائية أو المتعددة األطراف ،من قبل السلطة المختصة لهيكل إدارة الطرف المتعاقد المتأثر إلى السلطات المعنية
لألطراف المتعاقدة المهددة باستخدام النموذج الموحد لطلب المساعدة (المرفق )II.3
وما لم تعالج خطة الطوارئ الثنائية أو المتعددة األطراف مسألة تجميع الموارد في حالة الطوارئ ،ينبغي تطبيق إجراءات
حشد موارد االستجابة الموصوفة في هذا الدليل وتنسيقها .وسيتم استكمال الموارد الوطنية للطرف المتعاقد المتأثر ،حسب
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الضرورة ،عن طريق الموظفين والوسائل التي تقدمها األطراف المتعاقدة المجاورة (المهددة) بناء على طلب الهيكل اإلداري
للطرف المتأثر.
وينبغي أن تقوم األطراف المتعاقدة بتبادل المعلومات المتعلقة بالطائرات المناسبة لمراقبة االنسكاب (بما في ذلك الخصائص
التقنية والمعدات المتخصصة) التي يمكن لكل طرف متعاقد الوصول إليها ،ويفضل أن يكون ذلك من خالل مركز ريمبيك
 .REMPECوهذا صحيح بالنسبة للطائرات التي تنتمي إلى األطراف أو التي تمتلكها المنشأة العاملة.

وسيتولى الدور القيادي هيكل قيادة الطرف المتعاقد الذي تضررت منطقة مسؤوليته أو من المحتمل أن يلحق بها الضرر
جراء حادث تلوث والذي طلب المساعدة.
وعند ما ينتقل الجزء الرئيسي من المادة الملوثة من منطقة مسؤولية الطرف المتعاقد الذي طلب المساعدة في البداية إلى منطقة
مسؤولية طرف متعاقد آخر يطلب المساعدة أيضا ،يجوز للطرفين أن يتفقا على نقل الدور القيادي من الطرف األول إلى
الطرف الثاني.

 2.5.1طلب المساعدة الدولية من كل بلد على حدة ،وإدارة العروض الخارجية للمساعدة المقدمة إلى كل بلد على حدة
(التنسيق)
وفي حالة وقوع تلوث كبير واسع النطاق يمت ّد تأثيره إلى أكثر من بلد واحد ،يمكن لكل بلد أن يطلب مساعدة دولية بشكل
منفرد ،باإلضافة إلى تجميع الموارد بشكل جماعي .وفي مثل هذه الحالة ،حيث يمكن للبلدان أن تطلب مساعدة دولية منفردة
من أجل نفس الحادث ،هناك حاجة إلى تعاون قوي فيما بين البلدان المعنية من أجل تقييم الحاجة إلى المساعدة الدولية ولحشد
وتنسيق عملية نشر موارد المكافحة .وفي هذه الحالة ،قد تطلب البلدان المتأثرة مساعدة المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري  REMPECلتنسيق المساعدات الدولية .وينبغي للبلدان المتأثرة ،لدى التعاون ،أن
تضع في الحسبان جميع اآلثار المالية المترتبة على أعمالها.

6.1

توزيع الموارد

تنطبق القواعد والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإرسال واستقبال وإرجاع المعدات في حالة عمليات المساعدة الميدانية الدولية
الواردة في المرفق .B I.4.2

 1.6.1دور ومسؤولية البلد المساعد في توزيع الموارد
يتمثل دور البلد المساعد ومسؤولية في اإلشراف واإلذن بصرف المعدات المملوكة للحكومة والقطاع الخاص والموظفين
الذين قد تكون حركتهم مقيدة بسبب الحاجة إلى تلبية الحد األدنى من متطلبات القدرة على االستجابة.
ويوصى بأن يقوم الطرف المساعد بـ
إرفاق (نموذج عرض المساعدة  -المرفق  )II.4قائمة مفصلة بالمعدات أو النظم أو المنتجات المتاحة ،بما في ذلك
تفاصيل الشحن الضرورية لتشمل األبعاد ونوع الوقود وطرائق النقل المتوخاة ضمن ردها .ويوصى بأن تحدد القائمة أيضا
المعدات الالزمة لمعالجة مثل هذه المواد في الميناء أو في مطار الدخول ،وعدد األشخاص الالزمين ألعمال التفريغ والوسائل
الالزمة لنقل مواد االستجابة هذه إلى موقع الحادث؛

-

تحديد المعايير الدنيا لما يلي:

•

التدريب الالزم لتشغيل المعدات المرسلة إلى الطرف الطالب؛

•

إجراءات السالمة الالزمة لتشغيل المعدات المرسلة إلى الطرف الطالب؛
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•

الصيانة الالزمة لتشغيل المعدات المرسلة إلى الطرف الطالب؛

•

اإلجراءات األمنية الالزمة لتشغيل المعدات المرسلة إلى الطرف الطالب؛

 2.6.1دور ومسؤولية الهيكل اإلداري للدولة الطالبة لتلقي وإرسال الموارد إلى المكان الذي ستستخدم فيه ،بالتنسيق مع
هيكل القيادة
وينبغي أن يكون الهيكل اإلداري للتعاون والمساعدة الدولية بمثابة نقطة اتصال مركزية لالستجابة لمعالجة الطلبات واستالم
وتقييم وقبول عروض المساعدة الدولية من مصادر متعددة (الحكومات الوطنية والمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ
التلوث البحري والقطاع الخاص وما إلى ذلك) والتنسيق اللوجستي لعملية نشر الموارد المقبولة في المنطقة المتأثرة.
يقوم هيكل اإلدارة بما يلي:
تعيين هيئة الستالم المعدات والمنتجات و  /أو استقبال الموظفين ،وضمان مراقبة العمليات منذ لحظة وصول
•
المعدات والمنتجات والموظفين إلى البالد ،وأثناء نقلها من وإلى مكان العمليات؛
اتخاذ الترتيبات الالزمة للدخول السريع للمعدات والمنتجات واألفراد قبل وصولهم وضمان تيسير اإلجراءات
•
الجمركية إلى أقصى حد ممكن .ويوصى بقبول المعدات على أساس مؤقت وإدخال المواد مع اإلعفاء من الرسوم والضرائب؛
•

توفير كل ما هو مطلوب لتشغيل وصيانة المعدات بشكل صحيح وتوفير أماكن اإلقامة والغذاء لفرق االستجابة؛

ضمان منح السفن جميع التراخيص الالزمة والتصاريح للطائرات للطيران في المجال الجوي الوطني ،إن توفّرت
•
السفن والطائرات .ويوصى بتقديم خطة طيران أو إخطار بمواعيد الرحالت الجوية واعتمادها كتصريح للطائرات باالقالع
والهبوط أرضا أو في البحر خارج المطارات الجمركية العادية؛
إعادة جميع المواد غير المستخدمة وضمان إعادة المعدات أو تعويضها على النحو المتفق عليه مسبقا ،بمجرد اكتمال
•
عمليات االستجابة؛
إرسال تقرير عن فعالية المعدات والمواد واألفراد الذين تم تسخيرهم إلى السلطات المختصة أو ممثلي الطرف
•
المساعد ؛
•

وتسجيل المعدات التي تم استخدامها وكذلك مكان وجودها وأي معلومات أخرى ذات صلة.

ويضمن هيكل القيادة أن يتم استخدام المعدات المطلوبة من طرف الموظفين الوطنيين المؤهلين تماما لهذه المهمة.

7.1

قيادة عمليات الموارد المحشودة في سياق المساعدة الدولية

وتقع على عاتق حكومة البلد المتأثر المسؤولية الكاملة عن اتخاذ وإنفاذ التدابير لحماية خطوطها الساحلية أو المصالح ذات
الصلة من التلوث أو التهديد بالتلوث .وبالتالي ،على الرغم من أن النظم الوطنية قد تكون مختلفة (على سبيل المثال ،تكون
الحكومة أحيانا مسؤولة تماما عن عمليات االستجابة ،أو يقوم الطرف المسؤول بعملية االستجابة تحت المراقبة واإلشراف
العام للسلطة الحكومية ،أو مزيج من النظامين معا وفقا للظروف)  ،فإن السلطات المختصة في البلد الطالب هي التي تتولى
الرقابة التشغيلية واإلشراف على عملية االستجابة.

 1.7.1ويتولى هيكل قيادة البلد مقدم الطلب الرقابة التشغيلية الشاملة واإلشراف على عمليات االستجابة
يجب على الموظفين من البلد المساعد تنفيذ مهامهم وواجباتهم تحت رقابة هيكل القيادة في البلد الطالب وإشرافه التشغيلي ،
وفقا لقرارات هيكل القيادة (السلطة التنفيذية ،القائد األعلى للموقع) والقيادة التكتيكية لقادة فرقهم ووحداتهم.
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ويتعين على هيكل القيادة ،باإلضافة إلى تولي القيادة  /القيادة التشغيلية عموما ،أن يكون مسؤوال على وجه التحديد عن تنسيق
اإلجراءات التي تتخذها الوسائل الوطنية (فرق التدخل والسفن والطائرات) للبلد الطالب مع تلك التي تتخذها وسائل األطراف
المساعدة (الحكومة ،القطاع الخاص).
ويتولى الهيكل اإلداري تعيين موظف مسؤول في الميدان (ضمن هيكل القيادة الميدانية) الستقبال األفراد والمعدات والمنتجات
و  /أو وسائل أخرى من البلد  /األطراف المساعدة ولتسهيل اندماجهم في عمليات االستجابة منذ لحظة وصولهم إلى البالد
إلى لحظة رحيلهم .وينبغي على هذا الموظف أن يتعاون عن كثب مع مسؤول االتصال في البلد  /الطرف المساعد.

 2.7.1الترتيبات التشغيلية في حالة عمليات االستجابة المشتركة بين البلدان المجاورة
إذا وقع حادث تلوث في منطقة مصالح أحد البلدان بحيث يشكل في نفس الوقت تهديدا مباشرا (وشيكا) لمصالح بلد آخر،
فيمكن لهذين البلدين ،في ظل غياب اتفاق ثنائي أو شبه إقليمي ،أن يتفقا عن طريق االتصاالت المباشرة بين سلطات هيكلي
قيادتهما التشغيلية ،على أن تظطلع الدولة المهددة بالدور القيادي (الرقابة التشغيلية واإلشراف).
ويجوز للبلدان أن توافق على نقل الدور القيادي من ذلك البلد إلى آخر عندما ينتقل الجزء الرئيسي من الملوث من منطقة
مسؤولية البلد الذي طلب المساعدة في البداية إلى منطقة مسؤولية البلد اآلخر المتضرّ ر حاليا والذي يطلب المساعدة.
وينبغي االتفاق على نقل الدور القيادي في الحاالت التي ينتقل فيها الجزء األكبر من الملوث من منطقة مصلحة بلد ما إلى
منطقة مسؤولية بلد آخر بعد إجراء مشاورات بين البلدان المعنية.
ويكون البلد الرائد مسؤوال عن مراقبة التلوث وتقييم الوضع والتنبؤ بحركة االنسكاب واإلبالغ ،وممارسة دور القيادة التشغيلية
لعمليات االستجابة المشتركة
تنطبق المبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالترتيبات واإلجراءات التشغيلية التي يمكن تطبيقها في حالة عملية مشتركة
(المرفق األول  / 2-4 -جيم).

 3.7.1استخدام المشتتات
ينبغي على البلد مقدم الطلب إطالع األطراف األخرى المساعدة (الحكومة والقطاع الخاص) على سياسته المتعلقة باستخدام
المشتتات .ويجب أن تتضمن المعلومات قائمة بالمشتتات المصرح باستخدامها في المياه اإلقليمية للبلد المقدم للطلب مع
اإلشارة إلى المناطق التي يكون فيها استخدام المواد المشتتة مسموحا به أو مقيدا أو محظورا ،فضال عن أية معلومات أخرى
تعتبر ذات أهمية.

 4.7.1التخلص من النفايات ومعالجتها
ينبغي على البلد مقدم الطلب إطالع األطراف األخرى المساعدة (الحكومة والقطاع الخاص) على سياسته المتعلقة بالتخلص
من النفايات التي يتم جمعها أثناء عملية االستجابة ومعالجتها .ويجب أن تتضمن المعلومات تحديدا واضحا لمكان تخزين
النفايات والتخلص منها مؤقتا وإجراءات المعالجة األولية التي قد تتطلبها هذه النفايات.

 5.7.1الحفاظ على االتصال بين الطرف المساعد والبلد المقدم للطلب خالل عمليات االستجابة وفقا للظروف
ينبغي الحفاظ على االتصال بين الطرف المساعد والبلد المقدم للطلب خالل عمليات االستجابة من خالل:
االتصاالت المباشرة ،عن طريق ضابط االتصال التابع للطرف المساعد المنض ّم لموظفي هيكل قيادة الميدان (القائد
•
األعلى لمسرح الحادث  /قائد مسرح الحادث ؛ (المرفق األول )3 - 4 -
•

تقارير الوضع (المرفق الثاني  )8 -خالل كامل الفترة الفاصلة بين إيفاد الموارد وإنهاء المساعدة.
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وعلى البلد الطالب إفادة األطراف المساعدة والمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري بالمعلومات بشكل
مستمر عن طريق تقارير الوضع ( SITREPالمرفق الثاني  )8 -بشأن:
•

تطورات الوضع فيما يتعلق بحادث التلوث؛

•

اإلجراءات المتخذة لمكافحة التلوث؛

•

التقدم المحرز في عمليات االستجابة؛

•

وسجل الموارد المستخدمة.

8.1

إنهاء المساعدة

 1.8.1اإلنهاء من قبل الطرف المساعد
إذا اقتضت الظروف ،يمكن للطرف المساعد أن ينهي مساعدته كليا أو جزئيا .وينبغي إبالغ السلطة المختصة للطرف الطالب
بنبأ اإلنهاء.

المتضرر
 2.8.1اإلنهاء من قبل البلد
ّ
ينبغي رصد التقدم المحرز في عمليات االستجابة والتنظيف ،وفي الوقت الذي تتناقص فيه األنشطة ،يجب أن تبدأ عملية
تسريح الموارد ،وينبغي في نهاية المطاف اتخاذ قرار بإنهاء االستجابة .وعند اتخاذ هذا القرار ،تدخل االستجابة مرحلة
اإلصالح أو الترميم لرصد أو تعزيز التعافي الطبيعي للمناطق المتأثرة.
وينبغي إنهاء المساعدة الدولية وفقا لقرار هيكل القيادة ،عند:
•

استكمال تدابير االستجابة للتلوث وتوقف التهديد الذي يمثله الملوث لمصالح البلد الطالب؛ أو

•

الوصول إلى مرحلة تكون فيها قدرات البلد الطالب على االستجابة كافية الستكمال أنشطة االستجابة بنجاح.

وبمجرد اتخاذ القرار المتعلق بإنهاء المساعدة الدولية ،ما لم يتفق على خالف ذلك ،يتعين على جميع األفراد والمعدات
والمنتجات غير المستخدمة وغيرها من الوسائل التي تنطوي عليها عمليات االستجابة أن ترجع أو تعاد إلى بلدانها األصلية.
يجب أن تكون المعدات التي يتم إرجاعها سليمة وفي أفضل حاالتها (إرشادات التنظيف واإلصالح في المرفق .)1.4

 9.1الدور المحتمل للمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري  REMPECفي تنسيق
المساعدة الدولية
ووفقا للمهمة المناطة بعهدته ،يمكن للمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت الطورئ الناشئة عن التلوث البحري ،REMPEC
عندما يطلب منه ذلك في حاالت الطوارئ ،مساعدة الطرف المتعاقد المتأثر في:
-

تقديم المشورة والمعلومات التقنية والخبرة (دور التيسير)

•

مساعدة هيكل القيادة في الميدان على إجراء تقييم مفصل للحالة؛

مساعدة هيكل القيادة على تقييم االحتياجات من المساعدة الدولية ،وتحديد نوع المعدات والمنتجات المطلوبة وكميتها،
•
بأكبر قدر ممكن من الدقة؛
•

مساعدة هيكل اإلدارة في تحديد الجهة التي يجب طلب المساعدة منها؛
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•

تقييم عروض المساعدة؛

•

تقديم المشورة التقنية؛

•

تيسير االتصاالت وتبادل المعلومات؛

•

تيسير ربط العالقات مع مختلف األطراف المشاركة.

-

تنسيق المساعدة الدولية (دور التنسيق)

•

المساعدة في تحديد مصادر المساعدة من خارج المنطقة؛

في الظروف االستثنائية ،بالمساعدة في حشد موارد االستجابة والدعم المالي ،وال سيما من خالل آليات المساعدة
•
وآليات األمم المتحدة للتمويل؛
•

التواصل مع آليات للمساعدة وتنسيق المساعدة الدولية
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مخطط انسيابي للخطوات الواجب اتباعها فيما يتعلق بطلب المساعدة اإلقليمية والدولية في حاالت وقوع حوادث التلوث
البحري
.1

استالم بالغ التلوث

من طرف السلطة  /اإلدارة المعينة ( :MARPOLالبند  ،8الفقرة )2.1
من ربان سفينة أومشغل وحدة بحرية أو مشغل منشأة معالجة.

.2

التقييم األولي

عن طريق السلطة  /اإلدارة المعينة المسؤولة عن متابعة اإلجراءات عند استالم بالغ التلوث (الهيكل القيادي)
.3

اإلشعار

من طرف جهة االتصال المعينة من السلطة  /االتفاقية الدولية للتأهب واالستجابة والتعاون في مجال التلوث النفطي
( OPRCالهيكل القيادي) إلى جميع األطراف المتعاقدة التي قد تتعرض للضرر وإلى المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت
التلوث البحري في البحر المتوسط  REMPECمن خالل ملء تقرير التلوث ( ،)POLREPبداية من إنذار التلوث
 POLWARNومواصلة تحديث التطورات الالحقة تباعا باستخدام نموذج معلومات التلوث .POLINF
من طرف :جهة
االتصال لالتفاقية
الدولية للتأهب
واالستجابة والتعاون
في مجال التلوث
النفطي
.4

تقرير التلوث  :POLREPالقسم األول :إنذار التلوث
 :POLWARNالقسم الثاني :معلومات التلوث
POLINF

إلى :جميع األطراف
المتعاقدة التي قد تتأثر
و REMPEC

تفعيل خطة الطوارئ الوطنية

إنشاء هيكل القيادة والهيكل اإلداري للتعاون والمساعدة الدولية.
.5

تقيمم االحتياجات من قبل هيكل القيادة
(ينبغي أن يقوم الخبراء في الميدان بإجراء تقييم مفصل للحالة)
5.1

يمكن طلب المساعدة من خبراء وحدة المساعدة في البحر األبيض المتوسط  MAUإلجراء التقييم .يحدد
هيكل القيادة طبيعة الخبرة المطلوبة ويقوم بملء نموذج طلب نموذج مساعدة خبراء الوحدة.

من :هيكل القيادة

5.2

استنادا إلى تقييم الخبراء ،يجب تعبئة طلب المعدات والمنتجات من قبل هيكل القيادة.

من :هيكل القيادة

.6

نموذج طلب المساعدة من خبراء وحدة المساعدة
في البحر األبيض المتوسط

إلى :الهيكل اإلداري

نموذج طلب المعدات والمواد

إلى :الهيكل اإلداري

طلب مساعدة من طرف هيكل اإلدارة للتعاون والمساعدة المتبادلة
(بناء على الطلب والحاجيات المصرح بها من طرف هيكل القيادة)
6.1

إرسال طلب مساعدة من خبراء وحدة المساعدة في البحر األبيض المتوسط  MAUمن خالل ملء نموذج
طلب مساعدة خبراء هذه الوحدة.
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إلى :و المركز
اإلقليمي
لالستجابة في
حاالت
الطوارئ
الناشئة عن
التلوّ ث البحري
في منطقة
البحر األبيض
المتوسط

نموذج طلب المساعدة من خبراء وحدة المساعدة في البحر
األبيض المتوسط
من :الهيكل اإلداري

REMPEC

6.2

إرسال طلب معدات ومواد من خالل ملء نموذج طلب معدات ومواد:
 مباشرة إلى األطراف المتعاقدة األخرى أو إلىاألطراف المتعاقدة األخرى من خالل مركز(REMPECدور التيسير) و  /أو؛
 -خارج منطقة البحر المتوسط عن طريق مركز (REMPECدور التيسير)

من :الهيكل اإلداري

إلى :األطراف المتعاقدة
مباشرة
أو عبر مركز REMPEC

نموذج طلب المعدات والمواد

وتضمين النموذج الموحد للمعلومات اإلضافية  POLINFالمتاح في المرفق  - 2-2صفحة 92

.7

عروض المساعدة

يوصى بأن يقوم الطرف الذي يعرض المساعدة علىالبلد المتأثر بتعبئة تفاصيل المساعدة المقترحة
من :الطرف المساعد
.8

عرض المساعدة

إلى  :البلد المتأثر

قبول أو رفض عروض المساعدة

إقرار باستالم عرض مساعدة من خالل تعبئة النموذج الموحد؛
تقييم العروض والتفاوض بشأنها (المرجع :بنود التذييل التي يجب النظر فيها)؛
القبول أو الرفض  /قيد االنتظارمن خالل تعبئةالنموذج الموحد.
من :الهيكل اإلداري

نموذج إقرار االستالم

من :الهيكل اإلداري

نموذج القبول

من :الهيكل اإلداري

نموذج الرفض  /قيد االنتظار

.9

إلى :الطرف المساعد /
األطراف المساعدة
إلى :الطرف المساعد /
األطراف المساعدة
إلى :الطرف المساعد /
األطراف المساعدة

حشد واستالم وتوزيع الموارد

اتخاذ جميع الترتيبات الالزمة لتعبئة الموارد المطلوبة واستالمها وإرسالها؛
حفظ سجل خاص بالموارد المستخدمة.

.10

إفادة األطراف المساعدة والمركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوّث البحري في منطقة
البحر األبيض المتوسط بالمعلومات بصورة مستمرة

رفع تقرير الحالة عن طريق ملء النموذج الموحد المعد للغرض.
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من :البلد المتأثر

.11

تقرير الحالة SITREP

إلى المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوّ ث
البحري في منطقة البحر
األبيض المتوسط
REMPEC
والطرف المساعد /
األطراف المساعدة

إنهاء المساعدة  /التسريح

إرسال إشعار اإلنهاء إلى مركز  REMPECواألطراف المساعدة.

من :البلد المتأثر

الخطوة :1
.3
 5.1و 6.1
 5.2و 6.2
.7
.8
.8
.8
.8
.10

إلى المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ الناشئة عن
التلوّ ث البحري في منطقة البحر
األبيض المتوسط REMPEC
والطرف المساعد  /األطراف
المساعدة

إشعار اإلنهاء

النموذج
تقرير التلوث POLREP
طلب المساعدة من خبراء وحدة المساعدة في البحر األبيض
المتوسط
نموذج طلب المعدات والمواد
عروض المساعدة
إقرار االستالم
القبول
العناصر التي يجب أن تأخذ في االعتبار من قبل كال
الطرفين
الرفض  /قيد االنتظار
تقرير الحالة SITREP

مرفق
(المرفق )II.2
(المرفق )II.3
(المرفق )II.4
(المرفق )II.5
(المرفق )II.6
(المرفق )II.7
تذييل المرفق II.7
(المرفق )II.8
(المرفق )II.9
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الباب الثاني :الجوانب اإلدارية والقانونية والمالية

يقدم هذا الفصل معلومات مفيدة عن الجوانب اإلدارية والقانونية والمالية المتصلة بطلبات المساعدة وعروضها.

1.2

الجوانب اإلدارية

وما إن يقبل الهيكل اإلداري للبلد المتأثر بعروض المساعدة الملتمسة وغير الملتمسة من بلدان وكيانات خاصة أخرى ،بما
في ذلك تقديم الطرف المسؤول لموارد الص ّد ،يتعين عليه القيام خاصة بما يلي:
•

اتخاذ الترتيبات الالزمة إليواء جميع موظفي المساعدة ونقلهم داخل البلد؛

•

أن تتخذ التدابير الالزمة لتوفير المرافق التالية للمعدات والوسائل األخرى الواردة من األطراف المساعدة:

-

أماكن تخزين آمنة أو مواقف ،حسب االقتضاء ،بما في ذلك الرافعات البرجية والشوكية وغيرها من معدات المناولة؛

-

الوقود ومواد التشحيم ومرافق اإلصالح والصيانة األساسية.

وفيما يتعلق بالبقاء في أراضي البلد الطالب ،بالنسبة للسفن والطائرات التي تقدمها األطراف األخرى للمساعدة ،يتوجب على
هيكل اإلدارة اتخاذ التدابير الالزمة لضمان مساعدة الطواقم في المطارات والموانئ ،حسب االقتضاء ،وتوفير األمن
والخدمات المتعلقة بالسفن والطائرات والمعدات ذات الصلة وهي راسية في موانئ أو في مطارات البلد الطالب.
 1.1.2الجمارك
ويتوجب على الهيكل اإلداري تحديد أفضل السبل لتيسير دخول المعدات أو الممتلكات أو الموظفين الوافدين من األطراف
المساعدة إلى أراضيها .وقد تكون هذه الموارد مملوكة للحكومة أو القطاع الخاص أو لخبراء مركز  .REMPECوتحقيقا
لهذه الغاية ،ينبغي أن ي تكفل هيكل اإلدارة باتخاذ التدابير الالزمة لتيسير دخول الموارد المقبولة ،بما في ذلك اإلجراءات
السريعة أو اإلعفاء التام من متطلبات الجمارك والتأشيرات.
كما يوفر هيكل اإلدارة معلومات منتظمة وتحديثات للخبراء القادمين أو فرق االستجابة فيما يتعلق بنقاط الدخول والجمارك
ومتطلبات التأشيرة وترتيبات الوصول األخرى.
ولدى العديد من البلدان قوانين معمول بها فيما يتعلق بالرسوم الجمركية و  /أو اإلعفاءات التقييدية فيما يتعلق بأنواع معينة
من الموارد المستوردة والمصدرة الستخدامها في حاالت الطوارئ .ويقوم هيكل اإلدارة بتقييم قابلية هذه القوانين للتطبيق،
إن وجدت في نفس البلد ،في حاالت الطوارئ الناشئة عن حوادث التلوث البحري.
وإذا كانت هذه القوانين موجودة داخل البلد المتأثر وقابلة للتطبيق على المساعدة الدولية من أجل االستجابة للتلوث ،يحدد
هيكل اإلدارة كيفية تنفيذ هذه اإلعفاءات لمعدات االستجابة والممتلكات والموظفين الوافدين من األطراف المساعدة .ويتعين
على األطراف الدولية المستجيبة من الجهات المساعدة أن يكونوا مستعدين وأن تتوفر لديهم سجالت بيانات تفصيلية جاهزة
لمعداتهم أو ممتلكاتهم ،بغية تيسير التعجيل بإجراءات الجمارك.

 2.1.2قضايا قوانين الهجرة
قد تستوجب قوانين الهجرة المتعلقة بتوظيف الرعايا األجانب الحصول على موافقة لهم للعمل داخل بلد ما .مراعاة لقوانين
الهجرة والجمارك والجباية ،يوصى بأن تنظر البلدان المتأثرة ،رهنا باالعتبار األمني ،في وضع إجراءات طارئة خاصة أو
السماح باالرتفاقات ال مؤقتة التي يمكن أن يلتمسها الهيكل اإلداري في حالة حدوث انسكاب يستدعي االستعانة بخدمات
االستجابة لكيانات أجنبية .ويوصى بأن يقوم الهيكل اإلداري للمساعدة الدولية بالتنسيق الوثيق مع الوكاالت أو اإلدارات
الوطنية المختصة في البلد المتأثر لتحديد ما إذا كان من الممكن إجراء أي ارتفاقات أو أحكام لتيسير مرور الرعايا األجانب
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العاملين على االستجابة لالنسكابات ،إذا كان ذلك مالئما .ومن المستحسن أن يتم هذا التنسيق في مرحلة التخطيط ،قبل وقوع
حادث التلوث البحري.

 3.1.2نقاط الدخول
ويوصى بأن تنظر جميع األطراف والهياكل المتعاقدة في تحديد نقاط دخول معينة مسبقا للموارد الواردة عند تطبيق نظام
للمساعدة الدولية كجزء من استجابتها لالنسكابات الواسعة النطاق أو المعقدة أو الهامة .ويمكن أن تكون نقاط الدخول أي
نوع من المعابر الحدودية (مثل الطرق واألنهار والموانئ والسكك الحديدية والمطارات) .ويوصى بأن يتخذ الهيكل اإلداري
للطرف المتأثر جميع الترتيبات الالزمة الستقبال الموارد الواردة واإلسراع بإدخالها عند نقاط الدخول ،حسب االقتضاء.

2.2

حركة أفراد االستجابة والمعدات والمواد والوحدات القائمة بذاتها عبر الحدود

يتعين على الهيكل اإلداري للطرف المتأثر القيام بما يلي:
اتخاذ الترتيبات الالزمة للدخول السريع للمعدات والمواد واألفراد قبل وصولهم وضمان تيسير اإلجراءات الجمركية
•
إلى أقصى حد ممكن .وينبغي قبول المعدات على أساس مؤقت وإدخال المواد مع اإلعفاء من الرسوم والضرائب؛
في حالة توفير السفن والطائرات ،ينبغي العمل على ضمان حصولها على جميع التراخيص الالزمة ويوصى بإعداد
•
وملء خطة طيران أو إخطار بمواعيد الرحالت الجوية واعتمادها كتصريح للطائرات باالقالع والهبوط أرضا أو في البحر
خارج المطارات الجمركية العادية؛

 1.2.2إجراءات التحليق
وينبغي أن يسمح الهيك ل اإلداري للطرف المتأثر لطائرات األطراف المساعدة بالدخول إلى المجال الجوي للبلد المتأثر والعمل
فيه ألحد األغراض التالية:
-

البحث واإلنقاذ؛

•

طلعات الرصد والمراقبة الجوية؛

•

نقل أفراد االستجابة والمعدات والمواد؛

•

رش المشتتات أو غيرها من المواد العالجية.

ين بغي على الطرف المتعاقد أن يتخذ ،بشكل مسبق ،الترتيبات الالزمة المتعلقة بالتسريع بمنح التراخيص والتصاريح للطائرات
المدنية (األجنحة الثابتة أو طائرات الهليكوبتر) لألطراف المتعاقدة األخرى وغيرها من األطراف المساعدة التي تم أو قد يتم
استدعائها للمشاركة في عمليات االستجابة داخل مجالها الجوي .وسيتم اتخاذ ترتيبات مماثلة الستخدام مرافق المطار من
طرف الطائرات المدنية الثابتة الجناحين وطائرات الهليكوبتر المشاركة في عمليات االستجابة.
يخضع التحليق فوق األجواء الوطنية أو المياه اإلقليمية ألحد األطراف المتعاقدة ،لألغراض المذكورة أعاله ،لقرار األطراف
المعنية حسب كل حالة.

 2.2.2إجراءات المالحة
بناء على طلب الهيكل اإلداري للطرف المتأثر وموافقته ،يمكن لسفن األطراف المساعدة الدخول إلى المياه اإلقليمية للبلد
المتأثر والعمل فيها ألحد األغراض التالية:
•

البحث واإلنقاذ؛
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•

عمليات اإلغاثة؛

عمليات مكافحة التلوث ،بما في ذلك احتواء واسترجاع المواد المسكوبة ،ورش المشتتات أو غيرها من مواد
•
المعالجة ،وتخزين ونقل الملوثات المسترجعة؛
•

نقل أفراد االستجابة والمعدات والمواد؛

•

أي رحلة أخرى تتعلق بعمليات االستجابة للتلوث.

ينبغي على هيكل القيا دة للطرف المتعاقد أن يتخذ ،بشكل مسبق ،الترتيبات الالزمة المتعلقة بالتسريع في منح تراخيص
وتصاريح مالحة للسفن المدنية (السفن والقوارب والمراكب المتخصصة في مكافحة التلوث) لألطراف المتعاقدة األخرى
وغيرها من األطراف المساعدة التي تم أو قد يتم استدعائها للمشاركة في عمليات االستجابة داخل مياهها اإلقليمية الداخلية.
وسيتم اتخاذ ترتيبات مماثلة الستخدام مرافق الموانئ من طرف السفن المدنية المتدخلة في عمليات االستجابة المشتركة.
تخضع المالحة في المياه اإلقليمية أو الداخلية للطرف المتأثر من طرف سفن األطراف المتعاقدة األخرى ،لألغراض المذكورة
أعاله ،لقرار األطراف المعنية حسب كل حالة.
وفي جميع الحاالت ،ستأخذ األطراف المعنية في االعتبار أحكام االتفاقية الدولية لتسهيل حركة المالحة البحرية الدولية،
بصيغتها المعدلة.

 3.2.2الموظفون والمعدات والمواد والوحدات القائمة بذاتها التي يقدمها القطاع
يحتاج كافة األفراد وكذلك المعدات والمواد والوحدات القائمة بذاتها التي يوفرها القطاع أو أي كيان آخر في إطار االستعداد
لالستجابة لحادث تلوث بحري وقع على أراضي الطرف المتأثر أو في مياهه اإلقليمية إلى موافقة الهيكل اإلداري للتعاون
الدولي والمساعدة المتبادلة لهذا الطرف .وما إن تتم الموافقة ،سيعمل هيكل اإلدارة على تيسير تحركاتها كما ذكر أعاله.

3.2

الجوانب القانونية

 1.3.2المسؤولية عن اإلصابات أو األضرار  /تأمين األفراد
ويتولى الهيكل اإلداري للطرف المتأثر التنسيق مع األطراف المساعدة لتحديد الطرف الذي سيتحمل المسؤولية عن األضرار
والخسائر الناجمة في المعدات ،فضال عن مطالبات األطراف الثالثة .ويجوز ألحد األطراف المسؤولة الحصول على تغطية
المسؤولية الموثقة وتأمين الموظفين .وإذا تعذر الحصول على تأمين مناسب يحدد التكاليف ألي من الطرفين ،يوصى
بضرورة طلب وسيلة ضمان أخرى .وهناك وسيلة آمنة لتأمين استبدال المعدات التالفة أو المفقودة تتمثل في طلب وضع سند
لدى مؤسسة مالية بقيمة المعدات وإدراجها في تكلفة المعدات المعارة.
ومن أجل تبسيط وتسريع عملية التعاون هذه وتفادي أي احتمال لسوء الفهم في وقت الحق ،يوصى بأن يتفق الهيكلين اإلداريين
للطرفين المتأثر و المساعد على مبادئ التعويض عن األضرار المحتملة التي قد تتكبدها أطراف ثالثة في أقرب وقت ممكن
 ،ويف ّ
ضل أن يتم ذلك أثناء مراحل طلب المساعدة الدولية وعرضها وقبولها .ويوصى بأن يعلن كل من الهيكل اإلداري
للطرف المتأثر والطرف المساعد رغبتهما أو عدم رغبتهما في تغطية األضرار التي لحقت بأطراف ثالثة( .المرفق )II.4

 2.3.2التأمين الطبي والمساعدة الطبية
يتعين على األطراف ،أي الطرف الطالب واألطراف المساعدة والقطاع الصناعي (الحكومة ،والقطاع الخاص) أن تتخذ
التدابير الالزمة لتوفير تأمين ضد الموت والمرض واإلصابة لموظفيها المحتمل أن يشاركوا في عمليات االستجابة.
سوف يسعى الهيكل اإلداري للطرف المتأثر إلى تقديم أكبر قدر ممكن من الرعاية والخدمات الطبية األولية الممكنة إلى أي
شخص من طرف مساعد يتعرض لإلصابة أو المرض أثناء مشاركته في عمليات االستجابة.

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 460

وسيسهل الهيكل اإلداري للطرف المتأثر إعادة الموظفين الذين يقدمون المساعدة إلى أوطانهم في حالة المرض أو اإلصابة
أثناء عمليات االستجابة.
يمكن أن يتحمل الطرف الطالب تكاليف االستشفاء والمساعدة الطبية المقدمة في بلد الطرف المتأثر إلى الجرحى أو المرضى
من رعايا الطرف المساعد وفقا للتأمين الطبي .ويجوز للطرف الطالب أن يقرر إدراج هذه التكاليف في مطالباته.

 3.3.2ظروف العمل
وينبغي أن يتكفل الهيكل اإلداري للطرف المتأثر بتوفير مرافق وخدمات محلية كافية إلدارة أصول الطرف المساعد.

 4.3.2اإلطار القانوني
ومن أكبر العقبا ت القانونية المحتملة لقبول المساعدة الدولية واالنتفاع بها تتمثل في المخاطر المحتملة والمسؤولية المالية
التي يمكن أن يواجهها مستجيب يشارك في أنشطة االستجابة في بلدان أو في مياه أجنبية .ويعد اإللمام بالقوانين المنطبقة
على الطرف المساعد ومسؤولياته عنصرا أساسيا في تجنب أية مشاكل محتملة تتعلق بالمسؤولية (مثل الغرامات لمن يتسبب
في التلوث الثانوي واإلضرار بالممتلكات ،والنزاعات المتعلقة بنجاح عملية التنظيف وإنهاءها ،ولوائح التخلص من النفايات،
إلخ.).
وتقع على عاتق الدولة الطالبة مسؤولية ضمان توفير حلول سليمة ومنهجية ،تكون جاهزة لتحديد المشاكل القانونية ذات
الصلة التي قد تشكل عقبات في سبيل تحقيق الهدف العام المتمثل في تيسير تقديم المساعدة الدولية ،والعمل على تعديل
التشريعات إن اقتضى األمر.
ويوصى بأن ينظر الهيكل اإلداري للطرف المتأثر في منح اإلعفاءات القانونية ،وال سيما فيما يتعلق بما يلي:
•

حصانة الطرف المستجيب (جزئيا أو كليا)؛

•

حصانة المواد لحماية المز ّود  /المصنّع (جزئيا أو كليا)؛

إعفاء المعدات المطلوبة  /المقبولة من جميع الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الرسوم الجمركية أو أي رسوم
•
حكومية ،وإعفائها من جميع قيود العبور المفروضة على الصادرات والواردات؛
•

تبسيط وتقليل متطلبات الوثائق المتعلقة بالتصدير والعبور واالستيراد؛

السماح بإعادة تصدير السلع والمعدات المستخدمة ،عندما يكون الطرف الطالب مطالبا أو ملزما من الطرف المساعد
•
بإعادة تلك السلع والمعدات؛ و
إلغاء متطلبات التفتيش أو تخفيفها (حيثما يكون ذلك صعبا ،يوصى بالنظر في استخدام عمليات ما قبل التطهير حيثما
•
أمكن للتسريع بإزالة المعدات).

4.2

الجوانب المالية

وبغية التعهد بالتزامات مع المصادر األجنبية للمعدات وموارد االستجابة واألخصائيين التقنيين ،ينبغي لهيكل إدارة التعاون
والمساعدة الدولية أن يطلب اإلذن باإلنفاق وتخصيص األموال الالزمة ،سواء على المستوى الوطني أو الميداني .وفي عدد
من الحاالت ،هناك قدر أكبر من الكفاءة لسلطة اإلنفاق والتمويل ،على أن يتم تعيينها على المستوى الميداني .وباإلضافة إلى
ذلك ،من المهم أن نوضح مسبق ا سلطات ومصادر التمويل التي ستستخدم خالل عملية المساعدة الدولية ،حيث أن االلتزام
غير المرخص به من أي نوع كان لمصدر أجنبي ،بدون تفويض اإلنفاق ،يمكن أن يعوق في نهاية المطاف الموارد الالزمة
للمساعدة في االستجابة لالنسكاب .ولهذه األسباب ،ينبغي أن توضح الهيئات على المستويين الوطني والميداني أدوارها المالية
وتفهمها استنادا إلى اللوائح المعمول بها قبل البدء في عملية المساعدة الدولية .ويجب أن يكون لدى هياكل اإلدارة قسم مالي،
مع مسؤول مالي على الصعيد الميداني.
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 1.4.2اإلجراءات المالية لالستجابة والمساعدة
وقد تتطلب تدابير االستجابة المالية التي تتخذها حكومة البلد المتأثر باستخدام مواردها أو الموارد المتعاقد عليها محليا وكذلك
الموارد المطلوبة التي تقدمها األطراف المساعدة األجنبية من البلد المتأثر أن يدفع مقدما باستخدام أمواله الداخلية .وقد
يستغرق التعويض عن الملوث أو ال يستغرق وقتا ،أو قد يال يكون قابال للتحقيق تبعا لكيفية تطبيق مسؤولية الملوث ونظم
التعويض وإنفاذها في البلد المتأثر.
ولذلك ينبغي إيالء االعتبار الواجب للتمويل والسداد عند طلب المساعدة الدولية.
وعندما يستجيب بلد ما النسكاب نفطي كبير أو معقد يتطلب مساعدة دولية ،ينبغي على هيكل اإلدارة والتعاون والمساعدة
الدولية أن يحدد إلى أي درجة يجب على الطرف المسؤول التمويل المسبق للموارد المستخدمة كجزء من المساعدة الدولية،
باإلضافة إلى التكاليف المتعلقة بالتفاوض على الصيانة ،واإليجار ،والتعويض أو تكاليف االستبدال ،وتكاليف النقل .وينبغي
على هيكل اإلدارة للتعاون والمساعدة الدولية ،إذا كان البلد المتأثر متحمال ألي من التكاليف المسبقة المرتبطة بالحصول على
الموارد المطلوبة ونقلها ونشرها وإعادتها خالل عملية المساعدة الدولية ،تحديد المصاريف وإلى أي مدى بإمكانها تمويل
موارد الم ساعدة الدولية وما يتعلق بها من تكاليف "من مالها الخاص" ،وكذلك اآلليات التي سيتم اتباعها السترداد تكاليف
هيكل اإلدارة أو تعويضها،
وإذا لم يتمكن البلد المتأثر من تقديم أموال "من ماله الخاص" للحصول على موارد من المساعدة الدولية أو من تكاليف
أخرى ،يوصى بأن يع مل الهيكل اإلداري للتعاون والمساعدة الدولية وغيرها من الجهات ذات الصلة مع الطرف المسؤول
لتحديد قدرة هذا األخير على تغطية تكاليف المساعدة الدولية .ويجوز للطرف المساعد أن يطلب ويقبل ضمانا للدفع من البلد
الطالب .ويمكن الحصول على هذا الضمان من نادي التأمين على الحماية والتعويض  P & Iللسفينة المعنية أو من شركة
التأمين التابعة لوحدة بحرية أو مرفق مناولة.
وقد يكون للبلد المتأثر سبل أخرى متاحة له .يوصى بأن يقوم البلد المتأثر بالتحقيق فيما إذا كانت هذه الخيارات متاحة له قبل
حدوث حالة انسكاب نفطي.

تدابير االستجابة المالية المنفذة والمساعدة المقدمة من األطراف المساعدة (البلد المساعد أو مقاولين
1.1.4.2
من القطاع الخاص) بناء على طلب البلد المتأثر

ويتضمن كل من االتفاقية الدولية للتأهب واالستجابة والتعاون في مجال التلوث النفطي  OPRCوبروتوكول الوقاية وحاالت
الطوارئ (المادة  )13أحكاما محددة تتعلق بسداد تكاليف المساعدة:
والمبدأ هو:
تتحمل األطراف تكاليف اإلجراءات التي يتخذها كل منها في مجال التصدي للتلوث ما لم يتم إبرام اتفاق بشأن
•
الترتيبات المالية المنظمة إلجراءات األطراف للتعامل مع حوادث التلوث على أساس ثنائي أو متعدد األطراف قبل وقوع
حادث التلوث :
وإذا اتخذ أحد األطراف اإلجراءات بناء على طلب صريح من طرف آخر ،يقوم الطرف الطالب بتسديد تكاليف
إجراءات الطرف المساعد .وفي حالة إلغاء الطلب ،يتحمل الطرف الطالب التكاليف التي تكبدها أو التزم بها الطرف المساعد؛
-

وإذا بادر أحد األطراف باتخاذ إجراءات فردية  ،فإن ذلك الطرف يتحمل تكاليف اجراءاته.

فردية.

تطبق المبادئ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية أعاله ما لم تتفق األطراف المعنية على خالف ذلك في أي حالة

وما لم يتفق على خالف ذلك ،فإن تكاليف االجراءات التي يتخذها أحد األطراف بناء على طلب طرف آخر ،تحسب
•
وفقا للقانون والممارسة الحالية للطرف المساعد فيما يتعلق بسداد هذه التكاليف.
يتعاون الطرف الذي يطلب المساعدة والطرف المساعد ،عند االقتضاء ،في اتخاذ أي إجراء للرد على المطالبات
•
بالتعويض .ولهذه الغاية ،عليهما مراعاة النظم القانونية القائمة وفقا لألصول .في الحاالت التي ال يسمح فيها اإلجراء الذي
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تم االتفاق عليه بالتعويض الكامل عن النفقات المتكبدة في عملية المساعدة ،يجوز للطرف الذي يطلب المساعدة أن يطلب من
الطرف المساعد إعفاءه من تسديد النفقات التي تتجاوز المبالغ المعوضة أو خفض التكاليف التي تم حسابها .يجوز له أيضا
أن يطلب تأجيل سداد هذه التكاليف .وعند النظر في هذا الطلب ،ينبغي على األطراف المساعدة مراعاة احتياجات البلدان
النامية.
ال يجوز تفسير هذه األحكام على أنها تمس بأي شكل من األشكال بحقوق األطراف في استرداد تكاليف اإلجراءات المتخذة
لمعالجة حوادث التلوث من أطراف ثالثة بموجب أحكام وقواعد أخرى من القانون الوطني والدولي القابلة للتطبيق على أي
من األطراف المشاركة في المساعدة.

2.1.4.2

ويجوز للطرف المسؤول أن يقبل بالخالص المباشر للطرف المساعد بناءا على طلب البلد الطالب

قد ينطبق ه ذا األمر ،ال سيما عندما يعتبر خبراء شركة التأمين في السفينة أن موارد االستجابة المطلوبة واإلجراءات المخطط
لها والمعمول بها ،لها ما يبررها تماما ومعقولة ،وبإمكانها اإلسهام بكفاءة في الحد من تأثير التلوث.
وعندما يكون من المتوقع ،وفقا للنظام الوطني للتأهب واالستجابة ،أن يقوم الطرف الملوث بعمليات االستجابة وتوفير معظم
موارد االستجابة ،سوف يظطلع هذا األخير بدعم تكلفة تدابير االستجابة االتقنية في حدود المعقول والمتخذة بناء على طلب
الحكومة أو التي على المبادرة الخاصة به وذلك بموافقة السلطات الحكومية ذات الصلة.

3.1.4.2

مساعدة مركز REMPEC

وسيدعم مركز  REMPECالتمويل األولي إلرسال الخبراء لتقديم المساعدة المذكورة أعاله .وباإلضافة إلى ذلك ،سيبذل
مركز  REMPECقصارى جهده في الظروف االستثنائية لتحديد مصادر التمويل المؤقت لتغطية تكاليف المساعدة المطلوبة.

 2.4.2استرداد تكاليف تدابير االستجابة والمساعدة
مبدأ "الملوث يدفع" هو مفهوم مقبول عموما في جميع أنحاء العالم ،ولكن ينبغي أن يتم إكساءه صيغة تشريع أو سياسة
رسمية .تحدد المسؤولية القانونية عن تكاليف حادث التلوث عموما في التشريعات الوطنية ذات الصلة .ومن الناحية العملية،
تقضي القوانين الوطنية بأن يتحمل كل من تسبب في التلوث تكاليف جهود االستجابة والعالج وفقا للمسؤولية القانونية للملوث
وبموجب شروط نظام المسؤولية القابل للتطبيق.
وفي حالة التلوث الناجم عن سفينة ،يجوز للبلدان أن تحصل على تعويض فوري بموجب نظام التعويض الدولي الذي هي
طرف فيه (االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي  CLCلعام  ،CLC 1992 / 1969واتفاقية
الصندوق وبروتوكول الصندوق التكميلي ،واتفاقية المخابئ).
في الحاالت التي ال يوجد فيها مسؤول ،مثل تسرب مجهول المصدر ،أو في الحاالت التي يكون فيها الملوث غير قادر على
دفع ثمن االستجابة ،فإن الحكومة عادة ما تتحمل مصاريف االستجابة ومن ثم تسعى للحصول على األجر من صندوق
االستجابة الوطني للتلوث حيثما كان ذلك متاحا أو وفقا لالتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية والتعويض التي تكون الحكومة
طرفا فيها.
في حالة ا لتلوث الناجم عن وحدة خارجية أو مرفق مناولة ،فإن نظام المسؤولية المطبق هو النظام الذي يفرضه البلد على
مشغلي الوحدات البحرية ومرافق المناولة .تشترط الحكومة أن يكون لدى مشغل الوحدة البحرية ومرفق المناولة تأمين أو
ضمان مالي لتغطية مسؤوليتهم في حالة التلوث.

 3.4.2حساب تكاليف تدابير االستجابة والمساعدة
بموجب النظام الدولي للمسؤولية والتعويض ،قد يكون استرداد تكاليف اإلجراءات المتخذة أثناء االنسكابات من السفن متاحا
لتدابير االستجابة المعقولة .ونتيجة لذلك ،يوصى بالنظر بعناية في تعبئة الموارد لضمان أن تكون معقولة ،إذا كان المطلوب
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التماس التعويض في وقت الحق من خالل إحدى االتفاقيات ذات الصلة .ويشتمل دليل المطالبات الخاص بالصناديق الدولية
للتعويض عن التلوث النفطي  IOPCعلى مزيد من المعلومات عن مقبولية المطالبات ومعاييرها
(( .)/http://www.iopcfunds.org/publicationsالمرفق )III.1

وسيساعد التوثيق الدقيق لألنشطة التنفيذية وما يترتب عنها من تكاليف أثناء االستجابة النسكاب في حل المنازعات المتعلقة
باسترداد التكاليف وفي إعداد المطالبات بالتعويض .وفي حالة ضياع المعدات أو تلفها ،يجب أن تكون مطالبات التأمين
مدعومة بالوثائق المؤيدة.
ومن المهم ضمان تقديم وثائق دقيقة وشرح لألنشطة التشغيلية ،باإلضافة إلى تعيين وتدريب الموظفين لتنفيذ مهمة االحتفاظ
بسجل لإلجراءات المرتبطة باالنسكاب والتكاليف المتعلقة بها.
ويوصى بالحفاظ على السجالت اليومية للموارد التي يحشدها الهيكل اإلداري للمساعدة الدولية (على المستوى المركزي
والميداني) ،وتوثيقها كحد أدنى:
تدابير االستجابة :يجب االحتفاظ بسجالت تفصيلية لتدابير االستجابة التي نفذت أثناء العملية بكاملها ،والتكاليف ذات
•
الصلة التي تتكبدها األطراف المشاركة في االستجابة (إعداد الوثائق الالزمة)؛
المعدات :تار يخ تعبئتها ،ومدة االستخدام ،والموقع ،والحالة األولية; ،والحالة أثناء االستخدام واالنتهاء منه،
•
والمشغلين المناوبين والمواد القابلة لالستهالك المستخدمة وتكلفة االستبدال؛
•

والموظفين :تاريخ تكليفهم ،وعدد العاملين في الموقع ،وعدد ساعات العمل ،والتعويض والحضور.

ويجوز لكل من تعرض لخسارة ناجمة عن أضرار تلوث النفط أن يقدم مطالبة بالتعويض ،ولكن الهيكل اإلداري للتعاون
والمساعدة الدولية قد يقرر تجميع المطالبات وتقديمها إلى جانب الوثائق الالزمة إلى الطرف المسؤول أو شركات التأمين و
 /أو الصناديق الدولية للتعويض عن التلوث النفطي  ،IOPCأو اآلليات األخرى المسؤولة عن التعويض.

 4.4.2إعداد وتقديم المطالبات
عند اتخاذ التدابير للتصدي إلى االنسكابات النفطية ،وكذلك عند طلب أو تقديم المساعدة ،وجب على كلتا الدولتين الطالبة
والمقدمة للمساعدة مراعاة العملية الالزمة إلعداد وتقديم المطالبات إلى الصندوقين الدوليين للتعويض عن التلويث بالنفط.
يحتوي المرفقان الثالث  -ألف والثالث  -باء على معلومات موجزة تتعلق بإعداد وتقديم وتقييم وتسوية المطالبات.
بالرغم من أن المعلومات المشمولة في هذين المرفقين تنطبق في المقام األول على الحوادث المتعلقة بالصندوقين ،فإنها ،مع
التعديل الختالف الحال ،تصلح كذلك كتوجيهات للعديد من االختصاصات القضائية األخرى مثل الحوادث في بلدان غير
منتمية للصندوقين أو حوادث سفن غير ناقلة للنفط أو حوادث أخرى تتعلق بالمنشآت البحرية ومرافق مناولة النفايات وتتسبب
في تلوث البيئية البحرية.
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المرفقات

مشروع دليل البحر األبيض المتوسط بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في التصدي لحوادث التلوث البحري
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المرفق األول

القوائم ،الكتب الدليلية ،قوائم الجرد والمبادئ التوجيهية
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المرفق األول – ألف
المؤسسات الدولية واإلقليمية (حكومية وغير حكومية)

المؤسسات الدولية الحكومية:
 .1المنظمة البحرية الدولية(:) IMO
العنوان، 4ألبرتإمبانكمنت،لندن،SE1 7SR،المملكةالمتحدة
الهاتف +44 (0)20 7735 7611
الفاكس +44 (0)20 7587 3210
البريد االلكتروني info@imo.org
الموقع االلكترونيhttp://www.imo.org/
 .2برنامج األمم المتحدة للبيئة وخطة عمل البحر األبيض المتوسط )(UNEP/MAP
العنوان شارع فاسيليوسكونستانتينو 11635 ،أثينا ،صندوق مكتب البريد،18019:اليونان
الهاتف:+30 210 7273100
+356 79 505 011
الفاكس+30 210 7253196 :
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترونيhttp://www.rempec.org :

 .3المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط )(REMPEC
العنوان :ماريتايمهاوس،السكاريسوارف،فاليتا،1921 VLT،مالطا
الهاتف+356 21 337 298 - +356 21 337 297 - +356 21 337 296 :
هاتف الطوارئ+356 79 505 011:
الفاكس+356 21 33 99 51:
البريد االلكترونيلالستفسارات العامةrempec@rempec.org
البريد االلكتروني للطوارئemergency@rempec.org
الموقع االلكترونيhttp://www.rempec.org :
 .4الوحدة المشتركة ) )JEUلبرنامج األمم المتحدة للبيئة (/ )UNEPمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )(OCHA
العنوان :قصر األمم CH-1211 ،جنيف 10
الهاتف:
خط الطوارئ( +41 22 917 2010 :الضابط المناوب ل )OCHA
الفاكس:
البريد االلكترونيochaunep@un.org :
الموقع االلكترونيhttp://www.unocha.org/unep :
.5

الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث بالنفط ()IOPC Funds

العنوان ،4 :آلبرت امبانكمنت ،لندن ،SE1 7SR ،المملكة المتحدة
الهاتف+44 (0)20 7592 7100 :
الفاكس+44 (0)20 7592 7111 :
البريد االلكتروني(info@iopcfunds.org :االستفسارات العامة)
( claims@iopcfunds.orgاالستفسارات المتعلقة بالمطالبات)
الموقع االلكترونيhttp://www.iopcfunds.org/ :
.6

المفوضية األوروبية ()EC

مركز تنسيق االستجابة للطوارئ ):(ERCC
العنوان،86 :شارع القانون  1049بروكسل،بلجيكا
الهاتف+32 2 29 21 112 :
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الفاكس+32-2 298 66 51 :
البريد االلكترونيecho-ercc@ec.europa.eu :
الموقع االلكترونيhttp://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en :
الوكالة األوروبية للسالمة البحرية ): (EMSA
العنوان :براكاأوروبا،4 ،كيس دو سودري ،206-1249لشبونة،البرتغال
الهاتف المحمول+351 911 089 200:
الهاتف+351 211 209 415 :
الفاكس+351 211 209 480 :
البريد االلكترونيMaritimeSupportServices@emsa.europa.eu :
الموقع االلكترونيhttp://www.emsa.europa.eu/ :

__________________________________________________________________________________________
سندت المعلومات المرجعية (قانونية ،مؤسسية ،عالقات ،الخ) لكل مؤسسة دولية حكومية قد تشارك في التنسيق و/أو المساعدة المتبادلة في حالة التلوث على التوالي
وهي تنقسم كاآلتي :من (اسم المؤسسة ،مركزها ،مس ؤولياتها) ،ماذا (الدور /الخدمات ،الموارد) ،كيف (إجراءاتها ،شروطها واتصاالتها)
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دليل البحر ا ألبيض املتوسط بشأأن التعاون عىل واملساعدة املتبادةل يف التصدي حلوادث التلوث البحري
معلومات موجزة بشأأن املؤسسة التالية حول مسؤولياهتا ،مشاركهتا ودورها يف التصدي حلوادث التلوث البحري؛ ابخلصوص حول املساعدة اليت ابإماكهنا تقدميها عند الطلب

المنظمة البحرية الدولية
من
تقديم وجيز
المنظمة البحرية الدولية هي وكالة مخصصة تتبع األمم المتحدة وهي السلطة العالمية الواضعة لمعايير سالمة وأمان النقل البحري الدولي وأداءه
البيئي.
خلق إطار تنظيمي عادل وفعال لصناعة النقل البحري يتم اعتماده وتنفيذه عالميا.يتمثل دورها الرئيسي في خلق اطار تنظيمي عادل وفعال لصناعة
النقل البحري يتم اعتماده وتنفيذه على الصعيد العالمي.
نوع المركز:

حكومية دولية  | حكومية  | غير حكومية  | دولية  | إقليمية  | وطنية 

تم تأسيس المنظمة البحرية الدولية (المسماة سابقا وإلى  1981بالمنظمة البحرية الدولية االستشارية) إثر اتفاقية تم اعتمادها في جنيف في 1948
ودخلت حيز التنفيذ في  .1958عقدت المنظمة أول اجتماع لها في  .1959للمنظمة  172دول أعضاء حاليا و 3أعضاء منتسبين اعتبارا من يناير
2017
االلتزامات والمسؤوليات:
بصفتها المنظمة التي تحدد اإلطار التنظيمي العالمي للنقل البحري ،شجعت المنظمة البحرية الدولية على اعتماد خمسين اتفاقية وبروتوكول واعتمدت
أكثر من ألف قانون وتوصية بشأن السالمة واالمن البحري والوقاية من التلوث بسبب النقل البحري وغيره من العوامل المشابهة .وقد تم اعتماد سلسلة
من االتفاقيات ووسائل أخرى تحدث وتعدل بشكل دوري في سبيل حماية البيئة البحرية والتأهب والتصدي لحوادث التلوث وكيفية تعويض اضرارها.
وفي هذا الصدد ،تعلن االتفاقية الدولية للتأهب واالستجابة والتعاون في حاالت التلوث النفطي ( )OPRCوالبروتوكول الدولي الملحق بها للتأهب
واالستجابة والتعاون في حاالت التلوث النفطي أوبمواد خطرة ومضرة في البحار ( )OPRC-HNSعددا من االلتزامات الدولية المتعلقة بحالتي
التأهب والتصدي لحاالت التلوث البحري عبر النفط والمواد الخطرة الضارة.
باإلضافة الى تشجيع ومساعدة الدول األعضاء على تصديق وتنفيذ االتفاقية والبروتوكول ،تطاب المادة اثنا عشر من االتفاقية والمادة العاشرة من
البروتوكول من المنظمة أن تضطلع حسب موافقتها وتوافر مواردها بعدد من الوظائف تتضمن توفير وتنسيق خدمات معلومات والمساعدة على تحديد
مصادر تمويل وتسهيل توفير المساعدة والمشورة التقنية حسب طلب األطراف( .للتفاصيل انظر ادناه القسم المخصص ل "الدور و/او الخدمات").
وافق المؤتمر الذي عُقد في برشلونة لمفوضي الدول الساحلية في إقليم البحر األبيض المتوسط لحماية هذا البحر(برشلونة في  )1976على تأسيس
مركز إقليمي وعلى توكيل هذه المسؤولية وكذلك مسؤولية سير عمل المركز المذكور الى المنظمة البحرية الدولية بصفتها وكالة متعاقدة ،وهذا مع
اتباع مفهوم أن ممارسة المنظمة للوظائف والمسؤوليات ال يجب أن تؤدي الى زيادة في ميزانيتها .وفي اعقاب هذا ،تم تأسيس المركزاإلقليمي
لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط (.)REMPEC

ماذا
دور و/او خدمات متعلقة باالستجابة لحاالت الطوارئ والتعاون الدولي والمساعدة
يتمثل تركيز المنظمة الرئيسي في خلق وتنفيذ إطار تنظيمي النقل البحري .تختزل المعطيات التالية األدوار والخدمات الرئيسية للمنظمة المتعلقة
بالتلوث البحري واالستجابة والتعاون
 .1خدمات معلومات
تتلقى المنظمة وتجمع وتنشر المعلومات المقدمة من قبل األطراف ومصادر أخرى والتي تخص حاالت التلوث البحري
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المعطيات الواجب توفيرها للمنظمة

نقاط االتصال التشغيلية الوطنية المسؤولة على تلقي تقارير حاالت التلوث
وفقا لمحتوى بروتوكول  1من اتفاقية ماربول ،يجب على كل ربان سفينة له عالقة بحالة تلوث أن يعلم بدون أي تأخير أقرب دولة ساحلية؛ وعلى
األطراف المشاركة في االتفاقية أن ت عين موظفا أو وكالة مناسبة لتلقي ومعالجة التقارير وأن تعلم المنظمة البحرية الدولية بدقيق التفاصيل حول التعيين
بغرض التعميم على باقي األطراف والدول األعضاء.

المعطيات المتعلقة بحاالت التلوث بالمواد الخطرة والضارة أو بالبترول
عندما تتطلب حالة التلوث بالبترو ل أو المواد الخطرة والضارة ،على األطراف التي تتلقى تقريرا متعلقا بحاالت تلوث أو بمعلومات عن التلوث من قبل
مصادر أخرى أن تعلم المنظمة مباشرة أو عبر الوكيل اإلقليمي أو وفق الترتيبات المالئمة بالمعطيات التالية:
 طبيعة ومدى حالة التلوث والنتائج المحتملة تفاصيل تقييم الطرف وأي اجراء قد اتخذه أو ينوي اتخاذه للتعامل مع الحادثة مزيد من التفاصيل إذا لزم األمرعندما تتطلب حالة التلوث بالبترول أو المواد الخطرة والضارة ،تدعى كل الدول االخرى المتضررة من التلوث الى اعالم المنظمة مباشرة أو عبر
الوكيل اإلقليمي أو وفق الترتيبات المالئمة باآلتي:
تقييم الدول األخرى المتضررة لمدى التهديد الذي تشكله الحادثة لمصالحهم وأي اجراء قد اتخذته أو تنوي اتخاذه
(انظر المادة  4والفقرات  1و 2و 3من المادة  5مناتفاقية OPRCوالفقرة  1من المادة  3من بروتوكول )OPRC-HNS
.2

توفير المساعدة على تحديد مصادر التمويل

يمكن لطرف قد طلب إعانة فيما يتعلق بأحكام اتفاقية  OPRCأو بروتوكول  OPRC-HNSأن يطلب مساعدة المنظمة في تحديد مصادر التمويل
المؤقت لمصاريف تلك اإلعانة
(الفقرة  2و 1من المادة  7و  12على التوالي التفاقية  OPRCوالفقرة  2و  1من المادة  5و  10لبروتوكول OPRC-HNS
.3

تسهيل توفير المساعدة والمشورة التقنية

بناء على طلب الدول التي تواجه حاالت تلوث كبيرة ،قد تساعد المنظمة البحرية الدولية ال  REMPECعلى توفير المساعدة والمشورة التقنية
.4

دعمREMPEC

في حاالت التلوث البحري التي تستوجب مساعدة دولية ،سوف تساعد المنظمة البحرية الدولية ال  REMPECعلى االضطالع بوظائفها وتوفر
الدعم الالزم للوضعية.
الموارد (حسب االقتضاء):
( IMODOCS )1وثائق المنظمة)
https://docs.imo.org/
تحتوي على منشورات ،رسائل دورية،وثائق االجتماعات ،الملفات الصوتية لالجتماعات،مذكرات شفوية ،معاهدات ،الخ
 )2نظام معلومات النقل البحري المتكامل العالمي )(GISIS
https://gisis.imo.org/Public/Default.aspx
تم وضع ال  GISISمن قبل األمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية وفقا لقرارات أطراف المنظمة الذين يطلبون الوصول إلى مجموعات البيانات
المجموعة من قبل األمانة العامة وال مخزنة في قواعد بيانات خارج الشبكة .يتمثل هدف هذا النظام في سماح الوصول إلى المعلومات المزودة مباشرة
إلى األمانة العامة من قبل اإلدارات البحرية وفقا لوسائل المنظمة .تتم إدارة وتحديث قواعد البيانات من قبل اإلدارات البحرية الدولية مباشرة أو عبر
التواصل مع األمانة العامة.
 )3قائمة نقاط االتصال التشغيلية الدولية المسؤولة على تلقي وبعث ومعالجة التقارير الطارئة عن حاالت ذات صلة بمواد مضرة بما
فيه النفط ،من السفن إلى الدول الساحلية
يمكن العثور على نقاط االتصال األكثر تحديثا عن طريق االطالع علىالوحدة المناسبة من نظام معلومات النقل البحري المتكامل العالمي
)(GISISعلى:
http://www.imo.org/OurWork/Circulars/Pages/CP.aspx
تم ضم هذه القائمة كمرفق للمنشور ( MSC-MEPC.6لجنة السالمة البحرية ولجنة حماية البيئة البحرية) بصيغته المعدلة ،والذي يتم تحديثه بشكل
ربع سنوي وفق قاعدة البيانات لنظام معلومات النقل البحري المتكامل العالمي ) .(GISISتستعمل القائمة من أجل استيفاء المتطلبات التالية المذكورة
في المادة  8التفاقية ماربول واالتفاقية الدولية للتأهب واالستجابة والتعاون في حاالت التلوث النفطي ( )OPRCوالبروتوكول الدولي للتأهب
واالستجابة والتعاون في حاالت التلوث النفطي أوبمواد خطرة ومضرة في البحار (.)OPRC-HNS
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ينص البند  37من المرفقIالتفاقيه ماربول على أن خطة الطوارئ على السفن لمواجهة التلوث النفطي ( )SOPEPيجب أن تحتوي على قائمة
سلطات وأشخاص يتم االتصال بهم في حالة تلوث بمواد خطرة ومضرة .ترد متطلبات خطط الطوارئ للتلوث النفطي وإجراءات اإلبالغ عنه في
المادة  3و 4من االتفاقية الدولية للتأهب واالستجابة والتعاون في حاالت التلوث النفطي (.)OPRC
ينص البند  17من المرفق IIالتفاقيه ماربول على أن خطة الطوارئ على السفن لمواجهة التلوث النفطي أو بمواد خطيرة ومضرة ( )SOPEPيجب
أن تحتوي على قائمة سلطات وأشخاص يتم االتصال بهم في حالة تلوث بهذه مواد .في هذا السياق ،ترد كذلك متطلبات خطط الطوارئ للتلوث بمواد
خطيرة ومضرة وإجراءات اإلبالغ عنه في المادة  3من البروتوكول الدولي للتأهب واالستجابة والتعاون في حاالت التلوث النفطي أوبمواد خطرة
ومضرة في البحار (.)OPRC-HNS
 )4منشورات المنظمة البحرية الدولية (:)IMO
http://www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx
تتيح المنشورات مثل االتفاقيات ،القوانين ،المبادئ التوجيهية ،الدالئل والدورات النموذجية للشراء.
 )1توفير الخبراء
بناء على طلب ال دول ،وحسب توفر الموارد المناسبة ،يمكن أن توفر المنظمة موظفين أو خبراء خارجيين لتقديم المساعدة والمشورة للتأهب ألكبر
حاالت التلوث
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كيف
االجراء:
.1

المعلومات الواجب تقديمها للمنظمة البحرية الدولية

انظر أعاله قسم "األدوار و/أو الخدمات".
.2

االستجابة لالستفسارات

يمكن ألي شخص أو هيكل لديه استفسارات حول االتفاقية الدولية للتأهب واالستجابة والتعاون في حاالت التلوث النفطي ( )OPRCوالبروتوكول
الدولي للتأهب واالستجابة والتعاون في حاالت التلوث النفطي أوبمواد خطرة ومضرة في البحار ( )OPRC-HNSأن يتواصل مع المسؤولين
علىأمور متعلقة بالOPRC/OPRC-HNSداخل قسم البيئة البحرية التابع للمنظمة البحرية الدولية.
الشروط:
 IMODOCSو  :GISISتسجيل المستعملين ضروري للنفاذ مجانا
قائمة نقاط االتصال التشغيلية الدولية:ال توجد قيود للنفاذ (الموقع الشبكي العام)
منشورات المنظمة البحرية الدولية ( :)IMOيمكن اقتناء منشورات ومواد المنظمة البحرية الدولية المدرجة في الدليل من المنظمة أو موزعيها
المرخص لهم.
توفير الخبراء :حسب الطلب ،وبناء على موافقة المنظمة البحرية الدولية وتوفر الموارد المالئمة
االتصال:
المسؤولون علىأمور متعلقة بالOPRC/OPRC-HNS
قسم البيئة البحرية
الهاتف( +44 (0)20 7735 7611 :بدالة التليفونات التابعة للمنظمة البحرية الدولية ()IMO
الفاكس+44 (0)20 7587 3210 :
البريد االلكترونيinfo@imo.org :
التغييرات أو اإلضافات في نقاط االتصال ل SOPEP

ح ّدث قاعدة البيانات في ) – GISIS(https://gisis.imo.org/Public/Default.aspxنقاط االتصال  -قائمة نقاط االتصال التشغيلية الدولية
المسؤولة على تلقي ،بث ومعالجة التقارير الطارئة للحوادث بالمواد الخطرة والمضرة مثل النفط من السفن الى الدول الساحلية .في حالة الطوارئ،
(مثال عدم التمكن من النفاذ الى قاعدة البيانات) ابعث المعطيات على هذه التغييرات أو اإلضافات الى:
الفاكس+44 (0)20 7587 3210 :
البريد االلكترونيSafePol-contacts@imo.org :
عنوان البريد
المنظمةالبحريةالدولية
،4ألبرتإمبانكمنت
لندن،المملكةالمتحدة
SE1 7SR
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دليل البحر ا ألبيض املتوسط بشأأن التعاون عىل واملساعدة املتبادةل يف التصدي حلوادث التلوث البحري
معلومات موجزة بشأأن املؤسسة التالية حول مسؤولياهتا ،مشاركهتا ودورها يف التصدي حلوادث التلوث البحري؛ ابخلصوص حول املساعدة اليت ابإماكهنا تقدميها
عند الطلب
المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في
منطقة البحر المتوسط)(REMPEC
من
تقديم وجيز
 REMPECهو احدى مكونات (مركز نشاطات إقليمي) خطة عمل البحر األبيض المتوسط (  .)UNEP/MAPتقوم المنظمة البحرية الدولية
( )IMOو UNEPبإدارته .يتمثل أحد أهداف  REMPECفي تطوير التعاون اإلقليمي وتسهيلها بين الدول الساحلية بالبحر األبيض المتوسط من
أجل التصدي لحوادث التلوث المسببة في االنسكاب النفطي أو مواد خطرة ومضرة أخرى والتي تقتضي إجراءات طارئة أو استجابة فورية من نوع
آخر
نوع المركز:
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تأسس المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط ) (REMPECبحكر القرار  7بحكم
المؤتمر الذي عُقد في برشلونة لمفوضي الدول الساحلية في إقليم البحر األبيض المتوسط لحماية هذا البحر(برشلونة في  .)1976تتمثل أسسه القانونية
في بروتوكول الوقاية وحاالت الطوارئ وبروتوكول المناطق البحرية فيما يتعلق باالستجابة إلى حادث التلوث البحري وتتولى األطراف المتعاقدة
على اتفاقية جنيف أمر تحديد أهدافه ووظائفه.
االلتزامات والمسؤوليات:
بروتوكول الوقاية وحاالت الطوارئ ،المادة " : 12يمكن ألي طرف في حاجة للمساعدة للتعامل مع حادث تلوث أن يطلبها من األطراف األخرى إما
مباشرة أو عبر المركز اإلقليمي" و "إذا ما تخالف أطراف متشاركون في عملية صد تلوث على تنظيم هذه األخيرة ،يمكن للمركزاالقليمي ،ومع
موافقة كل األطراف المعنية ،تنسيق نشاطات المرافق المخولة من قبل هذه األطراف".
بروتوكول المناطق البحرية ،المادة " :16في حاالت الطوارئ ،يجب على األطراف المتعاقدة تنفيذ بروتوكول حاالت الطوارئ مع اجراء التعديالت
الالزمة".
المادة  " 18في حاالت الطوارئ ،يمكن لطرف في حاجة للمساعدة طلبها من األطراف األخرى إما مباشرة أو عبر المركز اإلقليمي (،)REMPEC
وعلى تلك األطراف بذل ما في وسعهم لتوفير االعانة المطلوبة".
وظائف  :REMPECبعض من وظائف  REMPECهي كاآلتي:
 مساعدة الدول الساحلية في منطقة ا لبحر األبيض المتوسط على تلقي اعانة األطراف األخرى لبروتوكول الوقاية والطوارئ إذا ما طلبتها .أماإذا لم تتوفر امكانية المساعدة في المنطقة ،فعلى المركز تقديم المساعدة على تلقي اعانة دولية من خارج المنطقة.
 تحضير والحرص على تحديث ترتيبات تشغيلية ومبادئ توجيهية هدفها تسهيل التعاون بين الدول الساحلية بمنطقة البحر األبيض المتوسط فيحاالت الطوارئ.
 تنظيم وتشغيل وحدة المساعدة الخاصة بالبحر األبيض المتوسط لمكافحة التلوث البحري العرضي ،التي تم انشاءها اثر قراراالجتماع العاديالثامن لألطراف المتعاقدة (أنطاليا 14-12 ،تشرين األول/اكتوبر) ،حسب شروط هذا القرار.
 -جمع ونشر معطيات حول التأهب  ،وفي حاالت الطوارئ معطيات حول إجراءات االستجابة.

ماذا
أدوار أو خدمات:
طور  REMPECنظام معلومات إقليمي ( ) RISيتكون من كتب دليلية وقوائم جرد ،دالئل تشغيلية ووثائق تقنية وتكمله وسائل نظام دعم قرارات بما
فيها نظام المعلومات البحري المتكامل لدعم القرارات ( ،) MIDSIS-TROCSنظام إدارة النفايات لدعم القرارات ،ونظام المعلومات الدولي
المتكامل للبحر األبيض المتوسط لتقييم مخاطر التلوث البحري واالستجابة له (.)MEDGIS-MAR
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يحافظ REMPECبشكل دائم على االتصال مع سلطات وطنية ضليعة من األطراف المتعاقدة وخصيصا مع  OPRCالمختار وطنيا ،المساعدة
المشتركة وجهات االتصال المتوفرة على مدار الساعة
في حاالت الطوارئ ،يقوم  REMPECب:
 توفير المعطيات والنصائح المطلوبة فيما يخص جوانب االستجابة للتلوث التشغيلية واإلدارية والقانونية. جمع ونشر معلومات على أحداث تلوث بحري وإجراءات متابعتها تسهيل تلقي المساعدة وإذا تطلب األمر طلب تنسيق توفير المساعدة الدولية (آلية المقاصة).بشكل خاص ،يمكن ل  REMPECتقديم:
• اعانة الهيكل القيادي في المجال بإعداد تقييم مفصل للوضعية؛
• اعانة الهيكل القيادي في تقييم الحاجة الى مساعدة دولية وباألخص نوع وكمية المعدات والمنتوجات الالزمة؛
• اعانة الهيكل اإلداري في تحديد العناصر المساعدة
• تقييم عروض المساعدة
• تنسيق المساعدة الدولية
• تسهيل العالقات بين األطراف المعنية
• تسهيل التواصل وتبادل المعلومات
• في ظروف استثنائية ،االعانة على حشد الدعم المالي.
الموارد (حسب االقتضاء):
 توفير نصائح خبراء في موقع الحادث وذلك بإرسال مسؤولي  REMPECأو بحشد وحدة المساعدة للبحر األبيض المتوسط (.)MAU -بغرض توفير مساعدة فورية (ارسال مسؤولو  REMPECأو  )MAUلطرف قد طلبها في حالة طوارئ ،تم تأسيس صندوق دائر

كيف
االجراء:
االبالغ عن حادثة تلوث
يجب على أول تواصل تجريه األطراف المتعاقدة أن يحدث عن طريق الضابط المناوب ل  REMPECب:
اتصال هاتفي على خط الطوارئ الشغال على مدار الساعة
ارسال بريد الكتروني على بريد الطوارئ
عندم ا يتم التواصل عبر الهاتف أو البريد االلكتروني ،يمكن اجراء مزيد من التواصل عبر فاكس ال  REMPECفي صيغة تقرير
التلوث البحري الموحدة .POLREP format
(عندما يتم حشد  REMPECاتباعا لإلجراء المذكور أعاله ،يمكن اجراء اتصاالت على خطوط المكتب).
طلب المساعدة
اطلب مباشرة مساعدة خبراء  REMPECأو ( MAUمع استعمال االستمارة الموحدة).
اطلب المعدات والمنتجات عبر ( REMPECالدور التسهيلي والتنسيقي) مع استعمال االستمارة الموحدة.
إعالم  REMPECبانتظام
استعمل تقرير الوضعية (.)SITREP
الشروط:
يتولى  REMPECأمر المصاريف األولية إلرسال مسؤوليها أو مسؤولي  :MAUتذاكر الطيران ،بدل اإلقامة اليومي وربما الرسوم المبرمجة
مسبقا.
االتصال:
العنوان
REMPEC
بيتماريتيمي
السكاريسوارف
فاليتا1921VLT
مالطا
الموقع االلكتروني
www.rempec.org

الهاتف
+356 21 337 296/7/8
الفاكس
+356 21 339 951
البريد االلكتروني
rempec@rempec.org

فقط في حاالت الطوارئ (على مدار الساعة) –يقتصر على االستعمال الرسمي فقط:
البريد االلكتروني للطوارئ
emergency@rempec.org

خط الطوارئ
+356 - 79 505 011
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دليل البحر ا ألبيض املتوسط بشأأن التعاون عىل واملساعدة املتبادةل يف التصدي حلوادث التلوث البحري
معلومات موجزة بشأأن املؤسسة التالية حول مسؤولياهتا ،مشاركهتا ودورها يف التصدي حلوادث التلوث البحري؛ ابخلصوص حول املساعدة اليت ابإماكهنا تقدميها عند
الطلب

()JEUالوحدة المشتركة ل UNEP/OCHA
من
تقديم وجيز:
الوحدة المشتركة ) )JEUلبرنامج األمم المتحدة للبيئة (/ )UNEPمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ) (OCHAهي آلية األمم المتحدة
لحشد وتنسيق المسا عدة الطارئة لبلدان تعاني من حاالت بيئية طارئة وأزمات إنسانية ذات نتائج بيئية كبيرة
نوع المركز:

حكومية دولية  | حكومية  | غير حكومية  | دولية  | إقليمية  | وطنية 

 OCHAهو الجزء من األمانة العامة لألمم المتحدة المسؤول على جمع الجهات الفاعلة اإلنسانية لضمان استجابة موحدة وسلسة للطوارئ.
تتخذ  JEUمقرها في فرع خدمات الطوارئ ( )ESBل  OCHAوتتمتع بالوصول التام لوسائل وخدمات  OCHAلدعم الدول األطراف في تنسيق
االستجابة الدولية
االلتزامات والمسؤوليات:
يعترف ب  JEUككيان متعدد األطراف ون قطة االتصال الرئيسية لحشد وتنسيق اإلجراءات الدولية بالشراكة مع جهات فاعلة وطنية ودولية في نطاق
االستجابة للطوارئ البيئية.
فيما يخص حوادث التلوث البحري رغم أن الدور الرئيسي يعود لمنظمات أخرى ( )IMO/REMPECوأنظمة االستجابة والتحضر الوطنية
والدولية ،فإن مساعدة  JEUيمكن أن تكون مطلوبة خاصة إذا ما كانت الصحة اإلنسانية والبيئة (النظم االيكولوجية الحساسة) مهددتان ومتضررتان
على نطاق واسع.
عند تلقي طلب رسمي للمساعدة من قبل دولة متضررة ،تنصح  JEUباتخاذ إجراءات فورية وبعث طلب مساعدة لشبكة شركائها إذا ما اقتضى األمر.
توفر JEUالدعم خاصة في عناصر التنسيق لالستجابة وكذلك في تقييم وتخفيف النتائج الضارة للبيئة المحتملة عند حصول كارثة أو حالة طوارئ.
في حالة تلوث بحري قد يتطلب مساعدة  ،JEUتعمل الوحدة بالتعاون الوثيق مع المنظمة البحرية الدولية ( ،)IMOالمنظمات اإلقليمية (REMPEC
و ) UNEP/MAPوكذلك مع جهات فاعلة إنسانية ولالستجابة للكوارث أخرى ،بما فيها المجموعات والمنظمة الصحة العالمية.

ماذا
الدور و/أو الخدمات:
توفر  JEUمجموعة واسعة من الخدماتللدول األطراف والمنظمات اإلنسانية في نطاق االستجابة لحاالت الطوارئ البيئية ،بما فيها:
-

توفير الخبرة التقنية من خالل آليات استجابة وتأهب للطوارئ متواجدة.
إدامة شبكة واسعة من االتصاالت والشركاء الذين يوفرون الدعم في عدد من المواضيع البيئية.
تطوير مبادئ توجيهية مشتركة ووسائل توفر أفضل ممارسة وتبادل معرفي للخبرة عبر مركز الطوارئ
البيئية).(www.eecentre.org
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الموارد:
تتمتع  JEUبالوصول إلى الموارد ووسائل االستجابة للنظام الدولي اإلنساني .تشمل هذه الموارد المركز االلكتروني لتنسيق العمليات في الموقع
( ،)https://vosocc.unocha.org( )VOSOCCوهو منبر انترنت آني صُمم لدعم تبادل المعطيات والتنسيق بين الجهات المستجيبة الدولية في المرحلة
المبكرة للكوارث المفاجئة الكبرى .يتمثل مفهوم مركز تنسيق العمليات في الموقع ( )OSOCCفي وسيلة استجابة سريعة ل  OCHAوفرق األمم المتحدة للتقييم
والتنسيق المخصصة للكوارث والتي تعمل في تعاون وثيق مع الحكومة المتضررة والمنسقين الوطنيين المكلفين .يتمثل مركز الطوارئ البيئية ()EEC
( )www.eecentre.orgفي وسيلة استجابة على االنترنت مصممة لتقوية قدرة المستجيبين الدوليين للطوارئ البيئية.
أنواع المساعدة :حسب طبيعة الحادثة ،تسعى  JEUلتلبية مستوى الخبرة الالزمة .يمكن طلب أنواع دعم االستجابة اآلتية:
نصائح خبراء خارج الموقع
نصائح خبراء على اإلنترنت
معاينة وتحليل على االنترنت
الوساطة بين مستجيبين للكوارث معنيين
مجاالت الخبرة:
إطالق مواد خطرة وسامة
تأثر المواد الخطرة والسامة على الموارد الطبيعية وسبل العيش.
تلوث المياه
إدارة النفايات واألنقاض الناجمة عن الكوارث

كيف

االجراء:
عند طلب المساعدة في حالة طوارئ بيئية ،الرجاء المد بأكثر عدد ممكن من المعطيات المتعلقة بالحادثة وحاجاتكم عن طريق استعمال القائمة المرجعية
الموجودة في المبادئ التوجيهية للطوارئ البيئية( 2017 ،المرفق  ) 2كدليل توجيه .الرجاء بعث معطياتكم عبر بريد الكتروني للوحدة المشتركة ل
 ،)ochaunep@un.org( )JEU( UNEP/OCHAواالتصال الفوري بالضابط المناوب ل ( OCHAمتوفر على مدار الساعة على الرقم +41 22
 .)917 2010بناء على حاجاتكم ومتطلباتكم ،ي ضع الطرف مقدم الطلب أطر مرجعية مفصلة مع دعم .JEU
الشروط :يجب على الدولة المتضررة تقديم طلب رسمي.
االتصال:
الوحدة المشتركة ل  – UNEP/OCHAفرع خدمات الطوارئ ل ،OCHA
قصر األمم،
 -1211سي اتش جنيف ،10
سويسرا
البريد االلكترونيochaunep@un.org :
الهاتف( +41 22 917 2010 :فقط للطوارئ ،الضابط المناوب ل )OCHA
www.unocha.org/unep
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الصندوق ادلويل للتعويض عن أأرضار التلوث ابلنفط
)(IOPC Funds

من
تقديم وجيز
يتمثل الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث بالنفط ) (IOPC Fundsفي منظمتين حكوميتين دوليتين (صندوق  1992والصندوق
التكميلي) توفران تعويضات عن أضرار التلوث النفطي الناتج عن االنسكابات النفطية من ناقالت النفط.
شارك IOPC Fundsفي  150حادثة منذ  1978ودفع  600مليون يورو كتعويض .لصندوق  114 1992دول أطراف منها  31طرف مشارك
أيضا في الصندوق التكميلي.
نوع المركز:

حكومية دولية  | حكومية  | غير حكومية  | دولية  | إقليمية  | وطنية 

تم انشاء النظام الدولي للمسؤولية والتعويض في  1978وهو اآلن قائم على اتفاقيتين للمنظمة البحرية الدولية تضمنان تشارك مالك السفينة
ومتلقي النفط في دفع ثمن حادثة االنسكاب النفطي .االتفاقيتان المذكورتان هما:
• االتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية على أضرار التلوث النفطي لعام ( 1992اتفاقية المسؤولية المدنية لعام )1992
• االتفاقية الدولية لتأسيس صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث النفطي (اتفاقية الصندوق لعام )1992
تم اعتماد بروتوكول التفاقية الصندوق لعام  1992ابتداء من  2003وعلى ضوء هذا البروتوكول ،تم انشاء صندوق تكميلي (بروتوكول الصندوق
التكميلي).
يتم تمويل الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التل وث بالنفط من قبل الصناعة النفطية وإدارته من قبل الحكومات وتحدد أهدافه ووظائفه من قبل
األطراف المتعاقدة على اتفاقية الصندوق لعام  1992وبروتوكول الصندوق التكميلي.
االلتزامات والمسؤوليات:
المادة  IIمن اتفاقية المسؤولية المدنية لعام :1992
تنطبق هذه االتفاقية على (أ) أضرار التلوث:
في المنطقة بما فيها المياه االقليمية لدولة متعاقدة و
()i
في المنطقة االقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة والتي تحدد وفقا للقانون الدولي؛ وإذا لم يتم تحديد منطقة اقتصادية خالصة لها ،ففي
()ii
منطقة خارج ومالصقة لمياهها اإلقليمية تحددها الدولة المعنية وفق القانون الدولي وال تتعدى  200ميل بحري من خطوط األساس
التي يقاس منها نطاق المياه االقليمية
(ب) التدابير الوقائية المعتمدة لصد أو الحد من األضرار
المادة  2من اتفاقية الصندوق لعام :1992
يتمثل الهدف من صندوق  1992هو توفير تعويض عن أضرار التلوث حيثما تكون الحماية الموفرة من قبل اتفاقية المسؤولية المدنية لعام  1992غير
كافية.
المادة  4من بروتوكول الصندوق التكميلي:
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يدفع الصندوق التكميلي تعويضا ألي شخص متضرر من التلوث إذا لم يتمكن من الحصول على تعويض كامل ومناسب إثر مطالبة ثابتة ،وهذا حسب
شروط اتفاقية الصندوق لعام  ،1992ألن قدر األضرار يتعدى أو يمكن أن يتعدى الحد المنطبق للتعويض المذكور في الفقرة  4من المادة  4التفاقية
الصندوق لعام .1992

ماذا
األدوار و/أو الخدمات
عمال باتفاقية المسؤولية المدنية لعام  1992التي توفر الشق األول من التعويض ،على مالك السفينة المسؤولية التامة فيما يتعلق بأي أضرار تلوث
بالنفط ،أي أنه مسؤول حتى إن لم يرتكب وطاقمه خطأ .ولكن بإمكان مالك السفينة وضع حدود لمسؤوليته المالية حسب الحمولة االجمالية لسفينته.
ويضمن هذا المبلغ شركات التأمين على السفينة
توفر اتفاقية الصندوق لعام  1992شقا ماليا ثانيا من التعويض والذي يتم تمويله من قبل متلقي النفط إلى الدول األعضاء لصندوق  1992بعد النقل
البحري .تتاح إضافة تعويضية تكميلية إلى الدول األعضاء في الصندوق التكميلي .بإمكان النظام الدولي للمسؤولية والتعويض توفير مبالغ تصل إلى
 203مليون من حقوق السحب الخاصة (285.6مليون دوالر أمريكي) للدول األعضاء في صندوق  1992و 750مليون من حقوق السحب الخاص
( 1055مليون دوالر أمريكي) للدول األعضاء في الصندوق التكميلي.
تنطبق اتفاقية صندوق  1992أيضا على انساكابات النفط الثابت حتى ولو تعذر تحديد السفينة المصدر ،شريطة أن تلقى رضاء صندوق  ،1992أو
شريطة أن يكون مصدر النفط سفينة كما تنص اتفاقية صندوق  1992في حالة عدم رضاء محكمة مختصة.
الموارد (عند االقتضاء):
عادة ما يحضر صندوق  1992استمارات مطالبات لكل حادثة1تصبح االستمارات متاحة للتنزيل من الموقع  www.iopcfunds.orgأو يمكن طلبها
من صندوق  /1992تأمين مالك السفينة .ينصح المطالبون باستعمال استمارات المطالبة وتحميلها مع كل الوثائق الالزمة لدعم مطالبتهم.
قد نشر صندوق  IOPCحزمة معلومات للمطالبات لمساعدة المطالبين بدول أعضاء إثر حادثة انسكاب نفطي .تتضمن الحزمة دليل مطالبات
صندوق  ،1992وهو دليل عملي لتقديم مطالبات من صندوق  ،IOPCكما تتضمن عددا من المبادئ التوجيهية المتعلقة بقطاعات محددة .تتوفر هذه
الوثائق في شكل نسخ الكترونية على موقع الصندوق ( )www.iopcfunds.orgوفي شكل نسخ مطبوعة عند األمانة العامة حسب الطلب.
أحيانا ما ينظم صندوق  1992بالشراكة معالفريق الدولي لرابطات الحماية والتعويض مكتب مطالبات إقليمي من أجل تسهيل عملية معالجة
المطالبات.
تنصح السلطات التبعة لدول أعضاء في صندوق  IOPCمتضررة بحا دث ناتج عن ناقلة نفط ثابت باالتصال باألمانة العامة لصندوق  IOPCفي
أقرب وقت ممكن بعد الحادث ألن اإلخطار الفوري يمكن صندوق  IOPCمن النظر في اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي يمكن أن تساعد على معالجة
المطالبات في المستقبل.

1

يتم تطوير نظام تقديم مطالبات على االنترنت ومن المتوقع أن يكون متوفرا بداية من 2017
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كيف
االجراء:

يجب اعالم صندوق  1992بأي حادثة تلوث بسبب ناقلة نفط ثابت في أسرع وقت ممكن لتمكينه من توفير خبراء ومراقبة الوضعية عن كثب.
بما أن في أغلب الحاالت ال يدفع صندوق  1992تعويضا إال إذا ما دفع مالك السفينة /مؤمنها حد المبلغ المالئم لسفينته ،يجب بعث المطالبات أوال إلى
مالك السفينة أو إلى نادي الحماية والتعويض الذي يتبعه.
عمليا ،يتم توجيه المطالبات عبر مراسل مكتب نادي الحماية والتعويض األقرب لموقع الحادثة .يكفي ارسال المطالبات والوثائق الالزمة الى
الصندوق أو نادي الحماية والتعويض/المراسل بحكم التعاون الوثيق بينهما.
يحاول صندوق  1992ونوادي الحماية والتعويض التوصل إلى وفاق من المطالبين ودفع تعويضات بأسرع ما يمكن .يمكنهم دفعسداد مبلغ مؤقت قبل
التوصل إلى اتفاق نهائي إذا كان المطالب يعاني من عسر مالي ال داعي له .بعد شهر واحد من تلقي استمارة مطالبة كاملة وتسجيلها ،تعمل األمانة
العامة على تقديم إقرار باستالم المطالبة وتفسير إجراءات التقييم التي سيتم اتخاذها إلى ال ُمطالب .باإلضافة إلى ذلك ،بعد ستة أشهر توفير نظرة أولية
في شكل رسالة لل ُمطالب.
إذا تعذر التوصل إلى وفاق فيما يتعلق بتقييم المطالبة ،للمطالب الحق في تقديم مطالبته قبل المحكمة المختصة في الدولة حيث حصل الضرر .ولكن
منذ أن تأسس نظام التعويض الدولي في  ،1978لم تكن إجراءات المحاكم المتخذة من قبل المطالبين ضرورية في أغلب الحوادث المتعلقة بصندوق
 1992والهيكل السابق له.
عمال باتفاقية صندوق  1992يخسر المطالبون الحق في المطالبة إال إذا ما أتوا بدعوة قضائية ضد صندوق  1992في غضون ثالث سنوات من
تاريخ الحادثة أو إخطار الصندوق رسميا بدعوة قضائية ضد مالك السفينة أو مؤمنها في غضون نفس المدة .بالرغم من أن األضرار يمكن أن تأخذ
وقتا للظهور ،يجب االستظهار بدعوة قضائية في غضون ست سنوات من تاريخ الحادثة.
الشروط:
فقط أولئك المتضررين من التلوث في دولة طرف في اتفاقية صندوق  1992يمكنهم المطالبة بتعويض من صندوق  .1992تم تحديد معايير المقبولية
في دليل المطالبات .طرح األسئلة التالية قد يساعد المطالب في تقرير ما إذا كان يجب عليه تقديم مطالبة.

االتصال:
الصناديقالدوليةللتعويضعنالتلوثالنفطي
4ألبرتإمبانكمنت
لندنSE1 7SR
المملكةالمتحدة
الهاتف+44 (0)20 7592 7100 :
الفاكس+44 (0)20 7592 7111 :
البريد االلكترونيinfo@iopcfunds.org :
الموقعwww.iopcfunds.org :
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االتحاد األوروبي
المديرية العامة للمكتب اإلنساني للمفوضية العامة (– )DG ECHOمركز
تنسيق االستجابة للطوارئ ( )ERCCوالوكالة األوروبية للسالمة البحرية
()EMSA
من
تقديم وجيز
المفوضية العامة –  :DG ECHOتهدف آلية االتحاد للحماية المدنية ( )UCPMداخل المفوضية األوروبية و المديرية العامة للمكتب اإلنساني
للمفوضية األوروبية (  ) DG ECHOإلى تقوية التعاون بين االتحاد والدول األعضاء في الحماية المدنية من أجل تحسين فعالية األنظمة في الوقاية
والتحضر واالستجابة إلى كوارث طبيعية وكوارث من صنع االنسان بما فيها حوادث التلوث البحري .يعتبر مركز تنسيق االستجابة للطوارئ
( )ERCCداخل  DG ECHOمركز العمليات الشغال على مدار الساعة ل  .UCPMاعثر على المزيد من المعلومات على
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en.
في حاالت التلوث البحري ،توفر الوكالة األوروبية للسالمة البحرية ( ) EMSAالخبرة التقنية و المساعدة التشغيلية إلى المفوضية األوروبية – آلية
االتحاد ( )ERCCوالدول األعضاء في االتحاد األوروبي و المساعدة التشغيلية لدول العالم الثالث الي تشارك االتحاد األوروبي في حوض بحر
إقليمي .اعثر على المزيد من المعلومات على http://www.emsa.europa.eu/
نوع المركز:

حكومية دولية  | حكومية  | غير حكومية  | دولية  | إقليمية  | وطنية 

المفوضية األوروبية هي مؤسسة من االتحاد األوروبي EMSA .هي واحدة من  44وكالة المركزية لالتحاد األوروبي قد تأسست في  2003ويوجد
مقرها في لشبونة البرتغال.
االتحاد األوروبي ( )EUهو طرف متعاقد التفاقية وبروتوكوالت برشلونة.
االلتزامات والمسؤوليات:
عبر  ،DG ECHOللمفوضية األوروبية المسؤولية على إدارة  ،ERCCنظام تواصل ومعلومات للطوارئ مشترك ( ،)CECISتأسيس القدرة
األوروبية لالستجابة في حاالت الطوارئ ( )EERCمتكونة من موارد مرصودة مسبقا من الدول األعضاء (وحدات )2وخبراء .في حالة طوارئ،
وعبر  ،ERCCتعمل الم فوضية كمركز لجمع المعلومات وتعميمها بين الدول األعضاء وتسهيل عروض المساعدة وتعزيز االتساق في االستجابة
الى كوارث خارج االتحاد.
يمكن للدولة المتضررة طلب المساعدة عن طريق ( ERCCراجع ادناه) أو عن طريق األمم المتحدة ووكاالتها أو عن طريق منظمات معنية باألمر.
توفر  EMSAللدول األعضاء في االتحاد االوروبي ودول العالم الثالث تتشارك في حوض بحر معها أصول استجابة إضافية عندما يتم تقديم طلب
من قبل الدولة المتضررة.

 2تتمثل الوحدات في موارد مرصودة مسبقا (معدات وأشخاص) قادرة على العمل بشكل مستقل ،معينة من قبل الدول األعضاء ،يرجع قرار إرسالها إلى الدولة التي قدمت المورد.
 3تشارك  28دولة عضو ،جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة،آيسالندا ،الجبل األسود ،النرويج ،صربيا وتركيا في .UPCM
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ماذا
الدور و/أو الخدمات (في مقام اتفاقية وبروتوكوالت برشلونة):
المفوضية األوروبية – DG ECHO
المعلومات والتنسيق
يعتبر  ERCCنقطة االتصال الرئيسية لألطراف المتعاقدة على اتفاقية وبروتوكوالت برشلونة ل:
( )1طلب المساعدة من موارد وخدمات ( EMSAراجع ادناه)؛ و،
( )2تشغيل  – UCPMتمديد طلب المساعدة لكل الدول المشاركة في .3UCPM
موارد يمكن حشدها:
• فرق خبراء لدعم التقييم وتسهيل التنسيق على عين المكان.
• موارد نقل إضافية (يمكن أن توفر  UCPMإلى حد  %55من مصاريف النقل للمساعدة التي يوفرها .)MS
• وحدات تحت  .EERCحاليا ،تم تسجيل وحدتين للتلوث البحري:
 فريق االستجابة للحوادث البحرية إلطفاء الحرائق على متن السفينة من هولندا فريق االستجابة لتنظيف السواحل ،مدربون  +معدات واقية ل  50شخصا من السويد.EMSA

الموارد:
• شبكة من المراكب للتصدي النسكاب النفط االحتياطية ،مع أنواع مختلفة من تحضيرات معدات ومشتتات لمحاربة النفط.
• خدمة معدات المساعدة التي توفر معدات مخزونات مكرسة لتصدي التلوث.
الخدمات
• الشبكة البحرية للتدخل في حاالت الطوارئ الكيميائية هي خدمة للطوارئ الكيميائية توفر معلومات ونصائح خبراء يمكن أن تتاح إلى دول
العالم الثالث .للوصول إلى هذه الخدمة ،يجب على دول العالم الثالث طلب الوصول إلى .DG-ECHO
• توفر الوكالة أيضا دائرة رصد ساتلية لالنسكاب النفطي تعرف باسم كلينسينات ( .)CleanSeaNetفي أي حالة طوارئ .يمكن إتاحة الخدمة
لدول العالم الثالث عن طريق تقديم طلب ل .DG-ECHO
يمكن العثور على المزيد من المعلومات المتعلقة بخدمات  EMSAللتصدي للتلوث على الموقع:
http://emsa.europa.eu/operations/pollution-response-services.html
وفي نظام المعلومات الجغرافية للبحر األبيض المتوسط لتقييم وللتصدي لمخاطر التلوث البحري (:)MEDGIS MAR
http://www.rempec.org/tools.asp?theIDS=2_250&theName=Tools&daChk=1
لمزيد من المعلومات على http://emsa.europa.eu/operations/earthobservationservices.html :ClenSeaNet
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كيف
االجراء:

يجب أن تتم طلبات المساعدة الرسمية من موارد/خدمات  EMSAو/أو تشغيل آلية الحماية المدنية لالتحاد  UCPMمن خالل  ERCCعن طريق
.CECIS
( CECISنظام المعلومات والتواصل للطوارئ الموحد للتلوث البحري) هو تطبيقة يتم تحميلها على  ERCCواستعمالها في حالة تلوث بحري.
رابط :CECIS
https://webgate.ec.europa.eu/CECIS
كبديل لذلك ،إذا لم يكن للدولة الوصول إلى  ،CECISيمكن تحرير الطلب كتابة (مثال عبر البريد االلكتروني) ل ERCC
(الهاتف+32 2 29 21112 :؛ الفاكس +32 2 29 866 51 :؛ البريد )ECHO-ERCC@ec.europa.eu
ملحوظة :من المنصوح به أن يتم أيضا إنذار  EMSAبوضع خدمات الدعم البحرية على نسخة:
البريد االلكترونيMaritimeSupportServices@emsa.europa.eu :؛ الهاتف + 351 211 209 415 :؛ الفاكس+ 351 211 209 480 :
الشروط:
في حالة تشغيل خدمات التصدي للتلوث ( EMSAمراكب ومعدات خدمات المساعدة) ،سوف تطبّق األحكام المحددة في عقد التصدي للحوادث.
يعتبر عقد التصدي للحوادث إطار عمل توفير خدمات التصدي للدول الطالبة إثر حادثة ويغطي كل شروط أداء عمليات استرداد النفط بما فيها
التعريفات.
االتصال:
العنوان
المفوضيةا الوروبية
المديريةا لعامة للحماية المدنية األوروبية وعمليات المعونة اإلنسانية
إيكو – A / 1مركز تنسيق االستجابة للطوارئ (إ)ERCC
L-86 00/11
B-1049بروكسل  /بلجيكا
الموقع االلكتروني
http://ec.europa.eu/echo/what/civilprotection/emergency-response-coordination-centreercc_en
العنوان
EMSA
Praça Europa nº4
1249-206 Lisboa/Portugal
الموقع االلكتروني
http://emsa.europa.eu/

الهاتف
+32 2 29 21112
الفاكس
+32 2 29 866 51
البريد االلكتروني
ECHO-ERCC@ec.europa.eu
الهاتف
+ 351 211 209 415
الفاكس
+ 351 211 209 480
البريد االلكتروني
MaritimeSupportServices@emsa.europa.eu
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مؤسسات ال حكومية:

.7

االتحاد الدولي ألصحاب الناقالت المعني بحدوث تلوث (:)ITOPF

العنوان 1 :أوليفرز يارد  55سيتيرود،لندن،EC1Y 1HQ،المملكة المتحدة
الهاتف+44 (0)20 7566 6999 :
هاتف الطوارئ( +44 (0) 7623984606 :البديل) +44 (0)20 7566 6998 :
الفاكس
البريد االلكترونيcentral@itopf.com :
الموقع االلكترونيhttp://www.itopf.com/ :
.8

رابطة صناعة النفط والغاز للمشاكل البيئية واالجتماعية (:)IPIECA

العنوان :الطابق  ،14برج المدينة 40 ،شارع باسينغال ،لندن ،EC2V 5DE ،المملكة المتحدة
هاتف+44 (020) 7633 2388 :
الفاكس+44 (020) 7633 2389 :
البريد اإللكتروني:
الموقع االلكترونيhttp://www.ipieca.org/:
 .9المجلس األوروبي للصناعات الكيميائية ( / )CEFICالتدخل في حاالت الطوارئ للنقل الكيميائي (:)ICE
العنوان :شارع .Eفاننيوينهويس 4،صندوق  1160 - 1بروكسل  -بلجيكا
الهاتف+32 2 676 73 78 :
الفاكس+32 2 676 73 31 :
البريداإللكترونيfle@cefic.be :
الموقع االلكترونيhttp://ice-chem.net :
 .10االتحاد الدولي لإلنقاذ (:)ISU
العنوان :االتحادالدوليلإلنقاذ،هوالندهاوس 4 - 1 ،بوريستريت،لندن،EC3A 5AW،إنجلترا
الهاتف الجوال+44 7805 955348 :
الهاتف+44 20 7220 6597 :
الفاكس:
البريداإللكترونيisu@marine-salvage.com :
الموقع االلكتروني http://www.marine-salvage.com/ :
 .11الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف (:)IACS
العنوان :األمانةالدائمة،الطابقالسادس 36 ،برودواي،لندن،SW1H 0BHالمملكةالمتحدة
الهاتف+44 (0)20 7976 0660 :
الفاكس+44 (0)20 7808 1100 :
البريداإللكترونيpermsec@iacs.org.uk :
الموقع االلكترونيhttp://www.iacs.org.uk/:

__________________________________________________________________________________________
المعلومات األساسية (القانونية والمؤسسية والعالقات ،وما إلى ذلك) لكل المؤسسات غير الحكومية التي قد تكون مشتركة في التنسيق و  /أو المساعدة المتبادلة في
حالة وقوع حادث التلوث يتم تطويرها في فيشس التي تصف اسمها ،والوضع ،والتزامات  /مسؤوليات (من)؛ ودورها  /خدماتها ،ومواردها (ما)؛وإجراءاتها
وشروطها واتصاالتها (كيف).

