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المقرر  :IG 17/1مشروع بروتوكول بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط

إن االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة،
إذ يستذكر االلتزامات المحددة في الفقرتين )3ھ ـ( و) (5من اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمناطق
الساحلية للبحر األبيض المتوسط ،والمبرمة في برشلونة عام  ،1976في صيغتھا المعدلة في حزيران /يونيو عام
،1995
ورغبة منه في تنفيذ توصيات اجتماعات األطراف المتعاقدة المنعقدة في تونس عام  ،1997وموناكو عام
 ،2001وكتانيا عام  ،2003وبورتوروز عام  ،2005واالستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة المعتمدة في
بورتوروز عام  ،2005والسيما التوصية التي اعتمدھا االجتماع الرابع عشر لألطراف المتعاقدة في بورتوروز عام
 2005حول إعداد مشروع برتوكول بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط،
وبالنظر إلى أن المناطق الساحلية للبحر المتوسط ھي تراث طبيعي وثقافي مشترك لشعوب المتوسط وأن من
الواجب المحافظة عليھا واستخدامھا بحكمة لصالح األجيال الحالية والمقبلة،
وإذ يالحظ بتقدير العمل الذي اضطلع به الفريق العامل من الخبراﺀ القانونيين والتقنيين الذين عينتھم األطراف
المتعاقدة لوضع مشروع نص بروتوكول بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط،
يقرر الموافقة على مشروع نص البروتوكول بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط ،على
النحو الوارد في ملحق ھذا القرار،
يوصي مؤتمر المفوضين باعتماد البروتوكول بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط على النحو
الوارد في ملحق ھذا القرار .
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بروتوكول بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط
إن األطراف المتعاقدة في البروتوكول الحالي،
بوص ـفھا أطرافاﹰ في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر المتوسط المعتمدة
في برشلونة في  16شباط /فبراير عام  ،1976والمعدلة في  10حزيران /يونيو عام ،1995
ورغ ـبة م ـنھا تنف ـيذ االلتزامات المنصوص عليھا في الفقرتين )3ھ ـ( و 5من المادة  4من
االتفاقية المذكورة،
وبالنظ ـر إل ـى أن المناطق الساحلية للبحر المتوسط ھي تراث طبيعي وثقافي مشترك لشعوب
المتوسط وأن من الواجب المحافظة عليھا واستخدامھا بحكمة لصالح األجيال الحالية والمقبلة،
وإذ ي ـساورھا القل ـق بسبب زيادة الضغط البشري على المناطق الساحلية للبحر المتوسط الذي
يھدد طبيعتھا الھشة ،وإذ ترغب في كبح وتصحيح مسار تدھور المناطق الساحلية ،وفي الحد بشكل واسع
من فقد التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية الساحلية،
وإذ تن ـتابھا المخ ـاوف م ـن المخاطر المحدقة بالمناطق الساحلية بفعل التغير المناخي الذي قد
ي ـسفر ،وض ـمن جمل ـة أمور ،عن ارتفاع مستوى مياه البحر ،وإذ تدرك الحاجة إلى اعتماد إجراﺀات
مستدامة للحد من األثر السلبي للظواھر الطبيعية،
وإذ تع ـتقد إن تخطيط المناطق الساحلية وإدارتھا بھدف الحفاظ عليھا وضمان تنميتھا المستدامة
باعت ـبارھا م ـورداﹰ إيكولوجياﹰ ،واقتصادياﹰ ،واجتماعياﹰ ال يعوض ،يتطلب نھجاﹰ متكامالﹰ مخصوصاﹰ على
م ـستوى ح ـوض المتوس ـط كك ـل ،وعل ـى صعيد الدول الساحلية على نحو يراعي تنوعھا ،والسيما
االحتياجات الخاصة للجزر المتعلقة بسماتھا الجيومورفولوجية،
وإذ تأخ ـذ ف ـي حسبانھا اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،المبرمة في خليج مونتيغو في 10
كانون األول /ديسمبر عام  ،1982واتفاقية األراضي الرطبة ذات األھمية الدولية وخاصة بوصفھا موئالﹰ
لط ـيور الماﺀ ،المبرمة في رامسار في  2شباط /فبراير عام  ،1971واتفاقية التنوع البيولوجي ،المبرمة
في ريو دي جانيرو في  5حزيران /يونيو عام  ،1992التي تندرج العديد من البلدان الساحلية المتوسطية
والجماعة األوربية في عداد أطرافھا،
وإذ تھ ـتم بشكل خاص بالعمل متعاونة لوضع خطط مناسبة ومتكاملة إلدارة المناطق الساحلية
بم ـوجب الفقرة )1ھ ـ( من المادة  4من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،المبرمة في
نيويورك في  9أيار /مايو عام ،1992
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واس ـتناداﹰ إل ـى الخب ـرة الحال ـية في ميدان اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وعمل مختلف
المنظمات ،بما في ذلك المؤسسات األوربية،
وبناﺀ على توصيات وعمل اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة ،وتوصيات اجتماعات األطراف
الم ـتعاقدة المنعقدة في تونس عام  ،1997وموناكو عام  ،2001وكتانيا عام  ،2003وبورتوروز عام
 ،2005واالستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة المعتمدة في بورتوروز عام ،2005
وعزماﹰ منھا على أن تعزز الجھود التي تبذلھا الدول الساحلية لضمان اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية على المستوى المتوسطي،
وت ـصميماﹰ م ـنھا عل ـى حفز المبادرات الوطنية ،واإلقليمية ،والمحلية عبر التدابير الترويجية
المن ـسقة ،وال ـتعاون والشراكة مع مختف الجھات الفاعلة المعنية بغية تشجيع التسيير الكفوﺀ ألغراض
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية،
ورغ ـبة م ـنھا ف ـي تحق ـيق التالحم في اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فيما يتعلق بتطبيق
االتفاقية وبروتوكوالتھا،
قد اتفقت على ما يلي :

