UNEP(DEPI)/MED IG 19/8
Annex II

المقرر الرابع IG. 19/ 4
"اختبار مؤشرات فعالية خطة عمل البحر المتوسط"

إن األطراف المتعاقدة في االجتماع السادس عشر،
إذ تشير إلى المادتين  26و 27من اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط كما عدلت في
برشلونة في عام  ،1995يشار إليھا ھنا باتفاقية برشلونة ،وأيضا إلى المواد ذات العالقة من بروتوكوالت برشلونة التي
تنص على التزامات باإلبالغ عن تنفيذھا؛
إذ تشير إلى المقرر  3/ 17لالجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة الذي طلب من األمانة ومكونات خطة عمل
البحر المتوسط أن تضع خالل فترة السنتين الحالية قائمة بالمؤشرات بشأن فعالية التدابير التي تتخذھا األطراف المتعاقدة
لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتھا وكذلك مقررات اجتماعات األطراف المتعاقدة؛
إذ تعترف بأھمية وضع مجموعة من المؤشرات لتقييم فعالية تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا والتدابير التي اتخذتھا
األطراف المتعاقدة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتھا وكذلك مقررات اجتماعات األطراف المتعاقدة؛
إذ تحيط علما بالعمل الذي نفذته األمانة ومكونات خطة عمل البحر المتوسط لوضع قائمة مبدئية بالمؤشرات لھذا
الغرض؛
تقرر الموافقة ،ألغراض االختبار ،على مجموعة المؤشرات المقترحة كما عرضت في المرفق بمشروع المقرر ھذا؛
تدعو األطراف المتعاقدة إلى المشاركة على أساس طوعي في تمرين اختبار قائمة المؤشرات المقترحة خالل فترة
السنتين  ،2011- 2010وعند الحاجة ،تقديم المساعدة إلى األمانة ومكونات خطة عمل البحر المتوسط على شرط
توافر األموال؛
ترجو وحدة التنسيق أن تنشئ فريقا عامال يتألف من خبراﺀ من األطراف المتعاقدة ومكونات خطة عمل البحر المتوسط
من أجل تحديد تعاريف ومنھجيات تناسب مؤشرات الفاعلية  .ويمكن للفريق العامل أن يعدل ويضع قائمة مقترحة
لمؤشرات الفاعلية وإضافة الى ذلك ،قد يعن لألفرقة العاملة إذا لزم األمر ،تعديل وزيادة تطوير القائمة المقترحة
لمؤشرات الفاعلية على أساس نتائج عملية االختبار وكذلك مناقشات اجتماعات جھات االتصال للمكونات المعنية بخطة
عمل البحر المتوسط .
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المرفق
اتفاقية برشلونة
األھداف

السنة

االتجاھات
المستھدفة

التوافر

العالقة

زيادة

2,
تقارير
وطنية

2

) (1نسبة عدد األطراف المتعاقدة التي تسري
عليھا الصكوك القانونية لخطة عمل البحر
المتوسط إلى العدد اإلجمالي لألطراف المتعاقدة

زيادة

2,
تقارير
وطنية

2

) (2عدد الصكوك القانونية لخطة عمل البحر
المتوسط سارية المفعول

األھداف

المؤشرات

إن االلتزامات بمقتضي االتفاقية
وبروتوكوالتھا ملزمة قانونا على األطراف
المتعاقدة التي صدقت عليھا والتي أصبحت
الصكوك القانونية ھذه سارية المفعول

"سردي" ،اإلجراﺀات /المعايير

المادة

حالة التصديق وبدﺀ نفاذ الصكوك القانونية لخطة
عمل البحر المتوسط

زيادة

2,
تقارير
وطنية

2

) (3نسبة عدد أحكام االتفاقية والبروتوكوالت
المنفذة من خالل اعتماد تدابير قانونية وناظمة
إلى العدد اإلجمالي لألحكام المحددة في استمارة
اإلبالغ بالنسبة لعدد األطراف المتعاقدة