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 484

دليل البحر ا ألبيض املتوسط بشأأن التعاون عىل واملساعدة املتبادةل يف التصدي حلوادث التلوث البحري
معلومات موجزة بشأأن املؤسسة التالية حول مسؤولياهتا ،مشاركهتا ودورها يف التصدي حلوادث التلوث البحري؛ ابخلصوص حول املساعدة اليت ابإماكهنا تقدميها عند الطلب
)International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF

من
تقديم وجيز:
يعتبر  ITOPFمصدر الصناعة البحرية الرئيسي للمشورة التقنية الموضوعية ،للخبرة والمعلومات على التصدي العال للتلوث المتأتي من السفن.
تتركز نصيحة  ITOPFعلى إحاطة علمية بمصير وتأثيرات الملوثات في المحيط البحري وعلى تقييم عملي لخيارات التصدي وللمطالبات
بالتعويض .يوفر  ITOPPمنذ السبعيناتخدمات تصدي للطوارئ لمالك الناقالت (األعضاء) ومنذ  1999وبحكم تنامي الوعي بالتلوث بسبب سفن
غير ناقلة للنفط ،تم رسميا تمديد هذه الخدمة على مالك أنواع أخرى من السفن قد كانوا كفء بشراكة  .ITOPFمنذ تأسيس  ITOPFفي ،1968
تصدى االتحاد ألكثر من  400انسكاب بحري على النطاق العالمي .ويقع االستفادة من هذه الخبرة المباشرة خالل مهمات تدريبية وتحضير خطط
طوارئ والمساهمة في نقاشات السياسات المعتمدة والنصوص القانونية بفضل مركزه المراقب في المنظمة البحرية الدولية وصندوق .IOPC
أصبحت خبرة  ITOPFمطلوبة أكثر مؤخرا ويعود ذلك إلى احتمال التلوث بسبب مواد غير النفط (المواد الكيميائية بشكل رئيسي) وفي المقابل
تشكل اتفاقيات دولية مثل اتفاقية  HNSالتي أدت إلى ارتفاع في طلب خبرة  ITOPFفي المجال.
نوع المركز:
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يتمثل اتحاد مالك الناقالت الدولي للتلوث ( )ITOPFفي رابطة للمعامالت التجارية المتبادلة ذات أنشطة مراقبة من قبل مجلس إدارة دولي يمثل
أعضاءه وشركاءه ومؤمنيه.
االلتزامات والمسؤوليات:
غير متوفر
ماذا
الدور و/أو الخدمات:
التصدي لالنسكابات
يكون  ITOPFمتوفر على مدار الساعة والسنة وعالميا لحضور انسكابات نفطية أو مواد كيميائية أو مواد خطرة أخرى.
تحليل المطالبات وتقييم األضرار
يقدم  ITOPFالنصيحة فيما يتعلق باالنسكابات ويقيّم االستحقاقات التقنية للمطالبات بالتعويض.
التدريب والتعليم
يجري  ITOPFدروس تدريبية وندوات حول العالم حيث يتبادل خبرته التقنية وتجربته المباشرة مع المشاركين .يتم التدريب عادة في حضور أهم
الشركاء الحكوميين وأهم الهيئات الصناعية.
التخطيط للطوارئ والمشورة:
ينصح  ITOPFبشكل دائم الحكومات والصناعة البحرية فيما يتعلق بتحضير خطط طوارئ وأمور أخرى ذات صلة بالتلوث العرضي بسبب السفن.
تعتبر هذه النشاطات فرصا لتبادل التمرن الجيد خارج الظروف المضغوطة خالل حادثة حقيقية.
البحث والتطوير:
يدعم  ITOPFالبحث ونشاطات التطوير عبر جائزته السنوية  R&Dويمثل مصدراللمعلومات الشاملة حول التلوث البحري من خالل مكتبته،
منشوراته التقنية ،احصائياته ،أفالمه وموقعه االلكتروني.
الموارد
يضم فريق  ITOPFالمتمركز في لندن  15موظف تقني يتمتعون بمجموعة من المهارات المتنوعة من جنسيات مختلفة وست لغات (اإلنجليزية،
الفرنسية ،اإليطالية ،الصينية المندارينية ،البرتغالية واالسبانية.
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كيف
اإلجراء:
في حالة انسكابات نفطية أو مواد خطرة ومضرة ،الرجاء االتصال باألرقام أسفله للمشورة و/أو للحشد إلى الموقع.
الشروط:
عادة ما يتم تقديم خدمات  ITOPFمجانا لألعضاء (مالك الناقالت) ،الشركاء (مالك سفن من نوع آخر) ومؤمنيهم .تتاح خدمات  ITOPFلغير
األعضاء /الشركاء أيضا على أساس دفع رسوم .يخضع قرار توفير الخدمات لغير األعضاء والشركاء لتقدير  ITOPFحسب توافر الموظفين
وانعدام احتمال تضارب مصالح فيما يتعلق بالنشاط المقترح.
االتصال:
العنوان
 1أوليفرزيارد
 55شارعالمدينة
لندنEC1Y 1HQ
المملكةالمتحدة
الموقع االلكتروني
www.itopf.com

الهاتف
+44 (0)20 7566 6999
الفاكس
+44 (0)20 7566 6950
البريد االلكتروني
central@itopf.com

فقط في حاالت الطوارئ (على مدار الساعة)  -يقتصر على الستعمال الرسمي فقط:
البريد االلكتروني للطوارئ
الرجاء إعالم  ITOPFبالطوارئ فقط عبر الهاتف

خطوط الطوارئ
)+44 (0) 20 7566 6999 (UK business hours
+44 (0) 76 23984606
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دليل البحر ا ألبيض املتوسط بشأأن التعاون عىل واملساعدة املتبادةل يف التصدي حلوادث التلوث البحري
معلومات موجزة بشأأن املؤسسة التالية حول مسؤولياهتا ،مشاركهتا ودورها يف التصدي حلوادث التلوث البحري؛ ابخلصوص حول املساعدة اليت ابإماكهنا تقدميها عند الطلب

رابطة صناعة النفط والغاز للمشاكل البيئية واالجتماعية ()IPIECA

من
تقديم وجيز
تقوم  IPIECAبتطوير وتبادل وتعزيز الممارسة الجيدة والمعرفة لمساعدة الصناعة وتحسين أدائها البيئي واالجتماعي .نحن نفعل
هذا على أساس أن المشاكل المهيمنة على خطة التنمية المستدامة – الطقس والطاقة ،المشاكل البيئية واالجتماعية – أكبر من أن تحلها
شركات فردية وحدها .يجب على الصناعة العمل معا لتحقيق تقدم ذي تأثير حقيقي .تساعد  IPIECAعلى تحقيق هذا الهدف.
نوع المركز:

حكومية دولية  | حكومية  | ال حكومية  | دولية  | إقليمية  | وطنية 

تتمثل IPIECAفي جمعية غير ربحية توفر منتدى لتشجيع التقدم الدائم ألداء الصناعة ،وهي الجمعية العالمية الوحيدة التي تضم
صناعة النفط والغاز االبتدائية والنهائية .هي منظمة ال حكومية ذات "مركز استشاري خاص" مع األمم المتحدة وأيضا قناة االتصال
الرئيسية مع األمم المتحدة.
االلتزامات والمسؤوليات:
يمكن أن يكون لالنسكابات النفطية أثر بيئي واجتماعي واقتصادي طويل األجل ،ومن ثم تشكل خطرا جسيما يلزم صده؛ تعمل
 IPIECAمنذ  30سنة لتسخير الخبرات والتكنولوجيا الجماعية لصناعة النفط والغاز على االستعداد لالنسكابات النفطية واالستجابة
لها .وفي حين أن الوقاية هي الهدف دائما ،تعطي الصناعة أيضا أولوية عالية لتطوير القدرة على االستجابة لالنسكابات ،مما يمكن
أعضاءها من تحسين التأهب واالستجابة عالميا.
ال تستجيب  IPIECAلحوادث التلوث  -وال تعمل واليتها إال كمنظمة عقد لصناعة النفط والغاز لتأسيس ممارسات جيدة .وهي
تتعاون أيضا مع منظمات منظومة األمم المتحدة مثل المنظمة البحرية الدولية ومركز REMPECللتشجيع على القيام بأنشطة
مشتركة دعما التفاقيات من قبيل االتحاد الروسي لعام .1990
ومن بين األنشطة الطويلة األمد التي تضطلع بها الرابطة شراكة مع المنظمة البحرية الدولية من خالل المبادرة العالمية التي تجمع
بين الصناعة والحكومات لتعزيز االستعداد لالنسكابات النفطية واالستجابة لها .والمبادرة العالمية هي برنامج شامل تعمل الحكومات
من خالله ،منخالل المنظمة البحرية الدولية ،وصناعة النفط ،من خالل الرابطة الدولية للملكية الفكرية ،على مساعدة البلدان على
تطوير الهياكل والقدرات الوطنية الالزمة لالستعداد لمواجهة االنسكابات النفطية واالستجابة لها.
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ماذا
الدورو/أو الخدمات:
تطور وتنشر إرشادات الممارسات الجيدة؛ حلقات عمل دورية بشأن مختلف مواضيع التصدي لالنسكابات النفطية؛ ويدعم التحسينات اإلقليمية في
مجااللتأه بلالستجابة لالنسكابات النفطية من خالل برنامج المبادرة العالمية ( )GIباالشتراك مع المنظمة البحرية الدولية (.)IMO
الموارد (عند االقتضاء):

كيف
اإلجراء:
غير متوفر
الشروط:
غير متوفر
االتصال:
الهاتف+44 (0) 20 7633 2388 :
الفاكس+44 (0) 20 7633 2389 :
إيبيكا ( | )IPIECAالطابقالرابععشر | برجالمدينة |  40شارعباسينغال | لندنEC2V 5DE
تويتر:

IPIECA :LinkedIn |@IPIECA
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دليل البحر ا ألبيض املتوسط بشأأن التعاون عىل واملساعدة املتبادةل يف التصدي حلوادث التلوث البحري
معلومات موجزة بشأأن املؤسسة التالية حول مسؤولياهتا ،مشاركهتا ودورها يف التصدي حلوادث التلوث البحري؛ ابخلصوص حول املساعدة اليت ابإماكهنا تقدميها عند الطلب

التدخل في حاالت الطوارئ للنقل الكيميائي ()ICE

من
تقديم وجيز:
تبذل الشركات الكيميائية التي تمارس الرعاية المسؤولة ®كل جهد لنقل البضائع من وإلى مواقع التصنيع ومواقع التخزين بأمان وبما يتوافق تماما
مع اللوائح وقواعد الممارسة ذات الصلة .وفي حالة وقوع حادث ،يلتزمون بتقديم المعلومات والمساعدة العملية ،وإذا لزم األمر وسنحت
الفرصة،المعدات المناسبة للسلطات المختصة المسؤولة عن االستجابة لحاالت الطوارئ للتقليل إلى أدنى حد من أي آثارضارة للحادث .وقد وضعت
خطة (ICEالت دخل في حاالت الطوارئ للنقل الكيميائي) لتحقيق هذا الهدف.
نوع المركز:

حكومية دولية  | حكومية  | غير حكومية  | دولية  | إقليمية  | وطنية 

ICEهي شبكة تعاونية من المراكز الوطنية في البلدان األوروبية التي تشارك في الخطة على أساس طوعي .يتم تنسيقها من قبل .CIFECوفي كل
بلد أنشئ فيه نظام وطني ،يسعى المعهد إلى وضع إطار لتقديم المساعدة بطريقة فعالة .وعادة ما يتم فتحه لجميع مصنعي وموزعي المنتجات
الكيماوية ،ويديره االتحاد الوطني للصناعات الكيماوية الذي يحتفظ بسجل لألعضاء المشاركين ويرتب للمساهمة المالية.
االلتزامات والمسؤوليات:
يسعى المعهد إلى وضع إطار لتقديم المساعدة بطريقة فعالة )1( :االستفادة من مخططات االستجابة لحاالت الطوارئ لشركات كيميائية فردية؛ ()2
من خالل البناء على مخططات االستجابة لحاالت الطوارئ القائمة سواء المحلية أو اإلقليمية أو المتعلقة بالمنتجات (الكلور،األيزوسيانيت ،أكسيد
اإليثيلين ،وما إلى ذلك)؛ ( )3من خالل التعاون مع السلطات الوطنية من خالل االتحادات الكيميائية الوطنية؛ و ( )4من خالل تعزيز المساعدة
المتبادلة داخل الصناعة الكيميائية.
المشاركة في خطط  ICEالوطنية هي مشاركة طوعية .ولتقديم المعلومات ذات الصلة إلى السلطات المسؤولة عن االستجابة لحاالت الطوارئ،
يجب أن يرد المستجيبون في مراكز ICEالوطنية أو في الشركات لعدد من المتطلبات الدنيا ،إما عن طريق الخبرة أو بالتدريب .وقد تم االتفاق على
هذه المتطلبات في الصناعة الكيميائية ،وهي موصوفة في منشور( CEFICانظر المصادر  /مصادر المعلومات).
قبل تقديم المساعدة أو المشورة في الحوادث التي تنطوي على منتجاتها الخاصة ،يجب على الشركات الكيميائية أن تؤكد مع شركات التأمين الخاصة
بهم أن سياساتها تغطي أي مطالبات محتملة قد تنشأ عن هذه المشاركة .ويجب على الشركات التي قد تشارك في تقديم المساعدة أو المشورة فيما
يتعلق بمنتجات المصنعين اآلخرين أن تخطر شركات التأمين الخاصة بها على وجه التحديد بهذه الحقيقة وأن تحصل على تأكيد بأن سياستها العامة
للمسؤولية العامة ستوفر تغطية لهذه األنشطة.
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ماذا
الدور و/أو الخدمات
تنطبق مخططات ICEالوطنية على حوادث التوزيع (أي الحوادث التي تحدث خارج األسوار الصناعية).
بالنسبة للحوادث البحرية ،أنشأت Ceficو CedreوEMSAشبكة  MAR-ICEمن أجل توفير المعلومات ومشورة الخبراء بشأن المواد الكيميائية
المتورطة في حاالت الطوارئ البحرية .تقدم مار-أيس معلومات عن بعد ومعلومات عن الحوادث الخاصة والمشورة فيغضون ساعة واحدة من
الطلب ،ومعلومات أكثر تفصيال بعد ذلك بوقت قصير .وتتوفر هذه الخدمة على مدار  24ساعة في اليوم  7 /أيام في األسبوع عن طريق نقطة
اتصال مخصصة في  Cedreيمكن الوصول إليها من قبل اإلدارات البحرية الوطنية ذات الصلة .لالتصال بموقع ،EMSAانقر هنا
بالنسبة للحوادث على اليابسة ،تقدم شركات الكيماويات المساعدة على الجليد .اعتمادا على قدراتهم ومواردهم ،يمكنهم تقديم ثالثة مستويات من
التدخل :المستوى  – 1معلومات عن المنتج عن بعد والمشورة العامة عن طريق الهاتف أو الفاكس .المستوى  – 2المشورة من خبير الشركة في
مكان الحادث .المستوى  – 3تقديم المساعدة لألفراد  /المعدات في مكان الحادث .وينطبق هذا االلتزام أوال على المنتجات المصنعة من قبل الشركة
نفسها ،وعادة ما يتم إدراجها في مخطط االستجابة للطوارئ للتوزيع الخاص بالشركة .إذا كان مورد المنتج غير معروف أوال يمكن االتصال به ،قد
تقدم بعض الشركات المساعدة على أساس ترتيب مسبق مع مخطط أيس الوطني .ومع ذلك ،في مثل هذه الحالة ،اليتم تنفيذ التدخالت من المستوى 2
والمستوى  3على حساب سالمة مرافقها الخاصة.
الوثيقة الرئيسية في البروتوكول بين السلطات الوطنية المختصة والصناعات الكيميائية (التي يمثلها االتحاد الكيميائي الوطني) هي قائمة الشركات
المشاركة .تقدم هذه الوثيقة تفاصيل االتصال لكل مشارك مثل العنوان ورقم الهاتف والفاكس ومجموعة المنتجات (يتم تحديد المنتجات الخطرة من
قبل رقم األمم المتحدة المكون من أربعة أرقام) ،وتوافر الوقت ،ومعدات التدخل ومجال التدخل (إذا كان محدودا) .وهي تتضمن عادة خريطة تبين
موقع الشركات المشاركة بحيث يمكن للسلطات المختصة االتصال بالموقع األقرب إلى حادث النقل.
الموارد:
أعضاء شبكة  ICEهم ( BELINTRAبلجيكا)( CERET ،إسبانيا)( CHEMIEFACHBERATUNG ،سويسرا)CHEMSAFE ،
(المملكةالمتحدة)( DCRM ،هولندا)( DINS ،سلوفاكيا)( FINTERC ،فنلندا)( KEMIAKUTEN ،السويد)PIBF-RVK ،
(الدنمارك)( RVK،النرويج)( SET ،إيطاليا)( SPOT ،بولندا)(TRANSAID ،فرنسا)( TRINS ،التشيك)( TUIS ،النمسا /
ألمانيا)( VERIK ،هنغاريا).
تُشغل المراكز الوطنية  24ساعة في اليوم من قبل شخص واحد على األقل يمكنه باإلضافة إلى اللغة المحلية التحدث باللغة اإلنجليزية لتسهيل
االتصال بالمراكز الوطنية األخرى.
مصادر المعلومات
صحائف بيانات السالمة ( )SDSهي المصدر الرئيسي للمعلومات .وبالتالي ،فإن الشركات المشاركة تضمن أن تكون منتجات  SDSمتاحة في
جميع األوقات في المواقع التي تحددها جهات اتصال الشركة في مخطط  ICEالوطني .ولتقديم المشورة المبدئية ،توجد في المراكز الوطنية ل ICE
سلسلة من الكتب المرجعية أو قواعد البيانات أو قد تتوافر لها إمكانية الوصول إلى مجموعة من برامج التنمية المستدامة.
وقد أصدرت سيفي كمبادئ توجيهية بشأن "توزيع االستجابة الطارئة – مبادئ توجيهية الستخدامها في الصناعة الكيميائية" ( .)1993وقد أنتجت
EMSAكراسة على شبكة  . MAR-ICEللوصول إلى ذلك ،انقر على:
http://www.cefic.org/Documents/IndustrySupport/Transport-and-Logistics/EMSA-MAR-ICE-Informationservice-for-use-in-marine-chemical-emergencies.pdf.
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كيف
االجراء:
والمركز الوطني للمركز الدولي للبحوث هو مركز التنسيق للسلطات المسؤولة عن االستجابة
الطارئة لحاالت النقل البري .ويمكنهما التصال بها عندما )1( :اليمكنا التصال بالمورد )2( .وقوع
حادث للحركات الدولية يستلزم التنسيق مع البلدان األخرى؛ ( )3الحاجة إلى تعبئة المساعدة
المتبادلة في إطار الخطة الوطنية للتعليم والتدريب المهني؛ ( )4المنتج أو الشركة المنتجة اليمكن
التعرف عليها بسهولة .وعند االتصال به ،يقدم المركز الوطني للمركز الدولي للشرطة الجنائية،
باللغات المحلية ،مشورة هاتفية أولية للتحكم المباشر في الحادث .فإنه ينبه فورا الشركة المنتجة،
يحصل على مزيد من المعلومات (ربما عن طريق مراكز وطنية أخرى أيس) أو تعبئة المساعدة
المتبادلة .وللقيام بذلك ،يوجد تحت تصرف المركز معدات اتصال مناسبة ،ومكتبة للكتب المرجعية
أو قواعد بيانات ،وقوائم حديثة ألرقام الهاتف والفاكس لالتصاالت في الصناعة الكيميائية.
ويوضح الرسم البياني التالي التدفق النمطي لالستجابة في حاالت الطوارئ في النقل البري .ومع
ذلك ،يمكن لكل بلد أن يكيف عملية تشغيل مخطط إيس وطني وفقا الحتياجاته الخاصة وممارساته
القائمة بالفعل.
الشروط:
يتم توفير معلومات المستوى  1مجانا من قبل المراكز الوطنية المشاركة في أيس .والتكاليف
المتكبدة بالنسبة للمستويين  2و 3تدخال تقابلة لالسترداد.
االتصال:
العنوان
CEFIC
شارع فاننيوينهويس 4
B-1160بروكسل
بلجيكا
الموقع االلكتروني
www.ice-chem.net

الهاتف
+32 2 676 73 78
الفاكس
+32 2 676 73 31
البريد االلكتروني
fle@cefic.be

فقط في حاالت الطوارئ (على مدار الساعة) – يقتصر على االستعمال الرسمي فقط:
البريد االلكتروني للطوارئ
غير متوفر

خط الطوارئ
غير متوفر
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دليل البحر ا ألبيض املتوسط بشأأن التعاون عىل واملساعدة املتبادةل يف التصدي حلوادث التلوث البحري
معلومات موجزة بشأأن املؤسسة التالية حول مسؤولياهتا ،مشاركهتا ودورها يف التصدي حلوادث التلوث البحري؛ ابخلصوص حول املساعدة اليت ابإماكهنا تقدميها عند الطلب

االتحاد الدولي لإلنقاذ ()ISU

من
تقديم وجيز
االتحاد الدولي لإلنقاذ ( )ISUهو المنظمة التمثيلية الوحيدة لصناعة اإلنقاذ البحرية الدولية مع عضوية  60شركة إنقاذ من  35دولة مختلفة.
وتقتصر عضوية وحدة دعم التنفيذ على الشركات التي لديها سجل ناجح في مجال اإلنقاذ ومنع التلوث .ويطلب من األعضاء أن يكون لديهم
مستوى عال من الخبرة المتوقعة من المنقذين المحترفين.
باإلضافة إلى ذلك ،العضوية المنتسبة في وحدة دعم التنفيذ مفتوحة لجميع المنظمات والمهنيين الذين لديهم مصلحة في إنقاذ ،بما في ذلك نوادي
الحماية والتعويض وغيرها من شركات التأمين البحري ،وشركات المحاماة والموانئ ومنظمات االستجابة الوطنية ومالكي السفن والمديرين
والسلطات المحلية الساحلية والمنظمات البيئية ،والمتخصصين في التنظيف وغيرها .تضموحدةدعمالتنفيذنحو  80عضوامنتسباومنتسبا.
نوع المركز:

حكومية دولية  | حكومية  | ال حكومية  | دولية  | إقليمية  | وطنية 

ISUهي شركة محدودة الضمان مضمونة بموجب القانون اإلنجليزي.
حصلت المنظمة على مركز استشاري لدى المنظمة البحرية الدولية منذ عام .1979
تتمتع ISUالقياسي بمركز استشاري في الصندوق الدولي التفاقية التلوث النفطي (.)IOPC
االلتزامات والمسؤوليات:
يتمثل أحد األهداف الرئيسية لالتحاد في تعزيز فهم أوسع لمساهمة صناعة اإلنقاذ في حماية البيئة واستعادة الممتلكات .وتضطلع وحدة التفتيش
الدولية أيضا بدور نشط في تشجيع النقاش فيما بين الصناعة بشأن العديد من المسائل القانونية والتجارية التي تؤثرعلى األداء الفعال لخدمات
اإلنقاذ ومنع التلوث.
 ISUهو عضو من فريق اإلنقاذ ل  Lloydولجنة .SOPIC
االتحاد الدولي للتأمين البحري ،و ،INTERTANKOو ،INTERCARGOو ،BIMCOومنظمة بورصة البلطيق ،ورابطة صناعة
الوقود الدولية ،والمنتدى الدولي للصناعات البحرية ،ورابطة متوسطي الضبط ،ورابطة أصحاب السفن األوروبية ،ومركز لندن للشحن البحري،
والرابطة الدولية لمديري السفن ،جمعية اإلنقاذ التابعة ل ISUعلى أساس المعاملة بالمثل.

ماذا
الدور و/أو الخدمات:
توفير تمثي للصناعة اإلنقاذ البحري الدولية في العديد من المنتديات الدولية والوطنية والقانونية والتجارية.
الموارد (عند االقتضاء):
يتم إدارة  ISUمن قبل أمانة عامة مقرها لندن.
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كيف
االجراء:
غير متوفر

الشروط:
غير متوفر
االتصال:
مارك هوددينوت
مدير عام

االتحاد الدولي لإلنقاذ
هوالند هاوس 4-1 ،بوري ستريت ،لندن ،EC3A 5AW ،المملكة المتحدة
الهاتف |+44 20 7220 6597 :الهاتف الجوال+44 7805 955348 :
البريد االلكتروني | isu@marine-salvage.com:الموقع االلكترونيwww.marine-salvage.com :
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دليل البحر ا ألبيض املتوسط بشأأن التعاون عىل واملساعدة املتبادةل يف التصدي حلوادث التلوث البحري
معلومات موجزة بشأأن املؤسسة التالية حول مسؤولياهتا ،مشاركهتا ودورها يف التصدي حلوادث التلوث البحري؛ ابخلصوص حول املساعدة اليت ابإماكهنا تقدميها عند الطلب

الرابطة الدولية لشركات التصنيف ()IACS

من
تقديم وجيز
هي مكرسة للسفن اآلمنة والبحار النظيفة ،وتسهم إسهاما فريدا في السالمة البحرية والتنظيم من خالل الدعم التقني والتحقق من االمتثال
والبحث والتطوير .أكثر من  ٪90من البضائع في العالم تحمل حمولة تغطيها تصميم التصنيف والبناء واالمتثال مدى الحياة القواعد والمعايير
التي وضعتها اثنتي عشرة جمعيات األعضاء من .IACS
نوع المركز:

حكومية دولية  | حكومية  | غير حكومية  | دولية  | إقليمية  | وطنية 

االلتزامات والمسؤوليات:
 IACSهي جمعية فنية من أعضائها التي تطور وتوافق على الحد األدنى من المعايير التقنية ،والتفسيرات للوائح الدولية ذات الصلة
والقرارات األخرى ذات الصلة .جميع منشورات  IACSمتاحة على الموقع .IACS
اليشارك المركز في األنشطة التنفيذية والتجارية ألعضائه ،بما في ذلك تقييم المسح ،والموافقة على الموافقة ،واختبار السفن والمواد
والمعدات،
وإصدار الشهادات والتشريعات القانونية عند اإلذن بذلك.
وبالمثل ،فإن  IACSال تصادق على منتجات أوخدمات الشركات بما في ذلك الموافقة على النوع .ومع ذلك،أعضاء  IACSتفعل.
كل عضو  IACSيتضمن معايير  IACSفي قواعدها الخاصة .وفي الوقت نفسه ،اليزال كل عضو من أعضاء الفريق االستشاري الدولي
المعني بالمجاري المائية ( )IACSحرا في وضع شروط أشد صرامة في قواعده ،إذا رغب في ذلك.
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الدور و/أو:
اليوجد ل  IACSأي دور تؤديه ،وال توجد خدمات لتقديمها وال مسؤوليات في االستجابة لحوادث التلوث البحري ،کما أنها غير قادرة علی
تقديم المساعدة عند الطلب.
الموارد (عند االقتضاء):
لمساعدة تلك الهيئات  /المنظمات التي تبحث عن مقدمي خدمات االستجابة لحاالت الطوارئ القائمة على الشاطئ ،أنتجت الرابطة الدولية
لألرصاد الجوية (إاكش) التوصية رقم  :145توصية بتشغيل خدمات االستجابة للطوارئ القائمة على الشاطئ ،وهي متاحة على موقعها
الشبكي على العنوان التاليhttp://www.iacs.org.uk/publications/publications.aspx?pageid=4&sectionid=5 :
يقدم هذا المنشور توصيات لتنفيذ خدمات االستجابة لحاالت الطوارئ القائمة على الشاطئ من أجل المساعدة في االمتثال للوائح والمبادئ
التوجيهية التالية ،فضال عن أي متطلبات تنطبق علی الهيئة الوطنية.
• ماربول المرفق األول،المادة  – 37خطة طوارئ التلوث النفطي على متن السفن ()SOPEP
• المرفق الثاني من االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (ماربول)،المادة  – 17خطة طوارئ التلوث البحري على متن
السفن للمواد السامة الضارة )(SMPEP
• قانون التلوث النفطي ( – 155.240 CFR،)90 OPAمعلومات استقرار األضرار لصهاريج النفط والبوارج البحرية
•  ISMالالئحة  - 8التأه ب لحاالت الطوارئ
•  ،SOLASالفصل الثاني ،1 -الجزء باء ،1 -البند  – 1-8قدرات النظام والمعلومات التشغيلية بعد وقوع فيضانات على سفن
الركاب
•  MSCتعميم  – 1400المبادئ التوجيهية بشأن المعلومات التشغيلية لسفينة الركاب للسفن العودة اآلمنة إلى ميناء من قبل
السلطة الخاصة أوتحت السحب

كيف
االجراء:
غير متوفر
الشروط:
استخدام مواد الموقع ،بما في ذلك،Rec.145يجب أن يتم فقط وفقا للمبادئ التوجيهية ل IACSو البنود والشروط.
االتصال:
األمانة الدائمة ل IACS
IACSالرابطة الدولية لتصنيف الجمعيات المحدودة
36برودواي ،لندن ،إنجلتراSW1H 0BH
الهاتف +44 (0)20 7976 0660 :الفاكس+44(0)20 7808 1100:
البريد االلكتروني permsec@iacs.org.uk :الموقع االلكترونيwww.iacs.org.uk :
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المرفق األول-ب
3قائمة نقاط االتصال لألطراف المتعاقدة
 .1نقطة االتصال الحكومية
البلد

4

االسم أو القسم أو المنصب

معلومات االتصال

ألبانيا

السيدة كلوديانا ماريكا
مدي رالتنوع البيولوجي والمنطقة
المحمية
وزارة البيئة

 .BLVزانداركتيرانا
الهاتف+355 4 22 67 233 :
الهاتف الخلوي+355 69 20 92 2 :
الفاكس:

الجزائر

السيد جهاد الدينبلقاس
مدير البيئة والتنمية المستدامة

برومونتوارديسأناسرسكوبا الجزائر
الهاتف+213 21 50 43 18 :
الهاتف الخلوي:
الفاكس+213 21 50 13 22

البوسنةوالهرسك

األستاذ طارق كوبوسوفيك
مستشار خاص لوزير التخطيط
العمراني والبيئة ،معهد هندسة هايدو

ستيباناتوميكا 1 71000سراييفو
الهاتف+387 33 212 466/7 :
الهاتف الخلوي+387 61 158 007 :
الفاكس+387 33 207 949 :

كرواتيا

السيد ماريوSTIPETIĆ
رئيس القطاع
وزارة البيئة والطاقة
مديرية األنشطة المناخية ،التنمية
المستدامة وحماية التربة والهواء
والبحر
قطاع حماية التربة والهواء والبحر

رادنيكاسيستا 80 10000زغرب
الهاتف+385 1 37 17 204 :
الهاتف الخلوي+385 91 61 06 758 :
الفاكس+385 1 37 17 135 :

قبرص

الدكتور تشارال امب وسهاجيباكوس
كبير موظفي البيئة
وزارة الزراعة والتنمية الريفية
والبيئة

( )17تاغماتارهوبوليو ،نيقوسيا 1411
الهاتف+357 22 408 927 :
الهاتف الخلوي:
الفاكس+357 22 77 49 45 :

مصر

الدكتورة منى محمد كمال
الرئيسة التنفيذىة
وكالة شئون البيئة المصرية
()EEAA
وزارة البيئة
مجلس الوزراء

 30طريق مصر حلوان الزراعى المعادى ،القاهرة
الهاتف+20 22 525 64 45 :
الهاتف الخلوي:
الفاكس+20 22 525 64 54 :

فرنسا

ريشيت-السيدة ماري صوف يدوفاو

روديفارينس 75007 ،باريس 69
الهاتف+33 1 42 75 66 53 :

3مستخرجةمنالملفالقطريل - REMPECاتصاالتمحدثةمنقبلمركزREMPECبناءعلىإخطاررسمي
4نقطةاالتصااللحكومية:
مكتبأوضابطمنوزارةالخارجيةأووزارةالبيئةالتيعادةماتكونهينفسالمكتبأوالموظفالذييؤديدورمركزتنسيقخطةعماللبحرالمتوسطالذييتحماللمسؤوليةالعامة
عنتنفيذأحكاماتفاقيةبرشلونةوبروتوكولهاوللتنسيقعلىالصعيدالوطنيألنشطةخطةعماللبحرالمتوسط
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رئيس بعثة الشؤون الدولية ،األمانة
العامة للبحر

الهاتف الخلوي+33 6 61 53 95 01 :
الفاكس+33 1 42 75 66 78 :

اليونان

سعادة وزير الشؤون البحرية
والسياسة الداخلية
وزارة الشؤون البحرية والسياسة
الداخلية

أكتيفاسيليادي  -بوابة ( E1-E2داخاللميناء)،
 18510بيرايوس
الهاتف+30 213 1371 718 :
الهاتف الخلوي:
الفاكس+30 210 422 07 71 :

اسرائيل

السيد ران أمير
مدير شعبة البيئة البحرية
والساحلية ،وزارة حماية البيئة

 15aشارع بال-يام  ،صندوق البريد ،811:الحيفاء
31007
الهاتف+972 4 863 35 00 :
الهاتف الخلوي+972 50 62 33 050 :
الفاكس+972 4 863 35 20 :

إيطاليا

السيدة ماريا كارميال جياراتانو
المدير العام
مديرية الطبيعة وحماية البحر
وزارة البيئة واألرض والبحر

عبر كريستوفورو كولومبو 00147 ،44 ،روما
الهاتف+39 06 57 22 34 33 :
الهاتف الخلوي:
الفاكس+39 06 57 22 34 70 :

لبنان

السيد جورج بيرباري
رئيس دائرة اإلدارات اإلقليمية
والشرطة البيئية ،وزارة البيئة

ميد-تون  -مبنى الزاريه لبنة  Aطابق ( 4غرفة -7
)49صندوق البريد  ،2727/11بيروت
الهاتف+961 (1) 976 555 ext 412 :
الهاتف الخلوي+961 (3 ) 029 547 :
الفاكس+961 (1) 976 512 :

ليبيا

السيد عبد الباسط حسين العامري
مدير مكتب الطوارئ البيئية
الهيئة العامة للبيئة ()EGA

ص ب :صندوق  83618طرابلس ليبيا
الهاتف:
الهاتف الخلوي+218 91 311 1994 :
الفاكس+218 21 361 52 45 :

مالطا

السيدة شانتال سسيبيراس
مدير القضايا المتعددة األطراف
والعالمية
وزارة الخارجية

باالزو باريسيو شارع ميرتشانت فاليتا
VLT1171
الهاتف+356 2204 22 86 :
الهاتف الخلوي:
الفاكس+356 21 240 210 :

موناكو

السيدة ماري  -بيير غراماجليا
مستشار الحكومة للمعدات والبيئة
والعمران

مكان الزيارة  98000-MCموناكو
الهاتف+377 98 98 85 67 :
الهاتف الخلوي:
الفاكس+377 98 98 92 33 :

مونتينيجرو

السيدة جيلينا كنيزيف
رئيس قسم التنمية المستدامة والسياحة

 IVلواء بروليتيرسك رقم  81000 19بودغوريتشا
الهاتف+382 20 446 225 :
الهاتف الخلوي+382 67 255 604 :
الفاكس+382 20 446 215 :
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المغرب

السيدة نوال زبير
رئيسة مصلحة الساحل
إدارة البرامج واإلنجازات
وزارة مف ّوضة ومكلفة بالبيئة

 ،9شارع العرار ،القسم  ،16حي رياض ،الرباط
رقم الهاتف+212 5 37 57 06 01 :
الجوال+212 662 10 81 54 :
الفاكس+212 5 37 57 66 45 :

سلوفينيا

السيد أليس غومباك
وزارة البنية التحتية ،اإلدارة البحرية
السلوفينية ،إدارة سالمة البحر
الساحلي

أوكمارجيف ترغ  6000 ،2كوبر
رقم الهاتف+386 5 66 32 100 :
الجوال:
الفاكس+386 5 66 32 102 :

إسبانيا

السيد خوسيه كونسارناو غوارديوال
نائب المدير العام للمنظمات الفنية
الدولية
المديرية العامة للسياسة الخارجية
والشؤون المتعددة األطراف
والعالمية واألمنية
وزارة الخارجية والتعاون

سيرانو غالفاش رقم 26
 28071مدريد
رقم الهاتف+34 91 379 17 35/ 44 :
الجوال:
الفاكس+34 91 394 86 49 :

سوريا

المهندسة فتحية محمد
مديرية سالمة المواد الكيميائية
والنفايات الصلبة
وزارة الدولة لشؤون البيئة

ساحة يوسف العزمة
ص ب  3773دمشق
رقم الهاتف+963 11 239 63 91/231 63 71 :
الجوال+963 93 229 14 50 :
الفاكس+963 11 231 21 20 :

تونس

السيد المدير العام
الوكالة الوطنية لحماية المحيط

المركز العمراني الشمالي 15 ،شارع  ،7051حي السالم
 2080تونس ص ب  ،52البلفيدير
رقم الهاتف+216 71 767 448 :
الجوال+216 22 560 141 :
الفاكس+216 71 751 268/751 750 :

تركيا

السيد مرات توران
رئيس قسم اإلدارة البحرية
والساحلية
وزارة البيئة والتحضر
المديرية العامة لإلدارة البيئية

يولو دافالتاسكيساهركمالمصطفى
عدد9كلمدوملوبنارشارع278
صانكايأنقرة
رقم الهاتف+90 312 586 30 44 :
الجوال:
الفاكس+90 312 474 03 35 :

االتحاد األوروبي

ماريجانا مانس
مسؤولة السياسات
المفوضية األوروبية2004 ،
المديرية العامة للبيئة

المفوضية األوروبية2004 ،
 B-1049بروكسل  /بلجيكا
شارع بوليو  ،5مكتب 04/110 9 BU
رقم الهاتف+32 2 2982011:
البريد
اإللكترونيmarijana.mance@ec.europa.eu:
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.2نقاط االتصال الخاصة باالتفاقية الدولية للتأهب واالستجابة والتعاون في مكافحة التلوث النفطي ()OPRC

5

البلد

االسم أو القسم أو المنصب

معلومات االتصال

ألبانيا

السيد إلسون ثانا
اختصاصي ،قسم سياسات النقل البحري،
وزارة النقل

 5سكاندربيغ سكوار تيرانا
رقم الهاتف+355 4 23 80 744 :
الجوال+355 68 68 11 242 :
الفاكس+355 4 22 25 196 :

الجزائر

السيد رؤوف الحاج عيسى
مساعد مدير في قسم المحافظة على الساحل
وعلى الوسط البحري والمناطق الرطبة
بوزارة الموارد المائية والبيئة

 03نهج القاهرة ،القبة ،الجزائر العاصمة
رقم الهاتف+213 21 43 28 75 :
الجوال+213 550 82 51 86 :
الفاكس+213 21 43 28 75 :

البوسنة والهرسك

األستاذ طارق كوبوسوفيك
مستشار خاص لوزير التخطيط العمراني
والبيئة ،معهد الهندسة هايدو

ستيبانا توميكا  71000 ،1سراييفو
رقم الهاتف+387 33 212 466/7 :
الجوال+387 61 158 007 :
الفاكس+387 33 207 949 :

كرواتيا

الكابتن داركو غالزار
مدير الميناء ،وزارة الشؤون البحرية والنقل
والبنية التحتية وسالمة المالحة والبيئة
البحرية ووكالة حماية المياه الداخلية

سينجسكو بريستيست 51000 ،3 ،ريجيكا
رقم الهاتف+385 51 214 113 :
الجوال+385 99 2111 247 :
الفاكس+385 51 211 660 :

قبرص

المدير
إدارة الصيد البحري والبحوث البحرية،
وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة

 101شارع فيثليم ،نيقوسيا 1416
رقم الهاتف+357 22 807 867 :
الجوال:
الفاكس+357 22 781 226 :

مصر

السيد أحمد قاسم قاسم شتا
مدير الكوارث البيئية وإدارة األزمات،
وكالة الشؤون البيئة المصرية ،مجلس
الوزراء

 30طريق مصر حلوان الزراعى،
المعادى ،القاهرة
رقم الهاتف+20 22 525 64 91-92 :
الجوال+20 100 382 46 00 :
الفاكس+20 22 525 64 94 :

فرنسا

السيدة ماري صوفي دوفاو  -ريشيت
ُمكلّفة بالشؤون الدولية ،األمانة العامة للبحر

 69نهج فارينس 75007 ،باريس
رقم الهاتف+33 1 42 75 66 53 :
الجوال+33 6 61 53 95 01 :
الفاكس+33 1 42 75 66 78 :

اليونان

الكابتن هـ.س.ج (إنغ) ماركوالكيس
ستيليانوس
مدير إدارة حماية البيئة البحرية
وزارة الشؤون البحرية والسياسة الداخلية

أكتي فاسيليادي  -بوابة ( E1-E2داخل
الميناء) 18510 ،بيرايوس
رقم الهاتف+30 213 137 1132 :

+357 22 77 59 55

 5نقاطاالتصااللخاصةباالتفاقيةالدوليةللتأهبواالستجابةوالتعاونفيمكافحةالتلوثالنفطي :مكتب أو مسؤول من السلطة الوطنية المسؤولة عن التأهب
واالستجابة إلى الت لوث البحري الناتج عن الحوادث مع تعيينه في هذه الخطة في مخططات الطوارئ الوطنية المعنية إن كان ذلك ممكنا؛ وتختلف
مسؤولية التأهب واالستجابة إلى التلوث البحري الناتج عن الحوادث من بلد إلى آخر إذ من الممكن أن تكون راجعة إلى الهيئة الوطنية للشؤون
البحرية أو الهيئة الوطنية للبيئة أو الهيئة الوطنية للحماية المدنية.
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الجوال+30 694 433 1880 :
الفاكس+30 210 422 04 40 :

إسرائيل

السيد ران أمير
مدير قسم البيئة البحرية والساحلية ،وزارة
حماية البيئة

15أ شارع بال-يام ،ص ب  ،811حيفا
31007
رقم الهاتف+972 4 863 35 00 :
الجوال+972 50 62 33 050 :
الفاكس+972 4 863 35 20 :

إيطاليا

الدكتور جوسيب إيتاليانو
رئيس الوحدة السابعة "الحماية البحرية من
التلوث" ،المديرية العامة لحماية الطبيعة
والبحر ،وزارة البيئة

شارع كريستوفورو كولومبو،44 ،
 00147روما
رقم الهاتف+39 06 57 22 83 03 :
الجوال+39 33 16 22 00 14 :
الفاكس+39 06 57 22 83 90 :

لبنان

السيد جورج بيرباري
رئيس مصلحة اإلدارات اإلقليمية والشرطة
البيئية ،وزارة البيئة

وسط المدينة – بناية الزاريه الطابق ،7
(A4الغرفة  )49-7ص ب ،11/2727
بيروت
رقم الهاتف +961 (1) 976 555 :التحويلة:

ليبيا

السيد خيري سليمان كروز
مستشار

شارع بشير السعداوي ،طرابلس
رقم الهاتف+218 91 415 43 36 :
الجوال+218 91 516 38 33 :
الفاكس+218 21 444 7501 :

مالطا

الكابتن ريتشارد غابرييل
رئيس مديرية مكافحة التلوث واالستجابة
للحوادث ،مديرية الموانئ واليخوت ،هيئة
النقل في مالطا ،مركز مالطة للنقل

شات -lغسارا تا '-lغينيب ،مارسا MRS
1917
رقم الهاتف+356 2291 44 20:
الجوال+356 9949 43 12:
الفاكس+356 2291 44 29:

موناكو

السيد باتريس سيالريو
مستشار حكومي للشؤون الداخلية ،وزارة
الداخلية

ساحة ال فيسيتاتيون  98000-MCموناكو
رقم الهاتف+377 98 98 84 56 :

مونتينيجرو

الكابتن بريدراج راتكوفيك
مستشار سامي ،رئيس قطاع الوقاية من
التلوث البحري الناجم عن السفن ،إدارة
السالمة البحرية

مارساال تيتا .7ص ب  85000 ،14بار
رقم الهاتف+382 30 313 241 :
الجوال+382 69 632 930 :
الفاكس+382 30 313 274 :

المغرب

السيدة نوال زبير
رئيسة مصلحة استراتيجيات التدخل
قسم الوقاية واستراتيجيات التدخل،

 ،9شارع العرار ،القسم  ،16حي رياض،
الرباط
رقم الهاتف+212 5 37 57 06 01 :

412
الجوال+961 (3 ) 029 547 :
الفاكس+961 (1) 976 512 :

+377 98 98 82 35

الجوال:
الفاكس:+377 98 98 82 45 :
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إدارة المراقبة والوقاية من المخاطر ،قسم
البيئة ،أمانة الدولة ال ُمكلّفة بالموارد المائية
والبيئة

الجوال+212 662 10 81 54 :
الفاكس+212 5 37 57 06 01 :
+212 5 37 57 18 29

سلوفينيا

السيد أليس غومباك
وزارة البنية التحتية ،اإلدارة البحرية
السلوفينية ،إدارة سالمة البحر الساحلي

أوكمارجيف ترغ  6000 ،2كوبر
رقم الهاتف+386 5 66 32 100 :
الجوال:
الفاكس+386 5 66 32 102 :

اسبانيا

السيد خوسيه لويس غارسيا لينا
نائبالمديرالعامللسالمةوالتلوثوالتفتيشالبحري
المديريةالعامةللبحريةالتجارية
وزارةالتنمية

 / Cرويز دي أالركون28071 1 ،
مادريد ،سبين
رقم الهاتف:
الجوال:
الفاكس:

سوريا

األدميرال ميثم إبراهيم اليوسف
المدير العام للموانئ
المديرية العامة للموانئ
وزارة النقل

ص ب  ،505شارع الجزائر ،الالذقية
رقم الهاتف+963 41 47 33 33:
الجوال:
الفاكس+963 41 47 58 05:

تونس

السيد المدير العام
الوكالة الوطنية لحماية المحيط

المركز العمراني الشمالي 15 ،شارع
 ،7051حي السالم  2080تونس ص ب
 ،52البلفيدير
رقم الهاتف+216 71 767 448 :
الجوال+216 22 560 141 :
الفاكس+216 71 751 268/751 750 :

تركيا

السيد مرات كورشاك
مهندس
وزارة البيئة البحرية والسياحة
وزارة النقل والشؤون البحرية واالتصاالت
في تركيا

وزارةالنقلوالشؤونالبحريةواالتصاالت؛المد
يريةالعامةللمنظمةالبحريةوالبحريةهكيتورا
يليككاد .رقم 06338 5 :إيميك -أنقرةتركيا
هاتف+90 312 203 1000 :التحويلة3420:
الجوال:
الفاكس:

االتحاد األوروبي

السيد دي ال فوينتي غاريغوسا ألفونسو
القائم بأعمال رئيس الوحدة،
دغ إيكو  - A.4وحدة سياسة الحماية
المدنية
المفوضية األوروبية

 ،86نهج ال لوا  1049بروكسيل ،بلجيكيا
رقم الهاتف+ 32 229-65741:
البريد
اإللكتروني:ألفونسوDELAFUENTE.
@ec.europa.eu
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 .3نقاط االتصال الخاصة بالمساعدة المتبادلة

6

البلد

االسم أو القسم أو المنصب

معلومات االتصال

ألبانيا

السيدة كلوديانا ماريكا
مدير التنوع البيولوجي والمنطقة المحمية
وزارة تميّز البيئة

ب ل ف زهاندارك تيرانا
رقم الهاتف+355 4 2267 233:
الجوال+355 69 20 92 872:
الفاكس:

الجزائر

السيد رؤوف الحاج عيسى
مساعد مدير في قسم المحافظة على الساحل
وعلى الوسط البحري والمناطق الرطبة
بوزارة الموارد المائية والبيئة

 03نهج القاهرة ،القبة ،الجزائر العاصمة
رقم الهاتف+213 21 43 28 75 :
الجوال+213 550 82 51 86 :
الفاكس+213 21 43 28 75 :

البوسنة والهرسك

وحدة شرطة الحدود في البوسنة والهرسك

 88390نيوم
رقم الهاتف:
الجوال:
الفاكس+387 36 855 218:

كرواتيا

والبنية والنقل البحرشؤونوزارة التحتية
الوزيرنائب البحرية السالمةإدارة

بريسافليا  41زغرب
رقم الهاتف + 385 1 6169 250:
الجوال:
الفاكس+ 385 1 6169 069 :

قبرص

المدير
إدارة الصيد البحري والبحوث البحرية،
وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة

 101شارع فيثليم ،نيقوسيا 1416
رقم الهاتف+357 22 807 867 :
الجوال:
الفاكس+357 22 781 226 :

مصر

وكالة شؤون البيئة المصرية ()EEAA
غرفة العمليات المركزية ()COR
مجلس الوزراء
وزارة البيئة

 30طريق مصر حلوان الزراعى،
المعادى ،القاهرة
رقم الهاتف+20 22 525 64 91-92 :
الجوال+20 100 382 46 00 :
الفاكس+20 22 525 64 94 :

فرنسا

السيدة ماري صوفي دوفاو  -ريشيت
ُمكلّفة بالشؤون الدولية ،األمانة العامة للبحر

 69نهج فارينس 75007 ،باريس
رقم الهاتف+33 1 42 75 66 53 :
الجوال+33 6 61 53 95 01 :
الفاكس+33 1 42 75 66 78 :

+387 36 885 212

+357 22 77 59 55

6نقاط االتصال الخاصة بالمساعدة المتبادلة  :المركز الوطني أو جهة االتصال المسؤولة عن تلقي تقارير عن حوادث التلوث البحري التي يمكنا
التصال بها بسهولة على مدار أربع وعشرين ساعة وتكون قادرة على معالجة التقارير المذكورة وتنبيه السلطات الوطنية المختصة المسؤولة عن
بدء إجراءات االستجابة النسبية؛ [من المتوقع أن تكون هذه المعلومات متسقة مع نفس المعلومات المقدمة إلى المنظمة البحرية الدولية إلدراجها في
"قائمة نقاط االتصال التشغيلية الوطنية المسؤولة عن استالم ونقل ومعالجة التقارير العاجلة عن الحوادث التي تنطوي على مواد ضارة ،بما في ذلك
وصول النفط من السفن إلى الدول الساحلية "( - MSC-MEPC.6/Circ.14الملحق  )2والمتاح على الرابط التالي:
http://www.imo.org/en/OurWork/Circulars/Pages/CP.aspx
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اليونان

الكابتن هـ.س.ج (إنغ) ماركوالكيس
ستيليانوس
مدير إدارة حماية البيئة البحرية
وزارة الشؤون البحرية والسياسة الداخلية

أكتي فاسيليادي  -بوابة ( E1-E2داخل
الميناء) 18510 ،بيرايوس
رقم الهاتف+30 213 137 1132 :
الجوال+30 694 433 1880 :
الفاكس+30 210 422 04 40 :

إسرائيل

النقيب مايكل سولومان
سينيور مارين سورفيور  /مركك ماناجر
إدارة الشحن والموانئ ،وزارة النقل
البحري والنقل

15أشارع بال-يام ،ص ب  ،811ص ب
 ،806حيفا 31007
رقم الهاتف+972 4 863 2110:
الجوال+972 50 62 12 923:
الفاكس+972 4 863 35 20:

إيطاليا

الدكتور جوسيب إيتاليانو
رئيس الوحدة السابعة "الحماية البحرية من
التلوث" ،المديرية العامة لحماية الطبيعة
والبحر ،وزارة البيئة

شارع كريستوفورو كولومبو،44 ،
 00147روما
رقم الهاتف+39 06 57 22 83 03 :
الجوال+39 33 16 22 00 14 :
الفاكس+39 06 57 22 83 90 :

لبنان

السيد جورج بيرباري
رئيس مصلحة اإلدارات اإلقليمية والشرطة
البيئية ،وزارة البيئة

وسط المدينة – بناية الزاريه الطابق ،7
(A4الغرفة  )49-7ص ب ،11/2727
بيروت
رقم الهاتف +961 (1) 976 555 :التحويلة:
412
الجوال+961 (3 ) 029 547 :
الفاكس+961 (1) 976 512 :

ليبيا

مالطا

رقم الهاتف :
الجوال:
الفاكس:
الحماية المدنية المالطية
المدير

موناكو

تا كاندجا ل/و سيغيوي سغ 2610
رقم الهاتف+356 2393 0000:
الجوال:
الفاكس+356 21462 607:
رقم الهاتف :
الجوال:
الفاكس:

مونتينيجرو

الكابتن فالدان رادونيجيك
مدير إدارة السالمة البحرية

مارساال تيتا  ،br.7ص ب 85000 ،14
بار
رقم الهاتف+382 30 313 241:
الجوال+382 69 333 252:
الفاكس+382 30 313 274:

المغرب

السيدة نوال زبير
رئيسة مصلحة استراتيجيات التدخل
قسم الوقاية واستراتيجيات التدخل،

 ،9شارع العرار ،القسم  ،16حي رياض،
الرباط
رقم الهاتف+212 5 37 57 06 01 :
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إدارة المراقبة والوقاية من المخاطر ،قسم
البيئة ،أمانة الدولة ال ُمكلّفة بالموارد المائية
والبيئة
سلوفينيا

السيد داركو ولكن
مدير اإلدارة العامة لجمهورية سلوفينيا
للحماية المدنية واإلغاثة في حاالت
الكوارث
وزارة الدفاع في جمهورية سلوفينيا

اسبانيا

الجوال+212 662 10 81 54 :
الفاكس+212 5 37 57 06 01 :
+212 5 37 57 18 29

فوجكوفا سيستا  ،61سي 1000-ليوبليانا
رقم الهاتف+386 1 471 33 22:
الجوال:
الفاكس+386 1 431 81 17:

رقم الهاتف :
الجوال:
الفاكس:

سوريا

المهندسة فتحية محمد
مديرية سالمة المواد الكيميائية والنفايات
الصلبة
وزارة الدولة لشؤون البيئة

ساحة يوسف العزمة
ص ب  3773دمشق
رقم الهاتف+963 11 239 63 :
91/231 63 71
الجوال+963 93 229 14 50 :
الفاكس+963 11 231 21 20 :

تونس

السيد المدير العام
الوكالة الوطنية لحماية المحيط

 ،12نهج الكامرون ،البلفيدير1002 ،
تونس
رقم الهاتف+216 71 767 448 :
الجوال+216 22 560 141 :
الفاكس+216 71 751 268/751 750 :

تركيا

وزارة النقل والشؤون البحرية واالتصاالت
المديرية العامة لتنظيم المياه البحرية
والداخلية
المدير العام (في الوقت الحاضر سيماليتين
سيفلي)

وزارةالنقلوالشؤونالبحريةواالتصاالت؛المد
يريةالعامةللمنظمةالبحريةوالبحريةهكيتورا
يليككاد .رقم 06338 5 :إيميك -أنقرةتركيا
هاتف+90 312 203 1000 :التحويلة3420:
الجوال:
الفاكس:

االتحاد األوروبي

مركز تنسيق االستجابة الطارئة
(،)ERCC
دغ إيكو  -المساعدات اإلنسانية والحماية
المدنية ،المفوضية األوروبية /

:ERCC
 ،86نهج ال لوا  1049بروكسيل،
بلجيكيارقم الهاتف+ 32 2 292 1112 :
فاكس+ 32 2 298 6651 :

الوكالة األوروبية للسالمة البحرية
()EMSA
خدمات الدعم البحري

:EMSA
براسا أوروبا4 ،
شارع سودري  1249-206لشبونة البرتغال
هاتف+ 351 211 209 415 :
الجوال+ 351 911 089 200 :
فاكس+351 211 209 480 :
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 .4نقاط االتصال على مدار الساعة

7

البلد

االسم أو القسم أو المنصب

معلومات االتصال

ألبانيا

السيد بولين ندريو
مدير هاربور ماسترز ،المديرية العامة البحرية

دوريس
رقم الهاتف+355 5 22 20 017:
الجوال+355 68 20 24 866:
الفاكس+355 5 22 20 017:

الجزائر

المركز الوطني لعمليات المراقبة واإلنقاذ البحري
(مر)
وزارة الدفاع الوطني
قيادات القوات البحرية

ص ب  8أميروتي ،الجزائر العاصمة
رقم الهاتف+213 21 43 01 78:
الجوال:
الفاكس+213 21 43 71 08:

البوسنة
والهرسك

األستاذ طارق كوبوسوفيك
مستشار خاص لوزير التخطيط العمراني والبيئة،
معهد الهندسة هايدو

ستيبانا توميكا  71000 ،1سراييفو
رقم الهاتف+387 33 212 466/7 :
الجوال+387 61 158 007 :
الفاكس+387 33 207 949 :

كرواتيا

مركز البحث وتنسيق اإلنقاذ البحري

سينجسكو بريستانيست  51000 ،3ريجيكا
رقم الهاتف+385 1 195:
الجوال:
الفاكس+385 51 312 254:

قبرص

المدير
إدارة الصيد البحري والبحوث البحرية ،وزارة
الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة

 101شارع فيثليم ،نيقوسيا 1416
رقم الهاتف+357 22 807 867 :
الجوال:
الفاكس+357 22 781 226 :

مصر

مركز العمليات ،قسم النقل البحري
وزارة النقل و رايثون

 ،4شارع بطليموس ،االسكندرية ،مصر،
صندوق البريد21514 :
رقم الهاتف:
الجوال:
الفاكس:

فرنسا

كروس ميد
مركزالعملياتاإلقليميللمراقبةواإلنقاذفيمنطقةالبحراأل
بيضالمتوسط

طريق فورت سانت مارغريت ،بص ب
 83953 ،70069ال غارد ،سيديكس
رقم الهاتف+33 4 94 61 16 16:
الجوال:
الفاكس+33 4 94 27 11 49:

اليونان

مركز العمليات هـ.س.ج
إدارة الشحن والشؤون البحرية وبحر إيجة

أكتي فاسيليادي  -بوابة ( E1-E2داخل
الميناء) 18510 ،بيرايوس
رقم الهاتف+30 210 419 1626 :

+357 22 77 59 55

7نقاطاالتصالعلى مدار الساعة :الهيئة الوطنية ذات االختصاص (أو المسؤول) المسؤولة على التعامل مع المسائل المتعلّقة بالمساعدة المتبادلة في
حاالت الطوارئ.
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الجوال:
الفاكس:

+30 210 417 3501

( )15شارع بال-يام ،ص ب  ،806حيفا
31007
رقم الهاتف:+972 4 863 21 45/ :
إيريديوم0088162347554 :

إسرائيل

مركز البحث وتنسيق اإلنقاذ البحري بحيفا
إدارة الشحن والموانئ ،وزارة النقل وسالمة
الطرقات

إيطاليا

السيد ليوناردو كوينتافالي
رئيس المركز التشغيلي لحاالت الطوارئ البحرية
في وزارة البيئة واإلقليم والبحر المديرية العامة
لحماية الطبيعة والبحار ،القسم السابع  -الحماية
البحرية من التلوث

شارع كريستوفورو كولومبو،44 ،
 00147روما
رقم الهاتف+39 06 57 55 34 67/6/5:
الجوال+39 329 381 0317:
الفاكس+39 06 57 22 34 72:

لبنان

المهندس عبد الحفيظ القيسي
مدير عام النقل البري والبحري ،وزارة األشغال
العامة والنقل ،المديرية العامة للنقل البري
والبحري

بناية ستاركو ،الطابق الثالث ،بيروت
رقم الهاتف+961 1 371 644/645:
الجوال+961 3 312 385:
الفاكس:+961 1 371 647:

ليبيا

السيد أبوجيلة علي السوي
ضابط العمليات البحرية ،خفر السواحل الليبية

ليبيا  -الزاوية طرابلس
رقم
الجوال:
الفاكس:

مالطا

القوات المسلحة المالطية
ضابط المناوبة ،مركز العمليات

ثكنة لوقا ،لوقا
رقم الهاتف+3562249 4202:
الجوال:
الفاكس+356 21 809 860:

موناكو

القائد الرئيسي للشرطة –السيد باتريك رينيه
رئيس
قسمالشرطةالبحريةوالمطاراتالتابعةلوزارةالداخلية
لألمنالعام

 14رصيف أنطوان  ، 1م س98000
موناكو
رقم الهاتف+377 93 15 30 16:
الجوال:
الفاكس+377 93 30 22 45; 93 50 65 47:

مونتينيجرو

مركز تنسيق اإلنقاذ البحري
قطاع البحث واإلنقاذ ،إدارة السالمة البحرية

دوبرا فودا بب 85000 ،بار
رقم الهاتف+382 30 313 088:
الجوال+382 67 642 179:
الفاكس+382 30 313 600:

المغرب

مصلحةالوقاية منالتلوث
إدارة البحريةالتجارية

شارع فيليكس حفووات 20000 ،الدار
البيضاء

إنمارسات00870772577926 :
الجوال:
الفاكس+972 4 863 21 17:
الفاكس إلى البريد6849867 3 972+ :

الهاتف+218 92 672 68 42:
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الهاتف+212 5 29 02 86 08:

رقم
الجوال:
الفاكس+212 5 22 27 33 40:
سلوفينيا

مركز إعالم الطوارئ في جمهورية سلوفينيا
إدارة الحماية المدنية واإلغاثة في حاالت الكوارث

فويكوفا سيستا  1000 ،61ليوبليانا
رقم الهاتف+386 1 471 32 22:
الجوال:
الفاكس+386 1 431 81 17:

اسبانيا

السيدة لورديس أونا
مديرةالمركزالوطنيلتنسيقاإلنقاذ
جمعيةالسالمةواإلنقاذالبحري (ساسيمار)

فرويال 28011 3 ،مدريد ،إسبانيا
رقم الهاتف+34 91 755 9133:
الجوال:
الفاكس+34 91 526 1440; 755 91 09:

سوريا

األدميرال ميثم إبراهيم اليوسف
المدير العام للموانئ
المديرية العامة للموانئ
وزارة النقل

ص ب  ،505شارع الجزائر ،الالذقية
رقم الهاتف+963 41 47 33 33:
الجوال:
الفاكس+963 41 47 58 05:

تونس

المصلحة الوطنية لمراقبة السواحل

القاعدة البحرية حلق الوادي ،تونس
العاصمة
رقم الهاتف+216 (71) 736 330:
الجوال:
الفاكس+216 (71) 736 804:

تركيا

وزارة النقل والشؤون البحرية واالتصاالت
المديرية العامة لتنظيم المياه البحرية والداخلية
مركز البحث واإلنقاذ الرئيسية التنسيق

شارع غزة مصطفى كمال رقم 128
 06570مالتيب  -أنقرة
رقم الهاتف+90 312 2232 47 83; 232 :

االتحاد
األوروبي

مركز تنسيق االستجابة الطارئة (،)ERCC
دغ إيكو  -المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية،
المفوضية األوروبية /

38 49; 231 91 05

الجوال:
الفاكس+90 312 232 08 23:

الوكالة األوروبية للسالمة البحرية ()EMSA
خدمات الدعم البحري

:ERCC
 ،86نهج ال لوا  1049بروكسيل،
بلجيكيارقم الهاتف+ 32 2 292 1112 :
فاكس+ 32 2 298 6651 :
:EMSA
براسا أوروبا4 ،
شارع سودري  1249-206لشبونة البرتغال
هاتف+ 351 211 209 415 :
الجوال+ 351 911 089 200 :
فاكس+351 211 209 480 :
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الملحق 3.I
دليل للشركات التي تُقدّم خدمات في حاالت الطوارئ في البحر األبيض

المتوسط8

ألبانيا
العنوان
الهاتف ( 24ساعة  /اليوم)
الهاتف الجوال
الفاكس
تفاصيل أخرى

كرواتيا
سيان د.و.و .سبليت
العنوان 21000 :سبليت ،فارازدينسكا 51
الهاتف ( 24ساعة  /يوم):

+385 21/540 190

الهاتف الجوال:
الفاكس

+385 21/540 199

تفاصيل أخرى :المدير (السيد بيتار بوجيك)  18 /شخص مدرّ بين ومتوفّرين على مدار الساعة للمشاركة في
عمليات االستجابة

سيكلون د.و.و .زادار
العنوان 23000 :زادار ،بوت مورفيس 14
الهاتف ( 24ساعة  /يوم):

385 23 / 344 000

الهاتف الجوال:
الفاكس:

+385 23 / 344 001

تفاصيل أخرى :المديرة (اآلنسة جاسمينكا بلينكوفيك)  9 /أشخاص مدرّبين ومتوفّرين على مدار الساعة للمشاركة في
عمليات االستجابة

ديزينسكسيجاد.و.و .ريجاكا
العنوان  51000ريجيكا ،براجسينا 13

 8مستخلص من الموجزات القُطرية لـ REMPECوالمُحينة من طرف نقاط االتصال الخاصة بالـOPRC
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الهاتف ( 24ساعة  /يوم):

+385 (51 ) 506 920

الهاتف الجوال:
الفاكس:

+385 (51) 512 769

تفاصيل أخرى :المدير :السيد رانكو دوجموفيتش  10 /أشخاص مدرّبين ومتوفّرين على مدار الساعة للمشاركة في عمليات
االستجابة

إكوبيراتيفا د.و.و.
العنوان 51211 :ماتولجي ،دالماتينسكي بريغادا 17
رقم الهاتف ( 24ساعة

 /يوم)+385 (51) 277-542 :

الهاتف الجوال:
الفاكس+385 (51) 274-534 :

تفاصيل أخرى :توفير خدمات إدارة النفايات وغيرها من الخدمات  11 /شخص مدرّبين ومتوفّرين على مدار الساعة
للمشاركة في عمليات االستجابة

إيكو-كيم د.و.و .ريجاكا
العنوان 51000 :ريجيكا ،لوزين 7د
الهاتف ( 24ساعة  /يوم):

+385 (51) 226 714

الهاتف الجوال:
الفاكس

+385 (51) 226 714

تفاصيل أخرى :المدير :السيد أنطون سيران  4 /أشخاص مدرّبين ومتوفّرين على مدار الساعة للمشاركة في عمليات
االستجابة

جادرانسكي نافتوفود  -د.دزغرب
عنوان المحطة :أوميسالج  ---كانسينار  51513 ،1أوميزالج
الهاتف ( 24ساعة

 /يوم)385 (51) 206-200 :

الهاتف الجوال الخاص بالشخص المسؤول :برونو يانكوفيتش ،مدير المحطة ،الجوال+385 98 479 454 :؛ رقم الهاتف:
 ، +385 (51) 206 232الفاكس/385 (51) 842 273 1 :
جهة االتصال :السيد فالديمير بوديمير ،الجوال:
الفاكس:

 ، +385 98 474 768رقم الهاتف+385 (51) 206 258 :

تفاصيل أخرى :تدريب  7أشخاص مدرّبين ومتوفّرين على مدار الساعة للمشاركة في عمليات االستجابة

إينا  -إندستريجا نافت  -د.دزغرب
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العنوان :مصفاة النفط ريجيكا ر ----- .م .بارا
رقم الهاتف24( :

 ،51000 ،26 &#269;aريجيكا

ساعة  /يوم)+385 (51) 201-011 :

الهاتف الجوال:
الفاكس385 (51) 201-000 :

تفاصيل أخرى :المدير:

السيد إيفان كريشيتش&#263

إند إيكو د.و.و.
العنوان 51000 :ريجيكا ،كورزو 40
رقم الهاتف ( 24ساعة  /يوم):

336-093, 211-758 ، +385 (51) 336-152

الهاتف الجوال:
الفاكس+385 (51) 336-022 :

تفاصيل أخرى :المدير :السيد إيليا سميتران ( 30 / )+385 98 260-851شخص مدرّبين ومتوفّرين على مدار الساعة
للمشاركة في عمليات االستجابة

ريجيكاتانك إكولوجيتا إي زاستيتا أوكوليسا  -د.و.و .ريجاكا
العنوان 51000 :ريجيكا ،كروزنا 10
رقم الهاتف ( 24ساعة

 /يوم)+385 (51) 212-838 :

الهاتف الجوال( +385 91 125-7102 :السيد زيليكو غروجيتش)
الفاكس385 (51) 211-864 :

تفاصيل أخرى :المدير :السيد ميلوراد سميتران  30 /شخص مدرّبين ومتوفّرين على مدار الساعة للمشاركة في عمليات
االستجابة

جادرانسكي بومورسكي سيرفيس -د.د .ريجاكا
العنوان 51000 :ريجيكا ،فيرديجيفا 19
رقم الهاتف ( 24ساعة  /يوم):

+385 (51) 331 113 ،+385 (51) 335 000

الهاتف الجوال:
الفاكس:

+385 (51) 313 161

تفاصيل أخرى :جهة االتصال :السيد توميسالف  25 /شخص مدرّبين ومتوفّرين على مدار الساعة للمشاركة في عمليات
االستجابة
دليل للشركات التي تُق ّدم خدمات في حاالت الطوارئ في البحر األبيض المتوسط الصفحة 9/4
قبرص
شركة إدت تواج أند سالفاجالمحدودة
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العنوان 124 :شارع إياس باراسكيفيس  ،يرماسويال ،ص ب  3725 ،4548ليماسول ،قبرص
رقم الهاتف ( 24ساعة  /يوم)

+357 55 326 108 :

الهاتف الجوال:
الفاكس:

+357 55 324 440

تفاصيل أخرى :ينبغي القيامبالترتيبات التشغيلية للخدمات إلى :نفس الشيء.
كما هو موضح أعاله طريقة االتصال المفضلة :الفاكس ،التلكس ،الهاتف
اللغات :اليونانية ،الفرنسية ،اإلنجليزية خدمة على مدار الساعة :نعم للتدخل (في البحر األبيض المتوسط) في أقل من24 :
ساعة المناطق :بحار شرق المتوسط

مصر
ماريديف & أويل سيرفيسز  s.a.e.عنوان:
العنوان مكتب القاهرة ،32 :ش جول جمال ،الدقى ،12411 ،القاهرة  -مصر مكتب االسكندرية ،10 :أحمد
شارع يحيى ،غليم ،21411 ،اإلسكندرية  -مصر
هاتف ( 24ساعة  /يوم) ( +20 2 3022993القاهرة) ( 3 5802899 /اإلسكندرية)
الهاتف الجوال
الفاكس ( +20 2 3463380القاهرة) ( 3 5874668 /اإلسكندرية)
تفاصيل أخرى :ينبغي ترتيب الترتيبات التشغيلية للخدمات :انظر
فوق الطريقة المفضلة لالتصال :الفاكس  /الهاتف العمل
اللغات :العربية ،اإلنجليزية ،خدمة على مدار الساعة :نعم للتدخل (في البحر األبيض المتوسط) في أقل من 24 :ساعة
المناطق :الجزء الشرقي من البحر األبيض المتوسط

فرنسا
فوست
العنوان :حي الرأس األسود ،ر.د 13340 113 .رونياك  -فرنسا
الهاتف ( 24ساعة  /اليوم) 29 82 44 47 1 )0( 33+ / 37 59 87 42 4 )0( 33+
الهاتف الجوال
الفاكس

+33 (0)4 42 87 59 37 / +33 (0)1 47 44 82 29

تفاصيل أخرى :األحكامالتشغيليةمتوسطالتواصاللمطلوب:
الهاتفلغاتالعمل :الفرنسية،اإلنجليزيةخدمة  24ساعةعلى  :24نعم
التدخل (فيالبحراألبيضالمتوسط) فيأقلمن 24 :ساعةمناطقحوض
البحر األبيض المتوسط:فيكلمكان
لي أباي
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العنوان  :شوسي الموندي ص.ب  76065 ،1351لو هافر فرنسا
رقم الهاتف ( كامل أيام األسبوع  /على مدار الساعة ) 7/7 24/24
الفاكس +33 2 35 41 78 98
لمزيد من التفاصيل  :كل الطلبات العملياتية األخرى يجب توجيهها إلى  :مصلحة اإلنقاذ ( انظر إلى معلومات االتصال في
األعلى ) األفضل على الرقم  /فاكس لغة االتصال  :الفرنسية  ،االنقليزية  : 24/24التدخل في منطقة البحر األبيض
المتوسط في أقل من  12 :ساعة إدارة الشركات التي توفر الطلبات في منطقة البحر األبيض المتوسط في الحاالت العاجلة
الصفحة 9 / 5
منطقة البحر األبيض المتوسط :حيث يمكن لشركتكم أن تقدم خدماتها  :شروط تقديم الطلبات
لويد المنتدى المفتوح توهير ( بيمكو) توكون
+33 2 35 19 77 85

الميناء البحري الكبير في مرسيليا فوس
العنوان ،ساحة جولييت ص ب  13226 1965مرسيليا سيديكس  02فرنسا
رقم الهاتف ( +33 4 91 39 40 00 / 4 91 39 44 44 ) 24/ 24
الفاكس +33 4 91 39 40 44 / 4 91 39 40 38
لمزيد من التفاصيل  :كل الطلبات العملياتية األخرى يجب توجيهها إلى :
السيد جويل زاتارا رئيس مصلحة السالمة البيئية والمعالجة اإلضافية للقوارب
طريقة االتصال المفضلة  :الفاكس أو التيليكس  .لغة االتصال الفرنسية على مدار ساعات اليوم
التدخل في منطقة البحر األبيض المتوسطفي أقل من  24 :ساعة في منطقة البحر األبيض المتوسط حيث يمكن لمؤسستكم
أن تقدم خدماتها :فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان ودول المغرب .شروط تقديم الطلبات  :يتم اعتبار مطلب المساعدة
الدولية عند الطلب كما سيتم التوقيع على اتفاقية تتضمن كل الشروط .
سيكور فيش
العنوان  23نهج نوتر دام دي فيكتوار  75002باريس فرنسا
الهاتف (  24ساعة في اليوم ) +33 1 53 40 21 00
الهاتف والفاكس 33 1 53 40 21 23 :
مزيد من التفاصيل  :كل الطلبات العملياتية األخرى يجب توجيهها إلى :
جون جيلير  :جون بيير برولو .لغة العمل  :الفرنسية واالنقليزية على كامل مدار الساعة  :ليس هناك تدخل في منطقة
البحر األبيض المتوسط
في أقل من  24 :ساعة في منطقة البحر األبيض المتوسط  :المناطق الساحلية بين الحدود اإلسبانية واإليطالية.
ستولت كزميكس سيواي
العنوان  ، 467طريق الليتورال ص ب  13321 69مرسيليا سيديكس  16فرنسا
الهاتف (  24ساعة في اليوم ) +33 4 91 09 68 09 / 4 91 09 68 15
الهاتف والفاكس +33 4 91 09 68 00
مزيد من التفاصيل  :كل الطلبات العملياتية األخرى يجب توجيهها إلى :
اإلدارة العامة ( السيد فينسون شيري  ،مدير العمليات ) طريقة االتصال المفضلة  :الفاكس
لغة التواصل  :الفرنسية واالنقليزية
 : 24/24نعم
سيكوبول
العنوان  :شارع بيريلي  45380شيني فرنسا
الهاتف (  24ساعة في اليوم) +33 2 38 43 44 97
الفاكس +33 2 38 43 95 47
مزيد من التفاصيل  :كل الطلبات العملياتية األخرى يجب توجيهها إلى :
الهاتف والفاكس ،في الحاالت العاجلة  ،الهاتف  +33 8 36 61 61 36متبوعا بالمفتاح  166547واترك رسالة .لغة
العمل  :الفرنسية واالنجليزية على كامل مدار الساعة.
التدخل في البحر األبيض المتوسط في أقل من  48 :ساعة
الشروط التي من خاللها يتم تقديم الخدمات  :عقد تقديم خدمات أو تجهيزات.
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مدير الشركات التي تقدم الخدمات في البحر األبيض المتوسط في الحاالت االستعجالية  ،صفحة 9/6
إسرائيل
موبس،ماجان  ،غاليام  ،امكو أيام
العنوان
الهاتف ( 24ساعة في اليوم )
الهاتف الجوال
الفاكس
تفاصيل أخرى
إيطاليا
مجموعة كريسماني
العنوان شارع روما  30 34 132تريستي إيطاليا
الهاتف (  24ساعة في اليوم ) +39 040 7606138
الهاتف الجوال
الفاكس +39 040 7606017
لمزيد من التفاصيل في المنطقة البحر األبيض المتوسط  :أغمار رافينا  ،إيطاليا جينيمار  ،البندقية إيطاليا
إينجيمار ،كروتون ،إيطاليا
كل طلبات الترتيبات العملياتية يجب أن يتم توجيهها إلى مجموعة كريسماني عبر الهاتف  /الفاكس وستكون لغة التواصل
اإليطاليا واإلنجليزية على مدار ساعات اليوم
شروط تقديم الخدمات  :المواثيق البحرية العادية.
إيكولمار شركة أحادية األسهم
العنوان  :شارع ديل روزو  /50أ  80063بيانو دي سورونتو نابولي إيطاليا
الهاتف (  24ساعة في اليوم ) +39 81 5321516
الهاتف الجوال
الفاكس +39 81 5336245
لمزيد من المعلومات في منطقة البحر األبيض المتوسط  ،1048708 :إيكولومار إيباركا باسيغ جوان دي بوردون
 08003 ، 92برشلونة  ،إسبانيا  ،الهاتف  3 310 28 08 / 27 50 :الفاكس 3 319 76 72 :
إيكولمارين هاليس 35ـ 39أكتي ميوالي ـ  18535بيروس ـ اليونان ـ الهاتف  14292195 :ـ الفاكس  212616و أفضل
طريقة للتواصل  :الفاكس
لغة التواصل  :اإليطاليا واالنجليزية  24ساعة
نعم بالنسبة لمنطقة البحر األبيض المتوسط حيث يمكن للشركة أن تقدم خدماتها  :اإليطاليا واإلسبانية واليونانية
شروط تقديم الخدمات  :يمكن القبول باإلجراءات الدولية القياسية ( البنك الدولي  ،االتحاد األوروبي )  .سعر الفائدة
اليومي .سيتم حساب كل عنصر على أساس الخدمة ال ُمقدمة.
إدارة الشركات التي تقدم الخدمات في البحر األبيض المتوسط في الحاالت االستعجالية الصفحة 9/7
اتحاد البحارة األروبيين
العنوان  :بونت أ .دوريا  16126جينوا إيطاليا
الهاتف (  24ساعة في اليوم ) +39 010 265110
الهاتف الجوال
الفاكس +39 010 255657
لمزيد من المعلومات ،لغة االتصال هي  :اإلنجليزية واإليطاليا  24ساعة
ليس هناك ُمقدمة في الدولة التي يتواجد فيها اتحاد البحاريين إال إذا كان هناك حاجة من قبل المسؤول المحلي ( مع وجوب
سداد التكاليف)
مالطا
قسم الحماية المدنية  ،المدير
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عنوان قسم الحماية المدنية سيغيغي
الهاتف (  24ساعة  /اليوم ) +356 21 462 610
الهاتف الجوال
الفاكس +356 21 462 607
لمزيد من التفاصيل
موناكو
شركة موناكو للسحب البحري ـ هايلي خطوط موناكو
العنوان
الهاتف (  24ساعة في اليوم )
الهاتف الجوال
الفاكس
لمزيد من المعلومات
مونتينيجرو
شركة خاصة مختصة “هيموسان”
العنوان  :بوبوفيسي  46, 85 000مونتينيجرو
الهاتف (  24ساعة في اليوم ) +382 (0) 30 346 232
الهاتف الجوال +382 (0) 67 314 218
الفاكس +382 (0) 30 346 234
لمزيد من المعلومات
إسبانيا
إدارة الشركات التي توفر الخدماتفي منطقة البحر األبيض المتوسط في الحاالت االستعجالية الصفحة 9/8
هاتف مالركلين تيرا  /سورب كونترول
العنوان  :بوليجونو ريو غاليقو ،سي  /إي رقم  22 50840سان ماتيو يث غاليغو ( سرقسطة )
إسبانيا /ساحة دي فيالنوفيتا .شارع ديل راباسيرس  9 08812 ،سان بيري دي ريفيز  ،برشلونة
الهاتف (  24ساعة  /اليوم ) +34 91 976683000/+34 90 208809192
الهاتف الجوال
الفاكس +91 976683001/+34 93 8148175
لمزيد من المعلومات
تركيا
سيكور  ،304#شركة رونمنتال للخدمات ،سيسميكي
العنوان  :ميبوسات يوكوسو رقم  95كات  5فينديكلي إي  34437إسطنبول
الهاتف ( 24ساعة  /اليوم ) +90 212 251 41 10
الهاتف الجوال
الفاكس +90 212 251 41 21
لمزيد من المعلومات
خدمات حماية البيئة البحرية ميكي
العنوان  :ميبوسات يوكوسو رقم  95كات  5فينديكلي إي  34437إسطنبول
الهاتف (  24ساعة في اليوم ) +90 (212) 292 34 70
الهاتف الجوال
الفاكس +90 (212) 244 04 12
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لمزيد من المعلومات
أوزمار أوزمنالر دينيزسيليك تيكارات وأبناؤه المحدودة
شارع كمحوريات عدد  87إردن اس هاني ك 7
ميناء باسا ازمير
هاتف0 232 445 7900:
ب ـ الكترونيizmir@uzmar.com:
ارباس امبارلي للقطر واإلرشاد أ س
مرمرة -المحدودةامبارلي
إسطنبول سكماش ب  5ك عدد 7
هاتف0 2128753810-25:
الفاكس0 212 875 40 64 :
0 212 875 42 80
ب ـ الكترونيarpaskule@arpas-pilotaj.com.tr:
جامي إنسا سانايي أ س )جيساس)
كداسيتارسانيالر
إسطنبولتوزال-عدد 24 243494
هاتف0 216446 00 81:
الفاكس0 216 446 0683 :
مافي دينيز سيفري هيزمترلي
العنوان باغدات سيسكي رقم  12 :غوزيليلي إسطنبول 81710
الهاتف (  24ساعة /اليوم ) 90 216 392 41 43 / +90 216 392 55 5
الهاتف الجوال
الفاكس +90 216 392 47 00
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الملحق 4 .I
التوجيهات والمبادي المتعلقة بمنطقة البحر األبيض المتوسط حول التعاون والمساعدة الثنائية

1.4.Iتوجيهات التعاون الرامية لتصدي للتلوث النفطي في منطقة البحر األبيض المتوسط التي تم تبنيها في االجتماع
العادي الخامس لألطراف المتعاقدة في إطار اتفاقية برشلونة ،أثينا  11 ،سبتمبر  ( 1987برنامج األمم المتحدة للبيئة/نمو
احتوائي )5/74
 .2.4.Iالمبادئ والتوجيهات المتعلقة بالتعاون والمساعدة الثنائية التي تم تبنيها في االجتماع السابع لألطراف المتعاقدة
على اتفاقية برشلونة ،القاهرة 11 ،أكتوبر ( 1991برنامج األمم المتحدة للبيئة  /البحر األبيض المتوسط النمو االحتوائي
 ، 4/2الملحق  ، IVالمرفق )I-VI
 3.4.Iالتوجيهات المتعلقة بتبادل موظفي االتصال بين األطراف المتعاقدة في حالة عمليات االستجابة في عدة دول والتي
تم تبنيها في االجتماع العادي التاسع لألطراف المتعاقدة على اتفاقية برشلونة ،برشلونة  ،من  5إلى غاية  8جوان 1995
(برنامج األمم المتحدة للبيئة  /البحر األبيض المتوسط النمو االحتوائي  ،16/5الملحق  ، XIIالمرفق )IV
 4.4.Iالتوجيهات المتعلقة بالترتيبات التي يمكن لها أن تضمن  ،في حالة وقوع حادث ما ،التواصل بين الهيئات
الحكومية والجهات المعنية األخرى التي تبنيها في االجتماع العادي التاسع لألطراف المتعاقدة على اتفاقية برشلونة في
برشلونة من  5إلى  8جوان ( 1995برنامج األمم المتحدة للبيئة  /البحر األبيض المتوسط النمو االحتوائي ، 16/5الملحق
 ، XIIالمرفق )IV

1.4.Iتوجيهات التعاون الرامية لتصدي للتلوث النفطي في منطقة البحر األبيض المتوسط التي تم تبنيها في االجتماع
العادي الخامس لألطراف المتعاقدة في إطار اتفاقية برشلونة ،أثينا  11 ،سبتمبر  ( 1987برنامج األمم المتحدة للبيئة/نمو
احتوائي )5/74

األطراف المتعاقدة
•
•

•
•

إذ يشير بالتزاماتهم بموجب البروتوكول المتعلق بالتعاون في مكافحة تلوث البحر األبيض المتوسط بالزيوت
والمواد الضارة األخرى في حاالت الطوارئ ،المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول"،
وإذ يشير إلى ضرورة وضع خطط طوارئ وطنية لمكافحة التلوث النفطي ،أخذا بعين االعتبار أنه في ضوء هذه
الخبرة هناك حاجة إلى مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ البروتوكول ،وال سيما التعاون المتبادل في منطقة البحر
األبيض المتوسط.
اإلقرار بأن هذا التعاون ال يمكن أن يحل محل التدخاللشخصي لكل طرف متعاقد ،وهو أمر ضروري في
الساعات األولى التالية للحادث قصد التخفيف من آثار التلوث،
وإذ يشير إلى دور المركز الجهوي لمكافحة التلوث النفطي في البحر األبيض المتوسط والمشار إليه ب
"المركز".
التوصية باالستعانة قدر اإلمكان بالدليل التوجيهي التالي.
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 .1ويتعين على األطراف أن تبلغ المركزعلى األقل بجميع حاالت التسرب النفطي أو تصريفه بما يزيد عن  50مترا
مكعبا بمجرد معرفتهم بذلك .وسيستخدم الجزء األول من (تحذير التلوث) من تقرير التلوث الموحد (تقرير
9
التلوث) لهذا الغرض
 .2وسيحصل الطرفان بصورة فردية على التسهيالت الالزمة لمكافحة التلوث النفطي في مياههما اإلقليمية ،بما في
ذلك الوسائل الالزمة لتوفير االستجابة األولية في حالة وقوع حوادث تلوث كبرى .وعند تحديد المستوى األدنى
لقدرات االستجابة ،ينبغي إيالء االعتبار لخطة الطوارئ الوطنية ،وال سيما ألكثر المناطق ضعفا وخطورة.
 .3وعندما تتجاوز متطلبات مكافحة التلوث ،في حالة وقوع حادث ،القدرات الوطنية وعندما يطلب طرف ما
مساعدة األطراف األخرى ،قد تشمل هذه المساعدة المعدات والمنتجات والموظفين المتخصصين .وستُطلب هذه
المساعدة من قبل:
 من األطراف المتعاقدة األخرى منهم مباشرة أو عبر المركز، أوعند وجود اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،مباشرة من جانب سلطات الطرف الذي يطلب المساعدة (المشارإليه فيما بعد باسم "الطرف الطالب") إلى سلطات طرف أو عدة أطراف (يشار إليها فيما يلي باسم "الطرف
المساعد") .وسيجري إبالغ المركز بصورة منتظمة بجميع طلبات المساعدة واإلجراءات المتخذة.
 .4وكلما طُلبت المساعدة ،يكون الطرف الطالب مسؤوال بالكامل عن عمليات االستجابة .إذا وضعت فرق االستجابة
تحت تصرف الطرف الطالب فإنها سوف تصدر تعليمات لقادة فريق االستجابة الذي سيكون بعد ذلك مسؤوال عن
تفاصيل العملية.
 .5سيقوم الطرف الطالب ب:
-

تقديم طلبه بطريقة واضحة ودقيقة (الكمية والنوع وما إلى ذلك) عن طريق اإلشارة إلى األغراض التي
ستستخدم من أجلها المعدات والمنتجات وموظفو االستجابة؛
تعيين سلطة الستالم المعدات والمنتجات و  /أو الموظفين ولضمان السيطرة على العمليات من لحظة
وصول المعدات والمنتجات والموظفين إلى البالد ،وبينما يتم نقلها من وإلى مكان العمليات.
اتخاذ الترتيبات الالزمة للدخول السريع للمعدات والمنتجات والموظفين قبل وصولهم وضمان تيسير
اإلجراءات الديوانية إلى أقصى حد ممكن .وينبغي قبول المعدات على أساس مؤقت وينبغي قبول
المنتجات دون فرض أي رسوم أوضرائب.
توفير كل ما هو مطلوب للتشغيل الصحيح وصيانة المعدات وتوفير السكن والغذاء لفرق االستجابة
التأكد من أنه في حالة توفير السفن والطائرات ،تُمنح السفن جميع التراخيص الالزمة فضال عن
الطائرات التي تُمكن من الطيران في المجال الجوي الوطني .وسيتم تقديم خطة طيران أو إشعار طيران
والموافقة عليها كتفويض للطائرات باالقالع أو الهبوط في البحر خارج المطارات الجمركية العادية.
عند انتهاء عمليات االستجابة يتم ارجاع جميع المنتجات غير المستخدمة وضمان أن كل ما تم
إرجاعهمن المعدات يكون في أفضل حال.
إرسال تقرير عن فعالية المعدات والمنتجات واألفراد الذين تم االستفادة منهم إلى السلطات
المختصةلطرف المساعد .وسترسل نسخة من التقرير إلى المركز

 .6وسيقدم الطرف المساعد اآلتي:
-

بيان تفصيلي وقائمة كاملة بجميع المعدات والمنتجات واألفراد ضمن تلك المدرجة من قبل الطرف
الطالب فضال عن تعليمات الستخدام المعدات والمنتجات.
المعدات التي هي في حالة عمل جيدة ومناسبة لمتطلبات الطرف الطالب

-

المعدات والمنتجات المسموح باستعمالها في ترابه الخاص

-

على العاملين المختصين أن يكونوا مجهزين بالعدة الخاصة الالزمة لعملهم .وال ينبغي عادة إرسال
الموظفين غير المتخصصين إال في حاالت التلوث النفطي الضخم

-

 .7وفي حالة عدم وجود اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،سيتم االتفاق على الشروط المالية للعملية بين األطراف
المستفيدة والمقدمة
9ناقش االجتماع السقف المناسبة لإلبالغ عن التسرب النفطي :لم يعتبر  100م  3مناسب ،وأشار إلى السقف حسب ماربول البالغ  50م  .3وخلص
االجتماع إلى أنه ينبغي اإلبالغ عن االنسكابات التي تبلغ  50مترا مكعبا ،في حين يمكن للبلدان أيضا أن تختار اإلبالغ عن انسكابات بكميات أقل.
" -برنامج األمم المتحدة للبيئة (ديبي)  /ميدhttps://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/9135/retrieve
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 .8ولكي يعمل التعاون اإلقليمي بفعالية وسرعة في حالة الطوارئ ،سيقوم كل طرف بتحديث سنوي ،والمعلومات
المقدمة إلى المركز وفقا للمادة  7من البروتوكول وأي معلومات أخرى ذات صلة بما في ذلك:
 المنظمة الوطنية والسلطات الوطنية المختصة المكلفة بمكافحة التلوث البحري اإلجراءات الوطنية المحددة التي تهدف إى تفادي الحوادث التي قد تؤدي إلى التلوث البحري اإلجراءات الوطنية المتعلقة باستعمال المواد تقنيات المكافحة والتصدي االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف حول التلوث البحري الموقعة مع أطراف البحر األبيض المتوسطاألخرى
 برامج البحث والتجارب والتمارين الكبرى المتعلقة بالجوانب المختلفة لعملية االستجابة للتلوث البحري شراء العناصر الكبرى للمعدات. .9أما التحديثات المشار إليها في الفقرة  ،8فيفضل أن يتم ذلك من خالل جهات االتصال التابعة ل أوبك ،من خالل
الملف القطري ل ريمبيك ( )http://www.rempec.org/country.aspلجميع القضايا المشار إليها أعاله
باستثناء التحديثات المتعلقة بالمعدات التي يجب أن تكون انطالقا من نظام المعلومات الجغرافية المتكامل لمنطقة
البحر األبيض المتوسط بشأن تقييم مخاطر التلوث البحري واالستجابة لها ( MEDGIS-MAR -
)http://medgismar.rempec.org/#

 .2.4.المبادئ والتوجيهات المتعلقة بالتعاون والمساعدة الثنائية التي تم تبنيها في االجتماع السابع لألطراف المتعاقدة I
على اتفاقية برشلونة ،القاهرة 11 ،أكتوبر ( 1991برنامج األمم المتحدة للبيئة  /البحر األبيض المتوسط النمو االحتوائي
) ، I-VIالمرفق  ، 4/2IVالملحق
أ -المبادئ والتوجيهات المتعلقة بدور ومسؤوليات الخبراء الموفدين لمهام من قبل المركز ،تبعا لطلب دولة في حالة
طوارئ ،فضال عن واجبات والتزامات الدول تجاههم.
 .1في حال وقوع حادث يؤدي أو يمكن أن يؤدي لتلوث بحري ،يمكن لألطراف المتعاقدة في البروتوكول المتعلق
بمكافحة التلوث في البحر األبيض المتوسط الناجم عن النفط والمواد الضارة األخرى في حاالت الطوارئ
(البروتوكول الملحق باتفاقية برشلونة) أن يطلب مساعدة متعددة في شكل مشورة خبراء إما من المركز اإلقليمي
أو من أي طرف متعاقد آخر.
 .2تم تشكيل مجلس خبراء ومراكز خبراء قادر على تقديم هذا النوع من المساعدة في حال حدوث طارئ ويتم
تحيينها من قبل نقطة االتصال الخاصة بكل طرف متعاقد والتابعة بالتأهب واالستجابة والتعاون في مكافحة
التلوث النفطي الخاصة من طرف المركز اإلقليمي(http://www.rempec.org/country.asp).
 .3تبعالطلبدولةفيحالطوارئ ،وإناقتضتالظروف ،يمكنللمركز أن يوفد خبيرا بهدف تقديم المشورة والمعرفة التقنية
التي قد يحتاجونها في مرحلة أولية لكي يقرروا اإلجراءات التي يجب اتخاذها .ويمكن أن تشتمل هذه المشورة
والمعرفة التقنية على:
 تقييم الوضعية تكييف استجابة المنظمة الوطنية لظروف الحدث. طرق االستجابة وتقنياتها. أي خبراء أو تجهيزات أو منتوجات التي يمكن طلبها من األطراف المتعاقدة أو المنظمات الخاصة..4
.5
.6
.7
.8

يتمثل دور ومسؤولية الخبير في مساعدة السلطات الوطنية على اتخاذ القرارات ،وبذلك تضطلع أساسا بدور
استشاري .فيما تقع مسؤولية اتخاذ القرارات التنفيذية ،فضال على عواقبها ،كاملةً على عاتق السلطة المختصة
التابعة للبلد الطالب للمساعدة.
خالل األنشطة المرتبطة بالمهمة االستشارية ،على الخبير أن يسعى لحماية مصالح البلد الطالب للخدمة ،السيما
حماية المحيط والموارد فضال عن مراعاة التأثيرات االقتصادية والمالية.
على البلد الذي يطلب مساعدة خبير أن يعمل قدر اإلمكان ،وطبقا للظروف المعينة ،على التحديد الدقيق للمجاالت
الفنية المطلوبة .ويمكن في هذا الصدد أن يتم استعمال االستمارة الموحدة المرفقة في الملحق 3.II
على البلد الذي يطلب مساعدة خبير أن يقوم بالتراتيب الالزمة المتعلقة بإجراءات الهجرة والتراخيص الجمركية
للخبير والمواد (المكتوبة أو اإللكترونية) التي يمكن أن يقوم باصطحابها معه لمساعدته في أداء مهامه.
بالتشاور مع المركز اإلقليمي والخبير ،يتعين على سلطات الدولة التي تطلب المساعدة أن تقوم بكل الترتيبات
الالزمة لضمان إقامة آمنة للخبير وتقديم كل المساحات والمرافق الالزمة لعمله .ويتعين إرسال عنوان إقامة
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الخبير ومكتبه إلى المركز اإلقليمي والخبير أيضا وذلك قبل إيفاده إلى المهمة .كما يجب أن يتم توفير نفاذ مجاني
لوسائل التواصل الالزمة (هاتف والتلكس والفاكس واألنترنت والراديو عند توفره) التي قد يحتاجها الخبير في
عمله.
 .9يتكفل المركز اإلقليمي بالنفقات األولية لمهمة الخبير (تذاكر الطائرة ،بدل اإلقامة اليومي ،الخ).
المبادئ والتوجيهات المتعلقة بإرسال ،استقبال وإعادة معدات في حال حدوث عملية مساعدة دولية.
-1
-2

-3
-4

-5

-6

في حال وقوع حوادث تتسبب في تلوث بحري خطير ،يمكن أن تتطلب عملية المساعدة الدولية ،من طرف
بلد أو أكثر ،إرسال بعض المعدات أو المنتجات من بلد إلى آخر.
وجبحلكإلشكال لوجستي أو إداري أو قانوني قد ينجر عن إرسال واستقبال وإعادة مثل هذه المواد بطريقة
سريعة ،إذ أن أي تأخير في سلسلة اإلجراءات المذكورة قد يقلص بصفة كبيرة من فعالية المساعدة .وجب
لذلك اعتماد تراتيب عامة قبل وقوع أي حادث ويمكن أن يكون من المفيد تضمينها في خطة الطوارئ
الوطنية ،على أن يتم تحديد تفاصيل التنفيذ الحقا عند القيام باإلجراء.
تبعا للتقييم المفصل للوضعية ،يتعين على البلد الذي طلب المساعدة أن يحدد ،بأكبر قدر من الدقة ،نوع
وكمية المعدات والمنتجات الالزمة .ويمكن في هذا الصدد استعمال االستمارة الموحدة الخاصة بطلب
المعدات والمنتجات والمرفقة في الملحق 4.II
يتعين على البلد المقدِّم للمساعدة أن يقدم في إجابته قائمة مفصلة بالمعدات والمنتجات المتوفرة ،بما في ذلك
المواصفات التقنية الالزمة (األبعاد واألوزان والقدرات) وأن يحدد متطلبات الطاقة (نوع البنزين
واالستهالك )...فضال عن طرق النقل المتوخاة .كما يجب اإلشارة إلى المعدات الالزمة للتعامل مع هذه
المواد في ميناء أو مطار الدخول ،باإلضافة إلى عدد األشخاص الالزم للقيام بعمليات التفريغ وسائل النقل
الضرورية لمواد االستجابة في مكان الحادث.
بغية استغالل هذه المعدات في أسرع وقت ممكن ،على البلد الذي طلب المساعدة أن يأخذ كل اإلجراءات
الالزمة الستخراج التراخيص الجمركية الفورية لكل المواد الوافدة ،وترخيص استعمالها إن اقتضت الحاجة
(مثال ترخيص اإلبحار) فضال عن التسوية الفورية لكل إجراءات الهجرة الروتينية للموظفين الالزمين
لتشغيل المعدات .يتعين اتخاذ نفس التراتيب عندما يكون الموظفون أو تكون المعدات تابعة لشركة تأمين
السفينة أو لمشغل الوحدة الخارجية أو مشغلي الموانئ البحرية والمرافق المختصة في النفط والمواد
الكيميائية .ويمكن في هذا الصدد استعمال االستمارة الموحدة الخاصة بطلب المعدات والمنتجات والمرفقة
في الملحق 4.II
يتعهد البلد الذي طلب المساعدة بإرجاع المعدات حالما تنتهي العمليات وذلك إن طلب منه البلد المزود ذلك.

ج -المبادئ والتوجيهات المتعلقة بالترتيبات واإلجراءات العملياتية التي يمكن تطبيقها في حال القيام بعمليات مشتركة.
 -1هيكلة القيادة الخاصة بالعمليات المجابهة المشتركة
يتعين على الهيكلة التنظيمية للعمليات المشتركة أن تتضمن مستويين أساسيين من التنسيق والقيادة ،تحديدا التحكم العملياتي
على اليابسة والقيادة التكتيكية في ساحة العمليات .ويُعهد بالتحكم العملياتي للبلد الذي طلب المساعدة (البلد الرئيسي) الذي
عادةً ما يكون البلد الذي يشتمل على المنطقة التي تدور فيها العمليات.
عند الحاجة والتوافق بين األطراف المعنية على القيام بتغيير في التحكم العملياتي أو القيادة التكتيكية ،يتم القيام بذلك عند
تحرك الك ّم الرئيسي من عمليات المكافحة من منطقة إلى أخرى.
يجب إدراج ضباط االتصال التابعين للبلدان المشاركة صلب طاقم التحكم العملياتي وذلك لتأمين المعلومات الالزمة عن
الموارد الطبيعية المسترجعة.
معين من البلد الرئيسي).(SOSC
توكل مهمة القيادة التكتيكية العامة لقائد /منسق ميداني أعلى
ٍ
يتعين على فرق المكافحة المقدمة من قبل البلدان المساعدة أن تعمل تحت إمرة القائد/المنسق الميداني الوطني (.(NOSC
يعمل القائد/المنسق الميداني الوطني تحت إمرة القائد/المنسق الميداني األعلى.
 -2الترتيبات المتعلقة باالتصاالت الالسلكية خالل العمليات المشتركة.
بغية تجنب وقوع أي اضطرابات أو تشويش خالل العمليات المشتركة ،هنالك حاجة أكيدة الستعمال ترددات مختلفة ،بين
التحكم العملياتي على اليابسة و القائد/المنسق الميداني األعلى وبين القائد/المنسق الميداني األعلى و القادة/المنسقين
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الميدانين الوطنيين من جهة أخرى فضال عن القادة/المنسقين الميدانين الوطنيين والفرق الخاصة بهم .ووفقا للمخطط
االحتياطي الخاص بالتواصل الالسلكي في عمليات المجابهة المشتركة المقدم أدناه ،يجب اتباع اإلجراءات التالية:
 فيما يخص التواصل بين التحكم العملياتي على اليابسة والقائد/المنسق الميداني األعلى( التي هي منمشموالت البلد الرئيسي في العملية) ،ينبغي النظر في إمكانية استعمال وسائل التواصل الالسلكية.
 يجب أن يتم التواصل بين القائد/المنسق الميداني األعلى والقائد/المنسق الميداني الوطني من خالل قناة ،أوأكثر عند الحاجة ،من القنوات الدولية ذات التردد العالي جدا  10و 67و.73
 يتعين على السفن التي يعمل عليها القائد/المنسق الميداني األعلى أن تتوفر على األقل على محطتين للتواصلالالسلكي ذات التردد العالي جدا مع وظيفة الجاهزية االحتياطية على القناة .16
 يتعين على عملية التواصل بين القائد/المنسق الميداني الوطني والفرق الهجومية أن تتم على ترددات خاصةمحلية (داخلية).
 تكون لغة التواصل بين القادة/المنسقين الميدانين من بلدان مختلفة أكثر لغة مناسبة للغرض. يجب تقديم الجوانب الخاصة بمشاكل االتصال الالسلكي في عمليات المجابهة البحرية المشتركة لسلطاتاالتصاالت في كل بلد لمعلوماتهم واعتبارات داخلية.

المخطط االحتياطي الخاص بالتواصل الالسلكي في عمليات المجابهة المشتركة

قائمة مرجعية باإلجراءات الواجب اتباعها و األشخاص الواجب االتصال بهم في حالة الطوارئ
تتناول هذه القائمة تسلسل األعمال التي يجب أن تقوم بها السلطات الوطنية المختصة المسؤولة بمقتضى خطة الطوارئ
الوطنية للتعامل مع األمور المتعلقة باالستجابة لحوادث التلوث البحري بعد تلقي معلومات عن حدوث تلوث أو وجود
تهديد بالتلوث من أجل تنفيذ بنود بروتوكول اتفاقية برشلونة المتعلق بالتعاون على مكافحة تلوث البحر األبيض المتوسط
بالنفط أو غيره من المواد الضارة في حاالت الطوارئ.
هذه القائمة ,وهي ليست قائمة مفصلة قطعا ,و رغم أنها أعدت مبدئيا للحوادث التي تشمل الناقالت إال أنه ينبغي استعمالها
إن أمكن تطبيقها في حاالت حوادث تشمل وحدات بحرية أو مرافق أخرى خاصة بتصريف أمور النفط.

 .1التقييم المبدئي :
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يستوجب التقييم المبدئي جمع المعلومات المذكورة في القائمة " أ " من خالل عدد من الصالت المذكورة في القائمة " ب
"
أ .المعلومات المطلوبة:
 مكان و زمن و طبيعة و مدى و سبب الحادث تحديد هوية السفينة هوية المالك أو المشغل و نوابه و المؤمن لديهم حالة الناقلة تحديد الحمولة و حالتها نوايا الربان نوايا المنقذ إن وجد نوايا المالك أو نوابهب .الصالت:
 ربان السفينة المنقذ أو شركة اإلنقاذ إن وجد مالك السفينة أو نائبه آخر مرفأ توقف مرفأ التوقف المقبل .2اإلخطار
ينبغي على الطرف عندما ينهي تقييمه المبدئي و عندما تقتضي خطورة الحادث ذلك أن:
أ .يعلم الهيئات المعنية باألمر في البلد حسب مقتضيات خطة الطوارئ الوطنية
ب .يعلم كل األطراف المتضررة مصالحهم أو الذين يمكن أن تتضرر مصالحهم بسبب التلوث كما يعلم المركز
اإلقليمي لطوارئ التلوث البحري بالبحر األبيض المتوسط و يزودهم ب:
 .1تفاصيل تقييمه و أي إجراء قام باتخاذه أو ينوي اتخاذه للتعامل مع الحادث و
 .2المزيد من المعلومات حسب اللزوم
إلى حين إتمام اإلجراء المتخذ لالستجابة للحادث أو إلى أن تقرر هذه األطراف إجراءا موحدا.
لنقل مثل هذه المعلومات ينبغي استعمال نظام اإلخبار عن التلوث (  )POLREPو قائمة السلطات الوطنية المختصة كما
ترونها في الملحق  I.2لهذا الدليل و في المالمح القطرية من المركز اإلقليمي لطوارئ التلوث البحري بالبحر األبيض
المتوسط - http://www.rempec.org/country.asp
ج .يتصل بمؤمني الناقلة و إن تعلق الحادث بالنفط يتصل ب:
 االتحاد الدولي المحدود لمالكي ناقالت النفط المعني بالتلوث (( ITOPF الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث بالنفط عندما يكون الطرف المحتمل تضرره من التلوث هوطرف في اتفاقية إنشاء الصندوق
د .إجراءات االستجابة
أ .تفعيل الترتيبات الوطنية لالستجابة للتلوث كما هو منصوص عليها في خطة الطوارئ الوطنية أو غيرها
ب .التقييم المستمر للوضعية باستعمال:
 -الخبرات المتوفرة داخل البلد
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 الخبرات المتوفرة عبر/من المركز اإلقليمي لطوارئ التلوث البحري بالبحر األبيض المتوسطREMPEC10
 الخبرات المتوفرة من مصادر أخرىج .قرار حول اإلجراءات المناسبة لتخفيف نتائج الحادث الملوث مثل التدخل على الناقلة نفسها أو على الوحدة
البحرية أو المنشأة الخاصة بتصريف أمور النفط و مقاومة تلوث البحر و حماية المناطق الحساسة و التعويض
ه .حشد العمال و التجهيزات و المنتوجات الالزمة سواء من مادر وطنية أو بطلب مساعدة خارجية باستعمال
استمارات في الدليل (الملحق , II.3الملحق: ) II.4
 مباشرة من األطراف المتعاقدة من أطراف أخرى متعاقدة عبر ال REMPEC من مصادر أخرى بما فيها المخزون الدي تمتلكه صناعة النفط والشحن .4الشؤون المالية
أ .ينبغي أن تحتفظ األطراف المسؤولة مباشرة عن االستجابة و األطراف المساعدة بسجالت التكاليف التي
تحملتها األطراف المساهمة في االستجابة خالل كامل العملية إن و جدت
ب .هده األطراف تعين هيئة لمراجعة الوثائق المالية ذات الصلة و من المفضل القيام بذلك كما هو منصوص
عليه في خطة الطوارئ و تطلب من كل المشاركين في االستجابة أن يضعوا الوثائق الالزمة
ج .إعداد مطالبات بما يتماشى مع توصيات برامج التعويض المعمول بها
د .تقديم الوثائق الالزمة للمؤمنين و للصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث بالنفط أومنظمات أخرى
مسؤولة عن التعويض
ه .يجب على األطراف المساعدة و التي تحصلت على المساعدة أن تتعاون إلتمام أي إجراء استجابة لطلب
تعويض .يمكن لألطراف المساعدة أن تقدم مطالب استعادة مالها مباشرة إلى المنظمات المعوضة إال إذا لم توافق األطراف
التي حصلت على المساعدة
مالحظة :بالنسبة لكل هده الخطوات يمكن أن تطلب خبرات من أطراف متعاقدة أخرى أو من ال  . REMPECفي ما
يتعلق بالمطالبة يجب أخد الملحق  IIIبعين االعتبار و االتصال بالصندوق الدولي للتعويض عن التلوث بالنفط أو استشارته
كما ينبغي
ه .القائمة المرجعية بأهم البنود المؤسسية الهادفة إلى تبادل المساعدة في حال حادث تلوث بحري كبير و التي يجب إدراجها
في خطة الطوارئ الوطنية
إن التدخل السريع و تسهيل المساعدة المتبادلة في خال حادث تلوث بحري كبير يجب أن تكون عملية منظمة و مخططة و
لهدا الغرض و في صلب الخطة الوطنية للطوارئ يجب اعتماد ترتيبات مؤسسية خاصة و وضع ترتيبات إدارية و مالية
خاصة مثل :
 .1تعيين السلطة الوطنية المختصة التي ستحدد مدى المساعدة المطلوبة بعد أن يتم تقييم الوضعية (هيئة أمر)
 .2تعيين سلطة وطنية مخولة للتحرك نيابة عن الدولة لطلب المساعدة أو التخاذ قرار توفير المساعدة و للتعامل مع
الجوانب القانونية و المالية للمساعدة المتبادلة و الترتيبات التي تمكن من االتصال بهده السلطة بسرعة في حال

 10مثل هؤالء الخبراء سيساعدون السلطات المحلية على اتخاد القرارات و لكن ال يمكنهم بأي حال من األحوال اتخاذ القرارات بأنفسهم عوضا
عن السلطات الوطنية (التوصية رقم 6المعتمدة من االجتماع العادي لألطراف المتعاقدة في القاهرة من  8إلى  11أكتوبر , 1991برنامج األمم
المتحدة للبيئة  (OCA)/MED.IG.2/4الملحق .) IV
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طلب مساعدة عاجل (هيئة إدارة للمساعدة الدولية و من المفضل أن تكون نقطة االتصال لتبادل المساعدة
المذكورة في الملحق ) I.2
 .3القيود المالية المعمول بها في تبادل المساعدة اعتمادا على البند  13من بروتوكول الوقاية و الطوارئ حول "
تعويض تكاليف المساعدة و حول التوصيات المعتمدة من االجتماع العادي السابع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية
برشلونة في القاهرة من  8إلى  11أكتوبر ( 1991برنامج األمم المتحدة للبيئة (MED.IG2/4 ) OCA
الملحق (IV
 .4أدوار و والتزامات الطرف طالب المساعدة في ما يخص:
أ .تلقي التجهيزات
ب .تكاليف الركوب و اإليواء و المصاريف الطبية الممكنة و إعادة العمال المساعدين إلى أوطانهم
ج .ترتيبات ,خاصة في ما يتعلق بالجمارك و الهجرة ,لتسهيل تحركات العمال و الناقالت و الطائرات و
التجهيزات باالعتماد على الملحق  I.4.1في الدليل

 3.4.Iالتوجيهات المتعلقة بتبادل موظفي االتصال بين األطراف المتعاقدة في حالة عمليات االستجابة في عدة دول والتي
تم تبنيها في االجتماع العادي التاسع لألطراف المتعاقدة على اتفاقية برشلونة ،برشلونة  ،من  5إلى غاية  8جوان 1995
(برنامج األمم المتحدة للبيئة  /البحر األبيض المتوسط النمو االحتوائي  ،16/5الملحق  ، XIIالمرفق )IV

ت ّم اعتمادها خالل االجتماع العادي التاسع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة بين  5و 8جوان IG.5/16MED/ 1995
) ,(OCA) UNEPالمرفق  ,7الملحق.(4
-1

-2

-3

-4
-5

-6

يعمل التّعاقد في بروتوكول ّ
الطوارئ التفاقية برشلونة على إنشاء اتّصال دائم بين السّلطة الوطنيّة المختصّ ة التّابعة
للطّرف الّذي ه ّدد التّلوث مياهه اإلقليمية و شواطئه و مصالحه ذات ال ّ
صلة ,وهو الطّرف صاحب القيادة العملياتيّة
الشاملة لعمليات االستجابة ,و بين السّلط الوطنية المختصة التابعة لألطراف المساعدة أو األطراف المساهمة في
عمليات االستجابة ,وذلك في سبيل تحقيق تبادل معلومات ناجع وسريع و قيادة عملياتيّة فعّالة لعمليات االستجابة
لحوادث الّتلوث ,وهذا في حالتين أساسيتين :
إما أن يقع التلوث في مياه احد األطراف المتعاقدة ويه ّدد مياه طرف آخر ;أو, أن يتطلب مستوى المساعدة التي يقدمها احد األطراف المتعاقدة لطرف آخر حضور ضابط اتصال تابع للطرفالمتعاقد المساعد في مركز االستجابة للحادث التابع للطرف المتعاقد المتح ّ
صل على المساعدة.
في إطار إنشاء مثل هذه االتصاالت و المحافظة على ديمومتها ,يمكن لألطراف أن تقرّ ر تبادل ضبّاط االتصال في
جميع الحاالت إذا ما رأت السّلط الوطنية المخت ّ
صة المسؤولة عن االستجابة لحادث التلوث أن ظروف الحادث أو
حجم تدابير االستجابة يستدعي ذلك.
يقتصر دور ضابط االتّصال على :
أ -في الحالة األولى المشار إليها في الفقرة األولى ,أن يقوم بتسهيل تبادل المعلومات المشترك بين األطراف
المتعاقدة المه ّددة بالتلوث وذلك في سبيل تمكين الطّرف الذي يمكن أن يتأثر من حادثة التّلوث من االستعداد
للمجابهة واالنطالق في عمليات االستجابة في الوقت المناسب و دون انتظار وصول التلوث إلى مياهه.
ب -في الحالة الثانية المشار إليها في الفقرة األولى ,أن يقوم بإرسال أوامر السلطة التي تضطلع بالقيادة الشاملة
لعمليات االستجابة )القائد الميداني األعلى) إلى الضباط المسئولين عن موارد الطّرف الذي يق ّدم المساعدة.
على ك ّل طرف متعاقد السّعي إلدماج ضبّاط االتصال في فريق قيادة عملية االستجابة و ذلك لتيسير سير عملهم
خا ّ
صة عن طريق توفير وسائل االتصال الالّزمة.
ّ
ّ
ّ
عند تعيين ضبّاط االتصال ,على األطراف التأكد من ّ
أن الشخص المختار يتمتع بالمعرفة المختصة الالزمة ,وأن
يكون متمكنّا في اللّغة التّي يعمل بها الطّرف المقابل ,وأن تتوفر لديه مهارات تواصل عالية باإلضافة إلى القدرة
على العمل بنجاعة تحت الضّغط.
ّ
ّ
ّ
ّ
على الطّرف المستقبل لضابط االتصال أن يتكفل بالترتيبات ال ّ
ضروريّة المتعلقة بإجراءات الهجرة وال ّديوانة
ّ
الالزمة لدخوله إلى ال ّدولة.
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 4.4.Iالتوجيهات المتعلقة بالترتيبات التي يمكن لها أن تضمن  ،في حالة وقوع حادث ما ،التواصل بين الهيئات
الحكومية والجهات المعنية األخرى التي تبنيها في االجتماع العادي التاسع لألطراف المتعاقدة على اتفاقية برشلونة في
برشلونة من  5إلى  8جوان ( 1995برنامج األمم المتحدة للبيئة  /البحر األبيض المتوسط النمو االحتوائي ، 16/5الملحق
 ، XIIالمرفق )IV

ت ّم اعتمادها خالل االجتماع العا ّدي التاسع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة ,في برشلونة,بين  5و  8جوان
 ,IG.5/16MED/ (OCA) UNEP 1995المرفق  7الملحق )4
 .1على السّلط الوطنيّة المخت ّ
صة التّابعة إلحدى األطراف المتعاقدة المتأثرة بحادثة تلوّث بحري قد يهد ّد مياهها
اإلقليمية وشواطئها ومصالحها ذات ال ّ
صلة أن تعمل على التّواصل مع األطراف األخرى ذات الصّلة بحادثة
التّلوث خالل ك ّل مراحل التّخطيط لعمليّة االستجابة وتنفيذها )وستتّم اإلشارة لهذه األطراف مستقبال ب
"األطراف المعنيّة") والتّي تشمل حسب الحادث :
 أصحاب السّفن و الحمولة والسيما شركات التّامين والمستشارين التّقنييّن والخبراء العاملين لحسابهم. مشغلّي الوحدات البحريّة والسيما شركات التّامين والمستشارين التّقنييّن والخبراء العاملين لحسابهم. مشغلّي مرافق مناولة النّفط والسيما شركات التّامين والمستشارين التّقنييّن والخبراء العاملين لحسابهم. .2تهدف مثل هذه االتّصاالت أساسا إلى تحصيل وتبادل المعلومات التقنيّة الضّ روريّة لوضع خطط تتعلّق
بالتّدابير المناسبة لمجابهة حادث التّلوث و تنفيذها; وذلك بغية ضمان فعاليّة عمليّات االستجابة والح ّد من
اثارالتّلوث على البيئة وعلى الموارد المع ّرضة لخطر التّلوث ,وبغية الح ّد من التّكاليف اإلجمالية لتدابير
االستجابة لحادث التّلوث واالستعداد ألي عواقب قانونيّة أو ماليّة محتملة للتّدابير المتّخذة أو المخطّط
التّخاذها ,ويجب أن تتضمن هذه المعلومات :
أ -من طرف األطراف المعنيّة :معلومات تتعلّق ب:
• بيانات االتّصال بال ّشخص المبلّغ عن الحادث;
• اسم السّفينة او الوحدة البحريّة أو سفينة مناولة النّفط و اسم صاحبها;
• يوم و ساعة وقوع الحادث )بتحديد التّوقيت المحلّي أو ;)UTC/GMT
• موقع الحادث) خطّ الطّول و العرض أو المسافة و االتّجاهات من اقرب ميناء او نقطة استدالل);
• سبب وقوع الحادث (مثال اصطدام,ارتطام السّفينة باألرض,انفجار,نشوب حريق وغيرها) وطبيعة
ال ّ
ضرر;
• وصف الحمولة وحجمها وكميّة الوقود الموجودة في السّفينة إذا ما كانت السّفينة هي مصدر
التّلوث;
• تقدير كميّة التّسرب أو احتمال وقوع تسرّب;
• حالة السّفينة و مخطّط عمليّة اإلنقاذ إذا ما كانت السّفينة هي مصدر التّلوث;
• اسم صاحب الحمولة إذا كان التّلوث صادرا عن السّفينة;
• ترتيبات االستجابة التّي ت ّم التّخطيط لها أو تنفيذها من قبل هذه األطراف;
• الموارد ,بما فيها الموظّفون والمع ّدات والوسائل األخرى التّي تتيحها هذه األطراف والتّمويل
المتوفر من قبل شركات التّامين الخا ّ
صة بها;
ّ
ّ
ب -من طرف السّلط الوطنيّة المختصّة التّابعة للطرف المتعاقد المتأثر بالحادث :معلومات تتعلق
بالمنظّمة الوطنيّة لالستجابة لحوادث التّلوث البح ّري ,خطط الطّوارئ الوطنيّة والمحليّة ,الموارد
المتاحة بما في ذلك الموظّفين و المع ّدات والوسائل األخرى ,والتّدابير المخطّط لها والمتح ّدة من
قبل السّلطة الوطنيّة التّي تعنى بمجال حوادث التّلوث البحري بما في ذلك المسؤوليّة والتّعويض.
 .3على السّلط الوطنيّة المخت ّ
صة التّابعة للطّرف المتعاقد المتأثر بحادثة التّلوث أن تطلب من بقيّة األطراف المعنيّة
بالحادث أن تقوم بتعيين أشخاص يكونون على اتّصال دائم بالسّلط الوطنيّة المسئولة على عمليّة االستجابة
وذلك في سبيل ضمان وجود اتّصال دائم بينها وبين ك ّل األطراف المعنيّة بالحادث.
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 .4على السّلط الوطنيّة المخت ّ
صة أن تحرص على أن يكون األشخاص ال ّذين ت ّم تعيينهم من قبل الحكومة للعمل
كنظراء للمسئولين المعنييّن من قبل الممثلين عن بقيّة األطراف المعنيّة بالحادث حاكمين بالمسائل التقنيّة و
الماليّة المتعلّقة بحوادث التّلوث البح ّري ,بما في ذلك المسؤوليّة و برامج التّعويض.
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المرفق 5-1
البحري العرضي
وحدة المساعدة المتوسطيّة على مجابهة التّلوث
ّ
اتّخذ هذا القرار خالل االجتماع العاد ّ
ي الثّامن لألطراف المتعاقدة في اتفاقيةبرشلونة ,في انطاليا ,بين  12و  15أكتوبر 1993
).I.G3/5 MED/(OCA) UNEPالملحق.(2
ّ
ّ
و ذلك في سبيل تنفيذ البروتوكول المتعلّق بالتّعاون خالل حاالت الطوارئ من اجل مجابهة التّلوث الذي يسببّه النّفط و غيره
من المواد الضّارة في البحر األبيض المتوسّط (برشلونة في  16فيفري .)1976
قررّت األطراف المتعاقدة في معاهدة برشلونة التّالي :
 -1إنشاء وحدة المساعدة المتوسطيّة على مجابهة التّلوث البح ّري العرضي,وسيتّم تنظيم هذه الوحدة وتفعيلها من قبل المركز
اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البحري()REMPEC
 -2التتعد ببذل كل الجهود االزمة للمساعدة على تنظيم و تفعيل وحدة المساعدة المتوسطيّة.
 -1المبادئ العا ّمة :
 1-1سيتّم إنشاء وحدة المساعدة المتوسطيّة على مجابهة التّلوث البح ّري العرضي في إطار البروتوكول المتعلّق بالتّعاون
خالل حاالت الطّوارئ من اجل مجابهة التّلوث ال ّذي يسببّه النّفط و غيره من المواد الضّارة في البحر األبيض المتوسّط.
 2-1يقع تنظيم وحدة المساعدة المتوسطيّة وتفعيلها على عاتق المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البحري
( )REMPECوسيضطلع المركز بهذه المسؤوليّة وفقا للبروتوكول المتعلّق بالتّعاون خالل حاالت الطّوارئ والقرارات
المتّخذة خالل اجتماع األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة,ووفقا ألحكام هذه الوثيقة.
 3-1يتمثّل الهدف األساسي لوحدة المساعدة المتوسطيّة في تقديم خدمات خبراء مختارين إلحدى األطراف المتعاقدة إذا قام
هذا الطّرف بطلب المساعدة خالل الحاالت الطّارئة.اثر التّنقل إلى مكان الحادث,سيقوم هؤالء الخبراء بتقديم المشورة والخبرة
التّقنية إلى السّلطات,وذلك في سبيل مساعدتها خالل المراحل األولى الختيار تدابير المجابهة التي يجب اتّخاذها والمساعدة
التي قد يستوجب طلبها.كذلك تضطلع وحدة المساعدة المتوسطيّة بإعانة ال ّدولة الطّالبة للمساعدة على تنفيذ أحكام التّعاون
اإلقليمي في حاالت الطّوارئ,خا ّ
صة بالرّجوع إلى التّدابير واإلجراءات المعتمدة من قبل اجتماع األطراف المتعاقدة والتي
تهدف إلى التّعاون وتبادل المساعدة.
 1-4ستكون وحدة المساعدة المتوسطيّة بمثابة جهاز "استشارات مخت ّ
صة" ت ّم إنشاءه من قبل األطراف المتعاقدة على
البروتوكول المتعلّق بالتّعاون خالل حاالت الطّوارئ,ليتّم تنشيط هذا الجهاز وتفعيله عند الطّلب لخدمة ال ّدول السّاحلية في
البحر األبيض المتوسّط.