الجزﺀ األول
أحكام عامة
المادة 1
التزامات عامة
تم ـشياﹰ م ـع اتفاق ـية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر المتوسط وبروتوكوالتھا ،ترسي
األط ـراف إط ـاراﹰ مشتركاﹰ لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتوسطية وتتخذ اإلجراﺀات الضرورية
لتعزيز التعاون اإلقليمي لھذا الغرض .
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المادة 2
تعاريف
ألغراض ھذا البروتوكول فإن :
)أ(

"األطراف" تعني األطراف المتعاقدة في ھذا البروتوكول .

)ب(

"االتفاقية" تعني اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر المتوسط المعتمدة في
برشلونة في  15شباط /فبراير عام  ،1976والمعدلة في  10حزيران /يونيو عام . 1995

)ج(

"المنظمة" تعني الھيئة المشار إليھا في المادة  17من االتفاقية .

)د(

"المركز" يعني مركز األنشطة اإلقليمية لبرنامج األعمال ذات األولوية .

)ه(

"الم ـنطقة الساحلية" تعني المنطقة الجيومورفولوجية الواقعة على كال جانبي شاطئ البحر والتي
يح ـدث ف ـيھا التفاعل بين األجزاﺀ البحرية والبرية على شكل نظم إيكولوجية ومواردية معقدة
مؤلفة من عناصر أحيائية والأحيائية تتعايش وتتفاعل مع المجتمعات المحلية البشرية واألنشطة
االقتصادية االجتماعية المعنية .

)و(

"اإلدارة الم ـتكاملة للمناطق الساحلية" تعني عملية دينامية إلدارة المناطق الساحلية واستخدامھا
عل ـى نح ـو م ـستدام ،بما يراعي في الوقت ذاته ھشاشة النظم اإليكولوجية الساحلية والمناظر
الطبيع ـية ،وت ـنوع األن ـشطة وأوجه االستخدام ،وتفاعالتھا ،والوجھة البحرية لبعض األنشطة
وأنماط استخدامھا وأثرھا على األجزاﺀ البحرية والبرية على حد سواﺀ .

المادة 3
التغطية الجغرافية
إن الم ـنطقة التي ينطبق عليھا البروتوكول ھي منطقة البحر المتوسط وفقاﹰ للتحديد الوارد في
1.
المادة  1من االتفاقية  .كما أنھا محددة بما يلي :
)أ(

حد بحري للمنطقة الساحلية يتمثل في الحد األقصى للمياه اإلقليمية لألطراف؛ و

)ب(

حد بري للمنطقة الساحلية يتمثل في حد الوحدات الساحلية المختصة وفقﹰا لتعريف
األطراف لھا .

UNEP(DEPI)/MED IG.17/10 Annex V
page 6

وفي حال قيام طرف ،وفي نطاق سيادته ،بإرساﺀ حدود تختلف عن الحدود المذكورة في الفقرة
2.
 1من ھذه المادة ،فإن عليه أن يبعث بإعالن إلى جھة اإليداع وقت إيداعه لصك التصديق ،أو القبول ،أو
الموافقة ،أو االنضمام إلى ھذا البروتوكول ،أو في أي وقت الحق ،فيما يتعلق بما يلي :
)أ(

أن يقل الحد البحري عن الحد الخارجي للمياه اإلقليمية؛

)ب(

أن يك ـون الحد البري مختلفاﹰ ،بالزيادة أو النقصان ،عن حدود إقليم الوحدات الساحلية
وفق ـاﹰ لتع ـريفھا ال ـوارد أع ـاله ،بغية القيام ،وضمن جملة أمور ،بتطبيق نھج النظم
اإليكولوج ـية والمعايي ـر االقتصادية واالجتماعية ،ومراعاة االحتياجات المخصوصة
للج ـزر المتعلقة بسماتھا الجيومورفولوجية ،واألخذ في الحسبان اآلثار السلبية للتغير
المناخي .

يعتمد كل طرف أو يروج على المستوى المؤسسي المناسب تدابير وافية إلعالم السكان وأي
3.
جھة فاعلة معنية بالتغطية الجغرافية لھذا البروتوكول .

