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االجتماع العادى السابع عشر لألطراف فً اتفاقٌة برشلونة

برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط
أثٌنا 2011،
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االجتماع العادى السابع عشر لألطراف فً اتفاقٌة برشلونة

بارٌس ،فرنسا 3 ،أٌام من األسبوع  01-6شباط/فبرلٌر 2102
(كما اقترحت حكومة فرنسا)

(مشروع للمناقشة)

ٌنعقد اجتماع األطراف المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة فً ظرف مهم بٌن اتفاقٌة التنوع البٌولوجً ورٌو .31+وٌنعقد أٌضا
فً وقت تغٌٌرات مهمة حول حوض البحر المتوسط مطالبا دعم أنشطة منظمومة خطة عمل البحر المتوسط لتحقٌق
أهدافها الرئٌسة بالعمل مع اآلخرٌن ومن خالل آخرٌن بٌنما تعمل على تقوٌة قٌمتها المضافة كجسر ضروري بٌن
المجالٌن الوطنً والعالمً.
 0تحقٌق هدف بحر متوسط نظٌف وصحً ومنتج



إعادة تأكٌد االلتزامات السٌاسٌة بالصٌانة والتنمٌة المستدامة
بواسطة اعتماد  00هدفا لها أولوٌة للعمل

إن اجتماع األطراف المتعاقد سٌكون فرصة لألطراف لالتفاق على  22هدفا إٌكوبوجٌا ٌجمع ألول مرة معا األعمدة
البٌئٌة واالستدامة التفاقٌة برشلونة (التلوث والتنوع البٌولوجً واإلدارة الساحلٌة) فً نظام متكامل ٌحدد أهدافا ومإشرات
ملموسة .لقد وضعت "أهداف النظام اإلٌكولوجً للبحر المتوسط" بناء على جهود خطة عمل البحر المتوسط للتؤثٌر على
األنشطة البشرٌة من خالل استراتٌجٌة متكٌفة تركز على أولوٌات إٌكولوجٌة وإدارٌة ملموسة ٌجرى رصدها وتقٌٌمها
وتنقٌحها دورٌا .وسٌكون لمثل هذا المنهج آثار مهمة على مستقبل خطة عمل البحر المتوسط نظرا ألنها ستقوم :بالتوسع
فً نظامها للرصد من التلوث فقط إلى تغطٌة التنوع البٌولوجً وإدارة السواحل؛ تركٌز االهتمام على نظم المعلومات
البٌئٌة المتقاسمة؛ تنقٌح/تحدٌث/وضع أولوٌات لخطط عمل لخطة عمل البحر المتوسط وأعمال اإلدارة األخرى الناجمة
عن االثار االٌجابٌة من أجل أغراض بحر متوسط نظٌف وصحً ومنتج .وستكون أٌضا أساس تقرٌر حالة البٌئة الذي
سٌقدم إلى اجتماع األطراف المتعاقد .ومرفق  22هدفا إٌكولوجٌا.
ٌمكن للوزراء التؤكٌد على التماسك والتآزرات التً تحدثها األولوٌات الجدٌدة هذه المتعلقة بالمستوٌٌن العالمً واإلقلٌمً.
وٌمكنهم االتفاق على أهمٌة عمل العملٌة المنتظمة لألمم المتحدة للتقٌٌم واإلبالغ عن حالة البٌئئة البحرٌة والساحلٌة بما فً
ذلك الجوانب االجتماعٌة االقتصادٌة كما قررت القمة العالمٌة للتنمٌة المستدامة (جوهانسبٌرج  )3113والتً تنفذ اآلن
تحت إشراف الجمعٌة العامة لألمم المتحدة .وفً هذا السٌاقٌ ،مكن االتفاق على البناء على التقٌٌم المتكامل للبحر
المتوسط ألغراض وضع البحر المتوسط فً موقع القٌادة ألول تقٌٌم متكامل لألمم المتحدة الذي سٌوضع فً عام .3125
وٌمكن التؤكٌد أٌضا على كٌفٌة تعلق هذه األولوٌات بالتشرٌعات اإلقلٌمٌة لالتحاد األوروبً ذات العالقة مثل التوجٌه
اإلطاري لالستراتٌجٌة البحرٌة لالتحاد األوروبً.
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تجدٌد الجهود وااللتزامات لحماٌة التنوع البٌولوجً بالتماسك مع خطة عمل آٌشً ( )Aichiالتً
اعتمدتها اتفاقٌة التنوع البٌولوجً