-2المجال والتّغطية الجغرافيّة :
 -1-2ستتماثل التّغطية الجغرافيّة لوحدة المساعدة المتوسطيّة مع التّغطية الجغرافيّة لبروتوكول التّعاون في حاالت ّ
الطوارئ.
 2-2يتمثّل مجال  rationae materiaeوحدة المساعدة المتوسطيّة في مجابهة التّلوث البحري العرضي النّاتج عن النّفط
ضارة .ستق ّدم وحدة المساعدة المتوسطيّة خدمات مخت ّ
وغيره من المواد ال ّ
صة في المجاالت التّالية ,من بين مجاالت أخرى.

-

-

أ -مجابهة التّلوث النّاتج عن النّفط
إدارة األزمة وتنظيم جهود التّدخل
• تحليل وتقييم وتوقع حركة البقعة النّفطية ومصيرها
• تخطيط عمليّة االستجابة والخدمات اللوجستيّة
• إستراتجية االستجابة والخيارات التكتيكية
أساليب وتقنيات المكافحة في البحر
• االحتواء  /التّعافي
• استعمال المشتتات وغيرها من تقنيات العالج
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 أساليب وتقنيات تنظيف السّواحل الوثائق الماليّة ومطالب التّعويضب -مجابهة التّلوث النّاتج عن المواد ال ّ
ضارة
 إدارة األزمة وتنظيم جهود التّدخل تحليل وتقييم ومراقبة جهود حركة :• سحابة الغاز
• العوامات
• المواد المذيبة
• الثقالة
 استعادة الطّرود في البحر االستجابة للمواد الكيمائية المسكوبة حسب تح ّركها• حماية العاملين
• التّسمم المائي والمعالجة
• ال ّدورة البيوجيوكيميائيّة
 إزالة التّلوث معالجة المخلّفات والتّخلص منها الوثائق الماليّة ومطالب التّعويض -3البنية /التّركيب :
ّ
المؤهالت العالية ومن مراكز الخبرة في ك ّل مجال
 1-3ستتكون وحدة المساعدة المتوسطيّة من عدد محدود من الخبراء ذوي
خبرة,هذا ويمكن اختيار خبير أو مركز خبرة للعمل في أكثر من مجال خبرة واحد.
 2-3سيقوم المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البحري في البحر األبيض المتوسط باختيار الخبراء ومراكز
الخبرة باستعمال قوائم الخبراء ووسائل االستعالم الموجودة لديها,كذلك عن طريق استشارة السّلط الوطنيّة المختصّ ة وغيرها
من المنضّمات القادرة على تقديم المشورة .
 3-3سيتّم تعيين الخبراء ومراكز الخبرة للعمل لم ّدة سنتين ,مع إمكانيّة التّجديد .خالل هذه الم ّدة ,على هؤالء الخبراء ومراكز
الخبرة االستجابة لك ّل طلبات الحالة التي تم تفعيل وحدة المساعدة المتوسطيّة فيها وذلك وفقا للتّعليمات ال ّدائمة .سيقوم المركز
اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البحري بنشر تركيبة وحدة المساعدة المتوسطيّة كلّ سنتين مع تحديثها عند
ال ّ
ضرورة اعتمادا على التّغييرات الطّارئة.
-4التّفعيل:
 -1-4يقوم المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البحري بتفعيل وحدة المساعدة المتوسطيّة بناء على طلب
السّلط الوطنيّة المخت ّ
صة المسؤولة عن مجابهة التّلوث البحري العرضي ,أو بناء على طلب السّلطة المسؤولة عن تسيير
ّ
التّعاون المتبادل في الحاالت الطارئة ,وذلك بالنّيابة عن ال ّدولة المتأثرة بحادث التّلوث (راجع المركز اإلقليمي لالستجابة
لحاالت طوارئ التّلوث البحري.)1/B/RIS/
على السّلط الوطنيّة التي تطلب من المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البحري تمكينها من دعم وحدة المساعدة
المتوسطيّة ,أن تعمل على تحديد مجاالت الخبرة المطلوبة حسب ظروف الحادث و ذلك حتى تتم ّكن هذه السّلط من اختيار
تركيبة الفريق ّ
الذي سيتم إرساله إلى موقع الحادث ,و ذلك بالتشاور مع المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث
البحري.
 -2-4يتعيّن على المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البح ّري تحديد م ّدة عمل أعضاء وحدة المساعدة
المتوسطيّة ,كما يتسنّى له إنهاء مه ّمة الفريق و ذلك حسب الظّروف ,وبالتّشاور مع ال ّدولة الطّالبة للمساعدة ,وفي حدود
الموارد الماليّة المتاحة ,ويمكن التّمديد في حضور وحدة المساعدة المتوسطيّة لفترة تتجاوز الم ّدة التي تسمح بها الموارد
الماليّة للمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البحري ,و ذلك في حال اقتضت الظّروف وإذا ما اتّفقت األطراف
المعنيّة على التّرتيبات الماليّة ال ّ
ضروريّة.
-5التّنظيم :
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 -1-5يتعيّن على المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البح ّري وضع ترتيبات دائمة تتعلّق بتوفير تذاكر طيران
مسبقة ال ّدفع إلى جميع الوجهات في البحر األبيض المتوسّط ,باإلضافة إلى التّرتيبات الضروريّة إلصدار تأشيرة عندما
تقتضي الحاجة.
 -2-5على ال ّدولة التي تطلب عون وحدة المساعدة المتوسطيّة اتخاذ جميع التّدابير ّ
الالزمة لتسهيل مه ّمة أعضاء فريق وحدة
المساعدة .
تشمل هذه التّدابير ال ّ
ضرورية :
أ -ترتيبات الهجرة و الوصول ,باإلضافة إلى اإلجراءات الجمركيّة ,خاصّ ة فيما يتعلّق بمع ّدات معالجة
البيانات و الوثائق ذات ال ّ
صلة و المواد االلكترونيّة;
ب -اإلقامة و المواصالت;
ت -توفير مساحة عمل كافية للخبراء;
ث -النّفاذ إلى وسائل االتّصال;
 -3-5على المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البح ّري تغطية التّكاليف األولية لمه ّمة وحدة المساعدة
المتوسطيّة  :تذاكر طيران ,المصاريف اليوميّة ومحتمال الرّسوم وذلك على أساس مسبق .ويحتفظ المركز اإلقليمي لالستجابة
لحاالت طوارئ التّلوث البحرّ ي بالح ّ
ق في المطالبة باسترداد النّفقات التي تكبّدها ,وذلك وفقا للنّظم القانونيّة المعمول بها.
 -4-5يتعيّن على المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البح ّري تحديد اختصاصات بعثة وحدة المساعدة
المتوسطيّة وفقا لطلب السّلط الوطنيّة المخت ّ
صة التّابعة لل ّدولة و باالتّفاق معها .على السّلط الوطنيّة المختصّ ة أن تلحق في
طلبها معلومات تح ّدد اسم الجهة الرّسميّة التي على أعضاء وحدة المساعدة المتوسطيّة االتّصال بها ووظيفتها .كما يجب
عليها تحديد الجهة او الجهات الرّسميّة التي يجب على أعضاء الوحدة رفع التّقارير لها.
 -5-5على أعضاء وحدة المساعدة المتوسطيّة الحفاظ على االتّصاالت مع المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ
التّلوث البح ّري و إيفائه بتقارير يوميّة .كما يجب على المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البحرّ ي الحرص
على توفير ك ّل ال ّدعم الالّزم لوحدة المساعدة المتوسطيّة .
 -6-5على وحدة المساعدة المتوسطيّة أن تعمل في تعاون وثيق مع السّلط العموميّة المسؤولة عن تنظيم وإدارة عمليّة
االستجابة ,وان تكون في خدمتها .وحتّى يتم ّكن أعضاء وحدة المساعدة المتوسطيّة من القيام بواجبهم ,يجب أن يتوفّر لديهم
المعلومات المتاحة ,كما يجب أن يقوموا بالتّحقيقات ّ
الالزمة بالتّعاون مع السّلط الوطنيّة المسؤولة و من خالل دعمهم,كذلك
يجب عليهم المشاركة في االجتماعات كلّما اقتضت الحاجة لذلك.
-7-5على أعضاء وحدة المساعدة المتوسطيّة رفع تقارير يوميّة تحتوي على تقييم للوضّعية و على تحاليل و استنتاجات و
توصيّات ,ويجب أن تق ّدم هذه التّقارير إلى الجهة المسئولة عن هذه الوحدة .ويمكن أن تتعلّق التّوصيات التي تق ّدمها الوحدة
بتنظيم جهود االستجابة و الخيارات التّكتيكيّة و أساليب و تقنيّات االستجابة ,والخبراء و المع ّدات و المنتجات التي يمكن طلبها
من األطراف المتعاقدة األخرى أو من مؤسسّات خا ّ
صة .ويجب إرسال نسخ عن هذه التّقارير إلى المركز اإلقليمي لالستجابة
ّ
لحاالت طوارئ التّلوث البحرّي عن طريق الفاكس .كما على أعضاء وحدة المساعدة المتوسطيّة تقديم تقرير نهائي عند نهاية
المه ّمة.
 -8-5إذا ما التجأت السّلط المختصّ ة إلى طلب المساعدة ال ّدوليّة فعلى أعضاء وحدة المساعدة المتوسطيّة مساعدة هذه السّلط
باالعتماد على معرفتها بالنّظام اإلقليمي للتّعاون و باالرتباط مع المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث
البح ّري.
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 -6ادوار أعضاء وحدة المساعدة المتوسطيّة و مسؤوليّاتهم :
 -1-6يقتصر دور أعضاء وحدة المساعدة المتوسطيّة و مسؤوليّاتها على مساعدة السّلط الوطنيّة في عمليّة اتّخاذ القرار .وفي
هذا ال ّ
صدد سيكون دورهم استشاري ال غير .تقع مسؤوليّة اتّخاذ القرارات و تحمل تبعاتها تماما على عاتق السّلط المختصّ ة
ّ
التّابعة لل ّدولة الطالبة للمساعدة.
 -2-6عند تقديمهم المشورة ,على أعضاء وحدة المساعدة المتوسطيّة السّعي للحفاظ على مصالح ال ّدولة الطّالبة
للمساعدة,خاصّة فيما يتعلّق بحماية البيئة و الموارد ,كذلك يجب عليهم اخذ التبعات االقتصاديّة و الماليّة بعين االعتبار.
 – 3-6على أعضاء وحدة المساعدة المتوسطيّة الحفاظ على السّريّة أثناء أداء مهامهم واالمتناع عن االتصّ ال المباشر مع
عا ّمة النّاس أو وساءل اإلعالم ,ما لم ينّص على خالف ذلك ,بما ّ
أن هذه المسؤوليّة تقع على عاتق السّلط الوطنيّة.

 -7واجبات الخبراء ومراكز الخبرة المختارة :
 -1-7يجب أن تتوفّر للخبراء ومراكز الخبرة نسخ كاملة ومستكملة من نظام المعلومات اإلقليمي ,ويجب أن يكونوا على
دراية بهذا النّظام وبالتّرتيبات اإلقليمية للتأهب واالستجابة وال سيّما األحكام واإلجراءات الهادفة إلى تيسير تبادل المساعدة.
 -2-7على الخبراء ومراكز الخبرة السّعي إلى إبالغ المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البحرّ ي بالوقت الذي
يستطيعون تخصيصه وذلك حتى يتسنّى للمركز أن يعرف مسبقا توافرهم للعمل كأعضاء في وحدة المساعدة المتوسطيّة,
وإذا لم يعد احد األعضاء متوفّرا ولم يكن في وضع يسمح له باالستجابة لطلب قدم نتيجة لتفعيل وحدة المساعدة
المتوسطيّة فعليه إبالغ المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البح ّري حتّى يتّخذ المركز إجراءات الستبدال
الخبير.
تتألف وحدة المساعدة المتوسطيّة حاليا من :
-

مركز التّوثيق والبحوث والتّجارب بشان التّلوث العر ّ
ضي للمياه ,ومقرّه بريست ,فرنسا ()CEDRE
الفيدراليّة الوطنيّة لل ّ
صناعات الكيميائيّة ومقرّها ميالنو,ايطاليا ()FEDE CHIMICA
المعهد الوطنّي االيطالي لحماية البيئة والبحوث,ومقرّه روما,ايطاليا ( )ISPERA
ال ّشبكة التّشغيليّة للبحر األبيض المتوسّط للنّظام العال ّمي لمراقبة المحيطات ()MONGOOS
مؤسسّة إنذار البحار,ومقرّها بروكسيل,بلجيكيا()SAF

المعلومات األساسية (القانونيّة والمؤسسّية والعالقات ,وما إلى ذلك) المتعلّقة بالمؤسسّات المذكورة أعاله والتي تكوّ ن حاليا
وحدة المساعدة المتوسطيّة ت ّم جمعها في ملفّات (فيش) تصف أسماء هذه المؤسسّاتوصبغتها والتزاماتها ومسؤولياتها (من),
ودورها وخدماتها ومواردها (ماذا) ,وإجراءاتها وشروطها واتّصاالتها (كيف).
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سط للتّعاون والمساعدة المتبادلة في االستجابة للتّلوث البح ّري
دليل البحر المتو ّ

معلومات موجزة عن المؤسسّات التّالية فيما يتعلّق بمسؤوليّاتها ومشاركتها ودورها في التّصدي لحوادث التّلوث البحرّي ,وال سيّما فيما يتعلّق
بالمساعدة التي يمكنها تقديمها عند الطّلب

مركز التّوثيق والبحوث والتّجارب بشان التّلوث العر ّ
ضي للمياه

من
عرض موجز :
يختّص مركز التّوثيق والبحوث والتّجارب بشان التّلوث العرضّي للمياهفي مجال تسرّب النّفط والمواد الكيميائيّة في المياه البحريّة وال ّداخليّة,
ويأتي زبائن هذا المركز وشركائه المتمثّلين في السّلطات العا ّمة والصّناعييّن من بلدان ع ّدة .وقد تم انشاء المركز في عام  1979كجزء من
التّدابير المتّخذة بعد تّسرب النّفط النّاجم عن غرق سفينة اموكو كاديز ,لتقديم المشورة والخدمات المختصّة للسّلطات المسؤولة عن االستجابة.
ويق ّدم المركز مساعدة تقنيّة وعلميّة وعملياتيّة على مدار  24ساعة في اليوم وذلك عن بعد من مكتب خدمات المؤتمرات ,وإذا اقتضى األمر
يمكنها التنقل مباشرة ,في حالة وقوع حادث ,إلى مراكز إدارة األزمة التي انشاتها السّلطات,والى الميدان حيث تكون اقرب ما يمكن إلى
المستجيبين للحادث .وكجزء من مه ّمته في االستعداد لالستجابة ,يوفّر المركز تدريبات بلغات مختلفة وعلى جميع المستويات ,كما يقوم بوضع
خطط الطّوارئ وال ّدراسات والبحوث المتعلّقة بالمنتجات والمواد والتّقنيّات .ويعتمد المركز في عمله على فريق مك ّون من حوالي  50شخصا,
معظمهم من العلماء المختصّ ين في مجاالت مختلفة (المياه والكيمياء والبيولوجيا وعلم المحيطات والمالحة وإنتاج النّفط وما إلى ذلك).
صبغة :
نوع ال ّ
منظّمة حكوميّة دوليّة /حكوميّة /غير حكوميّة /دوليّة /إقليمية /وطنيّة.
يتمتّع مركز التّوثيق والبحوث والتّجارب بشان التّلوث العرضّي للمياه بصبغة جمعيّة ,ويتكفل بوجه خاصّ بتقديم خدمة عا ّمة لصالح السّلطات
الفرنسيّة ,وفي موازاة ذلك ,يعمل المركز في إطار تعاق ّدي لصالح الصّناعة والسّلطات األجنبية في جميع أنحاء العالم .هذا المركز معتمد من قبل
ال ّدولة الفرنسيّة للقيام بمهام تشمل االهتمام العا ّم ,لتقديم الخبرة وال ّدعم للسّلطات البحريّة والموانئ والمناطق السّاحليّة والبحيرات واألنهار,
والتّدخل جنبا إلى جنب مع خدمات ال ّدولة في إدارة حوادث التّلوث العرضي التي تقع في المياه الفرنسيّة.يدير هذا المركز مجلس إدارة يعمل
أعضائه ضمن ال ّدوائر الحكوميّة الفرنسيّة والسّلطات المحليّة ومؤسسّات البحث العا ّمة والصّ ناعات الخاصّ ة .تتّم دراسة توجّهات المركز العلميّة
والتّقنيّة في لجنة إستراتجية تتألف من أعضاء في مجلس اإلدارة والهياكل األخرى المتداخلةفي مواضيع االستجابة لحوادث تسرّب النّفط.
االلتزامات /المسؤوليّات
على مدى عقود ,تدخل المركز لصالح السّلطات العا ّمة وال ّ
صناعيين في حوادث التّلوث العرضي الذي يؤثّر على البحار والمحيطات والموانئ
والسّواحل والبحيرات والمجاري المائيّة ,فيما يتعلّق بالمواد الهيدروكربونيّة وجميع المواد الخطرة األخرى ,باستثناء المواد الم ّشعة.
يعمل المركز :
• قبل التّلوث ,من خالل إعداد الهياكل و المنضّمات والخدمات والفرق .وذلك عبر اإلجراءات التالية :
 التخطيط للطّوارئ بما في ذلك تحليل المخاطر والوسائل .ّ
ّ
ّ
 تنظيم دورات تدريبيّة في المركز في بريست أو على مواقع الشركاء والزبائن مهما كان موقعها ,تشمل الدورات العاملينوقادة الفرق ومديري مراكز األزمات (حوالي  1000شخص في السّنة).
 البحوث :تقييم خصائص وسلوكيات وآثار الملوثات المحتملة (النّفط و  ,)NHSوتقييم وتحسين وتكييف وسائل السّيطرةوموادها ومنتجاتها وتقنياتها.
 تدريب وتمرين فرق االستجابة والسيطرة والمعلومات ,ال سيّما من خالل وضع توجيهات تقنيّة للمشغلين و صانعي القرارالمعنيين بإدارة األزمة.
• خالل التّلوث ,يضمن الجاهزية على مدار السّاعة لتقديم المشورة عن بعد أو /وتعبئة فريق االستجابة القابل للتّنقل إلى أي مكان ,في غضون
ساعات قليلة لتقديم الخدمات.
 تقديم المشورة و الخبرة وال ّدعم التقني لسلطات إدارة األزمة والفرق المسؤولة عن عمليّات االستجابة. التّحاليل المخبريّة وال ّدراسات والتّجارب لتوصيف الملوثات وسلوكها وتطورها والمخاطر التي تشكلها على النّاس و البيئة. التّقييم المستم ّر للمع ّدات و المنتجات واألساليب والتّقنيات المعمول بها. اإلدارة العملياتيّة للبيانات• بعد عمليّة السيطرة على التّلوث .
 عن طريق الرّصد البيئييمتثل مركز التّوثيق والبحوث والتّجارب بشان التّلوث العرضّي للمياه للمعايير  2008 : ISO9001و  2004 : 14001و التي يحمل رخصة فيها.
ويساهم في وحدة المساعدة المتوسطيّة ( )MAUمن خالل تقديم المشورة الفنيّة من مكانه في بريست أو مباشرة في موقع الحادث .وفي حالة
التّلوث البحري ,يقوم المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التّلوث البحري بتفعيل استجابة مركز التّوثيق بعد تلقّي طلب المساعدة من طرف
متعاقد في بروتوكول الطّوارئ أو بروتوكول المنع و الطّوارئ الملحق باتّفاقيّة برشلونة.
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ماذا
الدّور أو الخدمات :
في حالة وقوع حادث ,يوفّر مركز التّوثيق معلومات عن الملوثات وتقنيات االستجابة المناسبة .في حالة الطّوارئ ,يمكن للمركز إجراء الفحوصات
المخبريّة ودراسة سلوك الملوثات وتكييفها ,ونجاعة تقنيات االستجابة وتأثير التّلوث على البيئة باستخدام أدواتها التّجريبية.
يوفر مركز التّوثيق المشورة حول استراتجيات االستجابة والتّقنيات والمع ّدات األكثر مالئمة ,كما يمكنه إرسال خبراءه إلى موقع الحادث لمساعدة
القيادة التّنفيذية في إجراء ال ّدراسات االستقصائيّة  ,والمساهمة في اجتماعات إدارة الحوادث ,والتّوصية باإلجراءات الواجب اتّخاذها وبتحديد الموارد
المطلوبة و تقديم المشورة بشان إنشاء مواقع التّنظيف وتدريب المستجيبين .وال يحل مركز التّوثيق محلّمديري االستجابة بل يساعدهم من خالل
توفير ال ّدعم في اتّخاذ القرارات.
الموارد (إن وجدت ) :
في موقع محصور مساحته  3هكتارات ,تشمل مرافق مركز التّوثيق شاطئا من صنع اإلنسان تبلغ مساحته  6000متر مربع  ,وحوض مياه عميقة
تبلغ مساحته  1800متر مربع ويبلغ طوله  2.5متر ,حيث يمكن إطالق الملوثات من اجل القيام بالتّدريبات والتّجارب دون تعريض البيئة للخطر.
تضم قاعة التّجارب خ ّزان سوائل يعرف ب ", "polludromeوعمود تجريبي يبلغ ارتفاعه  5أمتار يستخدم في دراسة مصير المياه,كما تتوفر
مقاعد اختبار للحرق و الكيمياء.
كما تشمل مرافق المركز بيوت مكيّفة تحتوي على خ ّزانات للتّعبئة والتّعريض ألداء التّجارب على الكائنات الحيّة.كما قام المركز بتركيب مقعد
سمية ايكولوجيّة و مع ّدات لتقييم السمية االيكولوجيّة الحا ّدة وفقا لمتطلّبات اختبارات .OSAR
وقد ت ّم تجهيز المختبر بمع ّدات تحليلية متق ّدمة ( ,MS/MS/GC/MS/GCآالت جمع عيّنات أوتوماتيكيّة متعد ّدة الوظائف, PLC .FID/GC ,
نظم آلية إلعداد العيّنات ,وما إلى ذلك)
كما تتوفّر أنظمة اختبار متخصصّ ة في دراسة سلوك المنتجات النّفطية وتقييم أداء وأثر منتجات االستجابة
(اختبارات التّشتت  MNSوWSLو  ,IFPواختبارات امتصاص ,وما إلى ذلك).

كيف
االجراء:
في إطار وحدة المساعدة المتوسطية ،يمكن تعبئة مركز التوثيق والبحوث والتجارب حول التلوث العرضي للمياه (سيدر) منخاللاجراءات
الطوارئ للمركز اإلقليمي للتصدي لتلوث البحر المتوسط في حاالت الطوارئ (ريمبيك):
وينبغي أن يرسل الطرف األول المتعاقد البالغ األول عن طريق الموظف المسؤول عن العمل في مركز ريمبيك كمايلي:
 مكالمة هاتفية على خط الطوارئ ،مفتوح 7/24؛ إرسال رسالة الكترونية على البريد اإللكتروني للطوارئ.يمكن أيضا تعبئة مركز سيدر مباشرة من قبل األطراف المتعاقدة ،من خالل رقم الطوارئ.
الظروف:
في إطار وحدة المساعدة المتوسطية ،سيغطي مركز ريمبيك التكاليف األولية إلرسال موظف يمركز ريمبيكو /أو وحدة المساعدة المتوسطية:
تذكرة الطائرة ،منحة االقامة اليومية وربما تكاليف على أساس الترتيب المسبق.
في حالة التعبئة المباشرة من قبل طرف متعاقد ،جميع التكاليف المتعلقة بمساعدة سيدر ستتم تغطيتها من قبل هذا األخير.
االتصال:
في إطار وحدة المساعدة المتوسطية:
خط الطوارئ لمركز ريمبيك + 356.79 505 011 :7/24
البريد اإللكتروني للطوارئemergency@rempec.org :
من خارج وحدة المساعدة المتوسطية:
مركزسيدر+33.2.98.33.10.10 :7/24 :
البريد اإللكتروني للطوارئ (دائم االهاتف أوال!)intervention@cedre.fr :
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دليل البحر المتوسط للتعاون والمساعدة المتبادلة في التصدي للتلوث البحري

معلومات موجزة عن المؤسسة التالية فيم ايتعلق بمسؤولياتها ومشاركاته اودورها في التصدي لحادثة التلوث البحري؛ والسيما فيما يتعلق بالمساعدة التي يمكن
تقديمها عند الطلب.

االتحاد الوطني للصناعات الكيماوية (فيديركيميكا)
من
تقديم موجز:
فيديركيميكا هو االتحاد اإليطالي للصناعة الكيميائية .في الوقت الراهن ،تمثل  1400شركة،المش ّغلة لـ 90.000موظف ،جزء من فيديركيميكا.
يتم تجميعها في  17جمعية ،مقسمة الى  42مجموعة من المنتوجات .ان فيديركيميكا عضو في كونفيندوستريا (االتحاد العام للصناعة اإليطالية)
وسيفيك (المجلس األوروبي للصناعات الكيميائية).تمثل "خدمة النقل في حاالت الطوارئ" ( )S.E.Tبرنامج طوعي ينطوي على الشركات
المرتبطة بفيديركيميكا وغيرها من الشركات والجمعيات ذات الهدف المشترك للتعاون مع السلطات العامة من أجل تقديم المساعدة في حالة وقوع
حوادث أثناء نقل المواد الكيميائية.
نوع الحالة:ما بين الحكومي |حكومي  |غير حكومي  |دولي  |جهوي  |وطني
تتمثل فيديركيميك ااتحاد الصناعات الكيميائية اإليطالية .تأسست بمثابة االتحاد اإليطالي للجمعيات الكيميائية الصناعة سنة  ،1920تغيرت لتصبح
أسكيميتشي سنة  1945ثم تحولت إلى فيديركيميكا سنة  .1984ليسلفيديركيميكا طابع تجاري والتعمل من أجل الربح.
االلتزامات  /المسؤوليات:
على فيديركيميكا ،والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في تنسيق وحماية دور الصناعة الكيميائية اإليطالية ،فضال عن تعزيز قدرتها اإلنمائية ،من بين
أمور أخرى ،القيام بالمهام الرئيسية التالية:
• وضع مبادئ توجيهية في المسائل االقتصادية والصناعية واالتحادية ،وكذلك في مجاالت السياسات البيئية واالبتكارية والطاقة؛
• تعزيز هذه السياسات مع السلطات العامة والمنظمات االقتصادية الوطنية وغيرها من منظمات تنظيم المشاريع والمنظمات الدولية
التي ينتمي إليها االتحاد وقادة النقابات ومنظمات البيئة والمستهلكين؛
• إجراء الدراسات والمشاريع التي تلهم وتضفي الشرعية على اختيار المشاريع الحرة؛
• المساهمة في التشجيع المستمر لمستوى جودة الشركات ذات الصلة مع ابداء اهتمام خاص لتنظيم المبادرات في مجال االبتكار؛
• إعداد وكشف وتحسين أنظمة الوقاية من الحوادث من أجل دعم خطة العمل للسلطات العامة من خالل " خدمة النقل في حاالت
الطوارئ" (خدمة تركز على النقل في حاالت الطوارئ) مع تدخالت فعالة وجاهزة.
يتم التحكم في أنشطة "خدمة النقل في حاالت الطوارئ" من قبل بروتوكول اتفاقية تم توقيعه فى  9جانفي  1998بين إدارة الحماية المدنية التابعة
لمجلس الوزراء واإلدارة العامة والحماية المدنية وإدارات خدمات مكافحة الحرائق بوزارة الداخلية.
تم توقيع "مذكرة تفاهم جديدة بشأن مشاركة فيديركيميكا في وحدة المساعدة المتوسطية" بين فيديركيميكا ومركز ريمبيك.

ماذا
الدور و  /أوالخدمات:
تدعم فيديركيميكا ،التي تعمل من خالل "خدمة النقل في حاالت الطوارئ" ،أنشطة مركز ريمبيك بشأن حاالت الطوارئ المتعلقة بالمنتوجات
الكيميائية في البحر األبيض المتوسط من خالل توفير:
(أ) الخبرة والمشورة المطلوبة عند طلب المساعدة التقنية عن بعد أو  /و؛
(ب) موظف ونخبراء ينتمون إلى الشركات األعضاء في فيديركيميكا التي تشارك في بعث اتوحدة المساعدة المتوسطية.
تضمن فيديركيميكا أيضا أن يكون موظفوها من الخبراء المشاركين في بعث اتوحدة المساعدة في المتوسطية مدعو مين بالوسائل الضرورية
المتاحة في المكتب الرئيسي لفيديركيميكا للقيام بدورهم االستشاري.
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كيف
االجراء:
بعد تلقي طلب المساعدة من طرف متعاقد ،يتخذ رئيس مكت بمركز ريمبيك قرارا بشأن تفعيل وحدة المساعدة المتوسطية وتنبيه فيديركيميكا من
خالل خدمة النقل في حاالت الطوارئ.
ينبغي على خدمة النقل في حاالت الطوارئ االقرار باستالم رسالة التنبيه وأ نتبيّن ،بعد التشاور مع الشركة العضو بفيديركيميكا ،امكانية توفير
الخدمات المطلوبة ومتى يمكن تقديمها.
من أجل النشر على الموقع ،ينبغي على خدمة النقل في حاالت الطوارئ " ."S.E.Tالقيام باتصالهات في مباشر مع مركز ريمبيك (عن طريق
خط الطوارئ)،كما سيتم اقتراح ترتيبات إلرسال خبراء.
فيما يتعلق بالمساعدة عن بعد ،سيتبع إجراء االتصال وفق معايير التدخل في حاالت النقل الكيميائي لحاالت الطوارئ إلجراء االتصال.
الظروف:
غير متوفرة
االتصال:
العنوان:
فيديركيميكا
 20149ميالنو
فييا دجوفاني دا بروتشيدا عدد  - 11ايطاليا
موقع الواب:
www.federchimica.it

الهاتف:
+39 (0)2-345651
الفاكس:
+39 (0)2 34565.310
البريد االلكتروني:
federchimica@federchimica.it

في حالة الطوارئ فقط ( 24ساعة) – يقتصر على االستخدام الرسمي فقط.
خدمة النقل في حاالت الطوارئ
خدمة النقل في حاالتا لطوارئ
خط الطوارئ
البريد اإللكتروني للطوارئ
(الوطني)800 180 990 :
set@set-emergenze.it
(الدولي)+39 (0)362 51 28 68 :
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دليل البحر المتوسط للتعاون والمساعدة المتبادلة في التصدي للتلوث البحري
معلومات موجزة عن المؤسسة التالية فيما يتعلق بمسؤولياتها ومشاركاتها ودورها في التصدي لحادثة التلوث البحري؛
والسيما فيما يتعلق بالمساعدة التي يمكن تقديمها عند الطلب.

المعهد الوطني اإليطالي لحماية البيئة والبحوث (إيسب ار)

من
تقديم موجز:
المعهد الوطني اإليطالي لحماية البيئة والبحوث (المعهد العالي لحماية البيئة والبحوث) ،إيسبرا ،هو هيئة البحث العامة التي تشرف عليها وزارة
البيئة اإليطالية (وزارة البيئة وحماية األراضي والبحر) .
منذ جانفي  ،2017ينظم المعهد مع "المركز الوطني لألزمات وحاالت الطوارئ البيئية واألضرار"(المركز الوطني لألزمات والطوارئ البيئية
واألضرار) .وفي إطار هذه المنظمة الجديدة ،تدير "خدمة الطوارئ البيئية في البحر" (سيم)،وهي اآلن "منطقة الطوارئ البيئية في البحر"
(حاالت الطوارئ البيئية في البحر).يتم تخصيص هذه الوحدة ،أساس الوزارة البيئة اإليطالية ،ألنشطة الوقاية والتصدي المتعلقة بالتلوث البحري
العرضي مع توفير الخبرة التقنية والعلمية.
نوع الحالة:ما بين الحكومي  |الحكومي  |غير حكومي  |دولي  |جهوي  |وطني
أنشئ المعهد سنة ( 2008األمر عدد  112المؤرخ في  25جوان ،2008تم تحويله الى القانون عدد  133كما تم تنقيحه بتاريخ  21أوت
،)2008ويضط لعب وظائف المؤسسات التالية في إطار الموارد المالية والمعدات والموظفين المتأصلة في ايسبرا:
•  APATسابقا ،وكالة حماية البيئة والخدمات التقنية اإليطالية (الفصل  38من األمرالتشريعي عدد  ،300المؤرخ في  30جويلية
 1999كما تم تنقيحه الحقا)؛
•  INFSسابقا ،المعهد الوطني للحياة البرية (القانون عدد  157المؤرخ في  11فيفري  1992كما تم تنقيحه الحقا)؛
• ICRAMسابقا ،المعهد المركزي للبحوث العلمية والتكنولوجية المطبقة على البحر (األمر عدد ،496الفصل – 1مكرر المؤرخ في
 4ديسمبر  1993تم تحويله الى القانون عدد ،61الفصل  1المؤرخ في  21جانفي  1994كما تم تنقيحه).
•
االلتزامات  /المسؤوليات:
في إطار اتفاق محدد والتزامات تشريعية وإدارية ،يزود معهد ايسبرا وزارة البيئة اإليطالية بالدعم التقني والعلمي في حاالت الطوارئ البيئية في
البحر وفي المسائل المتعلقة بها،على سبيل المثال ،وقاية وحماية البيئة في العمليات الصناعية الخارجية .عالوة على ذلك ،أصبح المعهد اآلن
جزءا من النظام الوطني لحماية البيئة ،وهو واجب تنظيم وتشغيل قدرات بيئية مماثلة للتصدي للتلوث العرضي المنتشر في كل الجهات اإلدارية
اإليطالية الساحلية داخل الوكاالت اإلقليمية وحماية البيئة (أربا).
وفيما يتعلق ببروتوكول منع اتفاقية برشلونة وبروتوكول الطوارئ ،يجوز لوزارة البيئة اإليطالية أن تطلب خبرة فريق المعهد المكلف بتقديم
المساعدة التقنية عن بعد أو أن تقود البعثات أو تشارك فيها ،والسيما لتقديم مشورة الخبراء بشأن البيئة بباجلبات المتوخاة.

ماذا
الدور و  /أوالخدمات:
يتولى معهد ايسبرا" منطقة الطوارئ البيئية في البحر" المسؤولية عن:
• توفيرـ ،7/24الموظفين المتخصصين للتعبئة داخل فرقة عمل مخصصة من وزارة البيئة اإليطالية في حالة الطوارئ البيئية في البحر
من أجل تقديم المشورة التقنية والعلمية لـ"صانعي القرار" المؤسسي على الجوانب التشغيلية والتقنية للتصدي للتلوث بهدف التقليل
إلى أدنى حد من العواقب البيئية للتلوث العرضي وتوفير األدلة في حالة وقوع أضرار بيئية؛
• استنادا ،في معظمه ،على البحوث العلمية والمواد التعليمية والنصائح التقنية والمبادئ التوجيهية والمنشورات المتعلقة بمنع التلوث
البحري العرضي واحتوائه والتخفيف من حدته والنقل البحري للبضائع الخطرة واحتمال غرق السفن ومصادر الملوثات المغمورة
والضرر البيئي وترميم البيئة.
• توفير المعلومات والنصائح المطلوبة بشأن الجوانب التشغيلية والتقنية للتصدي للتلوث داخل وحدة المساعدة المتوسطية التابعة لمركز
ريمبيك؛
• تقديم الدعم التقني إلى وزارة البيئة اإليطالية بشأن القضايا المتعلقة بها في الفرق العاملة والوفود اإليطالية التي تحضر االجتماعات
متعددة األطراف.
الموارد (إن وجدت):
السفن المحيطية الساحلية والمركبات العاملة عن بعد والتحقيقات متعددة األقطاب وأخذ العينات وأجهزة التخزين ومعدات الغوص وقدراتها.
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كيف
االجراء:
أ) مذكرة تفاهم وحدة المساعدة المتوسطية بين إسبرا  /ريمبيك:
تتلقى إيسبرا ،عند تفعيلها من قبل وحدة المساعدة المتوسطية ،رسالة تنبيه من رئيس مكتب ريمبيك تم ارسالها إلى رقم الهاتف
الجوال +393292986226تليها رسالة مكتوبة إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي.emergenzemare@isprambiente.it
سيتضمن رئيس مكتب مركز ريمبيك العديد من البيانات المتاحة عن الحادثة وعن المساعدة المطلوبة؛
يجب على معهد إيسبرا اإلقرار باستالم رسالة التنبيه من خالل عنوان البريد اإللكتروني للطوارئemergency@rempec.org :ورقم الفاكس
الخاص بمركز ريمبيك،+ 35621339951 :بمجرد تلقيها وخالل مدةال تتجاوز:
• ساعة بعد االستالم ،خالل ساعات العمالل عادية؛
• ستة ساعات بعد استالمها ،عندما ترسل رسالة اإلنذار خارج ساعات العمل العادية ،بما فيذلك أيام االجازة والعطل الرسمية.
عند اإلقرار باالستالم ،يجب على معهد إيسبرا تحديد امكانية توفير الخدمات المطلوبة ومدتها.
بعد اإلقرار باستالم رسالة اإلنذار ،يتعين على المعهد أن يسعى فورا إلى اجراء اتصالها تفي مباشر مع مركز ريمبيك للمساعدة عن بعد ونشره
في الموقع بغية وضع الصيغة النهائية لترتيبات إرسال الخبراء إلى الطرف الذي يطلب المساعدة .يجب على معهد إيسبرا و مركز ريمبيك تأكيد
الترتيب من خالل التوقيع على جدول العمل.
ب) ،7/24فرقة عمل الطوارئ البيئية في البحر الموجهة إلى وزارة البيئة اإليطالية:
يقدم المعهد المساعدة التقنية والعلمية ،بما في ذلك ارسال الموظفين الفنيين على وجه السرعة على موقع العمل ،عند التنشيط من قبل وزارة البيئة
اإليطالية (القسم الثالث من إدارة الموانئ والمالحة البحرية) .وتتمتع الوحدة المخصصة (منطقة الطوارئ في البحر)بقدرات تقنية ومسؤوليات
تتعلق أيضا بإسداء المشورة لوزارة البيئة حول إمكانية استخدام المواد المشتتة لمقاومة تسرب النفط.
فريق الطوارئ في الخدمة يتلقى رسالة تنبيه  /مكالمة هاتفية على رقم الهاتف الجوال +39- 329 2986226أو في لوحة مفاتيح األمن لمعهد
إيسبرا المفتوحة على مدى  24ساعة +39 06 50072883أو 39 06 5018197أو من خالل عنوان البريد اإللكتروني الخاص بحاالت
الطوارئ.emergenzemare@isprambiente.it

كيف
الظروف:
أ) مذكرة التفاهم بين ايسبرا  -ريمبيك
ب) تغطي اتفاقية محددة بين إيسبرا ووزارة البيئة جميع النفقات.
االتصال:
العنوان:
المركز الوطني لألزمات والطوارئ البيئية واألضرار
ايسبرا
فييا فيتاليانو برانكاتي عدد 60
 00144روما
موقع الواب:
http://www.isprambiente.gov.it/

الهاتف:
+39 0650071
لوحة مفاتيح األمن 24 ،ساعة
 +39 06 5018197أو +39 06 50072883
البريد االلكتروني:
emergenzemare@isprambiente.it
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دليل البحر المتوسط للتعاون والمساعدة المتبادلة في التصدي للتلوث البحري
معلومات موجزة عن المؤسسة التالية فيما يتعلق بمسؤولياتها ومشاركاتها ودورها في التصدي لحادثة التلوث البحري؛
والسيما فيما يتعلق بالمساعدة التي يمكن تقديمها عند الطلب.

شبكة البحر األبيض المتوسط لعلوم المحيطات من أجل النظام العالمي لرصد المحيطات
(مونغوس)

من
تقديم موجز:
تم انشاء مونغوس بموجب مذكرة التفاهم سنة  2012كدمج الشبكة التشغيلية لعلوم المحيطات للبحر المتوسط "مون" والنظام العالمي لمراقبة
المحيطات للبحر المتوسط" ميدغوس" لتعزيز األنشطة المتعلقة بإنتاج واستخدام خدمات المحيطات التشغيلية لتعزيز أربعة أهداف رئيسية وهي:
أ) تحسين اللياقة البدنية لغرض .التقدم المستمر للفهم العلمي والتطور التكنولوجي الذي تقوم عليها لخدمات.
ب) وعي أكبر .تعزيز وضوح الخدمات واالعتراف بها مع الوكاالت الحكومية والشركات الخاصة وتشجيع إدماجها على المستويات
الوطنية واإلقليمية واألوروبية والعالمية.
ت) زيادة التعميم .تعزيز قابلية استخدام الخدمات وفائدتها لتنفيذ السياسات واالحتياجات المجتمعية والعلوم.
ث) تحسين القدرات .دعم تخطيط وتنفيذ المبادرات الدولية التي تشمل جغرافيا المحيطات التشغيلية وتشجيع مشاركة بلدان البحر األبيض
المتوسط غير األعضاء في االتحادا ألوروبي في إنتاج الخدمات.
وقع شركاء مون ومركز ريمبيك سنة  2008اتفاق تعاون للتصدي لحاالت الطوارئ في منطقةا لبحر المتوسط بهدف ضمان أقصى قدر من
التنسيق ألعمال وأنشطة مركز ريمبيك ومون فيما يتعلق بالمسائل ذات االهتمام المشترك .تم تجديد االتفاق بالتعاون مع شركاء مونغوس ومركز
ريمبيك سنة .2015
في إطار اتفاق مونغوس ومركز ريمبيك ،تم انشاء مكتب للتصدي للطوارئ تابع للبعثة لدعم مركز ريمبيك في حاالت الطوارئ في البحر.
نوع الحالة :ما بين الحكومي  |الحكومي  |غير حكومي  |دولي  |جهوي  |وطني
يبلغ عدد شركاء مونوغوس  36بلدا من بلدان البحرالمتوسط .يشارك ثالثة من شركاء مونغوس (المركز المتوسكي لليورو حول تغير المناخ
 ،CMCCالمستشار الدولي بشأن األمن المستهدف ،ICTSنظام التنبؤ ومراقبة المحيطات لجزر البليار الساحلية ،SOCIBمعهد توسيع النظم
والتطبيقات ،IASAآ.م & المجموعة المالية العالمية )AM&WFGفي اتفاق مونغوس وريمبيك ويساهم جميع شركاء مونغوس المعنيين بتقديم
المعلومات والمنتوجات.
االلتزامات  /المسؤوليات:
اتفق شركاء مونغوس ومركز ريمبيك على التعاون من أجل األنشطة التالية:
(أ)
(ب)

(ت)
(ث)
(ج)

االستفادة من خبرة األعضاء في األنشطة التي يضطل عبها مركز ريمبيك بانتظام (مثل التدريب وتنظيم حلقات العمل والمؤتمرات
والمساعدة في التخطيط للطوارئ)؛
التعاون في مساعدة الدول الساحلية المتوسطية ،عند الطلب ،في حاالت الطوارئ .على وجه الخصوص ،يزود األعضاء المعنيين
المركز ببيانات التنبؤ بجغرافيا المحيطات والتنبؤات االنجرافية لالنسكابات النفطية في المنطقة المتضررة لكي ينشرها مركز ريمبيك
على وجه السرعة حسب االقتضاء .ويسعى األعضاء إلى تحديد والقيام االتصال بمعاهد جغرافيا المحيطات األخرى ذات الصلة التي
يمكن أن تساعد مركز ريمبيك خالل مرحلة الطوارئ؛
التعاون في وضع مشاريع لمنع التلوث التشغيلي من السفن في منطقة البحر المتوسط .يتيح األعضاء المعنيون بيانات جغرافيا
المحيطات وتطبيقات االنسكاب النفطي (األرصاد الجوية/النمذجة/التنبؤ بالهدم) من أجل تعزيز إمكانية تحديد السفينة الملوثة؛
التعاون في تطوير شبكة مونغوس بهدف تعزيز بيانات التنبؤات الجوية  -جغرافيا المحيطات العالية االستبانة في مناطق البحر
المتوسط حيث التتوفر البيانات في الوقت الراهن؛و
التعاون في تطوير خرائط مخاطر النفط لمنطقة البحر المتوسط .يساهم مركز ريمبيك في تحسين تطوير هذه الخرائط من خالل
معرفته بالتلوث البحري من السفن ،حيثما أمكن ،من خالل توفير بيانات عن الممرات الرئيسية للسفن في المنطقة.
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ماذا
الدور و  /أوالخدمات:
تم انشاء مكتب افتراضي لالستجابة لحاالت الطوارئ تابع لمونغوس ليكون بمثابة هيئة تنسيقية ألعضاء الشبكة من أجل تلقي المعلومات وتقييمها
ونشرها .ويتألف المجلس من مجلس خبراء يعين فيه كل طرف خبيرا واحدا ،ويرأسه مدير المكتب المذكور يتم تعيينه من قبل هيئةالمجلس (حاليا
الدكتور جيوفان يكوبيني).
الموارد (إنوجدت):غير متوفرة
كيف
االجراء:
تصف اإلجراءات التالية الخطوات المتعلقة بطلب الدعم المقدم إلى المكتب االفتراضي لالستجابة لحاالت الطوارئ التابع لمونغوس:
 المرحلة :1يتصل ريمبيك هاتفيا بمدير المكتب باستخدام رقم الهاتف المخصص للغرض ويبلغه أن حالة الطوارئ مستمرة .ويمكنأيضا االتصال بمدير المكتب باستخدام البريد اإللكترونيero-manager@cmcc.it
 المرحلة :2يوفر ريمبيك إلى مدير عن طريق البريد اإللكتروني المعلومات المتعلقة (موقع الحادثة ،وقت الحادثة  )...بصفة استعجالية. المرحلة  :3يق ّر مدير المكتب االفتراضي باستقبال مكالمةالسلط الوطنية
يرسل مركز
الطوارئ (عبر البريد اإللكتروني ،مكالمة هاتفية) .في هذه
تطلب
بطاقة
ريمبيك
المرحلة ،يمكن لمدير المكتب طلب توضيحات بشأن
المساعدة من
المكتب
المعلومات المقدمة .بعد ذلك ،يفعّل مدير المكتب خبراء المكتب
ريمبيك
يرسل مركز
االفتراضي الى
االفتراضي عن طريق البريد اإللكتروني .في هذه الرسالة
ريمبيك
السلط الوطنية
اإللكترونية ،يقترح المدير أيضا أيمن شركاء المكتب الذين
اتصال
ينبغي أن يشاركوا في المكالمة الطارئة على أساس موقع
طوارئ ويبقي
الحادثة وخصائص نظمهم ومنتوجاتهم:
على التواصل
يرسل المكتب
 .1نطاق اتنماذج التنبؤ
مع السلط
بطاقة
االفتراضي
المحليّة
 .2توافر البيانات المساعدة (الرياح ،الموجات ،درجة حرارة
الى ريمبيك
يتصل مركز
سطح البحر)
ريمبيك بمدير
 .3توافر مالحظات القمر االصطناعي حول االنسكابات النفطية
المكتب
يوفر خبراء
المكتب
االفتراضي
المنتوجات
ذات الصلة

ينسق مدير
المكتب
االفتراضي
ويجمع بطاقات
المكتب

خبراء
المكتب
االفتراضي

االفتراضي ويمده
بالمعلومات الهامة

يرسل مدير المكتب
االفتراضي التعليمات
الى خبرائه

يجب على شركاء المكتب االفتراضي المدعوين أن يعترفوا بالمشاركة في أنشطة الدعم في حاالت الطوارئ.
 المرحلة  :4يقرر مدير المكتب ،بالتشاور مع شركاء المكتب ،التفاصيل الفنية الالزمة لتشغيل النماذج وتوفير النتائج: .1التفاصيل الرقمية (مقياس لوحة ،نطاق األرقام التي سيتم إنتاجها  )...على أساس وقت وقوع الحادثة والمكانها.
 .2المعلومات الالزمة لتشغيل النماذج التي قد التتوفر في المرحلة األولى (مدة االنسكاب ،نوع النفط )...؛
 .3تواتر الناتج للتنبؤب االنسكابات النفطية ومدة التنبؤ؛
يرسل مدير المكتب هذه المعلومات (وثيقة فنية) لشركاء المكتب .تحتوي الوثيقة الفنية على وثيقة المعلومات األولية.
مالحظة :يمكن إعادة إصدار الوثيقة الفنية في أي وقت عندما تتاح معلومات جديدة.
 المرحلة :5يبدأ شركاء المكتب المفعّلين،عند هذه النقطة ،عمليات المحاكاة ويشرعون في معالجة بياناتهم (األقمار الصناعية  .)...يتمإرسال النتائج المتاحة للمحاكاة ومنتوجات األقمار الصناعية إلى مدير المكتب حال الحصول عليها.
 المرحلة :6يصدر المكتب االفتراضي أوال بطاقة ،خالل بضع ساعات ،مرفقة بمعلومات جغرافيا المحيطات واألرصاد الجوية فيالمنطقة الفرعية ذات االهتمام باالضافة الى توقعات تسرب النفط.
 المرحلة:7يواصل المكتب االفتراضي متابعة حالة الطوارئ حتى يطلب مركز ريمبيك الدعم ،وإصدار النشرات المحدثة بصفة يومية. المرحلة :8يعد المكتب االفتراضي ،بعد كل مكالمة من ريمبيك ،مذكرة قصيرة حول التحسينات الممكنة لإلجراءات والبروتوكوالتوالدروس المستفادة .والهدف من ذلك هو تحسين اإلجراءات خطوة بخطوة .قد يطلب من مركز ريمبيك والمستخدمين ملء تقرير
التقييم بما في ذلك ردود الفعل من المستخدمين وتقدير المنافع (توقيت ،نوع من المعلومات  )...م نالخدمة.
الظروف:
الخدمات المقدمة بموجب اتفاق التعاون بين ريمبيك ومونغوس مجانية.
االتصال:
مديرالمكتب االفتراضي :جيوفانيكوبيني
اابريد االلكترونيgiovanni.coppini@cmcc.it :
الهاتف الجوال+39-392-3857919 :
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دليل البحر المتوسط للتعاون والمساعدة المتبادلة في التصدي للتلوث البحري
معلومات موجزة عن المؤسسة التالية فيما يتعلق بمسؤولياتها ومشاركاتها ودورها في التصدي لحادثة التلوث البحري؛
والسيما فيما يتعلق بالمساعدة التي يمكن تقديمهاعند الطلب.

مؤسسة االنذار البحري "سيأالرم" (ساف)

من
تقديم موجز:
تتمثل رؤية مؤسسة اإلنذار البحري "سي أالرم" في وضع خطط االستجابة للحياة البرية ذات السواحل وقدرات االستجابة المهنية في جميع أنحاء
العالم .تسعى "سي أالرم" إلى تحقيق رؤيتها من خالل تسهيل وتحفيز التحالفات االستراتيجية بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية
والصناعات النفطية والبحرية من أجل :االستعداد لحالة طوارئ في الحياة البرية الملوثة بالنفط كجزء من أي مخطط طوارئ لالستجابة لالنسكابات
النفطية؛ االستجابة المهني اوالفعالة لحوادث الحياة البرية بالنفط وفقا ألفضل المعايير الدولية.
نوع الحالة:ما بين الحكومي  |الحكومي  |غير حكومي  |دولي  |جهوي  |وطني
"سي أالرم" هي منظمة غير حكومية وغير ربحية تعمل من خالل مكتب في بروكسيل -بلجيكيا .يهدف مجلس إدارتها الدولي إلى تمثيل مصالح
منظمات الحياة البرية  /المحافظة على الطبيعة  /المنظمات البيئية والصناعات البحرية والنفطية والحكومات في وجود نظم فعالة لالستجابة
والتأهب.
تم إنشاء "سي آالرم" بموجب األمر الملكي (/6ش/15.546/س) المسجّل في بلجيكيا كمؤسسة للمصلحة العامة (مؤسسة المصلحة العامة) تحت
رقم.0894-810-152
االلتزامات  /المسؤوليات:
"سي آالرم" هي منظمة غير حكومية صغيرة مع يتكون فريقها من  3أشخاص ويعمل على تحسين التأهب العالمي للحوادث البرية المتضررة
بالنفط واالستجابة لها .لدى موظفي سي آالرم خبرة فريدة من نوعها تشمل تقييم حوادث الحياة البرية والخدمات اإلدارية على مدى ،7/24
والتخطيط للحياة البرية وتطوير التأهب وإدارة شبكة االستجابة والمواءمة ونشر أفضل الممارسات وتصميم وتطوير التدريب والتمارين .اليتعامل
خبراء سي آالرم مع الحيوانات ،ولكن كمستشارين يساعدون على خلق البيئة والظروف الى جميع المخلوقات ،بما فيذلك تعبئة التدريب العملي
على الخبراء ،التي تحتاج إلى إحداث الفرق خالل وقوع الحادثة .لدى سي آالرم اتفاق طويل األمد للتصدي لتسرب النفط (أوسرل) لتوفير خدمات
التصدي ألعضاء أوسرل على مدى  .7/24كما تمثل سي آالرم عضو في وحدة المساعدة المتوسطية.
ماذا
الدور و  /أوالخدمات:
تركز أنشطة سي أالرم على المجاالت التالية:
 تشجيع التعاون (التصدي) بين الخبراء والمنظمات الخبيرة من خالل تشكيل الشبكات وتنظيم الفعاليات وإدارة االجتماعات وانطالقالمشاريع وإدارتها.
 تطوير أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية من خالل االجتماعات والمشاريع البحثية تعزيز ونشر أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية وتنفيذها من خالل وسائل اإلعالم المختلفة وتمثيلها تشجيع ومساعدة وضعو تنفيذ خطط التصدي المتخصصة تطوير وتوفير التدريب لفرق التصدي واالستجابة والمديرين المساعدة في إدارة حوادث الحياة البرية من خالل تقديم المشورة أو التنسيق أو خدمات المعلومات ألصحاب المصلحة المهتمين.خدمات االستجابة :سي آالرم مفتوحة  7/24لخدمات االستجابة .بدون اقتصار ،تشمل هذه األخيرة:
 تقديم المشورة البعيدة عن االستراتيجي اواإلدارة تحديد وتعبئة والتنسيق مع خبير نفط لالستجابة للحياة البرية إجراء تقييم في الموقع لتحديد الثغرات واالحتياجات في أنشطة االستجابة الجارية تقديم المشورة في الموقع بشأن االستراتيجي او اإلدارة ؛تدريب الموظفين؛ إعداد غرفة عمليات. االقيام باالتصاالت مع موارد الصناعة مساعدة (ضمان نجاح) متطلبات الحياة البرية هذه الخدمات متاحة للصناعة والحكومات والمنظمات غير الحكومية .في حال الدعوة ،تنسق سي آالرم مع الهيئات التنسيقية واألفرادالرئيسيينا لذيني عملون في الموقع .يحتوي برنامج سي أالرم على موارد محدودة لدعم وتعبئة فرق االستجابة اآلخرين.
خدمات التأهب:
 الحفاظ على شبكات فرق االستجابة وتوسيعها (أوروبا والعالم) -وضع ونشر المعايير الدولية لالستجابة والتأهب
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 مساعدة الحكومات والمنظمات غيرالحكومية على تطوير الحلول الوطنية لالستجابة والتأهب. تطوير وتوفير التدريب والتمارين المشاركة في التمارين واالجتماعاتالتواصل من األخبار والتطورات
الموارد (إن وجدت):
 تقديم مشورة الخبراء (جنبا إلى جنب مع شركاء الخبراء المعينين) بشأن موقع الحادثة كجزء من وحدة المساعدة المتوسطية لتعزيزقدرة األطراف المتعاقدة على االستجابة لحوادث الحياة البرية المتضررة بالنفط.
 توفر سي أالرم المساعدة عن بعد إذا تم طلب ذلك من قبل مركز ريمبيك بناء على طلب من الطرف المتعاقد وتقديم المشورة الفنيةوأي معلومات أخرى تتعلق بذلك.

كيف
االجراء:
طلب للحصول على المساعدة
بعد تلقي طلب المساعدة من طرف متعاقد ،يتخذ مدير مركز ريمبيك قرارا فيما يتعلق بتفعيل نظام وحدة المساعدة المتوسطية وإنذار "سي آالرم"
عند الضرورة .يجب أن ترسل رسالة التن بيهإ لىسي آالرم عن طريق الهاتف باستخدام أحد أرقام خط الطوارئ أدناه.
سيقوم مركز ريمبيك ،جنبا إلى جنب مع حالة التأهب ،بتوفير أكبر قدر ممكن من البيانات عن الحادثة وعن المساعدة المطلوبة .إذا لزم األمر،
يمكن أيضا إرسال البيانات عن طريق البريد اإللكتروني (انظر البريد اإللكتروني للطوارئ أدناه) .في مثل هذه الحالة ،سيتم إبالغ سي آالرم عن
طريق الهاتف أن البيانات قد تم إرسالها بالبريد اإللكتروني.
تضمن "سي آالرم" مايلي:
 إما أن يقوم موظف بواجباته باستالم المكالمة واإلقرا رفورا بالطلب ،أو أن رسالة تنبيه قد تركت على صندوق الهاتف الخاص بها وسيتم االقرار بها بالوسائل المشار إليها في الرسالة خالل مدة التتجاوز: oساعة بعد االستالم خالل ساعات العمل العادية
 oستة ساعات بعد االستالم عندما ترسل رسالة اإلنذار خارج ساعات العمل العادية ،بما فيذلك أيام العطل الرسمية وغيرها
من أيام االجازات.
عند اإلقرار باالستالم ،تشير "سي آالرم" الى امكانية توفير الخدمات المطلوبة ومتى يتم توفيرها وإعطاء تقدير لمدة الدعم في الموقع اعتمادا
على األولوية النسبية ومواردها المالية .يؤكد ريمبيك اقرار سي آالرم عن طريق البريد اإللكتروني أو عن طريق الفاكس مباشرة بعد االستالم،
وإذا لم يتم اتصال هاتفي مباشر مع ريمبيك ،تسعى سي آالرم إلى االتصال فورا بهدف وضع اللمسات األخيرة لترتيبات إرسال الخبراء إلى
الطرف المتعاقد الذي يطلب المساعدة.
الظروف:
يعمل نظام سي آالرم ،رهنا بالترتيبات المالية الالزمة ،على إتاحة موظفيها لخبراء للمشاركة في بعثات وزارة الزراعة وتقديم المساعدة األخرى
بموجب هذه المذكرة في جميع الحاالت ،بناء على طلب مركز ريمبيك ،إال في حاالت تعيين جميع الموظفين المؤهلين وتكليفهم بواجبات أخرى.
يتم تأكيد تعبئة سي آالرم بتنفيذ أمر عملي حدد التفاصيل الضرورية للبعثة ،بما في ذلك نوعها ومدتها.
يجب أن تتم تعبئة سي آالرم وفقا لتفاصيل وحدة المساعدة المتوسطية بين ريمبيك وسي أالرم (ريمبيك/كونت.)2011/08/
االتصال:
العنوان:
مؤسسة سي أالرم
نهج قبرص عدد  – 7ب10
 1000بروكسيل – بلجيكيا
موقع الواب:
www.sea-alarm.org

الهاتف:
+32(0)22788744
الفاكس:
+32(0)25027438

البريد االلكتروني:
nijkamp@sea-alarm.org / saskia@sea-alarm.org /
pkelway@sea-alarm.org
في حالة الطوارئ فقط ( – )H24يقتصر على االستخدام الرسمي فقط:
خط الطوارئ:
البريد االلكتروني للطوارئ:
األولوية ( +32 (0)49 49 000 12:1جوال هيوغونيجكامب)
مذكور أعاله
األولوية ( +32 (0)49 96 247 72 :2جوال ساسكيا ساشنز)
األولوية ( +32 (0)49 74 103 68 :3جوال بولكيلواي)
األولوية ( +32(0)22788744:1المكتب)

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 541

الملحق الثاني
إجراءات الطوارئ
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الملحق الثاني1 :
نظام اإلبالغ عن التلوث
(بولريب )POLREP -
 .1يستخدم نظام اإلبالغ عن التلوث فيما بين األطراف المتعاقدة في بروتوكول الطوارئ التفاقية برشلونة نفسها وبين
األطراف المتعاقدة والمركز اإلقليمي ،لتبادل المعلومات عند حدوث تلوث في البحر أو عند وقوع تهديد من هذا
القبيل.
 .2وينقسم نظام بولريب إلى ثالثةأجزاء:
التحذير من التلوث :يوفر المعلومات األولية أو يحذر من التلوث أو
 )1الجزء  1أو بولوارن POLWARN
التهديد
(األرقام )5-1
معلومات عن التلوث :يقدم تقرير اتكميليا مفصال باإلضافة الى تقارير
 )2الجزء  2أو بو ٍالنفPOLINF
حول الوضعية
(األرقام )60-40
تسهيالت التصدي للتلوث :يستخدم في طلب المساعدة من قبل
 )3الجزء  3أو بولفاكPOLFAC
األطراف المتعاقدةا ألخرى لتحديد المسائل التشغيلية المتعلقة
(األرقام )99-80
بالمساعدة
.3

.4
.5
.6

تم التقسيم إلى ثالثة أجزاء لغرض تحديد الهوية فقط .ولهذا السبب اليتم استخدام األرقام المتتالية .يمكن هذا للمتلقي
من التعرف على األجزاء بالنظر في األرقام سواء كان يشتغل عن الجزءاألول (،)1-5الجزءالثاني ()40-60
أوالجزء الثالث ( .)80-99التستبعد طريقة التقسيم هذه بأي شكل من األشكال استخدام جميع األرقام فيتقرير كامأل
واالستخدام المنفصل ألرقام مفردة من كل جزء أو استخدام أرقام مفردة من أجزاء مختلفة ومختلطة في تقرير
واحد.
يمثل الجزء الثاني النتيجة المنطقية للجزء األول .بعد إرسال الجزء األول ،يمكن للطرف المعني إبالغ األطراف
األخرى بتقييمه لطبيعة الحادثة وامتداده اباستخدام األرقام المناسبة من الجزء الثاني.
يتعلق الجزء الثالث بطلب المساعدة والمسائل المتعلقة بها.
ترد أدناه قائمة موجزة لنظام اإلبالغ عن التلوث "بولريب".
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الجزء التمهيدي

الجزء I
بولوارن

الجزء II
لو ٍالنف

الجزء III
بولفاك

من
العنوان
مجموعة التواريخ واألوقات
تحديد الهوية
الرقم التسلسلي
1
2
3
4
5

التاريخ و الوقت
الوضعية
الحادثة
التدفق
اإلقرار

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53-59
60

التاريخ و الوقت
الوضعية
خصائص التلوث
مصدر التلوث وسببه
اتجاه الرياح والسرعتها
الوضع الحالي والممتد
حالة البحر والرؤية
االنجراف من التلوث
التوقعات
هوية المراقب والسفينة المعنية
القرارات المتخذة
صور أو عينات
االبالغ عن أسماء الدول األخرى
معلومات اضافية
اإلقرار

80
81
82
83
84
85
86
87
88-98
99

التاريخ و الوقت
طلب للحصول على المساعدة
الكلفة
ترتيبات ما قبل التسليم
المساعدة الموجّهة إلى أين وكيف
طلب الدول األخرى
تغيير القيادة
تبادل المعلومات
معلومات اضافية
اإلقرار

الى
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شرح رسالة بولريب

الجزء التمهيدي:
محتويات

مالحظات
ينبغي أن يبدأ كل تقرير بإشارة إلى السلطة الوطنية المختصة للبلد المريل والمرسل إليه ،مثال:

العنوان

د.ت.ج.
(مجموعة التواريخ
واألوقات)

تحديد الهوية

من:
الى :

ايطاليا
اليونان
ريمبيك

(يشير إلى البلد المرسلللتقرير)
(يشير إلى البلد المرسل إليه) أو
(يشير إلى ارسال الرسالة إلى المركز اإلقليمي)

اليوم يليه الوقت (بالساعة والدقيقة) الذي تمت فيه صياغة الرسالة .دائما ترفق مجموعة تتكون من 6أرقامتتبع
مؤشر الشهر .يجب ذكر الوقت إما بتوقيت جرينتش ،على سبيل المثال092015Z .جوان (أي التاسع من
الشهر المعني على الساعة  20:15بتوقيت جرينتش) أو بالتوقيت المحلي ،على سبيل المثال092115LT .
جوان.
تشير "بول  "...إلى أن التقرير قد يتناول جميع جوانب التلوث (مثل النفط وغيره من المواد الضارة).
تشير " ....ريب" إلى أن هذا التقرير عن حادث التلوث يمكن أن تحتوي على  3أجزاء رئيسية:
• الجزء األول (بولوارن) هو إشعار أولي (معلومات أولية أو تحذير) عن إصابة أو وجود البقع النفطية
أو المواد الضارة .يرقم هذا الجزء من التقرير من  1إلى .5
بوالنف) هو تقرير تكميلي مفصل للجزء األول .يرقم هذا الجزء من التقرير من 40
• الجزء الثاني ( ٍ
إلى .60
• الجزء الثالث (بولفاك) هو طلبات المساعدة من األطراف المتعاقدة األخرى ،فضال عن تحديد المسائل
التشغيلية المتعلقة بالمساعدة .يرقم هذا الجزء من التقرير من  80إلى ( 99انظر الملحق .)6
تشير اتفاقية برشلونة إلى أن طريقة ارسال الرسالة تكون في إطار بروتوكول الطوارئ التفاقية برشلونة.
يمكن ادراج األجزاء األولى والثانية والثالثة معا في تقرير واحد أو على حدى .عالوة على ذلك ،يمكن ادماجرقم
مفرد من كل جزء على حدى أو أن تكون مقترنة بأرقام من الجزأين اآلخرين.
ال يتم ادراجاألرقامالتي ال تحتوي على نص إضافي في بولريب.
عندما يستعمل الجزء األول كتحذير من تهديد خطير ،ينبغي أن يعنون التلكس بكلمة األولوية المرورية
"عاجل".
ينبغي أن تعترف السلطة الوطنية المختصة في البلد لمتلقيللرسالة بجميع بيانات االقرار ببولريب ( 5أو  60أو
 )99في أقرب وقت ممكن.
ينبغي إنهاء بولريب بواسطة تلكس من الدولة المقدمة للتقرير مما يشير إلى عدم توقع أي اتصاالت تشغيلية
بشأن تلك الحادثة.

محتويات

مالحظات

الرقم التسلسلي

تجب امكانية تحديد كل بولريب ويجب أن يكون الشخص المتحصل عليها قادرا على التحقق من ورود جميع
التقارير عن هذه الحادثة .يتم ذلك عن طريق استخدام معرفات األمة التي تتبعها األطراف المتعاقدة في
بروتوكول الطوارئ التفاقية برشلونة على النحو التالي:
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لبنان
ليبيا
مالطا
موناكز
المغرب
سلوفينيا
اسبانيا
سوريا
تونس
تركيا

ALB
ألبانيا
DZA
الجزائر
البوسنة والهرسك BIH
CRT
كرواتيا
CYP
قبرص
EGY
مصر
االتحاد األوروبي EU
FRA
فرنسا
GRC
اليونان
ISR
اسرائيل
ITA
ايطاليا
ريمبيك
المركز اإلقليمي للتصدي لحاالت التلوث البحري في البحر المتوسط
ينبغي أن تتبع هوية الدولة بالحاوية واسم السفينة أو أي تركيب آخر متورط في الحادثة وحاوية أخرى يليها
رقم التقرير الفعلي المتعلق بهذه الحادثة.
 /ITAبولوكس  :1 /يشير إلى التقرير األولل المرسل من إسرائيل بشأن حادثة "م.ت بولوكس".
 /ITAبولوكس  :2 /تشير إلى التقرير الثاني عن الحادثة نفسها وفقا النظام الموصوف.
يظهر بولريب اآلخر واألخير على النحو التالي / ISR :بولوكس  5 /نهائي ،ويشير الى التقرير الخامس
واألخير من إسرائيل بشأن حادثة "م.ت بولوكس".
عند الرد على بولريب ،يتم استخدام الرقم التسلسلي المستخدم من قبل الدولة المرسلة كمرجع في الجواب .ومع
ذلك ،ليس من الضروري أن تلتزم البلدان بنظام بولريب في االستجابة.
LBN
LBY
MLT
MON
MAR
SLO
ESP
SYR
TUN
TUR
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الجزءاألول (بولوارن)
محتويات

 1التاريخ والوقت

 2الوضعية
 3الحادثة

 4التدفق
 5االقرار

مالحظات
اليوم والوقت الذي وقعت فيه الحادثة أو ،إذا كان سبب التلوث غير معروف ،ينبغي أن يذكر وقت
المالحظة في  6أرقام .يجب أن يذكر الوقت بتوقيت جرينتش ،مثال(091900z ،أي التاسع من الشهر
المحدد على الساعة  19:00بتوقيت جرينتش) أو بالتوقيت المحلي على سبيل المثال(091900lt ،أي
 9من الشهر المحددعلى الساعة  19:00بالتوقيت المحلي)
يشير إلى الموضع الرئيسي للحادثة في خط العرض وخط الطول بالدرجات والدقائق ،وقد يعطي،
باإلضافة إلى ذلك ،المحمل والمسافة من موقع يعرفه المتلقّي.
يجب ذكر طبيعة الحادثة  ،مثل النفخ ،تدحرج برميل النفط ،تصادم برميل النفط ،بقع نفطية ،الخ.
طبيعة التلوث ،مثل النفط الخام ،الكلورين ،دينيترول ،فينول ،الخ ،فضال عن الكمية اإلجمالية ألطنان
من التدفق و  /أو معدل التدفق ،باإلضافة الى مخاطر مزيد التدفق من الخارج .في حال عدم وجود تلوث
ولكن وجود تهديد به ،يجب أن تذكر عبارة "ليس بعد" تليها المادة ،مثال ،ال يوجد زيت الوقود بعد.
عندما يستخدم هذا الرقم ،ينبغي أن تعترف السلطة الوطنية المختصة بالتلكس في أقرب وقت ممكن.
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الجزءالثاني (بو اال نف)
محتويات
 40التاريخ والوقت
 41الوضعيةو /أو الحد من التلوثعلى
سطح  /في البحر

OF POLLUTION
 42خصائص التلوث

 43المصادر وسبب التلوث

 44اتجاه الرياح وسرعتها
 45االتجاه الحالي والسرعة و  /أو المدى
 46حالة البحر والرؤية
 47االنجراف من التلوث
 48توقع التأثير المالئم للتلوث والمناطق
المتضررة

هوية المراقب  /هوية المرسل
49
للسفن المعنية
 50التدابير المتخذة
 51صور أو عينات
 52أسماء الدول والمنظمات األخرى التي
تم إبالغها
53 - 59
60

وصل استالم

مالحظات
يتعلق رقم  40بالحالة المبينة في األرقاممن  41إلى  60إذا اختلفت عن الرقم .1
يشير إلى الموضع الرئيسي للتلوث في خطوط الطول والعرض بالدرجات والدقائق ويمكن
أن يعطي باإلضافة إلى ذلك مسافة وتحمل بعض المعالم البارزة المعروفة لدى المتلقي إذا
لم يرد في الرقم  .2تقدير كمية التلوث (مثل حجم المناطق الملوثة  ،عدد أطنان النفط
المتسرب إذا لم يرد في الرقم  ،4أو عدد الحاويات والبرامياللمفقودة) .يشير إلى طول
وعرض البقعة المعطاة باألميال البحرية إذا لم يرد ذكرها في الرقم .2
يبين نوع من التلوث ،مثال ،نوع من الزيت مع اللزوجة و نقطة الصّب.
(المواد الكيميائية المعلبة أو السائبة ،مياه الصرف الصحي .بالنسبة للمواد
الكيميائية،يتم اسنادالتسمية الصحيحة أو رقم األمم المتحدة إذا كان معروفا .باالضافة
الىوصفالمظهر ،مثل السائل ،الصلب العائم ،النفط السائل ،الحمأة شبه السائل ،كتل تاري،
النفط المجاور ،تغير لون البحر ،بخار مرئي .ينبغي تدوين أي عالمات على البراميل
والحاوياتوغيرها).
مثال ،من سفينة أو غيرها من وسائل النقل البحرية .إذا كان سفينة ،يمكن أن يكون التلوث
نتيجة لتصريف متعمد أو إصابة .وإذا كان هذا األخير هو السبب ،يتم تقديم وصف موجز.
وحيثما أمكن ،يتم توفير :نوع السفينة ،االسم ،األسماء السابقة ،العلم ،سنة البناء ،عدد
المنظمة البحرية الدولية  ،نوع الهيكل ،إجمالي سعة الحمولة ،عدد البراميل ،المالك،
المدير ،نادي  ، P&Iالكمية ،الرحلة ،مالك البضائع ،الضرر ،معلومات أخرى مثل اسم،
نوع ،حجم ،عالمة النداء ،الجنسية وميناء تسجيل السفينة الملوثة .إذا كانت السفينة تسير
في طريقها ،يرجى إعطاء المسار والسرعة والمقصد.
يشير إلى اتجاه الرياح وسرعتهابالدرجة والدقائق .يشير االتجاه دائما من اتجاههبوب
الرياح.
يشير إلى اتجاه التيارات والسرعة بالدرجات والدقائق .يشير هذا االتجاه دائما إلى االتجاه
التدفق الحالي.
تشير حالة البحر إلى ارتفاع الموجة باألمتار .تقاس الرؤية بالميل البحري.
يشير إلى مسار االنجراف وسرعة التلوث في درجة وعقدة وأعشار العقد( .في حالة تلوث
الهواء (سحابة غازية) سرعة االنجراف المشار إليها بالدقائق).
مثال ،الوصول على الشاطئ مع توقيت المقدر .نتائج النماذج الرياضية.

يشير إلى هوية المبلغ عن الحادثة .وجوب توفير سفينة ،اسم ،ميناء ،العلم وعالمة النداء.
يمكن أيضا االشارة إلى السفن الكعنية تحت هذا البند باالسم والميناء واألصل والعلم
وعالمة النداء ،خاصة في حال عدم تمكانية التعرف على الملوث ويعتبر االنسكاب من
أصل حديث.
أي إجراء يتخذ من أجل التصدي للتلوث.
يشير إلى اتخاذ صور أو عينات من التلوث .ينبغي اسناد رقم التلكس لسلطة أخذ العينات.
اضافة أي معلومات أخرى متعلقة بالغرض (مثل نتائج تحليل العينات أو التصوير
الفوتوغرافي ،نتائج تفتيش المساحين ،بيانات موظفي السفينة ،اٍلخ)
عند استخدام هذا الرقم ،ينبغي أن تعترف السلطة الوطنية المختصة بالتلكس في أقرب وقت
ممكن.

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 548

الجزءالثالث (بولفاك)
محتويات

مالحظات

 80التاريخ والوقت

يرتبط الرقم  80بالحالة الموصوفة أدناه ،إذا كانت تختلف عن الرقمين  1و  /أو .40
نوع ومقدار المساعدة المطلوبة في شكل:
 -معدات محددة

 81طلب الحصول على المساعدة

 معدات محددة مع الموظفين المدربين -فرق عمل كاملة

 الموظفين ذوي الخبرة الخاصة مع بيان البلد المطلوب.متطلبات المعلومات المتعلقة بالتكاليف إلى البلد الذي يطلب المساعدة.
 82التكلفة
 83الترتيبات المسبقة لتسليم المعلومات المتعلقة بالخالص الجمركي والوصول إلى المياه اإلقليمية وغيرها في البلد الطالب
للمساعدة.
المساعدة
المعلومات المتعلقة بتسليم المساعدة ،على سبيل المثال .في البحر مع معلومات عن الترددات
 84إلى أين ينبغي تقديم المساعدة
التي سيتم استخدامها ،وعالمة النداء واسم القائد األعلى على المشهد في البلد الطالب ،أو السلطات
وكيف
البرية مع أرقام الهاتف والتلكس والفاكس وأشخاص االتصال.
 85أسماء الدول والمنظمات يتم تعبئتها فقط إذا لم يشملها الرقم ،81مثال ،إذا ما احتاجت دول أخرى إلى مزيد من المساعدة
الحقا.
األخرى
عندما يتحرك جزء كبير من التلوث النفطي أو التهديد الخطير للتلوث النفطي أو انتقل إلى منطقة
 86تغيير القيادة
طرف متعاقد آخر ،فإن بلد القيادة العليا للعملية قد يطلب من البلد اآلخر تولي القيادة.
عندما يتم التوصل إلى اتفاق متبادل بين طرفين بشأن تغيير القيادة العليا ،يتعين على البلد
 87تبادل المعلومات
الناقلللقيادة العليا أن يقدم تقريرا عن جميع المعلومات المتعلقة بالعملية إلى البلد المتوليللقيادة.
معلومات اضافية ألي متطلبات أو تعليمات أخرى ذات صلة.
88 - 98
عندما يستخدم هذا الرقم ،ينبغي أن تعترف السلطة الوطنية المختصة بالتلكس في أقرب وقت
 99االقرار
ممكن.
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بولريب

المثال رقم 1

التقريرالكامل (الجزءاألول والثاني والثالث)
العنوان
مجموعة التواريخ واألوقات
الهوية
الرقم التسلسلي
 1التاريخ والوقت
 2الوضعية
 3الحادثة
 4التدفق
 41موقف و  /أو مدى التلوث على سطح  /في
البحر
 42خصائص التلوث
 43مصدر التلوث وسببه

 44اتجاه الرياح والسرعة
 45االتجاه الحالي والسرعة و  /أو المد والجزر
 46دولة البحر والرؤية
 47االنجراف من التلوث
 48توقعات التأثير المحتمل للتلوث والمناطق
المتضررة
 49هوية المراقب  /المراسل.
هوية السفن المعنية
 50االجراءات المتخذة
51
52
53
81

صور أو عينات
االبالغ عن أسماء الدول والمنظمات األخرى
معلومات اضافية
طلب للحصول على المساعدة

 82التكلفة
 83الترتيبات المسبقة لتقديم المساعدة
 84وجهة تقديم المساعدة وكيفيتها
 99االقرار

ايطاليا
من :
فرنسا /ريمبيك
الى:
 181100zجوان
اتفاقية برشلونة وبولريب
 /ITAبولوكس 2 /
( / ITAبولوكس  1 /لريمبيك)
181000z 1
4331'N - 0954'E 2
 3تصادم البراميل النفطية
 4النفط الخام ،يقدر بـ  3000طن
 41تشكيل بقعة نفطية تق ّدر بـ 0.5ميل بحري إلى الجنوب الشرقي.
يصل عرضها إلى  0.3ميل بحري.
 42نفط فنزويال الخام .اللزوجة  3،780في  37،8درجة مئوية.
لزج.
 43الناقلة اإليطالية بولوكس من جنوة 22،000 ،غ.ر.ت ،عالمة
النداء ،xxxفي تصادم مع الناقلة الفرنسية الكبرى كاستور من
مرسيليا 30،000 ،غ.ر.ت ،عالمة النداء  .yyyبرميالنتالفان في
بولوكس .ال ضرر في كاستور.
44
45
46
47
48

 90 - 10ميل بحري
 3،180 - 0عقدة
ارتفاع الموجة 102متر بالميل البحري.
135 – 0.5عقدة.
يمكن الصوصل الى كورسيكا ،فرنسا ،في الـ 21من هذا الشهر.

 49كاستور ،يشير اليها الرقم .43
 3 50سفن إيطالية مكافحة للتلوث مع قدرة رافعة ميكانيكية عالية في
طريقها إلى المنطقة.
 51أخذت عينات من النفط .تيليكس123456 XYZ ITA
 52ريمبيك
 53يتم تفعيل خطة الطوارئ الوطنية.
 81يطلب من فرنسا ارسال طائرة مراقبة واحدة مجهزة لالستشعار
عن بعد.
 82يطلب من فرنسا الحصول على معدل تكلفة تقريبي في اليوم حول
المساعدة المقدمة.
 83يسمح للطائرات الفرنسية بدخول المجال الجوى االيطالى لمراقبة
التسرب والهبوط فى المطارات االيطالية للعمليات
اللوجستيةوإعالم القائد العام بذلك.
 84موعد 4315'N - 0950'E
تقرير عن قنوات الموجات المترية  16و .67
القائد العامروسي في م.ف .سان ماركو،عالمة النداء .xxx
 85االقرار
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نظام اإلبالغ عن الحوادث
المثال عدد 2
تقرير مختصر( أرقام أحادية من الجزء الثالث)
العنوان

من :فرنسا
إلى :إيطاليا

التاريخ و الوقت و الفريق

 182230zجوان

التعريف

اتفاقية برشلونةلنظام اإلبالغ عن الحوادث

المعرف الوحيد

 ITA/POLLUX/2تشير إلى

 80التاريخ و الوقت

80

182020z

 82التكلفة

82

ستكونالتكلفةاإلجماليةلكليومتقريبا....

 84إلى أي جهة ينبغي تقديم المساعدة و كيف؟

اتفاقية برشلونةلنظام اإلبالغ عن الحوادث
84
ITA/POLLUX/2ستكون كاآلتي190700z :

نظام اإلبالغ عن الحوادث
المثال عدد 3
تقرير حول التمارين
العنوان
التاريخ و الوقت و الفريق

من :إيطاليا
إلى :كرواتيا
 210940zجوان  -عاجل
التمرين

التعريف

اتفاقية برشلونة لنظام اإلبالغ عن الحوادث

المعرف الوحيد

ITA/xxx/1

1التاريخ و الوقت

1

 2الموقع
 3الحادث
 4التدفق
 5التعرف

44°50’N – 13°02’E 2
 3اصطدام ناقلة
 4لم يصبح نفطا خاما بعد
5التعرف

210830 Z
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الملحق 2.II
نموذج قياسي فارغ لنظام االبالغ عن الحوادث
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الجزءالتمهيدي
األصل:
العنوان
الوجهة:
الفريق اليوم الوقت
التعرف

الجزء األول (إنذار التلوث)
 1التاريخوالوقت
 2الموقع
 3الحادث

 4التدفق

 5استلم
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الجزءالثاني (إنذار التلوث)
40

التاريخ و الوقت

41

الموقع و  /أو مدى التلوث في البحر /فوق البحر أو في
أعماقه

42

خصائص التلوث

43

مصادر التلوث وأسبابه

44

اتجاها لرياح وسرعتها

45

االتجاه الحالي والسرعة و  /أوالمد

46

حالة البحر والرؤية

47

انجراف التلوث

48

توقع التأثير المحتمل للتلوث والمناطق المتضررة

49

هوية المراقب  /هوية المبلغ و السفن في عرض البحر

50

اإلجراءات المتخذة

51

الصور أو العينات

52

أسماء الدول والمنظمات األخرى التي تمإ بالغها

59-53

ادخار ألي معلومات أخرى ذات صلة

60

استلم
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الجزء الثالث (مرافق التلوث)
المحتويات
 80التاريخ و الوقت
المساعدة طلب
81
 82التكلفة
 83الترتيبات المسبقة
لتقديم المساعدة
 84إلى أين ينبغي تقديم
المساعدة وكيف
 85أسماء الدول
والمنظمات األخرى
 86تغيير القيادة
87تبادل المعلومات
89- 88
 99التعرف

المالحظات
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الملحق3 –2

االستمارة النموذجية لطلبات خبراء وحدة المساعدة الخاصة بالبحر األبيض المتوسط
المرجع
اسم الحادث
الموقع
التاريخ /الوقت
UTC
توجه هذه االستمارةإلى رئيس مكتب المركز المتوسطي اإلقليمي لالستجابة لحاالت الطوارئ للتلوث البحري العرضي
البريد اإللكترونيemergency@rempec.org:
رقم الفاكس+356 21 33 99 51:
يجب إرسال إشعار أوال عن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف قبل إرسال فاكس،
رقم الطوارئ+356 79 505 011 :
تم ملئ هذه االستمارة من قبل :
االسم
التاريخ
تفاصيل االتصال بالسلطة التي تطلب المساعدة:
اسم السلطة والعنوان الكامل:
اسم الشخص المسؤول:
الوظيفة:
هاتف المكتب:
الهاتف المحمول المتاح على مدار الساعة
عنوان البريداإللكتروني:
جهات االتصال:
السلطة التي يجب على الخبراء االتصال بها عند الوصول (إذا كانت مختلفة عن السلطة التي تطلب المساعدة) (إذا كانت
مختلفة)
اسم السلطة والعنوان الكامل:
اسم الشخص المسؤول:
الوظيفة
هاتف المكتب:
الهاتف المحمول المتاح على مدار الساعة
عنوان البريداإللكتروني:
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السلطة  /السلطات التي يجب على الخبراء اإلبالغ عنها خالل مهمتهم (إن كانت مختلفة)
اسم السلطة والعنوانالكامل:
اسم الشخص المسؤول:
الو ظيفة:
هاتف المكتب:
الهاتف المحمول المتاح على مدار الساعة
عنوان البريداإللكتروني:
السلطةالمسؤولةعنتنظيموإدارةاالستجابة (إنكانتمختلفة):
اسم السلطة والعنوان الكامل:
اسم الشخص المسؤول:
الوظيفة:
هاتف المكتب:
الهاتف المحمول المتاح على مدار الساعة
عنوان البريداإللكتروني:
نوع المساعدة المطلوبة من الخبراء( :ضع عالمة على المربعات المناسبة)
المساعدة عن بعد
المساعدة في الموقع
مجاالت الخبرة المطلوبة (الدور االستشاري فقط) (ضع عالمة على المربعات المناسبة)
االستجابة للتلوث بالنفط

االستجابة للتلوث بالمواد
الضارة

إدارةا ألزمات وتنظيم التدخل:
 تحليل وتقييم والتنبؤ بسلوك البقعة النفطية،ومصيرها وحركتها تخطيط االستجابة والخدمات اللوجستية استراتيجية االستجابة  /الخيارات التكتيكية واالختياراستخدام األساليب والتقنيات في البحر:
 االحتواء  /االنتعاش استخدام الموادالمشتتة وغيرها من المنتجات العالجيةتقنيات وأساليب تنظيف الشاطئ
استجابة الحيوانات البرية المهدرة بالنفط
 معالجة النفايات والتخلص منها الوثائق المالية ومطالب االتعويضإدارة األزمات وتنظيم التدخل
تحليل وتقييم والتنبؤ مصير وسلوك السحب الغاز،
العوامات
المواد المذيبة
الغطاسون
استعادة الطرود في البحر
االستجابة للمواد الكيميائية المسكوبة تبعا لسلوكها:
 حماية الموظفين السمية المائية وإعادة التأهيل الدورة الجيوكيميائية البيولوجيةالتطهير
استجابة الحيوانات البرية المهدرة بالنفط
معالجة النفايات والتخلصمنها
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إذاكانت المساعدة مطلوبة على الموقع:
التدابيرالتي اتخذتها الدولة الطالبة للمساعدة لتيسير مهمة الخبير.
إجراءات الهجرة والوصول ،فضالعن اإلجراءات الجمركية،والسيما معدات تجهيزالبيانات ومايتصل بها من وثائق
أومعلومات محوسبة
اإلقامة (بما في ذلك الموقع) ووجبات اإلفطاروالنقل (يجب توفيرالغذاء لفريقاالستجابة)
توفير مساحة عمل كافية للخبير (الخبراء)
الوصول إلى وسائل االتصال
الموقع الواجب تقديم المساعدة به
موقع أقرب مطار
تكاليف المساعدة
تشمل التكاليف األولية التي يغطيها المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري :تذاكر الطيران وبدل
اإلقامة اليومي والرسوم الممكنة المنظمة مسبقا (يحتفظ مركز ريمبيك بالحق ،وفقا للنظم القانونية المعمول بها ،في طلب
التعويض عن النفقات المتكبدة).

توقيع السلطة المخول لها التاريخ

اسم ووظيفة السلطة الطالبة المعتمدة
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الملحق
النموذج القياسي الميداني لطلب خبراء ماو
(يتم تعمير االستمارة من قبل الخبير التقني لهيكل القيادة الميدانية)
تم ملئ هذه االستمارة من قبل:
االسم( :خبير تقني)
تاريخ:
نوع المساعدة المطلوبة من الخبراء( :ضع عالمة بالمربعات المناسبة)
المساعدة عن بعد
المساعدة في الموقع
مجاالت الخبرة المطلوبة (الدور االستشار يفقط) (ضع عالمة بالمربعات المناسبة)

االستجابة للتلوث بالنفط

االستجابة للتلوث بالمواد
الضارة

إدارة األزمات وتنظيم التدخل:
 تحليل وتقييم والتنبؤ بسلوك البقعة النفطية ،ومصيرها وحركتها تخطيط االستجابة والخدمات اللوجستية استراتيجية االستجابة  /الخيارات التكتيكية و االختياراستخدام األساليب والتقنيات في البحر:
 االحتواء  /االنتعاش استخدام المواد المشتتة وغيرها من المنتجات العالجيةتقنيات تنظيف الشاطئ وأساليب
استجابة الحيوانات البرية المهدرة بالنفط
 معالجة النفايات والتخلص منها الوثائق المالية ومطالبات التعويضإدارةاألزماتوتنظيمالتدخل
التحليل والتقييم والتنبؤ بمصير وسلوك السحب الغازية
العوامات
المواد المذيبة
الغطاسون
استعادة الطرود في البحر
االستجابة للمواد الكيميائية المنسوبة تبعا لسلوكها:
 حماية الموظفين السمية المائية وإعادة التأهيل الدورة الجيوكيميائية البيولوجيةالتطهير
استجابة الحيوانات البرية المهدرة بالنفط
معالجة النفايات والتخلص منها

مصادق عليها من قبل القائد الموجود بالموقع
إمضاء القائد الموجود بالموقع التاريخ
اسم القائد الموجود بالموقع
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الملحق4 – 2
استمارة نموذجية لطلب المعدات والمنتجات والعاملين المختصين
المرجع
اسم الحادث
الموقع
التاريخ /الوقت
UTC
توجه الى:
أ-مباشرة إلى الطرف (األطراف) المتعاقد مع بروتوكول الوقاية والطوارئ؛ أو،
ب -من خالل مركز ريمبيك إلى الطرف (األطراف) المتعاقد أو آليات المساعدة األخرى؛ أو،
ج -لمزوديالموارداألخرى.
تم نسخه الemergency@rempec.org :
من السلطة المرخص لها و المتقدمة بطلب المساعدة
االسم و الموقع
التاريخ
اتصاالت السلطة التي تطلب المساعدة
اسم السلطة والعنوان الكامل:
اسم الشخص المسئول:
الوظيفة:
هاتف المكتب:
الهاتف المحمول المتاح على مدار الساعة
عنوان البريد اإللكتروني:
السلطة المسئولة عن استقبال  /عودة المعدات  /المنتجات المقدمة
اسم السلطة والعنوان الكامل:
اسم الشخص المسئول:
الوظيفة:
هاتف المكتب:
الهاتف المحمول المتاح على مدار الساعة
عنوان البريد اإللكتروني:
السلطة المسئولة عن استقبال  /عودة المعدات  /المنتجات

المقدمة1

اسم السلطة والعنوان الكامل:
اسم الشخص المسئول:
الوظيفة:
هاتف المكتب:
الهاتف المحمول المتاح على مدار الساعة
عنوان البريد اإللكتروني:
 1المسئول عن المعدات منذ وصولها إلى البلد ونقل إلى الموقع و إرجاعها
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الموقع الذي يجب أن ترسل إليه المعدات
(بما في ذلك اسم وموقع أقرب مطار  /ميناء ،حسب االقتضاء)
المعدات والمنتجات المطلوبة(ضع عالمة بالمربعات المناسبة)
نوع وكمية المعدات والمنتجات المطلوبة (بأكبر قدر ممكن من الدقة).
أنابيب قابلة للنفخ
النوع

المواصفات (مثل أنواع
االتصال)

الكمية المطلوبة

المالحظات

أنابيب قابلة للنفخ
أنابيب صابورةالمياه
الصابورة البحرية
صابورة الميناء
أنابيب النار
أنابيب أخرى
منفاخ
الماصة
النوع
أوراق أو منصات
اللفات

الكميةالمطلوبة

المالحظات

الوسادات
األنابيب
المماسح
الكتل الكارهة للماء
الكتل السائبة السائلة
أنواع اخرى
المكشطة
النوع
قرص أوليوفيليك
ممسحة أوليوفيليك
مجفف أوليوفيليك
فرشاة أوليوفيليك
حزام أوليوفيليك
فراغ  /شفط غي رأولوفيلي
هدار غير أوليوفيلي
حزام غير أوليوفيلي
اسطوانات غير أولوفيلي
أنواع اخرى

الكمية المطلوبة

المالحظات
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المضخة
النوع
مضخة واحدة
مضخة بحقن المياه
نظام ضخ تحت الماء
مضخة نقل البضائع
أنواع اخرى

المالحظات

الكمية المطلوبة

التخزين
النوع
وحدات التخزين العائمة (الصهاريج)

المالحظات

الكمية المطلوبة

)2أستم ( الجمعية األمريكية الختبار المواد)،النوعالعالمي ،1النوعالعالمي ،2البحرية األمريكية(،
وحدات التخزين العائمة (البارجة)
حقيبة كبيرة علىا لبارجة
فتحا لحاويات القابلة للطي مع إطار
داعم
انتعاشة الشواطئ بخزانات الوسائد
أنواع أخرى
عناصرالتشتت  /المعالجةالبيولوجية
النوع
المشتتات التقليدية (الجيل
الثاني)
مشتقات التركيز
(الجياللثالث)
عوامل المعالجة البيولوجية
أنواع أخرى

المواصفات

الكمية المطلوبة

المالحظات

نظم الرش المشتتة
النوع
أنظمة الرش الثابتة لطائرات
الهليكوبتر
دلو الرش المستقل
نظام الرش التقليدي المشتت للقارب
نظم رش المشتتات التقليدية
نظم لرش المركزة مخففة مسبقا في
مياه البحر
نظم رش المشتتات النظيفة
وحدات محمولة لالستخدام الفردي
أنواع اخرى

الكمية المطلوبة

المالحظات
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الرشاش من النوع المحمول
النوع
طائرات رش المحاصيل
الطائرات الرش متعددة
المحركات
طائرات الرش POD
Spraying Aircraft
نظام الرش الذاتي الكبير
أنواع اخرى

المواصفات

الكمية المطلوبة

المالحظات

السفينة
النوع
سفينة االستجابة
سفينة اإلنقاذ
زورق قطر
قارب مطاطي
Egmopol
سفينة متعددة األغراض
سفينة اإلمداد البحري
أنواع أخرى

المالحظات

الكمية المطلوبة

الطائرات
النوع

المواصفات

الكمية المطلوبة

المالحظات

معدات الحمايةالشخصية
النوع
مالبس واقية
الجهاز التنفسي
معدات الغوص
المتخصصة
أنواع اخرى
معدات أخرى
النوع
أجهزة الغمر لتحديد الموقع
جهاز االسترداد تحت
سطح البحر
جهاز التطبيق المشتت
تحت سطح البحر
كبسوالت التغطية الجيدة
أنواع اخرى

المواصفات

الكمية المطلوبة

المالحظات

المواصفات

الكمية المطلوبة

المالحظات

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 563

موظفون مختصون
النوع
الخبراء

المهام
المشرفون
رئيس الفريق
على منسق المشهد
فريق تدخل

مجال االختصاصات
اإلنقاذ
الغوص
مهندس بحري
الصحة والسالمة
المواد الكيميائية
مكافحة الحرائق
مجاالالختصاصات
تنظيف الشاطئ
المواد الكيميائية
مكافحة الحرائق

الكمية المطلوبة

المالحظات

التدابير التي تتخذها الدولة الطالبة للمساعدة لتسهيل نقل المعدات واستخدامها
تيسير اإلجراءات الجمركية (التخليص الجمركي الفوري لجميع المعدات القادمة ،وعند االقتضاء ،اإلذن باستخدامها؛
وينبغي قبول المعدات بصفة مؤقة ،كما ينبغي قبول المنتجات وإعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب)
إجراءات الهجرة والوصول ،فضال عن اإلجراءات الجمركية (التخليص الجمركي) للموظفين المختصين والموظفين
الضروريين لتشغيل المعدات
توريد كلما هو مطلوب للتشغيل الصحيح للمعدات وصيانتها
بالنسبة إلى طلبات السفن :التأكد من منح السفن جميع التراخيص الالزمة (مثل تفويض التنقل)
طلبات الطائرات :التأكد من أن الطائرات تملك رخصة تخول لها الطيران في المجال الجوي الوطني .يجب تقديم خطة
طيران أو ملئ إشعار الطيران والموافقة عليهما مثل رخصة باالقالع أو الهبوط على البر أو الشاطئ أو في البحر
خارج السلطة الجمركية العادية.
مالحظة:في حال إرجاع المعدات  /المنتجات:
تتعهد الدولة الطالبة للمساعدة بإعادة المعدات حالما تكتمل العمليات،إذا طلب المورد ذلك.
إرجاع المعدات :يتم إرجاع المعدات غيرالمستخدمة فور انتهاء عمليات االستجابة مع ضمان إرجاع األجهزة وهي تشتغل
على أفضل حال.
إرسال تقرير عن فعالية المعدات والمنتجات واألفراد المقدمين إلى السلطات المختصة الطرف المساعد .ويجب إرسال
نسخة من التقرير إلى مركز ريمبيك.
توقيع السلطة المخول لها التاريخ

اسم ووظيفة السلطة الطالبة المعتمدة
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الملحق 5-2
االستمارة النموذجية الميدانية لطلب المعدات والمنتجات والعاملين المختصين
(يمألها الخبير التقني في هيكل القيادة الميدانية)
تم ملئ هذه االستمارة من قبل :
االسم( :خبير تقنيي)
التاريخ:
الموقع الذ ييجب أن ترسل إليه المعدات
(االسم والتموقع الدقيق)
معلومات الدخول
(تقديم معلومات عن المتطلبات اللوجستية لحمل المعدات إلى الموقع)
المعدات والمنتجات المطلوبة (ضع عالمة على المربعات المناسبة)
(نوع وكمية المعدات والمنتجات المطلوبة (بأكبر قدر ممكن من الدقة).
األنابيب
النوع

المواصفات (مثل أنواع
االتصال)

الكمية المطلوبة

أنابيب قابلة للنفخ
أنابيب صابورة المياه
الصابورة البحرية
صابورة الميناء
أنابيب النار
أنابيب أخرى
منفاخ
الماصة
النوع
أوراق أو منصات
لفات
الوسادات
األنابيب
المماسح
الكتل الكارهة للماء
الكتل السائبة السائلة
أنواع اخرى

الكمية المطلوبة

المالحظات

المالحظات
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المكشطة
النوع
قرص أوليوفيليك
ممسحة أوليوفيليك
مجفف أوليوفيليك
فرشاة أوليوفيليك
حزام أوليوفيليك
فراغ  /شفط غير أولوفيلي
هدار غير أوليوفيلي
حزام غير أوليوفيلي
اسطوانات غير أولوفيلي
أنواع اخرى

المالحظات

الكمية المطلوبة

3أستم ( الجمعية األمريكية الختبار المواد)،النوع العالمي ،1النوع العالمي ،2البحرية األمريكية،

المضخة
النوع
مضخة واحدة
مضخة بحقنالمياه
نظام ضخ تحت الماء
مضخة نقل البضائع
أنواع اخرى

المالحظات

الكمية المطلوبة

التخزين
النوع
وحدات التخزين العائمة (الصهاريج)

المالحظات

الكمية المطلوبة

وحدات التخزين العائمة (البارجة)
حقيبة كبيرة على البارجة
فتح الحاويات القابلة للطي مع إطار
داعم
انتعاشة الشواطئ بخزانات الوسائد
أنواع أخرى
عناصر التشتت  /المعالجة البيولوجية
النوع
المشتتات التقليدية (الجيل
الثاني)
مشتقات التركيز
(الجياللثالث)
عوامل المعالجة البيولوجية
أنواع أخرى

المواصفات

الكمية المطلوبة

المالحظات
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نظم الرش المشتتة
النوع
أنظمة الرش الثابتة لطائرات
الهليكوبتر
دلو الرش المستقل
نظام الرش التقليدي المشتت للقارب
نظم رش المشتتات التقليدية
نظم لرش المركزة مخففة مسبقا في
مياه البحر
نظم رش المشتتات النظيفة
وحدات محمولة لالستخدام الفردي
أنواع اخرى

المالحظات

الكمية المطلوبة

الرشاش من النوع المحمول
النوع
طائرات رش المحاصيل
الطائرات الرش متعددة
المحركات
طائرات الرش POD
Spraying Aircraft
نظام الرش الذاتي الكبير
أنواع اخرى

المواصفات

الكمية المطلوبة

المالحظات

السفينة
النوع
سفينة االستجابة
سفينةا إلنقاذ
زورق قطر
قارب مطاطي
Egmopol
سفينة متعددة األغراض
سفينة اإلمداد البحري
أنواع أخرى

المالحظات

الكمية المطلوبة

الطائرات
النوع

المواصفات

الكمية المطلوبة

المالحظات
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معدات الحماية الشخصية
النوع
مالبس واقية
الجهاز التنفسي
معدات الغوص
المتخصصة
أنواع اخرى

المواصفات

الكمية المطلوبة

المالحظات

معدات أخرى
النوع
أجهزة الغمر لتحديد الموقع
جهاز االسترداد تحت
سطح البحر
جهاز التطبيق المشتت
تحت سطح البحر
كبسوالت التغطية الجيدة
أنواع اخرى

المواصفات

الكمية المطلوبة

المالحظات

موظفون مختصون
النوع
الخبراء

المهام
المشرفون
رئيسالفريق
على منسق المشهد
فريق تدخل

مجال االختصاصات
اإلنقاذ
الغوص
مهندس بحري
الصحة والسالمة
المواد الكيميائية
مكافحة الحرائق
مجاالالختصاصات
تنظيف الشاطئ
المواد الكيميائية
مكافحة الحرائق

مصادق عليها من قبل القائد الموجود بالموقع
إمضاء القائد الموجود بالموقع التاريخ
اسم القائد الموجود بالموقع

الكمية المطلوبة

المالحظات
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الملحق 6 – 2
استمارة نموذجية لتقديم المساعدة
(من الطرف المساعد إلى البلد الطالب للمساعدة)
المرجع
اسم الحادث
الموقع
التاريخ /الوقت
UTC
من قبل (الطرف المساعد)
االسم:
الوظيفة:
اسم السلطة /الشركة
الهاتف:
الفاكس
البريد اإللكتروني:
إلى (البلد الطالب للمساعدة)
االسم:
الوظيفة:
اسم السلطة /الشركة
الهاتف:
الفاكس
البريد اإللكتروني:
وصف المساعدة المقدمة
المعدات  /المنتج
4
النوع
الكمية
المواصفات
الموقع الحالي
شؤون الموظفين
االسم
5
مجال الخبرة
الموقع الحالي
6
السيرة الذاتية
االتنقل
مقدم من البلدالمساعد

نعم/ال

مطلوب من البلد الطالب للمساعدة أو منظمة أخرى

نعم/ال

المواصفات

تشير إل ىأي حاجة خاصة تتعلق بالنقل

4يرجى الرجوع إلى الملحقII.4
5يرجى الرجوع إلى الملحقII.5
6إرفاق السيرة الذاتية للخبراء  /الموظفين
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وصف نقطة التسليم (إذا كان بلد المساعدة يمكن أن يوفر النقل)
وسائل النقل المطلوبة
تفاصيل النقل

(البرية والجوية والبحرية)

الوجهة النهائية
الوقت المقدر للوصول

العنوان ،التنسيق ،العالمة
التاريخ والوقت

المعلوماتاللوجستية
أضف أي معلومات لوجيستية ذات صلة مثل:
• هل التخزين مطلوب داخل البلد
• هل تتطلب المعدات وجود موظفين مدربين لمرافقتها  /تشغيلها ؟
• هل يؤدي إرسال المعدات من الموقع الحالي إلی مشکلة التوافق مع الحد األدنی لمعايير االستجابة الخاصة
بهذه األجهزة
• أي إمدادات طاقة محددة أو مضخات أو احتياجات فنية أخرى لتشغيل هذه األجهزة  /الموجودات؟
• من الذي سيضط لعب توزيع الموارد عند الحاجة؟
• اعتبارات أخرى؟
الشروط واألحكام المالية
تاريخ بدء الخدمات  /التعبئة
طبيعة الخدمات  /نطاق العمل
نعم

ال

يقدم الطرف المساعد مساعدته مجانا:
إذا كانت اإلجابة عن السؤال أعاله هي"نعم"فيجب تحديد أية شروط خاصة
إذا كان الجواب عن السؤال أعاله هو"ال" اذكر بالتفصيل بالخانات أدناه األحكام والشروط المالية بما في ذلك التكلفة
الواجب تسديدها:
رسوم التعبئة والتسريح
أسعار المعدات
نسبة الموظفين
أساس اإليجار (المبلغ اإلجمالي أو المعدل اليومي)
رسوم االستيراد  /التصدير (اإلعفاء أوعدم اإلعفاء)
متطلبات الهجرة
تكاليف التنظيف وإعادة التأهيل
الفواتير
ضمان الدفع
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نطاق المسؤولية والضمان والتأمين
الصحة والسالمة
حلول األجل
شروط أخرى
التكلفة اإلجمالية التقريبية لهذا التوزيع الذي سيتطلب تسديد اللتكاليف:
)دوالر أمريكي  /يورو  /عملة أخرى( _____________
)دوالر أمريكي  /يورو  /عملة أخرى(
تاريخ توقيع المسؤول المأذون له
اسم المسؤول المعتمد
العنوان والتنظيم

التاريخ
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الملحق6 - 2
استمارة استالم
(من البلد الطالب إلى الطرف الذي يقدم المساعدة)
المرجع
اسم الحادث
الموقع
التاريخ /الوقت
UTC
إلى الطرف المقدم للمساعدة
االسم:
الوظيفة:
اسم السلطة /الشركة
الهاتف:
الفاكس
البريد اإللكتروني:
نموذج طلب البلد
االسم:
الوظيفة:
اسم السلطة /الشركة
الهاتف:
الفاكس
البريد اإللكتروني:
الطلبية
اسم الطلبية /المواصفات
تم استالمها في
استلمت من قبل
االسم:
الوظيفة:
اسم السلطة /الشركة
الهاتف:
الفاكس
البريد اإللكتروني:
تاريخ الوصول المتوقع و المؤكد
إمضاء البلد الطالب للمساعدة المأذون له
اسم السلطة الطالبة للمساعدة
المسمى الوظيفي

التاريخ و الوقت

التاريخ
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الملحق7 - 2
استمارة القبول
(من البلد الطالب للمساعدة إلى الطرف المقدم للمساعدة)
المرجع
اسم الحادث
الموقع
التاريخ /الوقت
UTC
اسم العرض /
التوصيف
إلى الطرف المقدم للمساعدة (الحكومة  /المنظمة)
االسم:
الوظيفة:
اسم السلطة /الشركة
الهاتف:
الفاكس
البريد اإللكتروني:
استمارة البلد الطالب للمساعدة
االسم:
الوظيفة:
اسم السلطة /الشركة
الهاتف:
الفاكس
البريداإللكتروني:
حالةالعروض:
نوع العروض

 .1العروض المقبولة
الموقع
التاريخ مطلوب

نوع العروض

تفاصياللنقل

 .2رفض العروض أوتعليقها
المبررات لرفض العروض أوتعليقها

األحكام والشروط
يتم قبول الشروط واألحكام المحددة في العقد الملحق.
إمضاء البلد الطالب للمساعدة المأذون له
اسم السلطة الطالبة للمساعدة
المسمى الوظيفي