المادة 4
حفظ الحقوق
ليس ھناك في ھذا البروتوكول أو في أي تشريع معتمد على أساسه ما يخل بحقوق أي طرف،
1.
أو بمطالباته الحالية أو المقبلة ،أو آرائه القانونية المتعلقة بقانون البحار ،والسيما طبيعة المناطق البحرية
وم ـداھا ،وترسيم حدود المناطق البحرية بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتالصقة ،وحق وأشكال
المرور عبر المضائق المستخدمة للمالحة الدولية وحق المرور البريﺀ في المياه اإلقليمية ،وكذلك طبيعة
ومدى والية الدولة الساحلية ،أو دولة العلم ،أو دولة الميناﺀ .
ال ي ـشكل أي تدبي ـر أو ن ـشاط متخذ على أساس ھذا البروتوكول مرتكزاﹰ ألي مطالبة تتعلق
2.
بالسيادة أو الوالية الوطنية ،أو لتأكيدھا ،أو معارضتھا .
ال تخ ـل أحك ـام ھذا البروتوكول باألحكام الصارمة المتعلقة بحماية المنطقة الساحلية وإدارتھا
3.
والواردة في الصكوك أو البرامج الوطنية أو الدولية الحالية أو المقبلة .
ليس ھناك في ھذا البروتوكول ما يخل باألنشطة والمرافق الوطنية لألمن والدفاع؛ على أن كل
4.
طرف يوافق على أن من الواجب أن تﹸدار مثل ھذه األنشطة والمرافق أو تﹸنشأ ،وفي حدود ما ھو معقول
وعملي ،على نحو يتفق مع ھذا البروتوكول .
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المادة 5
أھداف اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
تتمثل أھداف اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يلي :
)أ(

القيام ،عبر التخطيط الرشيد لألنشطة ،بتيسير التنمية المستدامة للمناطق الساحلية وذلك بضمان
مراعاة البيئة والمناظر الطبيعية على نحو ينسجم مع التنمية االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية؛

)ب(

حفظ المناطق الساحلية لمنفعة األجيال الحالية والمقبلة؛

)ج(

ضمان االستخدام المستدام للموارد الطبيعية ،والسيما فيما يتعلق باستخدام المياه؛

)د(

ضمان صون منعة النظم اإليكولوجية ،والمناظر الطبيعية ،والجيومورفولوجيا الساحلية؛

)ه(

م ـنع و /أو الحد من آثار المخاطر الطبيعية ،والسيما آثار التغير المناخي ،والتي يمكن أن تنجم
عن األنشطة الطبيعية أو البشرية؛

)و(

تحق ـيق ال ـتالحم بين المبادرات العامة والخاصة ،وفيما بين كل قرارات السلطات العامة ،على
المستويات الوطنية ،واإلقليمية ،والمحلية ،التي تؤثر على استخدام المنطقة الساحلية .

المادة 6
المبادئ العامة لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
عند تنفيذ ھذا البروتوكول ،تسترشد األطراف بالمبادئ التالية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية :
)أ(

المراعاة البالغة للثروة البيولوجية ،والديناميات الطبيعية ،وعمل المنطقة المدية،
والطبيعة التكاملية والمستقلة للجزﺀ البحري والجزﺀ البري اللذين يشكالن كياناﹰ واحدا .

)ب(

مراعاة كل العناصر المتعلقة بالنظم الھيدرولوجية ،والجيومورفولوجية ،والمناخية،
واإليكولوجية ،واالقتصادية االجتماعية ،والثقافية ،على نحو متكامل بغية تجنب تجاوز
قدرة حمل المنطقة الساحلية ،وتفادي اآلثار السلبية للكوارث الطبيعية وللتنمية .

)ج(

تطبيق نھج النظم اإليكولوجية على الخطط واإلدارة الساحلية بما يكفل التنمية
المستدامة للمناطق الساحلية .
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)د(

ضمان التسيير المناسب الذي يتيح المشاركة الوافية وحسنة التوقيت للمجموعات
السكانية المحلية ،والجھات المعنية في المجتمع المدني المھتمة بالمناطق الساحلية ،في
العملية الشفافة التخاذ القرارات .

)ه(

اشتراط إرساﺀ تنسيق مؤسسي منظم ومتعدد القطاعات بين مختلف الخدمات اإلدارية
والسلطات اإلقليمية والمحلية المختصة في المناطق الساحلية .

)و(

اشتراط صياغة استراتيجيات ،وخطط ،وبرامج الستخدام األراضي تغطي التنمية
الحضرية واألنشطة االقتصادية االجتماعية ،وكذلك السياسات القطاعية المعنية
األخرى .

)ز(

مراعاة تعدد األنشطة وتنوعھا في المناطق الساحلية ،ومنح األولوية ،حيثما اقتضى
األمر ،إلى الخدمات العامة ،وإلى األنشطة التي تتطلب ،من حيث االستخدام والموقع،
أن تكون قريبة بشكل مباشر من البحر .

)ح(

اتسام تخصيص االستخدامات في المنطقة الساحلية بأكملھا بالتوازن ،وتفادي التركيز
غير الضروري والتمدد الحضري .