توفير معلومات عن الجوانب
القانونية /الناظمة لتنفيذ االتفاقية
والبروتوكوالت

طبقا للمادة  ،14تعتمد األطراف المتعاقدة تشريعات
لتنفيذ االتفاقية والبروتوكوالت

المادة
14

زيادة

2,
تقارير
وطنية

2

) (4نسبة عدد األطراف المتعاقدة التي أدرجت
األولويات الرئيسية التفاقية برشلونة
وبروتوكوالتھا واإللتزامات ذات العالقة في
السياسات المحلية إلى العدد اإلجمالي لألطراف
المتعاقدة

توفير معلومات عن تكامل حماية بيئة منطقة
البحر المتوسط في سياسات التنمية المستدامة
أو القطاعية

طبقا للمادة  4من االتفاقية ،ينبغي على األطراف
المتعاقدة أن تلزم نفسھا بمواصلة حماية البيئة
البحرية والموارد الوطنية في منطقة البحر المتوسط
كجزﺀ متكامل من عملية التنمية

المادة
4

زيادة

2,
تقارير
وطنية

1

) (5نسبة عدد األطراف المتعاقدة التي أنشأت
مؤسسات ضرورية أو عينت سلطات مختصة
لتنفيذ االتفاقية والبروتوكوالت إلى العدد اإلجمالي
لألطراف المتعاقدة

توفير معلومات عن حالة الجوانب المؤسسية
لالتفاقية وبروتوكوالتھا

عدد من أحكام اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا تنص
على أن تعين األطراف المتعاقدة سلطات مختصة

مواد
عديدة
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األھداف

السنة

االتجاھات
المستھدفة
زيادة

التوافر

العالقة

المؤشرات

2,
تقارير
وطنية

2

) (6نسبة عدد األطراف المتعاقدة التي نشرت
تقارير تقييم أو بيانات تتعلق بحالة بيئة منطقة
البحر المتوسط ،بما في ذلك منطقتھا الساحلية إلى
العدد اإلجمالي لألطراف المتعاقدة

األھداف
توفير المعلومات عن حالة تنفيذ المادة 12
على المستوى اإلقليمي بشأن الوعي
الجماھيري والمشاركة كأداة مھمة لتحقيق
تنفيذ فعال لالتفاقية والبروتوكوالت

33

"سردي" ،اإلجراﺀات /المعايير
تنص المادة  12على أن تتخذ األطراف المتعاقدة
التدابير الضرورية لضمان الحصول على
المعلومات ومشاركة الجمھور ،حسب االقتضاﺀ

المادة
المادة
12
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بروتوكول المصادر البرية
األھداف

السنة

االتجاھات
المستھدفة

التوافر

تكرار التقييم

الوصف

العالقة

مصادر المعلومات تكرار جمع
البيانات
والبيانات

كل سنتين

يدل على اتجاھات ال تتمشي ) (1نسبة عدد مجموع تقارير مكافحة التلوث من
مصادر برية
مع المعايير الوطنية
االمتثال للمعايير الوطنية
لعمليات تصريف االنبعاثات
الغازية والصلبة إلى إجمالي
عدد التقارير

2

تقارير وطنية

كل سنتين

يدل على مستوى تنفيذ
) (2حجم االستثمارات في إطار
مشروعات خطط العمل
 MeHSIPوالشراكة
الوطنية للتصدى للمصادر االستراتيجية لمرفق البيئة
البرية في أي قطر ،وعدد
العالمية والتعاون الثنائي
المناطق الخطرة الذي انخفض والنفقات الوطنية في المناطق
الخطرة

2

تقييم مدبول

كل سنتين

كل  5سنوات

2

تقييم مدبول

كل سنتين

كل  5سنوات

يدل على خفض اتجاھات
مدخالت الملوثات

2

تقييم مدبول

كل سنتين

كل  5سنوات

يدل على اتجاھات خفض في ) (4كمية المواد السامة
مدخالت المواد النزرة )  Hg,المصرفة مباشرة أو بطريقة
 (Cd, Pbوالملوثات العضوية غير مباشرة في البيئة البحرية
المداومة