التاريخ
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التذييل
البنود التي سينظر فيها كال الطرفين عند التفاوض حول أحكام وشروط المساعدة الدولية
 تاريخ بدء الخدمات  /التعبئة؛ طبيعة الخدمات  /نطاق العمل؛ رسوم التعبئة والتسريح معدالت المعدات معدالت الموظفين؛ أساس اإليجار (المبلغ اإلجمالي أو المعدل اليومي) رسوم االستيراد  /التصدير (اإلعفاء من الرسوم الجمركية أوعدماإلعفاء) الهجرة المصروفات التي يقوم بها الطرف المساعد فيما يتعلق بالمساعدة المقدمة تكلفة التنظيف وإعادة التأهيل الفواتير ضمانات الدفع .يمكن للطرف المساعد أن يطلب ضمانا للدفع من البلد الطالب للمساعدة والحصول عليها من ناديالحماية و التعويض للسفينة المعنية باألمر [وأو من الصناديق الدولية للتعويض عن التلوث النفطي إذا انطبق األمر] أو
من شركة التأمين التابعة لوحدة خارجية أومرفق مناولة.
 نطاق المسؤولية والضمان والتأمين الصحة والسالمة نهاية -تفاصيل الدفع
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الملحق8 - 2
عينة من العروض القابلة للرجوع او المعلقة
المرجع
اسم الحادث
الموقع
التاريخ /الوقت
UTC
اسم العرض /
التوصيف
إلى الطرف المقدم للمساعدة (الحكومة  /المنظمة)
االسم:
الوظيفة:
اسم السلطة /الشركة
الهاتف:
الفاكس
البريد اإللكتروني:
استمارة البلد الطالب للمساعدة
االسم:
الوظيفة:
اسم السلطة /الشركة
الهاتف:
الفاكس
البريد اإللكتروني:
حالةالعرض :القابلة للرجوع أوالمعلقة
معلومات إضافية
تاريخ توقيع السلطة الطالبة للمساعدةالمأذون بها

اسم سلطة الطلب المرخصة
المسمى الوظيفي
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الملحق9 - 2
تقرير عن الحالة
الحادث
تقرير عنالحالة:
الوقت*))UTC+1

التاريخ
موجهةالى:
•
•
•
•

رامباك
األطراف المتعاقدة
األطراف المساعدة
األطراف المعنية

 )1تطور الوضع فيما يتعلق بحادث التلوث
 )2اإلجراءات المتخذة لمكافحة التلوث
 )3التقدم المحرز لعمليات االستجابة
 )4اإلجراءات المزمع اتخاذها
_ خطة عمل االستجابة.
_ الحاجة إلى المساعدة اإلضافية أو  /وتسريح المساعدة المقدمة مسبقا

مصادق عليها من قبل القائد بالموقع و /أوالقائد األعلى للموقع

القائد بالموقع  /القائد األعلى للموقع
التاريخ
اسمالقائدبالموقع  /القائد األعلىللموقع
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الملحق الثالث

المطالبات
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الملحق1- 3
إعداد المطالبات

 -1قبول المطالبات
ال يتمتع المطالب بالتعويض،إال إذا كانت النفقات أو الخسائر الناجمة عن االنسكاب النفطي قابلة للقياس وقابلة للتقدير من
ناحية الكم .ويقع على عاتق المطالب إثبات صلة السببية ،ويجب أن يكون المطالب قادرا على تقديم األدلة المناسبة التي
تدعم المبلغ المطالب به من النفقات أوالخسائر .وعادة ما يعين المؤمن لدى مالك السفينة والصناديق الدولية للتعويض عن
التلوث النفطي ،إذا كان معنيا ،خبراء ،على أساس مشترك ،للتحقيق للمطالبات وإجراء تقييمات مستقلة للنفقات أو الخسائر
من حيث وجاهتها التقنية
 -2المعقولية
ومن الجدير بالذكر أنه بموجب النظام الدولي للتعويض عن االنسكابات النفطية ،ينبغي أن يكون المبلغ المطالب به معقوال.
وبصفة عامة ،تقيم معقولية المطالبة بالتدابير الوقائية ،بما في ذلك التنظيف ،من حيث المعدالت المفروضة ،والموارد
المنشورة ،واألنشطة المطالب بها .ويراعي تقييم المطالبات المتعلقة بأضرار التلوث قيمة الممتلكات المتضررة ،والخسائر
االقتصادية المتكبدة ،وتكاليف اإلعادة إلى الوطن .وترد هذه المفاهيم المتعلقة بالمعقولية في دليل مطالبات الصناديق الدولية
للتعويض عن التلوث النفطي ألغراض اتفاقية المسؤولية المدنية لعام  1992واتفاقية الصندوق لعام .1992
 -3مدة التقادم
ينبغي للمطالبين أن يقدموا بمطالبهم في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الضرر ،أو إذا لم يقدم الطلب رسميا ألي سبب
من األسباب بعد وقوع الحادث بفترة وجيزة ،ينبغي على صاحب الطلب أن يقوم بإعالم المنظمة المسئولة عن نية
تقديم مطالبة في أقرب وقت ممكن .وبموجب النظام الدولي للتعويض عن االنسكابات النفطية ،قد يفقد صاحب الطلب
الحق في التعويض ما لم يقدم دعوى ضد المنظمة المسئولة لدى محكمة في غضون فترة محددة من تاريخ وقوع
الحادث أو التاريخ الذي وقع فيه الضرر.
 -4إعداد المطالب المتعلقة بالضرر الناجم عن التلويث النفطي
• الوقاية والتنظيف
إذا كانت االنسكابات النفطية هامة سيتم ضخ تكاليف كبيرة في مرحلة الطوارئ األولية لالستجابة كنتيجة لتوزيع الموارد
لمنع المزيد من االنسكابات وحماية المناطق الحساسة واستعادة النفط .وبناء على ذلك ،من المهم وضع نظام منظم لتسجيل
النفقات المتكبدة وحفظ السجالت في أسرع وقت ممكن بعد بدء عملية االستجابة .وتعتبر السجالت الدقيقة حيوية ألن االعتماد
على الذاكرة من أجل جمع المطالب الالحقة أمر غير واقعي ،السيما خالل استجابة مطولة وسريعة الحركة.
وينبغي أن يقوم موظفو الرقابة بتجميع أوراق العمل اليومية ،ووصف العمليات الجارية التي تصف المعدات المستخدمة،
ومكان استخدامها وكيفية العمل بها ،وعدد الموظفين العاملين ،وكيفية توزيعهم بالموقع ،والمواد التي بصدد االستعمال .حيث
أن استعمال أوراق العمل اإللكترونية القياسية من شأنه ان يسهل تسجيل مثل هذه المعلومات.
كما يجب أن تحسب تكاليف المعدات التي تم استخدامها في الرد على التلوث على أنها مجموع فترة عمل ومعدل لتلك الفترة
،فالطائرة التي تستخدم مثال للمراقبة لعدة ساعات أو العامل الذي عمل على الشاطئ لعدة أيام ،يكون من األفضل إدراج
تكاليفهما وتقديمها في شكل إلكتروني ،كما يفضل استخدام جداول البيانات .وإلى جانب تحديد التكاليف ،فينبغي أن تتضمن
المطالبة أكبر قدر ممكن من المعلومات لتفسير سبب العمل ،مثل سجالت المقررات واالجتماعات وسجالت النشاط المضطلع
بها السترداد النفط وتنظيفه ،مثل سجالت السفن ،والجداول الزمنية للموظفين ،وتقارير موقع العمل .ويوصى بالمشاركة
المبكرة لنادي تأمين الحماية و التعويض أو شركة التأمين المعنية بإدارة الحادث والموافقة المشتركة على النفقات المتعلقة
باالستجابة.
وغالبا ما يكون نقل النفايات وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها العنصر األكثر تكلفة في االستجابة ،كما أن التسجيل الدقيق
لألحجام واألوزان التي يتم التعامل معها أمر مهم.
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وباختصار ،ترد أدناه قائمة غيرشاملة بالمعلومات الداعمة المطلوبة:
_
_
_
_
_
_
_
_

ملخص لألحداث ،بما في ذلك وصف للعمل المنجز في مختلف المجاالت وأساليب العمل المختارة فيما يتعلق
بالظروف السائدة أثناء الحادث.
ترسيم المنطقة المتضررة ،ووصف مدى التلوث الحاصل ،وتحديد المناطق األكثر تلوثا ،إذ يجب تقديم ذلك في
شكل خريطة أومخطط مدعوم بالصور أو الفيديو.
أدلة تحليلية و  /أو أدلة أخرى تربط التلوث النفطي بالسفينة المتورطة في الحادث (مثل التحليل الكيميائي؛ والرياح
والمد والجزر والبيانات الحالية؛ والمراقبة وتعيين حركة النفط العائم).
التواريخ التي تم فيها تنفيذ العمل (بتكاليف أسبوعية أويومية).
التكاليف العمالية واإلدارية (عدد وفئة موظفي االستجابة؛ ومعدالت األجور العادية والعمل اإلضافي؛ وأيام /
ساعات عمل).
تكاليف المعدات والمواد (أنواع المعدات المستخدمة؛ ومعدل اإليجار؛ وكمية المواد المستهلكة والتكلفة).
تكاليف النقل (عدد وأنواع السفن والطائرات والمركبات المستخدمة؛ وعدد األيام  /ساعات التشغيل؛ ومعدل اإليجار
أوتكلفة التشغيل).
تكاليف التخزين المؤقت (إن وجد) والتخلص النهائي من النفط المستخرج والمواد الزيتية.
•

الضرر بالممتلكات

يمكن للقطاع العام والقطاع الخاص المطالبة بالتعويض عن الضرر الالحق بالممتلكات ،مثل الصيادين وأصحاب قوارب
النزهة والشركات المشغلة للمواني ،و هيئة المواني .وفي هذه الحالة ،قد يكون من األحسن أن يتم  ،من خالل شركة تأمين
مالك السفينة ،تعيين محقق التأمين الذي ستحال إليه مطالب أصحاب الضرر .أما بالنسبة لبعض الحوادث فقد تم،تخصيص
رقم هاتف خاص ومكتب لمتابعة المطالب وهي خدمة متاحة يتم اإلعالم عنها من خالل وسائل اإلعالم التي ستوفر المعلومة
وتشمل العناصر المتضررة عادة :أركان سفن الصيد وسفن النزهة ومعدات الصيد ،مثل الشباك والفخاخ؛ و الزراعة البحرية،
مثل المزارع السمكية ،و طوافات بلح البحر ،وحوامل المحار .وقد تنشأ أيضا مطالب إلحاق الضرر بالممتلكات نتيجة لنشاط
التنظيف؛ مثل األضرار التي تلحق بالطرق أو الممرات التي يستخدمها العمال و أصحاب السيارات.
وكحد أدنى ،ينبغي توفير الصور المتعلقة بالممتلكات المتضررة قبل وبعد إصالح الضرر تأييدا للمطالب .بيد أنه ال بد من
إجراء دراسة استقصائية بالنسبة للكثير من المطالب المتعلقة بالممتلكات المتضررة قبل البدء باإلصالح ،وهي دراسة تجرى
باالشتراك مع ممثلي المنظمة الذين سيقومون بدفع التعويضات .،و تعتبر هذه الدراسة االستقصائية ضرورية لتأكيد العالقة
السببية بالحادث ،ولتعزيز مستوى التلوث أو األضرار األخرى المطالب بها وإسداء المشورة بشأن العمل المناسب الذي
يتعين القيامبه .و في كل الحاالت ،ينبغي أن تتضمن المطالب مدى الضرر الذي لحق بالممتلكات ،وتصف المعدات المدمرة
أو المتضررة أو التي تحتاج إلى تغيير أو إصالح (مثل القوارب ومعدات الصيد والمالبس) إضافة إلى ذكر الموقع .ولتيسير
تقييم األضرار ،ينبغي ذكر تكلفة أعمال التصليح أو تغيير المعدات وعنصر عمرهذه المعدات التي سيتم إبدالها من أجل األخذ
بعين االعتبار فترة االستهالك.
•

الخسائر االقتصادية

وقد يمنع تلوث سفن الصيد ،أومعدات الصيد األخرى ،أو مرافق االستزراع البحري ،أو األصول السياحية استخدام هذه
المرافق الحقا .إن الدخل المفقود أثناء تنظيف أو تلويث المعدات الملوثة أو المتضررة يمكن أن يشكل أساسا للمطالبة
بالتعويض عن الخسائر االقتصادية المترتبة عن ذلك .وباإلضافة إلى الوثائق الالزمة لدعم األضرار التي لحقت بالممتلكات،
يجب أيضا إثبات ما يترتب عن هذه األضرار من فقدان للدخل .ويمكن قبول المطالب لتغطية تكاليف التدابير المتخذة لمنع
الخسارة االقتصادية الخالصة أو التقليل منها .ويمكن أن تشمل الخسائر االقتصادية على سبيل المثال الالحصر :تقييد نشاط
الصيد ،وإغالق منشآت المعالجة الصناعية الساحلية ،أو حمالت التسويق وفقدان الدخل من جانب مشغلي المنتجعات
(أصحاب الفنادق والمطاعم) .و غالبا ما تكون السجالت المالية للسنوات السابقة متاحة بسهولة ،لكن الصعوبات تكمن في
تمييز الخسائر الناجمة عن انسكاب النفط مقارنة بتلك الصعوبات المنجرة عن عوامل أخرى ليست لها عالقة باألسباب
األولى المذكورة مثل سوء األحوال الجوية أواإلفراط في الصيد.
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ويمكن أيضا أن تنشأ مطالبات بالتعويض عن خسائر اقتصادية خالصة ،على الرغم من عدم وقوع أضرار في الممتلكات؛
على سبيل المثال ،إذا كان أسطول الصيد غير قادر على مغادرة الميناء .وقد تؤدي التقارير اإلعالمية عن تسرب النفط أيضا
إلى فقدان الثقة بالسوق ،األمر الذي قد يثني السياح عن زيارة المنطقة الساحلية أو المتنزهين من شراء المأكوالت البحرية
التي يعتقد بأنها ملوثة بالنفط .فالخسائر االقتصادية الصرفة يمكن مالحظتها بسهولة أكبر بكشف الميزانية العمومية فقط،
وليس نتيجة للضرر الالحق بالممتلكات .و من ثمة ،فإن أهم الوثائق الداعمة للضرر يالنسبة لمطالب الخسائر االقتصادية،
ستكون نسخا من حسابات الشركة أو سجالت التداول أو الفواتير أو غيرها من البيانات المالية .وعلى الرغم من قبولها من
حيث المبدأ بموجب نظم التعويض الدولية ،فإن االدعاءات المتعلقة بالخسائر االقتصادية الخالصة غير مقبولة في بعض
الواليات القضائية الوطنية.
وعند التعامل مع الصيادين الحرفيين ،فإن السجالت الرسمية ال تكون متاحة ،لذلك هناك حاجة إلى شكل آخر من أشكال
التقييم .ويشمل الصيد أو الصيد الحرفي توفير األغذية اليومية أو المأكوالت البحرية للمقايضة التي قد التشمل المعامالت
المالية .وقد يمثل تقييم المطالب من قبل الصيادين الحرفيين إشكالية ألن الوثائق الداعمة غالبا ما تكون غير متوفرة لكن
التقارير الشفاهية المتعلقة باألنشطة هي فقط الموجودة .أما الخبراء فهم موجودون للعمل مع أصحاب المطالب و ذلك لتحديد
الخسائر الدقيقة .كما يمكن أن تكون هناك نفقات إضافية غير مباشرة ،يجب أن توثق ،وهي نفقات تتكبدها السلطات المحلية
في توفير مصادر بديلة للبروتين للمجتمعات الساحلية المتضررة من االنسكاب .ويمكن أن تساعد المبادئ التوجيهية المتاحة
من الصندوق الدولي للبحوث الزراعية في هذا المجال.
ويمكن أن تشمل المعلومات الداعمة المتعلقة بالمطالبات االقتصادية ،على سبيل المثال ال الحصر ،وصف طبيعة الخسارة،
و توضيح بأن الخسارة ناتجة مباشرة عن الحادث ،واألرقام المقارنة المتعلقة باألرباح المكتسبة في الفترات السابقة ،وللفترة
التي تعرضت خاللها هذه األضرار مقارنة بمناطق مماثلة خارج المنطقة المتضررة من االنسكاب وتقييم الخسارة.
أما بالنسبة لمصايد األسماك ،فيجب أن تشمل المطالب تكاليف تفتيش ورصد وجود النفط في مناطق مصائد األسماك التي
يحتمل أن تكون متأثرة بالتلوث،وأغذية الكفاف ،فضال عن التكاليف الحكومية لرصد قضايا األغذية المحلية والتصديلها.
•

الضرر البيئي

يتم قبول المطالب المتعلقة بالعمل المنجز الستعادة الموارد المتضررة وتشجيع االنتعاش الطبيعي بموجب االتفاقيات الدولية
فقط في حالة توفر بعض الشروط؛ من ذلك الشرط الذي يتمثل في العمل الذي سيسرع بشكل كبيراالنتعاش الطبيعي كما
ينبغي أن تكون التكاليف مفصلة لتفسير العمل المنجز بوضوح.
بيد أن المطالبات التي تستند إلى الحسابات التي تجرى وفقا لنماذج نظرية ومطالبات بالتعويض عن فقدان وظيفة البيئة غير
مقبولة بموجب االتفاقيات الدولية ،على الرغم من أنها معترف بها في بعض التشريعات الوطنية.
•

أنواع أخرى من المطالب

ماسبق ذكره هو األنواع الرئيسية للمطالب التي يرجح أن تكون مقبولة؛ إال أن أنواعا أخرى من المطالب يمكن أن تكون
مؤهلة بموجب خطط التعويض الوطنية واإلقليمية .وفي كل الحاالت ،ينبغي تقديم المطالبة بشكل واضح و مفصل حتى
يتسنى تقييم مقدار األضرار التي لحقت بالمتضرر على أساس الوقائع و الوثائق المقدمة .وتجدر اإلشارة إلى أن كل عنصر
من عناصر المطالب يجب أن يدعم بفاتورة أو وثائق أخرى ذات صلة مثل أو راق العمل اليومية والمالحظات التفسيرية.
•

أهمية حفظ السجالت

يكون نوع المعلومات المطلوبة لدعم المطالب مرهونا بنوع الخسارة ،و خاصة إذاما كانت الخسارة قد تكبدت نتيجة لتكلفة
االستجابة للحادث أو نتيجة آلثار النفط على السياحة مثال أو مصايد األسماك التجارية .ومع ذلك ،فإن جودة هذه الوثائق
والمعلومات األخرى المطلوبة تعتمد إلى حد كبير على التدابير المتخذة لتسجيل هذه المعلومات والحفاظ عليها في الوقت
الذي يتم فيه تكبد الخسارة .ومع مرور الوقت ،وما لم تكن السجالت دقيقة ،من المرجح أن ينخفض توافر المعلومات لدعم
المطالب والتحقق من الخسائر واإلجابة على األسئلة .هذا وتتطلب تسوية المطالب وقتا ،و في حال عدم وجود الموظفين
الرئيسين للرد على االستفسارات خالل هذه الفترة ،فقد تكون السجالت هي المصدر الوحيد للمعلومات .و على هذا األساس،
فليس باإلمكان إثبات ادعاء الحق ما لم يتم حفظ األدلة بشكل صحيح.
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وقد تشارك مجموعة واسعة من المنظمات مثل شركات اإلنقاذ والوكاالت الحكومية ومتعهدي النفايات والجمعيات الخيرية
للحياة البرية في االستجابة .إلى جانب استخدام الموارد الخاصة ،يمكن لكل منظمة أن تنفق مبالغ كبيرة لشراء السلع أو
التعاقد مع مقدمي الخدمات .كما يمكن أن يتضمن مسار اإلنفاق اتفاقيات استئجار وعقود وفواتير وإيصاالت والكثير من
الوثائق الفردية األخرى .وقد تكون التكاليف المعقولة للموظفين المكلفين بسجل التدابير المتخذة والتكاليف المتكبدة تستحق
التعويض بموجب النظام الدولي.
 -5الصناديق الدولية للتعويض عن التلوث النفطي
قامت الصناديق الدولية للتعويض عن التلوث النفطي بتطوير "حزمة معلومات للمطالب" ،التي تشمل دليل الطلب و
االستمارة ومختلف المبادئ التوجيهية القطاعية الخاصة بتقديم المطالبات ،لمساعدة أصحاب المطالب في الدولة
العضو عند حدوث تسربا نفطيا .وهناك مجموعة من المنشورات متاحة للتحميل على الموقع
التالي ./http://www.iopcfunds.org/publications/:تتوفر نسخ مطبوعة من حزمة المعلومات عند الطلب.
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الملحق2 - 3
تقديم المطالب وتقييمها وتسويتها
 -1من الذي يمكنه أن يتقدم بمطلب و إلى أي جهة؟
يتقدم بمطلب كل شخص شارك في عمليات الوقاية أو التنظيف ،أوأي شخص عانى من حادث تلوث و لحقت به أضرار
اقابلة للقياس.و يمكن ألصحاب المطالب أن يكونوا أفراد أوشركات أو منظمات خاصة أو هيئات عمومية ،بما في ذلك الدول
أو السلطات المحلية .ولتسهيل األمر عليهم ،يمكن تجميع المطالب مع التسهيل تقييمها من قبل الطرف أو المنظمة المسؤولة.
إن المؤمن على التزامات الطرف الثالث لمالك السفينة هو عادة نادي الحماية والتعويض .وكم اتمت اإلشارة إلى ذلك آنفا،
فإنه يحق لبعض أصحاب المطالب بموجب بعض االتفاقيات كاالتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن
التلوث النفطي و المطالبين المحصنين من اتخاذ إجراءات مباشرة ضد شركة التأمين إذا لم يتمكن مالك السفينة من الدفع.
يجب تقديم مطالبات الضرر بالتلوث إلى نادي الحماية و التعويض التابع للسفينة و  /أو الصندوق الدولي للتعويض األضرار
الناجمة عن التلوث النفطي للحوادث الكبيرة التي يحتمل أن تتجاوز حدود السفن .أما إذا لم يتم التعرف على صاحب السفينة
أو إذا عجز عن دفع قيمة األضرار ،فيمكن تقديم المطالب إلى الصناديق الدولية التفاقية التلوث النفطي ،عند االقتضاء ،أو
الصندوق الوطني ،إن وجد.
وعادة ما تعمل السفن الحكومية والسفن التي يديرها القطاع العام ،بما في ذلك السفن الحربية وسفن أخرى خارج نطاق
الخدمات التي يوفرها صندوق الحماية و التعويض أو تأمينات تجارية أخرى،
وفي حالة الضرر الناجم عن التلوث بالمعنى المقصود في المادة  92من قانون صندوق الحماية و التعويض لدولة طرف في
كل من اتفاقية قانون البحار لعام  1992واتفاقية صندوق الحماية و التعويض لعام ،1992يمكن تقديم المطالب إلى صندوق
عام  .1992غير أن هذا الصندوق عادة ما يبدأ بتوزيع التعويض بمجرد أن يدفع مالك السفينة أو شركة التأمين التابعة لها
مبلغا يصل إلى حدود مسؤوليتها ،ولذلك ينبغي إرسال المطالب مباشرة إلى مالك السفينة أو شركة التأمين التي ستقوم ببعث
المطالب إلى صندوق عام  1992عندما يتم التوصل إلى حدود مسؤوليتها.
 -2المعلومات التي يتعين تقديمها
بغض النظر عن نوع المطالب ،ينبغي أن تتضمن الوثائق الداعمة المعلومات التالية األساسية:
_ اسم وعنوان صاحب المطلب؛
_ هوية السفينة المتورطة في الحادث؛
_ تاريخ ومكان وتفاصيل الحادث.
_ نوع الخسائر أو األضرار الناجمة عن التلوث؛
_ الوثائق الداعمة لكل بند مطالب به؛
_ و مبلغ التعويض المطالب به بما في ذلك الضرائب ،واألرباح ،وأية تكاليف إضافية أخرى حيث ما ينطبق
ذلك.
 -3تقييم المطالب وتسويتها
بعد تلقي المطالب ،يقوم صاحب السفينة وشركة التأمين التابعة لهو  /أوالصناديق الدولية التفاقية التلوث النفطي إذا
كانت معنية باألمر ،بتقييم المطالبة لتحديد قابليتها و تحديد المبلغ الذي القابل لالسترداد .و إلجراء هذه العملية ،قد
يطلب المالك أو مؤمن مالك السفينة و  /أو الصندوق خدمات المستشارين الفنيين الذين كانوا موجودين في موقع
الحادث.
وإذا كانت المعلومات التي قدمها صاحب الطلب غير كافية للتحقق من مقبولية المطالبة أو معقوليتها ،يجوز للصندوق
 /شركة تأمين األطراف المسؤولة أن يستفسر عن بعض التكاليف المطالب بها ريثما يتم تقديم معلومات إضافية .أما
إذا تم قبول المطالب من حيث المبدأ ،فإن عبء إثبات األضرار يقع على عاتق صاحب المطلب نفسه،و من ثمة ،إذا
لم تكن المطالب مدعومة بالوثائق المقدمة أو أنها غيرمنطقية من الناحية التقنية ،فيمكن حينئذ رفض التكاليف في جزء
منها أو في كليتها بعد استنفاد جميع االستفسارات.
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وفي أغلب الحاالت ،يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مبلغ التعويض الواجب دفعه على أساس ودي الحوادث بموجب
االتفاقيات الدولية دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وما ينجر عنها من تكاليف إضافية .أما إذا لم تتفق األطراف
في حق صاحب المطلب رفع دعوى إلى المحكمة في الدولة التي وقع فيها الضرر قبل التاريخ المحدد لمدة التقادم.

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 583

الملحقIV
المعجم والمختصرات
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الملحق1.IV
المعجم
البلد المتضرر

البلد الذي يواجه انسكاب انفطي اكبيرا أو معقدا أو كبيرا قد يتجاوز قدر
االستجابة لالتفاقات الوطنية واإلقليمية والثنائية ومتعددة األطراف وغيرها من
اتفاقات التعاون المتبادلة.

البلد المساعد

البلد الذي يقبل طلب المساعدة الدولية من الدولة الطالبة التي تواجه حالة طوارئ
كبرى ناشئة عن التلوث و ذلك بتوفير موارد خارجية لزيادة القدرة الوطنية للبلد
المتقدم بالطلب بوقوع حوادث انسكاب نفطي واسعة النطاق.

الطرف المساعد

الطرف الذي يقبل طلب المساعدة الدولية من بلد مقدم الطلب الذي يواجه حالة
طوارئ كبرى ناشئة عن التلوث من خالل توفير موارد خارجية لزيادة القدرة
الوطنية للبلد المتقدم بطلب وقوع حوادث االنسكاب النفطي على نطاق واسع.

هيكل القيادة

يكون هيكل القيادة مسؤوال عن تنسيق اإلجراءات التي تتخذها الوسائل الوطنية (فريق
االستهداف والسفن والطائرات) التابعة للدولة الطالبة للمساعدة مع التدابير التي
تتخذها وسائل مساعدة األطراف (الحكومة والقطاع الخاص).

الهيكل اإلداري

يعمل الهيكل اإلداري كنقطة اتصال مركزية لالتصال لمعالجة المطالب واستالم
وتقييم وقبول العروض الدولية و قبول تقديم المساعدة من مصادر متعددة (الحكومات
الوطنية والمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري والقطاع
الخاص وما إلى ذلك) وتنسيق الخدمات اللوجستية للنشر لألطراف التي قبلت توفير
خدماتها في المنطقة المتضررة.

خطة الطوارئ الوطنية

وهي خطط وطنيية للرد على االنسكابات النفطية وإطالق المواد الخطرة .وهو يوثق
القدرة على االستجابة الوطنية ويهدف إلى تعزيز التنسيق الشامل بين التسلسل الهرمي
للمستجيبين وخطط الطوارئ.

الطرف المانح للمساعدة

الطرف الذي يقدم المساعدة الدولية إلى البلد المتضرر أو البلد الطالب للمساعدة و
الذي يواجه حالة طوارئ كبرى ناشئة عن التلوث.

اتفاقية (1990( OPRC

وهي االتفاقية الدولية للتأهب واالستجابة والتعاون في مجال التلوث النفطي ،المعتمدة
في عام  1990و التي دخلت حيز النفاذ في عام  ،1995وهي اتفاقية تهدف إلى توفير
إطار عالمي للتعاون الدولي في مكافحة الحوادث أو التهديدات الرئيسية للتلوث
البحري ،مع االعتراف بأنه ليس هناك بلد واحد يمكن أن يدير بشكل فعال و بمفرده
استجابة كبيرة أو معقدة لالنسكابات النفطية.

الطرف

هو بلد أو أمة أو دولة أو كيان خاص.

نقطة الدخول

نقاط الدخول مثل أي نوع من المعابر الحدودية (أي الطرق واألنهار والموانئ والسكك
الحديدية والمطارات) التي يتم من خاللها قبول الموارد الواردة في البلد المقدم للطلب
ردا على تسرب نفطي كبير أو معقد.

مبدأ “الملوثيدفع”

ينبغي للسلطات الوطنية أن تسعى إلى تعزيز استيعاب التكاليف البيئية واستخدام
اآلليات االقتصادية ،مع مراعاة النهج الذي يقضي بأن يتحمل الملوث ،من حيث المبدأ،
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تكاليف التلوث ،مع إيالء االعتبار الواجب للمصلحة العامة ودون تشويه التجارة
الدولية واالستثمار.
نادي الحماية و التعويض P & I

أندية الحماية والتعويض هي جمعيات غير هادفة للربح لتأمين المسؤولية لصالح الغير
لتغطية السفن التجارية ،بما في ذلك التلوث النفطي.

البلد الطالب للمساعدة ………….البلد الذي يصدر طلبا للمساعدة الدولية عندما يواجه حالة طوارئ كبرى ناشئة عن
التلوث التي تتطلب موارد خارجية لزيادة القدرة الوطنية على مجابهة حوادث
االنسكاب النفطي الواسع.
الطرف الطالب للمساعدة

الطرف الذي يصدر طلبا للمساعدة الدولية عندما يواجه حالة طوارئ كبرى ناشئة
عن التلوث التي تتطلب موارد خارجية لزيادة القدرة الوطنية على مجابهة حوادث
االنسكاب النفطي الواسع.

هيئة االستجابة

الوكالة المسؤولة عن إدارة عملية االستجابة لالنسكاب النفطي.

الطرف المسئول

فردا أو مجموعة من األشخاص مسئولون قانونا أو ملزمون بتكاليف اإلزالة
واألضرار الناجمة عن تصريف أو تهديد كبير بتفريغ النفط من سفينة أو مرفق في
المياه الصالحة للمالحة أو شواطئ مجاورة.

أخصائي تقني

وهو الشخص الذي يعمل بشكل وثيق مع مدير االستجابة و كل من يديرعمليات
االستجابة في الميدان للمساعدة في تحديد القيود المفروضة على الموارد واإلمدادات
المحدودة للمعدات الالزمة وغيرها.
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2 –الملحق الرابع
المختصرات
Automatic Identification System AIS
barrel bbI
International Convenction on Civil Liability for OIL
Pollution Damage CLC

centimeters cm.
Centre of Documentation, Research and
Expérimentation on Accidental Water Polution [Cedre]
Directorate-General for European Civil Protection and
Humanitarian Aid Operations DG-ECHO
European Commission EC

نظام التعرف اآللي
برميل
التفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية
المدنية عن الضرر الناجم عن
التلويث النفطي
سنتيمتر
مركز الوثائق والبحوث والمعلومات
المديرية العامة للمساعدة اإلنسانية
والحماية المدنية
اللجنة األوروبية

European Maritime Safety Agency EMSA

الوكالة األوروبية للسالمة البحرية

Emergency Response Coordination Centre
ERCC
European Union EU

مركز تنسيق االستجابة لحاالت
الطوارئ
اإلتحاد األوربي

Federazione Nazionale dell’ Industria Chimica ،
Federchimica
Global positioning system GPS
Hazardous and Noxious Substances HNS
Headquartes HQ
International Association of Classification Societies IACS
Identification ID
Intervention in Chemical transport Emergencies ICE
International Maritine Organization IMO
International Offers of Assitance IOA
International Oil Pollution Compensation Funds IOPC
Funds
International Association of Oil and Gas Producers IOGP
The Global Oil and Gas Industry Association for
Environmental and Social Issues IPIECA

االتحاد االيطالي للصناعة الكيميائية
نظام تحديد الموقع العالمي
المواد الخطرة والضارة
المقر الرئيسي
الرابطة الدولية لشركات التصنيف
الهوية
التدخل في حاالت النقل الكيميائي
لحاالت الطوارئ
المنظمة البحرية الدولية
عروض المساعدة الدولية
الصندوق الدولي للتعويض عن
التلويث النفطي
الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز
الرابطة العالمية لصناعة النفط
والغاز تُعنى بالقضايا البيئية
والمسائل االجتماعية
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Italian Institute for Environment Protection and Research
ISPRA
International Salvage Union ISU
International Tanker Owners Pollution Federation ITOPF
Cubic meter m3
Mediterranean Action Plan MAP
Mediterranean Assistance Unit MAU
Marine Environment Protection Committee MEP
Mediterranean Oceanogrphy Network for the Global Ocean
Observing System MONGOOS
non-gouvermental organization NGO

المعهد اإليطالي لحماية البيئة
والبحوث
االتحاد الدولي لإلنقاذ
االتحاد الدولي ألصحاب الناقالت
المعني بحدوث تلوث
المتر المكعب
خطة عمل البحر األبيض المتوسط
وحدة المساعدة الخاصة بالبحر
األبيض المتوسط
لجنة حماية البيئة البحرية
- المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة المعنية
بالنظام العالمي لرصد المحيطات
منظمة غير حكومية

Office for the Coodination of Humanitarian Affairs OCHA

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

Office for the Coodination of Humanitarian Affairs OCHA

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

Oil Pollution Preparedness,Response and Cooperation
OPRC

لالستعداد والتصدي
والتعاون فيميدان التلوث الزيتي

Oil Pollution Preparedness and Response OPPR

التأهب للتلوث النفطي واستجابة

On-Scene Coordinator OSC

على منسق االنقاذفي موقع الحادث

POLFAC

معلومات التلوث

POLlution REPorting system OSC

نظام اإلبالغ عن التلوث

POLlution WARNing POLWARN

إنذارالتلوث

POLlution FACilities

Regional Activity Centre
Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for
the Mediterranean Sea REMPEC
Sea Alarm Foundation SAF
SITuation REPort SITREP
Technical Group TG

مركزاألنشطةاإلقليمية
المركز اإلقليم يلالستجابة لحاالت
التلوث البحري في البحر المتوسط
مؤسسة إنذار البحر
تقرير الحالة
المجموعة الفنية
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Union Civil Protection Mechanism UCPM

آلية الحماية المدنية لالتحاد

United Nations Environment Programme UNEP

برنامج األمم المتحدة للبيئة

Coordinated Universal Time UTC
Technical Group TG
Union Civil Protection Mechanism UCPM

توقيت عالمي متناسق
المجموعة الفنية
آلية الحماية المدنية لالتحاد
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القرار IG.23/12
المبادئ التوجيهية ال ُمحدَّثة حول إدارة المواد المجروفة

األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط ،وبروتوكوالتها في اجتماعها
العشرين،

بالنظر إلى بروتوكول عام  1995بشأن منع تلوث البحر األبيض المتوسط والقضاء عليه باإلغراق من السفن
والطائرات أو الترميد في البحر ،وخاصةً المادة  )2( 6من هذا البروتوكول التي تطلب صياغة المعايير والمبادئ التوجيهية
واإلجراءات الخاصة بالنفايات أو المواد األخرى ،التي يُسمح بإغراقها بموجب المادة  )2( 4من بروتوكول عام ،1995
إذ يشير إلى المبادئ التوجيهية لعام  1999إلدارة المواد المجروفة ،التي أقرتها األطراف المتعاقدة في اجتماعها
الحادي عشر )مالطة 30-27 ،تشرين األول/أكتوبر  ،(1999وإقرار التقدم ال ُمحرز والدروس المستفادة في تنفيذها،
إذ يشير أيضًا إلى القرار  ،IG.22/20الذي أقرته األطراف المتعاقدة في اجتماعها التاسع عشر (أثينا ،اليونان،
شباط/فبراير  ،)2016الذي أصدرت بموجبه األطراف المتعاقدة تحديث المبادئ التوجيهية لعام ،1999
وإذ يساورها القلق بشأن االتجاه المتزايد إلغراق المواد المجروفة في منطقة البحر األبيض المتوسط على مدار
السنوات العشر الماضية ،وتأثيرها في األنظمة البيئية البحرية والساحلية والتهديد الذي يشكله إغراق المواد المجروفة على
تحقيق الوضع البيئي الجيد أو الحفاظ عليه،
وإذ تضع أحدث التطورات نحو إدارة المواد المجروفة في االعتبار ،وخاصةً بموجب اتفاقية عام  1972بشأن منع
التلوث البحري بإغراق النفايات والمواد األخرى وبروتوكوالتها،
وإذ تلتزم بتبسيط األهداف اإليكولوجية لخطة عمل البحر المتوسط على نح ٍو أكبر ،وخاصةً األهداف المتعلقة
بالتلوث ،والنفايات ،والتعدد البيولوجي ،والسواحل وعلم المياه وأهداف الوضع البيئي المستهدف ذات الصلة ،باإلضافة إلى
األحكام ذات الصلة بالخطة اإلقليمية إلدارة المخلفات البحرية في البحر األبيض المتوسط ،ضمن نطاق تطبيق بروتوكول
عام ،1995
وبعد اطالعها على تقرير االجتماع ال خاص بجهات تنسيق برنامج تقييم التلوث البحري في البحر األبيض المتوسط
والتحكم فيه في أيار/مايو ،2017
إذ تقر المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة حول إدارة المواد المجروفة ،المنصوص عليها في ملحق القرار
-1
الحالي ،الذي يحل محل المبادئ التوجيهية لعام 1999؛
إذ تطالب األطراف المتعاقدة ببذل كل الجهود لضمان التنفيذ الفعَّال للمبادئ التوجيهية ،مع مراعاة أنه
-2
عند تقييم مدى مناسبة خيارات اإلدارة للمواد المجروفة ،يجب التفكير في إغراقها ،في حالة وجود أي خيارات إدارة بديلة
مجدية؛
إذ تطالب األطراف المتعاقدة باإلبالغ عن التصاريح ،والكميات ،والموقع واآلثار للمواد المجروفة التي
-3
ُ
غرقَت في منطقة البحر األبيض المتوسط في الوقت المناسب ،باستخدام نظام إبالغ اتفاقية برشلونة عبر اإلنترنت؛
أ ِ
إذ تطالب األمانة العامة بتبسيط عمل األطراف المتعاقدة الخاص بتنفيذ المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة بشأن
-4
إدارة المواد المجروفة عن طريق مزيد من تقوية التعاون والتآزر في هذه المنطقة من خالل اتفاقية  1972الخاصة بمنع
التلوث البحري عن طريق إغراق النفايات والمواد األخرى وبروتوكوالتها ،وتوجيه إطار عمل االستراتيجية البحرية
لالت حاد األوروبي ،وعن طريق مشاركة المعلومات مع االتفاقيات والبرامج اإلقليمية والعالمية حول التقدم وإنجازات خطة
عمل البحر المتوسط لنظام اتفاقية برشلونة بهذه المنطقة.
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الملحق
المبادئ التوجيهية ال ُمحدَّثة حول إدارة المواد التجريف
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قائمة االختصارات/التسميات باألحرف األولى
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تقييم التأثير البيئي
الوضع البيئي الجيد
الزئبق
برنامج التقييم والرصد المتكاملين
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مقدمة
-1

تعد أنشطة التجريف جز ًءا ضروريًا من أنشطة الموانئ والمرافئ .يمكن تمييز فئتين أساسيتين من التجريف:

أ) تجريف األراضي ،ألغراض انتقالية في المقام األول ،لتوسيع القنوات ومناطق الموانئ الموجودة أو تعميقها ،أو إلنشاء
مناطق جديدة ،كما يشمل هذا النوع من التجريف أيضًا بعض األنشطة الفنية على قاع البحر مثل خنادق لألنابيب ،أو الكبالت،
أو األنفاق ،أو إزالة المواد غير المناسبة لألساسات ،أو إزالة الغطاء الصخري لعمليات االستخراج الشاملة؛
ب) تجريف الصيانة ،لضمان أن القنوات ،أو مراسي السفن أو أعمال البناء يُحافَظ عليها بأبعادها ال ُمص َّممة.
-2

باإلضافة إلى ذلك ،عمليات التجريف األخرى مثل:
أ)

التجريف لدعم حماية السواحل أو إدارتها :إعادة تحديد مواقع الرواسب لألنشطة مثل تغذية الشواطئ وبناء الحواجز
والسدود ،وأرصفة الموانئ ،وغيرها.

ب) التجريف البيئي :إلزالة الرواسب الملوثة بغرض الحد من المخاطر التي تهدد الصحة والبيئة ،وإنشاء خاليا التخلص المائية
المحصورة الحتجاز الرواسب الملوثة.
ج) تجريف التجديد :لتجديد أو إنشاء ميزات بيئية أو موائل من أجل تحديد وظائف النظام البيئي ،والمزايا والخدمات ،على سبيل
المثال إنشاء األراضي الرطبة ،وإنشاء موائل الجزر وتغذيتها ،وإنشاء الشعاب المرجانية البحرية ،والميزات الطوبوغرافية
لتحسين مصائد األسماك ،وغيرها؛
د) ا لتجريف لدعم عمليات الترسيب المحلية واإلقليمية :تشمل الهندسة لتقليل الترسيب (على سبيل المثال خزانات الترسيب)،
واالحتفاظ بالترسيب داخل نظام الترسيب الطبيعي لدعم الموائل القائمة على الترسيب وخطوط الشاطئ والبنية األساسية.
 -3قد تنتج كل هذه األنشطة كميات كبيرة من المواد التي يجب إدارتها بطريقة مناسبة بيئيًا بما في ذلك االستخدام المفيد ،أو
التخلص ،أو الحصر ،أو المعالجة .في حالة التخلص في البحر ،يجب ضمان عدم حدوث آثار عكسية على األنظمة البيئية البحرية أو
الساحلية الخاصة بالبحر األبيض المتوسط.
 -4يجب أيضًا إدراك أن مثل عمليات التجريف هذه قد تؤدي إلى اإلضرار بالبيئة البحرية ،خاصةً عند حدوثها في البحر المفتوح بالقرب
من المناطق الحساسة (الموائل الرئيسية ،والمناطق المشمولة بحماية خاصة في البحر المتوسط ،والمناطق البحرية المحمية )،(MPA
ومناطق الزراعة المائية ،والمناطق الترفيهية ،وغيرها) .وهذا هو الحال خاصةً عندما يكون لعمليات التجريف اثر فيزيائي (تعكر الماء
المتزايد) أو تؤدي إلى إعادة تعليق أو إعادة إطالق الملوثات الرئيسية (المعادن الثقيلة ،أو الملوثات العضوية أو البكتيرية والمغذيات).
 -5قد تؤدي عمليات ا إلغراق إلى إعادة تعبئة الملوثات المتضمنة في الملوثات وتعليقها ،مما قد يكون له أثر عكسي على البيئة ،عند
مستويات معينة ،إما في البحر أثناء التجريف أو التغطية عند غمر هذه الرواسب ،وإما على األرض عند تخزين هذه الرواسب .يمكن
أن يؤدي التجريف أيضًا إلى تغييرات مورفولوجية مائية وخاصة بالرواسب وهيدروغرافية على المناطق المجروفة ويمكن أن يكون
له تأثير عالمي أكبر على مواقع التخلص أو اإلدارة على الشواطئ.
 -6في السياق أعاله ،تُطالَب األطراف المتعاقدة بممارسة السيطرة على عمليات التجريف بالتوازي مع سيطرتها على اإلغراق .تعد
االستخدامات المفيدة واستخدام أفضل الممارسات البيئية ( )BEEPألنشطة التجريف شرطًا مسبقًا ضروريًا لإلغراق ،من أجل
التخلص على األرض و/أو تقليل كمية المواد التي يجب تجريفها وتأثير أنشطة التجريف واإلغراق في المنطقة البحرية.
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 -7على الجانب اآلخر ،يمكن أن تؤثر المواد المجروفة غير الملوثة آثارًا بيئية إيجابية وآثارًا بيئية خارجية .في الواقع ،يمكن دمج
المواد المجروفة ،في ظروف معينة ،ويخضع إلى وجود السوق المحلي ،في أنظمة المعالجة مما يتيح استغاللها ،وخاصةً في مواد
البناء .يمكن استخدامها أيضًا لتغذية الشواطئ في مكافحة تآكل الخط الساحلي ،ومن ثَ َّم تعد بديالً لطرق التخلص األكثر ضررًا
األخرى .وأخيرًا ،في حالة تلوث الرواسب ،يمكن أن يكون التجريف حل اإلزالة الذي يطهر البيئة البحرية ،ولكن مع وجود خطر نقل
المشكلة إلى األرض أو إعادة إغراقها إلى منطقة أخرى في البحر.
 -8المبدأ الرئيسي لهذه المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة هو أن إغراق أو إعادة تعليق رواسب التجريف في منطقة البحر األبيض المتوسط
الساحلية يجب تقليله قدر اإلمكان ،من أجل تجنب تدهور الوضع البيئي الجيد و/أو الحفاظ على وضعه الجيد فيما يتعلق بعدد من
األهداف اإليكولوجية القائمة على أسلوب النظام البيئي لخطة عمل البحر المتوسط ذات الصلة واألهداف التشغيلية ذات الصلة وأهداف
الوضع البيئي الجيد ( )10-2 ،9-4 ،9-2 ،9-1 ،8-1 ،7-3 ،7-2 ،7-1 ،5-2 ،5-1 ،2-2 ،2-1 ،2 ،1كما أقرتها الدورة الثامنة
عشرة لمؤتمر األطراف في عام ( 2013القرار  .)IG.21/3ومن ثَ َّم يجب وضع االستخدامات المفيدة وإدارة األراضي في المقام
األول وفي النهاية قبل أي قرار حول اإلغراق في البحر.
-9

كما تقدم المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة معلومات وروابط كافية تتعلق بالتخلص على األرض والمعالجة منخفضة التكاليف وخيارات التخلص.1

-1

نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية

 -10تقدم العديد من مقاالت بروتوكول اإلغراق 2قاعدة أساسية إلعداد المبادئ التوجيهية .بموجب الفقرة  1-4من البروتوكول ،يُحظر
إغراق النفايات والمواد األخرى .ومع ذلك ،وفقًا للمادة ( 2-4أ) من البروتوكول ،يمكن التنازل عن هذا المبدأ ويُر َّخص إغراق المواد
المجروفة في ظروف معينة .بموجب المادة  ،5يتطلب اإلغراق الحصول على تصريح خاص مسبق من السلطات الوطنية المختصة.
 -11عالوةً على ذلك ،وفقًا للمادة  6من البروتوكول ،فإن التصريح المشار إليه في المادة  5يجب عدم إصداره إال بعد نظرة متأنية في
العوامل المنصوص عليها في الملحق المرفق بالبروتوكول .تشترط المادة  2-6أنه ينبغي لألطراف المتعاقدة صياغة المعايير،
والمبادئ التوجيهية واإلجراءات الخاصة بإغراق النفايات أو المواد األخرى الواردة في المادة 2-4واعتمادها ،من أجل منع التلوث
وتخفيفه والقضاء عليه .باإلضافة إلى ذلك ،فإن البروتوكول يدرك أهمية االستخدامات المفيدة على األرض ،وأفضل الممارسات البيئية
باعتبارها خطوات مهمة قبل أن تمنح السلطات المعنية تصريح اإلغراق.
 -12وفقًا للمادة  )8( 9من الخطة اإلقليمية بشأن إدارة النفايات البحرية في البحر األبيض المتوسط ،يجب على األطراف المتعاقدة
بحلول عام  2020تطبيق التدابير الفعالة من حيث التكلفة لمنع أي نفايات بحرية ناتجة من أنشطة اإلغراق مع األخذ في االعتبار
المبادئ التوجيهية ذات الصلة التي اعتُ ِمدَت في إطار عمل بروتوكول اإلغراق باتفاقية برشلونة.
 -13وفي هذا السياق ،تقدم المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة إلدارة المواد المجروفة ،إرشادات لألطراف المتعاقدة حول الوفاء بالتزاماتها
المتعلقة بـ:
(أ) إصدار التصاريح إلغراق المواد المجروفة وفقًا ألحكام البروتوكول ،والمادة  )8( 9من الخطة اإلقليمية بشأن إدارة النفايات
البحرية في البحر األبيض المتوسط
(ب) طرق الرصد وأخذ العينات والتقييم المتوافقة مع قرار برنامج التقييم والرصد المتكاملين
(ج) نقل البيانات الموثوقة حول إدخاالت الملوثات إلى األمانة العامة عن طريق إغراق المواد المجروفة واآلثار الضارة
األ خرى على األنظمة البيئية البحرية والساحلية ،بما يتماشى مع اإلبالغ بموجب اتفاقية برشلونة بخطة عمل البحر المتوسط.

1في هذا الصدد تتوفر المشورة من خالل عدد من المؤسسات الدولية ،بما في ذلك الرابطة الدولية الدائمة لمؤتمرات المالحة ( )PIANCلعام  :1986التخلص من
المواد المجروفة في البحر ( .) LDC/SG9/2/1من خالل إطار عمل السياسة البيئية وروابطها الوثيقة مع الصناعة في تطوير تقنيات اإلنتاج الصناعي النظيفة ،فإن
مؤسسة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( ) UNIDOقادرة على تقديم مشورة الخبراء والتدريب لتعزيز القدرات على إعداد خطة إدارة متكاملة للمواد المجروفة.
2نص ُمعدَّل لعام 1995
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(د) التجريف الجيد ،وأفضل الممارسات والمعدات المتاحة
(هـ) البيانات المتعلقة بالحدود وتركيزات الملوثات في المادة المجروفة
 -14المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة ُمصممة للسماح لألطراف المتعاقدة بإدارة المواد المجروفة دون إلحاق التلوث بالبيئة البحرية .وفقًا
للمادة ( 2-4أ) من بروتوكول اإلغراق ،ترتبط هذه المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة تحديدًا بإغراق المواد المجروفة من السفن والطائرات.
إنها ال تتعلق بعمليات التجريف وال بالتخلص من المواد المجروفة بطرق أخرى غير اإلغراق.
 -15تُعرض المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة في جزأين .يتعامل الجزء أ مع تقييم المواد المجروفة وإدارتها ،بينما يوفر الجزء ب إرشادات
حول تصميم وتنفيذ رصد مواقع اإلغراق البحرية.
 -16تبدأ المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة بإرشادات حول الشروط التي يمكن إصدار التصاريح بموجبها .تتناول األقسام  ،2و 6و8
االعتبارات ذات الصلة المتعلقة بالخصائص ،وتركيب المواد المجروفة وتُعطى األولوية لالستخدامات المفيدة والمعالجة منخفضة
التكلفة للمواد المجروفة (الجزء أ) .في حال وضع اإلغراق في البحر في االعتبار ،يتوفر توجيه بشأن رصد موقع اإلغراق في الجزء
ب .توفر المراجع معلومات شاملة ،ضمن أمور أخرى ،حول التقنيات التحليلية ،وإجراءات التسوية التي يمكن أن تستخدمها السلطات
الوطنية لتنفيذ هذه اإلرشادات ال ُمح َّدثة.باإلضافة إلى ذلك ،تحتوي المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة على ملحقين حول:
أ) المتطلبات التحليلية لتقييم المواد المجروفة
ب) مستويات تأثير الملوثات والحدود
-2

تعريف المصطلحات

 -17ألغراض هذه المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة يسري التعريف التالي للمصطلحات:
Σ PAH16

أسينافيثين ،أسينافثيلين ،أنثراسين ،بنزو[]aأنثراسين ،بنزو[]bفلورانثين ،بنزو[]kفلورانثين،
بنزو[]aبيرين ،بنزو[]ghiبيريلين ،كريسين ،ثنائي بنز()ahأنثراسين ،فلورانثين ،فلورين،
اندين(-3،2،1كادميوم)بيرين ،نفثالين ،فينانثرين وبيرين

Σ PAH9

أنثراسين؛ بنزو []aأنثراسين؛ بنزو[]ghiبيريلين؛ بنزو[]aبيرين؛ كريسين ،فلورانثين؛
اندين []cd-3،2،1بيرين؛ وبيرين ،فينانثرين

األجزاء

فئات الرواسب باستخدام حجم الحبيبات.

األحياء

الكائنات الحية.

االختبار البيولوجي

االختبار عبر المقايسات البيولوجية.

االختبارات البيئية المتعلقة بالسموم

االختبارات البيولوجية عبر المقايسات البيولوجية.

اإلدارة

مصطلح شامل يصف مجموعة متنوعة من طرق معالجة المواد المجروفة بما في ذلك ،من
بين أمور أخرى :اإلغراق (التخلص المتعمد) ،وإعادة االستخدام ،واالستخدام المفيد ،وإعادة
تحديد الموقع ،والطرح ،والحصر والمعالجة.

تجريف األراضي

يشمل تجريف األراضي المواد الجيولوجية المجروفة من الطبقات غير المكشوفة مسبقًا
أسفل قاع البحر والمواد السطحية من المناطق التي لم تُجرف مؤخرًا.

تجريف الصيانة

تجريف الصيانة هو التجريف الالزم لصيانة مراسي السفن وقنوات المالحة على العمق
ال ُمعلن .يشمل المواد المجروفة من العناصر المترسبة مؤخرًا عن طريق عمليات الترسيب
في الميناء أو المناطق البحرية

التراكم الحيوي

تراكم الملوثات البيئية في نسيج حي.
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الترسيب

مواد تحدث طبيعيًا تُنتَج من خالل عمليات التجوية وتآكل الصخور ،ومن ثم تُنقل بواسطة تأثير
السوائل مثل الرياح ،أو المياه أو الجليد و/أو بقوة الجاذبية المؤثرة على الجسيمات نفسها.

الطين

جسيمات رسوبية معدنية يتراوح حجمها بين  0.2إلى  2.0ميكرومتر ،عادةً ذات شحنة
سالبة (أنيون) ،يؤثر الحجم والشحنة تأثيرات عميقة في كيمياء الرواسب والتفاعالت
الفيزيائية األخرى.

قاعي

يتعلق بقاع البحر ،أو يحدث في قاعدة أي جسم مائي.

قائمة العمل الوطنية

قائمة أو مخزون من ملوثات المواد المجروفة التي قد تضعها األطراف المتعاقدة في اعتبارها
في عملية التصريح وقراره .تُستخدَم قائمة العمل بوصفها آلية فحص لتقييم خصائص
ومكونات المواد المجروفة بمجموعة من المستويات للمواد المحددة .يجب استخدامها في
قرارات إدارة المواد المجروفة ،بما في ذلك تحديد تدابير التحكم في المصادر وإعدادها

مستويات العمل

المبادئ التوجيهية المستخدمة لتحفيز التأثير

مستويات العمل الوطنية

المستويات المحددة لتركيز ملوث معين التي يتضاءل مستوى القلق بشأنها حال االنخفاض
عنها (مستويات العمل الوطنية المنخفضة) ،بينما يكون هناك قلق إزائها حال تجاوزها بسبب
الخطر المتزايد أو احتمال اآلثار المتزايد (مستويات العمل الوطنية العليا) .يجب أن تعكس
المستويات الخبرة المكتسبة المتعلقة باآلثار المحتملة على صحة اإلنسان أو البيئة البحرية.
يجب وضع مستويات قائمة العمل على أساس وطني أو إقليمي ،ويمكن تعيينها على أساس
حدود التركيز ،واالستجابات البيولوجية ،أو معايير الجودة البيئية ،أو اعتبارات التدفق أو القيم
المرجعية األخرى .يجب أن تُستَمد من دراسات الرواسب ذات خصائص جيوكيميائية مماثلة
لهذه الخصائص من الرواسب التي ستُجرف و/أو الرواسب الخاصة بنظام االستقبال .ومن ثَ َّم
بنا ًء على التنوع الطبيعي في جيوكيمياء الرواسب ،قد يكون من الضروري إعداد مجموعات
فردية من المعايير لكل منطقة يُجرى التجريف أو الترسيب بها.

المقايسة البيولوجية

االختبارات التي تتعرض فيها الكائنات إلى المواد المجروفة لتحديد آثارها البيولوجية
أو السُمية.

المواد المجروفة

المواد المجروفة الملوثة المواد المجروفة التي ال تستوفي معايير التقييم الوطنية (على سبيل
المثال تتجاوز مستويات العمل العليا).

الميناء

الموانئ تشمل األرصفة المغلقة وشبه المغلقة ،ومداخل األرصفة ،والغواصات ،والمراسي،
وأرصفة السفن وحواجز التفريغ
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الظروف التي يجوز إصدار التصاريح إلغراق المواد المجروفة بموجبها

الجزء أ تقييم المواد المجروفة وإدارتها
 -1وصف خصائص المواد المجروفة
 -18ألغراض هذه اإلرشادات ال ُمح َّدثة ،يسري [تسري] التعريف [التعريفات] اآلتية:
ُ
"المواد المجروفة" تعني أي تكوين رسوبي (طين ،طمي ،رمال ،حصى ،وأي مواد صخرية رئيسية أصيلة) تزَال من المناطق المغطاة
بمياه البحر عادةً أو بانتظام ،باستخدام التجريف أو معدات التنقيب األخرى؛ ولالطالع على أي تعريف آخر ذي صلة ،يسري نص
المادة  3من بروتوكول اإلغراق.
 -2تقييم خصائص المواد المجروفة وتكوينها
أ)

وصف الخصائص الفيزيائية

 -19فيما يتعلق بجميع المواد المجروفة التي ستُغ َرق في البحر ،يجب الحصول على المعلومات اآلتية:
(أ) كمية المواد المجروفة (الحمولة اإلجمالية بالطن)؛
(ب) طريقة التجريف (التجريف الميكانيكي ،والتجريف الهيدروليكي ،والتجريف بالهواء المضغوط ،وتطبيق أفضل الممارسات البيئية)؛
(ج) التحديد التمهيدي التقريبي لخصائص الرواسب (أي طين/طمي/رمال/حصى/صخور).
ب) الوصف الكيميائي والبيولوجي
 -20من أجل تقييم قدرة الموقع على استيعاب المواد المجروفة ،يجب وضع ك ٍّل من الكمية اإلجمالية للمواد ومعدل التحميل الفعلي
أو المتوقع في موقع اإلغراق في االعتبار .يلزم وصف الخصائص الكيميائية والبيولوجية أيضًا لتقييم التأثير المحتمل على نح ٍو كام ٍل.
قد تتوفر المعلومات من مصادر حالية ،مثالً من المالحظات الميدانية عن تأثير المواد المماثلة في مواقع مشابهة ،أو من بيانات
االختبار السابقة عن نفس المواد التي اختُبِرت منذ ما ال يزيد عن خمس سنوات في الماضي أو من المعرفة بعمليات التفريغ المحلية
أو مصادر التلوث األخرى ،التي يدعمها التحليل االنتقائي .في مثل هذه الحاالت ،قد ال يلزم قياس اآلثار المحتملة لنفس المواد في
المنطقة المجاورة مرة أخرى.
 -21سيكون وصف الخصائص الكيميائية ،والبيولوجية حسب الحاجة أمرًا ضروريًا بوصفه خطوة أولى من أجل تقدير التحميل
اإلجمالي للملوثات ،خاصةً لعمليات التجريف الجديدة .ترد المتطلبات الالزمة للعناصر والمكونات المراد تحليلها في القسم  .5إن
الغرض من االختبار بموجب هذا القسم هو تحديد إذا كان اإلغراق في البحر للمواد المجروفة التي تحتوي على ملوثات قد يسبب آثارًا
غير مرغوب فيها ،خاصةً احتمال وجود آثار مزمنة أو سمية حادة على الكائنات البحرية أو صحة اإلنسان ،سواء كانت ناشئة من
تراكمها الحيوي في الكائنات البحرية وخاصةً في أنواع الطعام أم ال.
 -22قد ال تكون إجراءات االختبار البيولوجي اآلتية ضرورية إذا كانت الخصائص الفيزيائية والكيميائية السابقة الخاصة بالمواد
المجروفة ومنطقة االستقبال ،والمعلومات البيولوجية المتاحة ،تتيح تقيي ًما للتأثير البيئي على أساس علمي مناسب.
 -23ومع ذلك ،يجب تطبيق إجراءات االختبار البيولوجي المناسبة إذا كان:
(أ) التحليل السابق للمواد يوضح وجود ملوثات بكميات تتجاوز الحد المرجعي العلوي الوارد في الفقرة ( 34أ) أدناه أو وجود
مواد ذات آثار بيولوجية غير مفهومة،
(ب) هناك قلق بشأن اآلثار المضادة أو التآزرية ألكثر من مادة واحدة،
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(ج) هناك أي شك يتعلق بالتركيب الدقيق أو خصائص المادة ،يلزم تطبيق إجراءات االختبار البيولوجي المناسبة.
 -24هذه اإلجراءات ،التي قد تنطوي على أنواع المؤشرات البيولوجية يمكن أن تتضمن اآلتي:
(أ) اختبارات السمية الحادة؛
(ب) اختبارات السمية المزمنة القادرة على تقييم اآلثار شبه القاتلة طويلة األجل ،مثل المقايسات البيولوجية التي تشمل دورة
الحياة بأكملها؛
(ج) اختبارات لتحديد احتمال التراكم الحيوي للمادة ذات األهمية؛
(د) اختبارات لتحديد احتمال تغيير المادة ذات األهمية.
 -25قد تخضع المواد في المادة المجروفة إلى تغييرات كيميائية وفيزيائية وكيميائية حيوية عند ترسيبها في البيئة البحرية .إن حساسية
المواد المجروفة لمثل هذه التغييرات يجب وضعها في االعتبار في ضوء المصير النهائي واآلثار المحتملة للمواد المجروفة .قد ينعكس
هذا على فرضية التأثير وأيضًا على برنامج المراقبة.
ج) االستثناءات
 -26قد تُستثنَى المادة المجروفة من االختبارات المشار إليه في الفقرات  20إلى  24من هذه المبادئ التوجيهية في حالة أنها تتوافق
مع أحد المعايير الواردة أدناه ،في هذه الحاالت ،يجب وضع أحكام الجزأين ب وج من ملحق البروتوكول (راجع األقسام  ،6و 7و 8أدناه)
بعد أخذ عينات أولية منها واختبارها إلثبات أنها غير ملوثة.
(أ) فهي تتكون من مادة جيولوجية لم تُستغل مسبقًا؛
(ب) فهي تتكون حصريًا تقريبًا من الرمال أو الحصى أو الصخور؛
( )cإنها مناسبة لالستخدامات المفيدة وتتكون عمو ًما من الرمال ،أو الحصى أو األصداف ،بأحجام جسيمات تتوافق مع
المعلومات المضمنة في القسم -6الجزء أ من هذه المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة.
 -27في حالة مشروعات تجريف األراضي ،يجوز للسلطات المحلية ،مع أخذ طبيعة المادة التي ستُغ َرق في البحر في االعتبار،
استثناء جزء من المادة من أحكام هذه المبادئ التوجيهية ،بعد أخذ العينات التمثيلية .ومع ذلك ،فإن تجريف األراضي في المناطق التي
قد تحتوي على رواسب ملوثة يجب أن يخضع إلى الخصائص بما يتوافق مع هذه المبادئ التوجيهية ،بصورة ملحوظة الفقرة .21
 -3التخلص من المادة المجروفة
 -28في األغلبية العظمى من الحاالت ،يضر اإلغراق البيئة الطبيعية لذا قبل اتخاذ أي قرار لمنح تصريح اإلغراق ،يجب وضع طرق
اإلدارة األخرى في االعتبار .وخاصةً ،يجب تقييم جميع االستخدامات المفيدة المحتملة للمواد المجروفة ووضعها في االعتبار في المقام
األول وبصورة أساسية (راجع القسم  )6قبل منح تصريح اإلغراق في البحر.
 -4عملية اتخاذ القرار
أ)

مقدمة عامة

 -29في حالة ،بعد استكشاف جميع احتماالت االستخدام المفيد للمواد المجروفة وفقًا للبند  6من الجزء أ من هذه المبادئ التوجيهية
ال ُمح َّدثة ،ووضع عمليات اإلغراق في البحر في االعتبار ،يوصى بتحديد مواقع اإلغراق المناسبة للحفاظ على الوضع البيئي الجيد
للبحر األبيض المتوسط ولتقليل التأثير على المناطق التجارية ،والمناطق البحرية المحمية والمناطق المشمولة بحماية خاصة في البحر
المتوسط ،والموائل الرئيسية ،ومصبات األنهار ،ومصائد األسماك الترفيهية .يعد هذا النهج من االعتبارات الرئيسية في حماية الموارد
ويُتنا َول بمزي ٍد من التفاصيل في الجزء ج من ملحق بروتوكول اإلغراق.
 -30من أجل تحديد الشروط التي يجوز بموجبها إصدار تصاريح إغراق المواد المجروفة ،يتعين على األطراف المتعاقدة تطوير
عملية اتخاذ القرار على أساس وطني و/أو إقليمي ،حسب الحاجة (الشكل  )1لتقييم خصائص المادة ومكوناتها ،بالنظر إلى حماية
صحة اإلنسان والبيئة البحرية.
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ب) معايير عملية اتخاذ القرار
صيغت على أساس وطني
 -31تستند عملية اتخاذ القرار ،إلغراق المواد المجروفة في البحر ،على مجموعة من المعايير التي ِ
و/أو إقليمي ،حسب الحاجة ،والتي تتوافق مع أحكام المواد  ،4و ،5و 6من البروتوكول وتنطبق على مواد محددة .يجب أن تضع هذه
المعايير في االعتبار الخبرة المكتسبة بشأن اآلثار المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة البحرية.
 -32يمكن وصف هذه المعايير في البنود التالية:
(أ) الخصائص الفيزيائية ،والكيميائية ،والجيوكيمائية (مثل معايير جودة الرواسب)؛
(ب) تطبيق أسلوب اتخاذ قرارات االستخدام المفيد على النحو الوارد في البند  6من الجزء أ من هذه المبادئ التوجيهية؛
(ج) اآلثار البيولوجية لمنتجات نشاط اإلغراق (التأثير على األنظمة البيئية البحرية وأنظمة مصبات األنهار)؛
(د) البيانات المرجعية المرتبطة بطرق معينة لإلغراق ومواقع اإلغراق؛
(هـ) اآلثار البيئية الخاصة بإغراق المواد المجروفة التي تُعد غير مرغوب بها خارج و/أو بالقرب ً
جدا من مواقع اإلغراق
المخصصة؛
(و) مساهمة اإلغراق في تدفقات الملوثات المحلية الموجودة بالفعل (معايير التدفق)؛
(ز) تدابير التخفيف أثناء عمليات اإلغراق
 -33يجب أن تُستمد المعايير من دراسات الرواسب ذات الخصائص الجيوكيميائية المماثلة لخصائص المواد المجروفة و/أو لمواد
نظام االستقبال .وبنا ًء على االختالف الطبيعي في الكيمياء الجيولوجية للرواسب ،قد يلزم وضع مجموعات فردية من المعايير لكل
منطقة يُج َرى التجريف أو اإلغراق فيها.
 -34عملية اتخاذ القرار ،فيما يتعلق بالمستويات المرجعية لخط األساس الطبيعي في الخلفية وببعض الملوثات أو االستجابات
البيولوجية المعينة وبهدف الحفاظ على الوضع البيئي الجيد على النحو المعتمد في  ،2013قد تضع ً
حدا مرجعيًا وطنيًا عاليًا ومنخفضًا
ومستوى العمل ،مما يؤدي إلى ثالثة احتماالت:
(أ) المادة التي تحتوي على ملوثات محددة أو التي تسبب استجابات بيولوجية بما يزيد عن الحد األعلى ذي الصلة يجب أن تُعد
عمو ًما غير مناسبة لإلغراق في البحر ،وتخضع إلى الحصر أو/و المعالجة؛
(ب) المادة التي تحتوي على ملوثات محددة أو التي تسبب استجابات بيولوجية أقل من الحد المنخفض ذي الصلة ،يجب أن تُعد
بوجه عام ذات أهمية بيئية منخفضة لإلغراق في البحر؛
(ج) يجب أن تخضع المادة ذات الجودة المتوسطة إلى تقييم أكثر تفصيالً قبل تحديد مدى مالئمتها لإلغراق في البحر.
 -35تتوفر البيانات المتعلقة بمستويات الحدود من دول البحر األبيض المتوسط في الملحق  2من المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة ألغراض
المعلومات من أجل توجيه الهيئات الوطنية المختصة ،حسب الحاجة في عملية تحديد قيم مستويات الحدود.يوصى بمراجعة هذا الملحق
بانتظام ألخذ التطورات على الصعيد العالمي ،واإلقليمي والوطني ذات الصلة في االعتبار وتعديلها وفقًا لذلك
 -36عندما ال يمكن الوفاء بالمعايير والحدود التنظيمية ذات الصلة (الحالة (أ) أعاله) ،ال يجوز ألحد األطراف المتعاقدة إصدار
تصريح ما لم يشير االعتبار التفصيلي وفقًا للجزء ج من ملحق البروتوكول إلى أن اإلغراق في البحر ،مع ذلك ،يُعد الخيار األقل
ضررًا ،مقارنةً بأساليب اإلدارة األخرى .في حالة التوصل إلى هذه النتيجة ،يجب على الطرف المتعاقد:
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(أ) تنفيذ برنامج للخفض عند مصدر التلوث الذي يدخل في المنطقة المجروفة ،حيث يكون هناك مصدر يمكن أن يخفضه هذا
البرنامج ،بهدف تحقيق المعايير المحددة؛
(ب) اتخاذ جميع الخطوات العملية لتخفيف أثر عملية اإلغراق على البيئة البحرية ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ،استخدام
الحصر (التغطية أو مرفق التخلص المحصور) أو طرق المعالجة؛
(ج) إعداد فرضية تأثير البيئة البحرية التفصيلية؛
(د) بدء الرصد (نشاط المتابعة) المصمم للتحقق من اآلثار العكسية المتوقعة لإلغراق ،خاصةً فيما يتعلق بفرضيات تأثير
البيئة البحرية؛
(هـ) إصدار إذن محدد لكل عملية محددة؛
(و) إبالغ المؤسسة حول اإلغراق الذي نُفِّذ ،مع تحديد أسباب إصدار تصريح اإلغراق.
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الشكل  -1عملية اتخاذ القرار الخاصة بالمبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة
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ج) المعايير اإلضافية لعملية اتخاذ القرار
 -37تُق َّدم المعايير اإلضافية لتقييم الحاجة إلى اإلغراق وبدائل اإلغراق في هذه الوثيقة لمساعدة الهيئات المحلية في عملية اتخاذ
القرار .ومن ثَ َّم يجب تقييمها  -إن ُوجدت  -لكل إغراق مقترح على أساس فردي باستخدام المعلومات ال ُمض َّمنة في هذه المبادئ
التوجيهية ال ُمح َّدثة.
 -38ستُح َّدد الحاجة لإلغراق في البحر من خالل تقييم العوامل التالية:
(أ) كمية المادة المجروفة؛
(ب) درجة المعالجة -المفيدة والمجدية -إلغراق المواد المجروفة سواء عُولِجت أم ستُعالَج لهذه الدرجة قبل اإلغراق؛
(ج) المخاطر ال بيئية النسبية ،تأثير اإلغراق وتكلفته في مقابل البدائل العملية األخرى على النحو الوارد في القسم  6من الجزء أ
من هذه المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة.
(د) النتائج التي ال يمكن التراجع عنها أو يتعذر معالجتها الستخدام بدائل اإلغراق.
د) االستخدام المفيد
 -39يُعتَقد أن ا لحاجة لإلغراق قد ظهرت بوضوح عند إجراء تقييم دقيق للعوامل المدرجة أعاله ،وأن السلطات ذات الصلة ،حسب
الظروف ،قد حددت وجود الظروف التالية ،حيثما تنطبق:
(أ) ال توجد تحسينات قابلة للتطبيق يمكن تنفيذها في معالجة التقنية أو في المعالجة الشاملة الممكنة لتقليل اآلثار العكسية للمواد
المجروفة على األنظمة البيئية البحرية؛
(ب) ال توجد بدائل عملية لالستخدام المفيد يكون لها آثار بيئية عكسية أقل أو خطر محتمل أقل من اإلغراق.
(ج) بدائل المعالجة أو التحسينات في العمليات والطرق البديلة للتخلص تكون قابلة للتطبيق عندما تتوفر بتكلفة متزايدة معقولة
ونفقات الطاقة ،التي يجب أن تكون تنافسية مع تكاليف اإلغراق ،مع أخذ المزايا البيئية في االعتبار ،المستمدة من هذا النشاط،
بما في ذلك اآلثار البيئية العكسية ذات الصلة المرتبطة باستخدام بدائل اإلغراق.
ه)

القيم الجمالية ،والترفيهية ،واالقتصادية

 -40تُح َّدد تأثيرات عمليات التجريف أو اإلغراق المقترحة على القيم الجمالية والترفيهية واالقتصادية على نح ٍو فرديٍّ ،مع األخذ
في االعتبار االستخدامات واألنشطة في المنطقة وباستخدام االعتبارات اآلتية:
(أ) احتمال التأثير على االستخدام الترفيهي وقيم مياه البحار ،أو المياه قرب الشواطئ أو الشواطئ أو خطوط الشواطئ؛
(ب) احتمال التأثير على القيم الترفيهية والتجارية للموارد الحية البحرية؛
(ج) الطبيعة ومدى االستخدام الترفيهي والتجاري الحالي والمحتمل للمناطق التي قد تتأثر باإلغراق المقترح؛
(د) جودة المياه الحالية ،وطبيعة ومدى أنشطة التخلص ،في المناطق التي قد تتأثر باإلغراق المقترح؛
(هـ) قيم الوضع البيئي الجيد السارية وأهدافه ومعايير تقييمه؛
(و) الخصائص الميكروسكوبية [أو الحسية] للمواد (مثل اللون ،والمواد الجسيمية المعلقة) التي تؤدي إلى الضرر الجمالي غير
المقبول في المناطق الترفيهية؛
(ز) وجود الكائنات المسببة للمرض في المواد التي قد تسبب خطرًا على الصحة العامة إما مباشرةً وإما من خالل تلوث مصائد
األسماك أو مصائد المحاريات؛
(ح) وجود المكونات السامة في المادة التي تُطلَق في أحجام قد تؤثر في البشر مباشرةً؛
(ط) وجود المكونات الكيميائية/المعادن الثقيلة التي قد تتراكم بيولوجيًا أو الثابتة في المادة وقد تؤثر تأثيرًا عكسيًا في البشر
مباشرةً أو من خالل تفاعالت السلسلة الغذائية( ،باإلشارة إلى الملحق  2من هذه المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة)
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كبير في الموارد البحرية الحية ذات القيمة الترفيهية أو التجارية.
(ي) وجود أي مكونات في المادة قد تؤثر على نح ٍو
ٍ
 -41فيما يتعلق بكل اإلغراق المقترح ،سيُولَّى االعتبار الكامل لمثل هذه الجوانب التي ال يمكن قياسها من التأثير الجمالي والترفيهي
واالقتصادي ،مثل:
(أ) االستشارات العامة لمواقع اإلغراق والتجريف المقترحة؛
(ب) عواقب عدم ترخيص اإلغراق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،على القيم الجمالية والترفيهية واالقتصادية
المتعلقة بالبلديات والصناعات المتضمنة.
 -5المبادئ التوجيهية حول أخذ عينات من المواد المجروفة وتحليلها
أ)

أخذ عينات بغرض إصدار تصريح اإلغراق

 -42فيما يتعلق بالمواد المجروفة التي تتطلب تحليالً تفصيليًا ً (بمعنى ما لم يُستَثنى بموجب الفقرة  26أعاله) ،تشير المبادئ التوجيهية
اآلتية إلى كيفية الحصول على معلومات تحليلية كافية بغرض إصدار تصريح .سيكون حكم الشروط المحلية والمعرفة بها أمرًا
ضروريًا في تطبيق هذه المبادئ التوجيهية على أي عملية معينة (راجع الفقرتين  52و .)53
 -43يتعين إجراء مسح في الموقع للمنطقة التي ستُجرف .يجب أن يعكس توزيع العينات وعمقها حجم المنطقة التي ستُجرف ،والكمية
التي ستُجرف ،والتغير المقترح في التوزيع األفقي والرأسي للملوثات .ولتقدير عدد العينات التي ستُحلَّل ،يمكن االحتفاظ بنُهج مختلفة.
 -44يقدم الجدول اآلتي إشارة إلى عدد مواقع العينات ال ُمستخدَمة فيما يتعلق بعدد األمتار المكعبة التي ستُجرف للحصول على نتائج
تمثيلية ،بافتراض وجود رواسب موحدة على نح ٍو معقو ٍل في المنطقة التي ستُجرف.
الكمية المجروفة (متر مكعب في الموقع)
3
ما يصل إلى 25000
من  25 000إلى 100 000
من  100 000إلى 500 000
من  500 000إلى 2 000 000
>2 000 000

عدد المحطات
6-4
15-7
30-16
 10محطات إضافية لكل مليون متر مكعب

 -45يجب أخذ العينات األساسية حيث ي ُض َمن عمق التجريف والتوزيع الرأسي المتوقع للملوثات ،وإال فتُعد العينة العشوائية مالئمة.
يُعد أخذ عينات من الجرافة أمرًا غير مقبول.
 -46وعادةً ،يجب تحليل العينات المأخوذة من كل موقع على نح ٍو منفص ٍل .ولكن ،إذا كانت الرواسب متجانسة بوضوح فيما يتعلق
بميزات الرواسب (أجزاء بحجم الحبيبات وحمولة المواد العضوية) والمستوى المتوقع للتلوث ،فقد يمكن تحليل العينات المركبة من
المواقع المجاورة ،عينتين أو أكثر في المرة الواحدة ،اتُّ ِخذت العناية المقدمة لضمان أن النتائج تعطي قيمة متوسطة مبررة للملوثات .يجب
االحتفاظ بالعينات األصلية حتى يُنت َهى من إجراء إصدار التصريح ،في حالة أن النتائج تشير إلى ضرورة إجراء مزيد من التحليل.
ب) أخذ العينات في حالة تجديد إذن اإلغراق
 -47في حالة إشارة الدراسة االستقصائية إلى أن المادة بالضرورة أقل من الحد المرجعي المنخفض الوارد في الفقرة ( 34ب) أعاله
ولم تحدث أي وقائع تلوث جديدة مما يشير إلى أن جودة المادة قد تدهورت ،ويجب تكرار الدراسات االستقصائية.
 -48إذا كان نشاط التجريف ينطوي على مادة ذات محتوى ملوث يقع بين الحدود المرجعية العليا والسفلية المبينة في الفقرة ( 34أ)
و(ب) أعاله ،فقد يمكن  -على أساس الدراسة االستقصائية األولية  -تقليل إما عدد محطات أخذ العينات وإما عدد المعلمات التي تُقاس.
ومع ذلك ،يجب أن تتوفر معلومات كافية لتأكيد التحليل األولي بغرض إصدار تصريح .إذا لم يؤكد برنامج أخذ العينات المنخفضة على
التحليل المبكر ،يجب تكرار المسح الكامل مرة أخرى.
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 -49ومع ذلك ،في المناطق حيث تتجه الرواسب إلظهار مستويات عالية من التلوث ،أو حيث يتغير توزيع التلوث بسرعة استجابةً
للعوامل البيئية المتغيرة ،ويجب أن يكون تحليل الملوثات ذات الصلة متكررًا ومرتبطًا بإجراء تجديد التصريح.
ج) تقديم بيانات المدخالت
 -50يوفر مخطط العينات الموضح أعاله ،معلومات لغرض إصدار التصاريح .ومع ذلك ،يمكن للمخطط توفير أساس مناسب لتقدير
المدخالت اإلجمالية في نفس الوقت ،وللوقت الراهن في الموقف الحالي ،يمكن اعتباره األسلوب األكثر دقة المتاح لهذا الغرض .وفي
هذا السياق من المفترض أن المواد المستثناة من التحليل تمثل مدخالت غير مهمة من الملوثات ،ومن ثَ َّم فإنها غير ضرورية في حساب
حموالت الملوثات أو اإلبالغ عنها.
د) المعلمات والطرق
 -51نظرًا ألن الملوثات تتركز بصور ٍة أساسي ٍة في الجزء الدقيق (<  2مم) وما هو أكثر تحديدًا في جزء الطمي (>  2ميكرومتر)،
يجب إجراء التحليل عادةً على عينة الجزء غير الخشن (<  2مم) .كما سيلزم أيضًا من أجل تقييم التأثير المحتمل لمستويات الملوثات
لتوفير معلومات حول:
(أ) أجزاء بحجم الحبيبات ( ٪رمال ،طمي ،طين)؛
(ب) حمولة المادة العضوية؛
(ج) المادة الجافة ( ٪مواد صلبة).
 -52في تلك الحاالت حيث يلزم التحليل ،يجب أن يكون إلزاميًا للمواد المعدنية األولية والزرنيخ .فيما يتعلق بالمركبات الكلورية
العضوية ،يجب تحليل مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور ( )PCBعلى أساس كل حالة على حدة في رواسب غير مستثناة؛ ألنها تظل
ملوثًا بيئيًا كبيرًا مستمرًا .يجب أيضًا قياس المركبات العضوية الهالوجينية إذا كان من المحتمل أن توجد نتيجة للمدخالت المحلية على
النحو المشار إليه في مستويات حدود قائمة التأثير الواردة في الملحق  2من المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة.
 -53باإلضافة إلى ذلك ،فإن الهيئة المسؤولة عن إصدار التصاريح يجب أن تضع في اعتبارها المدخالت المحلية الخاصة ،بما في
ذلك احتمالية التلوث بواسطة ثنائي الفينيل متعدد الكلور والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات وثالثي بوتيل القصدير ،على النحو
المشار إليه في الملحق  1من المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة .يجب على الهيئة تقديم اعتمادات لتحليل هذه المواد حسب الحاجة.
 -54عند تطبيق الفقرتين  52و  ،53يجب أخذ النقاط اآلتية في االعتبار:
(أ) المسارات المحتملة التي يمكن من خاللها إدخال الملوثات على نح ٍو معقو ٍل في الرواسب؛
(ب) احتمالية التلوث من الجريان السطحي الزراعي والحضري؛
(ج) انسكابات الملوثات في المنطقة التي ستُج َرف ،خاصةً نتيجة ألنشطة الموانئ؛
(د) عمليات التفريغ الصناعية والمحلية (السابقة والحالية)؛
 -55ستتوفر مزيد من التوجيهات حول اختيار المحددات وطرق تحليل الملوثات بموجب الشروط المحلية ،واإلجراءات التي
ستُستخدَم ألغراض التنسيق وتقييم الجودة ،في الملحق  1من المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة على النحو الذي تعتمده وتُحدِّثه األطراف
المتعاقدة دوريًا.
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 -56تُعد السلطات الوطنية المعنية هي المسؤول األول عن تطبيق الطرق القياسية والموحدة ألخذ العينات وتحليل ال ُمحددات .تشمل
المراجع معلومات يمكن وضعها في االعتبار في هذا الصدد.
 -6االعتبارات التي يجب النظر فيها قبل اتخاذ أي قرار بمنح تصريح اإلغراق

1-6

عمليات التجريف

 -57قد ينتج عن عمليات إعادة التجريف إعادة تعبئة الملوثات المتضمنة في الرواسب وإيقافها مؤقتًا ،الذي قد يكون له ،عند مستويات
معينة ،تأثير عكسي على البيئة ،إما في البحر أثناء التجريف أو الصفع عند تسوية هذه الرواسب ،وإما على األرض عند تخزين هذه
الرواسب .يمكن أن يؤدي التجريف أيضًا إلى تغييرات مورفولوجية مائية وهيدروجينية في المناطق المجروفة ولها تأثير عام أكبر
على مواقع التخلص أو اإلدارة على الشاطئ.
 -58وعلى الجانب اآلخر ،يمكن أن يؤثر التجريف آثارًا بيئية إيجابية وآثارًا بيئية خارجية .في الواقع ،يمكن دمج المواد المجروفة،
في ظروف معينة ،ويخضع إلى وجود السوق المحلي ،في أنظمة المعالجة مما يتيح استغاللها ،وخاصةً في مواد البناء .يمكن استخدامها
أيضًا في تغذية الشواطئ في مكافحة تآكل الخط الساحلي ،ومن ثَ َّم تعد بديالً للحلول األكثر هيكلية .وأخيرًا في حالة تلوث الرواسب،
يمكن أن يكون التجريف حل اإلزالة الذي يطهر البيئة البحرية ،ولكنه ينقل المشكلة إلى األرض.
 -59من المهم ،أثناء تقييم قيمة الرواسب باعتبارها موردًا ،وضع فرص االستخدامات المفيدة للمواد المجروفة في االعتبار ،مع األخذ
في االعتبار الخصائص الفيزيائية ،والكيميائية ،والبيولوجية للمادة .بصور ٍة عام ٍة ،سيكون الوصف الذي يُج َرى وفقًا للجزء أ من هذه
المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة كافيًا لمطابقة المادة باالستخدامات المفيدة المحتملة في الماء ،وعلى خط الشاطئ وعلى األرض.

2-6
أ)

التصنيفات الفيزيائية للمواد المجروفة

الصخور

 -60يمكن أن تختلف الصخور من المرل الناعم عبر الصخور الضعيفة (على سبيل المثال الحجر الرملي والمرجان) إلى الصخور
الصلبة (مثل الجرانيت والبازلت) .قد تختلف الصخور في حجمها أيضًا من الصخور الكبيرة إلى الصغيرة حسب معدات التجريف
المستخدمة ونوع المادة .يمكن أن تنشأ الصخور أيضًا من التفجير ،أو القطع أو الشق الطولي ونادرًا ما تكون من نوع مادة واحدة فقط.
ي على جودتها وحجمها .تُعد الصخور مادة بناء قيَّمة ويمكن استخدامها لك ٍّل من
يعتمد إذا كان يمكن استخدام الصخورعلى نح ٍو اقتصاد ٍّ
المشروعات األرضية والمائية .عادةً تكون الصخور المجروفة غير ملوثة.
ب) الحصى والرمال
 -61يُعد الحصى والرمال (الحبيبات) عمو ًما المواد األكثر قيمةً التي استُخلِصت من مشروع التجريف .يعد الحصى والرمال مناسبين
لمعظم االستخدامات الهندسية دون معالجة .قد تلزم بعض المعالجة اإلضافية (مثل الغسل بالماء العذب) لبعض االستخدامات الزراعية
واإلنتاجية المحددة .يمكن استخدام المادة الحبيبية في تغذية الشواطئ ،والمتنزهات ،وشواطئ توالد الزواحف ،وجزر أعشاش الطيور،
واستصالح األراضي الرطبة وإنشائها ،والعديد من االستخدامات األخرى .عادة تكون المادة الحبيبية غير ملوثة.
ج) الطين شديد االنضغاط
صل على المادة من تجريف األراضي .قد تتشكل المادة على
 -62يختلف الطين شديد االنضغاط عن الطين الصلب إلى الطين الناعم ويُح َ
شكل كتل كبيرة أو بوصفها خليطًا متجانسًا من المياه والطين ،وفقًا لنوع المادة ومعدات التجريف ال ُمستخدَمة .إذا كان المحتوى المائي
عاليًا ،فقد يُنزَع الماء من الطين المجروف قبل نقله .تتراوح االستخدامات المحتملة للطين شديد االنضغاط من تكوين المنتجات الصناعية،
مثل الطوب والسيراميك ،إلى هياكل التحكم في تآكل المباني ،مثل السدود والحواجز .ال يكون الطين شديد االنضغاط عادةً ملوثًا.
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د) الطمي/الطين الناعم
 -63يعد الطمي والطين الناعم المواد األكثر شيوعًا التي تُستخلَص من تجريف الصيانة في األنهار ،والقنوات والموانئ .هذه المواد
هي األنسب لألغراض الزراعية (مثل التربة العلوية) وجميع أشكال تطوير موائل الحياة البرية .وفقًا للوائح والقوانين الوطنية ،يمكن
استخدام الطمي الملوث قليالً والطمي الناعم في بعض االستخدامات الهندسية أو استخدامات المنتجات مثل قوالب الطوب ،والبالط
والسيراميك وطبقة تغطية بغرض الحصر المائي للمادة الملوثة .بسبب محتوى الماء العالي ،يجب نزع الماء من الطمي والطين الناعم
ي من استخدامات المنتج .يمكن أن يتطلب نزع المياه شهورًا أو سنوات ،وبنا ًء على عملية التصريف ال ُمستخدَمة ،يمكن أن يتطلب
أل ٍّ
تخزينًا مؤقتًا.
ه)

الخليط (الصخور/الرمل/الطمي/الطين الناعم)

 -64عادةً تتشكل المادة المجروفة في طبقات كما هي ُمرسَّبة من بعض العملية الهيدروليكية السابقة وقد تتطلب استخدام طرق تجريف
مختلفة .مادة الصيانة المجروفة عادةً تكون خليطًا من مواد مثل الصخور الكبيرة ،وكتل الطين ،والحصى ،والمادة العضوية،
واألصداف بكثافات مختلفة .وعلى الرغم من أن االستخدام الهندسي واستخدامات المنتجات ستكون مقيدة إلى حد ما بسبب الخليط ،إال
أنالمواد المختلطة قد تُستخدَم في عد ٍد من االستخدامات المفيدة ،مثل استصالح األراضي ،وتحسين الموائل ،وتغطية مدافن القمامة،
وتعبئة المواد في مرافق الموانئ.

3-6

االستخدامات المفيدة

 " -65يشمل االستخدام المفيد للرواسب االستفادة من الفرص المتاحة لالحتفاظ بالرواسب النظيفة في عمليات الترسيب
الطبيعية ،والدورات التي تدعم األنظمة المائية ،وأنظمة مصبات األنهار ،واألنظمة البحرية" .
(أ) في الماء:

◦تجديد الموائل وتطويرها باستخدام الطرح المباشر للرواسب المجروفة لتحسين موائل النظام البيئي أو تجديد موائل النظام
البيئي المرتبطة باألراضي الرطبة ،والموائل األخرى بالقرب من الشاطئ ،والمزايا الساحلية ،والشعاب المرجانية البحرية،
وتحسين مصائد األسماك وغيرها.
◦ إعادة تحديد المواقع المستدام عن طريق االحتفاظ بالرواسب داخل نظام الرواسب الطبيعية لدعم الموائل القائمة على
الرواسب ،وخطوط الشواطئ والبنية األساسية.
(ب) على خط الشاطئ:

◦تغذية الشواطئ
◦استقرار خط الشاطئ وحمايته
(ج) على األرض
◦ التغطية الهندسية للتربة أو مواد النفايات ،مثل أغطية مدافن القمامة أو إصالح مواقع التعدين السابقة( .ينطبق هذا الشكل
من االستخدام المفيد على تغطية الرواسب الملوثة في البيئات المائية).
◦ الزراعة المائية ،والزراعة ،والتحريج ،وأعمال البستنة التي تنطوي على الوضع المباشر للمواد المجروفة إلنشاء مرفق
الزراعة المائية أو الحفاظ عليه ،واستبدال سطح التربة المتآكل ،أو تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لألرض على
نحو ٍ آخر.
◦ التنمية الترويجية من خالل الوضع المباشر للمواد المجروفة من أجل إنشاء المتنزهات والمرافق الترويجية ،على سبيل
المثال ،المتنزهات المجاورة للماء التي توفر هذه الخدمات مثل السباحة ،أو التخييم ،أو التجديف.
ضا باسم االستصالح) باستخدام الطرح المباشر للرواسب المجروفة لدعم أنشطة
◦ تنمية األراضي التجارية (المعروفة أي ً
التنمية التجارية أو الصناعية ،بما في ذلك إعادة تنمية "المواقع المصابة بالتلوث" ،باإلضافة إلى تطورات الموانئ البحرية،
والمطارات ،والمباني السكنية .عادةً تتم هذه األنشطة بالقرب من قنوات انتقالية عن طريق توسيع أثر األراضي أو توفير
مادة االستقرار على الضفاف.
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◦ تطوير المنتجات التجارية التي تشمل استخدام المواد المجروفة إلنشاء منتجات قابلة للتسويق ،مثل مواد البناء ،على سبيل
المثال قوالب الطوب ،والركام ،واإلسمنت ،والتربة العلوية ،وغيرها.
 -66إن الجدوى التشغيلية ،وهي مدى توفر المادة المناسبة بالكمية المطلوبة في وقت معين ،تُعد جانبًا مهمًا للعديد من االستخدامات المفيدة.
أ)

عمليات تغذية الشواطئ

 -67تحافظ تأثيرات األموا ج وتيارات المد والجزر على مواد الشاطئ في حركة مستمرة .عندما يكون اتجاه األمواج السائد بزاوية مع
الشاطئ أقل من  90درجة ،ستُنقَل بعض المواد على طول الشاطئ أو مقدمة الشاطئ أو حتى بعيدة عن الشاطئ في عملية تُسمى النقل
الساحلي .تكون هذه الحركة في أقصى سرعتها في ظروف العواصف .في حالة عدم استبدال المادة المتنقلة ،سيتآكل الشاطئ وخط
الشاطئ في النهاية .في حالة عدم استبدال مادة الشاطئ المفقودة على نح ٍو طبيع ٍّي ،فقد تكون تغذية الشواطئ أمرًا ضروريًا لتحسين
شكل الشاطئ وتهدئة مناخ األمواج عند خط الشاطئ .باإلضافة إلى تحسين الشواطئ من أجل حماية السواحل ،فقد يلزم التحسين أيضًا
لشواطئ الترفيه .قد تُحسَّن شواطئ االستجمام أو قد تُنشَأ شواطئ جديدة .يمكن للتجريف إمداد الكميات الكبيرة المطلوبة من الرمال
والمواد بحجم الحصى لتغذية الشواطئ .إن تحقيق عمر افتراضي يبلغ  10سنوات يعد من أهداف التصميم الشائعة للعديد من مخططات
تغذية الشواطئ بل قد يكون العمر االفتراضي األقصر مقبوالً ،خاصةً عندما تكون تكلفة مواد التغذية منخفضة.

المواد الموصى بها :الحصى والرمال.
ب) إنشاء الحواجز
 -68قد تُستخدم المواد المجروفة في إنشاء الحواجز أو السدود لتعديل مناخ أمواج خط الشاطئ ،ومن ثَ َّم تحسين استقرار الشاطئ.
قد يُص َّمم الحاجز أيضًا لتغيير اتجاه األمواج وتعديل معدل نقل الرواسب المحلية أو اتجاهه .بوجه عام ،سيُحا َذى الحاجز ليكون موازيًا
تقريبًا للشاطئ ،ولكن ستُح َّدد المحاذاة المثالية في موقع محدد عن طريق اتجاه مناخ األمواج األكثر تدميرًا.
 -69قد يوفر تكوين الحواجز استخدا ًما جذابًا بصفة خاصة لمجموعة كبيرة من المواد المجروفة .نظرًا ألن الحاجز عبارة عن تشكيل
مغمور عمو ًما ،يمكن عادةً إنشاء معظم التشكيل أو كله عن طريق التفريغ السفلي للمواد المجروفة من القواديس .قد تتآكل الحواجز
تدريجيًا وتتبعثر ،ولكن المادة المبعثرة من المحتمل أن تفيد النظام الساحلي المحلي ،إما من خالل تغذية الشواطئ وإما عن طريق زيادة
مستويات حزام الشاطئ.
 -70كما يمكن أن يؤدي تعديل مناخ األمواج بواسطة الحواجز إلى تحسين الفرص الترفيهية الخاصة بركوب األمواج ،والسباحة،
واإلبحار وغيرها من األنشطة .يجب توخي الحذر والعناية الالزمة في وضع الحاجز لتجنب التداخل مع المستخدمين اآلخرين مثل
مصائد األسماك والمرافئ ،والموانئ ،ومخارج التصريف ،والمداخل.

أنواع الرواسب الموصى بها :الصخور ،والحصى ،والرمال ،والطين شديد االنضغاط والخليط
ج) مادةالغطاء لمواقع التغطية
 -71تتضمن التغطية وضع المادة المجروفة النظيفة أعلى رواسب من المادة المجروفة الملوثة في مواقع المياه المفتوحة أو المرتفعات
بوصفها وسيلة لعزل الرواسب الملوثة عن البيئة المحيطة .توفر أغطية المياه المفتوحة طبقة مقاومة لألمواج والتيار فوق المواد
الملوثة التي ُر ِّسبَت مسبقًا .يمكن استخدام الرمال ،أو الطين أو المواد المختلطة في تغطية المياه المفتوحة ،بينما يكون الطين عادةً
األنسب لمواقع المرتفعات.
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د) إنشاء األراضي
ي أو على
 -72يشمل إنشاء األراضي باستخدام المادة المجروفة التعبئة ،والتشييد وحماية منطقة مغمورة بطريقة أخرى على نح ٍو دور ٍّ
دائم .قد يتضمن إنشاء األرض الساحلية أيضًا إنشاء مرفق محيط للحماية من التآكل بواسطة األمواج والتيارات المائية .قد ال يلزم هذا
نح ٍو ٍ
في مياه مصبات األنهار أو المواقع الساحلية المحمية األخرى التي تتميز بمدى صغير للمد والجزر.يمكن استخدام المادة المجروفة الخشنة
أو الدقيقة في إنشاء األراضي .إن مالئمة مادة منجرفة معينة إلنشاء األراضي سيعتمد بصور ٍة كبير ٍة على االستخدام المزمع لألرض .عادة
تكون المادة الناتجة من تجريف الصيانة طميًا أو رمال ،بينما قد تكون المادة الناتجة من تجريف األراضي من أي نوع تقريبًا أو قد تكون
مختلطة .أحيانًا قد تكون المادة الحبيبية الدقيقة منفصلة عن المادة الخشنة وتُستخدَم المادتان الناتجتان بطرق مختلفة.
 -73ستتطلب المادة الدقيقة وقتًا طويالً للتصريف والدمج ،ومن ثَ َّم قد تكون القوة التي ُحقِّقت منخفضة .قد تقتصر األرض المنشأة
باستخدام هذه المواد الحبيبية الدقيقة على االستخدامات الترفيهية ،مثل المتنزهات أو االستخدامات حيث ستكون األحمال المفروضة
صغيرة الحجم .إذا كان يتعين إنشاء األرض بسرعة ،تُستخدَم المواد من تجريف األرض في المقام األول .عندما تكون أوقات التطوير
ضا .تتطلب األرض المنشأة بغرض التنمية الصناعية أو لتجهيز
األطول مقبولة ،يمكن استخدام المواد الناتجة عن تجريف الصيانة أي ً
الطرق أو السكك الحديدية ،عادةً الرمال أو المواد الخشنة فقط .غالبًا تحدد قيود الوقت ومدى توفر المادة المناسبة استخدام المادة
المجرو فة في إنشاء األراضي .يمكن التغلب على هذه القيود بواسطة التخطيط طويل األجل ،الذي يوفر إنشاء األراضي على فترات
زمنية ممتدة .كما يمكن تقييد إنشاء األراضي أيضًا بواسطة االعتبارات البيئية القوية.

أنواع الرواسب الموصى بها :الصخور ،والحصى ،والرمال ،والطين شديد االنضغاط ،والطين/الطمي الناعم ،والخليط
ه)

تحسين األراضي

 -74يمكن استخدام المادة المجروفة لتحسين األراضي عندما تكون جودة األراضي الحالية غير كافية لالستخدام المخطط له أو عندما
يكون ارتفاع األراضي منخفضًا للغاية بحيث يمنع الفيضان الموسمي .كما هو الحال مع إنشاء األراضي ،فإن مدى مالئمة مادة
مجروفة معينة لتحسين األراضي سيعتمد بدرجة كبيرة على االستخدام المزمع لألرض ال ُمحسَّنة.
 -75أُ ِع َّدت طرق مثبتة لتحسين األراضي عن طريق التعبئة بالمادة الدقيقة ،مثل أنواع الطمي والطين ،التي أنتجها تجريف الصيانة.
يمكن استخدام طرق نزع المياه المتعددة ،مثل :تقسيم منطقة الوضع للسماح بالتعبئة إلى عمق محدود على أساس دوري ،وتجديد
المنطقة المعبأة باستخدام معدات الضغط األرضي المنخفض الزراعية أو معدات تحريك األرض ،وخلط المادة الحبيبية الخشنة
باستخدام الطبقة العلوية الحبيبية الدقيقة.
 -76تكون الماد ة المجروفة من أصل نهري طبقات علوية من تربة متآكلة في المقام األول يمكن استخدامها على أرض ذات نوعية
زراعية رديئة لتحسين بنية التربة .حتى المادة المجروفة من البيئة المالحة يمكن أن تكون ،بعد المعالجة مناسبة لالستخدام بوصفها
سطح التربة .يمكن استخدام التربة الملوثة قليالً الستخدامات األراضي غير المستهلكة .إن األرض ال ُمحسَّنة باستخدام المواد الدقيقة
منخفضة القوة عمو ًما من األرض ال ُمحسَّنة باستخدام المواد الحبيبية الخشنة .تشمل االستخدامات المحتملة منتجات األلبان والزراعة،
ومناطق الترفيه ،والمالعب ،وملعب الجولف ،والمتنزهات ،والتنمية السكنية الطفيفة ،أو مناطق التخزين التجاري الضئيلة.

أنواع الرواسب الموصى بها :الصخور ،والحصى ،والرمال ،والطين شديد االنضغاط ،والطين/الطمي الناعم ،والخليط.
و) الردم البديل
 -77يمكن استخدام المادة المجروفة باعتبارها رد ًما بديالً عندما تكون الخصائص الفيزيائية أفضل من التربة الموجودة بالقرب من
موقع التجريف .في مواقع التعبئة الصناعية ،تُزَال التربة الخثية والطينية عادةً بواسطة الرمال أو المواد المجروفة الحبيبية األخرى
لتحسين الخصائص الفيزيائية الالزمة لتلبية احتياجات البناء .يمكن استبدال التربة الضعيفة بالرمال من إنشاء األنفاق والجسور والترع
والموانئ .ال تحتوي التربة الحبيبية الدقيقة على الخصائص الفيزيائية الالزمة للردم الصناعي في معظم مشروعات األعمال المدنية،
ولكن ،قد تكون المناطق الخضراء أو المتنزهات استخدامات مناسبة .تشمل بعض األمثلة على الردم البديل ما يلي:
(أ) فتحات التعبئة في المناظر الطبيعية المتبقية من التعدين بالحصى أو الطمي.
(ب) إزالة الطبقات الناعمة بحيث تُستصلَح منطقة باستخدام الرمال المجروفة.
(ج) خث الخنادق أو الطين الناعم والتعبئة بالرمال للحصول على طبقة أكثر ثباتًا من التربة؛ مثل ،من أجل الدعامات ،واألنفاق،
والطرق ،وخطوط السكك الحديدية.
(د) تعبئة القنوات واألحواض المهجورة لتحسين استخدام األرض.

أنواع الرواسب الموصى بها:الصخور ،والحصى ،والرمال ،والخليط
ز) الزراعة المائية
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 -78تعد الزراعة المائية لألسماك الساحلية ،والمحاريات واألنواع األخرى مجاالً يشهد توسعًا سريعًا على مستوى العالم .أدى توسع
الزراعة المائية إلى نقص المواقع المناسبة في العديد من المناطق ،وخاصةً المواقع الساحلية .يتضمن انعدام الوصول ،والقيود
القانونية ،واستخدامات األراضي المنافسة وتكاليف األراضي العالية تنمية الزراعة المائية المحدودة للعديد من المواقع .إحدى الطرق
للتغلب على هذه القيود هي استخدام مناطق احتواء مادة الصيانة المجروفة للزراعة المائية.
 -79تُعد الزراعة المائية استخدا ًما مفيدًا واعدًا؛ ألن أحواض الزراعة المائية ومناطق تلوث المواد المجروفة تشترك في العديد من
خصائص التصميم .تشمل الميزات الشائعة الحواجز المحيطية لالحتفاظ بالمياه ،والبناء على أنواع التربة المحكمة نسبيًا ،وهياكل
التحكم لتصريف وتفريغ المياه .يتميز كال نوعي المرافق بنفس المتطلبات التنظيمية ومتطلبات السماح لإلنشاء والتشغيل ،ويحتوي كال
نوعي المرافق على مواقع مجاورة للمجاري المائية في المناطق الساحلية ،غالبًا على مساحات األراضي الكبيرة وبالقرب من طرق
النقل واألسواق الرئيسية.

أنواع الرواسب الموصى بها :الطين شديد االنضغاط ،الطمي/الطين الناعم ،الخليط
ح) حماية الشواطئ
 -80تشمل طرق حماية الشواطئ إنشاء الحواجز ،باإلضافة إلى تغذية الشواطئ والحواجز تحت الماء ،التي نُوقِشت من قبل .قد
يستخدم بناء الجسور المادة المجروفة في صورة ضخ الرمال ،أو مادة ضخ الطين مباشرةً أو الصخور .قد تُستخدم الصخور التي
ينتجها التجريف باعتبارها حماية من انحدار الحجارة ،أو األحجار المصفحة ،أو تقاطعات األسقف أو المواد األساسية لحاجز األمواج.
ال ينتج التجريف عادةً كميات كبيرة من الصخور ،ولكن عندما ينتج ،توجد مجموعة من االستخدامات الهندسية المفيدة.

أنواع الرواسب الموصى بها :الصخور ،الحصى ،والرمال ،الطين شديد االنضغاط.
ط) مواد البناء
 -81يمكن استخدام بعض المواد المجروفة بوصفها مادة بناء .في بعض األجزاء من العالم ،يُعد التجريف للحصول على مواد البناء
أحد الممارسات الشائعة .نظرًا للطلب المتزايد على مواد البناء والموارد البرية المتناقصة ،قد يُعد ذلك استخدا ًما مفيدًا .في الكثير من
الحاالت ،تتكون المادة المجروفة من خليط من أجزاء الرمال والطين ،مما يتطلب نوعًا من أنواع عملية الفصل .قد يكون نزع المياه
مطلوبًا أيضًا بسبب المحتوى المائي العالي.
 -82وفقًا لنوع الرواسب ومتطلبات المعالجة ،يمكن استخدام المواد المجروفة باعتبارها :تراكمات الخرسانة (الرمال والحصى)،
ومواد ا لردم أو في إنتاج الخليط الزيتي والمالط (الرمال) ،والمادة الخام لتصنيع قوالب الطوب (طين مع أقل من  30في المئة من
الرمال) ،والسيراميك ،مثل حبيبات البالط (الطين) للعزل أو الردم خفيف الوزن أو الركام (الطين)؛ المادة الخام إلنتاج الحجارة أو
قوالب الطوب لحماية ال حواجز والمنحدرات من التآكل (الصخور ،خليط)؛ والمادة الخام إلنتاج قوالب الطوب المضغوطة لألسوار
األمنية في المنشآت العسكرية الخاصة بالمجتمعات المغلقة ذات البوابات واألقسام الفرعية الرئيسية.

أنواع الرواسب الموصى بها :الصخور ،الحصى والرمال ،الطمي ،الطين ،الخليط

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 610
ي) منتجات تنسيق الحدائق الزخرفية
 -83يمكن خلط المواد المجروفة مع مواد إعادة التدوير المتبقية مثل الزجاج ،والجبس ،والزجاجات البالستيكية ،وأجزاء السيارات
الداخلية ،وغيرها .لتصنيع التماثيل واألشكال ومقاعد الحدائق ،وأدوات رصف األفنية المتدرجة ،وأواني النباتات ،والصخور
االصطناعية ،ونافورات المياه .يمكن استخدام هذه المنتجات في تنسيق الحدائق ،والساحات الخلفية ،وبيئات حمامات السباحة،
واألحجار التذكارية ،ومالعب الجولف المصغرة ،ومناطق الراحة على الطرق السريعة ،ومراكز الترحيب بالسياح ،وحدائق الحيوان،
ومدن المالهي مثل عالم ديزني.

أنواع الرواسب الموصى بها :الرمال ،والطمي ،والطين ،والخليط
ك) التربة السطحية
 -84ينتج تجريف الصيانة في الموانئ ،وقنوات الدخول ،واألنهار خليطًا من طمي الرمال ،والطين ،والمادة العضوية التي يمكن أن
تكون مكونات متميزة للتربة السطحية .قد تكون بعض المواد المجروفة تربة سطحية ممتازة كما هي .قد تتطلب بعض مواد التجريف
الدمج مع المواد المتبقية األخرى مثل المادة العضوية (نفايات الحدائق ،والمهمالت ،وحطام العواصف ،وغيرها) والمواد الصلبة
البيولوجية (رواسب الصرف الصحي البشري أو سماد الحيوانات) لتصنيع سطح التربة الخصب ال ُمعزز .قد تُستخدَم المادة المجروفة
في تحسين بنية التربة لألغراض الزراعية .إلنتاج الغذاء ،يجب استخدام المواد غير الملوثة .لالستخدامات األخرى ،سيعتمد مستوى
الملوث المسموح به على استخدام التربة السطحية .في بعض الحاالت ،يمكن وضع مادة مناسبة بطبقة رقيقة مباشرةً عن طريق الضخ.
بعد نزع الماء ،تعد المادة تربة سطحية مناسبة لبذر البذور والزراعة.
 -85قد يتطلب نزع المياه عدة سنوات ،وفقًا للقوام الحبيبي للمادة المجروفة ويتأثر بالمواد اإلضافية أو بنوع عملية نزع المياه.
ستتطلب المواد المجروفة من المناطق الساحلية أو مناطق المد والجزر اهتما ًما خاصًا بدرجة الملوحة؛ ألن معظم األنواع الزراعية ال
يمكنها تحمل التربة المالحة والنمو فيها .يمكن تقليل درجة الملوحة على نح ٍو طبيع ٍّي بواسطة األمطار ،أو بواسطة عملية نزع المياه .قد
تتضمن استخدامات أخرى للتربة السطحية استخدام المادة المجروف ة لتغطية التربة منخفضة الخصوبة لتغطية ردم المادة الخشنة (على
سبيل المثال ،مواقع النفايات الحضرية أو الصناعية) .يمكن استخدام المادة المجروفة أيضًا في تصنيع منتجات التربة السطحية
االصطناعية المدمجة .يمكن استخدام التربة السطحية المدمجة في المجاالت الرياضية ،مثل المالعب الرياضية ومالعب الكرة،
وتنسيق الحدائق المنزلية ،ومالعب الجولف ،والمتنزهات ،وإعادة تنمية المواقع المصابة بالتلوث ،وغيرها .يمكن تحقيق مواصفات
التربة السطحية المطلوبة الستخدام محدد من خالل دمج المواد المناسبة معًا بكميات محددة.

أنواع الرواسب الموصى بها :الرمال ،والطمي ،والطين ،والخليط
ل) موائل الحياة البرية واألسماك
 -86يمكن استخدام المادة المجروفة على نح ٍو مفي ٍد لتعزيز العديد من موائل الحياة البرية أو إنشائها .قد يكون هذا إما مترتبًا على
غرض المشروع وإما مخططًا له .على سبيل المثال ،أُن ِشئ مروج األعشاش وموئل للثدييات الكبيرة والصغيرة والطيور المغردة في
مواقع وضع المواد المجروفة على المرتفعات أو السهول الفيضية (التي تفيض موسميًا) .تتوفر العديد من األمثلة ،إذ تُستخدَم المواد
المجروفة في إنشاء جزر األعشاش لطيور المياه والطيور المائية.
 -87هناك الكثير من االعتبارات الفنية والقانونية الضرورية إلنشاء جزر بناء األعشاش .يمكن بناء جزيرة في مكان ال توجد به
جزيرة ،وحاالت الغطاء النباتي (األرض الجرداء مقابل الغطاء العشبي المتناثر مقابل موئل األشجار/الشجيرات) باستخدام تطبيقات
المادة المجروفة الدورية .يمكن التالع ب بأنواع المادة المجروفة لتوفير مواد تحتية مالئمة لألعشاش ،وحسب هذا الرأي ،يمكن تغطية
الطمي والطين الناعم بالرمال واألصداف والحصى .يمكن التالعب بطرح المادة المجروفة لتوفير خصائص الموئل األكثر قبوالً.
 -88إن موائل الحياة البرية في المرتفعات عادةً تكون مناطق تلوث المادة المجروفة التي لم تعد ُمستخدَمة أو تشهد فترات طويلة بين
طرح المادة المجروفة بغرض الصيانة .يتيح ذلك نمو الغطاء النباتي األصلي وتوفير الغذاء والغطاء للحياة البرية .إدارة المواقع
ضئيلة ،ولكن يمكن التركيز عليها لتوفير المحاصيل الغذائية الخاصة ،ومناطق تغذية طيور الماء في البيات الشتوي ،وفرص المواد
الطبيعية األخرى الكثيرة.
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أنواع الرواسب الموصى بها :الصخور ،والحصى ،والرمال ،والطين شديد االنضغاط ،والطين/الطمي الناعم ،والخليط
م) تحسين مصائد األسماك
 -89يمكن أن يُحسن الطرح المالئم للمادة المجروفة الوظائف اإليكولوجية لموئل مصائد األسماك .يمكن عرض تحسين موارد
مصائد األسماك بالعديد من الطرق .قد توفر تضاريس القاع المنشأة بواسطة المادة المجروفة موئل اللجوء لألسماك .يمكن تثبيت
الرواسب الحبيبية الدقيقة عن طريق زراعة األعشاب البحرية أو التغطية باألصداف أو المواد المجروفة الخشنة األخرى .تُحسن
األعشاب البحرية أو أغطية األصداف موئل مصائد األسماك بشكل إضافي.