)ط(

إجراﺀ تقييمات أولية للمخاطر المصاحبة لمختلف البنى األساسية واألنشطة البشرية
لمنع أثرھا السلبي على المناطق الساحلية والحد منه .

)ي(

تفادي إلحاق الضرر بالبيئة الساحلية ،واتخاذ تدابير الترميم المناسبة إن وقع مثل ھذا
الضرر .

المادة 7
التنسيق
1.

ألغراض اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،تقوم األطراف بما يلي :
)أ(

ضمان التنسيق المؤسسسي ،وذلك من خالل الھيئات أو اآلليات المناسبة حيثما اقتضى
األمر ،بغية تفادي النﹸھج القطاعية ،وتيسير النﹸھج الشاملة؛

)ب(

تنظيم التنسيق المناسب بين مختلف السلطات المختصة لألجزاﺀ البحرية والبرية من
المناطق الساحلية في مختلف الخدمات اإلدارية ،على المستويات الوطنية ،واإلقليمية،
والمحلية؛
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)ج(

تنظيم تنسيق وثيق بين السلطات الوطنية والھيئات اإلقليمية والمحلية في ميدان
االستراتيجيات ،والخطط ،والبرامج الساحلية ،وفيما يتصل بالتراخيص المختلفة
لألنشطة ،وھو ما يمكن أن يتحقق من خالل الھيئات االستشارية المشتركة أو
اإلجراﺀات المشتركة التخاذ القرارات .

على سلطات المناطق الساحلية الوطنية ،واإلقليمية ،والمحلية المختصة ،وفي حدود ما ھو
2.
عملي ،أن تعمل معاﹰ لتعزيز تالحم االستراتيجيات ،والخطط ،والبرامج الساحلية المعتمدة وفعاليتھا .

الجزﺀ الثاني
عناصر اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
المادة 8
حماية المنطقة الساحلية واستخدامھا المستدام
1.

تمشياﹰ مع األھداف والمبادئ المدرجة في المادتين  5و 6من ھذا البروتوكول ،تسعى األطراف
ل ـضمان اس ـتخدام الم ـناطق الساحلية وإدارتھا على نحو مستدام بغية صون الموائل الطبيعية
الساحلية ،والمناظر الطبيعية ،والموارد الطبيعية ،والنظم اإليكولوجية ،امتثاالﹰ للصكوك القانونية
الدولية واإلقليمية .

2.

ولھذا الغرض
)أ(

تنشئ األطراف في المناطق الساحلية ،اعتباراﹰ من خط الماﺀ الشتوي األعلى ،منطقة ال
يُسمح فيھا بالبناﺀ ،على أن يؤخذ في االعتبار ،وضمن جملة أمور ،المناطق المتأثرة
بصورة مباشرة وسلبية بالتغير المناخي والمخاطر الطبيعية  .وال يجوز أن يقل عرض
المنطقة المذكورة عن  100متر ،رھناﹰ بأحكام الفقرة )ب( أدناه  .ويستمر تطبيق
التدابير الوطنية األشد صرامة التي تحدد ھذا العرض .

)ب(

يمك ـن أن ت ـوائم األط ـراف األحكام المذكورة أعاله على نحو يتسق مع أھداف ھذا
البرتوكول ومبادئه ،وذلك :
)1

للمشروعات ذات المصلحة العامة؛

)2

في المناطق ذات القيود الجغرافية الخاصة أو المحلية األخرى ،والسيما ما
يتعلق منھا بالكثافة السكانية أو االحتياجات االجتماعية ،وحيث يتم توفير
السكن الفردي ،أو العمران ،أو التنمية بموجب صكوك قانونية وطنية .
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)ج(

3.

تبلغ األطراف المنظمة بالصكوك القانونية الوطنية التي تنص على تدابير المواﺀمة
المذكورة أعاله .

كما تسعى األطراف لضمان اشتمال صكوكھا القانونية الوطنية على معايير لالستخدام المستدام
للمنطقة الساحلية  .وتتضمن ھذه المعايير ،ضمن جملة أمور ،وبعد مراعاة الظروف المحلية
المخصوصة ،ما يلي :
)(

تعيين وترسيم حدود المناطق المحمية الخارجية ،والمناطق المفتوحة التي تخضع فيھا
التنمية الحضرية وغيرھا من األنشطة للتقييد ،أو الحظر عند الضرورة؛

) (

الحد من التوسع الخطي للتنمية الحضرية وخلق بنية أساسية جديدة للنقل على طول
الساحل؛

) (

ضمان إدماج االعتبارات البيئية في قواعد إدارة األمالك البحرية العامة واستخدامھا؛

)(
)ه(

توفير حرية وصول الجمھور إلى البحر وعلى طول الشاطئ؛
تقييد ،أو عند الضرورة حظر ،حركة وإيقاف المركبات البرية ،وكذلك حركة وإرساﺀ
السفن البحرية ،في المناطق الطبيعية الھشة في البر أو البحر ،بما في ذلك الشواطئ
والكثبان .