34

المؤشرات

األھداف

"سردي"،
اإلجراﺀات /المعايير

المادة

من أجل ھذه الغاية ،توفر تتعلق بالمادة
األطراف نظم تفتيش
6
لسلطاتھا المختصة لتقييم
االمتثال للتراخيص
والالوائح

تتعلق
بالمادتين 1
و5

) (3كمية الطلب البيولوجي 5خفض التلوث من
ومجموع النيتروجين ومجموع مصادر رئيسية
الفسفور المصرفة مباشرة أو
بطريقة غير مباشرة في البيئة
البحرية

يجرى تنفيذ خطط العمل تتعلق
الوطنية التي اعتمدتھا
بالمادتين 1
البلدان
و5

خفض التلوث من
مصادر رئيسية

يجرى تنفيذ خطط العمل تتعلق
الوطنية التي اعتمدتھا
بالمادتين 1
البلدان
و5
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األھداف

السنة

االتجاھات
المستھدفة

التوافر

العالقة

مصادر المعلومات تكرار جمع
البيانات
والبيانات

تكرار التقييم

الوصف

المؤشرات

2

تقييم مركز
األنشطة اإلقليمية
لإلنتاج األنظف

كل سنتين

كل سنتين

يدل على اتجاھات لتطبيق
الشركات لالنتاج األنظف
وأفضل تكنولوجيا متاحة
وأفضل ممارسات بيئية

خفض التلوث من
) (5تقاسم الشركات في
قطاعات أنشطة المرفق األول مصادر رئيسية
من البروتوكول التي تطبق
االنتاج األنظف وأفضل
تكنولوجيا متاحة وأفضل
ممارسات بيئية

2

تقييم مدبول

كل سنتين

كل سنتين

يدل على مدى أنشطة الرصد ) (6عدد المواد التي تغطيھا
برامج الرصد الوطنية والمبلغ
عنھا
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األھداف

"سردي"،
اإلجراﺀات /المعايير

المادة

نسبة عدد الشركات التي تتعلق
تطبق االنتاج األنظف
بالمادتين 1
وأفضل تكنولوجيا متاحة و6
وأفضل ممارسات بيئية
إلى إجمالي الشركات في
قطاعات أنشطة المرفق
األول من بروتوكول
المصادر البرية
تتعلق
بالمادتين 8
و 12من
االتفاقية
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بروتوكول اإللقاﺀ
األھداف

السنة

االتجاھات
المستھدفة

العالقة

التوافر

مصادر البيانات
والمعلومات

التكرار

الوصف

المؤشرات

األھداف

"سردي"،
اإلجراﺀات /المعايير

المادة

2

تقارير وطنية

كل سنتين

يدل على االفتقار في تنفيذ
البروتوكول ومستوى تنفيذ
المبادئ التوجيھية  .وينبغي أن
تكون القيمة <=1