أنواع الرواسب الموصى بها :الصخور ،والحصى ،والرمال ،والطين شديد االنضغاط ،والطين/الطمي الناعم ،والخليط
ن) استصالح األراضي الرطبة
 -90لقد استُخد َمت المادة المجروفة بشكل شامل الستصالح وإنشاء األراضي الرطبة .عندما يمكن تحديد موضع المواقع المالئمة،
يعد استصالح األراضي الرطبة استخدا ًما شائعًا نسبيًا ومجديًا فنيًا للمواد المجروفة .إن استصالح األراضي الرطبة أو إعادة تأهيلها
أراض رطبة جديدة .إن العديد من األراضي الرطبة الطبيعية في إقليم
باستخدام المادة المجروفة يكون عادةً بديالً مقبوالً أكثر من إنشاء
ٍ
أراض جديدة.
البحر المتوسط مجروفة أو متأثرة ،أو تعرضت للتدمير ،وتُعد استعادة هذه األراضي الرطبة أكثر أهمية من إنشاء
ٍ
أرض
ال تزال معظم األراضي الرطبة السابقة بها تربة مائية ،على الرغم من أنه قد تُغيَّر الخصائص الهيدرولوجية للموقع .عند إنشاء
ِ
رطبة جديدة ،يجب إدخال ظروف التربة المائية ،والظروف الهيدرولوجية المالئمة ،كلها إلى الموقع .كما يعني إنشاء أرض رطبة
جديدة استبدال نوع واحد من الموائل بنوع آخر ،األمر الذي ال يكون مطلوبًا دائ ًما .يلزم التخطيط طويل المدى ،والتصميم ،والصيانة،
واإلدارة للحفاظ على أرض رطبة منشأة.
 -91يمكن تحقيق استصالح األراضي الرطبة باستخدام المادة المجروفة بعدة طرق .على سبيل المثال ،يمكن وضع المادة المجروفة
في طبقات رقيقة لرفع مستوى األراضي الرطبة المجروفة إلى ارتفاع المد والجزر ،كما تم بشكل شامل في البحر األبيض المتوسط.
يمكن استخدام المادة المجروفة منزوعة الماء وحواجز األمواج للسماح للغطاء النباتي األصلي بإعادة النمو واستعادة سالمة األراضي
الرطبة .يمكن استخدام رواسب المادة المجروفة في تثبيت خطوط شواطئ األراضي الرطبة الطبيعية المتآكلة أو تغذية األراضي
الرطبة المتضائلة .كما يمكن استخدام المادة المجروفة منزوعة الماء أيضًا في إنشاء الحواجز المتآكلة والهياكل األخرى التي تساعد في
استصالح أرض رطبة مجروفة أو متأثرة.
أنواع الرواسب الموصى بها :الطين شديد االنضغاط ،والطمي/الطين الناعم ،الخليط

5-6
أ)

عملية اتخاذ القرار لالستخدامات المفيدة

حالة تلوث المواد

عام ،لن تكون
 -92تقييم حالة تلوث المادة المجروفة يعد الخطوة األولى لتحديد إذا كانت المادة مقبولة لالستخدام المفيد .على نح ٍو ٍ
الرواسب ذات نسبة التلوث العالية مناسبة عادةً لمعظم تطبيقات االستخدام المفيدة المقترحة وخاصةً لمشروعات تطوير موائل الحياة
البرية المقترحة .ولكن ،بعد الفحص المالئم واالختبار والمعالجة ،قد تُصنَّف المادة على أنها مناسبة .يجب إعادة تقييم المادة المجروفة
من األنشطة المستمرة (تجريف الصيانة) دوريًا لضمان عدم تدهور مستويات تلوث الرواسب منذ دورة التجريف األخيرة .توفر هذه
المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة معلومات تتعلق بتقييم مستوى تلوث المواد المجروفة.

ب) تحديد الموقع
 -93تحديد موقع الطرح واختيار االستخدام المفيد هي عمليات اتخاذ قرارات مترابطة .قد يكون للمادة المجروفة خيارات متعددة
لالستخدام المفيد وقد يكون هناك العديد من مواقع الطرح المحتملة المختلفة .غالبًا تحدد خصائص الرواسب أو تُقيد أنواع المواقع التي
يمكن تحديدها واالستخدامات المفيدة التي يمكن تحقيقها .فور تحديد االستخدام والموقع المحتمل ،يجب تقييم العديد من المعاني الضمنية
مثل الجدوى التقنية ،والقبول البيئي ،والتكلفة/المزايا ،والقيود القانونية.
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ج) الجدوى التقنية
 -94يجب تقييم الجدوى التقنية لتنفيذ استخدام مفيد معين في موقع محدد .يجب وضع العديد من القيود في االعتبار ،مثل مسافة الضخ،
وعمق المياه ،والوصول ،وغيرها .إذا كانت قيود الجدوى التقنية ال تسمح باالستخدام المفيد المقترح و/أو الموقع المحدد ،يجب اتباع
االستخدامات المفيدة أو خيارات التخلص البديلة.

د) القبول البيئي
 -95قبل االضطالع بأي عمل كبير  ،يجب التحقيق في التأثير البيئي قبل إنشاء المشروع المقترح وفي أثنائه وعقب إنشائه .يجب
إجراء تقييم التأثير البيئي ( )EIAو/أو فرضيات التأثيرات على جميع المشروعات .يجب اتباع خيارات االستخدام المفيد ال ُمختار
كبير .يمكن منع تصريح طرح المادة المجروفة إذا كان العمل المقترح من المحتمل
إذا تقرر أن اآلثار البيئية لن تكون ضارة على نح ٍو
ٍ
أن يكون له أي آثار بيئية عكسية ملحوظة.

ه) التكلفة/الفائدة
 -96بعد تحديد خيار واحد أو أكثر من خيارات االستخدام المفيد وتعريف الطرق الهندسية ،يجب تحليل التكاليف ال ُمق َّدرة والمزايا.
تُق َّدر التكاليف عادةً بطرق قياسية .يمكن أن تؤدي خيارات االستخدام المفيد إلى خفض تكلفة المادة المجروفة في العديد من الحاالت،
ولكن يؤدي إلى زيادة التكاليف في السيناريوهات األخرى .كثيرًا ما تكون التكاليف منخفضة عندما تُقلَّل المسافات من موقع التجريف
إلى موقع الطرح .في حالة التكاليف األعلى ،قد تكون الزيادة أكبر من التعويض بقيمة المزايا .على الرغم من صعوبة تقدير قيمتها،
فإن المزايا غير الملموسة يجب وضعها في االعتبار دائ ًما عند تقييم التكاليف والمزايا اإلجمالية .قد تتضمن هذه المزايا الموئل
ال ُمحسَّن ،والتعزيز الجمالي ،ومجتمع محلي أكثر قدرة على البقاء ،ومزايا أخرى.

و) القيود القانونية
 -97يُعد التنسيق المبكر والمركز بين الهيئات ذات الصلة ،مثل مجموعات المصالح المحلية ،وهيئات الحماية البيئية أمرًا إلزاميًا.
قد تُحظر بعض خيارات االستخدام المفيد أو المواقع المحددة أو يعدها القانون أو النظام األساسي غير مالئمة.

 6-6خصائص موقع اإلغراق وطريقة التخلص
 -98ال ينطوي تحديد موقع لإلغراق في البحر على مراعاة المعلمات البيئية فقط ،بل أيضًا على الجدوى االقتصادية والتشغيلية.
 -99ولنتمكن من تقييم موقع اإلغراق الجديد ،يجب على الهيئات الوطنية وضع المعلومات األساسية حول خصائص موقع اإلغراق
في االعتبار في مرحلة مبكرة ً
جدا من عملية اتخاذ القرار.
 -100بغرض دراسة التأثير ،يجب أن تتضمن هذه المعلومات اإلحداثيات الجغرافية الخاصة بمنطقة اإلغراق (خط العرض ،وخط
الطول) ،والمسافة إلى أقرب خط ساحلي باإلضافة إلى قرب منطقة اإلغراق من اآلتي:
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أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
ز)
ح)
ط)
ي)

المناطق الترفيهية؛
مناطق التكاثر واإلمداد وتفريخ األسماك ،والقشريات ،والرخويات؛
طرق الهجرة المعروفة لألسماك والثدييات البحرية؛
المناطق التجارية ومناطق رياضة صيد األسماك؛
مناطق تربية األحياء البحرية؛
مناطق ذات جمال طبيعي أو مناطق ذات أهمية ثقافية أو تاريخية كبيرة؛
مناطق ذات أهمية خاصة ،أهمية بيولوجية أو إيكولوجية؛
ممرات النقل البحري؛
مناطق الحظر العسكري؛
االستخدامات الهندسية لقاع البحر (مثل التعدين المحتمل أو المستمر في قاع البحر ،ووجود الكبالت تحت سطح البحر،
ومواقع إزالة الملوحة أو إنتاج الطاقة).

 -101يجب أال يتداخل إغراق المواد المجروفة مع االستخدامات التجارية واالقتصادية القانونية للبيئة البحرية أو يؤدي إلى خفض
قيمتها .يجب أن يضع تحديد مواقع اإلغراق في االعتبار طبيعة ومدى ك ٍّل من صيد األسماك التجاري أو الترفيهي ،باإلضافة إلى وجود
مناطق الزراعة المائية ،ومناطق التكاثر والتفريخ والتغذية.
 -102في أثناء تحديد مواقع اإلغراق ،يجب تجنب موائل األنواع النادرة أو المعرضة للخطر أو المهددة باالنقراض ،مع أخذ الحفاظ
على التعدد البيولوجي في االعتبار.
 -103في ضوء الشكوك المتعلقة بانتشار الملوثات البحرية التي تؤدي إلى التلوث العابر للحدود ،يجب حظر إغراق المادة المجروفة
في البحر المفتوح.
 -104بالنسبة للمواد المجروفة ،يجب أن تشمل البيانات الوحيدة التي يجب وضعها في االعتبار لهذا الغرض معلومات حول:
 طريقة التخلص (على سبيل المثال السفن ،وتفريغ القادوس والطرق الخاضعة للمراقبة األخرى)، طريقة التجريف (على سبيل المثال هيدروليكية أو ميكانيكية) مع مراعاة أفضل الممارسات البيئية (.)BEP -105من أجل تقييم خصائص االنتشار ،يتطلب استخدام نماذج االنتشار الرياضي تجميع بيانات معينة متعلقة باألرصاد الجوية ،والقوة
المائية وعلوم المحيطات .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تتوفر بيانات حول سرعة إغراق المواد ومعدل اإلغراق أيضًا.
لموقع ما ،سواء كان موقعًا جديدًا أم حاليًا وضع اآلثار المحتملة التي قد تنشأ بسبب زيادة في بعض
 -106يشمل التقييم األساسي
ٍ
المكونات أو نتيجة للتفاعل (مثل اآلثار التآزرية) مع المواد األخرى التي أُد ِخلت في المنطقة في االعتبار ،إما من خالل إغراق آخر،
وإما اإلدخال من األنهار ،أو عمليات التفريغ من المناطق الساحلية ،ومناطق االستغالل ،والنقل البحري ،أو عبر الغالف الجوي.
 -107يجب تقييم الضغط الحالي على المجتمعات البيولوجية نتيجة لهذه األنشطة قبل إجراء أي عمليات إغراق جديدة أو إضافية.
 -108يجب مراعاة االستخدامات المستقبلية المحتملة للموارد والمرافق في منطقة استقبال البحر.
 -109ستكون المعلومات الواردة من الدراسات األساسية ودراسات الرصد في مواقع اإلغراق الحالية مهمة في تقييم أي نشاط إغراق
جديد في نفس الموقع أو بالقرب منه.

 7-6االعتبارات والظروف العامة :الطبيعة ،ومنع وتقليل تأثير التخلص من المادة المجروفة ألدنى حد
 -110يجب إيالء اهتمام خاص للمادة المجروفة الملوثة بواسطة مركبات هيدروكربونية والمواد التي تحتوي عليها التي تميل للطفو
عقب إعادة تعليقها في عمود المياه .يجب أال تُغ َرق هذه المواد بطريقة أو في موقع قد تتداخل مع الصيد ،أو الشحن ،أو الخدمات
أو االستخدامات القانونية األخرى للبحر.
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 -111باإلضافة إلى اآلثار السمية والتراكم الحيوي لمكونات المادة المجروفة ،يجب وضع اآلثار المحتملة األخرى على الحياة البحرية
في االعتبار ،مثل:
أ) تغيير في القدرات الحسية والفسيولوجية وسلوك األسماكخاصةً فيما يتعلق بالمفترسات الطبيعية؛
ب) إثراء المغذيات؛
ج) نفاد األكسجين؛
د) التعكر المتزايد؛
ه) تعديل تكوين الرواسب وتغطية قاع البحر.
التأثير الفيزيائي
 -112تؤثر جميع المواد المجروفة ،سواء كانت ملوثة أم ال ،تأثيرًا فيزيائيًا ملحوظًا على نقطة التخلص .يشمل هذا التأثير تغطية قاع
البحر والزيادة الموضعية في مستويات المواد الصلبة المعلقة.
 -113قد يمتد التأثير الفيزيائي أيضًا إلى مناطق خارج منطقة اإلغراق على هذا النحو ،الناتجة عن الحركة األمامية للمادة الخاضعة
لإلغراق بسبب تأثير األمواج والمد والجزر وحركات التيار المتبقي ،خاصةً في حالة األجزاء الدقيقة.
 -114في المياه المغلقة نسبيًا ،الرواسب التي تستهلك األكسجين (مثل الرواسب العضوية الغنية بالكربون) يمكن أن تؤثر سلبيًا في نظام
األكسجين بأنظمة االستقبال .بنفس الطريقة ،يمكن أن يؤثر إغراق الرواسب ذات المستويات العالية من المغذيات بصور ٍة كبير ٍة في
تدفقات المغذيات ،ومن ثَ َّم في الحاالت القصوى ،تساهم بقدر كبير في التغذية الطبيعية لمنطقة االستقبال.
التأثير الكيميائي
 -115إن التأثير الكيميائي للتخلص من المواد المجروفة على جودة المياه البحرية وأحياء البيئة البحرية ،مستمد أساسًا من انتشار
الملوثات المرتبطة بالجسيمات المعلقة ،وإطالق الملوثات من رواسب موقع اإلغراق.
كبير .تعتمد حركة الملوثات على العديد من العوامل من بينها الشكل الكيميائي للملوث،
 -116قد تختلف السعة الملزمة للملوثات إلى ح ٍّد
ٍ
وتقسيم الملوثات ،ونوع المصفوفة ،والحالة الفيزيائية للنظام (مثل  ،pHو ،)TEتدفق الماء ،والمادة المعلقة (المادة العضوية) ،والحالة
الكيميائية الفيزيائية للنظام ،ونوع العمليات التفاعلية ،مثل االمتزاز/االنتزاز  -أو التساقط/الذوبان  -اآلليات ،واألنشطة البيولوجية.
التأثير البكتريولوجي
 -117من الناحية البكتريولوجية ،قد تتضمن أنشطة التجريف وإغراق المادة المجروفة إعادة تعليق الكائنات الدقيقة الرسوبية ،وخاصةً
ُ
جريَت أن  -في مواقع التجريفبصفة خاصة  -هناك ارتباط ملحوظ بين
البكتريا البرازية العالقة في الرواسب .توضح الدراسات التي أ ِ
التعكر وتركيزات الجراثيم المختبرة (القولونياتالبرازية ،والعقدياتالبرازية).
التأثير البيولوجي
 -118تشمل النتيجة البيولوجية الفورية لهذا التأثير الفيزيائي اختناق النباتات والحيوانات القاعية في منطقة اإلغراق.
 -119ومع ذلك ،في بعض الحاالت ،بعد توقف أنشطة اإلغراق ،قد يكون هناك تعديل في النظام البيئي ،خاصةً عندما تكون الخصائص
الفيزيائية للرواسب في المادة المجروفة مختلفة ً
جدا عن الرواسب الموجودة في منطقة االستقبال.
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 -120في بعض الظروف الخاصة ،يمكن أن يتداخل التخلص مع هجرة األسماك أو القشريات (على سبيل المثال .إذا كان اإلغراق في
مسار الهجرة الساحلية لسرطان البحر).
 -121من جوانب أخرى ،إن تأثير التلوث الكيميائي الناتج عن انتشار الملوثات المرتبطة بالمادة المعلقة ،ومن الملوثات "الفصل
بإضافة الملح" من الرواسب التي تراكمت في موقع اإلغراق ،يمكن أن يُحدث تغييرًا في التكوين ،والتنوع البيولوجي ووفرة
المجموعات القاعية.
التأثير االقتصادي
 -122يمثل التدخل مع أنشطة الصيد وفي بعض الحاالت مع المالحة والترفيه إحدى النتائج المهمة للوجود الفعلي إلغراق المادة
المجروفة .تتعلق النتيجة األولى بك ٍّل من اختناق المناطق التي قد تُستخدَم في الصيد والتداخل مع أدوات الصيد الثابتة ،والتجمع في قطيع
عقب اإلغراق يمكن أن يؤدي إلى مخاطر مالحية ويمكن أن يصبح ترسيب الطين أو الطمي ضارًا في المناطق الترفيهية .يمكن أن تتفاقم
هذه المشكالت في حالة تلوث النفايات بأوساخ الموانئ السائبة مثل العوارض الخشبية ،والخردة المعدنية ،وأجزاء من الكبالت ،وغيرها
التي وفقًا للخطة اإلقليمية إلدارة القمامة البحرية في البحر األبيض المتوسط يجب إزالتها قبل التخلص من النفايات في البحر.
النُّ ُهج المتبعة في اإلدارة
 -123ال يتعامل هذا القسم إال مع أساليب اإلدارة لتقليل اآلثار الفيزيائية للتخلص من المادة المجروفة فقط .وتُذكر التدابير الالزمة
للتحكم في تلوث المواد المجروفة في األقسام األخرى من هذه المبادئ التوجيهية.
 -124يتمثل المفتاح الرئيسي لإلدارة في اختيار الموقع بعناية وتقييم التضارب بين الموارد البحرية ،والبيئة واألنشطة البحرية.
الغرض من هذه المالحظات هو إكمال هذه االعتبارات.
 -125لتجنب االستخدام الزائد لقاع البحر ،يجب تحديد عدد المواقع قدر اإلمكان ،ويجب استخدام كل موقع إلى أقصى ح ٍد ممكن من
دون التداخل مع المالحة (تكوين الرمال-المياه الضحلة).
 -126ينبغي اتخاذ جميع التدابير للسماح بحدوث إعادة االستيطان بمجرد توقف الترسيب.
 -127يمكن الحد من اآلثار عن طريق ضمان أن الرواسب في المواد المجروفة ومنطقة االستقبال متطابقة بقدر اإلمكان .وعلى الصعيد
المحلي ،يمكن خفض التأثير البيولوجي في حالة تعرض منطقة الترسيب إلى االضطرابات الطبيعية (التيارات األفقية والرأسية) .عندما
يتعذر ذلك ،وتكون المواد نظيفة ودقيقة ،يجب استخدام أسلوب إغراق مشتت عمدًا من أجل تقييد التغطية في موقع صغير.
 -128فيما يتعلق بتجريف حوض السفن وتجريف الصيانة ،قد تختلف المادة في طبيعتها عن الرواسب في موقع االستقبال ويمكن أن يتأثر
إعادة االستيطان .عندما تُرسَّب المواد السائبة مثل الصخور والطمي ،قد يكون هناك تداخل مع نشاط الصيد ،حتى على المدى الطويل.
 -129يمكن فرض قيود مؤقتة على أنشطة اإلغراق (على سبيل المثال قيود المد والجزر والقيود الموسمية) .يمكن تجنب التداخل مع
هجرة األسماك أو القشريات أو مع أنشطة الصيد الموسمية عن طريق فرض جدول زمني لعمليات اإلغراق .قد تتداخل أنشطة حفر
الخنادق وإعادة التعبئة أيضًا مع أنماط الهجرة ،كما تعد تدابير التقييد المماثلة مطلوبة.
 -130حيثما اقتضى األمر ،يجب تزويد حاويات التخلص بأنظمة تحديد المواقع الدقيقة ،على سبيل المثال ،أنظمة األقمار الصناعية.
يجب فحص حاويات التخلص والتحكم في العمليات بانتظام لضمان أن شروط تصريح اإلغراق رُو ِعيَت ،وأن طاقم العمل على دراية
بمسؤولياته بموجب التصريح .يجب فحص سجالت السفن وأجهزة الرصد والعرض اآللية (مثل الصناديق السوداء) ،حيث تُر َّكب هذه
الحاويات ،لضمان حدوث اإلغراق في موقع اإلغراق المحدد.
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 -131عندما تمثل النفايات الصلبة مشكلة ،قد يلزم تحديد أن تكون حاوية التخلص (أو الجرافة) مزودة بشبكة لتسهيل اإلزالة من أجل
التخلص (أو االستعادة) على األرض ،بدالً من اإلغراق في البحر.
 -132يعد الرصد مكونًا ضروريًا من عمل اإلدارة (راجع الجزء ب).
 -7التخلص المحصور
 -133يعني التخلص المحصور وضع المادة المجروفة في هيكل ملوثات مصمم هندسيًا ،أي ،داخل الحواجز أو السدود ،أو في الحفر
الطبيعية أو المنشأة ،أو حفر اإلمداد .يؤدي هذا إلى عزل المواد عن المياه أو التربة المحيطة في أثناء التخلص وبعده .تشمل
المصطلحات األخرى ال ُمستخدَمة في المطبوعات لهذا النوع من التخلص "مرفق التخلص المحصور" ) ،(CDFو"موقع التخلص
المسدود" و"منطقة االحتواء" .يمكن إنشاء مرافق التخلص المحصور في المياه المفتوحة (المعروفة بمرافق التخلص المحصور
بالجزر) ،في المواقع القريبة من الشاطئ أو على األرض .إن وظيفة مرافق التخلص المحصور هي االحتفاظ بأجسام المواد المجروفة
الصلبة في أثناء إطالق مياه الناقل .فيما يتعلق بالمرافق التي تستقبل المواد الملوثة ،فإن أحد األهداف اإلضافية هو توفير العزل الفعال
للملوثات عن المنطقة المحيطة .لتحقيق ذلك ،حسب درجة العزل المقصود ،قد يتم تزويد مرافق التخلص في مكان محصور بنظام معقد
من إجراءات التحكم مثل األغطية والبطانات السطحية ،ومعالجة التدفق ،والجريان السطحي والسائل المرشح.
 -8تقنيات المعالجة
أ)

التعريف

 -134تُعرف المعالجة على أنها التعامل مع المواد المجروفة الملوثة للحد من التلوث .تشير المعالجة عمو ًما إلى المواد المجروفة التي
أُزيلَت؛ ألن المعالجة في الموقع ال تكون عادةً من الخيارات .تُحدد جودة الرواسب إذا كانت المعالجة مجدية أم ال .في معظم الحاالت
عام كلما كانت الجسيمات دقيقة وكان محتوى
يتعلق محتوى المعادن الثقيلة والملوثات العضوية أساسًا بحجم الحبيبات .وعلى نح ٍو ٍ
المادة العضوية في الرواسب أعلى ،تصبح إمكانية التلوث أعلى .من المهم إيجاد حلول واقعية لمعالجة المواد المجروفة بنا ًء على
الظروف الخاصة بالموقع ونوع المادة المجروفة.
ب) تقنيات المعالجة
 -135تشمل تقنيات المعالجة األساسية الفصل ،ونزع المياه ،وإعاقة الحركة الحرارية والمعالجة البيولوجية .يمكن تطبيق التقنيات
البسيطة مثل فصل الرمال ،واإلنضاج واالستقرار إذا كانت المادة ملوثة بشدة .قد يلزم توفر تقنيات أكثر تطورًا مثل إعاقة الحركة
لمعالجة الرواسب الملوثة بشدة .تتوفر التقنية لجميع أنواع عمليات المعالجة ،ولكن يجب وضع تكاليف المعالجة في االعتبار ضمن
تحليل التكلفة مقارنةً بالفائدة لكل حالة ،خاصةً ،عند وجود التلوث ،مما يتطلب االستقرار أو اإلزالة ما يؤدي إلى زيادة تكاليفها.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات التفصيلية حول تقنيات المعالجة على الموقع www.PIANC.org
 -9أفضل الممارسات البيئية للتجريف وإدارة المادة المجروفة
مقدمة
 -136الجرافة عبارة عن ُم َع َّدة يمكنها حفر كمية معينة من التربة تحت الماء  ،ونقلها ،وإغراقها في وقت معين .يمكن تقسيم معدات
التجريف إلى الجرافات الميكانيكية والهيدروليكية ،وفقًا لطريقة حفر التربة.
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(أ) الحفر
يستفيد الحفر الهيدروليكي من العامل األ َّكال لتدفق المياه .على سبيل المثال ،يُوجَّه تدفق الماء الذي تولده مضخة الجرافة
عبر فوهة االمتصاص فوق طبقة رملية .سيعمل التدفق على تآكل الطبقة الرملية وتكوين خليط من الرمال والمياه قبل دخوله
في أنبوب االمتصاص .يتم الحفر الهيدروليكي غالبًا باستخدام رشاشات مياه خاصة .يتم الحفر الهيدروليكي غالبًا في التربة
غير المتماسكة مثل الطمي ،والطين والحصى .تتميز الجرافات الميكانيكية باستخدام نوع من القواديس للحفر ورفع المادة
السفلية .قد تُصنَّف الجرافات الميكانيكية إلى مجموعتين فرعيتين حسب كيفية توصيل قواديسها بالجرافة :متصلة باألسالك
والحبال (قادوس محاري أو كبل السحب) ومتصلة هيكليًا (جرافة) .ينطبق الحفر الميكانيكي على التربة المتماسكة.
(ب) النقل
ُ
َ
يمكن أن تنقل التربة المجروفة بشكل هيدروليكي أو ميكانيك ًي ،إما بشكل متواصل وإما بشكل متقطع.
(ج) الترسيب
يمكن أن تُرسَّب التربة بطرق بسيطة عن طريق فتح ال ُخطَّاف ،أو تدوير القادوس ،أو فتح األبواب السفلية في سفينة .يحدث
الترسيب الهيدروليكي عندما يتدفق الخليط فوق منطقة االستصالح .ستستقر الرمال أثناء تدفق الماء مرة أخرى إلى البحر
أو النهر.
 -137يمكن أن تحتوي الجرافات على الوظائف الثالثة المذكورة أعاله مدمجة أو منفصلة .إن اختيار الجرافة لتنفيذ عملية التجريف
يعتمد ليس فقط على الوظائف المذكورة أعاله بل أيضًا على الظروف األخرى مثل إمكانية الوصول إلى الموقع ،واألحوال الجوية
وأحوال األمواج ،وظروف التثبيت والدقة المطلوبة وغيرها.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات التفصيلية حول الجرافات على الموقع

http://www.dredging.org/media/ceda/org/documents/resources/othersonline/vlasblom1introduction-to-dredging-equipment.pdf
أفضل الممارسات البيئية
 -138تختلف إمكانية تطبيق أفضل الممارسات البيئية بوجه عام وفقًا للظروف المعينة لكل عملية تجريف ،ومن الواضح أن األساليب
عام ،أهداف أفضل الممارسات البيئية هي كالتالي:
المختلفة قد تكون مالئمة حينئ ٍذ .وعلى نح ٍو ٍ
(أ) تقليل تأثيرات عملية التجريف على األنظمة البيئية البحرية ألدنى حد
(ب) الحفاظ على حجم المادة المجروفة في أدنى مستوى له
(ج) تحسين إدارة عمليات التجريف من خالل أنظمة المسح الدقيق
(د) تحسين جودة الرواسب
 -139تحسين كميات الرواسب:
أ-تقليل آثار التجريف ألدنى حد
تقليل التأثيرات في خفض معدل زيادة التعكر وتقليل نفاد األكسجين ألدنى حد
أفضل الممارسات البيئية المقترحة:
(أ) استخدام أدوات الحفر/رؤوس الجرافة المالئمة لتقليل التعكر ألدنى حد
(ب) استخدام حاجبات/واقيات الطمي
(ج) تقليل التدفق الزائد عن طريق إعادة تدوير مياه التدفق الزائد على سبيل المثال
(د) استخدام الجرافات المصممة خصيصًا لتجريف الرواسب الملوثة
(ه) تجنب استخدام الجرافات إلدخال كميات كبيرة من الرواسب المعلقة في عمود الماء حيث قد يؤدي ذلك إلى مشكالت في نفاد
األكسجين أو التلوث على سبيل المثال جرافات التقليب
(و) تجنب الفترات التي سيؤدي التعكر المستحث بالتجريف فيها إلى خفض غير مقبول في مستويات األكسجين بسبب درجات
الحرارة العالية.
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ب -الحفاظ على حجم المادة المجروفة عند أدنى مستوى له
وتحقيقًا لهذا الهدف ،يفكر المشغلون في اآلتي:
أ -تقليل الحاجة للتجريف ألدنى حد مثل:

 -1في مناطق سائل الطين :تقديم مفهوم العمق القابل للمالحة بنا ًء على:

(أ) التقييم الفيزيائي والكيميائي للرواسب (بما في ذلك قياس سرعة الجريان وقياس الكثافة)
(ب) اختبارات النطاق الكامل

أفضل الممارسات البيئية المقترحة:
تجريف كمية المادة المطلوبة فقط للحفاظ على مستوى كثافة معين للسماح بالمالحة .قد يتطلب هذا على سبيل المثال القياس الجاري
المستمر لكثافة الرواسب باستخدام مقياس النقل النووي أو قياس قوى القص.

 -2في مناطق بها أمواج رملية.
أفضل الممارسات البيئية المقترحة:
التجريف االنتقائي ألمواج الرمال وهياكل الرمال المتحركة األخرى

 -3الهندسة الهيدروليكية
أفضل الممارسات البيئية المقترحة:
استخدام الهياكل الهيدروليكية لتقليل الترسيب
 -4الرصد الدقيق لألعماق المجروفة بمعدل تكرار مناسب
أفضل الممارسات البيئية المقترحة:
أنظمة تحديد الموقع الدقيقة على سبيل المثال:.
(أ) أنظمة الميكروويف
(ب) تقنية الموجات الالسلكية
(ج) النظام العالمي لتحديد الموقع التفاضلي ()DGPS
( )dاستخدام معدات المسح السريع
( )eأنظمة القياس المستمر
( )fمسبار الصدى
( )gأنظمة واسعة النطاق/متعددة األشعة
ج -تحسين إدارة عمليات التجريف من خالل أنظمة المسح الدقيقة

-1توفر بيانات المسح في الداخل
أفضل الممارسات البيئية المقترحة:
(أ) عرض مخططات األعماق البحرية ال ُمح َّدثة عبر اإلنترنت ،بما في ذلك البيانات الطوبوغرافية ،وخطوط الشاطئ ،ومناطق
الترسيب ،وموضع رأس التجريف
(ب) معلومات المد والجزر

-2تقييم العملية
أفضل الممارسات البيئية المقترحة:
(أ) عرض/تقييم المسارات/القطاعات الجانبية/المناطق المجروفة
(ب) مخطط كثافة التجريف
(ج) في حالة المادة الموحلة ،والرمال والحصى :حدد وقت التدفق الزائد األمثل عن طريق تحليل مخططات التحميل

-3تحسين عملية التجريف ،من خالل
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-1التحكم الفعال في عملية التجريف
أفضل الممارسات البيئية المقترحة:
(أ) القياسات المستمرة عبر اإلنترنت والعرض التقديمي على سبيل المثال للمنطقة ،العنوان وسرعة الجرافات وموضع رأس
الشفط/القواديس/آلة القطع/الجرافة/الخطاف/العجلة...
(ب) قياس لزوجة الخليط وتركيزه
(ج) قياس اإلنتاج الكلي (مخطط التحميل)
(د) نظام قياس القادوس الذي يراقب عملية التعبئة

-2أساليب تحسين الناتج
أفضل الممارسات البيئية المقترحة:
(أ) رأس الشفط األكثر مناسبةً/عجلة القواطع/الجرافة/القواديس
(ب) مضخات التجريف المغمورة
(ج) تركيبات إزالة الغاز

-3أساليب التجريف االنتقائية
أفضل الممارسات البيئية المقترحة:
(أ) التجريف االنتقائي من أجل فصل المواد الملوثة على سبيل المثال
د -تحسين جودة الرواسب
تحسين جودة الرواسب على سبيل المثال من خالل التشغيل في الموقع قبل التجريف وبعد الترسيب وتحسين الجوانب الفيزيائية
(تماسك واتساق وكثافة) المادة المجروفة
أفضل الممارسات البيئية المقترحة في الموقف قبل التجريف:
(أ) ِزد كثافة الرواسب بوسيلة فعلية مثل االهتزاز أو الفصل الميكانيكي عند االقتضاء
أفضل الممارسات البيئية المقترحة أثناء عملية التجريف:
(أ) المخاريط المائية لفصل األجزاء الحُبيبية المترية
(ب) الطفو
(ج) نزع المياه (قيد التطوير) (ف ِكر في المشكالت المحتملة الخاصة بمعالجة المياه والملوثات المرتبطة على سبيل المثال ستؤدي
إعادة التدوير إلى تقليل المشكالت)
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الجزء ب رصد عمليات إغراق المادة المجروفة
 -1التعريف
 -140في سياق تقييم وتنظيم التأثيرات البيئية والتأثيرات على صحة اإلنسان لعمليات إغراق المواد المجروفة ،يُعرف الرصد بأنه
جميع التدابير التي تهدف إلى تحديد ،من القياس المتكرر للملوث أو التأثير ،سواء كان ذلك مباشرًا أو غير مباشر ،لطرح هذا الملوث
في البيئة البحرية ،والتعديالت المكانية والزمانية التي تعرضت لها منطقة االستقبال نتيجة للنشاط قيد البحث.
 -141يجب مالحظة أن أحكام الجزء ب تشمل جميع عمليات المواد المجروفة في البحر.
 -2األساس المنطقي
صد عمليات إغراق المادة المجروفة بوجه عام لألسباب اآلتية:
 -142تُر َ
(أ) لتحديد إذا كانت شروط تصريح التجريف قد رُو ِعيت  -مراقبة االلتزام  -ومن ثَ َّم أدت إلى منع النتائج العكسية على منطقة
االستقبال ،على النحو المقصود ،كنتيجة لإلغراق؛
(ب) لتحسين األساس الذي تُقيَّم من خالله تطبيقات التصريح عن طريق تحسين المعرفة باآلثار الميدانية لعمليات التفريغ الرئيسية
التي ال يمكن تقديرها مباشرةً بواسطة تقييم معملي أو من المطبوعات،
(ج) لتوفير الدليل الالزم على توضيح أنه ضمن إطار عمل البروتوكول تعد تدابير المراقبة ال ُمطبقة كافية لضمان عدم تجاوز القدرات
المشتتة واالستيعابية للبيئة البحرية ،ومن ثَ َّم ال تسبب عمليات اإلغراق إلحاق ضررًا بالبيئة وتدهور الوضع البيئي الجيد.
 -3األهداف
 -143إن أغراض الرصد هي تحديد مستويات التلوث في جميع الرواسب أعلى من الحد المرجعي المنخفض في الفقرة ( 34ب) من
المبادئ التوجيهية وفي الكائنات ذات المؤشر الحيوي والنتائج الخاصة بالبيئة البحرية وإغراق المادة المجروفة ،وفي النهاية ،لمساعدة
المديرين على مكافحة تعرض الكائنات إلى المواد المجروفة والملوثات المرتبطة.
 -144حيثما أمكن ،يجب أن يتوافق برنامج الرصد مع برامج رصد التلوث واألبحاث في منطقة البحر األبيض المتوسط الحالية
لألهداف البيئية رقم  ،5و ،8و ،9و ،10بما يتماشى مع برنامج الرصد والتقييم المتكاملين ( )IMAPالخاص بالبحر األبيض المتوسط
والساحل ومعايير التقييم ذات الصلة المنصوص عليها في القرار  IG. 22/7من الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر األطراف.
 -4االستراتيجية
 -145إن عمليات المراقبة مكلفة؛ ألنها تتطلب موارد هائلة من أجل ك ٍّل من إجراء القياس وبرامج أخذ العينات في البحر والعمل التحليلي
الالحق على العينات .ولتناول برنامج الرصد بطريقة فعالة من حيث الموارد ،من المهم أن يكون للبرنامج أهداف محددة بوضوح ،وأن
ُ
جريت قادرة على تحقيق تلك األهداف ،وأن تُرا َجع النتائج على فترات زمنية منتظمة فيما يتعلق باألهداف.
تكون القياسات التي أ ِ
 -146نظرًا ألن آثار إغراق المادة المجروفة من المحتمل أن تكون متطابقة في الكثير من المناطق ،يبدو أن هناك تبريرًا طفيفًا لرصد
جميع المواقع خاصةً تلك المواقع التي تستقبل كميات قليلة من المادة المجروفة .سيكون إجراء تحقيقات أكثر تفصيالً في بضع مواقع
اختُي َرت بعناية بنا ًء على النهج القائم على المخاطر أمرًا أكثر فعالية على سبيل المثال ،المواقع ال ُمعرضة إلى إدخاالت كبيرة من المادة
المجروفة) من أجل الحصول على فهم أفضل للعمليات واآلثار المتضمنة.
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 -147وينطبق هذا بصفة خاصة على المناطق التي تُظهر نفس الخصائص الفيزيائية ،والكيميائية والبيولوجية ،أو تقريبًا نفس الخصائص،
والتي لها دليل قاطع قوي على أن آثار إغراق المادة المجروفة متطابقة ،ومن الصعب ً
جدا تبرير رصد جميع المواقع على أسس علمية
واقتصادية ،خاصةً بالنسبة للمناطق التي تستقبل كميات قليلة من المواد المجروفة (على سبيل المثال أقل من  25٫000طن كل عام).
 -5افتراضية التأثير
 -148من أجل تحديد هذه األهداف ،يتعين أوالً استنتاج افتراضية التأثير التي تصف اآلثار المتوقعة على الخصائص الفيزيائية،
والكيميائية والبيولوجية لك ٍّل من موقع اإلغراق والمناطق المحيطة .تُشكل افتراضية التأثير األساس لتعريف برنامج الرصد الميداني.
 -149إن الهدف من افتراضية التأثير هو تقديم  -على أساس المعلومات المتاحة  -تحليل علمي مختصر لآلثار المحتملة للعملية
المقترحة على صحة اإلنسان ،والموارد الحية ،والحياة البحرية ،والخدمات واالستخدامات القانونية األخرى للبحر .ولهذا الغرض،
يجب أن تُدمج افتراضية التأثير معلومات حول خصائص المواد المجروفة وحول شروط موقع اإلغراق المقترح .ويجب أن تشتمل
على ك ٍّل من النطاقات المكانية والزمانية لآلثار المحتملة.
 -150أحد المتطلبات ا ألساسية الفتراضية التأثير هي إصدار معايير تصف اآلثار البيئية المحددة ألنشطة اإلغراق ،مع األخذ في
االعتبار حقيقة أنه يجب تجنب هذه اآلثار خارج مناطق التجريف واإلغراق المخصصة (راجع الجزء أ ،الفقرة .)4
 -6التقييم التمهيدي
 -151يجب أن يكون التقييم التمهيدي شامالً بقدر اإلمكان .يجب تحديد المناطق األولية للتأثير المحتمل ،باإلضافة إلى المناطق التي
سيكون لها أخطر العواقب على صحة اإلنسان والبيئة .غالبًا ما يُنظَر إلى التغييرات في البيئة الفيزيائية ،والمخاطر التي تتعرض لها
صحة اإلنسان وخفض قيمة الموارد البحرية ،والتداخل مع االستخدامات القانونية األخرى للبحر باعتبارها أولويات في هذا الصدد.
 -152يمكن وصف النتائج المتوقعة لإلغراق من حيث الموائل ،والعمليات ،واألنواع ،والمجتمعات واالستخدامات المتأثرة باإلغراق
بما يتماشى مع تعريفات الوضع البيئي الجيد وأهدافه .يمكن حينئ ٍذ وصف الطبيعة الدقيقة للتغيير المتوقع ،أو االستجابة أو التدخل
(التأثير) .يجب وصف الوضع البيئي الجيد والتأثير (وقياس كميته) في آ ٍن واح ٍد بالتفاصيل الكافية للتخلص من أي شكوك تتعلق
بالمعلمات التي يجب قياسها أثناء الرصد الميداني بعد العملية .وفي السياق األخير ،قد يكون من الضروري تحديد "المكان" و"الوقت"
الذي يمكن توقع التأثيرات فيه.
 -7الخط األساسي المرجعي
 -153لوضع فرضية التأثير ،قد يكون من الضروري إجراء مسح أساسي والتحقق من قيم الوضع البيئي الجيد التي ال تصف
ضا تطوير نقل الرواسب ،والنماذج الهيدروديناميكية والرياضية
الخصائص البيئية فحسب ،بل أيضًا التقلب البيئي .قد يكون من المفيد أي ً
األخرى ،لتحديد اآلثار المحتملة لإلغراق.
 -154عندما تكون اآلثار الفيزيائية أو الكيميائية في قاع البحر متوقعة ،سيكون من الضروري فحص هيكل المجموعة القاعية في
المناطق التي تتبعثر فيها المادة المجروفة .في حالة اآلثار الكيميائية ،قد يكون من الضروري أيضًا فحص الكمية الكيميائية للرواسب
واألحياء البحرية (بما في ذلك األسماك) ،وخاصةً محتويات الملوثات الرئيسية.
 -155فمن أجل تقييم تأثير النشاط المقترح على البيئة المحيطة ،سيكون من الضروري مقارنة الجودة الفيزيائية ،والكيميائية
والبيولوجية للمناطق المتأثرة بالمواقع المرجعية الموجودة خارج ممرات إغراق المادة المجروفة وبنفس الخصائص الفيزيائية
والبيولوجية للمناطق المتأثرة .يجب تحديد هذه المناطق أثناء المراحل األولى لتقييم التأثير.
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 -8التحقق من فرضية التأثير :تعريف برنامج الرصد
 -156يجب تصميم برنامج القياس للتأكد أن التغييرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية في بيئة االستقبال تندرج ضمن قيم المسح
األساسية وال تؤثر تأثيرًا عكسيًا في تحقيق الوضع البيئي الجيد أو صيانته.
 -157يجب تصميم برنامج القياس لتحديد:
(أ) إذا كانت منطقة التأثير تختلف عن المنطقة االفتراضية ،و،
(ب) إذا كان مدى التغييرات خارج منطقة التأثير المباشر ضمن النطاق المتوقع.
 -158يمكن اإلجابة عن السؤال األول عن طريق تصميم سلسلة من القياسات في المساحة والوقت التي تقيد المنطقة المتوقعة للتأثير
لضمان عدم تجاوز النطاق المكاني المتوقع للتغيير.
 -159يمكن اإلجابة على السؤال الثاني عن طريق وضع القياسات الفيزيائية ،والكيميائية والبيولوجية التي توفر معلومات حول مدى
التغيير الذي يتم خارج منطقة التأثير ،بعد حدوث عملية اإلغراق (التحقق من فرضية العدم) .ثم قبل وضع أي برنامج وقبل تنفيذ أي
قياسات ،يجب اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
(أ) ما الفرضية القابلة لالختبار التي يمكن أن تُستمد من فرضية التأثير؟
(ب) ما الذي يجب قياسه بالضبط الختبار فرضيات التأثير هذه؟
(ج) في أي األقسام أو في أي المواقع يمكن تنفيذ القياسات على نحو ٍأكثر فعالية؟
(د) كم تبلغ مدة استمرارية تنفيذ القياسات لتحقيق الهدف األصلي؟
(هـ) ماذا يتعين أن يكون النطاق الزماني والمكاني للقياسات التي تُنفَّذ؟
(و) كيف يمكن معالجة البيانات وتفسيرها؟
 -160يوصى أن يعتمد اختيار الملوثات التي يجب رصدها بصورة أساسية على األغراض النهائية للرصد .بالتأكيد ليس من
الضروري مراقبة جميع الملوثات بانتظام في جميع المواقع ويجب أال يكون من الضروري استخدام أكثر من مادة تحتية أو تأثير واحد
لتحقيق كل هدف.
 -9الرصد
 -161يؤثر إغراق المادة المجروفة تأثيرًا أساسيًا في قاع البحر .ومن ثَ َّم فعلى الرغم من أنه ال يمكن إهمال وضع آثار عمود المياه في
االعتبار في المراحل األولية لتخطيط الرصد ،إال أنه غالبًا يمكن تقييد الرصد الالحق على قاع البحر فقط.
كبير ،يمكن أن يعتمد الرصد على الطرق البعيدة مثل سونار المسح الجانبي،
 -162عندما يُعتقد أن اآلثار ستكون فيزيائية إلى ح ٍّد
ٍ
لتحديد التغييرات في خصائص قاع البحر ،وأساليب قياس األعماق (مثل السبر بالصدى) لتحديد مناطق تراكم المادة المجروفة.
سيتطلب كل من هذين األسلوبين كمية معينة من عينات الرواسب لتأسيس الحقيقة األرضية .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن استخدام الفحص
متعدد األطياف في رصد انتشار المواد المعلقة (الريش ،وغيرها) في أثناء عمليات التخلص.
 -163يمكن أن تُثبت أجهزة التتبع فائدتها في تتبع انتشار المادة المجروفة وتقييم أي تراكم صغير للمواد التي لم تكتشفها عمليات مسح
األعماق البحرية .وفيما يتعلق بفرضية التأثير ،يُتوقَّع إما اآلثار الفيزيائية وإما الكيميائية في قاع البحر ،سيكون من الضروري فحص
هيكل المجموعة القاعية في المناطق التي تنتشر بها المادة المجروفة .في حالة اآلثار الكيميائية ،قد يكون من الضروري أيضًا تحليل
التراكم البيولوجي المحتمل للملوثات (بما في ذلك األسماك).
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ُ
غرقت وحركات المياه التي
 -164يتعين أن يأخذ المدى المكاني حجم المنطقة المخصصة لإلغراق ،وحركة المادة المجروفة التي أ ِ
تُحدد اتجاه ومدى نقل الرواسب في االعتبار .ينبغي أن يكون تقييد العينات داخل موقع اإلغراق نفسه أمرًا ممكنًا في حالة اعتبار اآلثار
في هذه المنطقة مقبولة وفي تعريفها التفصيلي غير ضرورية .ولكن ،يجب تنفيذ بعض العينات للمساعدة في تحديد نوع األثر الذي
يمكن توقعه في مناطق أخرى وألغراض علمية.
 -165يعتمد تكرار إجراء المسح على عدد من العوامل .عندما تكون عملية اإلغراق مستمرة لعدة سنوات ،قد يمكن تحديد التأثير في
حالة ثابتة من اإلدخال وتكون عمليات المسح المتكررة ضرورية فقط في حالة إجراء تغييرات على العملية (كميات أو نوع المادة
ُ
غرقَت ،وطريقة التخلص ،وغيرها) .إذا تقرر رصد استعادة منطقة لم تُعد تستخدم إلغراق المادة المجروفة ،فقد يلزم
المجروفة التي أ ِ
إجراء قياسات أكثر تكرارًا.
 -10اإلخطار
يتعين على األطراف المتعاقدة إخطار المؤسسة بأنشطة الرصد الخاصة بها .يجب إعداد تقارير موجزة حول أنشطة الرصد وإرسالها
إلى المؤسسة فور توفرها ،بما يتوافق مع المادة  26من اتفاقية برشلونة وبرنامج الرصد والتقييم المتكاملين الذي أقرته اتفاقية برشلونة،
وبرنامج الرصد والتقييم المتكاملين الذي أقرته الدورة  19من مؤتمر األطراف (القرار .)IG22/7
 -11المالحظات
صل عليها من الرصد الميداني (و/أو األبحاث ذات الصلة) في:
 -166يمكن استخدام المعلومات التي ُح ِ
(أ) تعديل برنامج الرصد الميداني أو إنهائهفي أفضل الحاالت؛
(ب) تعديل التصريح أو إلغائه؛
(ج) العمل بوصفه أساسًا لتطوير نظام التصريح وتحسين أساس تقييم طلبات الحصول على تصاريح.
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الملحق 1
المتطلبات التحليلية الالزمة لتقييم المواد المجروفة
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المتطلبات التحليلية الالزمة لتقييم المواد المجروفة
يتوسع هذا الملحق في تناول المتطلبات التحليلية المنصوص عليها في الفقرات  53-51من المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة حول
-1
إدارة المواد المجروفة.
تُج َرى تقييمات المواد المجروفة على نح ٍو أكثر كفاءة عقب عملية ُمقسمة إلى طبقات تبدأ بجمع المعلومات الحالية ذات الصلة،
-2
وبيانات كيمياء الرواسب ،والنتائج من نُهج الفحص البسيطة .ثم يحرز التقييم تقد ًما ،حسب الحاجة ،إلى تقييمات أكثر تفصيالً حيث تُج َمع
معلومات من عدة أدلة للتوصل إلى استنتاجات حول التعرض للملوثات ،واآلثار وفي النهاية ،المخاطر التي يطرحها التخلص من المواد
المجروفة في البحر ( .)PIANC 2006تُستخدم مجموعة األدلة عادةً لإلشارة إلى فئات من المعلومات والبيانات الفيزيائية والكيميائية
والبيولوجية ال ُمعرفة على نطاق واسع ،مثل كيمياء الرواسب ،وبيانات اختبار السمية ونتائج استقصاء المجموعة القاعية.
التسلسل الموصى به للطبقات على النحو التالي:
 الخصائص الفيزيائية؛ الخصائص الكيميائية؛ الخصائص البيولوجية واآلثار.في كل طبقة سيتعين تحديد إذا كانت هناك معلومات كافية للسماح باتخاذ قرار اإلدارة أو ما إذا كان هناك حاجة لمزيد من
-3
التحليل .يمكن إضافة مزيد من المعلومات التي تحددها الظروف المحلية في كل طبقة.
وبوصفها خطوة تمهيدية لمخطط التحليل المقسم إلى طبقات ،ستتوفر المعلومات المطلوبة بموجب الجزء أ القسم 2
-4
(الفقرة )19من المبادئ التوجيهية .في ظل غياب مصادر التلوث الملحوظة وإذا أدى التحديد المرئي لخصائص الرواسب إلى استنتاج
أن المادة المجروفة تتوافق مع أحد معايير االستثناء بموجب الفقرتين  27-26من المبادئ التوجيهية ،لن تتطلب المادة مزيدًا من
التحليل.
-5

من المهم ،في كل مرحلة ،أن يضع إجراء التقييم طريقة التحليل في االعتبار.

-6

يجب إجراء التحليل على رواسب الجزء غير الخشن (أقل من  2مم).

الطبقة  :1الخصائص الفيزيائية
باإلضافة إلى التقييم التمهيدي لخصائص الرواسب المطلوبة بموجب الفقرة  19من هذه المبادئ التوجيهية ،الخصائص
-7
الفيزيائية األساسية المطلوبة هي كمية المادة وتوزيع حجم الجسيمات ،والسمات الجيوتقنية األخرى ،والمصدر التعديني ،ولون
الرواسب.
يوصى بشدة بإجراء عمليات التحديد التالية:
• تحليل حجم الحبيبات
• النسبة المئوية للمواد الصلبة (المادة الجافة)
• الكثافة/الجاذبية المحددة
• المادة العضوية (مثل الكربون العضوي اإلجمالي)
الطبقة  :2الخصائص الكيميائية
قائمة المجموعة األساسية:
-8

في جميع الحاالت حيث يلزم التحليل الكيميائي ،يجب تحديد تركيزات العناصر النزرة اآلتية:
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الزرنيخ )(As
الكادميوم )(Cd
الكروم )(Cr
النحاس )(Cu
الرصاص )(Pb
الزئبق )(Hg
النيكل )(Ni
الزنك )(Zn
-9

في بعض الحاالت ،قد يتضمن التحليل أيضًا ملوثات أخرى .في حالة الزئبق ،يجب إيالء اهتمام خاص باألنواع.

عند فحص سمية الرواسب المجروفة الملوثة ،يجب إجراء التحليل أيضًا في مرحلة المياه .وأخيرًا ،يجب قياس إجمالي نسبة
-10
الكربون العضوي.
فيما يتعلق بالملوثات العضوية ،يجب تحليل مجموع نظراء ثنائي الفينيل متعدد الكلور ذات أرقام االتحاد الدولي للكيمياء
-11
البحتة والتطبيقية  ،28و ،52و .180 ،153 ،138 ،118 ،101إذا كانت الظروف المحلية تتطلب ذلك ،يجب توسيع التحليل ليشمل
نظراء آخرين.
يجب أيضًا قياس المركبات الهيدروكربونية العطرية متعددة الحلقات (( )PAHمجموع  16PAHأو مجموع  9بوصفه
-12
مجموعة فرعية التي تشمل على األقل ولكنها ال تقتصر على اآلتي :أنثراسين ،وبنزو [ ]aإنثراسين ،وبنزو[]ghiبيريلين ،وبنزو []a
بيرين ،وكريسين ،وفلورانثين ،واندين بيرين[-3،2،1الكادميوم] ،وبيرين ،فينانثرين)) ومركبات ثالثي بوتيل القصدير ()TBT
ومنتجات التحلل الخاصة بها.
ويح ٍّد أدنى من الشروط ،يجب إنشاء مستويات العمل الوطنية للقائمة األساسية المذكورة أعاله.
-13

لن يلزم قياس ثنائي الفينيل متعدد الكلور ،وهيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات وثالثي بوتيل القصدير عندما:

 تشير المعلومات الكافية من التحقيقات السابقة إلى عدم وجود تلوث؛ ال توجد مصادر معروفة (توجيه أو انتشار) التلوث وال مدخالت تاريخية؛ الرواسب خشنة بوجه عام ،و مستويات الكربون العضوي اإلجمالي منخفضة.قائمة المجموعة الفرعية:
بنا ًء على المعلومات المحلية حول مصادر التلوث (مصادر التوجيه أو االنتشار) أو المدخالت التاريخية ،قد يلزم قياس
-14
محددات أخرى مثل:
ثنائيات فينيل الكلور األخرى
المبيدات الحشرية الفسفورية العضوية؛
المبيدات الحشرية الكلورية العضوية؛
مركبات ثنائي بنزوباراديوكسين متعدد الكلور )(PCDD؛
مركبات ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور )(PCDF؛
الهيدروكربونات النفطية  ،C10وC40
اإلفتاالت ( DEHPوبشكل اختياري )DBP/BBP -
ثالثي فينيل القصدير ()TPhT
عوامل أخرى مضادة لنمو الفطريات
أثناء تعيين الملوثات العضوية الفردية اإلضافية التي يجب تحديدها ،يجب اإلشارة إلى قوائم المواد ذات األولوية الموجودة ،مثل المواد
التي أعدها االتحاد األوروبي (على النحو القابل للتطبيق).
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الطبقة  :3الخصائص واآلثار البيولوجية
في عدد هائل من الحاالت ال تتيح الخصائص الفيزيائية والكيميائية قياس التأثير البيولوجي مباشرةً .عالوةً على ذلك ،فإنها
-15
كاف.
ال تُحدد االضطرابات الفيزيائية وال المكونات المرتبطة بالرواسب الموجودة في المادة المجروفة على نح ٍو
ٍ
كاف على أساس الخصائص الكيميائية والفيزيائية ،يجب
إذا كان ال يمكن تقييم التأثير الفيزيائي للمادة المجروفة على نح ٍو
-16
ٍ
إجراء القياسات البيولوجية.
سمية
-1المقايسات البيولوجية لل ُ
إن األغراض األساسية من المقايسات البيولوجية هي توفير القياسات المباشرة لآلثار الناجمة عن جميع مكونات الرواسب
-17
المؤثرة معًا ،مع األخذ في االعتبار مد ى توفرها البيولوجي .ولترتيب السُمية الحادة لرواسب الموانئوتصنيفها قبل تجريف الصيانة ،قد
تكون المقايسات البيولوجية قصيرة األجل غالبًا كافية بوصفها أداة فحص:
•

•

لتقييم آثار المادة المجروفة ،يمكن إجراء المقايسات البيولوجية للسمية الحادة باستخدام المياه المسامية ،على الترويق أو
عام ،يوصى بإجراء مجموعة مكونة من  4-2مقايسة بيولوجية باستخدام كائنات من مجموعات
الرواسب الكاملة .على نح ٍو ٍ
تصنيف مختلفة (على سبيل المثال القشريات ،والرخويات ،والديدان متعددة األهداب ،والبكتريا ،وشوكيات الجلد) ،باستخدام
مالئم ومناسبة من الناحية البيئية وتُوحَّد الطرق والتحقق منها،
األنواع التي تعتبر حساسة على نح ٍو
ٍ
في معظم المقايسات البيولوجية ،يُستخدم بقاء أنواع االختبار على قيد الحياة بوصفها نقطة النهاية .إن المقايسات البيولوجية
المزمنة ذات نقطة النهاية شبه القاتلة (النمو ،والتكاثر ...إلخ) التي تشمل جز ًءا كبيرًا من دورة حياة أنواع االختبار قد توفر
صى بها.
تنبؤًا أكثر دقة لآلثار المحتملة لعمليات التجريف ،ومن ثَ َّم يُو َ

يمكن أن تتأثر نتيجة المقايسات البيولوجية للرواسب بشكل مفرط بعوامل غير المواد الكيميائية المرتبطة بالرواسب .ومن ثَ َّم
-18
يجب تحديد العوامل الخارجية المربكة مثل النشادر ،والهيدروجين ،والكبريتيد ،وحجم الحبيبات ،ومحتوى األكسجين والرقم
الهيدروجيني أثناء المقايسات البيولوجية.
تُق َّدم التوجيهات حول تحديد كائنات االختبار المالئمة ،واستخدام المقايسات البيولوجية للرواسب وتفسيرها من EPA/CE
-19
(لعام  ،)1994/1991أو ( IADC/CEDAلعام  )1997أو ( PIANCلعام  )2006بينما تُق َّدم التوجيهات حول عينات الرواسب
لالختبارات المتعلقة بالسموم من الجمعية األمريكية لالختبار والمواد على سبيل المثال (لعام .)1994
 -2المؤشرات البيولوجية
قد توفر المؤشرات البيولوجية تحذيرًا مبكرًا بآثار (كيميائية بيولوجية) أكثر دقة على مستويات منخفضة ومستدامة من
-20
التلوث .ال تزال معظم المؤشرات البيولوجية قيد التطوير ولكن بعضها قابلة للتطبيق بالفعل لالستخدام المعتاد على المادة المجروفة
(على سبيل المثال مؤشر يقيس وجود المركبات المماثلة للديوكسين  Murk -وآخرون )1997 ،أو الكائنات الحية ال ُمجمعة في المجال
(مثل شريط/فواصل الحامض النووي في األسماك المفلطحة).
 -3تجارب الكائنات الدقيقة
هناك اختبارات قصيرة األجل للكائنات الدقيقة متوفرة لقياس درجة تحمل المادة السمية في المجتمع مثل تحمل المجتمع الذي
-21
يسببه التلوث ).)1995 ،Gustavson and Wangberg( (PICT
 -4تجارب المجتمعات البيولوجية متوسطة الحجم
بسبب التكاليف والوقت المتكبد ال يمكن استخدام هذه التجارب إلصدار التصاريح ولكنها مفيدة في الحاالت حيث يكون
-22
استيفاء االختبار المعملي إلى الظروف الميدانية معقدًا أو عندما تكون الظروف البيئية متغيرة للغاية وتحول دون التعرف على اآلثار
السمية بهذه الطريقة .ستكون نتائج هذه التجارب متوفرة حينئ ٍذ للقرارات المستقبلية حول التصاريح.
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 -5المالحظات الميدانية الخاصة بالمجتمعات القاعية
يمكن أن يوفر الرصد في الموقع للمجتمعات القاعية (األسماك والالفقاريات القاعية) في منطقة موقع التخلص مؤشرات
-23
مهمة عن حالة الرواسب البحرية .تقدم المالحظات الميدانية نظرة حول التأثير المجمع لالختالل الفيزيائي والتلوث الكيميائي .تُق َّدم
المبادئ التوجيهية حول رصد المجتمعات القاعية بواسطة اتفاقية باريس ،لعام .ICES ،1992
 -6الخصائص البيولوجية األخرى
حيثما يقتضي األمر ،يمكن تطبيق القياسات البيولوجية األخرى من أجل تحديد  -على سبيل المثال  -احتمال التراكم
-24
الحيوي والتلوث.
المعلومات اإلضافية
ستُح َّدد الظروف المحلية الحاجة إلى هذه المعلومات ،ويمكن أن تُكون جز ًءا ضروريًا من قرار اإلدارة .قد تتضمن البيانات
-25
المناسبة ما يلي :احتمال االختزال واألكسدة ،والطلب على أكسجين الرواسب ،وإجمالي النيتروجين ،وإجمالي الفسفور ،والحديد،
والمنجنيز ،أو المعلومات أو المعلمات التعدينية لتوحيد بيانات العناصر الفلزية النزرة (مثل األلومنيوم ،والليثيوم والسكانديوم).
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الملحق 2
مستويات تأثير الملوثات والحدود
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مستويات الحدود العليا والمنخفضة التي أقرتها إيطاليا
 17 ،IMO- LC/SG 40/INF.30شباط/فبراير ،2017
العناصر النزرة
الزرنيخ
الكادميوم
الكروم
الكروم سداسي التكافؤ
النحاس
الزئبق
النيكل
الرصاص
الزنك
الملوثات العضوية
مركبات القصدير العضوية

L1
[ملجم كجم ]1-الوزن الجاف
12
0.3
50
2
40
0.3
30
30
100
[ميكروجرام كجم ]1-الوزن الجاف
( 5ثالثي بوتيل القصدير)

8
 Σثنائي الفينيل متعدد الكلور*
0.8
Σ 2,4′-4,4' DDD
1.8
Σ 2,4′-4,4' DDE
1.0
Σ 2,4′-4,4' DDT
2.3
كلُورْ دان
0.2
ألدرين
0.7
دلدرين
2.7
إندرين
0.2
-aسداسي كلوروهكسان حلقي
0.2
-bسداسي كلوروهكسان حلقي
0.2
-γسداسي كلوروهكسان حلقي (ليندان)
0.6
إيبوكسيد سباعي الكلور
0.4
سداسي كلورو البنزين
غير متوفر
هيدروكربونات نفطية كربون>12
900
ΣPAHs16
24
أنثراسين
75
بنزو[]aأنثراسين
30
بنزو[]aبيرين
40
بنزو[]bفلورانثين
20
بنزو[]kفلورانثين
55
بنزو[]g,h,iبيريلين
108
كريسين
70
اندين بيرين
87
فينانثرين
21
فلورين
110
فلورانثين
35
نفتالين
153
بيرين
 T.E.ثنائي بنزوباراديوكسين ،وثنائي 10-3 × 2
بنزو فيوران متعدد الكلور ومركبات ثنائي
الفينيل متعددة الكلور المماثلة للديوكسين

L2
20
0.8
150
2
52
0.8
75
70
150
( 72أحادي بوتيل القصدير ،ثنائي
بوتيل القصدير ،ثالثي بوتيل القصدير)
60
7.8
3.7
4.8
4.8
10
4.3
10
10
10
1.0
2.7
50
50000
4000
245
500
100
500
500
100
846
100
544
144
1494
391
1398
10-2 × 1

مجموع .180 ،169 ،156 ،153 ،138 ،128 ،126 ،118 ،101 ،81 ،77 ،52 ،28 :CB

ض َعت تحديدًا ،وتسمح بالتخلي عن نهج النجاح للفشل .يعتمد التصنيف
طُ ِّو َرت المستويات الكيميائية  L1و L2عن طريق معايير مرجحة َو ِ
الكيميائي على تطوير معامل المخاطر الكيميائية ( )HQCالذي يضع في االعتبار الترميز وعدد المعلمات التي تتجاوز حدود المستويين  L1و،L2
وحجم هذا التجاوز ونوع الملوث (األولوية أو المواد الخطرة ذات األولوية ،وفقًا للملحق  2من التوجيه .)2008/105/ECتصنيف جودة الرواسب
عام ،أعلى من المستوى  ،L2يُحظر اإلغراق في البحر.
هو دمج معامالت المخاطر الكيميائية والمتعلقة بالسمية البيئية .على نح ٍو ٍ
مستويات الحدود العليا والمنخفضة التي أقرتها إسبانيا
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مستويات العمل (الوزن الجاف)
ال ينطبق ج
ال ينطبق ب
ال ينطبق أ
الملوث
(مستوى العمل ج)
(مستوى العمل ب)
(مستوى العمل أ)
حد التخلص في البحر في حد التخلص في البحر في الحد الخاص بإجراء
إجراء المقايسات البيولوجية
عدم
حالة
المناطق ال ُمقيدة
المقايسات البيولوجية
2.84
0.71
0.35
الزئبق (مليجرام/كجم)
9.60
2.40
الكادميوم (مليجرام/كجم) 1.20
600
218
الرصاص (مليجرام/كجم) 80
675
168
70
النحاس (مليجرام/كجم)
1640
410
205
الزنك (مليجرام/كجم)
1000
340
140
الكروم (مليجرام/كجم)
234
63
30
النيكل (مليجرام/كجم)
280
70
35
الزرنيخ (مليجرام/كجم)
0.54
0.18
 Σ 7مركبات ثنائي الفينيل 0.05
الكلور
متعددة
(مليجرام/كجم) ()1
18.80
3.76
المركبات 1.88
Σ
9
الهيدروكربونية متعددة
الحلقات (مليجرام/كجم)
()2
1.0
0.20
ثالثي بوتياللقصدير(0.05 )3
(مليجرام قصدير/كجم)
( )1مجموع نظراء ثنائي الفينيل متعدد الكلور  ،28و ،52و ،101و ،118و ،138و ،153و.180
( )2مجموع األنثراسين ،وبنزو( )aاألنثراسين ،وبنزو ( )ghiبيرلين ،وبنزو( )aبيرين ،وكريسين ،وفلورانثين،
اندين(-3،2،1كادميوم)بيرين ،فينانثرين ،وبيرين).
( )3ثالثي بوتيل القصدير ومنتجات التجريف الخاصة به (ثنائي بوتيل القصدير وأحادي بوتيل القصدير).
وفقًا لوصف الخصائص الكيميائية (والبيولوجية في حالة إجرائه) تُصنَّف المادة المجروفة إلى  3فئات:
 الفئة أ :تركيز جميع الملوثات أقل من مستوى العمل أ. الفئة ب :تركيز جميع الملوثات أقل من مستوى العمل ب أو مستوى العمل ج (فقط في حالة إجراء وصف الخصائصالبيولوجية وتشير النتائج إلى السمية السلبية).
 ال فئة ج :تركيز ملوث أو أكثر من الملوثات أعلى من مستوى العمل ج أو مستوى العمل ب في حالة إجراء وصفالخصائص البيولوجية وتشير النتائج إلى السمية اإليجابية) .يُحظر إغراق هذه المادة وتخضع المادة الفرعية إلى الحصر
أو المعالجة أو اإلدارة على األرض.
مستويات الحدود العليا والمنخفضة التي أقرتها فرنسا
عندما ،وفقًا لقرار التسمية الكيميائية ،يلزم التحليل لتقييم تأثير العملية على البيئة المائية (أو لتقييم تأثير البيئة المائية على عملية معينة):
 تُقيَّم جودة الرواسب البحرية أو رواسب مصبات األنهار نسبةً إلى الحدود في الحقل  0-3-1-4من التسمية الكيميائية ،التي تُح َّددالمستويات المرجعية  N1و N2لها في الجداول  1و2؛
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الجدول 1

العناصر النزرة

المستويات المتعلقة بالعناصر النزرة
ِّ
َ
(بالمليجرام/كجم من الرواسب الجافة التي ُحللت في األجزاء أقل من  2مم)
المستوى N2
المستوى N1
200

الرصاص

100

الزرنيخ

25

الزنك

276

552

الزئبق

0٫4

0٫8

الكادميوم

1٫2

2٫4

الكروم

90

180

النحاس

45

90

النيكل

37

50

74

الجدول 2
المستويات المتعلقة بمركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور ()PCB
(بالميكروجرام/كجم من الرواسب الجافة التي تم تحليلها في األجزاء أقل من  2مم)
المستوى N1
ثنائي الفينيل متعدد الكلور

المستوى N2

نظير ثنائي الفينيل متعدد الكلور رقم 28

5

10

نظير ثنائي الفينيل متعدد الكلور رقم 52

5

10

نظير ثنائي الفينيل متعدد الكلور رقم 101

10

20

نظير ثنائي الفينيل متعدد الكلور رقم 118

10

20

نظير ثنائي الفينيل متعدد الكلور رقم 138

20

40

نظير ثنائي الفينيل متعدد الكلور رقم 153

20

40

نظير ثنائي الفينيل متعدد الكلور رقم 180

10

20
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الجدول  2مكرر
المستويات المتعلقة بالمركبات الهيدروكربونية العطرية متعددة الحلقات ()PAH
(بالميكروجرام/كجم من الرواسب الجافة التي ُحلِّلَت في األجزاء أقل من  2مم)
PAH
نفثالين
أسينافثين
أسينافثيلين
فلورين
أَ ْنثراسين
فينانثرين
فلورانثين
بيرين
بنز[]aأنثراسين
كريسين
بنزو[]bفلورانثين
بنزو[]kفلورانثين
بنزو[]aبيرين
ثنائي بنز[]a، hأنثراسين
بنزو[]g,h,iبيريلين
اندين[-3،2،1كادميوم]بيرين

المستوى
N1

المستوى
N2

160

1 130

15

260

40

340

20

280

85

590

240

870

600

2 850

500

1 500

260

930

380

1 590

400

900

200

400

430

1 015

60

160

1 700

5 650

1 700

5 650
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الجدول  2للمرة الثالثة
المستويات المتعلقة بثالثي
بوتيل القصدير ()TBT
(بالميكروجرام/كجم من الرواسب الجافة التي ُحلِّلَت في األجزاء أقل من  2مم)
المعلمة

المستوى N1

المستوى N2

TBT

100

400

في أثناء التحليالت ،لتقييم جودة عمليات التفريغ والرواسب وفقًا للمستويات المرجعية المحددة في الجداول الموضحة أعاله ،المحتوى
الذي يجب وضعه في االعتبار هو الحد األقصى للمحتوى المقيس .ولكن ،يمكن تحمل ما يلي:
تجاوز  6عينات ُحلِّلَت؛
1
تجاوز  15عينات ُحلِّلَت،
2
 3مرات تجاوز لعدد  30عينة ُحلِّلَت؛
3
 1تجاوز لكل مجموعة من  10عينات إضافية ُحلِّلَت بشرط أن تكون المحتويات المقيسة من العينات التي تتجاوز الحدود تظل أقل
من  1.5مرة من المستويات المرجعية قيد البحث.
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القرار IG.23/13
المبادئ التوجيهية ال ُمحدَّثة بشأن إدارة أنشطة تحلية المياه

األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط وبروتوكوالتها ،في اجتماعها
العشرين،
بالنظر إلى بروتوكول  1996لحماية البحر األبيض المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة برية ،وخاصة المادة
 7فيه ،التي كان من المزمع أن تصاغ ضمنها مبادئ توجيهية ومقاييس ومعايير مشتركة وتُعت َمد لتناول المواصفات الفنية
المتطلبة لمكافحة التلوث المستمد من مصادر وأنشطة برية،
وباإلشارة إلى "المبادئ التوجيهية لعام  2003بشأن اإلدارة السليمة بيئيًّا لمحطات تحلية مياه البحر في البحر
األبيض المتوسط" ،وإقرا ًّرا بالتقدم المحرز والدروس المستفادة من تنفيذها،
وباإلشارة أيضًّا إلى القرار  IG.22الذي اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعها التاسع عشر (أثينا ،اليونان،
شباط/فبراير  ،)2016الذي بموجبه فوضت بتحديث "المبادئ التوجيهية لعام ،"2003
وبمالحظة أن أنشطة تحلية المياه تضاعف نموها في منطقة البحر األبيض المتوسط بسبب زيادة الطلب على
المياه العذبة والتحسن في التقنية واألهلية االقتصادية،
وبمالحظة أيضًّا اإلصابة المقترنة بأنشطة تحلية المياه في النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية،
والتزا ًّما منها بزيادة تبسيط الغايات اإليكولوجية من خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،وخاصة فيما يتصل
بالتلوث والتنوع البيولوجي والساحل واألهداف الهيدروغرافية وأهداف الحالة البيئية الجيدة المقترنة؛ لضمان تحقيق الحالة
البيئية الجيدة والمحافَظة عليها في المواقع،
وباعتبار تقرير اجتماع جهات اتصال برنامج تقييم التلوث البحري ومكافحته في البحر األبيض المتوسط الذي ُعقِد
في أيار/مايو ،2017
تعتمد "المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة بشأن إدارة أنشطة تحلية المياه" ،المحددة في المرفق بالقرار الحالي،
-1
التي تحل محل "المبادئ التوجيهية لعام ،"2003
وتطلب من األطراف المتعاقدة عدم ادخار أي جهد لضمان تنفيذها الفعال في منطقة البحر األبيض
-2
المتوسط،
وتشجع األطراف المتعاقدة على ضمان أن استعمال مصادر المياه وتدابيرها البديلة (من شاكلة حفظ
-3
المياه ،ومعالَجة المياه وإعادة استخدامها ،ومنع إهدار المياه بسبب البنية التحتية المعيبة ،وغيرها) ُمعتبَر قبل خيار تحلية
المياه ،وأن استخدام تقنيات تحلية المياه التي تقلل إلى الحد األدنى استخدام الطاقة ،وتستعمل طاقة متجددة ،وتقلل انبعاثات
االحتباس الحراري وصرف األجاج والمواد الكيميائية ،وتستعمل مواد مراعية للبيئة ينبغي تشجيعها والتوجيه إليها في
مراحل التخطيط،
وأيضًّا تشجع األطراف المتعاقدة على تطوير معايير ومقاييس واعتمادها من أجل المأخذ وصرف
-4
األجاج ،وضمان إنفاذ السلطات التنظيمية الوطنية إياها ،مع الوضع في الذهن أن التأثيرات المتراكمة من تحلية المياه في
منطقة البحر األبيض المتوسط ينبغي تقييمها باستخدام نهج النظام اإليكولوجي وأدوات النمذجة،
وتشجع أيضًّا األطراف المتعاقدة على تعريف وترقية وتقوية أوجه التآزر وآليات التعاون مع صناعة
-5
تحلية المياه وأصحاب المصلحة اآلخرين لضمان إدارة تحلية مياه مستدامة ومتكاملة في منطقة البحر األبيض المتوسط،
وتطالب األمانة العامة بتيسير عمل األطراف المتعاقدة لتنفيذ "المبادئ التوجيهية ال ُمح َّدثة بشأن إدارة
-6
أنشطة تحلية المياه" من خالل السعي إلى التعاون وتعزيز أوجه التآزر في تلك المنطقة باستخدام مكونات خطة عمل البحر
األبيض المتوسط وبالتعاون مع البرنامج اإلقليمي "أفق  "2020التابع لالتحاد األوروبي،
وتطالب أيضًّا األمانة العامة بتأسيس شراكات استراتيجية مع صناعة تحلية المياه وأصحاب المصلحة
-7
ذوي الصلة اآلخرين بهدف تيسير الوصول إلى البيانات وتبادل المعرفة بشأن أفضل األساليب الفنية المتاحة وأفضل
الممارسات البيئية ألنشطة تحلية المياه في منطقة البحر األبيض المتوسط.
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UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 643
MED

التقطير متعدد التأثيرات

MED POL

برنامج تقييم التلوث البحري ومكافحته في البحر األبيض المتوسط

MSF

التقطير الومضي متعدد المراحل

PRO

التناضح بالضغط المتخلف

RO

التناضح العكسي

RE

الطاقات المتجددة

RED

الفرز الغشائي الكهربائي العكسي

SW

مياه البحر

SWIM-Programme

برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه

TVC

ضغط البخار الحراري

UNEP

برنامج األمم المتحدة للبيئة

UNEP/MAP

برنامج األمم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر األبيض المتوسط

ZLD

انعدام صرف السوائل
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 -1المقدمة
 -1البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر األبيض المتوسط ببرنامج األمم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر
األبيض المتوسط تبعًّا لموافقة اجتماع جهات اتصال البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر األبيض المتوسط،
المنشور في "التقرير الفني رقم  139لعام  2003من خطة عمل البحر األبيض المتوسط" :تحلية المياه في البحر األبيض المتوسط.
التقييم والمبادئ التوجيهية .في ذلك الوقت كانت المبادئ التوجيهية ،التي تستخدمها بدرجة كبيرة األطراف المتعاقدةُ ،مح َّدثة وتصف
ا لحاجة إلى تحلية مياه البحر ،وتقنياتها األساسية ،وحالة تحلية مياه البحر واتجاهاتها في منطقة البحر األبيض المتوسط وتطرقت إلى
اإلصابات البيئية والجوانب القانونية في التخلص من األجاج.
 -2منذ عام  ،2003تضاعفت زيادة جهود تحلية مياه البحر العالمية بسبب زيادة في الطلب على المياه العذبة والتحسن في
التقنيات واألهلية االقتصادية .واتبعت منطقة البحر األبيض المتوسط االتجاه العالمي وزادت قدرة تحلية المياه المقامة من حوالي 4
ماليين متر مكعب/يوم في عام  2003إلى  12مليون متر مكعب/يوم في عام  .2013وكذلك تغيرت التقنيات مع زيادة الوعي
باإلصابات البيئية المحتملة ،وخاصة في البيئة البحرية .عالوةًّ على ذلك ،إطار العمل القانوني لالئحة التخلص من النفاية في البحر
األبيض المتوسط والخطط اإلقليمية ذات الصلة بالتلوث (في إطار عمل بروتوكول حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث من
مصادر وأنشطة برية وبروتوكول اإللقاء واإلغراق في البحر وبرنامج العمل االستراتيجي للتعامل مع التلوث الناجم عن األنشطة
البرية في منطقة البحر األبيض المتوسط) تطورت تدريجيًّا لتتكامل مع جوانب نهج النظام اإليكولوجي من أجل تحقيق حالة بيئية جيدة
وحفظها.
 -3لذا ،البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر األبيض المتوسط اآلن يستعرض "التقرير الفني رقم 139
لعام  2003من خطة عمل البحر األبيض المتوسط" وي ُحدِّثه ،من أجل تحسين وصف جهود تحلية المياه في جميع أنحاء البحر األبيض
المتوسط ،ويُقيِّم إصاباتها في البيئة الساحلية والبحرية .ويهدف المبدأ التوجيهي الجديد إلى توفير توجيه إلى األطراف المتعاقدة بشأن
كيفية تحلية المياه بطريقة مستدامة وكيفية رصد البيئة .ويبني المبدأ التوجيهي الجديد على منشورات سابقة" :التقرير الفني رقم 139
ضمن خطة عمل البحر األبيض المتوسط" ) ،(UNEP/MAP/MEDPOL 2003وتقرير مشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة
للمياه ) ،(Khordagui 2013ومنشورات برنامج األمم المتحدة للبيئة ومجلس البحوث الوطنية ( )NRC 2008, UNEP 2008فيما
بين غيرها ،ومنشورات ُمستشهَد بها طوال هذا التقرير.
 -2تحلية مياه البحر
 -4تحلية مياه البحر مسؤولة عن حوالي  ٪60من جهود تحلية المياه العالمية وما يزيد عن  ٪80في جميع أنحاء البحر األبيض
المتوسط .وإنها أيضًّا نوع تحلية المياه األكثر استهال ًّكا للطاقة بسبب تركيز األمالح العالي في مياه التغذية .ولذا المبادئ التوجيهية
ال ُمح َّدثة تتناول تحلية المياه على أنها تحلية مياه البحر ،مع فهم أن تحلية المياه خفيفة الملوحة شائعة في مناطق كثيرة من العالم لكن
ليس في البحر األبيض المتوسط (.)Khordagui 2013, Lior 2017
 -5نقطة إضافية لالعتبار هي الفرق بين قدرة تحلية المياه المقامة وإنتاج تحلية المياه الحقيقي .وإن أغلب اإلحصاءات بشأن
تحلية المياه (نابعة رئيسيًّا من تقارير الرابطة الدولية لتحلية المياه واستخبارات المياه العالمية) تتناول قدرة تحلية المياه المقامة .ومع
ذلك ،قدرة تحلية المياه المقامة قد تكون أعلى من اإلنتاج بسبب التغيرات في احتياجات تحلية المياه ،التي عادة ترتبط تبادليًّا بتقلبية
المناخ (أعوام الجفاف أو األعوام المطيرة) ،وإتاحة إمداد المياه الطبيعية أو المعاد استخدامها والتكاليف المالية.
1-2

الحاجة إلى تحلية مياه البحر

 -6استخدام المياه العالمي ما انفك ينمو بما يزيد عن ضعف معدل زيادة السكان في القرن الماضي ( .)FAO 2012وهذا مع
زيادة حدوث حاالت الجفاف والتغيرات في أنماط هطول األمطار نتيجة تغير المناخ ،قلل إتاحة المياه العذبة .وقد تكون معيشة اثنين من
كل ثالثة أشخاص على الكرة األرضية في أحوال مجهدة مائيًّا بحلول عام  ،2025إذا استمرت أنماط االستهالك العالمية الحالية.1

http://www.who.int/heli/risks/water/water/en/ (accessed February, 6th 2017)1
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 -7أزمة المياه وتضاؤل الو صول إلى المياه الصالحة للشرب في كثير من المناطق وتقنية تحلية المياه دائمة التحسن عززت
الزيادة في تحلية المياه في جميع أنحاء العالم ،وخاصة تحلية مياه البحر .وتاريخيًّا ،تحلية المياه على صعيد تجاري بدأت حوالي عام
 1965بقدرة عالمية حوالي  8آالف متر مكعب/يوم في عام  ،1970وبما يبلغ رق ًّما مق َّدرًّا  86.6مليون متر مكعب/يوم في نهاية
 .20152وبد ًّءا من عام  1997إلى  2008كان معدل نمو تحلية المياه السنوي المجمع  .٪17وتضاعف نمو تحلية المياه بمعدل
/٪14عام بد ًّءا من عام  2007إلى  ،2012وانخفض المعدل إلى /٪3عام بد ًّءا من عام  2012إلى Gude 2016, Lior ( 2015
 .) 2017وأضحت المحطات الكبيرة وهائلة الحجم ذات أهلية اقتصادية وشيدت .وإن تحلية المياه في بالد البحر األبيض المتوسط
تعكس التقدم العالمي وستُناقَش في القسم .3
2-2

وصف موجز ألساليب تحلية مياه البحر المؤسسة حاليًّا (كاملة التطوير)

 -8تقنيات تحلية مياه البحر يمكن تقسيمها إلى عمليات كبرى:
أ) عملية غشائية (تغير غير طوري) ،فيها أغشية شبه ُمنفِذة تُستخدَم في فصل المياه عن األمالح الذائبة،
ب) وعملية حرارية (تغير طوري) ،فيها مياه التغذية تغلى (تحت ضغوط وبدرجات حرارة تشغيل مالئمة) ويكثف البخار مياه نقية.
ج) والتقنيات الهجينة التي تتضمن كال العمليتين ،من شاكلة التقطير الغشائي ،آخذ بدء استخدامها كذلك (انظر أدناه).
 -9العمليات الحرارية سيطرت على صناعة تحلية المياه وصوالًّ إلى الفترة بين العامين  2005-2003عندما فاقتها التقنية
الغشائية ،وخاصة التناضح العكسي ( .) Gude 2016وفيما يلي وصف موجز ألساليب تحلية مياه البحر باستخدام التقنية ،المؤسسة
(كاملة التطوير).

1-2-2

العمليات الغشائية

 -10التناضح العكسي يستخدم ضغطًّا في دفع جزئيات الماء من محلول التغذية عبر أغشية شبه ُمنفِذة تحتفظ باألمالح وجسيمات
التصفيةُ ،منتِجًّا مياه عذبة وأجاج .وتبلغ فعالية العملية  0.45لمياه البحر و 0.75للمياه خفيفة الملوحة (.)World_Bank 2012
ويحتوي األجاج الناتج عن تناضح مياه البحر عكسيًّا على حوالي ضعف ملوحة مياه البحر.
 -11عند المراحل المتنوعة في العملية قد تضاف مواد كيميائية ،يُتخلَّص منها الحقًّا مع األجاج في البحر أو األرض :المواد
المخثرة في مرحلة المعالجة السابقة (الحديد أو األلومنيوم ،واألمالح ،والبوليمرات) ،ومبيدات اآلفات األحيائية (من شاكلة الكلور)
ومحيِّدات (كبريتيت الصوديوم) ،ومواد مانعة للتحرشف من أجل منع تلويث األغشية (من شاكلة عديدات الفوسفات ،وعديدات
الفوسفونات ،وحمض بولي أكريليك ،وحمض البوليماليك) ،ومحاليل تنظيف أغشية التناضح العكسي (محاليل حمضية وقلوية
ومنظفات) ،وضابطات األس الهيدروچيني وال ُع ْس َرة للمياه الناتجة (حجر الجير).
 -12الخطوات المتعاقبة ،واستخدام المواد الكيميائية ،واستعادة الطاقة ،والفعالية ال ُمحسَّنة موصوفة باستفاضة ( Fritzmann et
 .)al. 2007, Greenlee et al. 2009, Elimelech and Phillip 2011, Ghaffour et al. 2013ومحطات تناضح مياه البحر
عكسيًّا األحدث تطورًّا حاليًّا تستهلك من  3إلى  4كيلوواط ساعة/متر مكعب طاقة وينبعث منها  1.4إلى  1.8كيلوجرام ثاني أكسيد
الكربون/متر مكعب ومن  10إلى  100جرام أكاسيد نيتروچين/متر مكعب من الماء الناتج (.)Lior 2017
 -13الفرز الغشائي الكهربائي ،هو عملية فصل كهربائية كيميائية فيها تنتقل األيونات عبر أغشية تبادل األيونات باستخدام جهد
تيار كهربائي مباشر ،تاركة المياه المحالة منتجًّا ( .)NRC 2008انعكاس الفرز الغشائي الكهربائي هو تعديل في الفرز الغشائي
الكهربائي ويمكن تشغيله بمياه تغذية عالية الع َكر.

2-2-2

العمليات الحرارية

 -14التقطير الومضي متعدد المراحل يستخدم سلسلة من المراحل تتعاقب الواحدة تلو األخرى بانخفاض في درجة الحرارة
والضغط ،لكي يتبخر الماء سريعًّا (أو "يندفق") من جملة السائل .بعدئذ يُكثَّف البخار في أنابيب مياه تغذية الدفق الداخل ،وبذلك يستعيد
الطاقة من سخونة التكثيف ( .)NRC 2008وتبلغ فعالية العملية  0.25ويحتوي األجاج الناتج من تحلية مياه البحر على حوالي 1.5
من ملوحة مياه البحر ودرجة حرارة أعلى بحوالي  5درجات.

http://www.iwa-network.org/desalination-past-present-future/2
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 -15عند المراحل المتنوعة في العملية قد تضاف مواد كيميائية ،يُتخلَّص منها الحقًّا مع األجاج في البحر أو األرض :عوامل
مضادات الرغوة ،ومثبطات التآكل ،ومبيدات اآلفات األحيائية (من شاكلة الكلور) ومحيِّدات (كبريتيت الصوديوم) ،ومواد مانعة
للتحرشف من أجل منع التلويث (من شاكلة عديدات الفوسفات ،وعديدات الفوسفونات ،وحمض بولي أكريليك ،وحمض البوليماليك)،
ومحاليل تنظيف ،وضابطات األس الهيدروچيني وال ُع ْس َرة للمياه الناتجة (حجر الجير) .وتَتعرض محطات تحلية المياه الحرارية للتآكل
وصرف الحق للفلزات (من شاكلة النحاس) مع األجاج.
 -16التقطير متعدد التأثيرات هو نهج تبخير عبر غشاء رقيق ،حيث البخار الناتج من إحدى الغرف (أو "التأثير") يتكثف الحقًّا
في الغرفة التالية ،التي توجد عند درجة حرارة وضغط أقل ،موفرًّا سخونة إضافية من التبخير .وتبلغ فعالية العملية  .0.34ومقارنةًّ
بالتقطير الومضي متعدد المراحل فإنه يستخدم طاقة أقل بسبب متطلبات الضخ ال ُمقلَّلة ( .)NRC 2008أما المحطات الكبيرة للتقطير
متعدد التأثيرات فتشمل ضغط البخار الحراري حيث ضغط بخار التسخين يُستخدَم (باإلضافة إلى السخونة) في تحسين الفعالية
(.)NRC 2008
 3-2التوجيهات المستقبلية بشأن تقنية تحلية مياه البحر – ما ينشأ من التقنيات وتحسين العمليات واستخدام الطاقة المتجددة.
 -17صناعة تحلية المياه دائمة الزيادة عززت البحوث والهندسة من أجل تطوير جديد في التقنيات والتقنيات الهجينة إلعادة
تصميم مكونات النظم الموجودة من أجل تحسين الفاعلية وتقليل استهالك الطاقة والمواد الكيميائية وتقليل صرف األجاج والنفايات.
وفيما يلي وصف موجز للتوجيهات المستقبلية في تحلية المياه.
 -18التناضح األمامي .عملية التناضح األمامي تستند إلى مبدأ أن الماء (المذيب) يُ َرض عبر غشاء شبه ُم ْنفِذ من منطقة تركيز
ضع غشاء شبه ُم ْنفِذ بين محلول التغذية منخفض التركيز
منخفض إلى منطقة تركيز عا ٍل من خالل عملية تناضحية طبيعية .ويُو َ
ومحلول السحب عالي التركيز .وأما فرق الجهد الكيميائي بين المحلولين فيدفع جزئيات الماء عبر الغشاء من التغذية إلى محلول
صل الماء ويعاد استخدام محلول السحب .ويمكن أن تكون عملية الفصل باهظة الثمن بناء على
السحب بينما يُحتفَظ بالمذابات .بعدئذ يُف َ
خصائص محلول السحب (.)Gude 2016, Straub et al. 2016, Amy et al. 2017
 -19التقطير الغشائي هو عملية مدفوعة حراريًّا تستعمل غشا ًّء طاردًّا للماء ودقيق المسام بصفته مالمسًّا من أجل تحقيق الفصل
باستخدام التوازن بين السائل والبخار .وإن القوة الدافعة للتقطير الغشائي هي فرق ضغط البخار الجزئي الذي يُحافَظ عليه على كال
واجهتي الغشاء (تغذية ساخنة وتغلغل بارد) .ويُدفَع محلول التغذية الساخنة إلى مالمسة الغشاء الذي ال يسمح إال بمرور البخار خالل
المسام الجافة بحيث يتكثف على جانب مادة التبريد .وتستخدم العملية درجات حرارة وضغوطًّا أقل مقارنة بالعمليات الحرارية
والغشائية ويمكنها الوصول إلى استعادة .)World Bank 2012, IAEA 2015, Kim et al. 2016, Amy et al. 2017( ٪90
 -20تحلية المياه باالمتزاز هي عملية دورات امتزاز/انتزاز مدفوعة بالسخونة .وفي هذه العملية ،مياه البحر الخام تُغ َّذى في
ُمب ِّخر عند درجة حرارته المحيطة ويُستخدَم ماز في امتزاز البخار الناتج عند ضغط ودرجة حرارة منخفضين ًّ
جدا ،وعند بيئة منخفضة
الضغط .وعند التشبع ،يُس َّخن الماز لتحرير البخار (عملية انتزاز) وبعدئذ يُكثَّف داخل ُمكثِّف خارجي .وليست هناك أي حاجة إلى
تسخين مياه التغذية كما في عمليات حرارية أخرى (.)Kim et al. 2016
 -21من بين ما ينشأ من عمليات وتقنيات :التناضح بالضغط المتخلف ،والفرز الغشائي الكهربائي العكسي ،والتقطير منخفض
درجة الحرارة ،ونزع التأين السعوي .وأغلب هذه التقنيات غير كاملة التطوير وغير مستعملة في محطات على صعيد كبير .وينشأ
اآلن التناضح العكسي مغلق الدائرة في المجال التجاري .ويُستخدَم التناضح األمامي والتقطير الغشائي في تطبيقات مخصوصة
(.)Amy 2017
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 -22تحسينات التقنيات الحالية :كثير من التحسينات متواصل حدوثها في مجال تحلية المياه دائم التغير ،وخاصة في تحسين
اإلنتاجية وتقليل استهالك الطاقة والمواد الكيميائية وصرف األجاج .وأدناه أمثلة قليلة:
أ) انعدام صرف السوائل هو عملية تستعيد المياه من المركزات ،من أجل القضاء على نفايات السوائل .وأغلب التقنيات الناشئة
يمكن توظيفها نظريًّا في مخططات انعدام صرف السوائل .وإن انعدام صرف السوائل مهم خاصة في تحلية المياه خفيفة
الملوحة ( )Gude 2016, Tong and Elimelech 2016وقد يصلح في محطات تحلية مياه البحر الصغيرة:
ب) تحسين األغشية التقليدية وتصميم أغشية جديدة (هندسة األغشية) من أجل زيادة اإلنتاجية ،وتقليل استهالك الطاقة وانبعاثات
غازات االحتباس الحراري المقترنة قيد التطوير المتواصل .ومن بينها تطوير أغشية محاكاة بيولوجية ،استنادًّا إلى
أكوابورينات (بروتين يمرر الماء) ،وقنوات أيونات ومياه اصطناعية ،والجرافين،
ج) الطاقات المتجددة .الطاقات المتجددة ،من الطاقة الشمسية (تركيز الطاقة الشمسية ،والفولتية الضوئية) ،والحرارية األرضية،
وطاقة الرياح والطاقة البحرية المتجددة (الموج ،والجزر ،والتيارات) ،ستحل في النهاية محل الطاقة التقليدية في تحلية المياه
عند تأهلها اقتصاديًّا ( .)Gude 2016, Amy et al. 2017ومع ذلك ،تتنبأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ()IAEA 2015
بأنه في عام  ،2030تحلية المياه بالطاقات المتجددة لن تكفي إال إمداد مياه االستخدام المنزلي لكنها ستتوسع لتلبي اإلمداد
الصناعي بحلول عام .2050
د) تحسين تقنية الرش لتحسين عمليات التخفيف أثناء صرف األجاج في البحر (.)Portillo et al 2013, Vila et al 2011
 -3حالةواتجاهاتتحلية مياه البحر واتجاهاتها في منطقة البحر األبيض المتوسط
 -23موارد المياه الطبيعية المتجددة لكل ساكن في البالد المحيطة بالبحر األبيض المتوسط تتراوح من الندرة (< 500متر
مكعب/شخص في السنة) إلى الراحة والترف (> 5000متر مكعب/شخص في السنة)(.)AQUASTAT3, Plan Bleu, 2010
 -24هناك انعدام في التوازن بين شواطئ البحر األبيض المتوسط الشمالية والجنوبية ،فاألخيرة تعد واحدة من أكثر المناطق
نادرة المياه في العالم .ونتيجة لذلك ،أغلب جهود تحلية المياه حول البحر األبيض المتوسط تتركز في الشواطئ الجنوبية والشرقية وفي
إسبانيا .وفي عام  ،2013أُقيمت ما يزيد عن  1532محطة تحلية مياه حول البحر األبيض المتوسط بإجمالي قدرة مقامة متراكمة تبلغ
حوالي  12مليون متر مكعب/يوم .وكانت تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مسؤولة عن حوالي  ٪80من اإلنتاج .وتقريبًّا جميع المياه
المحالة ال ُمنتَجة تستهلكها البلديات مياه شرب (.)Khordagui 2013
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الشكل  . 1موارد المياه الطبيعية المتجددة لكل ساكن في أحواض البحر األبيض المتوسط األساسية المتنوعة (بين عام  1995إلى
 .)2005المصادرVarious/Cartography Plan Bleu, 2010 :

 -25في عام  ،2014نشرت وكالة البيئة األوروبية مع برنامج األمم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر األبيض المتوسط تقريرًّا
يجمع مستويات التلوث في المنطقة ،وخاصة الدوافع الكبرى للتغيرات البيئية وتبعاتها على حماية البيئة البحرية ولكنه لم يتناول تحلية
المياه ( .)EEA-UNEP/MAP 2014ومع ذلك ،في تقرير حالة البحر األبيض المتوسط في عام  2012الصادر عن برنامج األمم
المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسطُ ،ذ ِك َرت تحلية المياه بصفتها ضغطًّا جديدًّا وقطاعًّا رئيسيًّا مؤثرًّا في البيئة البحرية
والساحلية في البحر األبيض المتوسط (.)UNEP/MAP 2012
 1-3تطور تحلية مياه البحر في بالد البحر األبيض المتوسط من عام  1999إلى 2013
 -26إجمالي قدرة تحلية المياه حول البحر األبيض المتوسط في عام  1970كانت  0.025مليون متر مكعب/يوم.
 -27بحلول نهاية عام  ،1999زادت حوالي رتبتين أسيتين لتبلغ إجمالي قدرة تقرب من مليوني متر مكعب/يوم ،منها ٪41
بالتناضح العكسي ( .)UNEP/MAP/MEDPOL 2003وكانت إسبانيا المنتج األكبر للمياه المحالة بنسبة  ٪33من إجمالي القدرة،
رئيسيًّا من عملية التناضح العكسي .وكانت ليبيا المنتج الثاني بنسبة  ٪30من إجمالي القدرة ،رئيسيًّا من عملية التقطير الومضي متعدد
المراحل .وكانت إيطاليا ،ومالطة ،والجزائر ،وقبرص مسؤولة عن  ،18و ،6و ،5و ٪2من إجمالي القدرة ،على التوالي
(.)UNEP/MAP/MEDPOL 2003
 -28في عام  ،2007إجمالي قدرة تحلية المياه في البحر األبيض المتوسط كانت  4.0مليون متر مكعب/يوم ( ٪14من إجمالي
القدرة العالمية) .وكانت إسبانيا المنتِج الرئيسي ،بنسبة  ٪35من إجمالي القدرة في البحر األبيض المتوسط ،تليها ليبيا بنسبة .٪20
وكانت الجزائر ،وإسرائيل ،وإيطاليا ،ومالطة ،وقبرص مسؤولة عن  ،19و ،10و ،7و ،5و ٪4من إجمالي القدرة ،على التوالي
( .)Lattemann et al. 2010a, Lattemann et al. 2010bوكانت العملية المستعملة الرئيسية التناضح العكسي.
 -29في عام  ،2011زادت القدرة إلى  11.6مليون متر مكعب/يوم في بالد البحر األبيض المتوسط ،ومع ذلك هذا التقدير قد
يتضمن تحلية المياه في المحيط األطلسي والبحر األحمر .وكانت إسبانيا المنتِج الرئيسي (بنسبة  ٪41من إجمالي القدرة في البحر
األبيض المتوسط) ،تليها الجزائر وإسرائيل بنسبة  15و ٪10على التوالي .وكانت ليبيا مسؤولة عن  ٪7من إجمالي اإلنتاج وإيطاليا
ومصر  ٪6لك ٍّل منهما (.)Cuenca 2013
 -30اإلصابات البيئية المحتملة من تحلية المياه حول البحر األبيض المتوسط كانت تُقيَّم ضمن مشروع اإلدارة المستدامة
والمتكاملة للمياه ببرنامج االتحاد األوروبي ،النشاط  ،(Khordagui 2013) 1-2-3-1وكذلك القدرة المقامة .وفي عام  ،2013كان
إجمالي قدرة تحلية المياه المقامة المتراكمة حوالي  12مليون متر مكعب/يوم .ومن عام  2000إلى  2013زادت القدرة المقامة بنسبة
/٪40( ٪560عام) .وكان التناضح العكسي تقنية تحلية المياه األكثر شيوعًّا في المنطقة (حوالي  )٪82يليها التقطير الومضي متعدد
المراحل ( )11٪ثم التقطير متعدد التأثيرات ( .)6.5٪وفي عام  ،2013كانت إسبانيا المنتج الرئيسي ( 31٪من إجمالي القدرة) تليها
الجزائر وإسرائيل وليبيا بنسبة  ،20و ،18و ،٪11على التوالي.
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الشكل  . 2اإلسهام النسبي من كل بلد على البحر األبيض المتوسط في إجمالي قدرة تحلية المياه البالغة  12مليون متر مكعب/يوم في
عام  .2013الشكل من المرجع )ُ Khordagui (2013مج َّمع مع بيانات من ناشري حزمة .GWI Desal Data
 2-3القدرة المقامة لتحلية المياه في البحر األبيض المتوسط واإلنتاج الحقيقي
 -31تقرير مشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ( )Khordagui 2013هو التقرير الجماعي األكثر تحديثًّا بشأن حالة تحلية
المياه في منطقة البحر األبيض المتوسط .ومن أجل مراجعة المعرفة الحالية وتعديلها ،أُر ِسلَت استبيانات مملوءة جزئيًّا إلى األطراف
المتعاقدة ،تطلب منها التعاون في استكمالها .وتتضمن االستبيانات أسئلة عامة (قدرة تحلية المياه المقامة ،واإلنتاج الحقيقي ،وإسهام تحلية
مياه البحر في اإلنتاج الحقيقي والخطط المستقبلية) وأسئلة خاصة (عدد المحطات التي تحلي مياه تزيد عن  10آالف متر مكعب/يوم،
وموقعها ،وتفاصيل العملية المستخدمة بشأن االستخدام الكيميائي والصروف في البيئة) .ويَ ِرد قالب استبيانات من أجل تجميع المعلومات
والبيانات ذات الصلة بأنشطة تحلية المياه في "الملحق  "1لتحديث المبادئ التوجيهية المزمع استخدامها في أغراض التقييم.
 -4اإلصابات البيئية من تحلية مياه البحر مع إشارة خاصة إلى البيئة البحرية
 -32هذا القسم يتناول اإلصابة من تحلية مياه البحر في البيئة البحرية تلو بدء تشغيالت المحطات ،استنادًّا إلى المرجع
صف
) Kress and Galil (2015باإلضافة إلى منشورات من تقارير ومؤلفات استعرضها أقرانُ ،مستشهَد بها طوال هذا النص .وتُو َ
التأثيرات الممكنة أثناء أطوار التشييد والتشغيل في القسمين  5و .6أما اإلصابات الرئيسية من تحلية مياه البحر في البيئة البحرية
فمقترنة بمكونين :مأخذ مياه البحر (مياه التغذية) إلى داخل محطة تحلية المياه وصرف األجاج .ومع ذلك ،عدد المقاالت التي تنشر
نام في األعوام األخيرة .وإنها
تأثيرات كمية في الموقع أو في تجارب مختبرات قليل ومحدود الصعيد ) ،(Roberts et al. 2010لكنه ٍ
تقترح اإلصابة من النفايات السائلة من تحلية المياه في الكائنات الحية البحرية جوار المصب ،لكنها غير ُمعرَّفة بسبب النتائج
المتعارضة .إال أن النتائج تكون خاصة بالموقع ،بنا ًّء على حساسية بيئة التلقي ،وعملية تحلية المياه ،وحجم المحطة ،وتركيب الصرف،
ويعيقها نقص في دراسات طويلة المدى .وقد تؤثر انبعاثات غازات االحتباس الحراري أيضًّا في البيئة البحرية من خالل تَح ُّمض
المحيط لكنها تُناقَش في هذا القسم.
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 1-4مأخذ مياه البحر
 -33التأثيرات الرئيسية المقترنة بسحب مياه المصدر (مياه البحر) هي جرف الكائنات الحية البحرية وتعديها
( .)NRC 2008, UNEP 2008وإنها أيضًّا التأثيرات المعروفة األقل دراسة ،وخاصة اإلصابة على مستوى المجموعات.
 -34الجرف هو نقل الكائنات الحية من العوالق مع تدفق مياه البحر إلى داخل محطة تحلية المياه .ويُد َرك عامة أن نباتات الموقع
وحيواناته المجروفة التي تدخل محطة تحلية المياه ستهلك أثناء المراحل المختلفة في عملية تحلية المياه ،بما يتضمن استعمال مبيدات
ورد التقارير معدل نفوق أقل ( Mayhew et al. 2000,
اآلفات األحيائية .وهذا على خالف مياه التبريد من محطات الطاقة ،حيث تُ ِ
 .)Barnthouse 2013ويمكن تقليل الجرف من خالل تعيين مواقع المآخذ بعيدًّا عن المناطق وافرة اإلنتاج البيولوجي ،كما في المياه
األعمق األبعد في البحر ،أو باستخدام آبار شاطئية تحت األرض رغم صعوبة تنفيذ األخيرة لمحطات تحلية المياه كبيرة الصعيد
(.)NRC 2008, Elimelech and Phillip 2011
 -35التعدي يحدث في المآخذ المفتوحة عندما تنحصر أمام مصافي المآخذ المقامة كائنات حية كبيرة بما يكفي لتجنب المرور
عبرها ،بقوة مياه البحر المتدفقة إلى داخل محطة تحلية المياه .وتعدي قنديل بحر عند المأخذ معروف أنه يسد المآخذ ويقلل اإلنتاج.4
ويمكن تقليل التعدي من خالل مجموعة مؤلفة من المصافي المالئمة وسرعة مأخذ منخفضة .وتدرك وكالة حماية البيئة األمريكية
سرعة تدفق المأخذ  0.152متر/ثانية بصفتها أفضل التقنيات المتاحة لتقليل التعدي .واقترح المشروع  ProDesالممول من االتحاد
األوروبي سرعة مأخذ قصوى  0.1متر/ثانية.5
 2-4صرف األجاج

1-2-4

تشتت األجاج (اإلصابات الالبيولوجية)

 -36األجاج يُعرَّف هنا بصفته الصرف شديد الملوحة من محطة مستندة إلى أغشية وبصفته الصرف شديد الملوحة والدافئ من
محطة تحلية مياه حرارية ،من دون المواد الكيميائية المستخدمة في العملية .وقد يتباين تشتيت األجاج بدرجة كبيرة بنا ًّء على خصائص
الموقع ،وكمية النفايات السائلة ،ووضع الصرف ،واألحوال الهيدروغرافية السائدة .ورغم ذلك ،تكون الملوحة ودرجة الحرارة أعلى
من المرجع في مواقع الصرف لكن كما ُذ ِكر ،المنطقة المتأثرة تكون عالية التباين ( Fernandez-Torquemada et al. 2009,
 .)Holloway 2009, McConnell 2009, Drami et al. 2011, Kress and Galil 2012وأظهرت دراسات تأثير تحلية
المياه الحرارية في الخليج ال ُمطوَّق تأثيرًّا في درجة حرارة المياه وملوحتها وزيادة إقليمية في الملوحة ( Purnama et al. 2005,
.)Lattemann and Hopner 2008, Uddin et al. 2011
 -37صرف األجاج قد يزيد تَطبُّق مياه البحر الذي مع علو الملوحة ودرجة الحرارة قد يقلل مستويات األكسچين في المياه .وهذا
االهتمام أُثي َر أثناء تقييم اإلصابة البيئية من تناضح مياه البحر عكسيًّا في مدينة بيرث (أستراليا) ،لكن رغم أن الرصد أظهر تَطبُّق مياه
طفيفًّا قرب الرش ،لم يُعثَر على أي تأثير كبير في تركيزات األكسچين الذائب (.)Holloway 2009
صف من تناضح
 -38إصابة البيولوجية إضافية من صرف األجاج قد تكون جمالية بسبب صرف األجاج العكر .وهذا التأثير ُو ِ
مياه البحر عكسيًّا في عسقالن (إسرائيل) أنه حتى عام  ،2010االجتراف الخلفي من الصرف النبضي المحتوي على هيدروكسيد
الحديد استُخ ِدم بصفته مادة مخثرة في مرحلة المعالجة السابقة .و َش َّكل هيدروكسيد الحديد "نتو ًّءا أحمر" بار ًّزا ( Safrai and Zask
.)2008, UNEP 2008, Drami et al. 2011

http://gulfnews.com/news/uae/general/jellyfish-choke-oman-desalination-plants-1.3555254
http://www.prodes-project.org/fileadmin/Files/D6_2_Legislation_Guidelines.pdf 5
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تأثيرات األجاج (الملوحة ودرجة الحرارة) في الكائنات الحية

 -39الملوحة ودرجة الحرارة طالما ن ُ ِظ َر إليهما بصفتهما عاملين بيئيين مثبطين لنمو الكائنات الحية البحرية وبقائها على قيد
الحياة ( )Murray and Wingard 2006, Wiltshire et al. 2010ولذا ،كالهما من المتوقع أن يؤثر في الكائنات الحية البحرية
قرب مناطق صرف األجاج.
 -1دراسات المختبرات ودراسات البيئة الطبيعية في أماكن مفتوحة أحوالها قيد التحكم
 -40تجارب المختبرات وتجارب البيئة الطبيعية في أماكن مفتوحة أحوالها قيد التحكم على النوع ،Posidoniaoceanicaالذي
هو عشب بحري متوطن في البحر األبيض المتوسط وذو أهمية خاصة من حيث الموئل ،والمضمنة في "المرفق الثاني" ببروتوكول
المناطق المشمولة بحماية خاصة ،أظهرت أنه في أحوال بعينها ،أثرت الملوحة الزائدة في الوظيفة الفسيولوجية ونمو األوراق
ومعدالت البقاء على قيد الحياة ( Fernández-Torquemada et al. 2005, Ruiz et al. 2009, Sandoval-Gil et al. 2012,
.)Marín-Guirao et al. 2013
 -41عشبان بحريان آخران في البحر األبيض المتوسط ،وهما النوعان  Cymodoceanodosaو ،Zosteranoltiiالمضمنان
أيضًّا في "المرفق الثاني" ببروتوكول المناطق المشمولة بحماية خاصة ،ثبتت حساسيتهما للزيادات في الملوحة (Fernández-
 )Torquemada and Sánchez-Lizaso 2011بينما تباين احتمال أعشاب بحرية أخرى إلجهاد شدة الملوحة ( Walker and
McComb 1990, Koch et al. 2007, Sandoval-Gil et al. 2012)(Walker et al. 1988, Koch et al. 2007,
.)Sandoval-Gil et al. 2012a, Sandoval-Gil et al. 2012b
 -42الجموع المجهدة من درجة الحرارة والملوحة قللت إلى حد بعيد أداء يرقات النوع Amphibalanus improvisesمن
"برنقيل" وتطورها ( ،)Nasrolahi et al. 2012بينما ظهر تأثير الملوحة في هيكل السيليكا للنوع .)Vars et al. 2013( diatoms
 -43الملوحة الشديدة قللت بقاء أجنة الحبار األسترالي الضخم  Sepia apamaعلى قيد الحياة وقللت متوسط الوزن وطول
الشملة ( .)Dupavillon and Gillanders 2009فاختبارات كامل ُس ِّمية النفايات السائلة المؤداة باستخدام أنواع ذات صلة محلية
بصفتها جز ًّءا من تقييم اإلصابة البيئية من محطة تناضح مياه البحر عكسيًّا  Olympic Damفي أستراليا ،عزت ال ُّس ِّمية إلى الملوحة
الزائدة ( .)Hobbs et al. 2008وعلى الجانب اآلخر ،لم يُعثَر على أي تأثير كبير في  18نوعًّا شائعًّا أثناء تقييم إصابة بيئية ُموسَّع
من محطة تناضح مياه البحر عكسيًّا ( Carlsbadجنوب كاليفورنيا) (.)Le Page 2005
 -44مؤخرًّا ،إحدى تجارب البيئة الطبيعية في أماكن مفتوحة أحوالها قيد التحكم ،بشأن اإلصابة من الملوحات العالية (٪5
و ٪15أعلى من الملوحة المحيطة) في المجموعات الساحلية الجرثومية في شرق البحر األبيض المتوسط وجدت أنه بعد حوالي 12
يو ًّما من التعرض ،زاد كلوروفيل "أ" واإلنتاجية الرئيسية وتغير تركيب المجموعة الجرثومية .وكان األخير بنا ًّء على المجموعة
األولية الموسمية التابعة وعلى شدة ثراء الملوحة (.)Belkin et al. 2015

 -2دراسات في الموقع
 -45مسح ميداني بشأن النوع  P. oceanicaمن مروج المياه الضحلة في إسبانيا أظهر تأثره بعد  6أعوام من التعرض ألجاج
التناضح العكسي ( ،)Sánchez-Lizaso et al. 2008مما يتفق مع دراسات المختبرات .وأيضًّا في إسبانيا (جنوب شرق ساحل
البحر األبيض المتوسط) ظهر أن صرف األجاج يغير المجتمع القاعي ( Del Pilar Ruso et al. 2007, Del Pilar -Ruso et
 .)al. 2008, de-la-Ossa-Carretero et al. 2016واختفى النوع  Echinodermقرب مصب تناضح مياه البحر عكسيًّا في
ديكيليا في قبرص ( .)Argyrou 1999ومع ذلك ،لم يُعثَر على أي تأثير من صرف األجاج في شمال غرب البحر األبيض المتوسط
( )Raventos et al. 2006وال في جنوب غرب فلوريدا ( .)Hammond et al. 1998عالوةًّ على ذلك ،في بعض الحاالت ،نتائج
رصد المجتمع القاعي كانت غير حاسمة بسبب تحول في حجم جسيمات الرواسب التي يمكن أن تنجم عنها تغيرات في تكوين المجتمع
(.)Shute 2009, Riera et al. 2011, Riera et al. 2012
 -46الدراسات في الموقع تبينت تغيرات في المجتمعات الجرثومية ووظيفيتها في البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر
( .)Drami et al. 2011, van der Merwe et al. 2014a, Belkin et al. 2017الفسيولوجية البصرية لنوع متكافل الطحالب
 Fungia granulosaمن المرجان لم ت ؤثر فيها التغيرات السريعة والمطولة في الملوحة لكنها تباينت بتغيرات في أحوال الضوء
(.)van der Merwe et al. 2014b
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تأثير المواد الكيميائية المستخدمة في عملية تحلية المياه وال ُمصرَّفة مع األجاج

 -47اإلصابات من المواد الكيميائية ال ُمصرَّفة مع األجاج في البيئة البحرية تندر معرفتها .أما ظهور العوامل المجهدة المشترك:
الملوحة ،ودرجة الحرارة ،والمواد الكيميائية ،ونفايات السوائل ال ُمصرَّفة مشتركة (من شاكلة مياه التبريد من محطات الطاقة) فدحض
مناقشة النتائج في دراسات موجودة قليلة ،مانعًّا تأسيس عالقة سبب واستجابة.
 -48الكلور ُمستخدَم في تحلية المياه ومحطات الطاقة على السواء لمنع التلويث .وفي محطات التناضح العكسي ،يؤك َسد الكلور
المتبقي لمنع اإلضرار باألغشية ،أما في محطات تحلية المياه الحرارية ،كما في محطات الطاقة ،فقد ي ُص َرف الكلور المتبقي مع
األجاج .ويتفاعل الكلور المتبقي خاطفًّا مع مياه البحر لتشكيل مركبات سامة من شاكلة بروموفورم ( )Taylor 2006التي ظهر
تراكمها في كبد سمك القاروص األوروبي من النوع  .Dicentrarchuslabraxوفي الدراسة ذاتها استحال فصل تأثير بروموفورم
عن درجة الحرارة في النوع .Mytilus edulis
 -49منتجات التآكل (العناصر الفلزية) من محطات تحلية المياه الحرارية ،وخاصة النحاس وهو مادة شائعة في مبادالت
السخونة ،ظهر تراكمها قرب المصبات .وكثير من الدراسات تذكر أن وجود النحاس ال يعني تأثيرًّا سلبيًّا ألن النحاس مركب طبيعي
موجود في الطبيعة ( .)Lattemann and Hopner 2008ومع ذلك ،وجدت دراسات مبكرة أن النحاس أثر في أنواع
 echinodermsو tunicatesواألعشاب البحرية في فلوريدا والكائنات الحية دقيقة الحجم ( Chesher 1971, Brand et al.
 .)1986ومؤخرًّا ،تركيزات أعلى من الطبيعية من النحاس والزنك في الرواسب وذوات الصدفتين وردت عنها تقارير في صرف
األجاج من محطتي تناضح مياه البحر عكسيًّا تايوان (.)Lin et al. 2013
 -50ميتا بيكبريتيت الصوديوم ( ) Na2S2O5شائع استخدامه في تنظيف أغشية التناضح العكسي .وقد تؤدي الحركات النبضية
قصيرة المدى في البيئة البحرية إلى تَح ُّمض األكسچين ونقصه .وكشفت مقايسات بيولوجية لل ُّس ِّمية في سمك السحلية من النوع
 Synodussynodusفي جزر الكناري عن حساسية عالية للتعرض قصير المدى للتركيزات المنخفضة ،بإجمالي معدل نفوق يحدث
عند تركيزات أعلى (.)Portillo et al 2013
ُزيَت إلى
 -51ال ُّس ِّمية التي ُو ِجدَت أثناء اختبار كامل ُس ِّمية النفايات السائلة في النوع  diatom Nitzschiaclosteriumع ِ
ُزيَت إلى المواد المانعة للتحرشف من عديدات الفوسفونات (.)Hobbs et al. 2008
الملوحة ( ٪70من تأثيرات ال ُّس ِّمية) بينما  ٪30ع ِ
وفي دراسة مؤخرًّا للبيئة الطبيعي ة في أماكن مفتوحة أحوالها قيد التحكم في شرق البحر األبيض المتوسط ،خففت إضافة الفوسفونات
فورًّا إجهاد الفسفور في المجتمع الجرثومي وفي  10أيام قللت التنوع البكتيري وزادت تنوع حقيقيات النواة (.)Belkin et al. 2017
 -52أمالح الحديد المستخدمة بصفتها موادًّا مخثرة في مرحلة المعالَجة السابقة في تناضح مياه البحر عكسيًّا في عسقالن
(إسرائيل) وال ُمصرَّفة بحركات نبضية في البحر ُو ِجد أنها تقلل فعالية نمو العوالق النباتية عند المصب في دراسات في الموقع ،بينما
أثناء إحدى تجارب البيئة الطبيعية في أماكن مفتوحة أحوالها قيد التحكم بدلت إضافة الحديد فورًّا تركيب المجتمع الجرثومي ،وعززت
اإلنتاج والفعالية البكتيريين وقللت اإلنتاج األساسي .وبعد  10أيام ،الكتل البيولوجية ذاتية التغذية وأعداد االندماج قلت مقارنة بالمرجع
(.)Drami et al. 2011, Belkin et al. 2017
 3-4ملوثات ناشئة
 -53صناعة تحلية المياه ،كما ُذ ِك َر آنفًّا ،شديدة الديناميكية والسعي إلى تحسين اإلنتاجية من أجل تقليل كمية المواد الكيميائية
المستخدمة في العملية وال ُمصرَّفة في األجاج ،ومن أجل استخدام مواد أقل خطورة (الكيمياء الخضراء) .ولذا ،من الصعب موا َكبة
التغيرات وينبغي لعالم البيئة العمل بتعاون وثيق مع مشغلي محطات تحلية المياه لالطالع على التغيرات المدخلة في العملية .على سبيل
المثال ،محطة تحلية مياه الخضيرة (إسرائيل) اآلن تستخدم الندف البيولوجي محل التخثر باستخدام أمالح الحديد بصفته خطوة معالَجة
سابقة ولذا لم يعد الحديد يصرف مع األجاج.
 -54عائق إضافي هو أن كثير من المواد الكيميائية (رئيسيًّا المواد المخثرة والمواد المانعة للتحرشف) محمية ببراءات اختراع؛
ولذا التركيب بالضبط يكون عادةًّ ِملكية وال يمكن إفشاؤه .وفي هذه الحالة ،المركب النشط ينبغي تعريفه وجمعه مع صفاته ال ُّس ِّمية.
وينبغي ذكر أن ملوثات معروفة مستخدمة أيضًّا في العملية :من شاكلة أحماض ،وقواعد ،ومحاليل تنظيف ،وأمالح فلزية ،وكذلك
منتجات تآكل معروفة (عناصر فلزية).
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 -55استنادًّا إلى استعراض التقنيات الموجودة والحالة القائمة ،تنشأ الملوثات التالية عن تقنيات تحلية المياه:
الملوثات

المستخدمة في عملية تحلية المياه/الناتجة عنها
الغشاء

حراري

أمالح  ،Feوأمالح  ،Alوالبوليمرات العضوية

مادة مخثرة

غير مستخدمة

عناصر فلزية ثقيلة  ،Feو ،Niو ،CrوMo

تآكل الفوالذ الذي ال يصدأ

تآكل الفوالذ الذي ال يصدأ

عناصر فلزية ثقيلة  ،Cuو ،NiوTi

غير ذات صلة

تآكل من السخونة

الكلور ،ومؤكسدات أخرى

مبيد آفات أحيائية ،يُستخدَم ولكن يُحيَّد
باستخدام بيكبريتيت قبل التخلص منه

الكلور المتبقي من مبيد اآلفات األحيائية

بيكبريتيت

محيِّد مبيد اآلفات األحيائية

غير مستخدمة

بولي جليكول ،ومنظفات

غير مستخدمة

عامل مضاد للرغوة

منظف ،ومؤكسدات ،وعوامل معقدة

تنظيف الغشاء

غير مستخدمة

عديد فوسفات ،وعديد فوسفونات ،وبوليمر عضوي
(حمض البوليماليك وحمض بولي أكريليك)

مادة مانعة للتحرشف

مادة مانعة للتحرشف

مغذيات (فسفور ،ونيتروچين ،وكربون)

مادة مانعة للتحرشف

مادة مانعة للتحرشف

محاليل قلوية

التنظيف (يُحيَّد قبل التخلص منه)

غير مستخدمة

محاليل حمضية

التنظيف (يُحيَّد قبل التخلص منه)

التنظيف

غير مستخدمة

مثبطات التآكل

حجر الجير ()CaCO3

ضابطات األس الهيدروچيني وال ُعس َْرة
للمياه الناتجة

ضابطات األس الهيدروچيني وال ُعس َْرة للمياه
الناتجة

ملح

أجاج

أجاج

درجة الحرارة

غير مطبقة

أجاج

 -5الجوانب القانونية في التخلص من األجاج ،فيما يتصل ببروتوكول حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث من مصادر
وأنشطة برية المعدل ،وكذلك االلتزام بتحقيق حالة بيئية جيدة استنادًا إلى نهج النظام اإليكولوجي.
 1-5بروتوكول حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة برية المعدل وتحلية مياه البحر
 -56بروتوكول حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة برية المعدل يذكر أن الصروف من مصادر ثابتة
في البيئة البحرية ينبغي التفويض بها أو تنظيمها وتطبيق نظام تفتيش رسمي ورصد .ويتضمن  4مرفقات ورغم عدم تسمية تحلية مياه
البحر بصفتها أحد قطاعات النشاط المزمع اعتباره عند تعيين األولويات إلعداد خطط العمل ،إال أن المبادئ المخططة تمهيديًّا فيها
يمكن تطبيقها على صناعة تحلية مياه البحر.
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-2
-3
-4

"المرفق األول" يسرد  19فئة من المواد ومصادر التلوث ألخذها في الحسبان في إعداد خطط العمل ،أغلبها ذو صلة بتحلية مياه
البحر ،من شاكلة المركبات العضوية الهالوچينية ومركبات النيتروچين والفسفور ،والعناصر الفلزية الثقيلة ،والمنظفات غير
القابلة للتحلل البيولوجي ،والصروف الحرارية ،والمواد غير السامة التي قد يكون لها تأثير سلبي في تركيز األكسچين أو في
خصائص مياه البحر الفيزيائية والكيميائية.
"المرفق الثاني" يصف العناصر المزمع أخذها في الحسبان في مسألة التفويضات لصروف النفايات ويوفر قائمة مرجعية مزمع
استخدامها أثناء إجراء تقييم اإلصابة البيئية (تقييم اإلصابة البيئية ،انظر الفصل السادس).
"المرفق الثالث" ،الصرف الجوي ال يمت بصلة إلى صناعة تحلية المياه إال في سياق استخدام الطاقة وانبعاثات غازات
االحتباس الحراري.
"المرفق الرابع" يخصص معايير تعريف أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية (انظر الفصل السادس).
 -57تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي لتحقيق حالة بيئية جيدة والمحافظة عليها

ق أوالًّ في سياق سياسة في قمة األرض في مدينة ريو دي جانيرو عام  ،1992حيث
 -58المصطلح نهج النظام اإليكولوجي طُبِّ َ
اعتُ ِم َد بصفته مفهو ًّما ركائزيًّا في اتفاقية التنوع البيولوجي ( )Beaumont et al. 2007, UNEP/MAP 2016و ُعرِّفَ بصفته
"استراتيجية لإلدارة المتكاملة للموارد البرية والمائية والحية ،تعزز حفظ المياه واالستخدام المستدام بطريقة عادلة .ويتطلب نهج النظام
اإليكولوجي عناصر عديدة ،استنادًّا إلى إطار العمل المفاهيمي)الدافع والضغط والحالة واإلصابة واالستجابة(
(:)Farmer et al. 2012, Borja et al. 2016a, Borja et al. 2016b
-1
-2
-3
-4
-5

تعريف مصدر الضغوط المنبثقة من األنشطة؛
وإطار عمل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر لكل خطر؛
وتكامل أفقي بين هياكل الحوكمة من المحلية إلى العالمية؛
وإطار عمل إلشراك أصحاب المصلحة؛
وتقديم خدمات النظام اإليكولوجي والفوائد المجتمعية (.)Elliott 2014

 -59ويتطلب أيضًّا إدارة تكيفية للتعامل مع الطبيعة المعقدة والديناميكية في النظم اإليكولوجية وغياب اكتمال معرفة أو فهم
وظيفيتها.
 -60نهج النظام اإليكولوجي هو المبدأ الشامل في برنامج األمم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر األبيض المتوسط ،وغايته
النهائية تحقيق حالة بيئية جيدة في البحر األبيض المتوسط وساحله والمحافظة عليها (.)UNEP/MAP 2012, 2014a,b, 2016
وهذا المبدأ كان مشموالًّ في عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط من خالل سلسلة قرارات اتُّفق عليها
في اجتماعات مؤتمر أطراف اتفاقية برشلونة:
 -61القرار  IG.17/6يحدِّد الرؤية اإليكولوجية للبحر األبيض المتوسط" :بحر أبيض متوسط صحي ذو نُظُم إيكولوجية بحرية
وساحلية وافرة اإلنتاج ومتنوعة بيولوجيًّا لتحقيق الفائدة لألجيال الحاضرة والمقبلة" وخطَّط تمهيديًّا خريطة طريق لتنفيذ نهج النظام
اإليكولوجي ،محددًّا  7خطوات تتضمن تعريف رؤية وأهداف وتطوير  11غاية إيكولوجية وغايات تشغيلية ومؤشرات خاصة بك ٍّل
ص َّدق القرار
منها ،وتطوير أدوات وصف حالة بيئية جيدة وأهدافها ،وبرامج رصد ،وإجراءات الزمة لتحقيق الحالة البيئية الجيدة .و َ
 IG.20/4على العمل المنجز فيما يتعلق بالغايات اإليكولوجية اإلحدى عشرة ،والغايات التشغيلية والمؤشرات للبحر األبيض المتوسط.
بينما القرار  IG.21/3بشأن نهج النظم اإليكولوجية اعت َمد تعريفات للحالة البيئية الجيدة واتفق على أهداف ومؤشرات مشتركة إقليميًّا.
أما أحدث تطوير ذي صلة بتنفيذ نهج النظام اإليكولوجي في البحر األبيض المتوسط فاعتماد برنامج الرصد والتقييم المتكاملين للبحر
األبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة ،من مؤتمر األطراف التاسع عشر (القرار .)IG. 22/7
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 -62الغايات اإليكولوجية اإلحدى عشرة هي:6
-1

التنوع البيولوجي يُحافَظ عليه أو يُع َّزز.