المادة 9
األنشطة االقتصادية
تم ـشياﹰ م ـع األھ ـداف والمبادئ المحددة في المادتين  5و 6من ھذا البروتوكول ،ومع مراعاة
1.
األحكام ذات الصلة من اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتھا ،تقوم األطراف بما يلي :
)أ(

إيالﺀ عناية خاصة إلى األنشطة االقتصادية التي تتطلب أن تكون قريبة بشكل مباشر
من البحر؛

)ب(

ضمان تقليل مختلف األنشطة االقتصادية من استخدام الموارد الطبيعية ومراعاة
احتياجات األجيال المقبلة؛

)ج(

ضمان احترام اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة النفايات السليمة بيئيا؛
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2.

)د(

ضمان مواﺀمة االقتصاد الساحلي والبحري مع الطبيعة الھشة للمناطق الساحلية
وحماية موارد البحر من التلوث؛

)ه(

تحديد مؤشرات تنمية األنشطة االقتصادية بما يكفل االستخدام المستدام للمناطق
الساحلية وتخفيف الضغوط التي تتجاوز قدرة حملھا؛

)و(

ترويج مدونات األساليب الجيدة في صفوف السلطات العامة ،والجھات الفاعلة
االقتصادية ،والمنظمات غير الحكومية .

وباإلضافة إلى ذلك ،وفيما يتعلق باألنشطة االقتصادية التالية ،فإن األطراف توافق على ما يلي :
)أ(

الزراعة والصناعة،
ضمان مستوى عال من الحماية للبيئة في مواقع األنشطة الزراعية والصناعية
وعملياتھا بغية صون النظم اإليكولوجية الساحلية والمناظر الطبيعية ،ومنع تلوث
البحر ،والماﺀ ،والھواﺀ ،والتربة؛

)ب(

صيد األسماك،
)(i

)(ii

مراعاة الحاجة إلى حماية مناطق صيد األسماك في المشروعات اإلنمائية؛
ضمان اتساق أساليب الصيد مع االستخدام المستدام للموارد البحرية

الطبيعية؛
)ج(

)د(

تربية األحياﺀ المائية،
)(i

مراعاة الحاجة إلى حماية مناطق تربية األحياﺀ المائية والمحاريات في
المشروعات اإلنمائية؛

)(ii

تنظيم أنشطة تربية األحياﺀ المائية من خالل ضبط استخدام المدخالت
ومعالجة النفايات؛

أنشطة السياحة ،والرياضة ،واالستجمام،
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)ه(

)و(

)(i

تشجيع السياحة الساحلية المستدامة التي تصون النظم اإليكولوجية الساحلية،
والموارد الطبيعية ،والتراث الثقافي ،والمناظر الطبيعية؛

)(ii

ترويج أنماط معينة من السياحة الساحلية ،بما في ذلك السياحة الثقافية،
والريفية ،واإليكولوجية ،مع احترام تقاليد السكان المحليين؛

)(iii

تنظيم ،أو عند الضرورة حظر ،ممارسة األنشطة الرياضية واالستجمامية،
بما في ذلك الصيد االستجمامي لألسماك واستخالص المحاريات؛

استخدام موارد الطبيعية معينة،
)(i

إخضاع عمليات التنقيب عن المعادن واستخراجھا ،بما في ذلك استخدام مياه
البحر في وحدات التحلية واستخراج األحجار ،لترخيص مسبق؛

)(ii

تنظيم استخراج الرمل ،بما في ذلك رُسابات قاع البحر واألنھار ،أو حظره
عندما يمكن أن يضر بتوازن النظم اإليكولوجية الساحلية؛

)(iii

رصد الطبقات الساحلية الحاملة للمياه والمناطق الدينامية لالتصال أو التماس
بين المياه العذبة والمالحة ،التي يمكن أن تتضرر بسبب استخراج المياه
الجوفية أو نتيجة عمليات التصريف في البيئة البحرية؛

البنية األساسية ،ومرافق الطاقة ،والموانئ ،واألشغال والھياكل البحرية،
إخضاع مثل ھذه البنى األساسية ،والمرافق ،واألشغال ،والھياكل للترخيص بحيث يتم
التقليل من أثرھا السلبي على النظم اإليكولوجية  ،والمناظر الطبيعية،
والجيومورفولوجيا الساحلية أو التعويض عن ذلك ،حيثما كان ذلك مناسباﹰ ،بتدابير
غير مالية .

)ز(

األنشطة البحرية
القيام باألنشطة البحرية على نحو يكفل صون النظم اإليكولوجية الساحلية بما يتماشى
مع قواعد االتفاقيات الدولية المعنية ،ومعاييرھا ،وإجراﺀاتھا .
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المادة 10
النظم اإليكولوجية الساحلية المعينة
عل ـى األط ـراف أن ت ـتخذ التدابي ـر الالزمة لحماية سمات بعض النظم اإليكولوجية الساحلية
المعينة ،وذلك على النحو التالي :
1.

األراضي الرطبة ومصبات األنھار

باإلض ـافة إلى إنشاﺀ مناطق محمية بغية الحيلولة دون اختفاﺀ األراضي الرطبة ومصبات األنھار ،تقوم
األطراف بما يلي :

2.