بٌنما تحدد الخطة االستراتٌجٌة للتنوع البٌولوجً  3131-3122أهدافا استراتٌجٌة لتعزٌز صٌانة فعالة أكثر للتنوع
البٌولوجً على المستوى العالمً ،توفر أٌضا إطارا مرنا لوضع أهداف وطنٌة وإقلٌمٌة .وفً هذا السٌاق ،تدعو
المنظمات ،مثل خطة عمل البحر المتوسط (برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر المتوسط) القٌام بدور مهم فً
تنسٌق ودعم المبادرات الوطنٌة لتحقق األهداف التً تم االتفاق علٌها خالل االجتماع األخٌر لألطراف المتعاقدة فً اتفاقٌة
التنوع البٌولوجً الذي عقد فً ناجوٌا .وباالضافة إلى قٌمته اإلقلٌمٌةٌ ،عتبر اإلطار القانونً والمإسسً للتعاون
والمساعدة المتبادلة بٌن بلدان البحر المتوسط لحماٌة التنوع البٌولوجً الذي قدمه برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل
البحر المتوسط كؤداة لتعوٌض الخسائر فً التنوع البٌولوجً للكوكب.
إن تحسٌن اإلدارة وزٌادة التوسع فً المناطق البحرٌة المحمٌة فً البحر المتوسط تشكل أولوٌة .وٌوفر اجتماع األطراف
المتعاقد فرصة للمناقشة واالتفاق على طرق للتقدم فً تنفٌذ خطة عمل آٌشً المتفق علٌها على مستوى البحر المتوسط.
ومع نسبة  5فً المائة من المناطق البحرٌة المحمٌة ،نحن بعٌدون عن نسبة  21فً المائة التً اتفق علٌها فً ناجوٌا.
ومعظمها هى من الحجم الصغٌر وكثٌر ٌعانً من تحدٌات إدارٌة .وٌمكن للمناقشة الوزارٌة التركٌز على طرق لزٌادة
الكمٌة وتحسٌن نوعٌة المواقع فً شبكة البحر المتوسط للمناطق البحرٌة المحمٌة ،بما فً ذلك أعالً البحار ،موفرة
الفرصة للبلدان مثل إسبانٌا وفرنسا الصدار إعالن عن نٌة التعاون إلعداد مقترح بمناطق متمتعة بحماٌة خاصة ذات
أهمٌة بٌئٌة للبحر المتوسط ،بما فً ذلك مناطق أعالً البحار .ونظرا ألن الصٌانة واالستخدام المستدام للموارد البحرٌة
الحٌة فً مناطق البحار المفتوحة والبحار العمٌقة هى من بٌن التحدٌات اإلقلٌمٌة فً البحر المتوسطٌ ،مكن للمناقشة
الو زارٌة أن تتناول الحاجة إلى وضع برامج انمائٌة وتنفٌذها على نحو مشترك و/او منسق لجمع البٌانات العلمٌة عن هذه
المناطق .وتوفر مثل هذه البرامج معلومات قٌمة لعملٌات اتخاذ القرارات ،على الصعٌدٌن اإلقلٌمً والوطنً ،لتقوم على
أساس افتراضات علمٌة .وسوف تستفٌد من العملٌة العالمٌة لتحدٌد  EBSAsالتً بدأت تحت اشراف اتفاقٌة التنوع
البٌولوجً.
وٌمكن أن ٌكون اإل عالن فرصة للترحٌب وتشجٌع وضع اتفاق تعاون بٌن برنامج األمم المتحدة للبٌئة/خطة عمل البحر
المتوسط و اتفاقٌة التنوع البٌولوجً (ٌجرى وضعه) وتوقٌع اتفاق بٌن اللجنة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط وخطة
عمل البحر المتوسط لغرض تعزٌز حماٌة التنوع البٌولوجً البحري والساحلً فً البحر المتوسط ودعم التعاون مع وكالة
البٌئة األوروبٌة ألغراض الرصد والتقٌٌم.

تعزٌز حسن إدارة إقلٌمً متكامل أفضل فً البحر المتوسط
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االستعداد لتنفٌذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة

بدء نفاذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً عام  3121خالل عامٌن منذ إعتماده ،وهو سجل زمنً قٌاسً
فً القانون الدولً ٌبٌن أن األطراف المتعاقدة اعترفت بالحاجة إلى العمل من أجل سواحلنا .وٌوفر هذا البروتوكول الفرٌد
فً العالم رإٌة متكاملة للمناطق الساحلٌة وأساسا لتنمٌتها المستدامة .ولغرض التقدم إلى األمام فً تنفٌذها ،وضعت خطة
عمل ٌتوقع اعتمادها خالل اجتماع األطراف المتعاقد .وتتناول خطة العمل تدابٌر تشرٌعٌة وسٌاسٌة وبناء قدرات وزٌادة
الوعً للتقدم فً تنفٌذ هذا الصك المهم على الصعٌد اإلقلٌمً والوطنً .وٌتطلب تنفٌذ البروتوكول تحسٌن التماسك فٌما
بٌن الطبقات المتعددة لحسن اإلدارة الساحلٌة خاصة ضمان إطار عمل وطنً واضح للحماٌة الساحلٌة واشتراك والتزام
المجتمعات المحلٌة .وٌمكن أن ٌهدف اجتماع األطراف المتعاقد إلى اشراك مدن البحر المتوسط متوسطة الحجم (الذي
ٌصل تعدادها ما بٌن  411 111وملٌون نسمة) حسب المستوى المالئم لبدء تعاون األطراف الفاعلة المتعددة بما فً ذلك
الصناعة والحكومات والمجتمع المدنً ،بواسطة إطالق شبكة من المناطق الحضرٌة الزرقاء فً البحر المتوسط بالتعاون
مع المنظمات اإلقلٌمٌة ذات العالقة مثل .CPMR/FOGAR, ARLEM