-2

األنواع غير األصلية ال تبدل سلبًّا النظام اإليكولوجي.

-3

مجموعات األسماك والمحاريات المستغلة تجاريًّا تكون ضمن حدود آمنة بيولوجيًّا.

-4

التبديالت في مكونات الشبكات الغذائية البحرية ليس لها تأثيرات سلبية طويلة المدى.

-5

اإلثراء الغذائي الناجم بشريًّا ممنوع.

-6

سالمة قاع البحر يُحافَظ عليها.

-7

التبديل في األحوال الهيدروغرافية ال يؤثر سلبًّا في النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية.

-8

الديناميكيات الطبيعية في المناطق الساحلية يُحافَظ عليها والنظم اإليكولوجية الساحلية والمناظر الطبيعية تُحفَظ.

-9

الملوثات ال تسبب أي إصابة كبيرة في النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية والصحة البشرية.

-10

القمامة البحرية والساحلية ال تؤثر سلبًّا في النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية.

-11

الضوضاء من أنشطة بشرية ال تسبب أي إصابة كبيرة في النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية.

 -63أغلب الغايات اإليكولوجية والتشغيلية تُطبَّق على صناعة تحلية المياه في مواقع المآخذ والصرف على السواء (انظر الفصل
الرابع) .ولذا ،أثناء فحص موقع التخلص ورصده ،ينبغي االنتباه إلى إضافة المعلمات التي ستساعد في تعريف الحالة البيئية قبل بدء
التشغيالت واتباع اتجاهات طويلة المدى.
 -6تقييم اإلصابة البيئية
 -64تقييم اإلصابة البيئية هو عملية فيها التأثيرات المتوقعة في البيئة من اقتراح تطوير أو مشروع تعرف في مراحل التصميم
والتخطيط .وإذا كانت التأثيرات المرجحة غير مقبولة ،فإن تدابير تصميم أو تدابير تخفيف ذات صلة أخرى يمكن اتخاذها لتقليل تلك
التأثيرات أو تجنبها .وينبغي أن يُ ِع َّد تقييم اإلصابة البيئية مهنيين ومتخصصين بطريقة متعددة التخصصات ،وأن يتضمن مهندسين،
ومتخصصين بيئيين ،ومصممين ،ويؤدى ضمن إطار العمل التنظيمي الوطني مع صناع القرار .وينبغي تشجيع مدخالت أصحاب
المصلحة .وإن إجراء تقييم اإلصابة البيئية موصوف باستفاضة في الدليل التوجيهي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة المنشور في عام
 .)UNEP 2008( 2008ويتوفر تصوير مح َكم لتقييم اإلصابة البيئية في الرسم التخطيطي التالي.7

http://web.unep.org/unepmap/who-we-are/ecosystem-approach6
7

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/50000I6K.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1995%20T
hru%201999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QF
ield=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuer
y=&File=D%3A%5CZYFILES%5CINDEX%20DATA%5C95THRU99%5CTXT%5C00000013%5C50000I6K
.txt&User=anonymous&Password=anonymous&SortMethod=h%7C&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=hpfr&D
&efSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1
ZyEntry=1&slide
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 -65يَ ِر ْد أدناه وصف الخطوات المقترحة والتشديد على عملية تقييم اإلصابة البيئية بشأن صناعة تحلية المياه .ويعمل بصفته
مبدئًّا توجيهيًّا عا ًّما ،بيد أنه غير شامل تما ًّما وينبغي اعتماده استنادًّا إلى خصيصات المشروع وموقع محطة تحلية المياه.
 1-6وصف المشروع
 -66ينبغي توفير وصف عام للغرض من المشروع والحاجة إليه ،في بداية وثيقة تقييم اإلصابة البيئية .وينبغي أن يتضمن
المعلومات التالية:
•

الموقع المقترح لمحطة تحلية المياه

•

وتشارك الموقع مع صناعات أخرى (من شاكلة محطات الطاقة)

•

ومكونات المحطة على البر وفي البحر (المباني ،والمضخات ،وخطوط األنابيب ،ومصب األجاج) ،وتخطيط أنشطة
التشييد والجدول الزمني

•

والتوصيل بشبكة إمداد المياه.

 2-6انتقاء التقنية وخصائص الصروف
 -67وصف تقني تفصيلي لعملية تحلية المياه المختارة ينبغي أن يكون جز ًّءا من تقييم اإلصابة البيئية ،بما يتضمن األساس
المنطقي لالختيار .وينبغي أن يتضمن المعلومات التالية:
•

تقنية تحلية المياه المختارة والمواصفات الهندسية

•

قدرة المحطة على تحلية المياه وخطط التوسع في المستقبل

•

استخدام الطاقة ومصدرها

•

منطقة مأخذ مياه المصدر وأسلوبه (موقع مأخذ مفتوح ،موقع مأخذ من بئر)

•

خطوات معالجة مياه المصدر أثناء عملية تحلية المياه (المعالَجة السابقة ،واستعمال مبيد اآلفات األحيائية ،وتدابير مانعة
للتحرشف ،ومراحل التنظيف ،ومعالَجة المياه المحالة ،من بين غيرها)
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•

نوع الصروف واالنبعاثات (البحرية ،واألرضية ،والجوية)

•

إجمالي كمية الصروف واالنبعاثات (يوميًّا ،وسنويًّا)

•

منطقة صرف األجاج وأسلوبه (الصرف المفتوح ،والصرف المشترك ،والمصب البحري باستخدام الرش أو من دونه)

•

نمط صرف األجاج (مستمر ،متقطع ،متباين)

•

خصائص األجاج الفيزيائية الكيميائية (الملوحة ،ودرجة الحرارة ،وما إلى ذلك)

•

تركيزات المواد ال ُمصرَّفة وأعبائها وخصائصها البيئية (من شاكلة الديمومة ،وال ُّس ِّمية ،والتراكم البيولوجي)

 3-6نمذجة تشتيت األجاج
 -68عملية تقييم اإلصابة البيئية في اختيار موقع التخلص ومنهجيته ينبغي أن تصاحبها نمذجة تشتيت األجاج .وتتضمن
النماذج ،من بين غيرها ،نمذجة عددية في المجال القريب والمجال البعيد ،ونماذج دوران ،ونماذج نُظُم إيكولوجية ( Brenner 2003,
)Christensen and Walters 2004, Botelho et al. 2013, Purnamand Shao 2015, Abualtayef et al. 2016
 4-6وصف الوضع البيئي (األرضي والبحري)
 -69البيانات الموجودة بشأن الموئل البري والبحري من موقع محطة تحلية المياه ال ُممهَّد المقترح ،بما يتضمن مناطق المآخذ
والصرف ،ينبغي جمعها وتحليلها نقديًّا .وعندما ال توجد أي بيانات متاحة أو عندما ال يكون هناك إال بيانات جزئية أو متقادمة ،ينبغي
إجراء عمليات مسح قبل التشييد .وينبغي لعدد عمليات المسح وتوقيتها (بمعنى موسميًّا) أن يُقرَّر على أساس خصيصات الموقع .وهذه
المعلومات (المجمعة و/أو الجديدة) ستوفر أيضًّا مرجعًّا قَيِّ ًّما (خط أساس) الستخدامه في الرصد البيئي تلو بدء التشغيالت (انظرْ القسم
 .)7ومن المهم للمنهجية المستخدمة في إجراء تحقيقات خطوط األساس أن تكون ُموثَّقة بحيث يمكن الرجوع إلى نتائج رصد أخراها.

1-4-6

وصف البيئة األرضية

•

خصائص المناظر الطبيعية الفيزيائية (التربة ،والموئل ،والجيولوجيا)

•

االستخدامات الحالية

•

القيمة األثرية والثقافية

•

القيمة البيئية

•

المقربة من مناطق محمية ،وظهور أنواع محمية في المنطقة

2-4-6

وصف البيئة البحرية

•

األحوال األوقيانوغرافية ونوعية المياه في المنطقة

•

االستخدامات الحالية

•

تركيب الرواسب وقياس األعماق
• الكائنات الحية في مياه البحر واألقسام القاعية ،بما يتضمن مقربة األنواع المعرضة لالنقراض والدخيلة ،من مناطق محمية.
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 5-6تقييم اإلصابات المحتملة
 -70تقييم اإلصابات المحتملة ينبغي أداؤه استنادًّا إلى المؤلفات الموجودة وعندما تلزم ،تكملته بدراسات مختبرات من شاكلة
اختبارات ال ُّس ِّمية واختبار كامل ُس ِّمية النفايات السائلة ،وتجارب البيئة الطبيعية في أماكن مفتوحة أحوالها قيد التحكم .وكما يُال َحظ في
القسم  ،4تأثيرات تحلية مياه البحر في البيئة البحرية غير جيدة التوثيق رغم أن عدد المنشورات والوعي ما انفكا يزيدان في األعوام
الماضية .وتنبثق اإلصابات أثناء أنشطة التشييد على البر (بنا ًّء مرفق تحلية المياه ،ومحطات الضخ ،وخطوط األنابيب ،والتوصيل بالبنية
صرْ ف األجاج).
التحتية) ،وأثناء أنشطة التشييد في البحر (تركيب المأخذ والمصب) ،وأثناء الطور التشغيلي (مأخذ مياه التغذية و َ

1-5-6

اإلصابات المحتملة أثناء طور التشييد

 -71أثناء طور التشييد ،تنبع اإلصابات من أنشطة التشييد على البر (بناء مرفق تحلية المياه ،ومحطات الضخ ،وخطوط
األنابيب ،والتوصيل بالبنية التحتية) وفي البحر (تركيب المأخذ والمصب) .وأغلب اإلصابات موضعية وقد تنقطع بعد طور التشييد
لكنها قد تكون كبيرة أثناء التشييد (.)UNEP 2008, Lokiec 2013
أرضية
• تَب ُّدل األرض الطبيعية
• اإلصابة في نباتات الموقع وحيواناته
• اإلصابات من نفايات التشييد والتربة الزائدة
• تلوث التربة والمياه الجوفية (أنواع الوقود ،والزيت)
• تلوث الهواء (انبعاث الغبار)
• انبعاث الضوضاء أثناء أعمال التشييد
• اإلضرار بالقيم األثرية والمحميات الطبيعية
بحرية

• تَب ُّدل قاع البحر (التركيب وقياس األعماق)
• إعادة تعلق الرواسب أثناء األعمال البحرية (ع َكر زائد)
• تحرر مغذيات وملوثات (إن ُو ِجدَت) مع إعادة تعلق الرواسب
• اإلصابة في الكائنات الحية القاعية بسبب تَب ُّدل قاع البحر وفي الكائنات الحية القاعية والغمرية بسبب زيادة الع َكر والملوثات
• تأثير في الحياة البحرية الحساسة بسبب الضوضاء والذبذبة والضوء
• تلوث زيتي من السفن المشاركة في أعمال التشييد.

2-5-6

إصابات محتملة بعد بدء التشغيالت

 -72بعد بدء التشغيالت قد تحدث اإلصابات التالية:
أرضية
• تَب ُّدل دائم في بيئة الموائل الساحلية
• إصابة جمالية بسبب هيكل المحطة ،وإعاقة حرية المرور على طول شاطئ البحر بسبب موقع المحطة ومحطة الضخ
وخطوط األنابيب على البر
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• انبعاث غازات االحتباس الحراري وملوثات الهواء في حالة توليد طاقة في الموقع
• التلوث الضوضائي والضوئي
• انسكاب مواد كيميائية أو تسربها عرضيًّا
• النفاية الصلبة والصرف الصحي
بحرية
• تَب ُّدل دائم في الموئل البحري
• تغيرات في الجغرافيا المائية وانتقال الرواسب
• تعدي الكائنات الحية البحرية وجرفها
• تدهور نوعية المياه وتأثيرات بيولوجية بسبب صرف األجاج والمواد الكيميائية المستخدمة في عملية تحلية المياه.
• تيسير استقدام أنواع غير أصلية بسبب تغيرات في الموئل ،وخاصة زيادة الملوحة ودرجة الحرارة
• التلوث الضوضائي والضوئي
 6-6تخفيف اإلصابات
 -73تقييم اإلصابة البيئية ينبغي أن يتضمن وصف تدابير تُتَّخذ من أجل تجنب وتخفيف اإلصابات السلبية المرجحة من محطة
تحلية المياه في البيئة البحرية والساحلية .وأدناه قائمة خطوات العتبارها في هذا الشأن ،أثناء طور التشييد وبعد بدء التشغيالت.
1-6-6

تخفيف اإلصابات أثناء التشييد

 -74أثناء مرحلة التشييد ينبغي اعتبار الخطوات التالية من أجل تخفيف اإلصابات المحتملة
• استخدام أساليب تشييد صديقة للبيئة ،من شاكلة دفع األنابيب محل الخنادق المفتوحة من أجل تركيب خطوط األنابيب
• إعادة تأهيل المناطق المتأثرة أثناء التشييد
• تصميم يضمن أدنى تَب ُّدل في البيئة الطبيعية
• إعادة تدوير نفايات التشييد
• استخدام أحواض االحتواء لخزانات الزيوت والوقود
• تبليل األسطح لمنع تلوث الهواء بالغبار.
• في البحر ،دفع األنابيب (إلى أبعد ما يمكن عن الشاطئ) ،وجرف قيد التحكم أكثر من األسلوب الفني لحفر األنفاق الدقيقة.
• تغطية النفق بعد تركيب خطوط األنابيب وإصالح قياس األعماق األصلي

2-6-6

تخفيف اإلصابات بعد بدء التشغيالت

أرضية
• أدنى استهالك طاقة (محطة طاقة وقودها غاز طبيعي أو طاقة متجددة)
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• عزل صوتي وأدنى إضاءة خارجية
• أدنى استخدام من المواد الكيميائية في العمليات – تدابير سالمة من أجل النقل والتخزين والتعامل لك ٍّل من حاويات النفاية
الصلبة والتخلص المفوض به في مدافن النفايات
• خطوط أنابيب ممدودة تحت األرض
بحرية
• خطوط أنابيب المأخذ والمصب تحت قاع البحر لتقليل إلى الحد األدنى تَب ُّدل الموائل البحرية
• سرعة امتصاص بطيئة لمنع التعدي (أو حفر اآلبار)
• مصفاة متحركة ذاتية التنظيف من أجل تجميع الحطام عند نظام المأخذ والتخلص في مواقع تخلص من النفايات مفوض بها
• جرعات الكلور (المعالجة بالصدمة) إلى داخل المأخذ في اتجاه المحطة تجنبًّا للصرف في البحر
• نظام الرش بالمصب لزيادة التخفيف األولي وتقليل الملوحة ودرجة الحرارة ،أو في صرف مفتوح ،التخفيف باستخدام
الصرف المشترك ،بمعنى مياه تبريد محطة الطاقة
• تقليل صرف األجاج ،وزيادة االستعادة
• تقليل استخدام المواد الكيميائية في العملية
• معالجة االجتراف الخلفي على البر
• استخدام مواد كيميائية صديقة للبيئة
• المعالجة بمتفاعالت الحجر الجيري المنجرفة مع االجتراف الخلفي
• تحييد محلول تنظيف األغشية غير العضوي قبل الصرف.
 7-6أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية
 -75أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية معرَّفة في "المرفق الرابع" من بروتوكول حماية البحر األبيض المتوسط
من التلوث من مصادر وأنشطة برية المعدل كما يلي :أفضل التقنيات المتاحة "تعني أحدث مرحلة تطوير (األحدث تطورًّا) في
العمليات ،أو المر افق ،أو أساليب التشغيل التي تشير إلى االستدامة العملية في تدبير خاص بتحديد الصروف واالنبعاثات والنفاية"
وأفضل الممارسات البيئية تعني "استعمال أكثر مجموعة مؤلفة مالئمة من تدابير التحكم في البيئة واستراتيجياتها".
 -76وهذان التعريفان زاد تناولهما في توجيه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أجل شرح أن األساليب الفنية
"المتاحة" تعني تلك المتطورة على صعيد يسمح بتنفيذها في القطاع الصناعي ذي الصلة ،وفي أحوال ذات أهلية اقتصادية وفنية ،مع
األخذ في االعتبار التكاليف والمزايا بينما "أفضل" تعني األكثر فعالية في تحقيق مستوى عا ٍل عام من حماية البيئة كاملة.
 -77من ال ُمد َرك أن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية تتغير بمرور الوقت تبعًّا للتقدمات التقنية والعلمية ومع
التغيرات في العوامل االقتصادية واالجتماعية .وهذا حقيقي خاصة في صناعة تحلية المياه التي هي في حالة متواصلة من سرعة
التحسن والتغير بسبب ِكبَر جهود البحث والهندسة المبذولة في التطوير التقني .ولذا ،عمليات أفضل التقنيات المتاحة وأفضل
الممارسات البيئية ينبغي أن تتبعها عن قرب من أجل:
• زيادة معدالت االستعادة (فعالية تحلية المياه)
• تقليل إلى الحد األدنى استهالك الطاقة والمواد الكيميائية
• محل المواد الكيميائية ،من شاكلة المواد المخثرة من أمالح الحديد ،والمواد مانعة التحرشف ،تحل مواد صديقة للبيئة أو
عمليات ال تتطلب استخدام مواد كيميائية
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• تقليل الصروف أو زيادة تخفيف المجال القريب
• إعادة استخدام األجاج في تقنيات تحلية مياه مستحدثة من أجل زيادة إنتاجية المياه العذبة
• تعزيز إنتاج أنظف
 8-6االستدامة
 -78االستدامة تتكامل مع تقدير اإلصابات االقتصادية والبيئية واالجتماعية في المشروعات الكبيرة ،ومن بينها تحلية مياه البحر.
وترتبط اإلصابات تبادليًّا بقوة وينبغي تقديرها بطريقة تكاملية .وإن األهداف الرئيسية هي حفظ المواد وموارد الطاقة وتقليل النفاية.
وينبغي لتحليل االستدامة أن يُنفَّذ في تخطيط المشروع وتصميمه قبل تشييده وتشغيله (.)Gude 2016, Lior 2017
 -79تقدير االستدامة يُع ِّرف المؤشرات التي تقيس اإلصابات االقتصادية ،واالقتصادية البيئية ،واالجتماعية ،وأهميتها النسبية
(أو ثقلها) ،وإذا أمكن يحسب مؤشر استدامة فرديًّا مركبًّاُ ،مج ِّمعًّا المؤشرات المركبة وأهميتها النسبية .وبينما أهلية تحلية المياه كان من
المعتاد الحكم عليها رئيسيًّا من حيث الموثوقية االقتصادية واإلنتاجية ،إال أنها اآلن تتضمن جوانب بيئية واجتماعية كذلك.
 -80فيما يلي بعض المؤشرات واالعتبارات التي ينبغي أخذها في الحسبان أثناء دراسة االستدامة.
-1

االقتصاد
• استخدام المياه والطلب عليها
• تكلفة مصادر المياه البديلة (حفظ الموارد الطبيعية ،وتجميع المطر ،ومعالَجة المياه وإعادة استخدامها ،ومنع هدر المياه
بسبب التسربات واألنابيب المعيبة ،والمزيد)
• إجمالي التكلفة غير المدعومة ماليًّا في المياه المحالة.
• مصدر الطاقة وتقنية العمليات
• تكلفة تشغيل المختبرات وصيانتها

-2

البيئة
• نهجا تقييم اإلصابة البيئية وأفضل التقنيات المتاحة
• التأثيرات في مياه التغذية ونطاقها (المأخذ وصرف األجاج)
• استنفاد الموارد (تحلية المياه خفيفة الملوحة)
• انبعاثات غازات االحتباس الحراري
• انتقال الملوثات العابر للحدود (صرف األجاج)

-3

اجتماعيًّا
• اإلصابات في الصحة البشرية (نوعية المياه المحالة)
• االستخدام البري والنمو المحلي السريع غير المخطط ،من دون بنية تحتية مصاحبة
• القبول االجتماعي ،والثقة في إمداد المياه المحالة
• اإلصابة في القطاعات المستهلكة للمياه من شاكلة الزراعة
• اإلصابة في األنشطة الترفيهية أو غيرها من االستخدامات المشروعة للبحر وخطه الساحلي
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 -7الرصد البيئي
 -81الرصد البيئي ُمتطلَّب قانوني يتناوله بروتوكول حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة برية المعدل
(المادة  )8وكذلك ُمتطلَّب علمي لتتبع اإلصابات المحتملة من تحلية مياه البحر في البيئة البحرية .وينبغي للرصد البيئي تتبع مسح خط
األساس المؤدى أثناء تقييم اإلصابة البيئية (انظر الفقرة  )68على أال يتقيد به .وسيكون الرصد أثناء طور التشييد مختلفًّا عن الرصد
البيئي طويل المدى ،الالزم أثناء تشغيالت المحطة .وهناك منشورات قليلة تتناول الرصد البيئي في محطات تحلية المياه
( .)NRC 2008, UNEP 2008, Lattemann and Amy 2012ومن الموصى به إعالم السلطات الوطنية ذات الصلة فور
اإلمكان عند مالحظة انحرافات عن األحوال المجيزة أثناء مسح الرصد.
 1-7الرصد أثناء طور التشييد
 -82الرصد أثناء طور التشييد ينبغي تخطيطه استنادًّا إلى التأثيرات المحتملة النابعة من أنشطة التشييد ًّ
برا وبحرًّا (القسم .)6.5
ويكون الغرض تقييم إذا كان نشاط ضمن إصابة مقبولة أَم ال ،وتقديم تدابير تخفيف فور اإلمكان.
 -83الرصد األرضي أثناء التشييد ينبغي أن يتضمن:
-1
-2
-3
-4

رصد التخلص من نفايات التشييد في الموقع من أجل منع اإلضرار باألرض التي ليست ضمن المنطقة
رصد الصرف العرضي من الوقود والزيت وغيرهما من المواد والغبار ،من أجل منع تلوث التربة والجو والمياه الجوفية
رصد مستويات الضوضاء والضوء وإذا لزم تحديد ساعات التشغيل
َ
وفي نهاية التشييد ،ينبغي أن تُفتَّش المنطقة رسميًّا للتحقق مما إذا كانت التدابير قد طبِّقت من أجل إعادة تأهيل المنطقة بحيث لم
تُت َرك أي خنادق مفتوحة وبحيث أزيل جميع التشييدات غير الدائمة ،وما إلى ذلك.
 -84الرصد البحري أثناء التشييد ينبغي أن يتضمن

-1
-2
-3
-4
-5
-6

رصد مستويات ع َكر المياه ،وإذا كانت أعلى من القيمة سابقة التحديد ،وتنظيم تشغيالت الجرف
في المناطق الحساسة إذا كان من المشكوك فيه تلوث الرواسب ،فيتبع تحرير الملوثات في العمود المائي
رصد مستويات الضوضاء والذبذبة والضوء التي قد تكون عائقًّا للثدييات البحرية وغيرها من الحياة البحرية الحساسة
رصد نوعية الرواسب المستخدمة في تغطية خطوط األنابيب ،إذا لم تكن من مصدر محلي
في نهاية التشييد ،جميع التركيبات البحرية ينبغي تخطيطها في خريطة قياس أعماق ُمح َّدثة.
طبقات األعشاب البحرية والطحالب الكبيرة ينبغي رصدها الستعادتها

 2-7الرصد طويل المدى تلو بدء التشغيالت
 -85انتظام رصد البيئة البحرية تلو بدء تشغيالت المحطة ينبغي أن يكون التزا ًّما طويل المدى ،طوال مدة تشغيل محطة تحلية
المياه وبعض األعوام بعدها ،وبما يتماشى مع األحوال المجيزة .وهذه السلسلة من البيانات طويلة المدى مع ضوابط مالئمة تكون
أساسية في التطبيع مع التقلبية المؤقتة الطبيعية من أجل منع االستنتاجات الخطأ بشأن التأثيرات البيئية من تحلية مياه البحر.
 -86خطة الرصد ينبغي أن تستند إلى وثيقة تقييم اإلصابة البيئية ووثائق اإلدارة البيئية األخرى المؤداة قبل تشييد المحطة وبما
يتماشى مع األحوال المجيزة .وينبغي تحليل بيانات الرصد بانتظام ونقديًّا للسماح بتغييرات في تصميم الرصد عندما يلزم ،من أجل
إنفاذ متطلبات الترخيص المجيز ،ومن أجل تَطلُّب خطوات تخفيف عندما تعد التأثيرات زائدة .وينبغي نشر البيانات وانتشارها في
المجتمع إلعطاء مالحظات نقدية للسلطات التنظيمية والعالم الذي يؤدي الرصد.
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 -87فيما يلي المكونات العامة الموصى بها في دراسة الرصد .الرصد الخاص ينبغي تكييفه استنادًّا إلى الوضع والحساسية
البيئيين ،وتقنية تحلية المياه ،بما يتضمن أساليب المأخذ وصرف األجاج ،ووفقًّا للمتطلبات والتشريعات الدولية والوطنية .وينبغي
الموافقة على برنامج الرصد من السلطات التنظيمية الوطنية قبل تنفيذها.

 1-2-7أخذ العينات البحرية
 -88تكرارية أخذ العينات وأساليبه ينبغي أن تتقرر استنادًّا إلى خصائص الموقع الخاصة .ومن الموصى به في البداية ،أن
الرصد ينبغي إجراؤه على األقل مرتين كل عام في المواسم ذات الصلة (بمعنى الشتاء والصيف أو الربيع والخريف) .ومن الموصى
به تضمين عمليات مسح إضافية أثناء تشغيالت تنظيف المحطة.
 -89محطات أخذ العينات .التصميم األَوَّلي لمحطات أخذ العينات ينبغي أن يستند إلى نمط تشتيت األجاج المتحصل عليه من
نتائج النمذجة .وتتطلب شبكتا أخذ عينات :إحداهما شبكة موسعة من المحطات لتتبع والحد من تشتيت نتوءات األجاج ونشره في وقت
المسح (يشار إليها فيما بعد بالمصطلح محطات التشتيت) واألخرى شبكة صغرى من المحطات ألخذ عينات المياه والرواسب
والكائنات الحية لتقييم تأثيرات صرف األجاج (يشار إليها فيما بعد بالمصطلح محطات أخذ العينات) .وينبغي لمنظومة محطات
التشتيت أن تكون مرنة و ُمح َّدثة في الموقع استنادًّا إلى تشتيت األجاج الحقيقي (حسبما يتحدد من درجة حرارة مياه البحر وملوحتها
المقيستين أثناء المسح) و/أو تلو فحص بيانات الرصد .8وتنبغي موضعة محطات أخذ العينات في ثالث مناطق عامة :المناطق المصابة
(ضمن منطقة الخلط ،حيث الملوحة ودرجة الحرارة أعلى ما يكون) ،والمناطق المتأثرة (خارج منطقة الخلط لكنها ما زالت تحت تأثير
األجاج) والمناطق المرجعية (حيث ليس هناك أي أجاج) .ومن الموصى به أخذ عينات في كل منطقة من ثالث إلى أربع محطات.
 -90سفينة أخذ العينات ينبغي أن تكون ُمجهَّزة بنظام تموضع عالمي دقيق وأن تكون قادرة على التزويد باآلالت العلمية
والعاملين العلميين .وأثناء أخذ العينات ينبغي اإلبقاء على س ِجل تفصيلي ،بما يتضمن تاريخ المسح ،واسم المشاركين ،وأحوال األرصاد
الجوية وحالة البحر (درجة حرارة الهواء ،والرياح ،والتيارت ،واألمواج) ،وموضع كل محطة بالضبط (خط العرض ،وخط الطول،
والعمق) ،والوقت الذي فيه ُش ِغلَت فيه المحطة وما الذي أ ُ ِخ َذت عيناته ،وأي ظهور غير عادي أثناء أخذ العينات أو في البحر.
 -91المعلمات المزمع قياسها .بصفة عامة ،القرار بشأن المعلمات المزمع قياسها ينبغي أن يستند إلى الصروف المتوقعة من
محطة تحلية المياه ،المعرَّفة في تقييم اإلصابة البيئية ،وأن يستند إلى غايات إيكولوجية وتشغيلية وتعريف الحالة البيئية الجيدة.
 -92في محطات التشتيت ،قطاعات األعماق الطولية المستمرة لدرجة الحرارة والملوحة واألكسچين الذائب واللصف والع َكر
ينبغي قياسها.
 -93في محطات أخذ العينات ،ستؤخذ عينات ثالثة أقسام :مياه البحر ،والرواسب ،والكائنات الحية.
-1

مياه البحر :المعلمات األساسية تتضمن قطاعات األعماق الطولية المستمرة كما في محطات التشتيت ،وتركيز الجسيمات العالقة
والمغذيات (نترات ،ونتريت ،وأمونيوم ،وإجمالي النيتروچين ،والفوسفات ،وإجمالي الفسفور ،وحمض السلسيليك) ،والعناصر
الفلزية ،وكلوروفيل "أ" ،والمواد ال ُمصرَّفة في البحر وال ُمعرَّفة في تقييم اإلصابة البيئية .وما يلي من معلمات الكائنات الحية في
مياه البحر خيارية وينبغي اعتبارها استنادًّا إلى خصائص المنطقة :المجموعة الجرثومية (أعداد البكتيريا والعوالق النباتية)
وتركيبها ،ومعدالت اإلنتاج البكتيرية واألساسية ،ومجموعة العوالق الحيوانية (العدد والتركيب).9

 8في مواقع محطات الرصد باستخدام آالت ،ينبغي اعتبار تسجيل درجة الحرارة والملوحة واألكسچين الذائب واللصف .ومع ذلك ،من ال ُمد َرك أن هذا قد يكون من
الصعب تنفيذه بسبب علو تكلفة اآلالت والصيانة.
 9األدوات الجينومية يُنظَر إليها بصفتها سبيالًّ مبشرًّا وناشئًّا من أجل تحسين النظام اإليكولوجي والرصد ،إذ إن هذه النُّهُج فيها احتمالية توفير تدابير جديدة أكثر دقة
وفعالية من حيث التكلفة .وأكثرها تبشيرًّا أداة إنتاج بيانات متنوعة عن مجتمعات كاملة ""Metabarcoding
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-2

-3

الرواسب .المعلمات األس اسية تتضمن توزيع حجم الرواسب (قياس الحبيبات) ،والعناصر الفلزية الثقيلة (من شاكلة الزئبق،
والكادميوم ،والنحاس ،والزنك ،والحديد ،واأللومنيوم) وتركيز الكربون العضوي ،في هيكل مجتمع نباتات الموقع (عدد العينات،
وتحديد التصنيف األحيائي لمستوى األنواع إذا أمكن) .10وإذا كانت منطقة الصرف صخرية ،فإن المجموعة الالطئة ينبغي تعيين
خصائصها وتقييمها .وإذا كانت منطقة الصرف موقعها قرب طبقات أعشاب بحرية وطحالب كبيرة ،فينبغي أيضًّا تعيين
خصائصها وتقييمها.
الكائنات الحية .إضافة إلى المعلمات المذكورة في عينات مياه البحر والرواسب ،فإن األنواع المهددة باالنقراض واألنواع الدخيلة
ال ُمعرَّفة في تقييم اإلصابة البيئية ينبغي رصدها.

 -94أساليب أخذ العينات ينبغي أن تكون مالئمة للسماح بتجميع تمثيلي من العينات .وتنبغي معايرة آالت القياس في الموقع وفقًّا
لمواصفات جهة التصنيع.
 -95تجميع العينات .العينات ينبغي تعليمها وتعيين ُمع ِّرفات فريدة لها .وفي برنامج رصد طويل المدى ،سيتكرر شغل المحطة
ذاتها؛ ولذا ينبغي لتاريخ أخذ العينات أن يكون أحد تواريخ ال ُمع ِّرفات لمنع االلتباس .وتنبغي المالءمة في حفظ العينات تلو أخذها ،أثناء
النقل ووصوالًّ إلى مرحلة القياس في المختبر.
 -96األساليب التحليلية .القياسات التحليلية ينبغي تفضيل أدائها في مختبرات معتمدة ،وإذا لم تكن متاحة ،فمختبرات ذات
منهجيات تحكم في النوعية/ضمان النوعية .وينبغي ألسلوب التحليل المختار أن يكون دقيقًّا ومتقنًّا للسماح بتقييم اإلصابة من األجاج
وبتتبع التغيرات المؤقتة.

 2-2-7تقرير الرصد
 -97تقرير الرصد ينبغي أن يتضمن:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

مقدمة تصف تقنية محطة تحلية المياه ،واإلنتاج الشهري ،والمأخذ وصرف األجاج (الكمية والتركيب) ،وأي قصور وظيفي مما قد
يصيب البيئة البحرية (من شاكلة غير المخطط له من صرف مواد صلبة)
وصف تفصيلي لمسح الرصد ،بما يتضمن التواريخ ،وحالة البحر ،ومواقع محطات أخذ العينات ،وهوية العينات المأخوذة من كل
محطة ،وأساليب أخذ العينات ،وأساليب حفظ العينات وأساليبها التحليلية
النتائج ،مع جداول فيها جميع البيانات ال ُمج َّمعة في الموقع وفي المختبر
مناقشة ،بما يتضمن خرائط تشتت األجاج ،وتقييم اإلصابات استنادًّا إلى تقييم اإلصابة البيئية والمؤلفات
االستنتاجات
توصيات للرصد المستمر من شاكلة تغيرات في عدد المحطات ومواقعها ،وفي المعلمات المقيسة ،وفي تكرارية أخذ العينات.

 3-2-7الرصد في المحطة
 -98الرصد في المحطة ينبغي أن يتضمن نوعية مياه المصدر (مأخذ مياه البحر) وكمية األجاج وتركيبه.
-1
-2

مأخذ مياه البحر :التركيز في المعلمات التي قد تؤثر في عملية تحلية المياه ونوعية المياه المحالة.
األجاج قبل التخلص :كمية الصرف ،ودرجة الحرارة ،والملوحة ،وتركيز المواد الكيميائية المستخدمة في عملية تحلية المياه
والمصرفة مع األجاج.

 10األدوات الجينومية يُنظَر إليها بصفتها سبيالًّ مبشرًّا وناشئًّا من أجل تحسين النظام اإليكولوجي والرصد ،إذ إن هذه ال ُّنهُج فيها احتمالية توفير تدابير
جديدة أكثر دقة وفعالية من حيث التكلفة .وأكثرها تبشيرًّا أداة إنتاج بيانات متنوعة عن مجتمعات كاملة ""Metabarcoding
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استبيان
حالة تحلية مياه البحر في منطقة البحر األبيض المتوسط

 -1أسئلة عامة – ليس إال للمحطات على طول ساحل البحر األبيض المتوسط أو قربه
 1-1البلد:
 2-1كم عدد محطات تحلية المياه قيد التشغيل في بلدك على طول ساحل البحر األبيض المتوسط أو قربه؟

_______

 1-2-1كم عدد المحطات التي تحلي مياه البحر؟ _______
 2-2-1كم عدد المحطات التي تحلي المياه خفيفة الملوحة؟ _______
 3-2-1كم عدد المحطات التي قدرة إنتاجها > 50ألف متر مكعب/يوم؟ _______
 3-1ما إجمالي اإلنتاج السنوي من المياه المحالة؟ __________
 1-3-1ما إجمالي اإلنتاج السنوي من المياه المحالة؟ __________
 2-3-1ما إجمالي اإلنتاج السنوي الحقيقي النابع من تحلية مياه البحر؟
 4-1أهناك مزيد من محطات تحلية المياه في مرحلة التخطيط/التشييد على طول ساحل البحر األبيض المتوسط؟ __________
 1-4-1كم عددها؟ __________
 2-4-1إجمالي إنتاج تحلية المياه المخطط __________
 3-4-1العام المتوقع لبدء اإلنتاج __________
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 -2معلومات تفصيلية عن المحطات كبيرة الحجم (اإلنتاج > 10آالف متر مكعب/يوم 3.65 ،مليون متر مكعب/عام) ليس إال على
طول ساحل البحر األبيض المتوسط( .يرجى نسخ جدول ألعمدة إضافية)
اسم المحطة

اسم المحطة

اسم المحطة

اسم المحطة

اسم المحطة

اسم المحطة

االسم
عام بدء التشغيل
الموقع

1

تقنية تحلية المياه

2

اإلنتاج ،بالمتر المكعب/يوم
أسلوب صرف األجاج

3

الصرف المشترك مع األجاج

4

المواد الكيميائية المستخدمة في عملية تحلية المياه

5

المواد المخثرة
مادة مانعة للتحرشف
مبيدات اآلفات األحيائية
سرات المياه
ُمع ِّ
غير ذلك
المواد الكيميائية المشترك صرفها مع األجاج

6

أهناك برنامج رصد بحري ُمطبَّق؟

1الموقع :المدينة ،المنطقة
2تقنية تحلية المياه :التناضح العكسي ،التقطير الومضي متعدد المراحل ،التقطير متعدد التأثيرات ،غير ذلك – ترجى إضافة تقنية
3أسلوب صرف األجاج :صرف مفتوح ،مصب بحري ،غير ذلك – ترجى إضافة تفاصيل
4الصرف المشترك مع األجاج :صروف أخرى ،على سبيل المثال ،مياه التبريد من محطات الطاقة الكهربائية
5ترجى تسمية المواد الكيميائية :بمعنى المواد المخثرة – أمالح الحديد ( ،)FEالمواد مانعة التحرشف -عديدات الفوسفونات ( ،)Pphoإذا كانت هوية
المادة الكيميائية غير معروفة ،يرجى إضافة نعم أو ال
6ترجى تسمية المواد الكيميائية ال ُمصرَّفة مع األجاج
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القرار IG.23/14
برنامج العمل والميزانية للفترة 2019-2018
اجتماع األطراف المتعاقدة العادي العشرون في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحراألبيض المتوسط،
باإلشارة إلى المادتين  18و )2( 24من اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط،
ويشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقية برشلونة" ،والقرار  IG.21/15المعني بالقواعد المالية وإجراءاتها التفاقية برشلونة،
الذي أقرته األطراف المتعاقدة في اجتماعها الثامن عشر (اسطنبول ،تركيا 6-3 ،ديسمبر/كانون االول ،)2013
وباإلشارة أيضا ً إلى القرار  IG.22/1المعني باالستراتيجية متوسطة األجل للفترة  2021–2016باعتباره اإلطار
لوضع وتنفيذ برنامج عمل خطة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،الذي أقرته األطراف المتعاقدة
في اجتماعها التاسع عشر (أثينا ،اليونان 12-9 ،شباط /فبراير ،)2016
وباإلشارة أيضًا إلى القرار  IG.17/5لمؤتمر األطراف الخامس عشر )ألمرية ،اسبانيا 18-15 ،يناير/كانون
الثاني  (2008الذي اعتمد "ورقة الحوكمة" والقرار  IG.19/5الصادر لمؤتمر األطراف السادس عشر (مراكش ،المغرب،
 5-3نوفمبر/تشرين الثاني  )2009الذي اعتمد واليات عناصر خطة عمل البحر المتوسط،
ترحب بتقرير التقدم بشأن األنشطة التي تمت أثناء فترة العامين  2017–2016وتقرير النفقات المتعلق بها،
وإذ تدرك ضرورة زيادة تعزيز التعاون والتنسيق بين األطراف المتعاقدة واألمانة وعناصر خطة عمل البحر
المتوسط لتنفيذ برامج العمل لفترة السنتين على النحو المبين في ورقة الحوكمة المعتمدة في مؤتمر األطراف الخامس
عشر (ألمرية ،إسبانيا 18-15 ،يناير/كانون الثاني ، )2008
تؤكد على الحاجة إليجاد موارد مالية ثابتة ومناسبة ويمكن التنبؤ بها لخطة عمل البحر المتوسط والصندوق
االستئماني للبحر األبيض المتوسط،
وإذ ترحب بالتحسن في معدل تخصيص االشتراكات المقدرة واستحداث احتياطي رأس المال العامل عند مستوى
 15في المائة من المصروفات السنوية أثناء فترتي السنتين األخيرتين،
كبيرا في الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط،
وإذ ترحب أيضًا بتحقيق توازنًا ً
وإذ تعرب عن التقدير العميق لألطراف المتعاقدة والشركاء اآلخرين الذين قدموا موارد مالية وأخرى إضافية
لتنفيذ أنشطة فترة السنتين  ،2017–2016بما في ذلك اتفاقية التعاون اإليطالية ،وإذ ترحب بالموارد المالية التي عبأتها
األمانة ،بما في ذلك مراكز األنشطة اإلقليمية للغرض ذاته،
وإذ تقدّر العرض المقدم من الحكومة اليونانية فيما يخص المقر الجديد الستضافة وحدة التنسيق في أثينا خالل
فترة السنتين ،2018–2017
متفهمة أن برنامج العمل ال ُمفصل سوف يتبيَّن بشكل أكثر تفصيالً في المشاورات بين وحدة التنسيق وعناصر
1
خطة عمل البحر المتوسط خالل صحائف أنشطة،
.1

تقر برنامج العمل والميزانية للفترة  2019–2018على النحو المبين في المرفق بالقرار الحالي؛

تقر أيضا ً مخصصات الميزانية ،على النحو المبين في الجدول " 1عرض عام للدخل واالرتباطات"
.2
بالمرفق بالقرار الحالي ،بمبلغ  13,886,051يورو المؤلف من مساهمة الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط
بمبلغ  11,413,576يورو ،مساهمة االتحاد األوروبي بمبلغ  1192968يورو ومساهمة البلد المضيف بمبلغ 800000
دوالر أمريكي ،بما في ذلك المبلغ المخصص لتغطية العجز في حساب مساهمة البلد المضيف؛ والوفورات من الصندوق
االستئماني للبحر األبيض المتوسط من فترة السنتين السابقة والتي تبلغ  545 ,107يورو؛
كما تقر أيضا ً المساهمات العادية المقدرة للفترة  2019–2018من األطراف المتعاقدة المبينة في
.3
الجدول " 2الدخل العادي المتوقع" بالمرفق بهذا القرار ،والذي يعكس جدول األنصبة المقررة الذي اعتمدته الجمعية
العامة لألمم المتحدة للفترة  2018–2016في دورتها السبعين في  23ديسمبر/كانون األول  2015بموجب القرار
 ،245/70وتؤكد أهمية المواظبة على تحديث الجدول المستخدم للمساهمات العادية؛
تطلب من المدير الت نفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،بالتشاور مع جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة
.4
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،تمديد الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط حتى  31ديسمبر/كانون األول 2019؛
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تقر تعيين موظفي وحدة التنسيق ،بما في ذلك برنامج تقييم التلوث البحري ومكافحته في البحر
.5
المتوسط لفترة السنتين  ،2019–2018على النحو المبين في الجدول 4أ "تفاصيل المرتبات والتكاليف اإلدارية لألمانة"
في المرفق بالقرار الحالي؛
ترحب بعرض إيطاليا تقديم المساندة لوظيفة مسؤول المعلومات واالتصاالت في وحدة التنسيق أثناء
.6
فترة السنتين  2019–2018من االتفاقية الثنائية اإليطالية التي ستسمح لألطراف المتعاقدة بالنظر في الحاجة إلى هذا
الوظيفة على المدى الطويل؛
تأخذ في اعتبارها تزويد المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري
.7
في منطقة البحر المتوسط لفترة السنتين  2019–2018على النحو المبين في الجدول 4ب "تفاصيل المرتبات والتكاليف
اإلدارية (المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط)" ،المبين
في المرفق بالقرار الحالي؛
تفوض وحدة التنسيق بتحميل تكلفة االنتقال التي تُدفع مرة واحدة إلى المقر الجديد أثناء فترة السنتين
.8
ً
 2019–2018على الوفورات المحققة أثناء فترة السنتين  ،2017–2016مع إحاطة مكتب اتفاقية برشلونة علما بالكامل
في هذا الصدد؛
تحث األطراف المتعاقدة على دفع مساهماتها للصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط وفقًا
.9
لإلجراء  4.2من القواعد واإلجراءات المالية للسماح بالتنفيذ الكامل والفعال لبرنامج العمل؛
تطلب من األمانة االحتفاظ بمعلومات محدّثة عن وضع مساهمات األطراف المتعاقدة في الصندوق
.10
االستئماني للبحر األبيض المتوسط ومواصلة نشرها في مكان متاح للجمهور على موقع الويب الخاص بخطة عمل البحر
المتوسط؛
تهيب باألطراف المتعاقدة للتقيد باآلجال النهائية لترشيح ممثليها في اجتماعات منظومة خطة عمل
.11
البحر المتوسط ولتفادي التأخر في إلغاء سفرهم للحد من عواقب ذلك التالية والخسائر الناشئة عن الزيادة في أجرة
الطيران ورسوم اإللغاء؛
تحث األطراف المتعاقدة إلى النظر في زيادة مساهماتها الطوعية النقدية والعينية مساندةً لتنفيذ برنامج
.12
العمل للفترة 2019–2018؛
دعوة الشركاء اآلخرين بما في ذلك القطاع الصناعي المعني ،على المساهمة بموارد بشرية ومالية
.13
كافية للوفاء بمتطلبات التمويل الخارجي التي تهدف لتنفيذ العمليات ذات األولوية التي ال تزال دون تمويل بموجب برنامج
العمل والميزانية للفترة  ،2019–2018فضالً عن دعم أنشطة األمانة لتعبئة الموارد؛
تطلب من األمانة ،بالتشاور مع المكتب ،إعداد اثنين من البدائل المبسطة واألكثر استراتيجية لبرنامج
.14
العمل والميزانية على أساس النتائج للفترة  2021–2020للعرض على أنظار األطراف المتعاقدة في اجتماعها الحادي
والعشرين إلقرارها .يجب أن تتماشى هذه المقترحات مع األحكام ذات الصلة من "ورقة الحوكمة" والقرار IG.5/19
لمؤتمر األطراف السادس عشر ،باإلتساق التام مع االستراتيجية متوسطة األجل ،وتأخذ في االعتبار التقدم المحرز خالل
تنفيذ برنامج العمل للفترة  ،2019-2018مع بيان المبادئ واالفتراضات الرئيسية التي يستند إليها ،وتُوجه االنتباه
للتغيرات الكبيرة بين برنامجي العمل للعامي  2019-2018و ،2021-2020وتُقدم تحليل ملخص وتفسيرات سردية
لجداول الميزانية ت بين النسبة من الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط األساسي التي توجه لكل موضوع من
موضوعات االستراتيجية متوسطة األجل ،وكذلك من التمويل الخارجي المضمون وغير المضمون،
يجب أن تأخذ البدائل في االعتبار استمرار وجود فائض في الصندوق االستئماني المتعدد األطراف
.15
الذي يجب استخدامه لضمان بقاء المساهمات على مستوى .البدائل يجب أن
أ) تُجري تقييم لمعدل النمو المطلوب لميزانية النفقات األساسية التي يجب أال تتجاوز زيادة قدرها  4في
المائة عن فترة السنتين ،2019-2018
ب) تُحافظ على ميزانية اإلنفاق األساسية على مستوى  2019-2018بالقيمة االسمية.
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المرفق
برنامج العمل والميزانية للفترة 2019-2018
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 .1عرض عام للدخل واالرتباطات
جميع المبالغ باليورو
0,945

سعر الصرف

0,918

سعر الصرف

الجزء (أ) (التمويل األساسي)

المعتمد 2016

)أ( الدخل
الدخل العادي المتوقع

إجمالي 2017-2016

المعتمد 2017

المقترح 2018

المقترح 2019

إجمالي 2019-2018

المساهمات العادية في الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط
مساهمات االتحاد األوروبي التقديرية

5.706.788
596.484
378.000

5.706.788
596.484
378.000

11.413.577
1.192.968
756.000

5.706.788
596.484
367.200

5.706.788
596.484
367.200

11.413.576
1.192.968
734.400

إجمالي الدخل العادي المتوقع

6.681.272

6.681.272

13.362.545

6.670.472

6.670.472

13.340.944

374.771

170.336
.

545.107

7.045.243

6.840.808

13.886.051

((1

مساهمة الحكومة المضيفة اليونانية

)ب( الوفورات التي ست ُستخدم
إجمالي األموال المتاحة
المعتمد 2016

)ج( االرتباطات
األنشطة
المرتبات والتكاليف اإلدارية األخرى
تكاليف الدعم البرنامجي

إجمالي االرتباطات العادية
مخصص رأس المال العامل )بما فيه )PSC
المجموع الكلي

إجمالي 2017-2016

المعتمد 2017

المقترح 2018

المقترح 2019

إجمالي 2019-2018

2.145.200
3.771.916
680.781
6.597.897
12.500
6.610.397

2.096.850
3.820.266
680.781
6.597.897
12.500
6.610.397

4.242.050
7.592.182
1.361.562
13.195.794
25.000
13.220.794

2.197.582
4.019.821
720.959
6.938.362
38.031
6.976.393

1.904.304
4.200.264
701.815
6.806.383
0
6.806.383

4.101.886
8.220.085
1.422.774
13.744.745
38.031
13.782.776

70.875

70.875

141.750

68.850

34.425

103.275

الفرق بين الدخل واالرتباطات )(CAL)(2
الجزء )ب( )التمويل الخارجي(

إجمالي 2017-2016
تمويل مشاريع برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط
الموارد المعبأة بمعرفة العناصر
األموال المراد تعبئتها

إجمالي 2019-2018

2.006.500
6.007.500
6.988.180
15.002.180

اإلجمالي

9.018.339
2.720.000
2.345.000
2.32.345.00000
14.083.339

الجزء )ج( )مساهمات البلدان المضيفة لمراكز األنشطة اإلقليمية(

البلد )المركز(
كرواتيا )مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية(
فرنسا )مركز األنشطة اإلقليمية التابع للخطة الزرقاء(
إيطاليا )مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت(
مالطة )المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري
المتوسط(
في
اإلقليمية لإلنتاج النظيف(
البحراألنشطة
منطقةمركز
إسبانيا )
تونس )مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة(

2016

2017
159.666
524.000
231.679
209.000

إجمالي 2017-2016
159.666
524.000
100.000
209.000

90.000
90.000
إجمالي مساهمات البلدان المضيفة )نقدا/عينيا(
1.082.666
1.214.345
( :)1ما يعادل  400ألف دوالر باليورو باستخدام سعر صرف الميزانية ( 0.945للفترة  ،2017-2016و 0.918للفترة .)2019-2018
( :)2من المخطط إتمام استرجاع العجز في .2019
( :)3سيتم االنتهاء من جدول مساهمة البلدان المستضيفة الذي يعکس مدخالت البلدان المستضيفة.
( :)4تساهم مالطة بمبلغ  250 000يورو لمباني المكاتب و  5 000يورو التفاق الصيانة سنويا.

2018

159.666 319.332
1.048.000
100.000 331.679
255.000
418.000
90.000 0
180.000
604.666 2.297.011

2019

إجمالي 2019-2018

159.666

319.332

100.000
255.000

200.000
510.000

90.000

180.000

604.666

1.209.332
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 .2الدخل العادي المتوقع
األطراف المتعاقدة

-2016
2017
%

عادية
مساهمات لسنة
) 2016باليورو(

عادية
مساهمات لسنة
) 2017باليورو(

2019-2018
%

عادية
مساهمات لسنة
) 2018باليورو(

عادية
مساهمات لسنة
) 2019باليورو(

)(1

ألبانيا
الجزائر
البوسنة والهرسك
كرواتيا
قبرص
االتحاد األوروبي
مصر
فرنسا
اليونان
إسرائيل
إيطاليا
لبنان
ليبيا
مالطة
موناكو
الجبل األسود
المغرب
سلوفينيا
إسبانيا
سوريا
تونس
تركيا
إجمالي المساهمات العادية )الصندوق االستئماني للبحر األبيض
المتوسط(
المساهمات اإلضافية

مساهمة االتحاد األوروبي التقديرية
)(2

0,06
1,13
0,09
0,70
0,30
2,50
1,07
34,24
3,32
3,03
26,41
0,32
0,88
0,11
0,07
0,03
0,38
0,59
17,22
0,17
0,20
7,17
100,00

3.217
64.746
5.228
39.813
17.292
142.670
61.126
1.954.037
189.412
172.924
1.507.250
18.499
50.268
6.434
4.021
1.609
21.716
33.780
982.447
9.652
11.260
409.387

3.217
64.746
5.228
39.813
17.292
142.670
61.126
1.954.037
189.412
172.924
1.507.250
18.499
50.268
6.434
4.021
1.609
21.716
33.780
982.447
9.652
11.260
409.387

5.706.788

5.706.788

596.484
378.000

596.484
378.000

0,06
1,13
0,09
0,70
0,30
2,50
1,07
34,24
3,32
3,03
26,41
0,32
0,88
0,11
0,07
0,03
0,38
0,59
17,22
0,17
0,20
7,17
100,00

3.217
64.746
5.228
39.813
17.292
142.670
61.126
1.954.037
189.412
172.924
1.507.250
18.499
50.268
6.434
4.021
1.609
21.716
33.780
982.447
9.652
11.260
409.387

3.217
64.746
5.228
39.813
17.292
142.670
61.126
1.954.037
189.412
172.924
1.507.250
18.499
50.268
6.434
4.021
1.609
21.716
33.780
982.447
9.652
11.260
409.387

5.706.788

5.706.788

596.484
367.200

596.484
367.200

البلد المضيف )اليونان(
( :)1تنطوي المساهمات المقترحة للفترة  2019-2018على اتساق بنسبة  %100مع أسعار األمم المتحدة المقررة الحالية ( :)2( .)2016-2018ما يعادل
 400ألف دوالر باليورو باستخدام سعر صرف الميزانية ( 0.945للفترة  ،2017-2016و 0.918للفترة .)2019-2018
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 .3ملخص األنشطة والتكاليف اإلدارية حسب العنصر (الصندوق االستئماني لل بحر األبيض المتوسط/مساهمة االتحاد األوروبي التقديرية)

2016

)باليوو(
األمانة
إجمالي األنشطة
المرتبات والتكاليف اإلدارية األخرى
اإلجمالي

الميزانية المعتمدة )باليورو(
2017

1.102.300
1.566.150
2.668.450

1.221.000
1.601.880
2.822.880

إجمالي-2016
2017
2.323.300
3.168.030
5.491.330

2018

الميزانية المقترحة )باليورو(
2019
إجمالي2019-2018

1.062.636
1.793.953

1.082.969
1.932.814

2.145.605
3.726.767

2.856.589

3.015.783

5.872.372

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر
المتوسط
إجمالي األنشطة
الدعم اإلداري
اإلجمالي

مركز األنشطة اإلقليمية التابع للخطة الزرقاء
إجمالي األنشطة
الدعم اإلداري
اإلجمالي

177.000
579.328
756.328

111.000
591.947
702.947

288.000
1.171.274
1.459.274

209.000
450.200
659.200

105.000
450.200
555.200

314.000
900.400
1.214.400

222.000
595.704

86.000
602.861

308.000
1.198.565

817.704

688.861

1.506.565

280.800
452.700

90.600
452.700

371.400
905.400

733.500

543.300

1.276.800

مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية
إجمالي األنشطة
الدعم اإلداري
اإلجمالي

254.600
435.817
690.417

215.600
435.817
651.417

470.200
871.634
1.341.834

157.146
438.317

168.735
438.317

325.881
876.634

595.463

607.052

1.202.515

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
إجمالي األنشطة
الدعم اإلداري
اإلجمالي

مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت
إجمالي األنشطة
الدعم اإلداري
اإلجمالي

282.300
344.047
626.347

319.250
344.047
663.297

601.550
688.094
1.289.644

80.000
36.750
116.750

50.000
36.750
86.750

130.000
73.500
203.500

275.000
346.547

301.000
346.547

576.000
693.094

621.547

647.547

1.269.094

80.000
39.250

70.000
39.250

150.000
78.500

119.250

109.250

228.500

مركز النشاط اإلقليمي لالستهالك واإلنتاج المستدامين
إجمالي األنشطة
الدعم اإلداري
اإلجمالي

40.000
52.500
92.500

75.000
52.500
127.500

115.000
105.000
220.000

120.000
55.000

105.000
55.000

225.000
110.000

175.000

160.000

335.000
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المجموع الفرعي

تكاليف الدعم البرنامجي
المجموع الكلي

5.609.992

5.609.991

11.219.982

5.919.053

5.771.793

11.690.846

680.781
6.290.773

680.781
6.290.772

1.361.562
12.581.544

720.959
6.640.012

701.815
6.473.608

1.422.774
13.113.620
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الجدول 4أ .تفاصيل المرتبات والتكاليف اإلدارية )األمانة(
الميزانية المعتمدة )باليورو(
األمانة

الموظفون المهنيون

2016

2017

الصندوق
االستئماني
للبحر
218.596
األبيض
197.266
المتوسط
169.615

MTF

إجمالي
2017-2016
MTF

الميزانية المقترحة )باليورو(
مع زيادة %1
إجمالي2018
2019
2018
2019
MTF
MTF
MTF

225.154
203.184
174.704
174.704
147.770

443.750
400.449
344.319
344.319
291.235

227.405
205.215
176.451
176.451
149.247

229.679
207.268
178.215
178.215
150.740

457.084
412.483
354.666
354.666
299.987

143.466

147.770

291.235

149.247

150.740

299.987

0

0

0

149.247

150.740

299.987

143.466

147.770

291.235

149.247
0

150.740
150.740

299.987
150.740

مسؤول إداري /إدارة الصندوق  -على الرتبة P.4
إجمالي الموظفين المهنيين
موظفو الخدمات العامة

0

0

0

0

0

0

1.185.489

1.221.053

2.406.542

1.382.510

1.547.077

2.929.587

مساعد اجتماعات ومشتريات  -على الرتبة G.6

0

0

0

0

0

0

 -على الرتبة G.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

المنسق  -على الرتبة D.1
نائب المنسق  -على الرتبة P.5
مسؤول برنامج )الحوكمة(  -على الرتبة P.4
مسؤول برنامج ) البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر المتوسط(  -على
مسؤولP.4
الرتبة
برنامج ) مسؤول رصد وتقييم البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر
المتوسط(  -على الرتبة P.3
مسؤول برنامج )األنشطة االجتماعية االقتصادية /التنمية المستدامة(  -على الرتبة P.3

مسؤول برنامج )البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر
الرتبة
قانوني -
مسؤول
علىP.3الرتبة P.35
على( -
التلوث
المتوسط -
4
موظف برنامج تقرير خبير حالة الجودة P3
1

1

مساعد مدفوعات وأسفار
مساعد ميزانية  -على الرتبة G.6
1
مساعد إداري  -على الرتبة G.6

1

1

مساعد معلومات  -على الرتبة G.5
مساعد برامج  -على الرتبة G.5
مساعد برامج G.5 -
مساعد برامج ) البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر المتوسط(  -على الرتبة
1
G.5
كاتب إداري  -على الرتبة G.4
إجمالي موظفي الخدمات العامة
إجمالي المرتبات
التكاليف اإلدارية األخرى
السفر في عمل رسمي

التكاليف المكتبية األخرى 2
إجمالي التكاليف اإلدارية األخرى
إجمالي المرتبات والتكاليف اإلدارية األخرى
( )1الوظيفة مغطاة بتكاليف دعم البرامج.

169.615
143.466

0

0

0

0

0

0

54.000
54.000
54.000
54.000
0

54.000
54.000
54.000
54.000
0

108.000
108.000
108.000
108.000
0

54.000
54.000
54.000
54.000
0

54.000
54.000
54.000
54.000
0

108.000
108.000
108.000
108.000
0

216.000
1.401.489

216.000
1.437.053

432.000
2.838.542

216.000
1.598.510

216.000
1.763.077

432.000
3.361.587

110.000
54.661

115.000
49.827

225.000
104.488

120.000
75.443

120.000
49.737

240.000
125.180

164.661
1.566.150

164.827
1.601.880

329.488
3.168.030

195.443
1.793.953

169.737
1.932.814

365.180
3.726.767
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( )2مخصص لتدريب موظفي خطة عمل البحر المتوسط ،وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ووضع خطة طوارئ مكتب خطة عمل البحر المتوسط.
( )3زيادة بنسبة واحد في المائة في تكلفة الموظفين الدوليين في  2018و.2019
( )4وهذه الوظيفة ال تتجاوز سنة واحدة ،وستمول من الوفورات
(ُ )5م ّولت الوظيفة بتمويل من موارد خارجية في  .2017-2016سيتم تمويلها من الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط في  2019-2018كوظيفة أساسية للبرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط معتمدة من مؤتمر األطراف  18في إسطنبول

مكررا
 .المادة 4
ً

وظائف برنامج األمم المتحدة للبيئة  /خطة عمل البحر المتوسط الممولة من
الموارد الخارجية
موظف إدارة مجموعة المشروعات على الرتبة ( P.4مشاريع المناطق البحرية
المحمية التابعة لالتحاد األوروبي ومرفق البيئة العالمية)
مساعد المشروع على الرتبة ( G.4مشاريع المناطق
البحرية المحمية التابعة لالتحاد األوروبي ومرفق البيئة
العالمية)
موظف إدارة مشاريع النظم اإليكولوجية على الرتبة  ( P.3فريق تنسيق وإدارة البرامج
لمشاريع نهج النظام اإليكولوجي الثاني)
مساعد إدارة برنامج النظم اإليكولوجيةعلى الرتبة  ( G.5فريق تنسيق وإدارة البرامج
لمشاريع نهج النظام اإليكولوجي الثاني)
مساعد للشئون المالية والميزانية لمجموعة المشاريع
Total
300,000
€

2019
150,000
€

2018
150,000
€

موظف شئون المعلومات واالتصاالت على الرتبة  ( P.3الذي تعهدت به حكومة إيطاليا)
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الجدول 4ب .تفاصيل المرتبات والتكاليف اإلدارية (المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط)
المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
البحري في منطقة البحر المتوسط

موظفون مهنيون

الميزانية المقترحة )باليورو(

الميزانية المعتمدة )باليورو(
2016

2017

إجمالي 2017-2016

2018

2019

إجمالي 2019-2018

الصندوق
االستئماني
للبحر األبيض
المتوسط

MTF

MTF

MTF

MTF

MTF

)(4

رئيس مكتب على الرتبة P.4

158.455

163.446

321.901

165.080

166.731

331.811

مسؤول برامج )منع( على الرتبة P.3

122.470

124.918

247.388

126.167

127.429

253.596

مسؤول برامج )لجنة استعراض إجراءات التوريد( على الرتبة P.3

128.020

130.270

258.290

131.573

132.888

264.461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

408.945

418.634

827.579

422.820

427.048

849.868

مساعد إداري/مالي  -على الرتبة G7
مساعد المدير  -على الرتبة G.7

24.644

25.773

50.417

24.644

25.773

50.417

36.319

37.408

73.727

36.319

37.408

73.727

سكرتير  -على الرتبة G.5

26.293

27.004

53.297

26.293

27.004

53.297

إجمالي موظفي الخدمات العامة

87.256

90.186

177.441

87.256

90.185

177.441

496.201

508.820

1.005.020

510.076

517.233

1.027.309

السفر في عمل رسمي

35.000

35.000

70.000

35.000

35.000

70.000

تكاليف المكتب

48.127

48.127

96.254

50.628

50.628

101.256

إجمالي التكاليف اإلدارية األخرى

83.127

83.127

166.254

85.628

85.628

171.256

579.328

591.947

1.171.274

595.704

602.861

1.198.565

(

(1

مسؤول برامج )بحري( على الرتبة P.3
)(2

مسؤول مهني معاون
إجمالي الموظفين المهنيين
موظفو الخدمات العامة
(3

(

إجمالي المرتبات
التكاليف اإلدارية األخرى

إجمالي المرتبات والتكاليف اإلدارية األخرى

( )1يمكن أن تكون هذه الوظيفة عبارة عن انتداب يتم توفيره لتنفيذ األنشطة المقترحة في برنامج العمل لفترة السنتين  2019-2018فيما يتعلق بخطة العمل البحري أو يمكن تمويله من خالل المشاريع.
( )2ستتولى تغطية هذه الوظيفة الدولة العضو ذات العالقة في المنظمة البحرية الدولية في إطار برنامج المسؤولين المهنيين المعاونين للمنظمة البحرية الدولية.
( )3هذه الوظيفة مغطاة بمساهمة المنظمة البحرية الدولية ( 13ألف يورو سنوياً) المدفوعة من حصة المنظمة من تكاليف دعم المشاريع.
( )4زيادة سنوية بنسبة واحد في المائة في تكاليف الموظفين الدوليين في عامي  2018و.2019
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الموضوع  :1الحوكمة
األهداف االستراتيجية:
 .1تعزيز آليات الحوكمة اإلقليمية أو الوطنية  ،وتوفر الموارد وقدرات التنفيذ واالمتثال التفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،واالستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة ،واالستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية المعتمدة؛
 .2تعبئة موارد إضافية للصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط لزيادة تأثيراته؛
 .3تعزيز أوجه التآزر وأوجه التكامل والتعاون بين الشركاء والمنظمات على الصعيدين الدولي واإلقليمي الناشطين في منطقة البحر المتوسط ،والنهوض بمشاركة أصحاب المصلحة ومستوى االتصال؛
 .4إجراء تقييمات مستندة إلى المعرفة لبيئة البحر المتوسط ووضع سيناريوهات لصنع القرار المبني على علم ولصالح عمل أصحاب المصلحة؛
 .5ضمان بروز خطة عمل البحر المتوسط/اتفاقية برشلونة ودورها وإنجازاتها.
مؤشرات :2019-2018
 .1عدد التصديقات الجديدة على اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها؛
 .2مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة إلى اجتماعات خطة عمل البحر المتوسط؛
 .3حصة الموارد المالية الخارجية المعبأة للمشاركة في تمويل الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط لتنفيذ االستراتيجية متوسطة األجل؛
 .4عدد األطراف التي تقدم تقارير عن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها؛
 .5النسبة المئوية للزيادة كل سنتين في الشراكات التي تقيمها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع خطة عمل البحر المتوسط؛
 .6عدد مذكرات التفاهم/مذكرات التعاون المبرمة أو المجددة؛
 .7عدد األنشطة المشتركة مع الشركاء؛
 .8عدد البلدان التي تحدّث وتنفذ برامج رصد متكاملة مستندة إلى نهج النظام اإليكولوجي؛
 .9عدد التقارير وصحائف الوقائع والمنشورات العلمية األخرى التي تنتجها منظومة خطة عمل البحر المتوسط؛
 .10عدد خدمات  Info/MAPالمقدمة وعدد مجموعات البيانات/خدمات البيانات المتاحة من خالل منصة Info/MAP؛
 .11عدد حلقات الربط الوطنية التي ُ
طورت في إطار نظام المعلومات البيئية المشترك؛
 .12عدد عمليات تنزيل المنشورات المتاحة على المواقع اإللكترونية لمنظومة خطة عمل البحر المتوسط؛
 .13عدد منتجات االتصال التي أُصدرت؛
 .14عدد الفعاليات التي ت ُبرز منظومة خطة عمل البحر المتوسط؛
 .15عدد عمليات الوصول إلى المواقع اإللكترونية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط وعناصر خطة عمل البحر المتوسط.
االستراتيجية متوسطة
األجل .العدد

النواتج األساسية لالستراتيجية
متوسطة األجل

األنشطة المقترحة

 2019-2018المستهدفات:
 .1مصادقتان إضافيتان على األقل؛
 .2مستوى الرضا %80؛
 %30 .3على األقل من ميزانية الصندوق االستئماني للبحر األبيض المتوسط اإلجمالية؛
 22 .4طرفاً؛
 %20 .5على األقل مقارنة بالعدد الحالي؛
/
 .6إبرام أو تجديد  4مذكرات تفاهم مذكرات تعاون؛
 12 .7نشاطا ً مشتركا ً مع الشركاء؛
 21 .8بلداً؛
 15 .9تقريرا ً وصحيفة وقائع؛
 4 .10خدمات على األقل؛
 8 .11بلدان على األقل؛
 250 .12عملية تنزيل على األقل سنويا ً لكل موقع إلكتروني؛
 .13إصدار  10منتجات اتصال؛
 50 .14فعالية في منتديات أخرى و 6فعاليات خاصة بخطة عمل البحر المتوسط؛
 20 .15ألف عملية وصول على األقل سنوياً.
الرئيس :وحدة التنسيق أو العنصر

الشركاء

سُبل التنفيذ

الخطابات ،البعثات إلى البلدان المعنية ،التواصل مع األطراف الوديعة
والمتعاقدة ،السفارات في أثينا

وحدة التنسيق

إعداد وثائق عمل لما قبل الجلسة وأثناء الجلسة بأربع لغات ،ووثائق معلومات ،وتأمين
خدم ات المؤتمرات ،ومكان االنعقاد ،وصياغة البيانات الصحفية ،وتنظيم فعاليات
جانبية ،وتنفيذ ترتيبات السفر لمشارك واحد من كل طرف متعاقد وما يصل إلى 10
ممثلين من شركاء خطة عمل البحر المتوسط )المجتمع المدني(

وحدة التنسيق

البرنامج
المنسق
لمراقبة
ودراسة
التلوث في
منطقة البحر
المتوسط،
مركز
األنشطة
العناصر
جميع
اإلقليمية
التابع
لبرنامج
التدابير ذات
األولوية،
المركز
العناصر
جميع
اإلقليمي
لالستجابة
في حاالت
الطوارئ
العناصر
جميع
الناشئة عن
التلوث
البحري في
منطقة البحر
المتوسط،
مركزالتنسيق
وحدة
األنشطة
اإلقليمية
للمناطق
المتمتعة
بحماية
خاصة

المنجزات المتوقعة
2018

 :1.1دعم األطراف المتعاقدة في تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها واالستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية
.1.1.1

التصديق على اتفاقية برشلونة
وبروتوكوالتها من جانب جميع األطراف
المتعاقدة المدعومة.

.1.1.2

تقديم دعم قانوني وسياساتي ولوجستي فعال  .1تنظيم مؤتمر األطراف 21
إلى عملية صنع القرار في خطة عمل البحر
المتوسط بما في ذلك اجتماعات الهيئات
االستشارية.

1.1.3

تقوية الروابط بين المواضيع األساسية
والمشتركة وتيسير التنسيق على المستوى
الوطني عبر القطاعات ذات العالقة.

1.1.4

تحديد فرص تمويل األولويات اإلقليمية
والوطنية ،وإحاطة المانحين/الشركاء علما ً
وإشراكهم ،من خالل تنفيذ استراتيجية تعبئة
الموارد المحدثة ،ومساعدة األطراف
المتعاقدة في تعبئة الموارد.

 .1المتابعة وتشجيع التصديق مع تركيز خاص على
البروتوكوالت التي لم تدخل بعد حيز النفاذ أو التي صدق
عليها أقل من  %50من األطراف المتعاقدة.

الخبرة الداخلية ،وثائق العمل بلغتين ،وثائق المعلومات ،خدمات المؤتمر ،مكان االنعقاد،
 .2تنظيم اجتماعات المكتب الخامس والثمانين والسادس
والثمانين والسابع والثمانين فضال ً عن االجتماع عشية مؤتمر ترتيبات السفر لمندوب واحد عن كل عضو في المكتب
األطراف 21

وحدة التنسيق

 .3تنظيم اجتماع جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط
مسبوقا ً باجتماع مجموعة تنسيق نهج النظام اإليكولوجي
وبدعم من اجتماعات عناصر خطة عمل البحر
المتوسط/جهات االتصال المواضيعية

الخبرة الداخلية ،وثائق العمل بلغتين ،وثائق المعلومات ،خدمات المؤتمر ،مكان االنعقاد،
ترتيبات السفر لمندوب واحد عن كل طرف متعاقد

وحدة التنسيق

 .4تنظيم اجتماعات لجنة االمتثال.

وثائق عمل ومعلومات بلغتين ،خدمات المؤتمر ،مقر االنعقاد ،البيانات الصحفية،
ترتيبات المشاركة لما يصل إلى  14عضوا ً و/أو عضوا ً مناوبا ً في لجنة االمتثال؛
الخبرة الداخلية

 .5تنظيم االجتماع الثامن عشر للجنة البحر المتوسط للتنمية
المستدامة واالجتماعات السنوية للجنتها التوجيهية.

الخبرة الداخلية ،االستشاريون ،وثائق عمل بلغتين ،وثائق معلومات ،خدمات
المؤتمر ،الترجمة التحريرية ،الترجمة الفورية ،التقارير ،ترتيبات السفر لـ 13
مندوبا ً عن األطراف المتعاقدة وما يصل إلى  10أعضاء من شركاء خطة عمل
البحر المتوسط من المجتمع المدني

 .6زيادة استدامة عمليات خطة عمل البحر
المتوسط

الخبرة الداخلية ،اجتماعات فريق عمل عمليات خطة عمل البحر المتوسط
المستدامة

 .1تبسيط استراتيجيات خطة عمل البحر المتوسط المحدّثة
ومستهدفات نهج النظام اإليكولوجي )االستراتيجية
المتوسطية للتنمية المستدامة ،خطة عمل االستهالك واإلنتاج
المستدامين ،االستراتيجية اإلقليمية لمنع التلوث من السفن،
خطة عمل اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،خطة العمل
البحرية (RSFCCA ،في السياسات الوطنية ذات العالقة.

الخبرة الداخلية ،االستشاريون

 .2مواصلة العمل على األدوات اإلقليمية بما في ذلك
المبادئ التوجيهية الممكنة بشأن السياحة المستدامة مع
تركيز خاص على األنشطة المالحية البحرية وركوب
الزوارق للنزهة بما في ذلك الرحالت البحرية

حلقة عمل؛ أنشطة توعية؛ مطبوعات

 .1تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد بأسلوب منسق.

الخبرة الداخلية ،مائدة مستديرة

وحدة التنسيق،
البرنامج
المنسق لمراقبة
ودراسة التلوث
منطقة
في
البحر
المتوسط،
مركز األنشطة
اإلقليمية التابع
لبرنامج
التدابير ذات
األولوية
الخطة
الزرقاء،
المركز
وحدة التنسيق ،أعضاء لجنة
اإلقليمي
االمتثال
لالستجابة
في حاالت
الطوارئ
الناشئة عن
التلوث
فيلجنة البحر
أعضاء
وحدة التنسيق،
البحري
البحرللتنمية
المتوسط
منطقة
المستدامة ،الخطة
المتوسط،
الزرقاء
مركز
األنشطة
اإلقليمية
التنسيق
وحدة
لالستهالك
واإلنتاج
المستدامين،
مركز
األنشطة
اإلقليمية
التنسيق ،مركز
وحدةللمناطق
األنشطة اإلقليمية التابع
المتمتعة
لبرنامج التدابير ذات
بحماية
األولوية
خاصة،
مركز
األنشطة
اإلقليمية
للمعلومات
واالتصاالتوجميع
الخطة الزرقاء
العناصر

وحدة التنسيق

 (aتقديم ال دعم بتوجيه من وحدة التنسيق إلى األطراف المتعاقدة في جهودها لفهم التزامات
البروتوكوالت والتدابير ذات العالقة بشكل أدق لتنفيذها بغرض إيجاد الظروف المواتية
للتصديق؛
 (bالتصديق العام على تعديالت اتفاقية برشلونة؛
 (cزيادة عدد التصديقات على البروتوكوالت

 (aعقد مؤتمر األطراف  21بنجاح؛
 (bاستعراض التقدم المحرز أثناء فترة السنتين 2019-2018؛ )ج( استعراض واعتماد إعالن
مؤتمر األطراف  21وقراراته ،بما في ذلك برنامج العمل .2021-2020

€ 5.000

الصند
وق
2019
االستئ
ماني
للبحر
األبي€
5.000
ض
المتوس
ط

الموارد الخارجية
Total

إجمالي  2019-2018المضمون

إجمالي  2019-2018غير المضمون

€ 10.000

€0

€ 300.000

€ 300.000

€ 60.000

عقد اجتماعات المكتب الخامس والثمانين والسادس والثمانين والسابع والثمانين فضالً عن
اجتماع للمكتب عشية مؤتمر األطراف  21بنجاح

€ 70.000

€ 35.000

€ 105.000

€ 30.000

 (aعقد اجتماع جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط واجتماع فريق تنسيق نهج النظام
اإليكولوجي بنجاح؛
 (bالموافقة على حزمة منقحة وناضجة من مشاريع القرارات وكذلك برنامج العمل
والميزانية للفترة  21-20لتقديمها إلى مؤتمر األطراف .21

€0

€ 145.000

€ 145.000

€ 50.000

حضور جيد الجتماعات العناصر/جهات االتصال المواضيعية الستعراض عدة أمور منها
مسودة المبادئ التوجيهية ومنتجات التقييم وأوراق السياسات المقترحة لمزيد من استعراضها
بمعرفة هيئات خطة عمل البحر المتوسط ذات العالقة؛ (اجتماع مراكز التنسيق المواضيعية
للمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط والذي نُظم وعُقد على
أساس تجريبي) ؛ تبادل الدروس المستفادة مع األطراف المتعاقدة.

€0

€ 320.000

€ 320.000

 (aعقد اجتماعين للجنة االمتثال بنجاح؛
 (bاستعراض وضع تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها والتعامل مع مواقف عدم االمتثال وإحاطة
مؤتمر األطراف  21علما ً بها؛
 (cتقديم اإلرشادات لألطراف المتعاقدة حسب االقتضاء.

€ 35.000

€ 35.000

€ 70.000

€ 30.000

 (aعقد االجتماع الثامن عشر للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة بنجاح؛
 (bعقد اجتماعين للجنة التوجيهية للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة بنجاح ،أحدهما على
األقل وجها ً لوجه.

€ 25.000

€ 100.000

€ 125.000

€ 30.000

عناصر خطة عمل البحر المتوسط

 (aإنجاز المبادئ التوجيهية لعمليات خطة عمل البحر المتوسط المستدامة وتطبيقها؛
 (bتطوير صفحات الويب لعمليات خطة عمل البحر المتوسط المستدامة واالحتفاظ بها؛
 (cتفعيل فريق العمل الداخلي ألمانة خطة عمل البحر المتوسط.

€ 15.000

€0

€ 15.000

عناصر خطة عمل البحر المتوسط

 (aاستعراض خطط العمل الوطنية المعنية بالمصادر البرية ،االستراتيجيات الوطنية لإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية ،خطط العمل الوطنية المعنية بالتلوث من مصادر بحرية ،خطط
العمل الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي فيما يخص اثنين من األطراف المتعاقدة لتقييم دمج
وتعميم الوضع البيئي الجيد ،وتقييم النتائج الرئيسية وتقديم التوصيات إلى اجتماع جهات
اتصال خطة عمل البحر المتوسط في 2019؛
 (bاختبار تشغيل جهات اتصال المواضيعية وإبالغ النتائج الرئيسية إلى المكتب واجتماع
جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط في .2019

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث
في منطقة البحر المتوسط،
مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية
خاصة ،المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت
التلوث
البحر عن
عملالناشئة
الطوارئ
المتوسط
جميع عناصر خطة
األخرىفي منطقة البحر
البحري
المتوسط ،مركز األنشطة
اإلقليمية التابع لبرنامج
التدابير ذات األولوية

منظمة السياحة العالمية لألمم المتحدة ،شعبة وضع أدوات إقليمية تتضمن مبادئ توجيهية ممكنة بشأن السياحة المستدامة من خالل عملية
التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد التابعة
تشاركية تماشيا ً مع رؤية وأهداف االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة  ،2025-2016مع
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،اليونسكو،
أخذ ما يلي في االعتبار على وجه الخصوص :خطة عمل االستهالك واإلنتاج المستدامين،
االتحاد األوروبي/المفوضية األوروبية ،الوكالة وبروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،وبرنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع
الفرنسية للتنمية،
البيولوجي الساحلي والبحري في حوض األبيض المتوسط ،والخطة اإلقليمية المعنية بالقمامة
جميع العناصر
تنفيذ .استراتيجية تعبئة الموارد المحدثة بأسلوب متكامل؛
(a
البحرية
 (bتحديث صحائف المشاريع واستعراضها بمعرفة وحدة التنسيق؛
 (cاجتماعات ثنائية مع المانحين؛
 (dتنظيم مؤتمر مع المانحين؛
 (eالتقديم المنسق لمقترحات المشاريع تماشيا ً مع استراتيجية تعبئة الموارد.

تعليقات

€ 25.000

€0

€ 25.000

€ 5.000

€ 3.000

€ 8.000

€ 20.000

€0

€ 20.000

€ 20.000

€ 40.000

€ 100.000

تدل األرقام المبينة على هيئة موارد خارجية على التكاليف
اإلضافية التي تتجاوز الميزانية المعتمدة ،وسيتحملها الطرف
المتعاقد الذي يعرض استضافة االجتماعات

الميزانية لكل مكون بشكل منفصل 40 :ألف يورو
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط
 65ألف يورو مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية
خاصة
 70ألف يورو المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ
الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط
 40ألف يورو الخطة الزرقاء
 45ألف يورو مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
المستدامين
 40ألف يورو مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات
األولوية
 20ألف يورو مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت
غير مضمون :مساهمات عينية متوقعة من البلدان المستضيفة
لالجتماعات.
المبين على هيئة موارد خارجية على التكاليف
يدل الرقم
للمعلومات
المعتمدة،اإلقليمية
الميزانيةاألنشطة
مضمون مركز
 20ألف
الطرف
وسيتحملها
يورو تتجاوز
اإلضافية التي
لبحر اإليطالية(
واألرض وا
يعرض البيئة
الذي )وزارة
واالتصاالت
االجتماعات
استضافة
المتعاقد
 25ألف يورو البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في
15000*5
منطقة البحر المتوسط
يورو )المناطق المتمتعة بحماية خاصة ،المركز اإلقليمي
التكاليففي
علىالبحري
التلوث
الناشئة عن
لالستجابة
خارجية
الطوارئموارد
حاالتعلى هيئة
األرقامفيالمبينة
تدل
واإلنتاج
االستهالك
الميزانيةالزرقاء،
تتجاوز ،الخطة
التيالمتوسط
البحر
منطقة
الطرف
وسيتحملها
المعتمدة،
اإلضافية
ذات األولوية(
يعرضالتدابير
الذيبرنامج
المستدامان،
االجتماعات
استضافة
المتعاقد

مشروع  BleuTourMedاألفقي )مشروع إنتريغ(
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 .2إعداد الصيغة النهائية لستة مشاريع منبثقة في إطار
برنامج البحر المتوسط :تعزيز األمن البيئي.

الخبرة الداخلية ،االستشاريون ،االجتماعات اإلقليمية الستعراض وثائق المشاريع

وحدة التنسيق

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في  (aإعداد الصيغة النهائية وتقديم وثيقة مشروع لكل مشروع منبثق في إطار برنامج
منطقة البحر المتوسط ،مركز األنشطة اإلقليمية البحر المتوسط؛
التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية ،مركز  (bالوثائق القانونية لتأييد تنفيذ كل مشروع منبثق يتم إعداد صيغته النهائية والتوقيع
األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية عليه.
خاصة ،الخطة
الزرقاء ،مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة

€0

€0

€0

€ 1.000.000

برنامج البحر المتوسط
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االستراتيجية متوسطة
األجل .العدد

النواتج األساسية لالستراتيجية
متوسطة األجل

األنشطة المقترحة

سُبل التنفيذ

الرئيس :وحدة التنسيق أو العنصر

الشركاء

المنجزات المتوقعة

وحدة التنسيق

جميع العناصر

مشروع نهج النظام اإليكولوجي الثاني للبحر األبيض المتوسط الممول من االتحاد األوروبي،
القمامة البحرية في البحر المتوسط ،مشاريع نظام المعلومات البيئية المشترك؛ مرفق البيئة
العالمية األدرياتي بشأن نهج النظام اإليكولوجي في البحر األدرياتي من خالل تخطيط الحيز
البحري؛ مشروعا  SIMWestMEDو Supremeالمموالن من االتحاد األوروبي ،تنفيذ التعاون
الثنائي مع إيطاليا بكفاءة تماشيا ً مع االستراتيجية متوسطة األجل وبرنامج عمل خطة عمل البحر
المتوسط.

اإلجمالي

إجمالي  2019-2018المضمون

€0

€ 1.200.000

€ 200.000

€ 943.000

€ 1.143.000

€ 2.260.000

عقد لجنة االمتثال جلسات استماع غير رسمية حسب الحاجة.

€ 10.000

€ 10.000

€ 20.000

)أ( وثيقة إبالغ إيضاحية لتيسير عملية اإلبالغ الوطنية؛
)ب( وثيقة من "نوع األسئلة الشائعة" تتناول أهم الصعوبات/التحديات في اإلبالغ

€ 5.000

€ 5.000

€ 10.000

 (aالمبادئ التوجيهية للتقييم األولي لالمتثال؛
 (bتحليل موضوعي للتقارير الوطنية عن تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها .تقييم التقدم
المحرز في التنفيذ ،تسليط الضوء على القضايا العامة والمعينة التي على المحك وإحاطة جهات
اتصال خطة عمل البحر المتوسط والعناصر ذات العالقة علما ً بها.

€ 10.000

€0

€ 10.000

€ 25.000

€ 15.000

€ 40.000

وحدة التنسيق

جميع العناصر ،شركاء خطة عمل البحر
المتوسط ،األطراف المتعاقدة

 (aإشراك المجتمع المدني بدرجة أكبر في وضع السياسات وتنفيذها ،وفقا ً لقرارات مؤتمر
األطراف ذات العالقة؛
 (bإضافة شركاء جدد إلى قائمة شركاء خطة عمل البحر المتوسط.

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

وحدة التنسيق

جميع العناصر

(aالتحديد األدق لمجاالت الدور القيادي لخطة عمل البحر المتوسط )مثالً :إدارة التنمية
ا لمستدامة ،أهداف التنمية المستدامة ،برنامج التقييم والرصد المتكاملين ،القمامة البحرية،
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،حوكمة المحيطات(؛
 (bتحديث اتفاقيات التعاون مع شريكين اثنين على األقل.

€ 10.000

€0

€ 10.000

€0

€0

€0

€ 10.000

€0

€ 10.000

€ 70.000

€0

€0

€0

€ 10.000

€ 10.000

€0

€ 10.000

€ 10.000

€ 23.000

€ 13.000

€ 36.000

فيما يخص النقطة )ج( استهداف اإلدارات البحرية ذات
العالقة وكذلك إيجاد أوجه تآزر مع التطورات الدولية وإبراز
"توحيد أداء األمم المتحدة" )برنامج األمم المتحدة
للبيئة/المنظمة البحرية الدولية(

€ 70.000

€ 3.000

€ 73.000

زيادة الميزانية لضمان مشاركة  3بلدان ،تمويل خارجي
متوقع من أطراف متعاقدة متطوعة.

2018
 .3ضمان التنفيذ محكم التوقيت واستعراض التقدم
المحرز في مشاريع خطة عمل البحر المتوسط

الخبرة الداخلية ،االستشاريون

الصند
وق
2019
االستئ
ماني
€0
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

الموارد الخارجية

إجمالي 1.1

€0

إجمالي  2019-2018غير المضمون

تعليقات
يمثل هذا مخصصات الميزانية الخارجية كل على حدة
المخططة للفترة 2019-2018

€ 300.000

 :1.2دعم األطراف المتعاقدة في االمتثال التفاقية برشلونة وبروتوكوالتها واالستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية
1.2.1

آليات االمتثال تعمل بفعالية ،ويتم تقديم
المشورة الفنية والقانونية لألطراف
المتعاقدة ،بما في ذلك المساعدة الفنية
للنهوض بتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها
متضمنا ً ذلك اإلبالغ

 .1تقديم المساعدة الفنية واإلرشاد لألطراف المتعاقدة في
تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها.

الخبرة الداخلية ،المبادئ التوجيهية ،مكتب المساعدة على اإلنترنت،
التنسيق الداخلي

 .2تقديم المشورة لألطراف المتعاقدة لتيسير عملية
اإلبالغ الوطني عن التنفيذ.

الخبرة القانونية والفنية الداخلية

وحدة التنسيق

 .3تقييم وضع تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها من
خالل التقارير المقدمة من األطراف المتعاقدة عن الفترة
 2017-2016لتقديمها إلى لجنة االمتثال ومؤتمر األطراف
.21

الخبرة القانونية والفنية الداخلية

وحدة التنسيق

وحدة التنسيق ،مركز
األنشطة اإلقليمية للمعلومات
واالتصاالت

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث
في منطقة البحر المتوسط،
المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ الناشئة
عن التلوث البحري في
منطقة البحر المتوسط،
مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية
خاصة ،مركز األنشطة
اإلقليمية التابع لبرنامج
التدابير ذات األولوية

إجمالي 1.2

 :1.3تعزيز المشاركة واالنخراط وأوجه التآزر وأوجه التكامل بين المؤسسات العالمية واإلقليمية
أنشطة التعاون اإلقليمي التي تشجع الحوار  .1تشجيع المنظمات غير الحكومية لكي تصبح شركاء
1.3.1
والمشاركة النشطة من جانب المنظمات
لخطة عمل البحر المتوسط وتيسير مساهمتها في أهداف
العالمية واإلقليمية والشركاء ،بما في ذلك ما خطة عمل البحر المتوسط بما في ذلك مناقشات المائدة
المستديرة بالترادف مع االجتماعات األخرى.
يتعلق ببرنامج العمل االستراتيجي لحفظ
التنوع البيولوجي الساحلي والبحري في
حوض األبيض المتوسط ،القمامة البحرية،
 .2تنظيم اجتماعات مع الوكاالت الشريكة لخطة عمل البحر الخبرة الداخلية ،االستشاريون ،إعداد الوثائق ،االجتماعات المتعاقبة أو المنفصلة
االستهالك واإلنتاج المستدامان ،اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية ،تخطيط الحيز المتوسط وبرنامج البحار اإلقليمية الستعراض التقدم وتعظيم
البحري وتغير المناخ )مثالً :مؤتمر إقليمي ،أوجه التآزر في تنفيذ اتفاقيات التعاون ذات الصلة.
اجتماعات المانحين(.
الخبرة الداخلية ،المشاورات على اإلنترنت فيما يخص وثائق السياسات ،مساندة
المشاركة في اجتماعات خطة عمل البحر المتوسط

 .3المشاركة مع الرئيسين المشتركين في تنظيم االجتماعات تنظيم االجتماع ،إعداد وثائق العمل والمعلومات ،السفر ،خدمات المؤتمرات،
السنوية للمجموعتين الفرعيتين للمراجعة والرصد ولبناء
القدرات لمبادرة آفاق  2020التابعة لالتحاد من أجل
المتوسط.

البرنامج المنسق لمراقبة
ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط

وحدة التنسيق ،األمانة العامة لالتحاد من أجل  (aالنجاح في عقد االجتماعات السنوية للمجموعتين الفرعيتين للمراجعة والرصد ولبناء
المتوسط ،المجموعتان الفرعيتان لمبادرة
القدرات التابعتين لمبادرة آفاق  2020التابعة لالتحاد من أجل المتوسط؛
آفاق  2020واللجنة التوجيهية ،الوكالة
 (bتعزيز التعاون مع الوكالة األوروبية للبيئة ،المصرف األوروبي لالستثمار واالتحاد من أجل
األوروبية للبيئةPPRG ،
المتوسط في إطار مبادرة آفاق 2020؛
 (cمتابعة برنامج عمل عناصر مبادرة آفاق  2020الثالثة بشكل مستمر ،وتعزيز أوجه التآزر
بينها وبين أنشطة برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط  -البرنامج المنسق
لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر المتوسط ،وتطوير أنشطة مشتركة وتنفيذها حسب
االقتضاء.

 .4التنسيق مع الشركاء األساسيين في مساندة تنفيذ اإلقليمية
بشأن القمامة البحرية ،وتعزيز وتوسيع منصة التعاون
اإلقليمي بشأن القمامة البحرية في البحر المتوسط المنشأة في
سبتمبر/أيلول 2016؛ وتعزيز التعاون مع برنامج البحار
اإلقليمية األوروبي بشأن القمامة البحرية والقضايا األخرى
مثار االهتمام المشترك.

األنشطة المشتركة ،االجتماعات اإلقليمية ،تبادل المعلومات ،اتفاق تمويل صغير
الحجم ،االستشاريون،

البرنامج المنسق لمراقبة
ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط

وحدة التنسيق ،المركز اإلقليمي لالستجابة في
حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في
منطقة البحر المتوسط ،مركز األنشطة اإلقليمية
لالستهالك واإلنتاج المستدامين ،مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة،
شركاء منصة التعاون ،مبادرة آفاق 2020
التابعة لالتحاد من أجل المتوسط ،برامج
البحار اإلقليمية ،واالتفاقيات

 .5مواصلة تطوير وصيانة/تحديث المركز اإلقليمي للقمامة
البحرية في البحر المتوسط بمدخالت من جميع الشركاء في
منصة التعاون ولجنة االمتثال.

األنشطة المشتركة ،االجتماعات اإلقليمية ،تبادل المعلومات ،اتفاق تمويل صغير
الحجم ،االستشاريون،

البرنامج المنسق لمراقبة
ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط

خطة العمل العالمية ،مركز األنشطة اإلقليمية تصميم المركز اإلقليمي وتشغيله ،وتحميل أفضل الممارسات وقائمة بالخبراء ،وإقامة
للمعلومات واالتصاالت ،الخطة الزرقاء ،مركز عالقات مع الشراكة العالمية لمعالجة مشكلة القمامة البحرية ،وإقامة عالقات مع حملة البحر
األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
النظيف وائتالف البالستيك
المستدامين

 .6التنسيق مع اتفاقيات بازل واستكهولم وميناماتا
وبروتوكول لندن إللقاء النفايات لتعظيم أوجه التآزر في
مساندة تنفيذ أحكام اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها.

الخبرة الداخلية ،تبادل المعلومات،

1.3.2

المشاركة في المبادرات والحوارات
الدولية القائمة أو الجديدة )مثالً :المناطق
الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية،
المناطق البحرية المحمية ،البحري ،التنمية
المستدامة( لتسليط الضوء على
الخصوصيات اإلقليمية المتوسطية وزيادة
أوجه التآزر.

ترويج اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها واالستراتيجية
المتوسطية للتنمية المستدامة  2025-2016مع تركيز
خاص على مكافحة التلوث ومنعه وعلى التنوع البيولوجي
واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

ورقة موقف ،فعاليات جانبية ،مواد اتصال ،خبرة داخلية ،المشاركة في
االجتماعات ،أوراق موقف ،مساهمة رسمية

1.3.3

إطالق عملية تنفيذ االستراتيجية
المتوسطية للتنمية المستدامة من خالل
إجراءات معنية بالبروز وبناء القدرات
وإعداد مبادئ توجيهية لدعم البلدان في
تكييف االستراتيجية مع سياقاتها الوطنية.

تعزيز واستدامة آلية استعراضات النظراء المبسطة

االستشاريون؛ االجتماعات ،حلقة عمل ،منصة ويب

البرنامج المنسق لمراقبة
ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط ،مركز
األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين
وحدة التنسيق ،البرنامج المنسق
لمراقبة ودراسة التلوث في
منطقة البحر المتوسط،
المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ الناشئة
عن التلوث البحري في
منطقة البحر المتوسط،
مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية
خاصة ،مركز األنشطة
اإلقليمية التابع لبرنامج
التدابير ذات األولوية

الخطة الزرقاء

اتفاقيات بازل واستكهولم وروتردام ،اتفاقية
ميناماتا ،اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية،
بروتوكول لندن المعني باإللقاء ،لجنة األمم
المتحدة االقتصادية ألوروبا اإلقليمية

 (aعقد االجتماعين الثالث والرابع لمنصة التعاون اإلقليمي بشأن القمامة البحرية في البحر
المتوسط مع أكثر من  20منظمة إقليمية وإعداد خطط عمل مشتركة سنوية والموافقة عليها
وتنفيذها تماشيا ً مع اختصاصاتها؛
 (bتيسير تبادل أفضل الممارسات ،وإعداد قائمة بالخبراء ،وزيادة وعي الجمهور وصناع
القرار؛
 (cتحديد المبادئ التوجيهية وأدوات بناء القدرات والمنهجيات العالمية القائمة ذات العالقة وتنفيذ
األنشطة المشتركة حسب االقتضاء.