)أ(

م ـراعاة الوظائ ـف البيئ ـية ،واالقتصادية ،واالجتماعية لألراضي الرطبة ومصبات
األنھار في االستراتيجيات الساحلية الوطنية ،والخطط ،والبرامج الساحلية ،وعند منح
التراخيص؛

)ب(

اتخ ـاذ التدابي ـر الضرورية لتنظيم ،أو عند الضرورة حظر ،األنشطة التي قد تخلِّف
تأثيرات ضارة على األراضي الرطبة ومصبات األنھار؛

)ج(

القيام ،قدر المستطاع ،بترميم األراضي الرطبة الساحلية المتدھورة بغية إعادة تنشيط
دورھا اإليجابي في العمليات البيئية الساحلية .

الموائل البحرية

إق ـراراﹰ بالحاج ـة إلى حماية المناطق البحرية المستضيفة للموائل واألنواع ذات القيمة الصونية العالية،
وبغض النظر عن تصنيفھا كمناطق محمية ،فإن األطراف ستقوم بما يلي :
)أ(

الق ـيام ،عب ـر التشريعات والخطط واإلدارة ،باعتماد تدابير لحماية المناطق البحرية والساحلية
وصونھا ،والسيما تلك المناطق المستضيفة لموائل وأنواع بحرية ذات قيمة صونية عالية؛

)ب(

التعھد بترويج التعاون اإلقليمي والدولي لتنفيذ البرامج المشتركة بشأن حماية الموائل البحرية .

3.

الغابات والحرجات الساحلية

على األطراف أن تعتمد تدابير تھدف إلى حفظ أو تنمية الغابات والحرجات الساحلية الواقعة ،على وجه
الخصوص ،خارج المناطق المتمتعة بحماية خاصة .
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4.

الكثبان

تتعھد األطراف بحفظ الكثبان والحواجز الرسوبية وإنعاشھا ،حيثما أمكن ،على نحو مستدام .

المادة 11
المناظر الطبيعية الساحلية
إق ـراراﹰ بالقيمة الجمالية ،والطبيعية ،والثقافية الخاصة للمناظر الطبيعية الساحلية ،وبغض النظر
1.
ع ـن ت ـصنيفھا كم ـناطق محمية ،تعتمد األطراف إجراﺀات لحماية ھذه المناظر من خالل التشريعات،
والتخطيط ،واإلدارة .
ت ـتعھد األطراف بترويج التعاون اإلقليمي والدولي في ميدان حماية المناظر الطبيعية ،والسيما
2.
تنفيذ تدابير مشتركة ،حيثما كان ذلك مناسباﹰ ،فيما يتعلق بالمناظر الطبيعية الساحلية العابرة للحدود .

المادة 12
الجزر
ت ـتعھد األط ـراف بمنح حماية خاصة للجزر ،بما في ذلك الصغيرة منھا ،ولھذا الغرض فإنھا
ستقوم بما يلي :
)أ(

ت ـرويج األنشطة المواتية للبيئة في مثل ھذه المناطق واتخاذ إجراﺀات خاصة لضمان
مشاركة السكان في حماية النظم اإليكولوجية الساحلية باالستناد إلى تقاليدھم ومعارفھم
المحلية؛

)ب(

م ـراعاة ال ـسمات المخصوصة للبيئة الجزرية والحاجة إلى ضمان التفاعل فيما بين
الج ـزر ف ـي االستراتيجيات ،والخطط ،والبرامج الساحلية الوطنية ،وأدوات اإلدارة،
والسيما في ميادين النقل ،والسياحة ،وصيد األسماك ،والنفايات ،والمياه .

المادة 13
التراث الثقافي
تع ـتمد األط ـراف ،ف ـرادى أو جماعات ،كل التدابير المناسبة لصون وحماية التراث الثقافي
1.
للمناطق الساحلية ،وخصوصاﹰ األثري منه والتاريخي ،بما في ذلك التراث الثقافي الغارق ،بما يتماشى مع
الصكوك الوطنية والدولية السارية .
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تكف ـل األطراف أن يكون صون التراث الثقافي للمناطق الساحلية في موضعه ھو الخيار األول
2.
قبل القيام بأي نشاط موجه إلى ھذا التراث .
تكف ـل األط ـراف على وجه الخصوص صون وإدارة عناصر التراث الثقافي الغارق للمناطق
3.
ال ـساحلية الت ـي تﹸنتزع من البيئة البحرية على نحو يضمن صونھا طويل األجل ،وعدم االتجار بھا ،أو
بيعھا ،أو شرائھا ،أو مقايضتھا كسلع تجارية .

المادة 14
المشاركة
وبغ ـية ض ـمان الت ـسيير الكف ـوﺀ على امتداد عملية اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،تتخذ
1.
األط ـراف اإلج ـراﺀات المناسبة لضمان المشاركة المالئمة لمختلف الجھات المعنية في مراحل صياغة
وتنف ـيذ االستراتيجيات الساحلية أو البحرية ،والخطط والبرامج أو المشروعات ،وفي إصدار التراخيص
المختلفة أيضا  .وتشمل ھذه الجھات ما يلي :
−

المجتمعات المحلية الجھوية والكيانات العامة المعنية؛

−

المشغلون االقتصاديون؛

−

المنظمات غير الحكومية؛

−

الجھات الفاعلة االجتماعية؛

−

الجمھور العام المعني .

