UNEP(DEPI)/MED IG.20/8
Annex II
Page 1

انقرارIG.20/1
نجنت االمتثال  :تعذيم عهى إجراءاث االمتثال وآنياتو،
وبرنامج انعمم نفترة انسنتين  2013-2012وانتجذيذ انجسئي نهعضويت

إن االجتماع السابع عشر لؤلطراؾ المتعاقدة،
إذ ٌشٌر إلى المادتٌن  18و  27من اتفاقٌة حماٌة البٌبة البحرٌة والمناطق الساحلٌة للبحر المتوسط ،بصٌؽتها المعدلة فً برشلونة
فً عام  ،1995والمشار إلٌها فٌما ٌلً بعبارة "اتفاقٌة برشلونة"،
وإذ ٌشٌر أٌضا إلى القرار  IG 17 / 2الصادر عن االجتماع الخامس عشر لؤلطراؾ المتعاقدة فً عام  ،2008الذي وافقت
األطراؾ بموجبه على إجراءات االمتثال وآلٌاته بموجب اتفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها ،والمشار إلٌها فٌما ٌلً بعبارة "إجراءات
االمتثال وآلٌاته" ،وال سٌما الفقرات  4و  5و  6و  7و  8و  9و  35من القرار المذكور أعبله،
وإذ ٌشٌر أٌضا إلى القرار  IG 19 / 1الصادر عن االجتماع السادس عشر لؤلطراؾ المتعاقدة ،الذي وافقت بموجبه على النظام
الداخلً للجنة االمتثال،
وبعد النظر فً التقرٌر عن أنشطة لجنة االمتثال ،الذي قدمه ربٌس اللجنة إلى اجتماع األطراؾ المتعاقدة ،عمبل بالفرع السادس من
القرار  ،IG 17 / 2عن فترة السنتٌن ،2011-2010
وإذ ٌإكد أن دور لجنة االمتثال هو تقدٌم المشورة والمساعدة لؤلطراؾ المتعاقدة لتنفٌذ توصٌاتها ،وتوصٌات اجتماعات األطراؾ
المتعاقدة ،من أجل مساعدتها فً االمتثال اللتزاماتها بموجب اتفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها ،وبصفة عامة لتٌسٌر هذا االلتزام
وتعزٌزه ورصده وتؤمٌنه،
وإذ ٌبلحظ مع االرتٌاح تنفٌذ لجنة االمتثال ،خبلل اجتماعٌها ،لبرنامج عملها للفترة التً ٌؽطٌها التقرٌر،
وبعد النظر فً برنامج العمل المقترح للجنة االمتثال الذي ٌؽطً فترة السنتٌن ،2013-2012
وإذ ٌإكد بقوة أهمٌة امتثال األطراؾ المتعاقدة اللتزاماتها فٌما ٌتعلق بتقدٌم التقارٌر فً الوقت المناسب بشؤن التدابٌر المتخذة لتنفٌذ
اتفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها خبلل الفترة  ،2011-2010وكذلك القرارات الصادرة عن اجتماع األطراؾ المتعاقدة ،واستخدامها
الشكل الجدٌد الموحد لئلببلغ المتاح اآلن على شبكة اإلنترنت لهذا الػرض،
وإذ ٌشٌر إلى قرار لجنة االمتثال باقتراح تعدٌل الفقرة  6من المرفق الثانً من القرار  IG 17 / 2بشؤن إجراءات االمتثال وآلٌته،
من أجل السماح ألعضاء اللجنة بالعمل فٌها لمدة والٌة ثانٌة متعاقبة،
ٌشجع األطراؾ المتعاقدة على أن تعرض على لجنة االمتثال أي مشاكل فً التفسٌر فٌما ٌتعلق بتنفٌذ أحكام اتفاقٌة برشلونة
وبروتوكوالتها للنظر فٌها؛
وٌحث األطراؾ المتعاقدة التً لم تقدم بعد تقارٌرها عن تنفٌذ اتفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها على أن تفعل ذلك فً أقرب وقت
ممكن؛
وٌطلب إلى مكونات خطة عمل البحر المتوسط تزوٌد اللجنة بكافة المعلومات ذات الصلة لمساعدتها فً تنفٌذ أنشطتها،
وٌطلب إلى لجنة االمتثال ،عمبل بالفقرة ( 17ب) من إجراءات االمتثال وآلٌاته ،أن تنظر فً قضاٌا االمتثال العامة ،من قبٌل مشاكل
عدم االمتثال المتكرر؛
وٌحٌط علما مع االرتٌاح بـالنشرتٌن التوجٌهٌتٌن فً موضوع إجراءات االمتثال وآلٌاته المعتمدة فً القرار  ،IG 17 / 2وهما
واردتان فً الوثٌقة  ،UNEP (DEPI) MED WG 363/ Inf 16التً وضعتها لجنة االمتثال ،والموجهة إلى كل من
األطراؾ المتعاقدة وعامة الجمهور؛
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وٌطلب إلى لجنة االمتثال ،عمبل بالفقرة  31من إجراءات االمتثال وآلٌاته  ،أن تقدم تقرٌرا عن أنشطتها إلى االجتماع الثامن عشر
تواجه فً تطبٌق اتفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها؛
لؤلطراؾ المتعاقدة ،مع اإلحاطة على وجه الخصوص بؤي صعوبات
َ
وٌوافق على اقتراح لجنة االمتثال تعدٌل الفقرة  6من مرفق القرار  IG 17 / 2بشؤن إجراءات االمتثال وآلٌته ،وترد صٌاؼته فً
الملحق األول لهذا القرار؛
وٌنتخب و/أو ٌإكد للجنة االمتثال قابمة المرشحٌن من قبل األطراؾ المتعاقدة لؤلعضاء واألعضاء المناوبٌن المدرجة فً الملحق
الثانً لهذا القرار ،وذلك عمبل بالمقرر  IG 17 / 2بشؤن إجراءات وآلٌات االمتثال التفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها؛
وٌوافق على برنامج عمل لجنة االمتثال لفترة السنتٌن  ،2013-2012الوارد فً المرفق الثالث لهذا القرار.
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المرفق األول
القرار  IG 17 / 2بشؤن إجراءات وآلٌات االمتثال التفاقٌة برشلونة والبروتوكوالت الملحقة بها.