) (1نسبة عدد تقييمات األثر البيئي
إلى إجمالي عدد التصاريح

تتعلق بالمادة 10
والمبادئ
التوجيھية

2

تقييم مدبول

كل سنتين

يدل على مدى التنفيذ المتعلق
بالمبادئ التوجيھية

) (2عدد المواد التي تغطيھا عتبة
الحدود الوطنية لمواد الحفر

تتعلق بالمبادئ
التوجيھية

2

تقييم مدبول

كل سنتين

يدل على مدى التنفيذ المتعلق
بالمبادئ التوجيھية

) (3عدد المواد التي تغطيھا عتبة
الحدود الوطنية لنفايات األسماك

تتعلق بالمبادئ
التوجيھية

2

تقييم مدبول

كل سنتين

يدل على مدى التنفيذ المتعلق
بالمبادئ التوجيھية

) (4عدد المواد التي تغطيھا عتبة
الحدود الوطنية للمواد الجيولوجية
الخاملة

تتعلق بالمبادئ
التوجيھية

2

تقييم مدبول

كل سنتين

يدل على مدى التنفيذ المتعلق
بالمبادئ التوجيھية

) (5عدد المواد التي تغطيھا عتبة
الحدود الوطنية للمنصات والھياكل
االصطناعية

تتعلق بالمبادئ
التوجيھية

2

تقارير وطنية

كل سنتين

يدل على مدى االتجاھات في
اإللقاﺀ غير المشروع

) (6تسجيل عدد حاالت اإللقاﺀ غير
المشروع

تتعلق بالمادة 12
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بروتوكول النفايات الخطرة

األھداف

السنة

االتجاھات
المستھدفة

العالقة

التوافر

مصادر البيانات
والمعلومات

"سردي" ،اإلجراﺀات /المعايير
تكرار التقييم

الوصف

المؤشرات

األھداف

المادة

2

التقييمات الوطنية كل سنتين
لتقارير مدبول
ومركز األنشطة
اإلقليمية لإلنتاج
األنظف

يدل على اتجاھات في توليد
النفايات الخطرة وتنفيذ اإلنتاج
األنظف

2

التقييمات الوطنية كل سنتين
لتقارير مركز
األنشطة اإلقليمية
لإلنتاج األنظف

تقاسم الشركات في القطاعات المولدة خفض توليد
يدل على اتجاھات في تطبيق
نسبة عدد الشركات التي تطبق تتعلق بالمادة
االنتاج األنظف وأفضل تكنولوجيا لنفايات خطرة )طبقا للخطة اإلقليمية النفايات الخطرة االنتاج األنظف وأفضل
5
متاحة وأفضل ممارسات بيئية من بشأن النفايات الخطرة( التي تطبق من خالل االنتاج تكنولوجيا متاحة وأفضل
االنتاج األنظف وأفضل تكنولوجيا األنظف وأفضل ممارسات بيئية إلى إجمالي
قبل الشركات المولدة لنفايات
متاحة و /أو أفضل ممارسات بيئية تكنولوجيا متاحة الشركات في القطاعات المولدة
خطرة
وأفضل ممارسات للنفايات الخطرة )طبقا للخطة
بيئية
اإلقليمية بشأن النفايات
الخطرة(

2

تقارير وطنية

كل سنتين

يدل على كفاﺀة إجراﺀات
التخليص الجمركي

2

تقارير وطنية

كل سنتين

يدل على اتجاھات في نقل
) (3نسبة كمية النفايات الخطرة
النفايات الخطرة عبر الحدود على المستوردة إلى الكمية المصدرة
المستويين الوطني واإلقليمي

37

) (1نسبة الكمية االجمالية للنفايات
الخطرة المولدة إلى عدد مواقع توليد
النفايات الخطرة )ال تشمل النفايات
الصلبة الحضرية(

) (2تسجيل عدد الحاالت غير
المشروعة لنقل النفايات الخطرة عبر
الحدود

تتعلق بالمادة
5

تتعلق بالمادة
9

تتعلق بالمادة
6
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بروتوكول المنع وحاالت الطوارئ

األھداف

الحد األدني

االتجاھات
المستھدفة

"سردي" ،اإلجراﺀات /المعايير
توافر البيانات

المؤشرات

المادة

األھداف

العدد الحالي للتصديقات

100%

زيادة

األطراف
المتعاقدة /المركز
اإلقليمي لالستجابة
لحاالت طوارئ
التلوث البحري

13عدد األطراف المتعاقدة
التي صدقت على
االتفاقيات الدولية ذات
العالقة.