وينبغ ـي أن تشمل ھذه المشاركة ،ضمن جملة أمور ،إشراك الھيئات االستشارية ،وإجراﺀ التحقيقات أو
عقد جلسات عامة لالستماع إلى الشھادات ،ويمكن أن تمتد لتصل إلى عالقات الشراكة .
وبغية ضمان مثل ھذه المشاركة ،فإن على األطراف أن توفر المعلومات بطريقة وافية ،وحسنة
2.
التوقيت ،وفعالة .
وم ـن الواجب أن تتوافر إجراﺀات التوسط أو المصالحة ،وحق الطعن اإلداري والقانوني ،لكل
3.
الجھات المعنية المعترضة على قرارات ،أو تدابير ،أو أوجه تقصير ،رھناﹰ بأحكام المشاركة التي تحددھا
األطراف بشأن الخطط ،أو البرامج ،أو المشروعات المتعلقة بالمناطق الساحلية .
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المادة 15
التوعية ،والتدريب ،والتعليم ،والبحث
تتعھد األطراف بأن تنفذ ،على األصعدة الوطنية ،أو اإلقليمية ،أو المحلية ،أنشطة للتوعية بشأن
1.
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،وأن تطوِّر برامج تعليمية ،وأنشطة للتدريب والتثقيف العام ،حول ھذا
الموضوع .
تق ـوم األط ـراف ،مباش ـرة ،أو بصورة متعددة األطراف أو ثنائية ،أو بمساعدة المنظمة ،أو
2.
المرك ـز ،أو الم ـنظمات الدول ـية المعنية ،بتنظيم برامج تعليمية ،وأنشطة للتدريب والتثقيف العام بشأن
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بغية ضمان تنميتھا المستدامة .
توف ـر األط ـراف االحت ـياجات الالزم ـة للبحوث العلمية متعددة االختصاصات بشأن اإلدارة
3.
الم ـتكاملة للمناطق الساحلية وحول التفاعل بين األنشطة وأثرھا على المناطق الساحلية  .وفي سبيل ذلك
تن ـشئ األط ـراف أو تساند مراكز البحوث المتخصصة  .وترمي ھذه البحوث على وجه الخصوص إلى
تعميق المعارف المتعلقة باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،والمساھمة في توفير المعلومات للجمھور،
وتيسير عمليات اتخاذ القرارات العامة والخاصة .

الجزﺀ الثالث
أدوات اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
المادة 16
آليات وشبكات الرصد والمراقبة
تقوم األطراف باستخدام وتعزيز اآلليات المناسبة القائمة للرصد والمراقبة ،أو إنشاﺀ آليات
1.
جديدة إذا ما اقتضى األمر ذلك  .كما تعد ھذه األطراف وتحدِّث بانتظام قوائم جرد وطنية للمناطق
الساحلية ،على أن تغطي ھذه القوائم ،قدر المستطاع ،المعلومات المتعلقة بالموارد واألنشطة ،وكذلك
بالمؤسسات ،والتشريعات ،والخطط التي قد تؤثر على المناطق الساحلية .
وبغية ترويج تبادل الخبرات ،والبيانات ،واألساليب الجيدة العلمية ،فستشارك األطراف ،عند
2.
المستوى اإلداري والعلمي المناسب ،في شبكة المناطق الساحلية المتوسطية ،بالتعاون مع المنظمة .
وتيسيراﹰ للمراقبة المنتظمة لحالة المناطق الساحلية وتطورھا ،تحدد األطراف وتعتمد نموذجاﹰ
3.
مرجعياﹰ ومساراﹰ لجمع البيانات المناسبة في قوائم الجرد الوطنية .
تتخذ األطراف كل التدابير الضرورية لضمان وصول الجمھور العام إلى المعلومات المستقاة
4.
من آليات وشبكات الرصد والمراقبة .
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المادة 17
االستراتيجية المتوسطية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
تتعھد األطراف بالتعاون في ترويج التنمية المستدامة واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،مع
مراعاة االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة واستكمالھا عند الضرورة  .وتحقيقاﹰ لذلك تحدد
األطراف ،بمساعدة المركز ،إطاراﹰ إقليمياﹰ مشتركاﹰ لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط على
أن يُنفذ عبر خطط العمل اإلقليمية المناسبة أو الصكوك التشغيلية األخرى ،وكذلك من خالل
االستراتيجيات الوطنية لتلك األطراف .