تحديد األنشطة المشتركة بشأن الملوثات العضوية الثابتة ،الزئبق والقمامة البحرية ،تحقيق
أوجه التآزر ذات الصلة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة؛

عناصر خطة عمل البحر المتوسط ،المنظمة  (aترويج دور وبروز اتفاقية برشلونة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط
البحرية الدولية ،بروتوكول لندن المعني
في المحافل الدولية وإقامة شراكات جديدة؛
باإللقاء ،االتفاقية المعنية بحفظ التنوع
 (bتقديم المساهمة في جمعية األمم المتحدة للبيئة  ،3برنامج البحار اإلقليمية التابع لبرنامج األمم
البيولوجي ،اتفاقيات بازل واستكهولم
المتحدة للبيئة؛
األوروبي
وروتردام ،استراتيجية االتحاد
 (cتقديم تقرير عن التقدم المحرز حول أنشطة المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
لمنطقة البحر األدرياتي والبحر األيوني ،توجيه الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط في كل جلسة للمنظمة
االتحاد األوروبي المتعلق بإطار االستراتيجية البحرية الدولية/لجنة حماية البيئة البحرية وفي الجلسات ذات العالقة للجنة التعاون الفني
البحرية ،السياسة البحرية المتكاملة لالتحاد للمنظمة البحرية الدولية؛
األوروبي ،مبادرة األدرياتي واأليوني
 (dتبادل المعلومات حول عمل خطة عمل البحر المتوسط في تنفيذ بروتوكول اإللقاء مع
الهيئات المسؤولة عن إدارة تنفيذ بروتوكول لندن المعني باإللقاء ،واالتفاقية المعنية بحفظ
التنوع البيولوجي ،واتفاقيات بازل واستكهولم وروتردام ،واجتماعات حفظ التنوع
البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية؛
 (eتنفيذ برنامج العمل المشترك مع االتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات في البحر األسود والبحر
المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط األطلسي ) (2018-2019بخصوص خطة عمل
الحوتيات المحدّثة؛
 (fالمشاركة في فريق عمل االتحاد األوروبي المعني بتخطيط الحيز البحري وفريق عمل
االتحاد األوروبي المشترك المعني باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتخطيط الحيز
وحدة التنسيق ،الجميع ،العناصر،
(aتوسيع عملية استعراض النظراء إلى  3أطراف متعاقدة أخرى؛
البحري؛ استراتيجية االتحاد األوروبي لمنطقة البحر األدرياتي والبحر األيوني
أعضاء لجنة البحر
الكليةتحديث
الويب؛ )ج(
 (bتحديث
منهجية العالقة؛
األخرى ذات
منصةاإلقليمية
واالستراتيجيات
المتوسط للتنمية
النظراء
استعراضات
المبسطةالبحرية لشمال شرق المحيط األطلسي ولجنة حماية البيئة
حماية البيئة
اتفاقية
آليةالتعاون مع
(g
المستدامة
استعراضات النظراء المبسطة واالستعراضات
آلية
عملية
بين
ربط
صالت
تعزيز
(
د
)
البحرية في منطقة بحر البلطيق وبحر باثينيان.
الوطنية الطوعية لمنتدى السياسات الرفيع المستوى.

€ 10.000

€0

€ 10.000

تمويل خارجي من مشروع مكافحة القمامة البحرية الممول من
االتحاد األوروبي وبرنامج العمل العالمي/برنامج األمم المتحدة
للبيئة( )€ 20.000واتفاق التعاون الثنائي مع إملس إيطاليا
()€ 50.000

€ 10.000

تمويل خارجي من مشروع مكافحة القمامة البحرية الممول من
االتحاد األوروبي وبرنامج العمل العالمي/برنامج األمم المتحدة
للبيئة

تمويل خارجي من منحة إعداد مشروع من برنامج البحر المتوسط

UNEP(DEPI)/MAP IG.23/23
Page 688
االستراتيجية متوسطة
األجل .العدد

النواتج األساسية لالستراتيجية
متوسطة األجل

سُبل التنفيذ

األنشطة المقترحة

الرئيس :وحدة التنسيق أو العنصر

الشركاء

€ 128.000

الصند
وق
2019
االستئ
ماني
لبحر€
26.000
ل
األبي
ض
المتوس
ط

المنجزات المتوقعة

€ 154.000

 (aوضع جدول المحتويات المفصل )(2018؛
 (bتقديم المسودة األولى لتقرير حالة البيئة والتنمية للتشاور )بداية (2019؛
 (cتقديم تقرير حالة البيئة والتنمية إلى مؤتمر األطراف 21؛ نشر تقرير حالة البيئة
والتنمية وتعميمه )نهاية .(2019

€ 70.000

€ 15.000

€ 85.000

تقديم فصول مواضيعية حول االنبعاثات والنفايات الصناعية في حينها من خالل عملية تشاورية
مع األطراف المتعاقدة والمجموعة الفرعية للمراجعة والرصد لمبادرة آفاق 2020؛

€ 10.000

€0

€ 10.000

€ 50.000

 (aوضع جدول المحتويات المفصل )(2018؛
 (bوضع سيناريو لالتجاهات المشتركة يكون بمنزلة أساس لوضع سيناريوهات
أخرى )(2018؛
 (cاالشتراك في وضع سيناريوهات بديلة/مواضيعية )(2018-2019؛
 (dاالشتراك في صياغة توصيات لصانعي القرار ).(2019
 (eاعداد تقرير أنشطة الفترة  2019-2018لمزيد من الدراسة والتوجيه لمؤتمر األطراف .21

€ 35.000

€ 8.000

€ 43.000

€ 10.000

€0

€0

€0

€ 10.800

€ 3.000

€ 13.800

)أ( تحديث صحائف الوقائع اإلرشادية للمؤشرات المشتركة لبرنامج التقييم والرصد
المتكاملين وإعداد صحائف الوقائع اإلرشادية الخاصة بالمؤشرات المقترحة
 (bتطوير منصة ضمان اتساق الجودة وتنفيذها لدعم الرصد
 (cتقديم مساندة منهجية منسقة لتوسيع النطاق الجغرافي لتنفيذ برنامج التقييم
والرصد المتكاملين إلى المناطق البحرية
 (dتحديث بروتوكوالت الرصد بأسلوب متكامل فيما يخص مختلف جوانب تنفيذ برنامج التقييم
والرصد المتكاملين
 (eاتباع نهج منسق لمساندة وتنظيم اجتماعات مجموعة المراسلة حول الرصد في البحر
المتوسط.

€ 10.000

€0

€ 10.000

اإلبالغ )وثيقة معلومات( عن محركات ومخاطر البيئة وتغير المناخ على المستوى اإلقليمي
ودون اإلقليمي ،بما في ذلك االستجابات على صعيد السياسات.

2018

إجمالي 1.3

الموارد الخارجية
اإلجمالي

إجمالي  2019-2018المضمون
€90.000

إجمالي  2019-2018غير المضمون

تعليقات

€ 10.000

 :1.4تعزيز المعرفة وفهم حالة لبحر األبيض المتوسط وسواحله من خالل التقييمات اإللزامية التخاذ قرارات مبنية على علم
1.4.1

تقييمات دورية استنادا ً إلى نهج "القوة
المحركة – الضغط – الحالة – التأثير –
االستجابة" واألعمال المنشورة التي تتناول
جملة أمور منها وضع الجودة البحرية والبيئة
الساحلية،
التفاعل بين البيئة والتنمية وكذلك
السيناريوهات والتحليل اإلنمائي المرتقب
على المدى البعيد.
تتضمن هذه التقييمات مواطن الضعف
المرتبطة بتغير المناخ والمخاطر المترتبة
على المنطقة البحرية والساحلية في تحليلها،
فضال عن فجوات المعرفة فيما يخص
التلوث البحري وخدمات النظام
اإليكولوجي والتدهور الساحلي واآلثار
التراكمية وآثار االستهالك واإلنتاج.

1.4.2

رصد تنفيذ االستراتيجية المتوسطية للتنمية  .1تحسين العمل على مؤشرات لوحة متابعة
المستدامة كما ينبغي وتقييمه كما ينبغي على االستدامة في البحر المتوسط وفقا للقرار IG.23/4
أساس دوري من خالل مجموعة المؤشرات
المتفق عليها بما يتماشى مع أهداف التنمية
المستدامة ولوحة متابعة االستدامة.

1.4.3

تنسيق تنفيذ برنامج التقييم والرصد
المتكاملين المستند إلى نهج النظام
اإليكولوجي ،بما في ذلك صحائف وقائع
المؤشرات المشتركة للوضع البيئي الجيد،
ومدعومة بمركز معلومات للبيانات يتم
دمجه في منصة .Info/MAP

1.4.4

تعزيز الصلة بين العلم ووضع السياسات من  .1تنفيذ واستدامة وتعزيز آلية مساعدة اتفاقية برشلونة
خالل تحسين التعاون مع المؤسسات العلمية مع المؤسسات العلمية.
العالمية واإلقليمية ،ومنصات تبادل المعرفة،
والحوارات ،وتبادل أفضل الممارسات،
والمنشورات.

 .1تنظيم إعداد تقرير حالة البيئة والتنمية لعام 2019

الخبرة الداخلية؛ االستشاريون؛ اجتماعات العمل.

الخطة الزرقاء ،وحدة
التنسيق ،عناصر
خطة عمل البحر
المتوسط

 .2إعداد التقرير الثاني حول تنفيذ مبادرة آفاق 2020
من أجل بحر متوسط سليم باالشتراك مع الوكالة
األوروبية للبيئة.

الخبرة الداخلية؛ االستشاريون؛ اجتماعات العمل.

 .3وضع وتنفيذ المجموعة األولى من األنشطة المدرجة في
خارطة الطريق المتوسطية لعام  2050البحر المتوسطوفقا
للقرار.IG.23/4

الخبرة الداخلية؛ االستشاريون؛ اجتماعات العمل.

البرنامج المنسق لمراقبة
ودراسة التلوث في
منطقة البحر
المتوسط ،الخطة
الزرقاء ،مركز
الزرقاء
الخطة
اإلقليمية
األنشطة
للمعلومات
واالتصاالت

 .4وضع خطة عمل/خارطة طريق لعالج فجوات المعرفة
الرئيسية التي حُددت أثناء تقرير وضع الجودة لسنة 2017
فيما يخص كافة المؤشرات المشتركة لبرنامج التقييم والرصد
المتكاملين.

الخبرة الداخلية ،االستشاريون ،اجتماعات مجموعة المراسلة حول الرصد في البحر
المتوسط و/أو المشاورات على اإلنترنت.

 .1مساندة التنفيذ المنسق لبرنامج التقييم والرصد المتكاملين
على مستوى إقليمي ودون إقليمي ووطني )انظر النواتج
المعينة في إطار الموضوع  2و 3و(5

الخبرة الداخلية؛ االستشاريون.

الخبرة الداخلية والتنسيق.

وكالة البيئة والتحكم في الطاقة ،الوكالة
الفرنسية للتنمية ،المركز الدولي للدراسات
الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر المتوسط،
مركز التكامل المتوسطي/البنك الدولي،
الوكالة األوروبية للبيئة ،الفاو ،الوكالة
األوروبية للبيئة
األلمانيةالوكالة
االتحاد الدولي
للتعاون الدولي،
لحماية الطبيعة ،مافا،
مشروع  ،MedSeatiesشبكة المناطق
المحمية في منطقة البحر المتوسط ،المرصد
المتوسطي للطاقة ،معهد تور دو فاالت،
األطراف المتعاقدة ،معهد االستشراف
اليونسكو
االقتصادي للمتوسط ،المركز الدولي للدراسات
الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر المتوسط،
المرصد المتوسطي للطاقة ،االتحاد الدولي
لحماية الطبيعة،
معهد تور دو فاالت ،الشراكة
العالمية للمياه  -منطقة البحر
المتوسط ،مركز التكامل
المتوسطي/البنك الدولي ،جهات
أخرى تحدَّد الحقا ً

تحديد إجراءات لسد فجوات المعرفة للنظر فيها بمعرفة اجتماعات مجموعة
مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
البرنامج المنسق لمراقبة
ودراسة التلوث في منطقة بحماية خاصة ،والمركز اإلقليمي لالستجابة في المراسلة حول الرصد في البحر المتوسط ،وجهات اتصال العناصر/المواضيعية
في
البحري
التلوث
عن
الناشئة
الطوارئ
حاالت
البحر المتوسط/وحدة
ومجموعة تنسيق نهج النظام اإليكولوجي
منطقة البحر المتوسط ،ومركز األنشطة
التنسيق
اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية،
والخطة
الخطة الزرقاء/وحدة التنسيق ومركز الوكالة األوروبية للبيئة،
الشبكة العالمية للبصمة  (aملء مؤشرات لوحة المتابعة وتحديثها إلظهار االتجاهات؛
المتحدة،
اإلحصاءات
الزرقاء شعبة
األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج البيئية،
األممالرصد
المراسلةفيحول
ومجموعة
في  (bوضع/تحسين مجموعة أساسية من المؤشرات لرصد تنفيذ االستراتيجية المتوسطية
لحماية الطبيعة
االتحاد الدولي البحر
المستدامين( ،اللجنة التوجيهية للجنة
المتوسط-مركز التعاون للتنمية المستدامة؛ بالتآزر مع العمل الجاري بشأن أهداف التنمية المستدامة على
المتوسطي ،المرصد المتوسطي للطاقة،
البحراألبيض المتوسط للتنمية
الصعيد العالمي
ً
المستدامة).
ا
الحق
َّدون
د
يح
آخرون،
 (cصحائف الوقائع ذات العالقة وتحديث لوحة متابعة االستدامة المتوسطية

وحدة التنسيق/البرنامج
المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر
المتوسط

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة،
المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ
الناشئة عن التلوث البحري
في منطقة البحر المتوسط،
الخطة الزرقاء ،مجموعة
المراسلة حول الرصد في
البحر المتوسط

االستشاريون؛ المنشورات ،إشراك أصحاب المصلحة ،الحوار مع جهات االتصال
الوطنية وأعضاء لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة.
عمليات التشاور؛ االتصال؛ التشبيك؛ بناء القدرات

الخطة الزرقاء

 .2تشجيع مشاركة المؤسسات العلمية والفنية اإلقليمية في
أنشطة البحوث والتطوير وتيسير نقل التكنولوجيا.

الخبرة الداخلية ،السفر

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت المنظمة البحرية الدولية ،لجنة حماية البيئة
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري البحرية في منطقة بحر البلطيق ،اتفاقية
في منطقة البحر المتوسط
بون ،المركز األورومتوسطي للمناخ،

 .3تطوير قاعدة بيانات بالمجتمع العلمي )المؤسسات،
العلماء ،الباحثون( في مجاالت اتفاقية برشلونة
وبروتوكوالتها.

الخبرة الداخلية ،االستشاريون

وحدة التنسيق

 .4تبسيط التشبيك والتركيز على بناء المجتمعات
وتقوية االتصال استنادا ً إلى أنشطة الرسملة

االستشاريون؛ حلقات العمل؛ المنشورات

الخطة الزرقاء

 .5تغذية مركز القمامة البحرية بالمعلومات المحدثة
بالتعاون مع الشراكة العالمية لمعالجة مشكلة القمامة البحرية
ومنصة التعاون اإلقليمي بشأن القمامة البحرية في البحر
المتوسط.

الخبرة الداخلية

البرنامج المنسق لمراقبة
ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط

االتحاد من أجل المتوسط ،شبكة الخبراء
المتوسطيين في تغير المناخ والبيئة ،جامعة
إيكس-مرسيليا ،اللجنة الدولية لالستكشاف
العلمي للبحر األبيض المتوسط ،مؤسسة سواحل
المتوسط ،مشروع تقلّبية المناخ وإمكانية التنبؤ
به في البحر المتوسط ،معهد البحوث من أجل
التنمية ،وكالة البيئة والتحكم في الطاقة ،موناكو

€ 100.000

€0

€ 20.000

مساهمة عينية من الشركاء تقدر تقريبا ً بمبلغ  100ألف
متضمنة مساهمة مركز التكامل المتوسطي/البنك الدولي النقدية
)تحدَّد الحقا ً(  35ألف
تغطي هذه الميزانية جوانب التنسيق .سيتم إنجاز العمل
الموضوعي في إطار الناتج
 .3.4التمويل الخارجي من مشروع نظام المعلومات البيئية
المشترك الثاني الممول من االتحاد األوروبي/الوكالة األوروبية
للبيئة.
متوقع من مشروع برنامج البحر المتوسط لصندوق البيئة
العالمية  170ألف ،مساهمة عينية طوعية من األطراف
المتعاقدة؛ مساهمة عينية من الشركاء )صوغ فصول/فصول
فرعية ،إلخ(.
ستتم مواصلة النشاط وضع صورته النهائية في 2021 -2020
)بميزانية إضافية  .(2021-2020ستتمخض فترة 2019-2018
عن فصل حول االتجاهات العامة والترابط بين الماء والطاقة
والغذاء والنظام اإليكولوجي وسيناريو واحد آخر سيحدد الحقا ً(.

سيتواصل النشاط في  2021-2020حتى  ،2025يمكن تمديده إلى
مجموعات مؤشرات أخرى )أي مؤشرات خطة عمل االستهالك
واإلنتاج المستدامين بميزانية إضافية( .مشروع نظام المعلومات
البيئية المشترك

وصف األنشطة المواضيعية ذات العالقة لكل مجموعة ضمن كل
موضوع معين )التلوث والتنوع البيولوجي والتفاعل بين البر
والبحر(.

€ 15.000

€ 3.000

€ 18.000

€ 30.000

€ 60.000

االتحاد من أجل المتوسط ،جامعة إيكس-مرسيليا ،معهد
البحوث من أجل التنمية ،وكالة البيئة والتحكم في الطاقة،
موناكو
إعداد تقرير تقييمي )باإلضافة إلى وثيقة سياسات
 ملخص لصانعي القرار( عن محركات ومخاطر البيئة وتغيرالمناخ على المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي ،بما في ذلك
أفضل الممارسات واالستجابات على صعيد السياسات.

نشر المعلومات عن أنشطة وبرامج البحوث والتطوير ،بما في ذلك تبادل البيانات والمشاريع،
بالتعاون مع االتفاقيات اإلقليمية األخرى؛

€0

€0

€0

€0

€0

والهدف المعين  18من االستراتيجية اإلقليمية )(2016-2021
والمادة .7.1و من بروتوكول المنع والطوارئ لسنة 2002

تنظيم فعاليات متخصصة حول تقييم المخاطر

€0

€0

€0

€ 30.000

€0

والهدف المعين  18من االستراتيجية اإلقليمية )(2016-2021
والمادة .7.1و من بروتوكول المنع والطوارئ لسنة 2002

مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت االحتفاظ بقاعدة بيانات أصحاب المصلحة وتحديثها
والعناصر األخرى

€ 10.000

€0

€ 10.000

مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير  (aتحديث قاعدة بيانات بالمجتمع العلمي واالحتفاظ بها ،وتحديث خرائط
ذات األولوية ،مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق أصحاب المصلحة؛
المتمتعة بحماية خاصة المركز المواضيعي
 (bوثيقة سياسات بشأن بناء المجتمع) .ج( مساعدة أصحاب المصلحة ذوي العالقة في البحر
األوروبي  -جامعة مالقة ،منطقة حاضرة
المتوسط ،مع ضمان أوجه التآزر بين هذا المجتمع ،وزيادة بروز وآثار مشاريعه نحو الغايات
برشلونة )) ،MedCitiesمؤتمر المناطق
االستراتيجية التي تم تحديدها) .د( العمل كصلة ربط بين العلوم والسياسات لتعزيز تبادل
الخبرات والمعارف وبالتالي التأثير على تغيير في السلوكيات والسياسات في البحر المتوسط.
الحافة بالبحار في أوروبا ،اتحاد الجامعات
المتوسطية ،المركز البيئي اإلقليمي ألوروبا
الوسطى والشرقية،

€ 20.000

€ 5.000

€ 25.000

€0

€0

€0

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
 (aتبادل أفضل الممارسات بشأن القمامة البحرية؛
المستدامين ،المركز اإلقليمي  (bإعداد قائمة بالخبراء؛
 (cزيادة الوعي بإجراءات مكافحة القمامة البحرية في المنطقة وعلى مستوى عالمي.
لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث
البحري في منطقة البحر
المتوسط ،منصة التعاون
بشأن القمامة البحرية

€ 10.000

€ 100.000

برنامج البحر المتوسط التابع لالتحاد األوروبي 2020-2014
)الصندوق األوروبي للتنمية اإلقليمية( –
مشروع مبادرة  PANACeAاألفقي ،برنامج البحر المتوسط
التابع لالتحاد األوروبي ) 2020-2014الصندوق األوروبي
للتنمية اإلقليمية( – ومشروع InnoBlueGrowth

UNEP(DEPI)/MAP IG.23/23
Page 689
االستراتيجية متوسطة
األجل .العدد

النواتج األساسية لالستراتيجية
متوسطة األجل

سُبل التنفيذ

األنشطة المقترحة

الرئيس :وحدة التنسيق أو العنصر

الشركاء

البرنامج المنسق لمراقبة
ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط

وحدة التنسيق ،الخطة الزرقاء ،عناصر
خطة عمل البحر المتوسط ،الوكالة
األوروبية للبيئة ،المشاريع القائمة

الخبرة الداخلية ،االتصال

البرنامج المنسق لمراقبة
ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط/مركز
األنشطة اإلقليمية للمعلومات
واالتصاالت

خطة العمل العالمية ،األطراف المتعاقدة

 (aنشر المعلومات المتاحة عن التدريب والدورات اإللكترونية المعنية بالتلوث والقمامة
البحرية بين جهات االتصال ) أي إعداد الدورة اإللكترونية المعنية بالقمامة البحرية واإلدارة
المستندة إلى النظام اإليكولوجي على مستوى عالمي بمعرفة برنامج األمم المتحدة للبيئة
والشراكة العالمية لمعالجة مشكلة القمامة البحرية( وإعداد برنامج مرصد القمامة البحرية
بمعرفة الوكالة األوروبية للبيئة؛
 (bتعزيز قدرات أصحاب المصلحة الوطنيين واإلقليميين؛

1.4.5

الخبرة الداخلية

مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير ذات
األولوية

عناصر خطة عمل البحر المتوسط،
المؤسسات األكاديمية

)ج( إعداد اتفاقيات وتوقيعها مع المؤسسات األكاديمية ذات الصلة الشتمال ) MedOpenدورة
تدريبية افتراضية( في المنهاج األكاديمي.

€ 10.000

الخبرة الداخلية

مركز األنشطة اإلقليمية
للمعلومات واالتصاالت؛
مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير ذات
األولوية

عناصر خطة عمل البحر المتوسط،
المؤسسات األكاديمية

 (dمنصة التعلم اإللكتروني متاحة لدعم دورة التعلم اإللكتروني؛
 (eإعداد اتفاقيات وتوقيعها مع المؤسسات األكاديمية ذات الصلة الشتمال ) MedOpenدورة
تدريبية افتراضية( في المنهاج األكاديمي.

مواصلة إحداث/توسيع األنشطة التعليمية وتشجيع البرامج
التعليمية التي تركز على القضايا البحرية والساحلية ،وذلك
بهدف نشر التوعية بالتنمية المستدامة.

 (aإعداد قائمة بالخبراء؛
 (bتبادل أفضل الممارس ات في تنفيذ برنامج التقييم والرصد المتكاملين والربط بين العلم
والسياسات فيما يخص مجموعة التلوث والقمامة.

إجمالي 1.4

 :1.5تحسين المعرفة بخطة عمل البحر المتوسط ونظام معلومات خطة عمل البحر المتوسط وإمكانية الوصول إليهما لصنع القرار ،وزيادة الوعي والفهم
 .1إعداد كتالوغ خطة عمل البحر المتوسط للبيانات/الخدمات الخبرة الداخلية ،عقد خدمات
منصة  Info/MAPومنصة تنفيذ برنامج
1.5.1
التقييم والرصد المتكاملين تعمالن بشكل تام
مع مواصلة تطويرهما ،واتصالهما بنظم
معلومات عناصر خطة عمل البحر المتوسط
الخبرة الداخلية ،عقد خدمات
وغيرها من منصات المعارف اإلقليمية ذات  .2إعادة تشغيل بنية  InfoMAPالتحتية وصيانة
المديرين
العالقة ،بغية تيسير إمكانية وصول
وترقية وحدات InfoMAP
وصانعي القرار إلى المعرفة ،فضال ً عن
 .3تنفيذ تدفق البيانات المختار في مركز البيانات لدعم تنفيذ الخبرة الداخلية ،عقد خدمات
أصحاب المصلحة وعامة الجمهور.
برنامج التقييم والرصد المتكاملين

1.5.2

تحديث نظام تقديم التقارير عن اتفاقية
برشلونة على اإلنترنت ووضعه قيد
التشغيل ،وتحسينه وصيانته ،وتتميمه
وتوحيده مع متطلبات تقديم التقارير األخرى.

اإلجمالي

إجمالي  2019-2018المضمون

€0

€ 10.000

€ 5.000

€0

€ 5.000

€0

€0

€ 10.000

2018
 .6المساهمة في تعزيز الربط بين العلم والسياسات في البحر الخبرة الداخلية
المتوسط على صعيد تنفيذ برنامج التقييم والرصد المتكاملين
وسد فجوة المعرفة لتشجيع التدابير الفعالة لتحقيق الوضع
البيئي الجيد.

تنظيم البرامج التعليمية ،بما في ذلك
منصات التعلم اإللكتروني والدرجات
الجامعية ،في مجال الحوكمة والمحاور
المواضيعية ذات الصلة بخطة عمل البحر
المتوسط بالتعاون مع المؤسسات
المختصة.

المنجزات المتوقعة

 (aإعداد كتالوغ خطة عمل البحر المتوسط؛
 (bجمع بيانات التعريف عناصر خطة عمل البحر المتوسط وإمكانية الوصول إلي
كتالوغاتها/استغاللها لتنفيذ كتالوغ خطة عمل البحر المتوسط؛

الصند
وق
2019
االستئ
ماني
€0
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

الموارد الخارجية

€0

التمويل الخارجي مصدره خطة العمل العالمية/برنامج األمم
المتحدة للبيئة

€ 5.000

€ 5.000

€ 10.000

€ 10.000

€0

€ 200.800

€ 39.000

€ 239.800

€ 240.000

€ 190.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 10.000

€ 20.000

€0

€ 5.000

€ 20.000

مركز األنشطة اإلقليمية
للمعلومات واالتصاالت

وحدة التنسيق ،عناصر خطة عمل البحر
المتوسط

مركز األنشطة اإلقليمية
للمعلومات واالتصاالت

وحدة التنسيق ،عناصر خطة عمل البحر
المتوسط

€ 15.000

مركز األنشطة اإلقليمية
للمعلومات واالتصاالت

وحدة التنسيق ،عناصر خطة عمل البحر
المتوسط

€ 10.000

€ 5.000

€ 15.000

€ 10.000

€0

€ 10.000

€ 20.000

€ 10.000

€0

€ 30.000

€0

€0

األهداف المحددة  8و 17و 19و 21لالستراتيجية اإلقليمية
) ،(2021-2016ووظيفة المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط ج
) ،UNEP(DEC)/MED IG.13/8المرفق الرابع ،الملحق(
وكذلك المواد  7و 8و 9و 10من بروتوكول المنع والطوارئ
لسنة 2002

€ 45.000

€ 20.000

€0

مؤسسة مافا من أجل الطبيعة فيما يخص المشروع
 MEDKEYHABITATSالثاني

€ 100.000

 .4داخل نظام معلومات  INFO MAPالكلي ،صيانة وترقية
نظام معلومات البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في
منطقة البحر المتوسط لدعم تقديم البيانات على اإلنترنت ذات
الصلة برصد التلوث )تماشيا ً مع برنامج التقييم والرصد
المتكاملين( ،قوائم جرد أحمال التلوث ،القمامة البحرية
والتقييمات ذات العالقة ذات اإلسناد الجغرافي

 .5االحتفاظ بنظام معلومات المركز اإلقليمي لالستجابة في
حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر
المتوسط وتحسين جودة وسرعة وفعالية عملية صنع القرار
في حالة حوادث التلوث البحري من خالل تطوير واستحداث
األدوات الفنية وأدوات دعم اتخاذ القرار.

خدمات تكنولوجيا المعلومات

المركز اإلقليمي لالستجابة
في حاالت الطوارئ الناشئة
عن التلوث البحري في
منطقة البحر المتوسط

مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت ترقية نظام معلومات المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري
في منطقة البحر المتوسط وأدوات دعم اتخاذ القرار القائمين وتحديثهما والربط بينهما ،إذا اقتضى
األمر ،لتمكين األطراف المتعاقدة والشركاء ذوي العالقة من تبادل البيانات وفقا ً لمتطلبات
بروتوكول المنع والطوارئ لسنة  2002وكذلك برنامج التقييم والرصد المتكاملين

€ 30.000

 .6ترقية منصة التنوع البيولوجي في البحر المتوسط لدمج
كل قواعد بيانات التنوع البيولوجي

الخدمات ،التنسيق الداخلي واإلدارة ،الخبرة الخارجية والخدمات

مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية
خاصة

مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت (a ،تمت ترقية منصة التنوع البيولوجي في البحر المتوسط لدمج قواعد بيانات التنوع
المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ البيولوجي األخرى ))data.rac-spa.org؛
الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر (bتم تحديث قاعدة بيانات  MAPAMEDوتحسينها  -تم دمج النظام  MAPAMEDفي
المتوسط ،شبكة المناطق المحمية في منطقة البحر برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي؛
المتوسط،
 (cتم نشر تقرير وضع المناطق البحرية المحمية لسنة 2016؛
شركاء خطة العمل
(dمواصلة تطوير قاعدة بيانات األنواع البحرية الغريبة الغازية في البحر المتوسط
) (MAMIASودمجها في منصة التنوع البيولوجي في البحر المتوسط )خدمات الويب للبحث
في قاعدة البيانات واستخراج البيانات ،أدوات رسم الخرائط على اإلنترنت ،نظام اإلنذار
المبكر ،اإلحصاءات والمؤشرات ،وال سيما لدعم برنامج التقييم والرصد المتكاملين(.

€ 35.000

€ 10.000

 .7تبادل البيانات التجريبية/الخدمات بين المنظمات
اإلقليمية ذات العالقة

الخبرة الداخلية ،عقد الخدمات

مركز األنشطة اإلقليمية
للمعلومات واالتصاالت

وحدة التنسيق ،عناصر خطة عمل البحر
المتوسط

 (aتنفيذ نظام تجريبي لتبادل البيانات-الخدمات مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط؛
 (bتطوير تحليل لخيارات تبادل البيانات مع المنظمات اإلقليمية ذات العالقة.

€ 15.000

€ 5.000

€ 20.000

تحديث نظام تقديم التقارير عن اتفاقية برشلونة على اإلنترنت الخبرة الداخلية ،عقد الخدمات

مركز األنشطة اإلقليمية
للمعلومات واالتصاالت

وحدة التنسيق ،عناصر خطة عمل البحر
المتوسط

إنجاز نظام تقديم التقارير عن اتفاقية برشلونة على اإلنترنت المنقح ،في ضوء الصيغة المنقحة
لتقديم التقارير ،وبإضافة نمو ذج تقديم تقارير بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

€ 25.000

€ 5.000

€ 30.000

€ 140.000

€ 45.000

€ 185.000

€ 21.863

€ 89.969

€ 111.832

€ 10.000

€180.000

1.6.1

(h

التمويل الخارجي من مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك
الثاني الممول من االتحاد األوروبي

التمويل الخارجي مصدره اتفاقية التعاون الثنائي مع
وزارة البيئة واألرض والبحر اإليطالية.

€ 30.000

 :1.6التوعية والتواصل
تحديث استراتيجية اتصال برنامج األمم
المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط
وتنفيذها.

 .1وضع استراتيجية تشغيلية لالتصاالت ،تحديث الموقع
)المواقع( اإللكتروني ،وإعداد عناصر إخبارية جديدة،
والتواصل مع وسائل اإلعالم ،وإعداد مواد االتصال
والمنشورات.

االستشاريون ،الخبرة الداخلية

وحدة التنسيق ،مركز
األنشطة اإلقليمية للمعلومات
واالتصاالت

ويتم التمويل الخارجي من اتفاق التعاون الثنائي مع
إملس  -إيطاليا.

€ 20.000

اتفاق تمويل صغير الحجم ،االستشاريون ،الخبرة الداخلية،

عناصر خطة عمل البحر المتوسط

اويتم التمويل الخارجي من اتفاق التعاون الثنائي مع
إملس  -إيطاليا.

€ 20.000

البرنامج المنسق لمراقبة
ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط/مركز
األنشطة اإلقليمية للمعلومات
واالتصاالت

 (aتحديث موقع الويب بانتظام )مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت بمدخالت
موضوعية للعناصر بناء على إرشاد وحدة التنسيق(؛
 (bإنتاج مواد االتصال للمشاريع واألنشطة )بدعم مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات
واالتصاالت(؛
 (cنشر األخبار بانتظام )بدعم مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت(؛
 (dالتواصل مع وسائل اإلعالم )بدعم مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت(؛
 (eإبراز خطة عمل البحر المتوسط في االجتماعات والمؤتمرات اإلقليمية والدولية )مركز
األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت من منظور إعالمي(؛
 (fإنتاج منشورات )مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت من منظور الرسوم البيانية)
 (gاستراتيجية االتصال التشغيلي

ويتم التمويل الخارجي من اتفاق التعاون الثنائي مع
إملس  -إيطاليا.

€0

الوصول/إليه
العمل ويمكن
معلوماتقيد
InfoMAP
سجل إطالق الملوثات ونقلها قيد التشغيل على
الملوثات الوطنية
ميزانية
نظامنظام
(a
الوكالة األوروبية للبيئة) ،مشروع نظام
المعلومات البيئية المشترك( ،األطراف المتعاقدة الشبكة ،وتحديث قاعدة البيانات بإضافة بيانات جديدة؛
 (bتحديث قاعدة بيانات رصد البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر المتوسط
وتشغيلها متضمنة مؤشرات برنامج التقييم والرصد المتكاملين للتلوث والقمامة البحرية مع تقديم
البلدان بيانات جديدة لضمان الجودة؛
 (cدليل المستخدمين وتدريب لنظام معلومات البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط بما في ذلك تقديم تقارير ضمان الجودة؛
 (dنظام المعلومات الخاصة بخطط العمل الوطنية /مؤشرات آفاق  2020يعمل بالكامل
ويتم تحديثه ببيانات ضمان الجودة.

إجمالي 1.5

إجمالي  2019-2018غير المضمون

تعليقات

€ 10.000
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التنسيق الداخلي واإلدارة ،الخبرة الخارجية والخدمات

مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية
خاصة

جهات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق  (aإنتاج ونشر مواد توعوية وإعالمية وتثقيفية بشأن التنوع البيولوجي؛
المتمتعة بحماية خاصة ،شبكة المناطق المحمية  (bتنظيم فعاليات اتصال؛
في منطقة البحر المتوسط ،االتحاد الدولي
 (cصيانة وتحديث الموقع اإللكتروني لمركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
لحماية الطبيعة ،الصندوق العالمي لحماية
لإلحاطة علما ً بعمل مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة وتوفير إمكانية
الطبيعة ،مبادرة األراضي الرطبة في حوض وصول سهلة إلى الموارد والمنصات التي يطورها المركز.
المتوسط ،الشركاء الوطنيون

€ 25.000

€ 25.000

€ 50.000

الخبرة الداخلية

البرنامج المنسق لمراقبة
ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط

وحدة التنسيق ،الخطة الزرقاء ،مركز األنشطة )أ( زيادة وعي الجمهور وصانعي القرار بالقضايا األساسية المتعلقة بالتلوث والقمامة البحرية
اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت،
في البحر المتوسط؛

€0

€0

€0

€0

€0

€0

وحدة التنسيق ،مركز األنشطة اإلقليمية
للمعلومات واالتصاالت

)ب( توسيع المعرفة بالتلوث البحري وآثاره على البيئة البحرية والساحلية؛

€0

€0
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االستراتيجية متوسطة
األجل .العدد

النواتج األساسية لالستراتيجية
متوسطة األجل

األنشطة المقترحة

سُبل التنفيذ

الرئيس :وحدة التنسيق أو العنصر

المنجزات المتوقعة

الشركاء

2018

 .2تنظيم احتفاالت سنوية بيوم ساحل البحر المتوسط.

التنسيق الداخلي واإلدارة ،الخبرة الخارجية والخدمات ،االجتماعات.

مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير ذات
األولوية ،وحدة التنسيق

عناصر خطة عمل البحر المتوسط ،شركاء
خطة عمل البحر
األطراف
المتوسط،
المحلية،
السلطات
األطراف المتعاقدة،
المتعاقدةوسائل اإلعالم
المنظمات غير الحكومية،

)ج( تحديد ونشر القضايا التي على المحك والقضايا الناشئة على الفئات المستهدفة المعنية.
تنظيم احتفالين إقليميين بيوم ساحل البحر المتوسط

الصند
وق
2019
االستئ
ماني
€0
للبحر
األبي
ض
€ 10.000
المتوس
ط

اإلجمالي

إجمالي  2019-2018المضمون

€0
€ 30.000

€ 50.000

( )€ 25.000واتفاق التعاون الثنائي مع إميلس-إيتالي (25.000
)€

بناء على طلب األطراف المتعاقدة ،تم دعم االحتفاالت الوطنية بيوم ساحل البحر المتوسط
بالمواد الفنية والترويجية ،ومشاركة ممثلي مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير
ذات األولوية

€0

€0

€0

€ 75.000

التمويل الخارجي مصدره مؤسسة مافا

النسخة الثانية من جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة المقرر منحها في مؤتمر األطراف .21

€0

€0

€0

€ 20.000

 (aاالحتفاظ بدليل لشبكة خطة عمل البحر المتوسط بأكملها وتحديثه )مستودع تسميات جهات
االتصال الوطنية؛
 (bاالحتفاظ برزنامة فعاليات على اإلنترنت تضم كافة مبادرات شبكة خطة عمل البحر
المتوسط وتحديثها؛
 (cتوفّر برامجيات جماعية لشبكة خطة عمل البحر المتوسط بأكملها :أداة االتصال لمستودع
الوثائق وإدارة جماعات األطراف المعنية؛
 (dتوفّر منصة المسوح واالستبيانات؛
 (eتنسيق فريق عمل االتصال التابع ألمانة خطة عمل البحر المتوسط )وحدة تنسيق
خطة عمل البحر المتوسط ومراكز األنشطة اإلقليمية(؛
 (fمكتب مساعدة لكافة عناصر شبكة .InfoMAP

€ 5.000

€ 5.000

€ 10.000

€ 100.000

 .6تحسين صورة المؤسسة

مركز األنشطة اإلقليمية
للمعلومات واالتصاالت

وحدة التنسيق ،عناصر خطة عمل البحر
المتوسط

(aتغيير الشعارات والمواد المطبوعة الخاصة بالمؤسسة )األوراق الرسمية ،األظرف ،صيغة
باوربوينت ،إلخ(؛
 (bصيغة/نماذج لسلسلة منشورات خطة عمل البحر المتوسط؛
 (cابتكار أساليب رسوم بيانية لمنظومة خطة عمل البحر المتوسط؛
 (dابتكار وتغيير عناصر الرسوم البيانية لمراكز األنشطة اإلقليمية؛
 (eتصميم مواقع الويب.

€ 5.000

€ 5.000

€ 10.000

€ 10.000

 .7مقاطع فيديو وفيديوهات وخدمات صور ووثائقيات

مركز األنشطة اإلقليمية
للمعلومات واالتصاالت

وحدة التنسيق ،عناصر خطة عمل البحر
المتوسط

 (fخدمات فيديو وصور؛
 (gوثائقيات علمية.

€0

€0

€0

€ 40.000

 .3دعم االحتفاالت الوطنية بيوم ساحل البحر المتوسط
التي تنظمها األطراف المتعاقدة.
 .4تنفيذ اإلجراء المتفق عليه لمنح جائزة إسطنبول للمدينة
الصديقة للبيئة.

الخبرة الداخلية ،االستشاريون ،عقود الخدمات

 .5تعزيز التشبيك الداخلي وتبادل المعلومات في إطار
خطة عمل البحر المتوسط

الخبرة الداخلية؛ االستشاريون

مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير ذات
األولوية ،وحدة التنسيق

األطراف المتعاقدة ،السلطات المحلية،
المنظمات غير الحكومية ،وسائل اإلعالم

وحدة التنسيق ،مركز
األنشطة اإلقليمية للمعلومات
واالتصاالت

الخطة الزرقاء ،مركز األنشطة اإلقليمية
للمعلومات واالتصاالت وعناصر خطة
عمل البحر المتوسط األخرى حسب
االقتضاء
عناصر خطة عمل البحر المتوسط

مركز األنشطة اإلقليمية
للمعلومات واالتصاالت
ووحدة التنسيق

إجمالي 1.6

الموضوع األول

€ 20.000

€ 76.863

€ 134.969

€ 211.832

€ 125.000

€ 180.000

إجمالي
2018

إجمالي
2019

إجمالي
2019-2018

إجمالي
2019-2018
مضمون

إجمالي
2019-2018
غير مضمون

€ 770.663

€ 1.202.969

€ 1.973.632

€ 2.895.000

€ 720.000

إجمالي 2018

إجمالي 2019

اإلجمالي

خارجي غير مضمون

خارجي مضمون

وحدة التنسيق

€ 299.863

€ 747.969

€ 1.047.832

€ 2.200.000

€ 250.000

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر المتوسط

€ 45.000

€ 40.000

€ 85.000

€ 170.000

€ 45.000

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط

€ 30.000

€ 70.000

€ 100.000

€ 30.000

€ 15.000

مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء

€ 225.800

€ 80.000

€ 305.800

€ 180.000

€ 195.000

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة

€ 60.000

€ 100.000

€ 160.000

€ 20.000

€ 15.000

مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية
مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت
مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين
اإلجمالي

الحواشي السفلية
تحديد عنصر/شريك ال يعني بالضرورة تخصيص أموال.

€0

الموارد الخارجية
إجمالي  2019-2018غير المضمون

تعليقات

€ 30.000

€ 50.000

€ 80.000

€ 125.000

€ 15.000

€ 80.000

€ 70.000

€ 150.000

€ 170.000

€ 170.000

€0

€ 45.000

€ 45.000

€0

€ 15.000

€ 770.663

€ 1.202.969

€ 1.973.632

€ 2.895.000

€ 720.000

مصدر التمويل غير المضمون لم يحد َّد بعد.
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الموضوع الثاني :التلوث من مصادر برية وبحرية
األهداف اإليكولوجية /اآلثار المستهدفة على المدى الطويل:

.1
.2
.3
.4

من اإلثراء الغذائي الناتج عن أنشطة بشرية وخاصةً آثاره الضارة ،مثل الخسائر في التنوع البيولوجي ،وتدهور النظام اإليكولوجي ،وتكاثر الطحالب الضارة ،ونقص األكسجين في مياه القاع؛
الملوثات ال تسبب تأثيرا ً كبيراً على النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية والصحة البشرية؛
القمامة البحرية والساحلية ال تؤثر سلبياً على البيئات الساحلية والبحرية؛
الضوضاء الصادرة عن األنشطة البشرية ال تسبب تأثيرا ً كبيرا ً على النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية.

األهداف االستراتيجية:
 .1لمنع وخفض ومكافحة الملوثات المختارة/الخاضعة للتنظيم وتصريفات الزيت واالنسكابات؛
 .2لمنع وخفض ومكافحة توليد القمامة البحرية وتأثيرها على البيئة الساحلية والبحرية.
مؤشرات :2019-2018

.1
.2
.3
.4
.5

مستهدفات :2019-2018

.1
.2
.3
.4
.5

عدد األدوات والسياس ات التنظيمية لمنع التلوث البحري ومكافحته التي تم تحديثها أو إعدادها؛
عدد المبادئ التوجيهية الجديدة والمحدّثة وأدوات التنفيذ األخرى التي تبسّط أدوات االستهالك واإلنتاج المستدامين للقطاعات الرئيسية ومجاالت االستهالك واإلنتاج؛
عدد البلدان التي تقدم تقارير حول أحمال التلوث السنوية وبيانات رصد التلوث فيما يخص الملوثات المتفق عليها؛
عدد المشاريع التي حُددت و/أو أُعدت للقضاء على بؤر التلوث الساخنة واالستجابة للتلوث البحري؛
عدد الشركات ورواد األعمال والوكالء الماليين ومنظمات المجتمع المدني التي ُمكنت من ترويج حلول االستهالك واإلنتاج المستدامين البديلة للملوثات العضوية الثابتة والمواد الكيميائية السامة وخفض القمامة البحرية؛

االستراتيجية
متوسطة
األجل.
العدد

النواتج األساسية لالستراتيجية
متوسطة األجل

سُبل التنفيذ

األنشطة الرئيسية

الرئيس :وحدة التنسيق و/أو العنصر

المنجزات المتوقعة

الشركاء

إعداد/تحديث  6أدوات تنظيمية/سياساتية؛
مبدآن توجيهيان جديدان/محدّثان ،متضمّنين تبسيط االستهالك واإلنتاج المستدامين؛
 21طرفا ً متعاقداً؛
 10مشاريع تجريبية معنية بالتلوث البحري؛

2018

 100متدرب على األقل.
الصند
وق
االستئم
اني
2019
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

الموارد الخارجية

اإلجمالي

إجمالي  2019-2018المضمون

إجمالي  2019-2018غير المضمون

تعليقات

 :2.1تعزيز التنفيذ اإلقليمي لاللتزامات بموجب اتفاقية برشلونة و 4بروتوكوالت متعلقة بالتلوث ،وتنفيذ برامج التدابير في استراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية ذات العالقة الحالية
2.1.1

 .1إعداد تقارير حول تنفيذ التدابير/الخطط اإلقليمية الحالية ) :أي الزئبق
ومحطة معالجة الصرف الصحي( بما في ذلك التحليل االجتماعي
االقتصادي.

(

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر المتوسط،
مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

 .2تشجيع استخدام األدوات ذات العالقة والحوافز لخفض /حظر
المنتجات البالستيكية أحادية االستعمال وخفض استخدام القوارير
البالستيكية ،إلخ.

الوضع والجوانب االجتماعي االقتصادي ذات العالقة لتنفيذ التدابير اإلقليمية
a
األساسية ) أي الخطط اإلقليمية المعنية بالزئبق ومحطة معالجة الصرف الصحي( تم تقييمها من أجل
استعراض اجتماع جهات اتصال البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر المتوسط
في 2019؛
عقد اجتماعات إقليمية لتبادل أفضل الممارسات حول تنفيذ
b
الخطط اإلقليمية والتدابير المشتركة األخرى.

(

الخبرة الداخلية ،االستشاريون ،اجتماعات الخبراء
الخطة الزرقاء ،برنامج اإلدارة المستدامة
والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث
في منطقة البحر المتوسط ،مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين

 .3تشجيع تطبيق تدابير "تصيُّد القمامة" و"تبنَّ شاطئا ً"

 .4تشجيع تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بحمأة محطات معالجة الصرف
الصحي وإدارة مياه العواصف.

ويتمثل التمويل المضمون الخارجي في اتفاق التعاون الثنائي مع إملس  -إيطاليا.

€ 10.000

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر المتوسط
الخبرة الداخلية ،اتفاق تمويل صغير الحجم،
االجتماعات اإلقليمية ،االستشاريون

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر المتوسط

€ 15.000

تحديد أفضل الممارسات وجمعها وتبادلها مع األطراف المتعاقدة ،وتعزيز القدرات الفنية
لألطراف المتعاقدة لتيسير تنفيذ التدابير األساسية الملزمة قانونا ً بموجب الخطة اإلقليمية بشأن
القمامة البحرية والتدابير األخرى.

€ 5.000

€0

€ 10.000

€ 27.773

€ 20.000

€ 10.000

€ 10.000

€0

€ 60.000

€ 90.000

€ 20.000

€ 30.000

تمويل خا رجي مضمون من مشروع مكافحة القمامة البحرية الممول من
االتحاد األوروبي

€ 30.000

€ 27.773

€ 10.000

الخطة الزرقاء ،برنامج اإلدارة المستدامة
والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ،2020األطراف
المتعاقدة

 .5تعزيز قدرات الدول الساحلية الفردية لالستجابة بكفاءة لحوادث التلوث
البحري من خالل إبرام اتفاقيات تشغيل دون إقليمية وخطط طوارئ فضالً
عن تحسين مستويات تجهيزات االستجابة لالنسكابات الموضوعة مسبقا ً
تحت السيطرة المباشرة للدول الساحلية المتوسطية.

االستشاريون

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت وحدة التنسيق ،المنظمة البحرية الدولية
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري
في منطقة البحر المتوسط

الخبرة الداخلية

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
 ،Cedreاالتحاد اإليطالي للصناعة الكيميائية،
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في المعهد الوطني اإليطالي لحماية البيئة والبحوث،
منطقة البحر المتوسط
 ،MONGOOS، SAFالمنظمة البحرية الدولية

االجتماع ،السفر ،الترجمة الفورية ،الترجمة
التحريرية ،الخبرة الداخلية

السفر

€ 15.000

€ 5.000

€ 20.000

€0

€ 50.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 2.000

€0

€0

وحدة التنسيق ،المنظمة البحرية الدولية) ،Cedre ،أ( تنظيم اجتماع شبكة البحر المتوسط للمسؤولين عن إنفاذ القوانين فيما يتعلق باالتفاقية الدولية لمنع
المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري اإلنتربول ،مجلس دول بحر البلطيق )شبكة المدعين التلوث الناجم عن السفن في إطار اتفاقية برشلونة وتنفيذ التوصيات من خالل الدعم الفني المقدم إلى
األطراف المتعاقدة التي تطلب ذلك؛
العامين لمكافحة الجريمة البيئية في منطقة بحر
في منطقة البحر المتوسط
البلطيق( ،اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق
المحيط األطلسي )شبكة بحر الشمال للمحققين
والمدعين العامين(،
اتفاق بون
المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
)ب( تيسير مشاركة األطراف المتعاقدة في عمليات المراقبة
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في
منطقة البحر المتوسط

الهدفان المعينان  17و 22من االستراتيجية اإلقليمية )(2016-2021

€ 30.000

€0

€ 30.000

€0

€0

€ 5.000

€ 5.000

€ 10.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

الهدفان المعينان  7و 8باالستراتيجية اإلقليمية )(2016-2021

ضمان التعاون مع مذكرة تفاهم البحر المتوسط وتنفيذ األنشطة التدريبية المشتركة بالتعاون مع
المنظمات ذات العالقة

 .7تعزيز مذكرة التفاهم بشأن المراقبة من قبل دولة الميناء في منطقة
البحر المتوسط ) مذكرة تفاهم البحر المتوسط(.
الخبرة الداخلية

مذكرة تفاهم البحر المتوسط للوكالة األوروبية
المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في للسالمة البحرية
منطقة البحر المتوسط

إجمالي 2.1

€ 113.773

 :2.2إعداد أو تحديث خطط العمل الجديدة/القائمة ،البرامج والتدابير ،المقاييس الموحدة والمعايير ،المبادئ التوجيهية.

تمويل غير مضمون :دعم عيني الجتماع إقليمي من البلد المضيف حسب
االقتضاء

)أ( تقديم الدعم الفني لألطراف المتعاقدة التي تطلب ذلك لتقييم وإعداد وتبني وتحديث وتنفيذ واختبار
خطط الطوارئ الوطنية واالتفاقيات دون اإلقليمية /خطط الطوارئ التي تتعامل مع االستعداد واالستجابة
النسكابات النفط والمواد الخطرة والضارة من السفن والموانئ البحرية ومرافق مناولة النفط والمنشآت
البحرية.

 (bاالحتفاظ بوحدة المساعدة المتوسطية وتوسيعها عند االقتضاء؛
 (cتجديد موارد الصندوق المتجدد لوحدة المساعدة المتوسطية.

التدابير المستهدفة للخطط /االستراتيجيات اإلقليمية تم  .6تحسين متابعة وقائع التلوث ورصد ومراقبة التصريفات غير المشروعة
وتحسين مستوى اإلنفاذ والمالحقة القضائية للمخالفين على صعيد التصريفات.
تيسيرها وتنفيذها

ويتمثل التمويل المضمون الخارجي في اتفاق التعاون الثنائي مع إملس  -إيطاليا.
التمويل غير المضمون المتوقع من برنامج العمل العالمي  /برنامج األمم
المتحدة للبيئة

€ 16.000

€ 129.773

€ 180.000

€ 110.000

الهدف المعين  4باالستراتيجية اإلقليمية )(2016-2021

UNEP(DEPI)/MAP IG.23/23
Page 693
 .1إعداد مقترح لتحديث المرفقات ببروتوكولي [المصادر البرية]]HW[ ،
لتعزيز أوجه التآزر مع التطورات اإلقليمية والعالمية ذات العالقة.

2.2.1

الخبرة الداخلية ،اتفاق تمويل صغير الحجم ،االجتماعات

 .2إعداد مبادئ توجيهية إقليمية بشأن "تصيّد القمامة" و"تبنَّ شاطئا ً".

وضع مرفقات محدثة لكي تأخذ في اعتبارها بشكل أفضل الوضع البيئي الجيد والتطورات الحديثة
مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
ذات العالقة على المستويين اإلقليمي والعالمي ) اتفاقية بازل ،قائ مة الملوثات ذات األولوية
المستدامين ،اتفاقيات بازل واستكهولم وروت ردام،
والناشئة ،وتوجيه االتحاد األوروبي المتعلق بإطار االستراتيجية البحرية ،وتوجيه االتحاد
توجيه االتحاد األوروبي المتعلق بإطار
األوروبي المتعلق بإطار المياه ،حسب االقتضاء( وتقديمها للمراجعة بمعرفة اجتماع جهات
االستراتيجية البحرية ،والتوجيهات األخرى ذات
اتصال البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر المتوسط في .2019
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث
العالقة عند االقتضاء
في منطقة البحر المتوسط ،وحدة التنسيق

برامج البحار اإلقليمية ،خطة العمل العالمية،
 ،GMLPاتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق
االستشاريون ،االجتماعات اإلقليمية ،الخبرة الداخلية
المحيط األطلسي ،لجنة حماية البيئة البحرية في
منطقة بحر البلطيق،
التلوث
ودراسة
لمراقبة
المنسق
البرنامج
لجنة البحر األسود
في منطقة البحر المتوسط

 .3وضع الصورة النهائية للمبادئ التوجيهية لسجل إطالق الملوثات ونقلها
وعوامل االنبعاثات المشتركة لتقييم حمل الملوثات بما في ذلك الملوثات الناشئة،
للبحر األبيض المتوسط ،ودعم األطراف المتعاقدة في تنفيذها.
الخبرة الداخلية ،اتفاق تمويل صغير الحجم،
االجتماعات اإلقليمية ،االستشاريون
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر المتوسط

إعداد و/أو تحديث المبادئ التوجيهية وأدوات دعم
القرار والمقاييس الموحدة والمعايير التقييم
المنصوص عليها في البروتوكوالت والخطط
اإلقليمية فيما يخص المواد ذات األولوية أو
القطاعات الرئيسية

الوكالة األوروبية للبيئة ،مشروع نظام
المعلومات البيئية المشترك ،مركز األنشطة
اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت

€ 10.000

€0

€ 10.000

إعداد مسودة مبادئ توجيهية ومراجعتها بمعرفة اجتماعات الخبراء للنظر فيها بمعرفة اجتماع
جهات اتصال البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر المتوسط في .2019
دعم خارجي من مشروع مكافحة القمامة البحرية في البحر المتوسط
الممول من االتحاد األوروبي
€0

إعداد المبادئ التوجيهية لسجل إطالق الملوثات ونقلها وعوامل االنبعاثات المشتركة بالتشاور
مع األطراف المتعاقدة وتنفيذها حسب االقتضاء وعند ال طلب لدعم اإلبالغ عن ميزانية
الملوثات الوطنية

€ 25.000

€0

€0

€0

€ 25.000

€ 25.000

€ 20.000

دعم خارجي من مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك الثاني الممول من
االتحاد األوروبي

€ 20.000

دعم خارجي من مشروع مكافحة القمامة البحرية في البحر المتوسط
الممول من االتحاد األوروبي

 .4وضع الصيغة النهائية والتحقق وتطبيق أداة التقييم المشترك للتعرف على
تراكمات/البؤ ر الساخنة للقمامة البحرية.
الخبرة الداخلية ،اتفاق تمويل صغير الحجم،
االجتماعات اإلقليمية ،االستشاريون

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث منصة التعاون اإلقليمي في مجال القمامة
في منطقة البحر المتوسط
البحرية ،برنامج البحار اإلقليمية ،خطة العمل
العالمية

تطوير األداة واستخدامها في تحديد وتقييم البؤر الساخنة للقمامة البحرية

€0

€0

€0

 .5إعداد مبادئ توجيهية ومواد تدريبية لمنع المواد البالستيكية والنفايات
المولدة من أن ينتهي بها األمر كقمامة بحرية.
الخبرة الداخلية ،االستشاريون ،االجتماعات الوطنية
مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في
منطقة البحر المتوسط ،منصة التعاون اإلقليمي
في مجال القمامة البحرية MLGP ،خطة العمل مبادئ توجيهية ومواد تدريبية على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية
العالمية ،برنامج البحار اإلقليمية

 .6تنقيح التوصيات والمبادئ التوجيهية والمبادئ القائمة وإعداد أخرى
جديدة بهدف تيسير التعاون الدولي والمساعدة الثنائية في إطار بروتوكول
المنع والطوارئ لسنة 2002

الدعم الخارجي من مشروع ميدل إيست -إيتل الممول من االتحاد األوروبي
( )€ 20.000ومن اتفاقية التعاون الثنائي مع إملس -إيطاليا (.)€ 40.000

€0

€0

€0

€ 60.000

)أ( إعداد مسودة وثيقة إرشادية للبت في تطبيق رسوم بتكاليف معقولة ن ظير استخدام مرافق االستقبال
بالموانئ أو عند االقتضاء تطبيق نظام عدم تقاضي رسوم خاصة؛
المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري
في منطقة البحر المتوسط
االستشاريون

البرنامج المنسق
لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة
البحر المتوسط،
مركز األنشطة
اإلقليمية
لالستهالك
واإلنتاج
المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في المستدامين،
المنظمة البحرية
منطقة البحر المتوسط
الدولية

€0

€0

€0

€ 12.000

€0

األهداف المحددة  5و 6و 9باالستراتيجية اإلقليمية ) ،(2016-2021فضالً
عن وظيفة المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
البحري في منطقة البحر المتوسط ج )،UNEP(DEC)/MED IG.13/8
المرفق الرابع ،الملحق( والمادة  14من بروتوكول المنع والطوارئ لسنة
.2002
تنفيذ مشروع مكافحة القمامة البحرية في البحر المتوسط

)ب( وضع مبادئ توجيهية تشغيلية بشأن توفير مرافق استقبال بالموانئ وإيصال النفايات التي تولدها
السفن.
€0

€0

€0

€ 21.000

€0
التمويل الخارجي المضمون هو من مشروع مدافن القمامة البحرية ( 6.000يورو)
واتفاق التعاون الثنائي مع إملس-إيطاليا (.)€ 15.000
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االستراتيجية
متوسطة
األجل.
العدد

النواتج األساسية لالستراتيجية
متوسطة األجل

األنشطة الرئيسية

 .7مواصلة العمل بشأن الشعاب االصطناعية

2.2.2

برامج إقليمية للتدابير التي حُددت وتم التفاوض
بشأنها فيما يخص الملوثات /الفئات )القطاعات( التي
تظهر اتجاهات متزايدة ،بما في ذلك تنقيح الخطط
الوطنية القائمة ومجاالت االستهالك واإلنتاج

سُبل التنفيذ

الخبرة الداخلية والمشاورات

الرئيس :وحدة التنسيق و/أو العنصر

الشركاء

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث عناصر خطة عمل البحر المتوسط األخرى ،اتفاقية
لندن -بروتوكول لندن
في منطقة البحر المتوسط ،مركز
األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
بحماية خاصة ،مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية

إعداد العناصر الرئيسية لست خطط إقليمية لخفض التلوث ) محطة معالجة
الصرف الصحي البلدية ،إدارة حمأة الصرف الصحي ،إدارة المغذيات
الزراعية ،إدارة مغذيات تربية األحياء المائية ،إدارة مياه العواصف في
المناطق الحضرية ،القمامة البحرية )تحديث((

المنجزات المتوقعة

2018

تقديم تقرير لمؤتمر األطراف21

الصند
وق
االستئم
اني
2019
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

الموارد الخارجية

اإلجمالي

إجمالي  2019-2018المضمون

إجمالي  2019-2018غير المضمون

تعليقات

(

تم تحديد وتقييم العناصر الرئيسية والتدابير في إطار الست خطط اإلقليمية لخفض
a
التلوث المتفق عليها من قبل اجتماع جهات اتصال البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط لسنة  2017لتحقيق الوضع البيئي الجيد/الحفاظ عليه؛

(

االستشاريون ،االجتماع اإلقليمي

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث المستدامين ،الخطة الزرقاء ،المركز اإلقليمي
في منطقة البحر المتوسط
لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
البحري في منطقة البحر المتوسط ،القمامة البحرية
منصة التعاون اإلقليمي ،الشركاء اآلخرون

مقترح محدد إلى اجتماع جهات اتصال البرنامج المنسق لمراقبة
b
ودراسة التلوث في منطقة البحر المتوسط ومجموعة تنسيق نهج النظام اإليكولوجي في
 2019بشأن العناصر الرئيسية للست خطط اإلقليمية لخفض التلوث؛
تقييم اجتماعي اقتصادي للتدابير اإلقليمية الجديدة/المحدّثة المختارة.
c

(

€ 50.000

€ 10.000

€ 60.000

تمويل خارجي من منحة إعداد مشروع من برنامج البحر المتوسط

€ 25.000

إجمالي 2.2

€ 85.000

€ 10.000

€ 95.000

€ 183.000

 :2.3تعزيز وتنفيذ تشريعات وسياسات منع ومكافحة التلوث البحري على المستوى الوطني ،بما في ذلك من خالل اإلنفاذ والدمج في العمليات القطاعية.
 .1مساندة تبسيط تدابير خطط العمل الوطنية في النظم التنظيمية الوطنية
وتنفيذها في  5بلدان ) (focus ELV&EQS/GESبما في ذلك التصريح
والمعاينة استناداً إلى أحدث مبادئ توجيهية فنية لخطة عمل البحر المتوسط،
مع إشارة خاصة إلى المنشآت البحرية ،المركبات ثنائية الفينيل المتعدد
الكلور ،زيت التزليق ،بطاريات الرصاص.

2.3.1

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في
اتفاق تمويل صغير الحجم ،االستشاريون ،االجتماعات
منطقة البحر المتوسط ،األطراف المتعاقدة،
الوطنية /اإلقليمية
برنامج بناء القدرات لمبادرة آفاق ،2020
التلوث
ودراسة
لمراقبة
المنسق
البرنامج
االتفاقيات البيئية متعددة األطراف المتعلقة
في منطقة البحر المتوسط
بالتلوث ،شبكة االتحاد األوروبي لتنفيذ
القانون البيئي وإنفاذه

 .2تقييم وتشجيع استخدام األدوات ذات العالقة والحوافز لخفض المواد
ا لبالستيكية أحادية االستعمال ووضع تدابير لحظر الحقائب البالستيكية
أحادية االستعمال وتنفيذ مسؤولية المنتِج الممتدة في  5بلدان.

سيُسعي إلى التنسيق مع برنامج بناء القدرات التابع لمبادرة آفاق  2020بغية
تعظيم أوجه التآزر.
€ 80.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 100.000

تقديم الدعم لخمسة بلدان مؤه لة في إطار مشروع مكافحة القمامة البحرية في البحر المتوسط
الممول من االتحاد األوروبي لترقية ومواصلة تطوير اللوائح التنظيمية لتشجيع حظر الحقائب
البالستيكية أحادية االستعمال وكذلك خفض إنتاج البالستيك واستخدامه في التعبئة وفي
االستخدامات الرئيسية األخرى )فيما يخص القطاعات المؤثرة على القمامة البحرية/المولدة لها(.

الخبرة الداخلية ،االستشاريون ،االجتماعات الوطنية،
حلقة عمل إقليمية/دون إقليمية

تنفيذ خطط العمل الوطنية المعتمدة )المادة ،15
بروتوكول المصادر البرية( وإنجاز النواتج
المستهدفة في حينها

إعداد/تحديث اللوائح التنظيمية/المبادئ التوجيهية الوطنية لتشجيع استخدام أفضل التقنيات المتاحة
وأفضل الممارسات البيئية وكذلك وضع المقاييس الموحدة لمختلف الملوثات ذات األولوية الوطنية
و /أو اإلقليمية بغرض تحسين أدوات منع ومكافحة التلوث البحري في الملوثات والقطاعات الرئيسية

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين ،البرنامج المنسق
لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر
المتوسط

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ
الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر
المتوسط ،األطراف المتعاقدة ،برنامج بناء
القدرات التابع لمبادرة آفاق ،2020

أنشطة تتناول تنفيذ المادة  9من الخطة اإلقليمية المعنية بالقمامة البحرية:
حظر الحقائب البالستيكية أحادية االستعمال وتشجيع مسؤولية المنتِج الممتدة.
ستدعو الحاجة إلى تمويل لتقديم الدعم في تنفيذ اللوائح التنظيمية التي توضع
مع البلدان
€0

€0

€0

€ 55.000

€0

 .3إجراء تقييم في منتصف المدة لتنفيذ خطط العمل الوطنية استنادا ً إلى نظام
تقديم التقارير الحالي وبالتعاون الوثيق مع األطراف المتعاقدة.
الخبرة الداخلية ،االستشاريون ،اجتماعات الخبراء

2.3.2

وضع خطط العمل الوطنية لتنفيذ االستراتيجية
اإلقليمية لمنع التلوث البحري من السفن
واالستجابة له

2.3.3

تعميم خطة العمل اإلقليمية بشأن االستهالك
واإلنتاج المستدامين ) األنشطة المتعلقة بالتلوث(
في خطط العمل الوطنية والعمليات الوطنية
كخطة العمل الوطنية بشأن االستهالك واإلنتاج
المستدامين و ،NSSDsوتنفيذها من خاللها.

المجموعة الفرعية للمراجعة والرصد التابعة
لمبادرة آفاق  ،2020الوكالة األوروبية للبيئة،
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث األطراف المتعاقدة ،منحة إعداد مشروع
برنامج البحر المتوسط
في منطقة البحر المتوسط

الشروع في تقييم في منتصف المدة استناداً إلى المؤ شرات لتنفيذ خطط العمل الوطنية؛ ملء
مؤشرات خطط العمل الوطنية بالبيانات

€ 10.000

€0

€ 20.000

€ 10.000

تمويل خارجي عيني من مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك الثاني
الممول من االتحاد األوروبي /الوكالة األوروبية للبيئة مخصص إلعداد تقرير
الوكالة األوروبية للبيئة /خطة عمل البحر المتوسط المشترك بشأن التقدم
المحرز في مبادرة آفاق 2020؛ أوجه التآزر

تشجيع التصديق على االتفاقيات البحرية ذات العالقة المعنية بحماية البيئة
البحرية وتنفيذها وزيادة فعالية اإلدارات البحرية.
االستشاريون

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في
منطقة البحر المتوسط

وحدة التنسيق ،المنظمة البحرية الدولية

تقديم الدعم الفني لألطراف المتعاقدة ،التي تطلب ذلك ،إلعداد أو تحديث خطط عملها الوطنية

€ 26.000

€0

€ 26.000

€0

€0

الهدفان المعينان  1و 3باالستراتيجية اإلقليمية )(2016-2021

 .1دعم إقرار تدابير تنظيمية واقتصادية تتعلق بتنفيذ االستهالك واإلنتاج
المستدامين/االقتصاد الدائري؛

 .2القيام بفحص ألفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية
وتدابير االقتصاد الدائري فيما يخص قطاعين صناعيين.
الخبرة الداخلية ،الخبراء ،حلقات العمل ،اجتماع العمل،
الدراسات الفنية ،المبادئ التوجيهية ،مواد االتصال
مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

برنامج بناء القدرات التابع لمبادرة آفاق
 2020التابعة لالتحاد من أجل المتوسط،
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في
منطقة البحر المتوسط ،األطراف المتعاقدة،
األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط

دعم  4بلدان مؤهلة للتمويل في إطار آفاق  2020في وضع تدابير معينة لالستهالك واإلنتاج
المستدامين/اال قتصاد الدائري.
إعداد دراستين حول أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية وتدابير االقتصاد الدائري
فيما يخص قطاعين صناعيين

€0

€0

€0

€ 120.000

€0

مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020

إجمالي 2.3

€ 116.000

€ 20.000

€ 136.000

€ 175.000

€ 40.000

 :2.4رصد وتقييم التلوث البحري
2.4.1

)أ( تزويد عدد من البلدان ) (4-5بالدعم الفني والمالي لتنفيذ برنامجها الوطني المحدث للرصد
وتقديم بيانات مضمونة الجودة )وفقا ً لنماذج تقديم التقارير المتفق عليها(؛

 .1مواصلة دعم برامج الرصد الوطنية المحدثة المعنية بالقمامة البحرية
والملوثات واإلثراء الغذائي اتساقا ً مع برنامج التقييم والرصد المتكاملين
وبروتوكول المصادر البرية والخطة اإلقليمية المعنية بالقمامة البحرية.
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث
في منطقة البحر المتوسط

€ 70.000

€ 70.000

€ 140.000

€ 60.000

تمويل خارجي عيني من مشروع نهج النظام اإليكولوجي الثاني للبحر
األبيض المتوسط الممول من االتحاد األوروبي
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)ب( إعداد الصورة النهائية لنموذج اإلبالغ عن بيانات التعريف والبيانات فيما يخص كل مؤشر،
مع أخذ المعلمات المتعددة في االعتبار ودمجها في نظام  INFOMAPالستعراضها بمعرفة
اجتماع مجموعة المراسلة حول الرصد في البحر المتوسط بشأن التلوث والقمامة البحرية؛

 .2إعداد نموذج مشترك لإلبالغ عن بيانات التعريف والبيانات فيما يخص
جميع المؤشرات ذات العالقة والمعلمات المرتبطة بها وبرنامج وقائمة
مرجعية لضمان الجودة
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث
في منطقة البحر المتوسط

€ 30.000

)ج( تنفيذ برامج تأكيد الجودة لتنفيذ برامج الرصد الوطنية للملوثات في الكائنات الحية والرواسب؛
وطرق اآلثار البيولوجية؛ واإلثراء الغذائي )المغذيات واليخضور( في مياه البحر ليتم استعراضها في
االجتماعات اإلقليمية/دون اإلقليمية؛

 .3تنظيم تدريب معين لخبراء الرصد الوطني بشأن أفضل الممارسات
واإلبالغ عن البيانات وبرامج الرصد المشترك

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر المتوسط

 .4تنفيذ برامج منسقة لضمان الجودة والتدريب )اإلثراء الغذائي ،الملوثات
على المستويين اإلقليمي والوطني

€ 120.000

€ 30.000

€0

€ 200.000

€ 80.000

€ 50.000

)د( تدريب الخبراء الوطنيين )بحد أدنى  (15على برامج ضمان الجودة فيما يخص الملوثات في
الكائنات الحية والرواسب؛ واإلثراء الغذائي )المغذيات واليخضور( في مياه البحر؛

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر المتوسط

€ 30.000

 .5تصميم برنامج ضمان جودة فيما يخص القمامة البحرية والواسمات
البيولوجية استنادا ً إلى أفضل الممارسات واألنظمة القائمة.

€ 30.000

€0

هـ( تقديم برنامج ضمان الجودة فيما يخص القمامة البحرية والواسمات البيولوجية الستعراضه
بمعرفة اجتماع مجموعة المراسلة حول الرصد في البحر المتوسط بشأن التلوث والقمامة البحرية.
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث
في منطقة البحر المتوسط

 .6مواصلة إعداد إرشادات برنامج التقييم والرصد المتكاملين وصحائف
الوقائع ذات العالقة لمؤشرات وفئات التلوث الرئيسية:

€0

€0

€0

€ 20.000

(

إعداد الصورة النهائية لقائمة بروتوكوالت الرصد القائمة بشأن التلوث
f
والقمامة البحرية والفجوات المنهجية مع تركيز خاص على رصد المناطق البحرية ،وتحديث
صحائف وقائع إرشادات برنامج التقييم والرصد المتكاملين بشأن التلوث والقمامة البحرية؛

(

وضع بروتوكوالت رصد بشأن القمامة البحرية )مثالً :قمامة األنهار،
g
المدخالت من معالجة مياه الصرف(؛

(

تحديث برامج رصد التلوث والقمامة الوطنية
لتشمل مؤشرات برنامج التقييم والرصد
المتكاملين ذات الصلة بالتلوث والقمامة ،وتنفيذها
ودعمها بض مان جودة البيانات ومراقبتها
اتفاق تمويل صغير الحجم ،االستشاريون ،الخبرة
الداخلية ،المشاورات على اإلنترنت وثالثة اجتماعات
لمجموعة المراسلة حول الرصد في البحر المتوسط
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر المتوسط

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ضمان جودة
المعلومات من أجل الرصد البيئي البحري في
أوروبا ،جامعة أليساندريا ،مختبرات البرنامج
المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر
المتوسط الوطنية المعينة ،الفريق الفني المعني
بالقمامة البحرية ،توجيه االتحاد األوروبي
المتعلق بإطار االستراتيجية البحرية،
 ،MEDITISمركز البحوث المشترك ،المؤسسات
العلمية األخرى ذات العالقة

إعداد أربعة بروتوكوالت بحد أدنى ونشرها بشأن الملوثات واإلثراء
h
الغذائي )مثالً :اعتيان الرواسب البحرية والساحل ية ،الملوثات الناشئة في الكائنات الحية،
الملوثات الناشئة في الرواسب ،طرق تحليل اإلثراء الغذائي (؛
تقرير التحليل بشأن الطرق المستندة إلى اآلثار البيولوجية؛
i

(

سيتم استعراض هذه المنجزات سنويا ً أو كل سنتين بمعرفة اجتماعات مجموعة المراسلة حول
الرصد في البحر المتوسط بشأن التلوث والقمامة البحرية مع أولوية التركيز على النقطتين )و(
و)ز( أعاله.

كل هذه األنشطة مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بتنفيذ برنامج التقييم والرصد المتكاملين
وعمل مجموعة المراسلة حول الرصد في البحر المتوسط وتساهم فيهما.

€ 70.000

€ 20.000

€ 90.000
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االستراتيجية
متوسطة
األجل.
العدد

2.4.2

النواتج األساسية لالستراتيجية
متوسطة األجل

تحديث قوائم جرد أحمال الملوثات )ميزانية الملوثات
الوطنية ،سجل إطالق الملوثات ونقلها من مصادر
برية ،ومن مصادر بحرية وحركة السفن( واإلبالغ
عنها وتحديثها بانتظام

األنشطة الرئيسية

ضمان اإلبالغ الكفء عن ميزانية الملوثات الوطنية/سجل إطالق
الملوثات ونقلها وتقديم الدعم لما يصل إلى  10أطراف متعاقدة بما في
ذلك ضمان جودة البيانات

سُبل التنفيذ

الشركاء

الرئيس :وحدة التنسيق و/أو العنصر

المنجزات المتوقعة

2018

الصند
وق
االستئم
اني
2019
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

الموارد الخارجية

اإلجمالي

إجمالي  2019-2018المضمون

إجمالي  2019-2018غير المضمون

تعليقات

(

اتفاق تمويل صغير الحجم ،االستشاريون ،االجتماعات
اإلقليمية ،االجتماعات الوطنية

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث الوكالة األوروبية للبيئة )مشروع نظام المعلومات
في منطقة البحر المتوسط

بيانات محدّثة مضمونة الجودة مقدمة من كافة األطراف المتعاقدة من خالل
a
نظام سجل إطالق الملوثات ونقلها/ميزانية الملوثات الوطنية؛

البيئية
المشترك( ،مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات (b
واالتصاالت

€ 100.000

€ 15.000

€ 115.000

تمويل خارجي من مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك الثاني الممول من
االتحاد األوروبي/الوكالة األوروبية للبيئة

€ 35.000

إعداد ميزانية ملوثات وطنية محدثة وتقديمها إلى مكتب برنامج البحر

المتوسط

2.4.3
 .1تحديث خرائط تقييم التلوث ببيانات جديدة حتى  2019على المستويات
الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية بما في ذلك قائمة البؤر الساخنة المحدّثة.
االستشاريون ،اتفاق تمويل صغير الحجم ،الخبرة
الداخلية

 .2مواصلة إعداد قائمة بمؤشرات مبادرة آفاق  / 2020خطط العمل الوطنية
وصحائف الوقائع ذات العالقة بما في ذلك معاجم مجموعات البيانات.

اتفاق تمويل صغير الحجم ،االستشاريون الوطنيون
واإلقليميون ،االجتماع اإلقليمي

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر المتوسط

الخطة الزرقاء ،األطراف المتعاقدة

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث الخطة الزرقاء ،مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات
واالتصاالت ،األطراف المتعاقدة ،الوكالة األوروبية
في منطقة البحر المتوسط
للبيئة

تحديث الخرائط ،خريطة البؤر الساخنة ،خريطة قوائم الجرد ،جزء من تقرير حالة البيئة والتنمية
وتقرير الوكالة األوروبية للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط مبادرة آفاق  2020المشترك

إعداد صحائف وقائع حول مؤشرات خطط العمل الوطنية األساسية وملؤها بالبيانات واستخدامها
لتقييم تنفيذ خطط العمل الوطنية وتنفيذ مبادرة آفاق  2020وبروتوكول المصادر البرية التفاقية
برشلونة ،وإعداد معاجم مجموعات البيانات وتحديثها فيما يخص المؤشرات المختارة

€ 5.000

€ 10.000

€ 5.000

€0

€ 10.000

€ 10.000

تمويل خارجي من مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك الثاني الممول من
االتحاد األوروبي/الوكالة األوروبية للبيئة

€ 40.000

(

إعداد أدوات تقييم التلوث البحري )التقييم المواضيعي
المتعمق ،الخرائط وصحائف وقائع المؤشرات(
وتحديثها فيما يخص الملوثات الرئيسية والقطاعات
ضمن نهج النظام اإليكولوجي

معايير التقييم والعتبة بشأن وضع الوضع البيئي الجيد في البحر المتوسط فيما
a
يخص الملوثات واإلثراء الغذائي تأخذ في اعتبارها التقييمات المنفذة أثناء آخر فترة سنتين بشأن اتجاهات
التلوث و معايير التقييم البيئي ومعايير التقييم المرجعية وكذلك قيم خط أساس ومستهدفات القمامة البحرية؛

(

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر المتوسط

 .3تحديث التقييمات المواضيعية للمساهمة في تقرير حالة البيئة والتنمية
ببيانات جديدة حيثما كان ينطبق )التلوث والقمامة البحرية(

الخطة الزرقاء ،الوكالة األوروبية للبيئة
)مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك(،
مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
بحماية خاصة ،مركز األنشطة اإلقليمية
للمعلومات واالتصاالت ،االتفاق المتعلق بحفظ
الحوتيات في البحر األسود والبحر المتوسط
والمنطقة المتاخمة من المحيط األطلسي

تقييم آثار القمامة البحرية على الكائنات القمامة البحرية يستهدف في المقام
b
األول ابتالع السالحف البحرية للقمامة البحرية ) مشترك مع مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
بحماية خاصة(؛

(c

€ 25.000

€ 10.000

€ 35.000

تمويل خارجي من مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك الثاني الممول
من االتحاد األوروبي /الوكالة األوروبية للبيئة

€ 20.000

التحديد والتحليل األولي للبؤر الساخنة للقمامة البحرية في البحر المتوسط.

فصول مواضيعية إلى تقرير حالة البيئة والتنمية حول التلوث من السفن والقطاعات البحرية.
الخبرة الداخلية ،االستشاريون ،اجتماعات الخبراء

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الخطة الزرقاء
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري
في منطقة البحر المتوسط

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
مركز األنشطة اإل قليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين والبرنامج المنسق المستدامين ،البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر المتوسط
لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط

تقييم بشأن اإلنتاج النظيف لصناعة البال ستيك لمنع النفايات البالستيكية والبالستيكية المجهرية
س ّميتها بغرض النظر فيها من جانب جهات اتصال البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في
و ُ
منطقة البحر المتوسط والعناصر األخرى ذات العالقة.

€ 5.000

€ 5.000

€ 10.000

€0

€ 10.000

€ 10.000

إجمالي 2.4

€ 465.000

€ 215.000

€ 680.000

€ 155.000

€ 70.000

 :2.5تحسين القدرات على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية بما في ذلك المساعدة وبناء القدرات

 .1تنفيذ تدريب لدعم البلدان في تنفيذ برنامج التقييم والرصد المتكاملين مع
تركيز خاص على نطاق التقييم والرصد البحري ودمج المؤشرات سعيا ً إلى
الوضع البيئي الجيد والرصد المشترك.

االجتماعات اإلقليمية/دون اإلقليمية ،االستشاريون ،اتفاق
تمويل صغير الحجم
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر المتوسط

وحدة التنسيق ،المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر
المتوسط ،مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة توفير بناء القدرات للخبراء الوطنيين والمحليين حسب االقتضاء
بحماية خاصة ،الخطة
الزرقاء /مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج
التدابير ذات األولوية ،األطراف المتعاقدة

التمويل الخارجي من مشروع نهج النظام اإليكولوجي الثاني للبحر األبيض
المتوسط الممول من االتحاد األوروبي؛ مصدر التمويل الخارجي غير
المضمون لم يتم تحديده بعد.
€0

€0

€0

€ 10.000

€0

€0

€0

€ 25.000

€ 50.000

تمويل خارجي من مشروع مكافحة القمامة البحرية في البحر المتوسط
الممول من االتحاد األوروبي .سيتم تنفيذ تلك األنشطة بالتعاون الوثيق مع
الناتج 2.1

)أ( تدريب الخبراء الوطنيين على أفضل الممارسات ،وزيادة الوعي بين الجهات الفاعلة والصناعات؛

 .2تشجيع تبادل أفضل الممارسات بشأن تدابير "تبنَّ شاطئا ً" و"تصيُّد
القمامة"؛ بشأن إ دارة النفايات مع تركيز خاص على منع البالستيك والنفايات
اإللكترونية؛ وكذلك بشأن المعاينة البيئية وإنفاذ القانون مع تركيز على
بروتوكول اإللقاء والبروتوكول البحري وكذلك على المبادئ التوجيهية التي
ُحدّثت مؤخراً بشأن بروتوكول اإللقاء.

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر المتوسط

االجتماعات اإلقليمية/دون اإلقليمية ،االستشاريون ،اتفاق
تمويل صغير الحجم

 .3تبادل الدروس المستفادة والم مارسات الجيدة لتمكين تكرار المشاريع
التجريبية السابقة التي تساهم في تنفيذ خطة عمل االستهالك واإلنتاج
المستدامين.
حلقات العمل الوطنية ،االستشاريون ،الخبرة
الداخلية

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر المتوسط

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

اتفاقيات بازل واستكهولم وروتردام ،برامج
البحار اإلقليمية ،خطة العمل العالمية،MLGP/
األطراف المتعاقدة ،شركاء منصة التعاون بشأن
القمامة البحرية ،المركز اإلقليمي لالستجابة في
حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في
منطقة البحر المتوسط ،مركز األنشطة اإلقليمية
لالستهالك واإلنتاج المستدامين ،الهيئة العامة
لمصايد أسماك البحر المتوسط ،المنظمة
البحرية الدولية ،بروتوكول لندن
المعني باإللقاء،

CPs

(b
(c

تعزيز القدرات بشأن الوفاء باالمتثال باللوائح التشريعية الوطنية؛

اجتماع الشبكة غير الرسمية لالمتثال واإلنفاذ المنعقد مع مساهمة ملموسة
من األطراف المتعاقدة على صعيد المساعدة المتبادلة

 5فعاليات نشر وطنية ونشر مواد االتصال بشأن نتائج المشاريع التجريبية

€ 20.000

€0

€ 50.000

€0

€ 70.000

€0

€ 20.000

€ 100.000

€0

سيُلتمس تمويل خارجي بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ،واألمانة
المشتركة التفاقيات بازل واستكهولم وروتردام ،وشبكة االتحاد األوروبي لتنفيذ
القانون البيئي وإنفاذه/االتحاد األوروبي

مشروع سويتش ميد الممول من االتحاد األوروبي
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 .4الزيادة قدر اإلمكان لمستوى المعرفة في مجال منع التلوث البحري
بفعل النفط والمواد الضارة األخرى واالستعداد له واالستجابة له

برامج التدريب وحلقات العمل في مجاالت كرصد
التلوث وقوائم جرد الملوثات وتنفيذ السياسات
والمبادئ التوجيهية الفنية المشتركة وهيئات
التصريح والمعاينة واالمتثال للتشريعات الوطنية

2.5.1

تدريب ،حلقة عمل

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري
في منطقة البحر المتوسط

التدريب

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ ال ناشئة عن التلوث البحري
في منطقة البحر المتوسط

حلقة عمل

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري IMO
في منطقة البحر المتوسط

حلقة عمل

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري
في منطقة البحر المتوسط

اجتماع

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت وحدة التنسيق ،البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري التلوث في منطقة البحر المتوسط ،مركز
األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
في منطقة البحر المتوسط
المستدامين ،المنظمة البحرية الدولية

)أ( تنظيم دورات  /حلقات عمل وطنية وإقليمية بشأن االستجابة لحوادث االنسكاب التي تنطوي
على نفط و /أو مواد خطرة وضارة؛
€ 55.000

€0

€ 55.000

€0

€ 40.000

€0

€0

€0

€ 20.000

€0

)ب( تنظيم تدريب لمسؤولي التفتيش بدول ال َعلم فيما يتعلق بالصكوك الدولية ذات العالقة،
وخصوصا ً االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن؛

)ج( حلقات عمل وطنية بشأن التصديق والتنفيذ الفعال التفاقية إدارة مياه الصابورة وكذلك االتفاقية
الدولية لمراقبة النظم الضارة المضادة للحشف على السفن والمبادئ التوجيهية المعنية بالحشف
الحيوي؛

€0

€0

€0

€ 40.000

€0

€ 10.000

€0

€ 10.000

€ 20.000

€0

€0

€0

€0

€ 20.000

€0

)د( حلقات عمل وطنية بشأن التصديق والتنفيذ الفعال لالتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ،المرفق
السادس؛

هـ( تنظيم اجتماعات وطنية لزيادة الوعي بضرورة تحسين إدارة القمامة من مصادر بحرية في
الموانئ ولتزويد السفن التي تستخدم الموانئ بمعلومات محدّثة بشأن االلتزام الناشئ عن المرفق
الخامس باالتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن وعن تشريعها المطبق في الميدان؛

األهداف المعينة  3و 5و 6و 9و 20باالستراتيجية اإلقليمية )(2016-2021
وكذلك المادة  14من بروتوكول المنع والطوارئ لسنة  .2002تنفيذ
مشروع مكافحة القمامة البحرية في البحر المتوسط

UNEP(DEPI)/MAP IG.23/23
Page 698

االستراتيجية
متوسطة
األجل.
العدد

النواتج األساسية لالستراتيجية
متوسطة األجل

سُبل التنفيذ

األنشطة الرئيسية

حلقة عمل

الرئيس :وحدة التنسيق و/أو العنصر

الشركاء

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
وحدة التنسيق ،البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في التلوث في منطقة البحر المتوسط ،مركز األنشطة
منطقة البحر المتوسط
اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين ،المنظمة
البحرية الدولية

المنجزات المتوقعة

و( تنظيم حلقة عمل إقليمية /دون إقليمية لتبادل أفضل الممارسات بشأن أنظمة عدم تقاضي رسوم
خاصة.

2018

€0

الصند
وق
االستئم
اني
2019
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط
€0

الموارد الخارجية

اإلجمالي

إجمالي  2019-2018المضمون

إجمالي  2019-2018غير المضمون

€0

€ 20.000

€0

تعليقات

2.5.2
 .1اختتام مشاريع تجريبية حول "تصيّد القمامة" و"تبنَّ شاطئا ً" في  7بلدان
على األقل مشاريع تجريبية إلزالة/خفض ومنع القمامة البحرية )االستهالك
واإلنتاج المستدامان( بدعم من مشروع مكافحة القمامة البحرية الممول من
االتحاد األوروبي واتفاقية التعاون مع إيطاليا.

)أ( استيفاء غايات خفض القمامة البحرية لمؤتمر األطراف  19في المناطق التجريبية؛ )ب(
تقرير تقييم استناداً إلى نتائج المشاريع التجريبية في إطار مشروع م كافحة القمامة البحرية في
البحر المتوسط.
اتفاق تمويل صغير الحجم ،االستشاريون ،الخبرة
الداخلية

 .2تصميم مفصل لمشاريع تجريبية م عنية بالمركبات ثنائية الفينيل المتعدد
الكلور والزئبق وإزالة التلوث في الموقع استناداً إلى البؤر الساخنة المحددة
في خطط العمل الوطنية.

االستشاريون ،االجتماعات اإلقليمية ،بعثة إلى البلدان

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة البحر المتوسط،
حاالت
لالستجابة
في لمراقبة
المنسق
اإلقليميالبرنامج
المركزالداخلية،
الخبرة
الط وارئ الناشئة عن التلوث البحري
ودراسة التلوث في منطقة البحر المتوسط،
في منطقة البحر المتوسط ،مركز
لالستهالكحاالت
لالستجابة في
األنشطةاإلقليمي
المركز
واإلنتاج
اإلقليمية
الناشئة عن التلوث البحري في
الطوارئ
المستدامين
منطقة البحر المتوسط ،مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين

€0
€0

€ 200.000

€0

€0

خفض والتخلص من الملوثات العضوية الثابتة وتحديد المناطق الملوثة الستصالحها في إطار برنامج
البحر المتوسط الجديد

ا التمويل الخارجي مضمون من القمامة البحرية مشروع ميد (.)€ 50.000
التمويل غير المضمون المتوقع من واتفاق التعاون الثنائي مع إيطاليا-إملس
()€ 150.000

تمويل خارجي مضمون من منحة إعداد مشروع من برنامج البحر المتوسط
€0

€0

€0

€ 180.000

 .3زيادة توفير مرافق االستقبال في الموانئ ،وإيصال النفايات التي تولدها
السفن ،وخفض التلوث المولد من أنشطة مراكب النزهة

االستشاريون

وحدة التنسيق ،البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في التلوث في منطقة البحر المتوسط ،مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين ،المنظمة
منطقة البحر المتوسط
البحرية الدولية

االستشاريون

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت وحدة التنسيق ،البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري التلوث في منطقة البحر المتوسط ،مركز
األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
في منطقة البحر المتوسط
المستدامين ،المنظمة البحرية الدولية

)أ( تنفيذ ما يصل إلى عشرة مشاريع تجريبية فيما يخص توفير مرافق االستقبال في الموانئ
وإيصال النفايات التي تولدها السفن في مرفأ واحد بكل بلد مستهدف ،على النحو الذي تم اختياره
بالتعاون مع السلطات الوطنية؛

€0

€0

€0

€ 200.000

€0

األهداف المحددة  5و  6و  9من االستراتيجية اإلقليمية ( ،)2016-2021وكذلك
المادة  14من بروتوكول المنع والطوارئ لعام . 2002تنفيذ مشروع مدخرات
القمامة البحرية ( 100.000يورو )والصناديق في إطار اتفاق التعاون الثنائي مع
 (100.000 €).إملس-إيطاليا

)ب( تنفيذ ما يصل إلى عشرة مشاريع تجريبية لتقرير تطبيق مصروفات بتكاليف معقولة نظير استخدام
مرافق االستقبال بالموانئ ،أو عند االقتضاء تطبيق نظام عدم تقاضي رسوم خاصة في ميناء رئيسي واحد
لكل بلد مستهدف ،على النحو الذي تم اختياره بالتعاون مع السلطات الوطنية.

تنفيذ مشاريع تجريبية معنية بالقمامة البحرية
والملوثات العضوية الثابتة والزئبق وخفض
التصريفات غير المشروعة ،بما في ذلك من خالل
حلول االستهالك واإلنتاج المستدامين لبدائل الملوثات
العضوية الثابتة والمواد الكيميائية السامة وخفض
مصادر منبع القمامة البحرية للشركات ورواد األعمال
والمؤسسات المالية والمجتمع المدني.

 .4تنفيذ مشروع تجريبي بشأن منع القمامة البحرية )يركز خصوصا ً على
المواد البالستيكية والمواد البالستيكية المجهرية في مستحضرات
التجميل(

€0

سيتم تحديد أفضل  25حالً من حلول االستهالك واإلنتاج المستدامين لمنع القمامة البحرية من كل أنحاء
العالم .سيتم اختيار واحد على األقل من بينها وتنفيذه في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
الخبرة الداخلية ،االستشاريون ،ندوة وطنية ،دراسات
حالة

 .5تنفيذ مشروع تجريبي بشأن البدائل المأمونة للكيماويات السامة

الخبرة الداخلية ،االستشاريون ،ندوة وطني ة ،دراسات
حالة

 .6تبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة لتمكين تكرار المشاريع
التجريبية السابقة التي تساهم في تنفيذ خطة عمل االستهالك واإلنتاج
المستدامين.

الخبرة الداخلية ،اال ستشاريون ،االجتماعات الوطنية،
حلقة عمل إقليمية /دون إقليمية ،المبادئ التوجيهية،
مواد التدريب

2.5.3

المساهمة في برامج إدارة المناطق الساحلية جديدة للنظر في تدابير منع
القمامة البحرية والتلوث وخفضهما ) بما في ذلك األنشطة البحرية( ) انظر
الناتج (5.4.2

إجمالي 2.5
 :2.6تعزيز التعاون على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية لمنع التلوث البحري ومكافحته

€0

تنفيذ الهدفين  12و  14؛ وتنفيذ الخطة اإلقليمية بشأن القمامة البحرية ،وخطة
عمل االستهالك واإلنتاج المستدامين .النشاط الممول من قبل سويتشمد حتى
عام  )€ 40.000( 2018واتفاق التعاون الثنائي مع إملس إيطاليا (115.000
 .)€وسيلزم توفير تمويل للبذور من أجل توحيد برنامج بشأن حلول
االستهالك واإلنتاج المستدامين للبالستيك من القمامة البحرية والبالستيك
الصغير في مستحضرات التجميل والمواد الكيميائية السامة ابتداء من عام
. 2019

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

€0

االستش اريون ،بعثة إلى البلدان ،حلقات العمل الوطنية،
الخبرة الداخلية

€0

€0

€ 155.000

€0

تنفيذ الهدفين  12و 14من أهداف التنمية المستدامة؛ تنفيذ الخطة اإلقليمية
المعنية بالملوثات العضوية الثابتة .تمويل النشاط من برنامج سويتش ميد حتى
ي بحلول االستهالك
 .2018ستدعو الحاجة إلى تمويل أولي إلنشاء برنامج معن ّ
واإلنتاج المستدامين للقمامة البحرية والكيماويات السامة بداية من 2019
[برنامج سويتش ميد].

سيتم تحديد أفضل  25حالً من حلول االستهالك واإلنتاج المستدامين لمنع استخدام الكيماويات
السامة من كل أنحاء العالم .سيتم اختيار واحد من بينها وتنفيذه في أحد األطراف المتعاقدة
مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

دمج تدابير وتقييمات منع ومكافحة القمامة البحرية
في مشاريع تنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية وبرامج إدارة المناطق الساحلية
وتقييمات األثر البيئي االستراتيجي.

€0

€0

€0

€0

€0

€ 40.000

€ 25.000

€0

€0

€0

€ 30.000

€ 10.000

تنظيم  5فعاليات نشر وطنية ونشر مواد االتصال بشأن نتائج المشاريع التجريبية.
مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة
البحر المتوسط ،األطراف المتعاقدة

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات
األولوية ،الخطة الزرقاء ،المركز اإلقليمي لالستجابة
في منطقة البحر المتوسط،
في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في
منطقة البحر المتوسط ،األطراف المتعاقدة

تبسيط تدابير خطط العمل الوطنية وغاياتها في أحد مشاريع برامج إدارة المناطق الساحلية

€0

€ 10.000

€ 10.000

€ 85.000

€ 60.000

€ 145.000

€ 1.060.000

€145.000

مساهمة من مشروع مكافحة القمامة البحرية في البحر المتوسط
وبرنامج سويتش ميد.
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دعم وتنسيق شبكات ومبادرات األعمال ورواد
األعمال والمجتمع المدني التي تقدم حلول
االستهالك واإلنتاج المستدامين تساهم في بدائل
الملوثات العضوية الثابتة والمواد الكيميائية السامة
ولخفض مصادر منبع القمامة البحرية.

تنفيذ األهداف  8و 9و 12و 14من أهداف التنمية المستدامة؛ تنفيذ الخطة
اإلقليمية المعنية بالقمامة البحرية والخطة اإلقليمية المعنية بالملوثات العضوية
الثابتة .إجراءات حالية ومزمعة متنوعة لسنة  2018للتعامل مع هذا النشاط في
إطار مصادر تمويل مختلفة ) سويتش ميد ،القمامة البحرية في البحر المتوسط،
مبادرة آفاق  ،2020إلخ( .لكن ال يوجد برنامج دعم معين تم تصميمه لضمان
تنفيذ اإلجراءات على المدى البعيد .ستدعو الحاجة إلى تمويل أولي إلنشاء
ي بحلول االستهالك واإلنتاج المستدامين للقمامة البحرية
برنامج معن ّ
والكيماويات السامة للفترة 2019- 2018

تنفيذ تدريب وبرنامج دعم لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة
ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ حلول مبتكرة لمنع توليد النفايات التي
ينتهي بها الحال كقمامة بحرية والتحول إلى البدائل اآل منة للملوثات
العضوية الثابتة والمواد الكيميائية السامة

تقديم الدعم الفني والتدريب الوطني وأنشطة بناء القدرات
تدريب ،بناء قدرات

2.6.2

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في
منطقة البحر المتوسط

80.00
€0

€ 10.000

€ 90.000

€0

€ 40.000

80.00
€0
إجمالي 2.6

€ 10.000

€ 90.000

€0

€ 40.000

 :2.7تحديد القضايا الجديدة والناشئة والتعامل معها حسب االقتضاء

وضع خارطة طريق إلعداد تقرير إلى المنظمة البحرية الدولية لتعيين مناطق معينة من البحر
المتوسط تتطلب حماية بيئية معينة كمنطقة سيطرة على انبعاثات أكاسيد الكبريت ،وكذلك بحث المزيد
من الخطوات

 .1تمحيص إمكانية تعيين البحر المتوسط أو أجزاء منه كمنطقة سيطرة
على انبعاثات أكاسيد الكبريت بموجب االتفاقية الدولية لمنع التلوث من
السفن ،المرفق السادس ،والتنفيذ الفعال لتدابير كفاءة الطاقة الحالية.
إعداد استعراضات/ملخصات للسياسات وتقديمها إلى
األطراف المتعاقدة بشأن الملوثات الناشئة ،المحيط

.2.7.1

الهدف المعين  15لالستراتيجية اإلقليمية ) (2016-2021وكذلك المتابعة على
أساس محصلة الدراسة ا لفنية والجدوى لسنة  2017بشأن تعيين مناطق
السيطرة على انبعاثات أكاسيد الكبريت وتوصيات خبراء اللجنة الفنية لمناطق
السيطرة على انبعاثات أكاسيد الكبريت .

الخبرة الداخلية ،االستشاريون

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت وحدة التنسيق ،المنظمة البحرية الدولية
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري
في منطقة البحر المتوسط

€ 25.000

€0

€ 25.000

€0

€0
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االستراتيجية
متوسطة
األجل.
العدد

النواتج األساسية لالستراتيجية
متوسطة األجل

األنشطة الرئيسية

سُبل التنفيذ

الرئيس :وحدة التنسيق و/أو العنصر

المنجزات المتوقعة

الشركاء

الصند
وق
االستئم
اني
2019
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

2018

ازدياد الحموضة وتغير المناخ
وصالت الربط بالعمليات العالمية ذات العالقة
ِ

 .2خفض الضوضاء البحرية الصادرة عن السفن.

الخبرة الداخلية

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في
منطقة البحر المتوسط ،مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ،الصندوق
المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في العالمي لحماية الطبيعة ،االتفاق المتعلق بحفظ
منطقة البحر المتوسط
الحوتيات في البحر األسود والبحر المتوسط
والمنطقة المتاخمة من المحيط األطلسي

الموارد الخارجية

اإلجمالي

إجمالي  2019-2018غير المضمون

إجمالي  2019-2018المضمون

تقديم الدعم الفني لألطراف المتعاقدة التي تطلب ذلك لزيادة الوعي بخفض الضوضاء تحت المائية
الناشئة عن حركة السفن التجارية للتصدي لآلثار السلبية على الحياة البحرية
€0

€0

€0

€0

€25.000

€0

€25.000

الهدف المعين  13باالستراتيجية اإلقليمية )(2016-2021

€0

إجمالي 2.7

الموضوع الثاني

إجمالي
2018

إجمالي
2019

إجمالي
2019- 2018

€ 969.773

€ 331.000

1.300.773

إجمالي 2018

€0
إجمالي -2018
2019
مضمون

إجمالي 2019

€0
إجمالي -2018
2019
غير مضمون

1.753.000

اإلجمالي

وحدة التنسيق

405.000

خارجي غير مضمون

خارجي مضمون
-

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر المتوسط

717.773

295.000

1.012.773

840.000

240.000

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط

172.000

16.000

188.000

353.000

90.000

مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء

-

-

-

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة

-

مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية

-

مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت
مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين
اإلجمالي
الحواشي السفلية
تحديد عنصر /شريك ال يعني بالضرورة تخصيص أموال.

تعليقات

-

-

80.000
969.773

20.000

100.000

560.000

75.000

331.000

1.300.773

1.753.000

405.000
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الموضوع الثالث :التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية
األهداف اإليكولوجية/اآلثار المستهدفة على المدى الطويل:
 .1الحفاظ على التنوع البيولوجي أو زيادته .جودة وانتشار الموائل الساحلية والبحرية وتوزيع ووفرة الموائل الساحلية والبحرية متسقة مع األوضاع الفيزيوغرافية والجغرافية المائية والجغرافية والمناخية؛
 .2األنواع غير األصلية التي يتم إدخالها بفعل األنشطة البشرية على مستويات ال تغير سلبيا ً النظام اإليكولوجي؛
 .3مجموعات األسماك والمحاريات المستغلة تجاريا ً المختارة في الحدود اآلمنة بيولوجيا ،حيث تظهر توزيعا ً ألعمار وأحجام المجموعات يعتبر مؤشرا ً على مخزون سليم؛
 .4التغييرات في مكونات الشبكات الغذائية البحرية الناتجة عن استخراج الموارد أو التغييرات البيئية الناتجة عن أنشطة بشرية ليست لها آثار سلبية طويلة األمد على ديناميات الشبكات الغذائية وإمكانية الحياة ذات العالقة؛
 .5الحفاظ على سالمة قاع البحر ،وخصوصا ً في الموائل القاعية ذات األولوية.
األهداف االستراتيجية:
 .1تعزيز اإلدارة ،بما في ذلك الجوانب االجتماعية االقتصادية ،وتوسيع شبكة المناطق الساحلية والبحرية المحمية بما في ذلك المناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر المتوسط؛
 .2تعزيز تنفيذ خطط العمل المعنية بالموائل الرئيسية لألنواع المعرضة للخطر والمهددة باالنقراض واألنواع غير األصلية؛
 .3ترويج المناطق المحمية الساحلية والبحرية كمساهمة في االقتصاد األزرق؛
 .4تعزيز صمود األنظمة االجتماعية االقتصادية والطبيعية في البحر المتوسط في مواجهة آثار تغير المناخ.
مؤشرات :2019-2018
 .1عدد البلدان التي تنفذ خطط العمل لحفظ األنواع المعرضة للخطر والمهددة باالنقراض والموائل الرئيسية ،فضالً عن خطة العمل المتعلقة باألنواع الغريبة والغازية؛
 .2عدد المبادئ التوجيهية واألدوات األخرى التي ُوضعتُ /حدّثت ونُشرت؛
 .3عدد المشاريع التجريبية في مجال تخطيط الحيز البحري مع مراعاة تدابير حفظ التنوع البيولوجي؛
 .4عدد خطط العمل الوطنية التي ُوضعت/حُدثت بما يتماشى مع برنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي الساحلي والبحري في حوض البحر المتوسط ،نهج النظام اإليكولوجي ،أهداف أيشي وبروتوكول ناغويا ،بما في ذلك تبسيط تغير المناخ وخطة العمل اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
المستدامين؛
 .5عدد التدابير التنظيمية التي ُوضعت واعتُمدت على المستويات الوطنية؛
 .6عدد اإلجراءات المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي نفذت في إطار أنشطة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛
 .7عدد االجتماعات العلمية التي عُقدت بشأن التنوع البيولوجي البحري في البحر المتوسط؛
 .8عدد االستراتيجيات المشتركة و/أو برامج العمل التي ُوضعت مع الشركاء؛
 .9عدد الدورات التدريبية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري
سُبل التنفيذ
االستراتيجية
متوسطة األجل .العدد

النواتج األساسية لالستراتيجية
متوسطة األجل

األنشطة الرئيسية

الرئيس :وحدة
التنسيق أو العنصر

الشركاء

المنجزات المتوقعة

مستهدفات :2019-2018
 3 .1على األقل؛
 3 .2مبادئ توجيهية؛
 .3مشروع تجريبي واحد على األقل؛
 7 .4خطط عمل وطنية؛
 5 .5تدابير تنظيمية وطنية؛
 .6إجراءان؛
 5 .7اجتماعات؛
 .8استراتيجيتان مشتركتان أو برنامجا عمل؛
 4 .9دورات تدريبية على األقل بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري

2018

 3.1تعزيز التنفيذ اإلقليمي لاللتزامات في إطار اتفاقية برشلونة وبروتوكولها ذات العالقة والصكوك األخرى
 .1دعم التشغيل ،على أساس تجريبي ،لفريق الخبراء
المخصص المعنية بالمناطق البحرية المحمية في
إطار البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية
خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط

3.1.1

تم إنشاء وتنفيذ شبكة شاملة متماسكة من
المناطق البحرية المحمية جيدة اإلدارة ،بما
في ذلك المناطق المشمولة بحماية خاصة
 .2تطوير وتعزيز إدارة فعالة للمناطق المشمولة
وتحظى باهتمام دول حوض البحر المتوسط،
لتحقيق الهدف  11من أهداف أيشي في البحر بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر
المتوسط
المتوسط

التنسيق الداخلي ،عقد اجتماعات
سنوية

التنسيق الداخلي ،تعيين
الموظفين ،السفر ،الخبرة
الخارجية والخدمات ،الدعم
اإلداري

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة

وحدة التنسيق والعناصر األخرى؛
أعضاء الفريق المخصص ،بما في
ذلك من يمثلون الفرق االستشارية
العلمية األخرى

النجاح في عقد االجتماعات السنوية لفريق الخبراء المخصص المعني بالمناطق البحرية المحمية وتقديمه المشورة العلمية والفنية إلى مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة بشأن التوجهات الم ستقبلية في تخطيط المناطق البحرية المحمية وحوكمتها ،وتحديد الفجوات التي تعوق
التطوير السليم لشبكة إقليمية للمناطق البحرية المحمية.

€0

 (aاتفاقيات التوأمة بين المناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر المتوسط استنادا ً إلى نموذج من إعداد مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
 (bتم تنسيق برامج اإلدارة والرصد وتحسينها ،بما في ذلك أثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي؛ وتم تدريب مديرو المناطق المشمولة بحماية
خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر المتوسط ؛ وتم إشراك المجتمع المدني في إدارة المناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول
حوض البحر المتوسط ؛ وتم إنشاء منصة تعاونية للمناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر المتوسط؛ وتم تقديم اإلرشاد
المركز اإلقليمي لالستجابة في
حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث بشأن تحديد المناطق البحرية شديد ة الحساسية فيما يتعلق بالمناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر المتوسط.
مركز األنشطة
البحري في منطقة البحر المتوسط،
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة مديرو المناطق المشمولة بحماية
خاصة وتحظى باهتمام دول حوض
البحر المتوسط ،المنظمة البحرية
الدولية
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مشروع شبكة المناطق البحرية المحمية في البحر المتوسط
)برنامج األمم المتحدة للبيئة  -االتحاد األوروبي( 2016-
2018

ويتم التمويل الخارجي من اتفاق التعاون الثنائي مع إملس -
إيطاليا .
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ويتم التمويل الخارجي من اتفاق التعاون الثنائي مع إملس -
إيطاليا .

3.1.2

تم تحديد وتنفيذ معظم تدابير اإلدارة المستندة
إلى المناطق بالتعاون مع المنظمات العالمية
واإلقليمية ذات الصلة ،وذلك من خالل
أدوات عالمية وإقليمية )المناطق المشمولة
بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض
البحر المتوسط ،مناطق الصيد المحظورة،
المناطق البحرية شديدة الحساسية ،إلخ(،
بما في ذلك فيما يخص حفظ المناطق الواقعة
خارج نطاق الوالية الوطنية ،مع أخذ
المعلومات عن المناطق البحرية ذات األهمية
اإليكولوجية أو البيولوجية في البحر المتوسط
في االعتبار.

تقديم دعم منسق لألطراف المتعاقدة في تحديد
وتخطيط تدابير اإلدارة المشتركة ذات العالقة على
المستوى دون اإلقليمي لتحقيق الوضع البيئي الجيد
في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية أو
االستشاريون ،إجراءات التآزر
في المواضع التي لم تحدَّد فيها بعد حدود الوالية بدقة .مع الشركاء ،التنسيق الداخلي

المركز اإلقليمي لالستجابة في
مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
المتمتعة بحماية خاصة البحري في منطقة البحر المتوسط،
الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر
المتوسط ،المنظمة البحرية الدولية،
االتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات في
البحر األسود والبحر المتوسط
والمنطقة المتاخمة من المحيط
األطلسي ،االتفاقية المعنية بحفظ
التنوع البيولوجي

تحديد مشروعين تجريبيين /موقعين واختيارهما؛ تحديد تدابير اإلدارة المستندة إلى المناطق ذات العالقة ودعم األطراف المعنية في وضعها ،مع
مراعاة األطر القانونية واألنظمة الحالية ،بما في ذلك حركة النقل البحري واللوائح التنظيمية لمصايد األسماك والمناطق المتمتعة بحماية خاصة
والمناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر المتوسط

إجمالي 3.1

 3.2وضع خطط عمل وبرامج وتدابير جديدة ،ومقاييس موحدة ومعايير ،ومبادئ توجيهية لحفظ التنوع البيولوجي الساحلي والبحري والنظم اإليكولوجية

 .1تنفيذ/تحديث خطط العمل اإلقليمية لحفظ األنواع
المعرضة للخطر والمهددة باالنقراض والموائل
الرئيسية وعمليات إدخال أنواع غريبة وكذلك تحديث
استراتيجية إدارة مياه صابورة السفن في البحر

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة
مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة

)أ( إعداد الوثائق العلمية ذات الصلة التي تساهم في تحديث المعارف وتعزيز إجراءات الحفظ الموجهة نحو حفظ األنواع المعرضة للخطر والمهددة
باالنقراض في البحر المتوسط.
)ب( دعم تنفيذ خطط العمل اإلقليمية لحفظ األنواع المعرضة للخطر والمهددة باالنقراض والموائل الرئيسية من خالل إجراءات تجريبية على
الصعيدين الوطني واإلقليمي.
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المتوسط وخطة العمل لتحقيق الوضع البيئي الجيد؛
 .2وضع مبادئ توجيهية لحفظ األنواع البحرية
المعرضة للخطر والمهددة باالنقراض والموائل
الرئيسية واألنواع غير األصلية في البحر المتوسط

خطط العمل اإلقليمية لحفظ األنواع المعرضة
للخطر والمهددة باالنقراض في البحر
المتوسط والموائل الرئيسية ،بشأن إدخال
األنواع ،فضالً عن استراتيجية إدارة مياه
صابورة السفن في البحر المتوسط وخطة
العمل

3.2.1

االستشاريون ،التعاون مع
الشركاء الوطنيين
واإلقليميين ،تنظيم حلقات
العمل ،إلخ

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة

)ج( تقييم سير الع مل في تنفيذ خطط العمل اإلقليمية لحفظ األنواع المعرضة للخطر والمهددة باالنقراض والموائل الرئيسية على المستويات الوطنية
واإلقليمية.
)د( تم تحديث خطط العمل اإلقليمية لحفظ األنواع المتوسطية المعرضة للخطر والمهددة باالنقراض والموائل الرئيسية وبشكل خاص جداولها
الزمنية ،مع أخذ برنامج التقييم والرصد المتكاملين في االعتبار ) االستراتيجية المعنية بفقمة الراهب ،خطة العمل المعنية باألسماك الغضروفية ،خطة
العمل المعنية بالسالحف البحرية ،خطة العمل المعنية بالنباتية البحرية(.