اعتماد قواعد ولوائح
ومعايير دولية على
المستوى الوطني

ال يحتوي بروتوكول المنع وحاالت
الطوارئ على أحكام جوھرية تتعلق
باالستجابة ومنع حوادث التلوث البحري .
إنه باألحرى يضع إطارا للتعاون بين
األطراف المتعاقدة لمساعدتھم في تنفيذ
االتفاقيات الدولية ذات العالقة والقوعد
والالوائح المعتمدة تحت إشراف المنظمة
البحرية الدولية .وكشرط أساسي لحدوث
ھذا التعاون ،من الضروري أن تصدق
الدول الساحلية للبحر المتوسط على
القواعد والالوائح والمعايير الدولية  ،بناﺀ
على المادة ) 1- 3أ( من البروتوكول،
تنفيذ ھذه.

المادة ) 1- 3أ(

العدد الحالي لخطط الطوارئ
الوطنية

100%

زيادة

األطراف
المتعاقدة /المركز
اإلقليمي لالستجابة
لحاالت طوارئ
التلوث البحري

 - 1عدد خطط الطوارئ
الوطنية المعتمدة /عدد
األطراف المتعاقدة

 - 1زيادة مستوى االستعداد
واالستجابة لعمليات
االنسكاب

إن أحد األھداف الرئيسية لبروتوكول
المنع وحاالت الطوارئ ھو ضمان إقامة
ذلك التعاون في منطقة البحر المتوسط
للتوصل لعمل سريع وفعال يتناول تلوث
البيئة البحرية أو تھديدھا  .وتنص المادة 4
من البروتوكول عل خطط طوارئ

المادة 1- 4

13

.
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األھداف

الحد األدني

االتجاھات
المستھدفة

"سردي" ،اإلجراﺀات /المعايير
توافر البيانات

المؤشرات

األھداف

العدد الحالي للتمارين على
نطاق كبير التي نفذت خالل
السنوات  5الماضية

على األقل مرة كل 5
سنوات

زيادة

األطراف
المتعاقدة/المركز
اإلقليمي لالستجابة
لحاالت طوارئ التلوث
البحري

 - 2عدد التمارين الوطنية
على نطاق كبير

 - 2اختبار استراتيجية
االستجابة والعاملين والوسائل
التقنية للتشغيل في حاالت
الطوارئ

العدد الحالي لتمارين
االتصاالت التى نفذت خالل
السنتين الماضيتين على األقل

على األقل مرة كل سنتين

زيادة

األطراف
المتعاقدة/المركز
اإلقليمي لالستجابة
لحاالت طوارئ التلوث
البحري

 - 3عدد تمارين
االتصاالت الوطنية

 - 3ضمان السرعة
الضرورية واالعتمادية
واستقبال وإرسال ونشر جميع
معلومات الطوارئ المتعلقة
بحوادث التلوث

العدد الحالي لالنسكاب
العرضي )النفط والمواد الخطرة
والضارة(

0

نقص

األطراف
المتعاقدة/المركز
اإلقليمي لالستجابة
لحاالت طوارئ التلوث
البحري

 - 4عدد االنسكابات
العرضية /عدد الحوادث

 - 4خفض ومكافحة التلوث
العرضي للبيئة البحرية من
السفن

زيادة

األطراف
 - 5العدد الحالي لألطراف  - 5زيادة فعالية مستوى
المتعاقدة/المركز
المساعدة المتبادلة على
المتعاقدة المشاركة على
اإلقليمي لالستجابة
المستوى دون اإلقليمي
األقل في اتفاق واحد
لحاالت طوارئ التلوث ثنائي /دون إقليمي سارى
البحري
المفعول

العدد الحالي لألطراف المتعاقدة 100%
المشاركة على األقل في اتفاق
واحد ثنائي /دون إقليمي سارى
المفعول
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الحد األدني

العدد الحالي للتمارين دون
اإلقليمية طوال السنوات 3
الماضية

األھداف

على األقل مرة كل 3
سنوات

العدد الحالي لألطراف المتعاقدة 100%
التي طلبت المشاركة في
المخطط الطوعي لمراجعة
الدول األعضاﺀ للمنظمة
البحرية الدولية