أوال-

لجنة االمتثال

تعدَّل الفقرة  6من إجراءات االمتثال وآلٌاته على النحو التالً:
-6

ال ٌعمل األعضاء واألعضاء المناوبون فً اللجنة ألكثر من والٌتٌن متتالٌتٌن.
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المرفق الثانً
األعضاء واألعضاء المناوبون فً لجنة االمتثال المنتخبون /المجددة والٌتهم من جانب
األطراؾ المتعاقدة فً اجتماعها السابع عشر

المجموعة األولى  --األطراؾ المتعاقدة فً جنوب وشرق البحر األبٌض المتوسط
 -السٌد جوزٌؾ أدوار زكً جددت والٌته كعضو مناوب لمدة أربع سنوات --السٌد حواش شاهٌن جددت والٌته كعضو لمدة أربع سنوات

المجموعة الثانٌة  -األطراؾ المتعاقدة األعضاء فً االتحاد األوروبً
 -السٌد مٌشال برٌور انتخب عضوا لمدة أربع سنوات -السٌدة دانٌبل أدٌس جددت عضوٌتهـا لمدة أربع سنوات -السٌد جوزٌؾ جوست روٌز انتخب عضوا مناوبا لمدة أربع سنوات --السٌدة كارتٌنا سكورٌا جددت والٌتهـا كعضو مناوب لمدة أربع سنوات

المجموعة الثالثة  --األطراؾ المتعاقدة األخرى
 -السٌدة راشٌل آدام انتخبت عضوا لمدة أربع سنوات --السٌد طرزان اٌؽوفٌك انتخب كعضو مناوب لمدة أربع سنوات
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المرفق الثالث
برنامج عمل لجنة االمتثال لفترة السنتٌن ،2013-2012

تضطلع لجنة االمتثال بالمهام التالٌة خبلل فترة السنتٌن  2013-2012وفقا لئلجراءات التالٌة:
أ)
ب)
ت)

الدعوة النعقاد اجتماع عادي واحد للجنة االمتثال فً السنة .وٌمكن تنظٌم اجتماع ثان إذا دعت الضرورة إلى ذلك ،رهنا
بتوافر األموال لذلك؛
اللجن  ،وممثلو األطراؾ المعنٌة ،وأي
ة
حضور اجتماعات لجنة االمتثال التً ٌحضرها األعضاء واألعضاء المناوبون فً
مراقبٌن ،عند االقتضاء ،وفقا للنظام الداخلً؛
إسداء المشورة ،وعند االقتضاء ،تقدٌم المساعدة لؤلطراؾ المعنٌة ،عمبل بالفقرة ( 32أ) و (ب) من إجراءات االمتثال
وآلٌاته.

وتقوم لجنة االمتثال بمعالجة المسابل التالٌة:
ث)
ج)
ح)
خ)
د)
ذ)
ر)

تقٌٌم أي بنود محالة مقدمة إلى اللجنة من جانب األطراؾ المتعاقدة عمبل بؤحكام الفقرتٌن  18و  19من إجراءات االمتثال
وآلٌاته؛
تحلٌل القضاٌا العامة المتعلقة بعدم االمتثال فً تنفٌذ إجراءات االمتثال وآلٌاته  ،استنادا إلى التقارٌر الوطنٌة المقدمة من
األطراؾ المتعاقدة عن فترة السنتًن 2009-2008؛
عمبل بالفقرة  23من إجراءات وآلٌات االمتثال التفاقٌة برشلونة
تقٌٌم المسابل التً تحٌلها األمانة إلى اللجنة
وبروتوكوالتها؛
دتحلٌل المسابل األوسع نطاقا الذي ٌطلبه إلٌها اجتماع األطراؾ المتعاقدة عمبل بالفقرة ( 17ج) من إجراءات االمتثال
وآلٌاته ،بما فً ذلك النظر المتعمق فً القضاٌا التً تثٌرها مكونات خطة عمل البحر المتوسط بشؤن تنفٌذ البروتوكوالت؛
تحلٌل أي اقتراح بهدؾ تعزٌز دور لجنة االمتثال فً إطار اتفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها؛
دراسة الصعوبات المحتمل مواجهتها فً تفسٌر أحكام البروتوكوالت تمهٌدا للنظر فٌها فً اجتماع األطراؾ المتعاقدة؛
إعداد واعتماد تقرٌر اللجنة وتوصٌاتها وتقدٌمهما إلى االجتماع الثامن عشر لؤلطراؾ المتعاقدة.