مركز األنشطة
المركز اإلقليمي لالستجابة في
اإلقليمية للمناطق
حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
المتمتعة بحماية خاصة البحري في منطقة البحر المتوسط) ،ه( وضع مبادئ توجيهية لتقييم األثر البيئي على تجمعات الشعاب المرجانية/الطحالب الحمراء المرجانية.
االتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات في
مركز األنشطة
البحر األسود والبحر المتوسط
اإلقليمية للمناطق
والمنطقة المتاخمة من المحيط
خاصة
بحماية
المتمتعة
األطلسي،
خطط العمل الشركاء والمعاونون،
األطراف المتعاقدة ،مؤسسة مافا

مشروع حفظ السالحف البحرية )مؤسسة مافا قيد المناقشة(
مشروع  MEDKEYHABITATSالثاني قيد اإلعداد مع مافا
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سُبل التنفيذ
النواتج األساسية لالستراتيجية
االستراتيجية
متوسطة األجل
متوسطة األجل .العدد
تحديث اإلدارة لتحقيق الوضع البيئي
الجيد.

األنشطة الرئيسية

الرئيس :وحدة
التنسيق أو العنصر

الشركاء

دعم تنفيذ استراتيجية إدارة مياه صابورة السفن في
البحر المتوسط وخطة العمل ،وتقديم المساعدة لمراقبة
وإدارة الحشف الحيوي للسفن للحد من نقل األنواع
المائية الغازية.
االستشاريون

وحدة التنسيق ،مركز األنشطة
المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية
الطوارئ الناشئة عن خاصة ،المنظمة البحرية الدولية
التلوث البحري في
منطقة البحر المتوسط

تم وضع مبادئ توجيهية وأدوات أخرى لحفظ
األنواع الساحلية والبحرية المعرضة للخطر
والمهددة باالنقراض والموائل الرئيسية،
لمكافحة األنواع غير األصلية ومنعها ،فضالً
عن إدارة المناطق البحرية والساحلية
المحمية ،وتحديثها ونشرها

3.2.2

3.2.3

 3.2.2.8تحديد التدابير لمنع توليد القمامة البحرية في الخبرة الداخلية ،الفعاليات دون
اإلقليمية ،خطط العمل ،خطط
إدارة المناطق البحرية المحمية )المناطق المشمولة
الحوكمة
بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر
المتوسط(

تطبيق تخطيط الحيز البحري واإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية في مناطق مختارة
على مستوى تجريبي يربط المناطق الساحلية
والبحر المفتوح المعرضة لضغوط كبيرة.
تحقيقا ً لهذه الغاية ،يمكن استخدام المعلومات  .1تطبيق تخطيط الحيز البحري واإلدارة المتكاملة
بشأن مناطق المناطق البحرية ذات األهمية للمناطق الساحلية في منطقة مختارة ،بما في ذلك
المناطق البحرية ذات األهمية اإليكولوجية أو
اإليكولوجية أو البيولوجية.
البيولوجية ،بهدف تحديد أنسب خيارات اإلدارة
المستندة إلى المناطق على مستوى تجريبي

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة ،شبكة
المناطق المحمية في منطقة البحر
المتوسط ،المكتب اإلعالمي
المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية
المستدامة ،مدرسة سانتانا للدراسات
المتقدمة ،المعهد األندلسي
للتكنولوجيا

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة
إعداد مشاريع مخصصة بدعم
من األطراف وخارجي

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة

المنجزات المتوقعة

تقديم الدعم الفني لألطراف المتعاقدة ،التي تطلب ذلك ،من أجل اآلتي:
 (aالتصديق على االتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها لسنة  2004وتنفيذها ،باالقتران مع تنفيذ استراتيجية إدارة
مياه صابورة السفن في البحر المتوسط؛
 (bتطبيق المبادئ التوجيهية لسنة  2011لمراقبة وإدارة الحشف الحيوي للسفن للحد من نقل األنواع المائية الغازية.

2018

20.00
€0

الصند
وق
2019
االستئ
ماني
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

€0

اإلجمال
ي

20.00
€0

الموارد الخارجية
إجمالي 2019-2018
مضمون

إجمالي  2019-2018غير المضمون

الهدفان المعينان  1و 2لالستراتيجية اإلقليمية )(2016-2021
ومتابعة تقييم عام  2017لمستوى تنفيذ استراتيجية إدارة مياه
صابورة السفن في البحر المتوسط ،فضالً عن محصلة اجتماع
فريق العمل العالمي الخامس والنهائي )لشراكات غلوباالست
بين برنامج البيئة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والمنظمة البحرية الدولية ،بالتعاون مع مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة.

€0

وسيتم توفير التمويل إلعداد خطة الحوكمة وخطط العمل
المتعلقة بالحد من التلوث في المناطق البحرية المحمية
(سباميس) .وسيتم االنتهاء من التسليمات بحلول يوليو 2018
تحت  ACT4LITTERالمشروع ( )€ 80.000و .وسيتطلب
دعم التنفيذ مزيدا من التمويل .التمويل غير المضمون المتوقع
من اتفاقية التعاون الثنائي مع إيطاليا (إملس) (.)€ 80.000

استعراض أكثر التدابير الواعدة لتقليل توليد القمامة البحرية في المناطق البحرية المحمية واختيار أفضلها باعتبار خدمات النظام اإليكولوجي .إعداد
خطة حوكمة بشأن التدابير الرئيسية للحد من توليد القمامة البحرية الشائعة في جميع المناطق البحرية المحمية المتوسطية؛ إعداد خطط عمل محددة
بشأن أكثر التدابير الواعدة للتصدي للقمامة البحرية في  10مناطق بحرية محمية ،مع تكييفها مع السياق المحدد والمناطق المحمية.
€0

€0

€0

€ 160.000

€ 0.000

ويأتي التمويل الخارجي من مشروع "تنفيذ نهج النظام
اإليكولوجي في البحر األدرياتيكي من خالل التخطيط
المكاني البحري" ( 26.000يورو) ومن اتفاق التعاون
الثنائي مع إميلس-إيتالي ()€ 200.000

)أ( إعداد المزيد من مشاريع تخطيط الحيز البحري التجريبية التي تأخذ في اعتبارها المناطق المعرضة لضغوط كبيرة؛

مركز األنشطة اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير ذات األولوية ،وحدة
التنسيق ،االتفاقية المعنية بحفظ
التنوع البيولوجي ،الهيئة العامة
لمصايد أسماك البحر المتوسط،
)ب( إسناد نواتج تنفيذ مشروع تجريبي لتخطيط الحيز البحري إلى مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة في منطقة األدرياتي
المنظمة البحرية الدولية
الفرعية.

إجمالي 3.2

تعليقات

€0

€ 40.000

€0

€ 25.000

€0

€ 65.000

€ 226.000

€ 446.000

€0

€0

 3.3تعزيز التنفيذ الوطني للسياسات واالستراتيجيات والتدابير التشريعية المعنية بحفظ التنوع البيولوجي
 .1دعم البلدان لتحديث/وضع خطط عمل وطنية جديدة
معنية ببرنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع
البيولوجي الساحلي والبحري في حوض األبيض
المتوسط معنية بالتنوع البيولوجي بما في ذلك لحفظ
االستشاريون ،التنسيق الداخلي
األنواع المعرضة للخطر والمهددة باالنقراض
والموائل الرئيسية

3.3.1

/
تم وضع تحديث خطط العمل الوطنية المعنية  .2دعم األطراف المتعاقدة والشركاء في إصدار
بحفظ األنواع المعرضة للخطر والمهددة
ونشر الوثائق العلمية ذات الصلة التي تساهم في
باالنقراض والموائل الرئيسية في البحر
تحديث المعارف وتعزيز إجراءات الحفظ المتخذة
االستشاريون ،التعاون مع
المتوسط والمعنية بعمليات إدخال أنواع
نحو حفظ األنواع المدرجة في المرفق الثاني
المؤسسات الوطنية ،التنسيق
غريبة واألنواع الغازية
بالبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة الداخلي
والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط.

قيام طرفين على األقل من األطراف المتعاقدة بصياغة خطط عمل وطنية تبسّط متطلب خطة العمل اإلقليمية لحفظ األنواع المعرضة للخطر
والمهددة باالنقراض والموائل الرئيسية لتحقيق الوضع البيئي الجيد وتحقيق األهداف اإليكولوجية لخطة عمل البحر المتوسط المستندة إلى نهج النظام
اإل يكولوجي والمعنية بالتنوع البيولوجي بما يتماشى مع أهداف أيشي وبروتوكول ناغويا ،مع تضمين اإلجراءات ذات األولوية لخطة عمل
االستهالك واإلنتاج المستدامين ،ومجاالت العمل ذات األولوية للتكيف مع تغير المناخ.

المركز اإلقليمي لالستجابة في
مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
المتمتعة بحماية خاصة البحري في منطقة البحر المتوسط،
مركز األنشطة
)أ( إعداد دراسة مكتبية عن موائل الكهوف ،وتحديث التقرير عن الشعاب المرجانية في البحر المتوسط؛
األطراف المتعاقدة ،شركاء خطة
اإلقليمية للمناطق
العمل
المتمتعة بحماية خاصة

األطراف المتعاقدة ،شركاء خطة
العمل ،الهيئة العامة لمصايد
أسماك البحر المتوسط ،االتفاق
المتعلق بحفظ الحوتيات في البحر
األسود والبحر المتوسط والمنطقة
مركز األنشطة المتاخمة من المحيط األطلسي،
اإلقليمية للمناطق االتحاد الدولي لحماية الطبيعة،
المتمتعة بحماية منظمة بيرداليف الدولية ،مافا
خاصة

€ 10.000

€0
العرضي على أنواع الفقاريات المشمولة بخطط العمل اإلقليمية والمدرجة
)ب( تقارير عن دراسات حالة مصايد األسماك التي تؤثر من خالل الصيد َ
في المرفق الثاني ،وذلك لتيسير اتخاذ تدابير التخفيف المالئمة.

€0

€0

€ 10.000

€0

€ 10.000

€ 15.000

€0

€0

مشروع  MEDKEYHABITATSالثاني قيد اإلعداد مع مافا

مشروع  MEDKEYHABITATSالثاني والمشروع المعني
العرضي ،قيد اإلعداد مع مؤسسة مافا
بالصيد َ
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 .1إجراء تقييمات إيكولوجية واجتماعية واقتصادية
وألصحاب المصلحة ،ووضع خطط إدارة للمناطق
البحرية المحمية المنشأة حديثا ً/المستقبلية في الجزائر
ومصر ولبنان والمغرب وتونس؛ وتطوير أدوات
اتصال وإعالم بشأن قضايا المناطق البحرية المحمية .التنسيق الداخلي ،الخبرة
الخارجية ،حلقات العمل الوطنية

إعداد تقارير التقييمات اإليكولوجية/االجتماعية االقتصادية ونشر النتائج؛ وضع خطط إدارة واحدة؛ القيام بأنشطة اتصال
وحدة التنسيق ،شبكة المناطق
مركز األنشطة
المحمية في منطقة البحر المتوسط،
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة الصندوق العالمي لحماية الطبيعة

تم وضع تدابير وطنية وتنفيذها لتعزيز حماية  .2دعم إدارة وتوسيع المناطق البحرية المحمية في
وإدارة المواقع البحرية والساحلية ذات
ليبيا
الصلة ،وال سيما تلك التي تحتوي على موائل
وأنواع معرضة للخطر )بما في ذلك موائل
البحر العميق(

التنسيق الداخلي ،الخبرة
الخارجية والخدمات ،حلقات
العمل الوطنية
وحدة التنسيق ،االتحاد الدولي لحماية
مركز األنشطة
الطبيعة ،الصندوق العالمي لحماية
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة الطبيعة
االستشاريون ،التعاون مع
المؤسسات الوطنية
واإلقليمية

3.3.2

 .3دعم البلدان لزيادة المعرفة بمناطق البحر العميق
الخاضعة لواليتها لتيسير حفظها.

االستشاريون ،التعاون مع
المؤسسات الوطنية
واإلقليمية

الشركاء الوطنيون ،األطراف
المتعاقدة ،االتحاد الدولي لحماية
مركز األنشطة
الطبيعة-مركز التعاون المتوسطي،
اإلقليمية للمناطق
شبكة المناطق المحمية في منطقة
خاصة
بحماية
المتمتعة
البحر المتوسط،
مؤسسة مافا

الشركاء الوطنيون ،األطراف
المتعاقدة ،االتحاد الدولي لحماية
مركز األنشطة
الطبيعة-مركز التعاون المتوسطي،
اإلقليمية للمناطق
الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر
المتمتعة بحماية خاصة المتوسط ،منظمة بيرداليف الدولية،
مؤسسة مافا

€ 10.000

وضع قائمة جرد وطنية بالمواقع البحرية والساحلية محل االهتمام على صعيد الحفظ في ليبيا؛ ووضع خطط إدارة للمناطق البحرية المحمية؛
وإعداد وإطالق منصة تشاركية لمنظمات المجتمع المدني؛ ورسم خرائط للموائل الرئيسية البحرية والحياة الحيوانية البحرية الضخمة )الثدييات
والطيور البحرية والسالحف واألسماك الغضروفية( ؛ وتدريب الموظفين الليبيين على تخطيط شبكة المناطق البحرية المحمية وإدارتها؛ وإعداد
حمالت اتصال ومواد توعية بشأن قيمة المناطق البحرية المحمية وأهميتها ،ووضعها موضع التنفيذ.

لم يتم إعداد الصورة النهائية بعد

دعم رصد الحياة الحيوانية البحرية الضخمة المهددة باالنقراض والمعرضة للخطر )الثدييات والطيور البحرية والسالحف واألسماك الغضروفية( في
مناطق البحر المفتوح والبحر العميق الخاضعة للوالية الوطنية بما يتماشى مع برنامج التقييم والرصد المتكاملين.

€0

€0

€0

€ 10.000

€0

€0

€0

€ 20.000

€0

€0

€0

€ 115.000

€ 1.307.339

€ 1.000.000

€0

€0

€0

€0

€0

مشروع شبكة المناطق البحرية المحمية في البحر المتوسط
)برنامج األمم المتحدة للبيئة  -االتحاد األوروبي( 2016-
2018

مشروع برنامج البحر المتوسط )مرفق البيئة العالمية( قيد
اإلعداد

مشروع  Medkeyhabitatsالثاني قيد اإلعداد مع مافا

العرضي قيد اإلعداد مع مافا
مشروع الصيد َ

UNEP(DEPI)/MAP IG.23/23
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سُبل التنفيذ
االستراتيجية
متوسطة األجل .العدد

النواتج األساسية لالستراتيجية
متوسطة األجل

األنشطة الرئيسية

الرئيس :وحدة
التنسيق أو العنصر

الشركاء

المنجزات المتوقعة

إجمالي 3.3

2018

€ 20.000

الصند
وق
2019
االستئ
ماني
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

€ 10.000

اإلجمال
ي

€ 30.000

الموارد الخارجية
إجمالي 2019-2018
مضمون

إجمالي  2019-2018غير المضمون

€ 2.447.339

تعليقات

€0

 3.4رصد وجرد وت قييم التنوع البيولوجي مع التركيز على األنواع المهددة باالنقراض والمعرضة للخطر واألنواع غير األصلية والموائل الرئيسية
)أ( مواصلة تطوير صحائف وقائع إرشادية للمؤشرات المشتركة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي واألنواع غير األصلية )الهدف اإليكولوجي األول
والهدف اإليكولوجي الثاني(؛

 .1دعم وضع وتنفيذ برنامج )برامج( وطني/دون
إقليمي للرصد تماشيا ً مع مجموعة التنوع البيولوجي
لبرنامج التقييم والرصد المتكاملين.

مركز األنشطة
التنسيق الداخلي
اإلقليمية للمناطق
الخبرة الخارجية
المتمتعة بحماية خاصة
)ب( تطوير/تحديث بروتوكوالت رصد المؤشرات المشتركة؛
مركز األنشطة
واالستشاريون
األطراف المتعاقدة ،وحدة التنسيق
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة والعناصر األخرى ،االتفاق المتعلق
بحفظ الحوتيات في البحر األسود
والبحر المتوسط والمنطقة المتاخمة
التعاون مع المؤسسات الوطنية
من المحيط األطلسي ،االتحاد الدولي )ج( عقد اجتماع مجموعة المراسلة حول الرصد في البحر المتوسط حول التنوع البيولوجي بنجاح؛
مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
لحماية الطبيعة ،الهيئة العامة لمصايد
المتمتعة بحماية خاصة أسماك البحر المتوسط،
اجتماع إقليمي

وضع وتنفيذ برامج رصد لألنواع والموائل
الرئيسية فضالً عن األنواع الغازية ،على
النحو المنصوص عليه في برنامج التقييم
والرصد المتكاملين ،بما في ذلك بشأن فعالية
المناطق البحرية والساحلية المحمية ،وبشأن
آثار تغير المناخ
االستشاريون ،التعاون مع
المؤسسات الوطنية

3.4.1

 .2في عام  ،2018تنفيذ االستعراض الدوري العادي
للسبعة مناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى
باهتمام دول حوض البحر المتوسط التي ُ
ض ّمنت في التنسيق الداخلي ،الخبرة
القائمة في عام  ،2012وفي عام  ،2019االستعراض الخارجية
الدوري العادي لالثنتي عشرة منطقة المشمولة بحماية
خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر المتوسط
ض ّمنت في القائمة في عام .2001
التي ُ
 .3تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق بشأن
المناطق البحرية المحمية من قبل األطراف المتعاقدة .التنسيق الداخلي ،الخبرة
الخارجية

إعداد وتحديث أدوات تقييم حفظ التنوع
البيولوجي )التقييم المواضيعي المتعمق
والخرائط وصحائف وقائع المؤشرات(
إلظهار االتجاهات على المستويات الوطنية
ودون اإلقليمية واإلقليمية ،وقياس فعالية تنفيذ
خطط العمل الوطنية وخطط العمل اإلقليمية
لبرنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع
البيولوجي الساحلي والبحري في حوض
األبيض المتوسط
3.4.2

 .1تقييم تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع
البيولوجي الساحلي والبحري في حوض األبيض
المتوسط وتأثيره على الحفظ في البحر المتوسط ،بما
في ذلك من خالل خطط عمل التنوع البيولوجي

 .2صياغة فصل بتقرير حالة البيئة والتنمية المعني
بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي والمناطق
البحرية المحمية/المناطق المشمولة بحماية خاصة
وتحظى باهتمام دول حوض البحر المتوسط

حلقتا عمل إقليميتان للمراسلين
الوطنيين لبرنامج العمل
االستراتيجي لحفظ التنوع
البيولوجي الساحلي والبحري
في حوض األبيض المتوسط
)اجتماع متعاقب مع االجتماع
الرابع عشر لجهات اتصال
مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية
خاصة( باإلضافة إلى
المستشارين وخدمات
المؤتمرات والتنسيق الداخلي

التنسيق الداخلي

3.4.3

التعاون على المستوى دون اإلقليمي الختبار أنشطة
الرصد المشتركة في )أ( مجال )مجاالت( مختارة،
رصد المؤشرات المشتركة بشأن التنوع
البيولوجي واألنواع غير األصلية من خالل وبالتالي دعم البلدان لتنفيذ برامج الرصد المشترك بما
برنامج التقييم والرصد المتكاملين في المناطق يتماشى مع توصيات برنامج التقييم والرصد
الخبرة الخارجية
البحرية المحمية والمناطق المشمولة بحماية المتكاملين في المناطق البحرية المحمية/المناطق
المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض
خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر
البحر المتوسط.
المتوسط وإنشاء مجموعات البيانات ذات
الصلة

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعةاألنشطة
مركز
بحماية خاصة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة

منظمة بيرداليف الدولية ،منظمة
 ،MEDASSETالشركاء الوطنيون

األطراف المتعاقدة ،وحدة التنسيق
والعناصر األخرى ،الشركاء
الوطنيون

تمويل نشاط الرصد دون اإلقليمي من مشروع نهج النظام
اإليكولوجي الثاني للبحر األبيض المتوسط ) 20ألف
يورو(؛
€ 20.000

)د( تنفيذ أنشطة رصد برنامج التقييم والرصد المتكاملين الوطنية/دون اإلقليمية؛
)هـ( اقتراح البرنامج دون اإلقليمي لرصد المؤشرات المشتركة حول التنوع البيولوجي بشأن البحر األدرياتي تماشيا ً مع مجموعة برنامج التقييم
والرصد المتكاملين المعنية بالتنوع البيولوجي ومصايد األسماك؛

تنفيذ برامج الرصد الوطنية لألنواع المهددة باالنقراض والمعرضة للخطر والموائل الرئيسية في إطار تنفيذ خطط العمل اإلقليمية لحفظ األنواع
المهددة باالنقراض والمعرضة للخطر والموائل البحرية الرئيسية في البحر المتوسط.
€ 10.000

 (aتنفيذ االستعراض الدوري العادي الذي يستهدف إجراء تقييم متعمق لفعالية إدارة المناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول
وحدة التنسيق ،وجهات اتصال مركز
ض ّمنت في القائمة في
حوض البحر المتوسط فيما يخص الـ  19منطقة المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر المتوسط التي ُ
األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
مركز األنشطة
عامي  2001و2012؛
بحماية خاصة ،ومديرو المناطق
اإلقليمية للمناطق
 (bتقديم التقرير والنتائج الرئيسية والتوصيات إلى اجتماع جهات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة في عام .2019
المتمتعة بحماية خاصة البحرية المحمية

€ 17.000

تقييم التقدم المحرز )النجاح والفشل المحتمل( من جانب بلدان البحر المتوسط نحو تحقيق الهدف  11من أهداف أيشي ،ووضع أهداف لما بعد عام
 2020للمنطقة.

€ 25.000

األطراف المتعاقدة ،وحدة التنسيق
والعناصر األخرى ،شبكة المناطق
المحمية في منطقة البحر المتوسط،
مركز األنشطة
الصندوق العالمي لحماية الطبيعة،
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة االتحاد الدولي لحماية الطبيعة،
االتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات في
البحر األسود والبحر المتوسط
والمنطقة المتاخمة من المحيط
األطلسي ،الهيئة العامة لمصايد
أسماك البحر المتوسط

€ 40.000

€ 60.000

€ 277.000

€0

تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي في البحر األدرياتي من خالل
تخطيط الحيز البحري )مرفق البيئة العالمية( ) 257ألف
يورو(

€ 10.000

€ 28.000

€0

€ 20.000

€ 45.000

€ 25.000

€ 40.000

€0

€0

€0

€0

€0

مشروع حفظ السالحف البحرية )قيد المناقشة مع مافا(-
مبادرة المسح التابعة لالتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات في
البحر األسود والبحر المتوسط والمنطقة المتاخمة من
المحيط األطلسي الممولة من مافا

-

-

 (aتقييم تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي الساحلي والبحري في حوض األبيض المتوسط .2018-2003
 (bتحديد اإلنجازات الرئيسية والفجوات والتوجهات المستقبلية المطلوبة استنادا ً إلى الدروس المستفادة والسماح ببناء برنامج استراتيجي جديد يتم
تنفيذه في المستقبل ،مع التبني الكامل الحتياجات أهداف التنمية المستدامة ونهج النظام اإليكولوجي الحالية التي أثيرت ،وذلك بالتنسيق أيضا ً مع
أنشط ة األطراف المتعاقدة األخرى نحو االتفاقية المعنية بحفظ التنوع البيولوجي.
 (cنقل نتائج التقييم إلى جهات اتصال المناطق المتمتعة بحماية خاصة

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة وحدة التنسيق والعناصر األخرى،
األطراف ،المراسلون الوطنيون
لبرنامج العمل االستراتيجي لحفظ
التنوع البيولوجي الساحلي والبحري
في حوض األبيض المتوسط،
)د( سوف تت َّمم عملية تقييم تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي الساحلي والبحري في حوض األبيض المتوسط بتحليل متعمق
مركز األنشطة
الشركاء ،وحدة التنسيق والعناصر لمؤشراتها إلنجاز الفصل المواضيعي بتقرير تقرير حالة البيئة والتنمية.
اإلقليمية للمناطق
خاصة
بحماية
المتمتعة
األخرى

€ 75.000

€ 15.000

€ 90.000

€0

€0

-

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة
األطراف المتعاقدة ،وحدة التنسيق،
مركز األنشطة
مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات
اإلقليمية للمناطق
واالتصاالت ،االتفاق المتعلق بحفظ مجموعات البيانات بشأن المؤشرات المشتركة جُمعت في المناطق البحرية المحمية/المناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض
المتمتعة بحماية خاصة الحوتيات في البحر األسود والبحر البحر المتوسط مختارة ،ود ُمجت في منصة التنوع البيولوجي في البحر المتوسط.
المتوسط والمنطقة المتاخمة من
المحيط األطلسي ،الهيئة العامة
لمصايد أسماك البحر المتوسط،
منظمة  ،MEDASSETمنظمة
بيرداليف الدولية

€0

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€0

مشروع نهج النظام اإليكولوجي الثاني للبحر األبيض المتوسط
الجاري
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إعداد قائمة جرد للنظم اإليكولوجية الساحلية
والبحرية الضعيفة والهشة وتقييم حساسية
النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية
وقدراتها على التكيف مع التغيرات في
الظروف البحرية وكذلك دور الخدمات التي تنفيذ جرد للنظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية ببحيرة
غار الملح )تونس( بغية حمايتها وإدارتها المستدامة.
تقدمها

التنسيق والخبرة الداخليان

إتمام جرد النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية ببحيرة غار الملح )تونس( ،ووضع خطة لحمايتها وإدارتها المستدامة.
مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة

3.4.4

الصندوق العالمي لحماية الطبيعة -
مكتب برنامج البحر المتوسط

إجمالي 3.4

€0

€0

€0

€0

€0

€ 147.000

€ 113.000

€ 260.000

€ 337.000

€0

أموال خارجية )التعاون مع الصندوق العالمي لحماية الطبيعة -
شمال أفريقيا(

 5-3المساعدة الفنية وبناء القدرات على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية لتعزيز تنفيذ السياسات واالمتثال للتشريعات الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي
 (aالندوة المتوسطية الثالثة حول الشعاب المرجانية والصخور البيولوجية الجيرية األخرى،
 (bالندوة المتوسطية الثانية حول الموائل المظلمة؛
 .1تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل وندوات معينة
 (cندوة حول الموائل البحرية الرئيسية،
تتعلق بحفظ ورصد األنواع الساحلية والبحرية المهددة
 (dالندوة المتوسطية السادسة حول النباتات البحرية،
باالنقراض والمعرضة للخطر والموائل الرئيسية
شركاء خطة عمل الموائل البحرية  (eالندوة األولى حول األنواع البحرية الغريبة،
واألنواع غير األصلية
الرئيسية المركز اإلقليمي لالستجابة  (fتنظيم المؤتمر السادس حول السالحف البحرية في البحر المتوسط ،والمؤتمر الذي يُعقد كل سنتين حول الحيتان.
االستشاريون
الداخلي،
التنسيق
في حاالت الطوارئ الناشئة عن
 (gتحرير ونشر أعمال هذه الندوات؛
الخارجيون ،تنظيم حلقات العمل
التلوث البحري في منطقة البحر
 (hتنظيم تدريب على رصد الموائل الرئيسية البحرية في منطقة األدرياتي.
المتوسط .اتفاقيتا برن وبون ،االتفاق
مركز األنشطة
 (iتنظيم تدريب على التوصيف ورسم الخرائط ورصد الموائل الرئيسية البحرية.
اإلقليمية للمناطق
المتعلق بحفظ الحوتيات في البحر
 (jإعداد تقارير حول برامج بناء القدرات.
المتمتعة بحماية خاصة األسود والبحر المتوسط والمنطقة
المتاخمة من المحيط األطلسي،
الشركاء الوطنيون

برامج بناء القدرات

€ 15.000

€ 33.000

€ 48.000

€ 95.000

€0

 .aمشروع  MEDKEYHABITATSالثاني قيد اإلعداد مع
مافا؛
 .bمشروع  MedNISقيد اإلعداد؛
 .cمشروع حفظ السالحف البحرية )قيد المناقشة مع
مافا(؛
 .dتنفيذ نهج النظام اإليكولوجي في البحر األدرياتي من
خالل مشروع تخطيط الحيز البحري )مرفق البيئة
العالمية(
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سُبل التنفيذ
االستراتيجية
متوسطة األجل .العدد

األنشطة الرئيسية

النواتج األساسية لالستراتيجية
متوسطة األجل
المتصلة بتطوير وإدارة المناطق البحرية
والساحلية المحمية ،وبحفظ ورصد األنواع
الساحلية والبحرية المعرضة للخطر والمهددة
باالنقراض والموائل الرئيسية ،وبمسائل
الرصد التي تخص تغير المناخ والتنوع
البيولوجي تم وضعها وتنفيذها ،بما في ذلك
العمليات التجريبية لدعم الجهود الرامية إلى
إنشاء المناطق البحرية المحمية/المناطق
المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول
حوض البحر المتوسط وتنفيذها.

الرئيس :وحدة
التنسيق أو العنصر

الشركاء

المنجزات المتوقعة

2018

قاعدة لدعم التدريب المقدم من
منصة مرصد قابلة للتشغيل
البيني تدمج شبكات نظم
الرصد والتنبؤ بالبيئة البحرية
والنشاط البحري عبر حوض
البحر المتوسط ،متعاملة مع كل
من البحر المفتوح والمنطقة
الساحلية ،مع وجود ممارسين
مدربين على المستويات
الوطنية لتشغيلها

3.5.1

الصند
وق
2019
االستئ
ماني
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

اإلجمال
ي

الموارد الخارجية
إجمالي 2019-2018
مضمون

إجمالي  2019-2018غير المضمون

تعليقات

 .2تنظيم تدريب الممارسين لمتابعة مراصد البحر
المتوسط المتعلقة بالتنوع البيولوجي واألنشطة البشرية
واآلثار ذات الصلة في المناطق البحرية والساحلية

 .3تعزيز وتحسين أنشطة بناء القدرات المتعلقة بحفظ
التنوع البيولوجي البحري في البحر المتوسط

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة

-

تقارير حلقات عمل لتدريب المديرين والمشغلين المستقبليين للمراصد الوطنية

€0

€0

€0

€ 90.000

€0

التمويل الخارجي مصدره مشروع ) ODYSSEAاالتحاد
األوروبي(

مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة

-

تم إدراج نتائج دراسة تقييم بناء القدرات )التي أجريت في عام  (2017في استراتيجية لبناء القدرات المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في
البحر المتوسط

€0

€0

€0

€0

€0

-

€ 15.000

€ 33.000

€ 48.000

€ 185.000

€0

الخبرة الداخلية والتنسيق

إجمالي 3.5

 3.6تعزيز التعاون على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية لحماية وحفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية
المناقشة مع المؤسسات
والشركات االستشارية الشريكة
)المبادالت داخل البلدان
والمنظمات اإلقليمية ،التنسيق
الداخلي(

نتائج المناقشات على استراتيجية التعاون المشترك المقدمة إلى مؤتمر األطراف
رقم  21ألخذها في االعتبار

3.6.1

 .1وضع وتنفيذ إطار استراتيجي متفق عليه لألنشطة
المتعلقة بإدارة الحيز البحري وتدابير الحفظ مع
وحدة التنسيق ،المركز اإلقليمي
الهيئات اإلقليمية الرئيسية
لالستجابة في حاالت الطوارئ
الناشئة عن التلوث البحري في
مركز األنشطة
منطقة البحر المتوسط ،األطراف
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة المتعاقدة ،االتفاق المتعلق بحفظ
الحوتيات في البحر األسود والبحر
المتوسط والمنطقة المتاخمة من
تم وضع االستراتيجيات والبرامج المشتركة
المحيط األطلسي ،الهيئة العامة
المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحفظ النظم
االتفاقات المشتركة/وثائق برامج
لمصايد أسماك البحر المتوسط،
اإليكولوجية ،مع أخذ خطط العمل الوطنية في
العمل أو األنشطة صيغت
االتحاد الدولي لحماية الطبيعة،
االعتبار بالتعاون مع المنظمات الشريكة ذات
 .2مواصلة تنفيذ اتفاقات التعاون القائمة وتحديثها و/أو ونوقشت مع الهيئات ذات الصلة
شبكة المناطق المحمية في منطقة
الصلة على الصعيدين العالمي واإلقليمي
وقُدمت إلى ممثلي األطراف
البحر المتوسط ،المنظمة البحرية
وضع برامج العمل الفنية المشتركة ذات الصلة،
الدولية
وصياغة اتفاقات جديدة حسب الحاجة
مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة

وحدة التنسيق ،منظمات
الشركاء ذات العالقة

€0

مذكرات التفاهم الحالية مع المنظمات اإلقليمية ذات الصلة جُدت وحُدثت حسب الحاجة مع التأكيد على ما يلي) :أ( تعزيز الرصد الكافي للعناصر
المكونة للنظم اإليكولوجية للبحر األبيض المتوسط ،وتضمين اآلثار المستمرة والمتوخاة تبعا ً لنهج النظام اإليكولوجي؛ )ب( التعامل مع هذه اآلثار
من خالل اإلجراءات المحسنة لتخطيط الحيز البحري

إجمالي 3.6

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

-

-

 3.7تحديد القضايا الجديدة والناشئة والتعامل معها حسب االقتضاء

3.7.1

إجمالي 3.7

التنسيق مع العملية الجارية نحو اعتماد
اتفاق التنفيذ بشأن حفظ التنوع البيولوجي
البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق
الوالية الوطنية )وتحديدا ً فيما يتعلق
بالموارد الوراثية البحرية ،والمناطق
البحرية المحمية خارج نطاق الوالية
الوطنية ،وتقييم األثر االجتماعي(

التنسيق مع العملية الجارية نحو اعتماد اتفاق التنفيذ
بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق
الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية )وتحديدا ً فيما
يتعلق بالموارد الوراثية البحرية ،والمناطق البحرية
المحمية خارج نطاق الوالية الوطنية ،وتقييم األثر
االجتماعي(.

االستشاريون ،المساهمات
والتنسيق الداخليان

المركز اإلقليمي لالستجابة في
مركز األنشطة
حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث
اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة البحري في منطقة البحر المتوسط،
وحدة التنسيق ،الهيئة العامة لمصايد
أسماك البحر المتوسط ،المنظمة
البحرية الدولية

المساهمة بالوثائق في االجتماعات ذات الصلة ل تقديم مواضيع وتقارير المشاركة إلى اجتماعات حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة
خارج نطاق الوالية الوطنية

€ 5.000

€0

€ 5.000

€0

€0

€ 5.000

€0

€ 5.000

€0

€0

إجمالي
2018

إجمالي
2019

إجمالي
2019-2018

€ 227.000

€ 191.000

€ 418.000

إجمالي
2019-2018
مضمون
€ 3.985.339

إجمالي
2019-2018
غير مضمون
€0

-

UNEP(DEPI)/MAP IG.23/23
Page 708
سُبل التنفيذ
االستراتيجية
متوسطة األجل .العدد

النواتج األساسية لالستراتيجية
متوسطة األجل

األنشطة الرئيسية

الرئيس :وحدة
التنسيق أو العنصر

الشركاء

الصند
وق
االستئ
ماني
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

المنجزات المتوقعة

الموضوع الثالث

2018

2019

إجمالي 2018

إجمالي 2019

الموارد الخارجية
تعليقات

اإلجمال
ي

خارجي مضمون

اإلجمالي

وحدة التنسيق

-

البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر المتوسط

-

المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط

20.000

-

مركز األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء
مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة

207.000

191.000

اإلجمالي

0

-

398.000

3.825.339

-

-

مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت
مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين

20.000

خارجي غير مضمون

-

مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية

الحواشي السفلية
تحديد عنصر /شريك ال يعني بالضرورة تخصيص أموال.

إجمالي 2019-2018
مضمون

إجمالي  2019-2018غير المضمون

227.000

191.000

418.000

160.000

0

3.985.339

0
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الموضوع الرابع :العمليات والتفاعالت بين البر والبحر
األهداف اإليكولوجية  /اآلثار المستهدفة على المدى الطويل:
 .1الحفاظ على الديناميات الطبيعية للمناطق الساحلية وحفظ النظم اإليكولوجية الساحلية والمناظر الطبيعية؛
 .2التغير في األوضاع والجغرافية المائية ال يؤثر سلبيا ً على النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية.
األهداف االستراتيجية:
 .1تخفيف الضغوط البشرية المنشأ على المناطق الساحلية والبحرية لمنع تدهورها أو خفضه؛
 .2ضمان الحفاظ على سالمة النظم اإليكولوجية الساحلية والمناظر الطبيعية والجيومورفولوجيا؛
 .3اعتماد تدابير لخفض التأثير السلبي لألخطار البحرية وتحديدا ً تأثير تغير المناخ؛
 .4ضمان أن تكون األنشطة التي تتم على الجزء البري والبحري من المناطق الساحلية متوافقة ويدعم بعضها بعضا ً.
مؤشرات :2019-2018
 .1عدد األدوات والوثائق المنهجية التي أُعدت للتنفيذ من قبل األطراف المتعاقدة؛
 .2عدد المشاريع الجارية ،بما في ذلك برامج إدارة المناطق الساحلية ،التي تتعامل مع التفاعالت بين البر والبحر؛
 .3إنشاء شبكات ساحلية وتفعيلها.

سُبل التنفيذ
النواتج األساسية

الرئيس :وحدة
التنسيق أو العنصر

االستراتيجية
متوسطة األجل.
العددتعزيز التنفيذ اإلقليمي لاللتزامات بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،وتنفيذ برامج التدابير في استراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية الحالية
4.1

.4.1.1

األنشطة الرئيسية

 2019-2018المستهدفات:
 .1إعداد أداتين منهجيتين؛
 .2االنتهاء من مشروع برامج إدارة المناطق الساحلية واحد على األقل؛
 .3تفعيل شبكة برامج إدارة المناطق الساحلية

مساعدة األطراف المتعاقدة في
تحديد وتنفيذ وتقييم تدابير وأدوات
محددة لتخفيف الضغوط على
المناطق الساحلية والبحرية
)كاالرتداد الساحلي ،تدابير
سياسات األراضي ،تقسيم
 .1تقديم المساعدة لألطراف المتعاقدة الخبرة الداخلية ،السفر
المناطق(
عند الطلب

الشركاء

مركز األنشطة اإلقليمية وحدة التنسيق ،األطراف المتعاقدة
التابع لبرنامج التدابير
ذات األولوية

المنجزات المتوقعة

تقديم المساعدة في قضايا معينة تهم األطراف المتعاقدة في
عملية تنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
)عند الطلب(

إجمالي 4.1

2018

الصند
وق
االستئ
2019
ماني
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

الموارد الخارجية
اإلجمال
ي

€0

€0

€0

€0

€0

€0

إجمالي 2019-2018
مضمون

إجمالي  2019-2018غير المضمون

تعليقات

التكاليف اإلدارية فقط

€0

€0

 4.2إعداد خطط عمل وبرامج وتدابير ومقاييس موحدة ومعايير ومبادئ توجيهية جديدة.

.4.2.1

وضع أدوات ومبادئ توجيهية
للتقييمات البيئية وتطبيقها )مثال ً:
تقييم األثر البيئي ،التقييمات
التراكمية ،التقييم البيئي
االستراتيجي(

التنسيق الداخلي واإلدارة،
الخبرة الخارجية
 .1إعداد مبادئ توجيهية للتقييم البيئي
والخدمات ،االجتماعات
االستراتيجي وتقييم األثر البيئي في
سياق عابر للحدود وتقديمها إلى مؤتمر
األطراف  21العتمادها

مركز األنشطة اإلقليمية وحدة التنسيق والعناصر األخرى ،األطراف المتعاقدة
التابع لبرنامج التدابير
ذات األولوية

تم إعداد مبادئ توجيهية استنادا ً إلى الصكوك الدولية
القائمة في المجال وتكييفها تبعا ً لسياق اتفاقية برشلونة مع
أولوية ممكنة لحوض األدرياتي وحوض غرب المتوسط،
وربطها بمشروعي  SIMWESTMEDوSUPREME
واستراتيجية االتحاد األوروبي لمنطقة البحر األدرياتي
والبحر األيوني

ويتم التمويل الخارجي من اتفاق
التعاون الثنائي مع إملس  -إيطاليا.

€0

€0

€0

€ 50.000

€0

4.2.2
 .1تنظيم تدريب إقليمي )متوسطي(
وصالت
على تخطيط الحيز البحري ِ
ارتباطه باإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية والقضايا العابرة للحدود ذات
الصلة بتنفيذه

 .2التحليل والتعريف بشكل متكامل
لفرص التعاون العابر للحدود على
تخطيط الحيز البحري

التنسيق الداخلي واإلدارة،
الخبرة الخارجية
والخدمات ،االجتماعات

التنسيق الداخلي واإلدارة،
الخبرة الخارجية
والخدمات ،االجتماعات

ويتم التمويل الخارجي من اتفاق
التعاون الثنائي مع إملس  -إيطاليا.
تم تنظيم حلقة عمل إقليمية بشأن تخطيط الحيز البحري
وحدة التنسيق والعناصر األخرى ،األطراف المتعاقدة،
لجميع بلدان البحر المتوسط مع ضمان الفهم المشترك لعملية
الشركاء من مشاريع  SIMWestMEDوSupreme
تخطيط الحيز البحري وصالت ارتباطه باإلدارة المتكاملة
مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق الساحلية
التابع لبرنامج التدابير
ذات األولوية
وحدة التنسيق ،مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات
واالتصاالت ،اتحاد إدارة األنشطة البحثية في بحيرة
البندقية-البندقية ،دائرة الخرائط المائية والدراسات
البحرية-
فرنسا ،وزارة البنية التحتية والنقل اإليطالية ،وزارة
البيئة واألراضي والبحر اإليطالية ،المعهد الكرواتي
للتنمية المكانية ،سلطة مالطة للبيئة والتخطيط ،مركز
كوبر للتنمية اإلقليمية ،المعهد اإلسباني لعلوم
المحيطات ،جامعات من البندقية وأثينا ،مؤتمر
مركز األنشطة اإلقليمية المناطق الحافة بالبحار في أوروبا ،وكالة المناطق
التابع لبرنامج التدابير البحرية المحمية-بريست.
ذات األولوية

تم تحليل التحدي والفرص أمام التعاون العابر للحدود بشأن
تخطيط الحيز البحري )متطلبات البيانات ،والتفاعالت بين
البر والبحر ،واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية،
وتخطيط الحيز البحري ،واستخدام مؤشرات برنامج التقييم
والرصد المتكاملين ،وتحليل أصحاب المصلحة( واقتراح
النهج الممكنة لمعالجتها

€ 10.000

€0

€ 10.000

€0

€ 40.000

€ 140.000

€0

المشاريع الممولة من االتحاد
األوروبي المعنية بتخطيط الحيز
البحري :مشروع SIMWESTMED
للدول أعضاء االتحاد األوروبي في
منطقة غرب المتوسط ومشروع
 SUPREMEللدول أعضاء االتحاد
األوروبي في منطقة شرق المتوسط
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سُبل التنفيذ
النواتج األساسية

االستراتيجية
متوسطة األجل.
العدد

األنشطة الرئيسية

 .3تنفيذ أنشطة تخطيط الحيز البحري
التجريبية في مياه الجبل األسود
المتداخلة

تعريف تخطيط الحيز البحري في
سياق اتفاقية برشلونة وتطبيقه
حسب االقتضاء

 .4الحد من مخاطر حوادث التصادم
بتطوير أنظمة لتوجيه مسارات
السفن وتحسين الرقابة على حركة
المالحة البحرية

الرئيس :وحدة
التنسيق أو العنصر

التنسيق الداخلي واإلدارة،
الخبرة الخارجية
والخدمات ،االجتماعات
مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير
ذات األولوية

الشركاء

وحدة التنسيق والعناصر األخرى ،األطراف ،السلطات
الوطنية والمحلية ومؤسسات الجبل األسود

تم إعداد تخطيط الحيز البحري لمنطقة مختارة من مياه الجبل
األسود العابرة للحدود

€0

االستشاريون

المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في
منطقة البحر المتوسط

وحدة التنسيق ،مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج
التدابير ذات األولوية ،المنظمة البحرية الدولية

االستشاريون

المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في
منطقة البحر المتوسط

وحدة التنسيق ،مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج
التدابير ذات األولوية ،المنظمة البحرية الدولية

االستشاريون

المركز اإلقليمي
لالستجابة في حاالت
الطوارئ الناشئة عن
التلوث البحري في
منطقة البحر المتوسط

وحدة التنسيق ،مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة ،المنظمة البحرية الدولية

إجمالي 4.2

€0

تقديم الدعم الفني لألطراف المتعاقدة ،التي تطلب ذلك ،من
أجل اآلتي:
 (aتيسير اتخاذ القرارات عند تعيين مكان لجوء للسفن
التي تحتاج إلى المساعدة؛
 (bوتمكينها من تبادل معدات القطر االضطراري
وترتيبات مساعدة السفن المنكوبة في عرض البحر
المتوسط.

تقديم الدعم الفني لألطراف المتعاقدة التي تطلب ذلك إلجراء
الدراسات الالزمة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية
وإعداد التقارير ذات الصلة وتقديمها إلى المنظمة البحرية
الدولية لتعيين المناطق البحرية شديدة الحساسية ،إن ُوجدت،
مع التقيد الصارم بالمبادئ التوجيهية السارية للمنظمة
البحرية الدولية

€0

€0

€ 10.000
 4.3تعزيز التنفيذ الوطني
.4.3.1
 .1إعداد وتوقيع اتفاق وتدشين
مشروع برامج إدارة المناطق
الساحلية جديد في البوسنة والهرسك.

التنسيق الداخلي واإلدارة،
الخبرة الخارجية
والخدمات ،االجتماعات

وحدة التنسيق والعناصر األخرى ،حسب االقتضاء،
السلطات والمؤسسات الوطنية والمحلية باألطراف
مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير المتعاقدة
ذات األولوية

إعداد جيل جديد من برامج إدارة
المناطق الساحلية لتعزيز

€0

اإلجمال
ي

€0

إجمالي 2019-2018
مضمون

إجمالي  2019-2018غير المضمون

€ 190.000

 (aتم توقيع االتفاق بين برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة
عمل البحر المتوسط وحكومة البوسنة والهرسك؛ تم إعداد
التقرير االفتتاحي؛
 (bتنظيم اجتماع افتتاحي؛
 (cتنفيذ األنشطة وفقا ً للجدول الزمني الموضوع في
التقرير االفتتاحي.

€ 50.000

€0

€0

€0

€0

€ 65.000

€0

€0

€0

€ 10.000

€ 115.000

€0

€0

€0

€ 420.000

تعليقات

مشروع مرفق البيئة العالمية
األدرياتي

تقديم الدعم الفني لألطراف المتعاقدة ،التي تطلب ذلك ،من
أجل اآلتي:
 (aاقتراح أنظمة إضافية مالئمة لتوجيه المسارات في
البحر المتوسط على المنظمة البحرية الدولية العتمادها؛
 (bوتحديد المناطق المحتملة من البحر المتوسط التي يمكن
تحسين حركة المالحة البحرية فيها بإنشاء نظام مستند إلى
استخدام نظام التعريف األوتوماتيكي بالتزامن مع خدمات
حركة السفن وأنظمة تقارير السفن اإللزامية.

 .5وضع إجراءات لتعيين أماكن
اللجوء للحد من مخاطر انتشار
التلوث وزيادة توفّر قدرة كافية للقطر
االضطراري في عموم البحر
المتوسط لمساعدة السفن المنكوبة ،بما
في ذلك الناقالت

 .6تحديد المناطق البحرية شديدة
الحساسية

المنجزات المتوقعة

2018

الصند
وق
االستئ
2019
ماني
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

الموارد الخارجية

€0

€0

€0

€0

الهدفان المعينان  10و11
باالستراتيجية اإلقليمية )-2016
،(2021
بالتعاون مع مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية

الهدفان المعينان  14و 16من أهداف
االستراتيجية اإلقليمية ،بالتعاون مع
مركز األنشطة اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير ذات األولوية

الهدف المعين  12من أهداف
االستراتيجية اإلقليمية ،بالتعاون مع
مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة
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سُبل التنفيذ
االستراتيجية
متوسطة األجل.
العدد

النواتج األساسية

األنشطة الرئيسية

التفاعالت بين البر والبحر ،أيضا ً
مع تناول الجوانب العابرة للحدود،
 .2التفاوض بشأن مشروع )مشاريع(
حسب االقتضاء
برامج إدارة المناطق الساحلية جديد ،التنسيق الداخلي واإلدارة،
ويفضل أن يكون متضمنا ً مشروعا ً
الخبرة الخارجية
عابرا ً للحدود أو عبر وطني ،وأن
والخدمات ،االجتماعات
يربط المناطق الساحلية والبحر
المفتوح المعرضة لضغوط كبيرة.

الرئيس :وحدة
التنسيق أو العنصر

الشركاء

المنجزات المتوقعة

تم إعداد دراسة جدوى لمشروع برامج إدارة المناطق
وحدة التنسيق ،مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق
المتمتعة بحماية خاصة ،المركز اإلقليمي لالستجابة في الساحلية جديد وتم دعم توقيع اتفاق مع البلد المضيف
مركز األنشطة اإلقليمية حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة )البلدان المضيفة(.
التابع لبرنامج التدابير
البحر المتوسط والعناصر األخرى ،السلطات
ذات األولوية
والمؤسسات الوطنية والمحلية لدى األطراف المتعاقدة

الصند
وق
االستئ
2019
ماني
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

2018

€ 15.000

الموارد الخارجية
اإلجمال
ي

إجمالي 2019-2018
مضمون

€ 15.000

€ 30.000

إجمالي  2019-2018غير المضمون

تعليقات
ويتم التمويل الخارجي من اتفاق
التعاون الثنائي مع شركة إملس -
إيطاليا ،في حالة وجود مشروع للحد
من الكوارث الطبيعية عبر الحدود أو
عبر الحدود الوطنية

€0

€0

إجمالي 4.3

€ 65.000
 4.4الرصد والتقييم
.4.4.1

تم رسم خرائط آلليات التفاعل على
البيئة الساحلية والبحرية على
المستويين اإلقليمي والمحلي ،بما
في ذلك تقييم مخاطر ارتفاع
منسوب مياه البحر وتعرية
السواحل ،وآثارها على البيئة
والمجتمعات الساحلية

التنسيق الداخلي واإلدارة،
الخبرة الخارجية
 .1تطوير النهج المقترحة للتعامل مع
والخدمات ،االجتماعات
التفاعالت بين البر والبحر واإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية وتخطيط
الحيز البحري واستخدام مؤشرات
برنامج التقييم والرصد المتكاملين

وحدة التنسيق ومركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات
واالتصاالت ،المشاريع الممولة من الوكالة التنفيذية
مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير للشركات الصغيرة والمتوسطة ،شركاء مشاريع
 SIMWESTMEDو) SUPREMEانظر (4.2.2
ذات األولوية

اقتراح نهج للتعامل مع التفاعالت بين البر والبحر واإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية وتخطيط الحيز البحري واستخدام
مؤشرات نهج النظام اإليكولوجي المختبرة في عدة مناطق
تجريبية في الدول أعضاء االتحاد األوروبي غرب وشرق
المتوسط

€0

€ 65.000

€0

€ 130.000

€0

€ 30.000

€0

المشاريع الممولة من االتحاد
األوروبي المعنية بتخطيط الحيز
البحري :مشروع SIMWESTMED
للدول أعضاء االتحاد األوروبي في
منطقة غرب المتوسط ومشروع
 SUPREMEللدول أعضاء االتحاد
األوروبي في منطقة شرق المتوسط

€ 60.000

90.000

 .2تنفيذ الهدف  14من أهداف التنمية االستشاريون ،الخبرة
المستدامة في البحر المتوسط بتشجيع الداخلية ،حلقات العمل
االقتصاد األزرق.

 .3تطوير/توطيد أدوات لتيسير
إدماج تغير المناخ في عملية صنع
القرار

.4.4.2

إعداد وتحديث برامج رصد
السواحل الوطنية والهيدروغرافيا
بحيث تشمل المؤشرات المشتركة
ذات العالقة لبرنامج التقييم
والرصد المتكاملين والتفاعالت
والعمليات

 .1توطيد المعرفة المشتركة إلرشاد
تخطيط الحيز البحري كأداة لتطبيق
نهج النظام اإليكولوجي في منطقة
األدرياتي الفرعية )رابط وثيق مع
الناتج األساسي (4.2.2

 .2مواصلة دعم وضع الصيغة
النهائية لمكوني الساحل
والهيدرولوجيا في برنامج التقييم
والرصد المتكاملين الوطنية

االستشاريون؛
المنشورات

التنسيق الداخلي واإلدارة،
الخبرة الخارجية والخدمات،
االجتماعات ،اجتماع
مجموعة المراسلة حول
الرصد في البحر المتوسط
حول الساحل والهيدروغرافيا

التنسيق الداخلي واإلدارة،
الخبرة الخارجية
والخدمات ،االجتماعات

دراسات حالة لتعزيز االقتصاد األزرق )في مصايد
األسماك وتربية األحياء المائية ،والنقل البحري وأنشطة
الموانئ ،وطاقة الرياح ،والسياحة والترويح ،والموارد
البيولوجية( ،بحيث تغطي المنافع االقتصادية للخدمات
البيئية واالبتكار وشمول الجميع )مثالً :الشباب(.
توصيات بانتقال نحو االقتصاد األزرق في البحر المتوسط.
الخطة الزرقاء

الخطة الزرقاء

جميع العناصر ،االتحاد من أجل المتوسط

جميع العناصر ،مؤسسة البحر المتوسط وساحله

وحدة التنسيق والعناصر األخرى ،السلطات الوطنية
والمحلية ومؤسسات بلدي المشاريع )ألبانيا والجبل
مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير األسود( ،األطراف المتعاقدة األخرى
ذات األولوية

ولم يتم بعد تحديد مصدر التمويل
الخارجي .التمويل المحتمل من اتفاق
التعاون الثنائي مع إملس  -إيطاليا

20.000

وضع مؤشر المخاطر الساحلية والتحقق منه مع معظم بلدان
البحر المتوسط وعلى المستوى دون اإلقليمي .مواصلة
تطوير منصة المعلومات المناخية المتكاملة في البحر
المتوسط بالتآزر مع لوحة متابعة االستراتيجية المتوسطية
للتنمية المستدامة

إعداد برنامج التقييم والرصد المتكاملين الوطنية في صيغتها
النهائية لبلدي المشروعين :ألبانيا والجبل األسود

مواصلة تحديث والبدء في تنفيذ مكوني الساحل
وحدة التنسيق ،األطراف المتعاقدة المستفيدة من مشروع والهيدرولوجيا في برنامج التقييم والرصد المتكاملين
مركز األنشطة اإلقليمية
نهج النظام اإليكولوجي الثاني للبحر األبيض المتوسط ،الوطنية
التابع لبرنامج التدابير
اجتماعات مجموعة المراسلة حول الرصد في البحر
ذات األولوية
المتوسط

3.000

5.000

€0

€0

23.000

2.000

€0

€ 30.000

7.000

€0

€ 30.000

€ 40.000

€ 357.000

€ 20.000

€0

مشروع التعاون عبر الحدود في
منطقة البحر المتوسط التابع لآللية
األوروبية للجوار )يحدَّد الحقا ً(

مشروع مرفق البيئة العالمية
األدرياتي

مشروع نهج النظام اإليكولوجي
الثاني للبحر األبيض المتوسط
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إجمالي 4.4
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سُبل التنفيذ
األنشطة الرئيسية

النواتج األساسية

االستراتيجية
متوسطة األجل.
العددتحسين القدرات على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية بما في ذلك المساعدة الفنية وبناء القدرات
4.5
.4.5.1
 1االضطالع ببناء القدرات لتحسين
التنسيق الداخلي واإلدارة،
اإلدارة البيئية دون اإلقليمية من
خالل تنفيذ الخطط المكانية البحرية الخبرة الخارجية
والخدمات ،االجتماعات
اإليضاحية

الرئيس :وحدة
التنسيق أو العنصر

مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير
ذات األولوية

تنفيذ بناء القدرات لتطبيق أدوات
تقييم التفاعالت ودمجها في
تخطيط/إدارة البيئة الساحلية
والبحرية
 .2وضع استراتيجية إلدارة المعرفة
وإشراك أصحاب المصلحة واالتصال

التنسيق الداخلي واإلدارة،
الخبرة الخارجية
والخدمات ،االجتماعات
مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير
ذات األولوية

إجمالي 4.5

الشركاء

وحدة التنسيق والعناصر األخرى ،السلطات الوطنية
والمحلية ومؤسسات بلدي المشاريع )ألبانيا والجبل
األسود( ،األطراف المتعاقدة األخرى

وحدة التنسيق والعناصر األخرى ،السلطات الوطنية
والمحلية ومؤسسات بلدي المشاريع )ألبانيا والجبل
األسود( ،األطراف المتعاقدة األخرى

المنجزات المتوقعة

 (aتنظيم حلقة العمل التدريبية الثانية برنامج
التقييم والرصد المتكاملين؛
 (bتنظيم دورتين مصممتين خصيصا ً للتدريب على تخطيط
الحيز البحري أللبانيا والجبل األسود.

تحديث قواعد البيانات الوطنية في بلدي المشاريع :ألبانيا
والجبل األسود

الصند
وق
االستئ
2019
ماني
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

2018

€0

الموارد الخارجية
اإلجمال
ي

€0

€0

€0

€0

€0

إجمالي 2019-2018
مضمون

مشروع مرفق البيئة العالمية
األدرياتي

€ 634.000

€0

€0

إجمالي  2019-2018غير المضمون

مشروع مرفق البيئة العالمية
األدرياتي

€ 99.000

€0

تعليقات

€0

€ 733.000

 4.6تعزيز التعاون على المستويات اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني.
.4.6.1

إنشاء شبكات برامج إدارة
المناطق الساحلية وغيرها من
أنشطة تنفيذ بروتوكول اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية
والتعاون مع الشركاء اآلخرين
لتعزيز تبادل البيانات والخبرات
والممارسات الجيدة.

 .1دعم تنفيذ الشبكة بوضع مبادئ
توجيهية ومنهجيات لعملها ،وتنظيم
المبادالت عبر اإلنترنت ووجها ً لوجه

ويتم التمويل الخارجي من اتفاق
التعاون الثنائي مع إملس  -إيطاليا.

التنسيق الداخلي واإلدارة،
الخبرة الخارجية،
االجتماعات

وحدة التنسيق ومركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات
مركز األنشطة اإلقليمية واالتصاالت ،األطراف المتعاقدة وجميع أصحاب
التابع لبرنامج التدابير المصلحة ذوي العالقة اآلخرين
ذات األولوية

تقديم الدعم لبرامج إدارة المناطق الساحلية الجديدة،
وتيسير تبادل الخبرات والمعلومات ،وتعزيز القاعدة
البشرية والمعرفية لتنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية

€0

€0

€0

€0

€ 40.000

إجمالي 4.6

الموضوع الرابع

€0

€0

€0

€ 40.000

€0

إجمالي
2018

إجمالي
2019

إجمالي
2019-2018

€ 100.000

€ 100.000

€ 200.000

إجمالي
2019-2018
مضمون
€ 1.790.000

إجمالي
2019-2018
غير مضمون

إجمالي 2018

اإلجمالي

إجمالي 2019

وحدة التنسيق
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر
المتوسطاإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن
المركز

-

المتوسط
البحري في
البحرالزرقاء
منطقةللخطة
اإلقليمية
التلوثاألنشطة
مركز

-

-

-

25.000

5.000

30.000

130.000

مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية

75.000

95.000

170.000

1.660.000

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة

-

-

-

مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت

-

مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين

-

اإلجمالي
الحواشي السفلية
تحديد عنصر/شريك ال يعني بالضرورة تخصيص أموال.

خارجي مضمون
-

خارجي غير مضمون

100.000

100.000

200.000

1.790.000

-
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الموضوع الخامس :اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
اآلثار المستهدفة على المدى الطويل:
 .1تيسير التنمية المستدامة للمناطق الساحلية بضمان أخذ البيئة والمناظر الطبيعية في االعتبار بالتناغم مع التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
 .2ضمان االستخدام المستدام للموارد الطبيعية وال سيما فيما يخص استخدام المياه؛
 .3تحقيق االتساق بين المبادرات العامة والخاصة وبين جميع القرارات التي تتخذها السلطات العامة على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية والتي تؤثر على استخدام المنطقة الساحلية.
األهداف االستراتيجية:
 .1دعم التنفيذ الفعال لبروتوك ول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية ،على النحو المنصوص عليه في خطة العمل للفترة 2019- 2012؛
 .2تعزيز قدرات األطراف المتعاقدة الستخدام سياسات اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأدواتها وعملياتها بطريقة فعالة.
مؤشرات :2018- 2018
 .1عدد السياسات وخطط العمل اإلقليمية التي تبسّط أهداف ومبادئ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛
 .2عدد الدورات التدريبية لبرنامج MedOpen؛
/
 .3عدد البلدان التي أبلغت عن السياسات وخطط العمل الوطنية المحدّثة الجديدة التي تعمم تدابير التكيف مع تغير المناخ وتدابير االستهالك واإلنتاج المستدامين؛
 .4عدد آليات تنسيق اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي أنشئت؛

االستراتيجية
متوسطة األجل.
العدد

النواتج األساسية

األنشطة الرئيسية

سُبل التنفيذ

الرئيس :وحدة
التنسيق أو
العنصر

الشركاء

مستهدفات :2019- 2018
 .1سياستان إقليميتان/خطتا عمل؛
 .2دورتان؛
 .3بلَدان على األقل؛
 .4منصة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تؤدي وظائفها.

المنجزات المتوقعة

2018

الصند
وق
االستئ
ماني
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط
2019

الموارد الخارجية
تعليقات

اإلجمالي

إجمالي 2019-2018
مضمون

إجمالي  2019-2018غير المضمون

 5.1تعزيز التنفيذ اإلقليمي لاللتزامات بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،وتنفيذ برامج التدابير في استراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية الحالية

.5.1.1

.5.1.2

 .1إعداد النص الكامل لإلطار اإلقليمي
المشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق
صياغة اإلطار اإلقليمي لإلدارة
الساحلية استنادا ً إلى هيكله األولي الذي
المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر
اعتمده مؤتمر األطراف  ،20وتقديمه
المتوسط ووضعه موضع التنفيذ
إلى مؤتمر األطراف  21العتماده

تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي
لحفظ الت نوع البيولوجي الساحلي
والبحري في حوض األبيض
المتوسط ،برنامج العمل االستراتيجي
لحوض البحر المتوسط ،وخطة
العمل واالستراتيجية البحرية لمكافحة
التلوث الناجم عن السفن بطريقة
متكاملة ،بما في ذلك من خالل
اإلطار اإلقليمي المتوسطي ،على
النحو المبين في بروتوكول اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية من أجل
تعزيز االستخدام المستدام للموارد
البحرية والساحلية.

تنفيذ خطة عمل تنفيذ بروتوكول
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛
تقديم تقارير عن حالة التنفيذ

التنسيق الداخلي واإلدارة،
المشاركة النشطة من جانب
األطراف المتعاقدة المهتمة بفريق
الصياغة ،الخبرة الخارجية
والخدمات ،االجتماعات

 .1ضمان أوجه التآزر والترابط أثناء
تنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق
الخبرة الداخلية والخارجية،
الساحلية والسياسات/االستراتيجيات
اإلقليمية األخرى لبرنامج األمم المتحدة االجتماعات
للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط

 .1تمحيص العوامل المواتية الستدامة
السياحة والتهديدات المحيقة بها

مركز األنشطة
اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير
ذات األولوية

األطراف المتعاقدة،
وحدة التنسيق
والعناصر األخرى

تم وضع النص الكامل لإلطار اإلقليمي المشترك لإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية ودعمه بتقييم أولي لألثر القانوني
واعتماده من مؤتمر األطراف 21

ويتم التمويل الخارجي من اتفاق
التعاون الثنائي مع إملس -
إيطاليا.
€ 10.000

€ 10.000

€ 20.000

€ 80.000

€0

60.000

ويتم التمويل الخارجي من اتفاق
التعاون الثنائي مع إملس -
إيطاليا.
مركز األنشطة
اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير
ذات األولوية

التنسيق الداخلي واإلدارة ،الخبرة
الخارجية والخدمات ،االجتماعات
مركز األنشطة
اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير
ذات األولوية

األطراف المتعاقدة،
وحدة التنسيق
والعناصر األخرى

تقديم إطار لتنقيح برنامج العمل االستراتيجي لحفظ التنوع
البيولوجي الساحلي والبحري في حوض األبيض المتوسط تماشيا ً
مع اإلطار اإلقليمي المشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

وحدة التنسيق والخطة الزرقاء،
إقليم مقدونيا الشرقية وتراقيا،
مؤتمر المناطق الحافة بالبحار في
أوروبا ،جامعة ثيسالي ،إقليم إميليا-
رومانيا ،معهد الموانئ للدراسات
والتعاون ،وكالة حدائق دلتا بو،
وكالتا التنمية اإلقليمية لدوبروفنيك -تمحيص العوامل المواتية والتهديدات المحيقة باستدامة النشاط
السياحي على مستوى البحر المتوسط والتحقق منها على مستوى
نيريتفا وسبليت-دالماسيا ،إقليم
العديد من المواقع اإليضاحية على شاطئ المتوسط الشمالي
هيرولت ،جامعة البندقية ،معهد
العلوم البحرية التابع للمجلس
الوطني اإليطالي للبحوث

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

مشروع  CO-EVOLVEالتابع
لبرنامج إنتريغ البحر المتوسط

€ 160.000

.5.1.3
 .2إعداد التقرير النهائي حول تنفيذ خطة
العمل

إجمالي 5.1

الخبرة الداخلية

مركز األنشطة
اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير
ذات األولوية

األطراف المتعاقدة ،وحدة التنسيق

إعداد تقرير نهائي يلخص اإلنجازات في الفترة 2019-2012
المشمولة بخطة العمل وتقديمه إلى األطراف المتعاقدة للموافقة
عليه

€0

€0

€0

€ 10.000

€ 10.000

€ 20.000

التكاليف اإلدارية فقط

300.00

€0
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النواتج األساسية

االستراتيجية
متوسطة األجل.
العدد

األنشطة الرئيسية

سُبل التنفيذ

الرئيس :وحدة
التنسيق أو
العنصر

الشركاء

المنجزات المتوقعة

2018

 5.2إعداد خطط عمل وبرامج وتدابير ومقاييس موحدة ومعايير ومبادئ توجيهية جديدة.

.5.2.2

وضع وتطبيق إطار منهجي
للتفاعالت بين البر والبحر ،مع أخذ
تخطيط الحيز البحري واإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية بوجه
خاص في االعتبار.

 .1وضع منهجية مفاهيمية
لتخطيط الحيز البحري عبر
الحدود في الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي الغربية
والشرقية

التنسيق الداخلي واإلدارة ،الخبرة
الخارجية والخدمات ،االجتماعات
مركز األنشطة
اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير
ذات األولوية

وحدة التنسيق ومركز األنشطة
اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت؛
المشاريع الممولة من الوكالة
التنفيذية للشركات الصغيرة
والمتوسطة وشركاء مشروعي
SIMWESTMED
و) SUPREMEانظر
(4.2.2

تم وضع منهجية مفاهيمية لتخطيط الحيز البحري العابر للحدود
في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي الغربية والشرقية مع
التفاصيل التنفيذية ،وذلك استنادا ً إلى اإلطار اإلقليمي لإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية وتخطيط الحيز البحري

إجمالي 5.2

الصند
وق
االستئ
ماني
2019
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

الموارد الخارجية

اإلجمالي

إجمالي 2019-2018
مضمون

€0

€0

€0

€ 140.000

€0

€0

€0

€ 140.000

إجمالي  2019-2018غير المضمون

تعليقات

المشاريع الممولة من االتحاد
األوروبي المعنية بتخطيط الحيز
البحري :مشروع SIMWESTMED
للدول أعضاء االتحاد األوروبي في
منطقة غرب المتوسط ومشروع
 SUPREMEللدول أعضاء االتحاد
األوروبي في منطقة شرق المتوسط

€0

 5.3تعزيز التنفيذ الوطني

.5.3.1

.5.3.2

وضع وتطبيق استراتيجيات وطنية
لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
بما في ذلك تبسيط التدابير المعنية
بالتلوث والتنوع البيولوجي والتكيف
مع تغير المناخ واالستهالك واإلنتاج
التنسيق الداخلي ،االجتماعات
 .1تعبئة الموارد والشروع في إعداد
المستدامين والتفاعل بين البر والبحر
االستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة
والمدن المستدامة
للمناطق الساحلية

مساعدة البلدان في إجراء تحليل
فجوات على األطر القانونية
والمؤسسية الوطنية لإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية لتبسيط أحكام
بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية حسب الحاجة في
التشريعات الوطنية.

 .1ضمان أوجه التآزر والترابط في
تنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية واالستراتيجيات
والسياسات األخرى المدفوعة باتفاقية
برشلونة

مركز األنشطة
اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير
ذات األولوية

التنسيق الداخلي واإلدارة ،الخبرة
الخارجية والخدمات ،االجتماعات
مركز األنشطة
اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير
ذات األولوية

األطراف المتعاقدة؛
وحدة التنسيق والعناصر األخرى

األطراف المتعاقدة؛
وحدة التنسيق والعناصر األخرى

بناء على طلب من األطراف المتعاقدة وريثما تتوفر الموارد،
إعداد دراسات خط أساس لوضع االستراتيجيات الوطنية لإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية
€0

مساعدة طرف متعاقد واحد في استعراض وتوحيد
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية التي أعدت تبعا ً
لمتطلبات اتفاقية برشلونة

إجمالي 5.3

€0

€0

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

€ 150.000

€0

€ 12.000

€0

€ 150.000

 5.5تحسين القدرات على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية بما في ذلك المساعدة الفنية وبناء القدرات

.5.5.1

تحديث برنامج MedOpen
للتدريب على اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية
بانتظام وتنفيذه ،وذلك
بالتنسيق مع جهات االتصال
الوطنية ذات العالقة.

 .1تنظيم دورات تدريبية متطورة على
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
)انظر أيضا ً الناتج األساسي .(1.4.5

التنسيق الداخلي واإلدارة ،الخبرة
الخارجية والخدمات

مركز األنشطة
اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير
ذات األولوية

األطراف المتعاقدة

 (aتحديث برنامج  MedOpenليتضمن مادة تعلّم حديثة
بما في ذلك نواتج برامج إدارة المناطق الساحلية؛
 (bتنفيذ دورة تدريبية متقدمة واحدة باللغة اإلنجليزية وواحدة
باللغة الفرنسية.

إجمالي 5.5

€ 25.000

€ 10.000

€ 35.000

€ 25.000

€ 10.000

€ 35.000

 5.6تعزيز التعاون على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية

.5.6.1

تحسين تنسيق اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية من خالل اآلتي:
)أ( منصة اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية المتوسطية؛ )ب( هيئات
تنسيق اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية الوطنية.

 .1ضمان أداء منصة اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية المتوسطية لوظائفها
والحفاظ عليها

التنسيق الداخلي واإلدارة ،الخبرة
الخارجية والخدمات ،االجتماعات
مركز األنشطة
اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير
ذات األولوية

وحدة التنسيق ومركز األنشطة
اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت؛
األطراف المتعاقدة وكافة أصحاب
المصلحة ذوي العالقة اآلخرين

 (aتنسيق عمل منصة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
وتيسيره من خالل المعلومات والمعارف الحديثة؛
 (bدعم هيئات التنسيق الوطنية المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
€ 5.146

€ 3.735

€ 8.881

€0

€0

برنامج البحر المتوسط
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€0

€0

€ 8.881

€ 3.735

€ 5.146

5.6 إجمالي
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االستراتيجية
متوسطة األجل.
العدد

النواتج األساسية

األنشطة الرئيسية

سُبل التنفيذ

الرئيس :وحدة
التنسيق أو
العنصر

الشركاء

المنجزات المتوقعة

إجمالي
2018

الموضوع الخامس
وحدة التنسيق
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر
المتوسطاإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن
المركز
المتوسط
البحري في
البحرالزرقاء
منطقةللخطة
اإلقليمية
التلوثاألنشطة
مركز
مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية
مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت
مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين
اإلجمالي

الحواشي السفلية
تحديد عنصر/شريك ال يعني بالضرورة تخصيص أموال.

الصند
وق
االستئ
ماني
2019
للبحر
األبي
إجمالي
ض
2019
المتوس
ط

2018

الموارد الخارجية

اإلجمالي

إجمالي
2019-2018

€ 52.146

€ 23.735

€ 75.881

إجمالي 2018

إجمالي 2019

اإلجمالي

€ 52.146

52.146

€ 23.735

23.735

إجمالي 2019-2018
مضمون

إجمالي  2019-2018غير المضمون

إجمالي
2019-2018
مضمون

إجمالي
2019-2018
غير مضمون

440.000

€ 150.000

خارجي مضمون
0
0
0
0
0
€ 75.881
0
0
75.881

€ 410.000

410.000

خارجي غير مضمون

€ 150.000

150.000

تعليقات
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الموضوع السادس :االستهالك واإلنتاج المستدامان
اآلثار المستهدفة على المدى الطويل:
 .1إنشاء منطقة متوسطية مزدهرة ،مع اقتصادات غير ملوثة ودائرية وشاملة اجتماعياً ،تقوم على أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامين ،حيث تحفظ الموارد الطبيعية والطاقة ،وتضمن رفاهية المجتمعات ،وتساهم في بي ئة نظيفة ونظم إيكولوجية سليمة توفر السلع والخدمات لألجيال الحالية والمقبلة.
األهداف االستراتيجية:
 .1دعم التنفيذ الفعال لخطة العمل اإل قليمية بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين وخارطة الطريق الخاصة بها )(2016-2021؛
 .2تعزيز القدرات الفنية وتيسير الحصول على التمويل للشركات ورواد األعمال ووكالء التمويل ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ حلول االستهالك واإلنتاج المستدامين.
مؤشرات :2019-2018
 .1عدد المبادئ التوجيهية الجديدة/المحدّثة وأدوات التنفيذ األخرى التي تعالج أدوات االستهالك واإلنتاج المستدامين للقطاعات الرئيسية ومجاالت االستهالك واإلنتاج؛
 .2عدد أنشطة التدريب وبناء القدرات في تطبيق خطة عمل االستهالك واإلنتاج المستدامين؛
 .3عدد الشركات ورواد األعمال والوكالء الماليين ومنظمات المجتمع المدني التي دُربت وبُنيت قدراتها لتوفير حلول االستهالك واإلنتاج المستدامين واالنضمام إلى شبكة عمل البحر المتوسط لالستهالك واإلنتاج
المستدامين ،ومنصة  ،Switchersوشبكة استثمار التأثير األخضر؛
 .4عدد المشاريع المنفذة لخطة عمل االس تهالك واإلنتاج المستدامين التي تشرك أصحاب المصلحة المختلفين الذين حددهم الميسرون.

سُبل التنفيذ
النواتج األساسية

االستراتيجية متوسطة
األجل .العدد

األنشطة الرئيسية

الرئيس :وحدة
التنسيق أو
العنصر

الشركاء

المنجزات المتوقعة

مستهدفات :2019-2018
 .1مبدآن توجيهيان؛
 5 .2أنشطة؛
 .3أكثر من  2500متدرب؛
 .4مشروعان.

2018

الصند
وق
االستئ
ماني
2019
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

الموارد الخارجية

اإلجمالي

إجمالي 2019-2018
مضمون

إجمالي  2019-2018غير المضمون

تعليقات

 3.2وضع خطط عمل وبرامج وتدابير جديدة ،ومقاييس موحدة ومعايير ،ومبادئ توجيهية لحفظ التنوع البيولوجي الساحلي والبحري والنظم اإليكولوجية

6.1.1

اإلجمالي

 6.1.1التحديد والتنفيذ لإلجراءات أنشطة بناء القدرات وتطوير
خطط العمل الوطنية لإلنتاج
المحددة لخطة عمل االستهالك
واإلنتاج المستدامين التي تساهم واالستهالك المستدامين
مباشرة في منع التلوث البحري،
والحد منه ،والقضاء عليه
وحماية/تعزيز التنوع البيولوجي
والنظم اإليكولوجية ،وكذلك معالجة
تغير المناخ في المناطق البحرية
والساحلية للبحر األبيض المتوسط.

حلقتا عمل
إقليميتان

 6.2الرصد والتقييم

6.2.1

توفيق مؤشرات خطة عمل االستهالك واإلنتاج
المستدامين مع عمل االستراتيجية المتوسطية للتنمية
المستدامة ذي العالقة ،وتحديدها واختيارها وإعداد
صحائف الوقائع

 .1متابعة مؤشرات االستهالك واإلنتاج
المستدامين في إطار تنفيذ خطة عمل االستهالك
واإلنتاج المستدامين واالستراتيجية المتوسطية
للتنمية المستدامة

إجمالي 6.2

 :6.3تحسين القدرات على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية بما في ذلك المساعدة الفنية وبناء القدرات

الخبراء،
اجتماعات
التنسيق

البرنامج
مركز
أ .خبرة عملية في تطوير خطة عمل مركز األنشطة 20.000
األنشطة المنسق
اإلقلييمية لخطة عمل اإلنتاج واالستهالك المستدامين
اإلقليمية لمراقبة
ب) التعاقد مع أطراف ذات قدرات محسنة في  4دول
ودراسة
لالستهالك
هي تحديدًا ألبانيا والبوسنة والهرسك ومونتينيجرو
واإلنتاج التلوث في وتركيا
المستدامين منطقة البحر
األبيض
المتوسط،
20.000
مركز
األنشطة
اإلقليمية
التابع
لبرنامج
التدابير ذات
األولوية،
المركز
اإلقليمي
لالستجابة
في حاالت
الطوارئ
الناشئة عن
التلوث
في
البحري
وضع وثيقة متابعة بشأن اتجاهات االستهالك واإلنتاج المستدامين استنادا ً إلى إطار
منطقة البحر المؤشرات لكي تصب في تقرير حالة البيئة والتنمية واستعراض تنفيذ برنامج
االستهالك واإلنتاج المستدامين في البحر المتوسط .إنشاء آليات تنسيق مع لوحة متابعة
األبيض
وحدة تنسيق خطة االستدامة المتوسطية.
مركز األنشطة
المتوسط،
المتوسط
اإلقليمية لالستهالك عمل البحر
المستدامين
واإلنتاج
مركز
األنشطة
اإلقليمية
للمناطق
المتمتعة
بحماية
€0
خاصة

€0

20.000

200.000

20.000

200.000

€0

€0

€0

€0

تنفيذ الهدفين  12و 14من أهداف التنمية المستدامة؛ تنفيذ خطة عمل
االستهالك واإلنتاج المستدامين والتوجيهين االستراتيجيين ،5.3 ،5.1
 5.4و 5.5من االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة.

€0
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 .1تنفيذ برنامج التدريب والدعم لرواد األعمال
الخضراء والشركات الناشئة والشركات الصغيرة
والمتوسطة

6.3.1

برنامج التدريب والدعم لرواد األعمال الخضراء
والشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع
المدني كمحركات لالستهالك واإلنتاج
المستدامين

 .2تنفيذ برنامج التدريب والدعم لمبادرات
منظمات المجتمع المدني المعنية باالستهالك
واإلنتاج المستدامين

إجمالي 6.3

 6.4تعزيز التعاون على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية لمنع التلوث البحري ومكافحته

موظفو مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين،
المدربون والمرشدون
الخارجيون ،مقدمو
المساعدة الفنية
الخارجيون

موظفو مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين،
المرشدون الخارجيون،
مقدمو المساعدة الفنية
الخارجيون

األمانة العامة
مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك لالتحاد من أجل
واإلنتاج المستدامين المتوسط

األمانة العامة
مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك لالتحاد من أجل
واإلنتاج المستدامين المتوسط

تدريب أكثر من  2500من رواد األعمال الخضراء؛ تزويد  40بالمشورة الفنية
والمالية للتحول إلى شركات ناشئة؛ دعم أكثر من  5شركات صغيرة ومتوسطة
خضراء في تنمية أعمالها

€0

€ 240.000

€ 200.000
تنفيذ األهداف  8و 9و 12و 14من أهداف التنمية المستدامة؛ تنفيذ خطة
عمل االستهالك واإلنتاج المستدامين والتوجيهات االستراتيجية  5.1و5.2
و 5.3و 5.4و 5.5لالستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة .تمويل
األنشطة من برنامج سويتش ميد حتى .2018
التمويل الخارجي المطلوب لتوسيع نطاق البرنامج وزيادة أثره وتوسيع
نطاقه ليشمل البلدان المتوسطية غير الممولة من سويتش ميد.

تدريب  150منظمة مجتمع مدني لتدشين أو تعزيز مبادراتها المعنية باالستهالك
واإلنتاج المستدامين

€0

€0

€0

€ 20.000

€0

€ 260.000

€ 200.000
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بالتعاون مع المقر
الرئيسي لليونيدو
والمكاتب القطرية وبدعم
من الشركة االستشارية

 .1توسيع نطاق حلول االستهالك
واإلنتاج المستدامين في البحر المتوسط

إنشاء شبكات ومبادرات

اليونيدو ،األمانة
مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك العامة لالتحاد من
واإلنتاج المستدامين أجل المتوسط

إعداد دراسات لتوسيع نطاق برامج دعم الكفاءة اإليكولوجية واالبتكار اإليكولوجي في
الشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية ورواد األعمال الصناعيين وصياغة
مقترحات مشاريع لألنشطة اإليضاحية

€0

€ 20.000

€ 75.000

تنفيذ األهداف  8و 9و 12و 14من أهداف التنمية المستدامة؛ تنفيذ خطة
عمل االستهالك واإلنتاج المستدامين والتوجيهات االستراتيجية  5.1و5.2
و 5.3و 5.4و 5.5لالستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة .تمويل
األنشطة من برنامج سويتش ميد حتى منتصف  .2018ستُستخدم األموال
لوضع الخطط حتى نهاية  .2017في  ،2018أي أموال متبقية قد تُستخدم
لنشر المحصالت .سيلزم ت وفير المزيد من التمويل لدعم تنفيذ خطة العمل،
وال سيما خدمات دعم األعمال الخضراء والدائرية الجديدة على النحو
الذي أشارت إليه دراسات توسيع النطاق وخرائط طريق ريادة األعمال
الخضراء.
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سبل التنفيذ
ُ
االستراتيجية متوسطة
األجل .العدد
6.4.1

النواتج األساسية

األنشطة الرئيسية

الشركاء

2018

لألعمال ورواد األعمال والمجتمع المدني ،وتوفير
حلول االستهالك واإلنتاج المستدامين

 .2إنشاء الشبكة المتوسطية لالستثمار ذي التأثير
األخضر

الخبرة الداخلية والتعاون
االتحاد األوروبي
للبنوك األخالقية
مع االتحاد األوروبي
مركز األنشطة
والبديلة/الجمعية
للبنوك األخالقية
لالستهالك
ليمية
اإلق
األوروبية للتمويل
والبديلة/الجمعية
المستدامين
واإلنتاج
األخالقي والبديل
األوروبية للتمويل
والمصرف
األخالقي والبديل
األوروبي
لإلنشاء
والتعمير،
األمانة العامة
لالتحاد من
أجل المتوسط

 .4التواصل وإقامة تحالفات جديدة مع أصحاب
المصلحة الرئيسيين لتنفيذ خطة عمل االستهالك
واإلنتاج المستدامين

6.4.2

الرئيس :وحدة
التنسيق أو
العنصر

المنجزات المتوقعة

مركز االستهالك واإلنتاج المستدامين في البحر المتوسط إدارة مجتمع متوسطي من أصحاب المصلحة
لتبادل المعارف والتشبيك يعمل بشكل كامل ويؤدي دورة المعنيين باالستهالك واإلنتاج المستدامين بحيث
كحلقة وصل ومحفّز للشراكات والمبادرات الجديدة التي يكون حيزا ً لتبادل المعرفة بشأن االستهالك
توفر حلول االستهالك واإلنتاج المستدامين
واإلنتاج المستدامين ،والتدريب ،وإنشاء التحالفات
والمشاريع وفرص األعمال

مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

الخبرة الداخلية ودعم
وكالة االتصاالت في
المسائل الفنية
مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك
واإلنتاج المستدامين

الصند
وق
االستئ
ماني
2019
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

 (aتطوير رسم الخرائط لمؤسسات التمويل التي تستثمر في ريادة
األعمال الخضراء؛
 (bإعداد تحليل فيما يخص أدوات التمويل الجديدة؛ تنظيم مساحات للتشبيك بين رواد
األعمال والمستثمرين؛ )ج( إعداد برنامج للتدريب على التصميم اإليكولوجي للبنوك
المحلية.

إجمالي 6.4

إجمالي 2019-2018
مضمون

€ 15.000

إجمالي  2019-2018غير المضمون

€ 60.000

تنفيذ األهداف  8و 9و 12و 14من أهداف التنمية المستدامة؛ تنفيذ خطة
عمل االستهالك واإلنتاج المستدامين والتوجيهات االستراتيجية  5.1و5.2
و 5.3و 5.4و 5.5لالستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة.

€ 20.000

€ 40.000

€ 60.000

€ 250.000

€ 65.000

€ 20.000

€ 40.000

€ 60.000

€ 285.000

€ 200.000

إجمالي
2019-2018

إجمالي
2019-2018
مضمون

إجمالي
2019-2018
غير مضمون

€ 80.000

€ 545.000

€ 600.000

€40.000

إجمالي 2018

إجمالي 2019

€ 40.000

إجمالي 2019

خارجي مضمون

اإلجمالي

تنفيذ األهداف  8و 9و 12و 14من أهداف التنمية المستدامة؛ تنفيذ خطة
عمل االستهالك واإلنتاج المستدامين والتوجيهات االستراتيجية  5.1و5.2
و 5.3و 5.4و 5.5لالستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة .تمويل
النشاط من برنامج سويتش ميد حتى منتصف  .2018هناك حاجة إلى
متابعة [برنامج سويتش ميد] لالحتفاظ بمنصة مركز االستهالك واإلنتاج
المستدامين في البحر المتوسط على الويب ،وتنظيم الملتقى السنوي للشبكة
والمشاركة في الفعاليات اإلقليمية [المرتبطة ببرنامج سويتش ميد]

خارجي غير مضمون

وحدة التنسيق
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر المتوسط
المركز اإلقليمي لالستجابة في حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة
مركز المتوسط
البحر
األنشطة اإلقليمية للخطة الزرقاء
مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
مركز األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات األولوية
مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت
مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين
اإلجمالي

الحواشي السفلية
تحديد عنصر/شريك ال يعني بالضرورة تخصيص أموال.

€40.000
40.000

€ 40.000
40.000

تعليقات
تنفيذ األهداف  8و 9و 12من أهداف التنمية المستدامة؛ تنفيذ خطة عمل
االستهالك واإلنتاج المستدامين والتوجيه االستراتيجي  5.5لالستراتيجية
المتوسطية للتنمية المستدامة .تمويل األنشطة من برنامج سويتش ميد حتى
منتصف  .2018خالل النصف الثاني من عام  2018وعام  ،2019هناك
حاجة إلى ما ال يقل عن  60ألف يورو لدعم تنفيذ برنامج منح صندوق
 Switchersوتطوير برامج القروض وأسهم رأس المال ،فضالً عن
استدامة شبكة مستثمري األثر المشاركين في أنشطة الحصول على التمويل
في إطار [ .6.3.1الربط ببرنامج سويتش ميد]

€0

إجمالي 2018

الموضوع السادس

اإلجمال
ي

€0

تعبئة مصادر تمويل جديدة لتنفيذ خطة عمل االستهالك واإلنتاج المستدامين،
وإنشاء تحالفات جديدة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين

 (aالمجتمع المتوسطي لالستهالك واإلنتاج المستدامين يضم أكثر من  1000عضو
ونشط على مواقع التواص ل االجتماعي من خالل نشر األخبار ومواد االتصال وتنظيم
الملتقيات السنوية وحلقات العمل وندوات الويب؛
 (bدمج  Switchersباعتباره المنصة المرجعية لرواد األعمال الخضراء والشركات
الخضراء في منطقة البحر المتوسط ،التي تضم ما يصل إلى  300من رواد األعمال
الخضراء ،وترقيتها بمزايا جديدة توفر التدريب والمعلومات وفرص التشبيك وما إلى
ذلك.

الموارد الخارجية

80.000
80.000

€ 545.000
545.000

€600.000
600.000
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الموضوع السابع :التكيف مع تغير المناخ
األهداف االستراتيجية:
 .1تعزيز قدرة النظم الطبيعية واالجتماعية االقتصادية المتوسطية على الصمود في وجه تغير المناخ من خالل تعزيز نُهج التكيف المتكاملة والفهم األدق لآلثار.
مؤشرات :2019- 2018
 .1عدد االستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية القائمة التي تبسّط منظورات التكيف مع تغير المناخ؛
 .2عدد خطط العمل والبرامج والتدابير الجديدة ،والمقاييس الموحدة والمعايير ،والمبادئ التوجيهية لتبسيط التكيف مع تغير المناخ؛
 .3عدد البلدان التي تعتمد/تحدّث استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتكيف مع تغير المناخ تراعي قضايا البيئة البحرية والساحلية ذات الصلة؛
 .4عدد البلدان التي تعزز القدرات على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ،بما في ذلك المساعدة الفنية وبناء القدرات بشأن قضايا التكيف مع تغير المناخ.

سُبل التنفيذ
األنشطة الرئيسية
الناتج األساسي
االستراتيجية
الرئيس :وحدة
متوسطة األجل.
التنسيق أو
العددتعزيز التنفيذ اإلقليمي لاللتزامات بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ،وتنفيذ برامج التدابير في استراتيجيات وخطط العمل اإلقليميةالعنصر
الحالية.
:7.1

الشركاء

مستهدفات :2019- 2018
 .1استراتيجية و/أو خطة عمل إقليمية واحدة؛
 .2وثيقتان جديدتان لتعميم تدابير تغير المناخ؛
 15 .3بلداً؛
 4 .4بلدان.

المنجزات المتوقعة
2018

7.1.1
 .1تشجيع فرض الضرائب البيئية وال سيما فيما
يخص انبعاثات الوقود األحفوري

 .2إنشاء منصة معارف إقليمية لتبادل وتجميع
البيانات من المؤسسات الوطنية

 .3تحديد األنشطة ذات األولوية المحتملة لتعميم
تدابير تغير المناخ في تنفيذ البروتوكوالت
واالستراتيجيات والخطط اإلقليمية القائمة بما في
ذلك تحليل للتكاليف فيما يخص تنفيذها متضمنا ً
تحليل اآلثار والتكاليف.

الخبرة الداخلية،
االستشاريون

الخطة الزرقاء

خدمات تكنولوجيا
المعلومات ،الخبرة
الداخلية

الخطة الزرقاء

التنسيق الداخلي
واإلدارة ،الخبرة
الخارجية والخدمات،
االجتماعات
مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير
ذات األولوية

األنشطة الرئيسية للتكيف مع تغير المناخ
التي تم تحديدها وتعميمها في تنفيذ
االستراتيجيات اإلقليمية القائمة وخطط
العمل والتدابير اإلقليمية.

 .4تحليل التكاليف فيما يخص تنفيذ األنشطة ذات
األولوية في برنامج العمل االستراتيجي لحفظ
التنوع البيولوجي الساحلي والبحري في حوض
البحر المتوسط بشأن شبكة لرصد تأثير تغير
المناخ على التنوع البيولوجي.

االستشاريون

إجمالي 7.1

وحدة التنسيق،
البرنامج المنسق
لمراقبة ودراسة
التلوث في منطقة
البحر المتوسط،
المركز اإلقليمي
لالستجابة في
الطوارئقاعدة بيانات
حاالتالتنسيق،
وحدة
العالمية
التلوث
المواردعن
الناشئة
البحري في منطقة
البحر المتوسط

تقرير حول فرض الضرائب البيئية في بلدان
البحر المتوسط

 (aمنصة معارف على اإلنترنت مع بيانات
محد ّثة حول التكيف مع تغيّر المناخ؛
 (bمجموعة المعلومات المتاحة لتقرير حالة
البيئة والتنمية.

بالتعاون مع األطراف المتعاقدة المؤهلين ،تحديد
األنشطة وتطويرها وإطالقها ضمن مشروع
وحدة التنسيق ،الخطة
تقلّبيّة المناخ وتغيّره واإلدارة المتكاملة للمناطق
الزرقاء ،األطراف
الساحلية لمرفق البيئة العالمية الذي تمت
المتعاقدة ،الشراكة العالمية
الموافقة عليه مؤخرا ً
للمياه  -منطقة البحر
المتوسط ،اليونسكو

الخطة الزرقاء ،مركز
األنشطة اإلقليمية التابع
لبرنامج التدابير ذات
األولوية ،األطراف
المتعاقدة ،ومديرو المناطق
مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية المشمولة بحماية خاصة
وتحظى باهتمام دول حوض
خاصة
البحر المتوسط
والمعاهد/الجامعات ذات
العالقة

الصند
وق
االستئ
2019
ماني
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

وثيقة لتقدير التكلفة السنوية فيما يخص إطار
رصد يشمل خمسة مؤشرات رئيسية لتأثير تغير
المناخ في ثالثة على األقل من المناطق
المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول
حوض البحر المتوسط من بلدان مختلفة

الموارد الخارجية
اإلجمالي

إجمالي 2019-2018
مضمون

تعليقات
إجمالي  2019-2018غير المضمون

يتم التمويل بمصادر خارجية

€0

الصندوق الخاص للتكيف مع تغير المناخ-مرفق البيئة
العالمية )يتم التمويل بمصادر خارجية(

€0

€0

€ 8.000

€ 8.000

€0

€0

€0

€0

€ 8.000

€ 8.000

€0

€0

€0

€ 300.000

مشروع مرفق البيئة العالمية المعني باإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية وتقلّبيّة المناخ وتغيّره )أنشطة معينة
سيتم تطويرها(

€0

€ 300.000

 :7.2إعداد خطط عمل وبرامج وتدابير ومقاييس موحدة ومعايير ومبادئ توجيهية جديدة
7.2.3

تشجيع دمج االستجابات المستندة إلى
النظام اإليكولوجي في االستراتيجيات
الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.

التقييم االقتصادي لخدمات النظام اإليكولوجي التي حلقات العمل،
االستشاريون ،الخبرة
توفرها النظم اإليكولوجية الواقعة على الحدود
الداخلية ،الخدمات
المشتركة بين البر والبحر من حيث تغير المناخ
التعاقدية

الخطة الزرقاء

 (aدراسات حالة متوسطية
 (bمنهجية لتقدير القيمة االقتصادية
لخدمات النظام اإليكولوجي؛
مركز األنشطة اإلقليمية
 (cالدعم لعملية صنع القرار؛
للمناطق المتمتعة بحماية
 (dمنصات الويب؛
خاصة ،المكتب اإلقليمي
 (eوثيقة سياسات بشأن الحلول المستندة
المتوسطي للمعهد األوروبي
إلى الطبيعة.
للغابات،
االتحاد الدولي لحماية
الطبيعة ،معهد تور دو
فاالت ،مؤسسة البحر
المتوسط وساحله
وكالة حماية السواحل

€ 20.000

€ 3.000

€ 23.000

€ 70.000

التمويل :مرفق البيئة العالمية ،المرفق الفرنسي للبيئة
العالمية ،مافا ،ألبرت الثاني ،برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي تونس
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االستراتيجية
متوسطة األجل.
العدد

الناتج األساسي

األنشطة الرئيسية

سُبل التنفيذ

الرئيس :وحدة
التنسيق أو
العنصر

الشركاء

الصند
وق
االستئ
2019
ماني
للبحر
األبي
ض
المتوس
ط

المنجزات المتوقعة
2018

إجمالي 7.2

€ 20.000

الموارد الخارجية
إجمالي 2019-2018
مضمون

اإلجمالي

€ 3.000

€0

€ 23.000

تعليقات
إجمالي  2019-2018غير المضمون

€ 70.000

 7.4الرصد والتقييم
7.4.1

 .1تطوير مؤشرات قابلية تأثر وتأثير فيما يخص
تغير المناخ على التنوع البيولوجي والموارد
الطبيعية ،مع تعاملها أيضا ً مع االتجاهات
االجتماعية االقتصادية

أخذ قضايا التأثر بتغير المناخ في
االعتبار في برامج الرصد القائمة.

حلقات العمل ،الخبرة
الداخلية ،الخدمات
التعاقدية

الخطة الزرقاء

مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق المتمتعة بحماية
خاصة

 (aملء مؤشرات لوحة المتابعة وتحديثها
بمؤشرات قابلية التأثر والتأثير؛
 (bصحائف الوقائع ذات العالقة؛
 (cوثيقة سياسات )فيما يتعلق بمؤشرات
االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة
واحتياجات البيانات لتقرير حالة البيئة
والتنمية(؛
 (dدراسات حالة ،منشورات.

€ 10.000

الخطة الزرقاء ،واألطراف
االستشاريون ،التعاون مع
المتعاقدة ،ومديرو المناطق
مديري المناطق المشمولة
اإلبالغ عن مؤشرات تأثير تغير المناخ المنسقة
المشمولة بحماية خاصة
بحماية خاصة وتحظى
فعالة التكلفة التي تم اختبارها في المناطق
وتحظى باهتمام دول حوض
 .2زيادة استخدام المؤشرات المنسقة لقابلية التأثر باهتمام دول حوض البحر
المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول
البحر المتوسط،
المتوسط،
والتأثير فيما يخص التنوع البيولوجي
مركز األنشطة اإلقليمية
حوض البحر المتوسط من مختلف المناطق
والمعاهد/الجامعات ذات للمناطق المتمتعة بحماية والمعاهد/الجامعات ذات
الفرعية
العالقة
العالقة ،التنسيق الداخلي خاصة

€ 2.600

€0

€ 12.600

€ 10.000

يلزم العثور على موارد خارجية

€ 100.000

€ 10.000

إجمالي 7.4

€ 12.600

€ 10.000

€0

€ 22.600

€ 100.000

 7.5تحسين القدرات على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية بما في ذلك المساعدة الفنية وبناء القدرات

7.5.1

زيادة الوعي ومشاركة أصحاب
المصلحة الرئيسيين فيما يخص التكيف
مع تغير المناخ وعالقاته بالمواضيع
األساسية.

تحسين تكييف األدوات القائمة ،كأداة "تخيَّل"،
إلشراك أصحاب المصلحة فيما يخص
استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ

حلقات العمل ،الخبرة
الداخلية ،الخدمات
التعاقدية

الخطة الزرقاء

 (aتكييف أسلوب "تخيَّل" مع قضايا تغير
المناخ مع أصحاب المصلحة
) (Climagineوتنفيذه في بعض المجاالت؛
مركز األنشطة اإلقليمية
التابع لبرنامج التدابير ذات  (bدراسات حالة ،منشورات
األولوية ،الشراكة العالمية
للمياه  -منطقة البحر
المتوسط
)تونس(

€ 30.000

€0

مشاريع التكيف مع تغير المناخ-مرفق البيئة العالمية

€0

€ 30.000

إجمالي 7.5

إجمالي
2018

€0

€ 38.000

الموضوع السابع
وحدة التنسيق
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في
المتوسط
المركزالبحر
منطقة
لالستجابة في حاالت الطوارئ
اإلقليمي
الزرقاءالبحر
للخطة منطقة
البحري في
التلوث
الناشئة عن
اإلقليمية
األنشطة
مركز
المتوسط
األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة
مركز
بحماية خاصة
األنشطة اإلقليمية التابع لبرنامج التدابير
مركز
مركزاألولوية
ذات
األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت
مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
المستدامين
اإلجمالي
الحواشي السفلية

تحديد عنصر/شريك ال يعني بالضرورة تخصيص أموال.

إجمالي 2018

إجمالي
2019

€0

€ 15.600

إجمالي 2019

30.000
8.000
38.000

إجمالي
2019-2018

5.600
10.000
15.600

إجمالي
€0

€ 53.600

اإلجمالي

2019-2018
€ 30.000
مضمون
€ 30.000

خارجي مضمون
35.600
18.000
53.600

30.000
30.000

إجمالي
2019-2018
غير مضمون

€0

€ 470.000

خارجي غير مضمون

170.000
300.000
470.000
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الملحق األول
البنود العامة للصالحيات
(على أن يتم تعريفها بشكل أدق بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للتصنيف الخاصة باألمم المتحدة)

مسؤول االتصال والمعلومات لبرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط
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مسؤول االتصاالت والمعلومات UNEP / MAP
سيكون مسؤول االتصال والمعلومات مسؤوالً عن تنفيذ وتنسيق أنشطة االتصال الخاصة بخطة عمل البحر المتوسط على النحو
التالي:
.1

إقامة والحفاظ على شراكات عمل مع الجهات المعنية األساسية اللتماس المساندة وتعظيم أثر األنشطة الترويجية؛ والعمل
كمتحدث رسمي/همزة وصل رئيسية مع المؤسسات اإلعالمية والهيئات الحكومية والجماعات الوطنية وشركات القطاع
الخاص والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية ،إلخ.

.2

تنفيذ استراتيجية المعلومات واالتصال لخطة عمل البحر المتوسط بالتعاون مع مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات
واالتصاالت وعناصر خطة عمل البحر المتوسط األخرى ،بما في ذلك تنظيم وتنفيذ الفعاليات الخاصة ،والمؤتمرات
الصحفية ،وتدشين الكتب ،والفعاليات األخرى ذات العالقة والفرص اإلعالمية المحتملة التي تعود بالنفع على خطة عمل
البحر المتوسط.

.3

مساعدة اإلدارة في رصد وتقييم تنفيذ استراتيجية المعلومات واالتصال لخطة عمل البحر المتوسط ،بما في ذلك من خالل
المراجعة المستمرة للبيانات الصحفية ،وإحصاءات الويب )عمليات الوصول ،مواقع اإلحالة ،االرتباطات( ،وحضور
الفعاليات ،ودعم الشركاء ألنشطة اتصال خطة عمل البحر المتوسط ،إلخ ،واستيعاب الدروس المستفادة بغرض المساعدة
على تحديد مجاالت العمل ذات األولوية واستغالل الموارد الحالية.

.4

إعداد واالحتفاظ بقائمة بشركاء التنمية البيئية والمستدامة )المؤسسات ،الخبراء ،الصحفيون ،إلخ( لجمع المعلومات ذات
العالقة ونشرها.

.5

إنتاج مواد اتصال لضمان التقيد بالمعايير الموضوعة والرسائل المشتركة/العالمة التجارية الواحدة واالتساق،
وذلك في إطار المبادئ التوجيهية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

.6

تنقيح/تنفيذ آلية اتصال متسقة عبر خطة عمل البحر المتوسط تستهدف المانحين/الشركاء ،بما في ذلك الوكاالت/البرامج
الوطنية الرئيسية ،وذلك اتساقا ً مع استراتيجية حشد الموارد لخطة عمل البحر المتوسط.

.7

المساعدة على وضع هيكل وممارسات اتصاالت موحدين ومتسقين في خطة عمل البحر المتوسط من خالل اآلتي:
 .aالمساعدة في اإلشراف على وظائف شبكة اتصال إقليمية عبر عناصر خطة عمل البحر المتوسط،
 .bالتواصل عن كثب مع شبكة االتصال لتنسيق األنشطة اإلعالمية والمخرجات اإلعالمية المزمعة،
 .cالتماس المساهمات من عناصر خطة عمل البحر المتوسط فيما يخص حملة المعلومات واالتصال لخطة
عمل البحر المتوسط ومساعدتها في النهوض بمستوى وسائل االتصال الخاصة بها.

.8

إنشاء وإدارة شبكة مكتبات مركزية لخطة عمل البحر المتوسط بمساعدة أمين المكتبة/مساعد إداري تكنولوجيا المعلومات،
مع نقطة وصول مؤتمتة إلى المعلومات والبيانات ،لتكون بمثابة بوابة إلى المكتبات البيئية المتوسطية.

.9

التشاور والتنسيق بانتظام مع اإلدارة والموظفين المعنيين ببرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط
والمقر الرئيسي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمات غير الحكومية/شركاء خطة عمل البحر المتوسط من أجل
الحصول على المادة المعلوماتية المراد نشرها.

 .10إجراء البحوث وتقديم المدخالت للمديرين وكبار الموظفين وموظفي االستعالمات العامة اآلخرين بخصوص طائفة من
قضايا الشؤون العامة والطرق والنُّهج ،واستباق واقتراح اإلجراءات التصحيحية لقضايا االتصال/العالقات العامة.
 .11مواكبة أحدث التطورات في مجال سياسات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لضمان أن يكون عمل برنامج األمم المتحدة
للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط المعني باإلعالم واالستعالمات العامة فعال التكلفة وحديثا ً.
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 .12العمل كمحرر ونشر المعلومات اإلعالمية والمعلومات العامة المتعلقة ببرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط
من أجل حشد المساندة ألنشطة خطة عمل البحر المتوسط.
 .13تطوير وصيانة الموقع اإللكتروني لخطة عمل البحر المتوسط وترقيته حسب الحاجة لضمان اتساق الرسالة/العالمة التجارية،
وتسليط الضوء على دور خطة عمل البحر المتوسط ومشاريعها الرئيسية وشراكاتها بما يتماشى مع االستراتيجية متوسطة
األجل .بالتوازي مع ذلك ،وبالتعاون الوثيق مع مركز األنشطة اإلقليمية للمعلومات واالتصاالت ،رصد المواقع اإللكترونية
لمراكز األنشطة اإلقليمية واقتراح تبسيطها حسب الحاجة لضمان اتساق التصميم والرسالة.
 .14ضمان توافُق مطبوعات برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط مع سياسة النشر الخاصة بالمقر الرئيسي
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بالتواصل مع المعنيين في شعبة النظم اإليكولوجية بمقر برنامج األمم المتحدة للبيئة.
 .15تحديد الشركاء ذوي البروز اإلعالمي ونطاق االتصال وإمكانية المناصرة القوية على المستوى اإلقليمي والمحلي واقتراحهم
على شبكة شركاء مناصرة خطة عمل البحر المتوسط.
 .16مساندة تنفيذ مبادرات إلشراك الجهات الرئيسية في هذا القطاع في القضايا البيئية المتوسطية )بما في ذلك الشركاء المحتملون
في قطاعات الشحن والطاقة المتجددة والسياحة(.
 .17العمل كمركز تنسيق القتراح وتنفيذ الحمالت اإلعالمية لخطة عمل البحر المتوسط ،بما في ذلك نشر قصص إخبارية موجهة
لمساندة برنامج عمل خطة عمل البحر المتوسط وإبراز نجاحات برنامج العمل وربط ذلك بظروف األعمال التجارية
والظروف البيئية والسياسية.
 .18مساندة أي أنشطة إعالم واتصال أخرى حسبما توافق عليه اإلدارة.
 .19أداء الواجبات األخرى ،حسب االقتضاء.

UNEP(DEPI)/MED IG.23/23
Page 727

بيان اإليرادات والنفقات والتغيرات في الرصيد االحتياطي وصندوق االحتياطي )(MTF
للسنوات 2016-2009
)بالدوالر األمريكي(
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Statement of Income and Expenditure and Changes in Reserve and Fund Balance (MTF) for the Years 2009-2016 (in USD)
ESTIMATION
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

INCOME
Counterpart Contributions

7,085,127

7,065,190
1,347

26,448

7,085,127

7,066,537

11,116,028
1,478,336

7,610,153

7,388,394

7,045,184
47,827

39,041

18,789

63,817

7,636,601

7,388,394

7,093,011

6,482,791

8,133,226

6,534,098

6,038,929

5,290,188

7,631,990

4,125,914

5,173,251

4,266,582

8,323,357

5,071,005

7,006,854

672,880

236,228

389,650

573,413

12,594,364

5,963,068

7,868,218

4,515,564

5,746,664

4,266,582

8,323,357

5,071,005

7,006,854

Prior period adjustment

1,001,425

1,013,191

945,806

53,665

24,120

1,135,892

Surplus (deficit) for the
Period

-5,509,237

1,103,469

-231,617

2,872,830

1,346,347

2,216,209

-190,131

1,463,093

-967,925

Total net assets,
liabilities and surplus

-4,507,812

-2,391,152

-1,676,963

1,249,532

2,619,999

5,972,100

5,781,969

7,245,062

6,277,137

1,100,000

1,100,000

1,126,455

353,587

319,741

320,693

320,000

481,526

629,502

718,847

727,938

Miscellaneous Income
TOTAL INCOME

6,443,750

8,114,437

6,470,281

6,038,929
0

EXPENDITURE
Direct Expenditures
Programme Support Costs
TOTAL
EXPENDITURE

WCR
IPSAS Value of Unpaid
Assessed Contributions
Receivable from 2014
Actual Value of Unpaid
Assessed Contributions
from 2014 (exc.rate
0.945)

Footnotes
The Financial Statements for the fiscal year 2014 onward have been prepared using the Internal Public Sector Accounting Standards
(IPSAS).
Up to fiscal year 2016 the figures are based on the audited and certified Financial Statements, while 2017 figures are presented for estimation
purposes only.
For the fiscal year 2014 onward, the Programme Support Costs are included in the Direct Expenditures.
From the fiscal year 2014 onward, total net assets, liabilities and surplus include IPSAS value of unpaid assessed contributions receivable,
i.e. accounts receivable are reduced by the allowance for doubtful accounts for the contributions in arrears for more than four years.
From the fiscal year 2015 Working Capital reserve is included in the total net assets, liabilities and surplus.
Fiscal Year 2017
2017 fιgures are a rough estimation, not including accounting items, such as adjustments, exchange rate and loss, etc. which will be only
reflected after the closure of the accounts (the difference could be up to plus/minus 2 million USD). Final figures wιll be only available after
the accounts are audited.
2017 Total net assets, liabilities and surplus is overestimated due to the assumptions made below:
2017 Income is calculated based on the assumption of 100% collection rate of the assessed contributions.
2017 Expenditures are calculated based on the assumption of 100% budget consumption rate (The savings from the Staff Costs are not
included).
For the biennium 2016-2017 the increase of EUR 25,000 (equiv. USD 26,455) in Working Capital Reserve is recorded in the fiscal year
2017.
The figure includes the estimated IPSAS value of unpaid assessed contributions of $320,000;
Fiscal Year 2016
The figure of $7.24 million shown in the 2016 financial statements indicates the net-worth of MAP but is not surplus or disposable cash
The figure includes operating reserve of $1.1 million which should always be retained in the account to cushion MAP against uneven cash
flows;
The figure includes IPSAS value of unpaid assessed contributions of $320,693;
The figures include cash advances of $915,790 which will reduce the total net assets once the expenditure is recorded;
The figure contains other accounting items of $30,612 which should not be considered as part of the cash balance, e.g. depreciation of
equipment.
Taking the total of all the four items together (i.e. $2,367,095) and deducting it from the figure shown on the financial statement leaves us
with the "Net cash balance" of $4,877,966. Taking into consideration the commitments, i.e. agreements with Implementing Partners,
unliquidated obligations of $ 1.9 million, the net cash balance is further reduced.
Note: Information in the top table and WCR up to 2016 from the Financial Statement Rest based on information provided by UNEP 8
December 2017