العدد الحالي لدول العلم التي
 %100من األطراف
ليست على القائمة السوداﺀ أو المتعاقدة لتحسين معدالت
غير مستھدفة ومتوسط معدل
احتجاز أساطيلھا في
احتجاز منخفض لمذكرة التفاھم مختلف مذكرات التفاھم

العدد الحالي للسفن األجنبية
التي تم تفتيشھا /عدد السفن
األجنية التي تتردد على موانئ
البلد

النسبة المئوية للسفن التي
تفتش حسب  PSCالتي
يكون فيھا األطراف
المتعاقدة أعضاﺀ

االتجاھات
المستھدفة

"سردي" ،اإلجراﺀات /المعايير
توافر البيانات

المؤشرات

األھداف

زيادة

األطراف المتعاقدة

 - 6عدد التمارين دون
اإلقليمية

 - 6ضمان زيادة فعالية
المساعدة المتبادلة على
المستوى دون اإلقليمي

زيادة

األطراف المتعاقدة

 - 1عدد األطراف
المتعاقدة التي طلبت
المشاركة في المخطط
الطوعي لمراجعة الدول
األعضاﺀ للمنظمة
البحرية الدولية

 - 1ضمان التنفيذ الفعال
لالتفاقيات الدولية ذات
الصلة )دولة العلم(

تحسن األداﺀ

زيادة

المادة

تدعو المادة  2- 4األطراف إلى اتخاذ
تدابير لضمان التنفيذ الفعال لالتفاقيات
الدولية ذات العالقة باعتبارھا دولة العلم
ودولة الميناﺀ والدول الساحلية وتطبيق
تشريعاتھا  .وھذا أيضا واجب الدولة
الساحلية المشار إليه في المادة  2- 4من
البروتوكول .

المادة 2- 4

األطراف
 - 2أداﺀ دولة العلم طبقا
المتعاقدة/مذكرات تفاھم لمؤشرات مذكرات تفاھم
البحر المتوسط وباريس
األمانة وUSCG.
وطوكيو بشأن PSC
وكذلكUSCG14.
األطراف المتعاقدة

عدد السفن األجنبية التي تم  - 2ضمان التنفيذ الفعال
تفتيشھا /عدد السفن األجنية لالتفاقيات الدولية ذات الصلة
التي تتردد على موانئ البلد )دولة الميناﺀ(

14بالنسبة لمذ ر تفا م لبحر لمتوسط يكو لمؤشر و معد الحتجا  .بالنسبة لمذ رتي تفا م با يس طو يو لمؤشر و قائمة بيضا  /ما ية/سو  .بالنسبة ل  USCG.يكو لمؤشر و قائمة ألعال لمستھدفة.
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الحد األدني

العدد الحالي لأليام في السنة
حيث تنفذ الرقابة

األھداف

كل يوم للرقابة
األرضية والبيانات
اإلقيانوغرافية

االتجاھات
المستھدفة

زيادة

"سردي" ،اإلجراﺀات /المعايير
توافر البيانات

األطراف المتعاقدة

المؤشرات

األھداف

عدد األيام في السنة حيث
تتم دوريات الرقابة
الوطنية )الرقابة الجوية
والبحرية واألرضية(

وضع وتطبيق أنشطة رصد
تشمل منطقة البحر المتوسط
سواﺀ من خالل تعاون
فردي أو ثنائي أو متعدد
األطراف

المادة

إن أحد مجاالت تعاون بروتوكول المنع
وحاالت الطوارئ ھو رصد البحر  .وھو
يشجع البلدان على القيام بأنشطة الرصد
لمنع واكتشاف ومكافحة التلوث وضمان
االمتثال للنظم الدولية المطبقة

المادة 5

كل أسبوع  :وسائل
جوية وبحرية
العدد الحالي لمرافق االستقبال
الكافية المنشأة لجمع النفايات
المولدة من السفن في منطقة
البحر المتوسط