2

UNEP/BUR/73/5

المناقشات الوزارٌة
ٌمكن عقد مائدتٌن مستدٌرتٌن للمناقشات الوزارٌة حول موضوعات التنوع البٌولوجً البحري والساحلً وإدارة السواحل
والمدن مع وجود  22هدفا للنظام اإلٌكولوجً للبحر المتوسط كخلفٌة.

أحداث جانبٌة

ٌمكن تخطٌط أحداث جانبٌة أٌضا حول الموضوعات الرئٌسة الجتماع األطراف المتعاقد .فمثال ،الممارسات االبتكارٌة
لالستهالك واإلنتاج المستدامٌن من قبل الشركات الصغٌرة ومتوسطة الحجم حول البحر المتوسط .وٌمكن تصور أحداث
مع سلطات محلٌة وشبكات حماٌة.
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المرفق  00 – 0هدفا إٌكولوجٌا للبحر المتوسط
الهدف  – 2التنوع البٌولوجً
ٌجرى المحافظة على التنوع البٌولوجً أو تعزٌزه .إن نوعٌة ووجود الموائل الساحلٌة والبحرٌة وتوزٌع وتوافر
األ نواع الساحلٌة والبحرٌة ٌتمشً مع األوضاع الفٌزٌائٌة الجغرافٌة والمائٌة والجغرافٌة والمناخٌة.
الهدف  – 3األنواع غٌر األصلٌة
إن األنواع غٌر األصلٌة التً أدخلتها األنشطة البشرٌة هى على مستوى ال ٌضر بتغٌٌر النظام اإلٌكولوجً
الهدف  – 4صٌد األسماك واألسماك الصدفٌة المستغلة تجارٌا
إن عشائر األسماك واألسماك الصدفٌة المستغلة تجارٌا المختارة هى فً إطار حدود السالمة البٌولوجٌة وتعرض
توزٌعا لعمر وحجم العشٌرة التً تدل على أن المخزونات صحٌة
الهدف  – 5شبكة األغذٌة البحرٌة
ال توجد تأثٌرات ضارة طوٌلة األجل على التغٌٌرات فً مكونات شبكات األغذٌة البحرٌة التً ٌتسبب فٌها استخراج
الموارد أو التغٌٌرات البٌئٌة التً ٌحدثها االنسان على دٌنامٌات شبكة األغذٌة وبقائها للحٌاة
الهدف  – 6التخثث
ٌمنع التخثث من صنع االنسان ،خاصة اآلثار الضارة منه ،مثل خسارة التنوع البٌولوجً وتدهور النظام اإلٌكولوجً
وتكاثر الطحالب الضارة وفقد األكسٌجٌن فً مٌاه القاع
الهدف  – 7تكامل قاع البحر
ٌجرى الحفاظ على تكامل قاع البحر خاصة فً موائل األعماق ذات األولوٌة
الهدف  – 8علم المٌاه
إن التغٌٌر فً األوضاع المائٌة ال ٌؤثر بشكل ضار على النظم اإلٌكولوجٌة الساحلٌة والبحرٌة
الهدف  – 9النظم اإلٌكولوجٌة الساحلٌة والمناظر الطبٌعٌة
ٌجرى الحفاظ على الدٌنامٌكٌات الطبٌعٌة للمناطق الساحلٌة وصٌانة النظم اإلٌكولوجٌة والمناظر الطبٌعٌة
الهدف  – :التلوث
ال تسبب الملوثات أي أثر مهم على النظم اإلٌكولوجٌة الساحلٌة والبحرٌة وعلى صحة االنسان
الهدف  – 21الفضالت البحرٌة
ال تؤثر الفضالت البحرٌة والساحلٌة بشكل ضار على البٌئة الساحلٌة والبحرٌة
الهدف  – 22الضوضاء
ال تسبب الضوضاء من األنشطة البشرٌة أثر ضار على النظم اإلٌكولوجٌة البحرٌة والساحلٌة
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