100%

زيادة

األطراف
المتعاقدة /المركز
اإلقليمي لالستجابة
لحاالت طوارئ التلوث
البحري

 - 1عدد الموانئ ذات
مرافق استقبال/عدد
المواني التجارية في البلد

العدد الحالي لمرافق االستقبال
الكافية المنشأة لجمع النفايات
المولدة من مراكب النزھة في
منطقة البحر المتوسط

100%

زيادة

األطراف
المتعاقدة /المركز
اإلقليمي لالستجابة
لحاالت طوارئ التلوث
البحري

 - 2عدد المرافئ ذات
مرافق استقبال/عدد
المرافئ في البلد

العدد الحالي للبلدان التي لديھا
استراتيجية وتدابير محددة

100%

زيادة

األطراف
المتعاقدة /المركز
اإلقليمي لالستجابة
لحاالت طوارئ التلوث
البحري

عدد البلدان التي لديھا
استراتيجية وتدابير محددة
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إنشاﺀ مرافق استقبال في
الموانئ كافية لجمع النفايات
التي تولدھا السفن ومراكب
النزھة

يشمل بروتوكول المنع وحاالت الطوارئ
حكما محددا بشأن مرافق االستقبال في
الموانئ )المادة  (14يتطلب من األطراف
ضمان أن تلبي مرافق االستقبال حاجات
السفن وتتاح في موانيھا ومحطاتھا )المادة
 .(1- 4ويطلب نفس الشيئ من األطراف
التي لديھا مرافق استقبال لمراكب النزھة .
وينبغي أن تعمل ھذه المرافق بكفاﺀة
)المادة .(3- 14

تحديد استراتيجيات تتعلق
باالستقبال في أماكن اللجؤ
بما في ذلك موانئ للسفن
في حالة استغاثة تعرض
البيئة البحرية للخطر

تحتوي المادة  16من بروتوكول المنع
وحاالت الطوارئ حكما محددا يتعلق
باستقبال السفن في حالة استغاثة وأماكن
للجؤ التي تتطلب تحديد استراتيجيات
تتعلق بأماكن اللجؤ بما في ذلك موانئ
للسفن في حالة استغاثة تعرض البيئة
البحرية للخطر )المادة  .(16وتتطلب

المادة 14

المادة 16
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الحد األدني

األھداف

االتجاھات
المستھدفة

"سردي" ،اإلجراﺀات /المعايير
المؤشرات

توافر البيانات

المادة

األھداف

نفس المادة من األطراف أن تخطر
المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت
طوارئ التلوث البحري بالتدابير التي
اعتمدتھا في ھذا الصدد .

بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي
التوافر

العالقة

المؤشرات

االتجاھات المستھدفة

زيادة

2

2

عدد المناطق الوطنية المتمتعة
بحماية خاصة

زيادة صيانة التنوع
البيولوجي

زيادة

1

1

المساحة التي تغطيھا المناطق
المتمتعة بحماية خاصة

زيادة صيانة التنوع
البيولوجي

إنشاﺀ مناطق متمتعة بحماية خاصة
بحرية

زيادة

0

2

النسبة  :عدد المناطق المتمتعة
بحماية خاصة ذات خطة
إدارة /عدد المناطق المتمتعة
بحماية خاصة

زيادة صيانة التنوع
البيولوجي

التخطيط واإلدارة

42

المادة

األھداف

"سردي" ،اإلجراﺀات /المعايير

إنشاﺀ مناطق متمتعة بحماية خاصة
بحرية

 - 1المناطق المتمتعة
بحماية خاصة  :المادة 5
 - 1المناطق المتمتعة
بحماية خاصة  :المادة 5

 - 1المناطق المتمتعة
بحماية خاصة  :المواد 6
و 7و16
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االتجاھات المستھدفة

التوافر

العالقة

زيادة

األھداف

المؤشرات

"سردي" ،اإلجراﺀات /المعايير

المادة

مساحة الموائل الرئيسية
المتضمنة في المناطق المتمتعة
بحماية خاصة

زيادة صيانة التنوع
البيولوجي

لكل خطة عمل معتمدة في إطار خطة
عمل البحر المتوسط ،يمكن تحديد
الموائل الرئيسية )شواطئ التعشيش
للسلحفاة البحرية(

 - 2عمليات الجرد :
المادة 15

زيادة

2

2

النسبة  :عدد قوائم المناطق
المتمتعة بحماية خاصة ذات
األھمية للبحر المتوسط /عدد
المناطق المتمتعة بحماية
خاصة

زيادة صيانة التنوع
البيولوجي

وضع قائمة المناطق المتمتعة بحماية
خاصة ذات األھمية للبحر المتوسط

 - 2قائمة المناطق
المتمتعة بحماية خاصة
ذات األھمية للبحر
المتوسط  :المادتان  8و9

زيادة

0

2

النسبة  :عدد قوائم المناطق
المتمتعة بحماية خاصة ذات
األھمية للبحر المتوسط التي
نجحت في التقييم /عدد قوائم
المناطق المتمتعة بحماية
خاصة ذات األھمية للبحر
المتوسط

زيادة صيانة التنوع
البيولوجي

يتطلب المقرر  12/ 17الذي اعتمده
اجتماع األطراف المتعاقدة تقييم عادي
لكل قائمة المناطق المتمتعة بحماية
خاصة ذات األھمية للبحر المتوسط من
قبل لجنة محددة كل  6سنوات وتقييم
عادي كل سنتين في إطار المادة 26
من االتفاقية

 - 2قائمة المناطق
المتمتعة بحماية خاصة
ذات األھمية للبحر
المتوسط  :المادة 9

زيادة

1

1

عدد األنواع المھددة أو المھددة
باالنقراض في المرفقين الثاني
والثالث المحمية بالقانون في
كل بلد

زيادة صيانة التنوع
البيولوجي

حماية وصيانة األنواع المھددة أو
المھددة باالنقراض

 - 3حماية وصيانة
األنواع  :المادة 11
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االتجاھات المستھدفة

التوافر

العالقة

األھداف

المؤشرات

"سردي" ،اإلجراﺀات /المعايير

المادة

زيادة

1

1

عدد خطط العمل الوطنية
المتعلقة باألنواع المھددة في
المرفق الثاني

زيادة صيانة التنوع
البيولوجي

التدابير التعاونية لحماية وصيانة
األنواع المھددة أو المھددة باالنقراض

 - 3حماية وصيانة
األنواع  :المادتان  11و
 12وخطة عمل إقليمية

نقص

1

1

عدد األنواع المدخلة جديدا
و/أو الغريبة

زيادة صيانة التنوع
البيولوجي

إدخال أنواع غير أصلية

 - 3حماية وصيانة
األنواع  :المادة 13
وخطة عمل إقليمية

زيادة

0

1

عدد الموائل الرئيسية واألنواع
المھددة في المرفقين الثاني
والثالث الموجودة في المناطق
المتمتعة بحماية خاصة

زيادة صيانة التنوع
البيولوجي

جرد ألنواع الحياة الحيوانية أو النباتية
المھددة أو المھددة باالنقراض

 - 3حماية وصيانة
األنواع  :المادة 15

44

UNEP(DEPI)/MED IG 19/8
Annex II

خط األساس
الحد األعلي
ال يوجد حد

الھدف

الحد األدني
العدد الفعلي

زيادة العدد

*25%

المساحة الحالية

زيادة العدد

100%

النسبة الفعلية

زيادة النسبة

المساحة الفعلية

زيادة المساحة

النسبة الفعلية

زيادة النسبة

50%
100%

0%

زيادة النسبة

جميع األنواع في
المرفقين
الثاني /الثالث

العدد الفعلي

زيادة العدد

جميع األنواع في
المرفق الثاني

العدد الفعلي

زيادة العدد

العدد الفعلي

ال يوجد حد

خفض العدد

جميع األنواع في
المرفق الثاني

0

زيادة العدد
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السنة