المادة 18
االستراتيجيات ،والخطط ،والبرامج الساحلية الوطنية
يق ـوم ك ـل ط ـرف بمواص ـلة تعزيز أو صياغة استراتيجية وطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق
1.
الساحلية ،وبرامج وخطط تنفيذ وطنية تتماشى مع اإلطار اإلقليمي المشترك ومع أھداف ومبادئ اإلدارة
المتكاملة المدرجة في ھذا البروتوكول ،وتﹸخطر المنظمة بآلية التنسيق القائمة لھذه االستراتيجية .
ترس ـم االستراتيجية الوطنية ،المستندة إلى تحليل للوضع القائم ،األھداف ،وتعين األولويات مع
2.
تعليل أسبابھا ،وتحدد النظم اإليكولوجية الساحلية التي تحتاج إلى إدارة ،باإلضافة إلى كل الجھات الفاعلة
والعمل ـيات المعن ـية ،وتعدد اإلجراﺀات المزمعة وتكاليفھا وكذلك األدوات المؤسسية والوسائل القانونية
والمالية المتاحة ،وتضع جدوالﹰ زمنياﹰ للتنفيذ .
تعيِّن البرامج والخطط الساحلية ،التي قد تكون قائمة بذاتھا أو متكاملة مع خطط وبرامج أخرى،
3.
اتجاھ ـات االس ـتراتيجية الوطنية وتنفذھا على مستوى جھوي مناسب ،على أن تحدد ،ضمن جملة أمور
وحيثما كان ذلك مناسبا ،قدرات الحمل وظروف تخصيص واستخدام األجزاﺀ البحرية والبرية المعنية من
المناطق الساحلية .
تح ـدد األط ـراف مؤش ـرات مناسبة بغية تقييم فعالية استراتيجيات اإلدارة المتكاملة للمناطق
4.
الساحلية ،وخططھا ،وبرامجھا ،وكذلك مدى التقدم على طريق تنفيذ البروتوكول .

المادة 19
التقييم البيئي
في ضوﺀ ھشاشة المناطق الساحلية ،تكفل األطراف قيام العمليات والدراسات المعنية لتقييم
1.
األثر البيئي للمشروعات العامة والخاصة التي ستخلف على األرجح آثاراﹰ بيئية ھامة على المناطق
الساحلية ،والسيما نظمھا اإليكولوجية ،بمراعاة الحساسية المخصوصة للبيئة والعالقات المتبادلة بين
األجزاﺀ البحرية والبرية للمناطق الساحلية .
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ووفقاﹰ للمعايير ذاتھا ،تصوغ األطراف ،حسبما ھو مناسب ،تقييماﹰ بيئياﹰ استراتيجياﹰ للخطط
2.
والبرامج التي تؤثر على المناطق الساحلية .
ينبغي أن تأخذ التقييمات البيئية في الحسبان اآلثار التراكمية على المناطق الساحلية ،وأن توجه
3.
عناية خاصة ،وضمن جملة أمور ،إلى قدرات حمل ھذه المناطق .

المادة 20
سياسة األراضي
ألغراض ترويج اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،والحد من الضغوط االقتصادية ،والحفاظ
1.
على المناطق المكشوفة ،وإتاحة وصول الجمھور العام إلى البحر وعلى امتداد الشاطئ ،تعتمد األطراف
صكوكاﹰ وإجراﺀات مناسبة لسياسة األراضي بما في ذلك عمليات التخطيط .
وتحقيقاﹰ لذلك ،وبغية ضمان اإلدارة المستدامة لألراضي العامة والخاصة في المناطق الساحلية،
2.
يمكن للدول األطراف ،وضمن جملة أمور ،اعتماد آليات الكتساب األراضي ،أو التنازل عنھا ،أو نقلھا
إلى األمالك العامة ،وإنشاﺀ حقوق االرتفاق على العقارات .

المادة 21
الصكوك االقتصادية ،والمالية ،والضريبية
بغية تنفيذ االستراتيجيات الساحلية الوطنية ،والخطط ،والبرامج الساحلية يمكن أن تتخذ
األطراف اإلجراﺀات المناسبة العتماد صكوك اقتصادية ،و /أو مالية ،و /أو ضريبية معنية ترمي إلى
مساندة المبادرات المحلية ،أو اإلقليمية ،أو الوطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .

الجزﺀ الرابع
المخاطر المؤثرة على المناطق الساحلية
المادة 22
المخاطر الطبيعية
تقوم األطراف ،ضمن إطار االستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،بوضع
سياس ـات لم ـنع األخطار الطبيعية  .وتحقيقاﹰ لذلك تقوم ھذه األطراف بتقييمات لھشاشة المناطق الساحلية
ومخاطرھا وتتخذ إجراﺀات للمنع ،والتخفيف ،والمواﺀمة لمعالجة آثار الكوارث الطبيعية ،والسيما التغير
المناخي .
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المادة 23
الحت الساحلي
تمشياﹰ مع األھداف والمبادئ المدرجة في الفقرتين  5و 6من ھذا البروتوكول ،تتعھد البلدان،
1.
وبغرض منع األثر السلبي للحت الساحلي والتخفيف منه بصورة فعالة ،باتخاذ اإلجراﺀات الضرورية
لصون أو ترميم القدرة الطبيعية للسواحل على التكيف مع التغيرات ،بما في ذلك ما ھو ناجم منھا عن
ارتفاع مستوى مياه البحر .
وعند النظر في القيام بأنشطة وأشغال جديدة واقعة في المناطق الساحلية بما في ذلك الھياكل
2.
البحرية واإلنشاﺀات الدفاعية الساحلية ،تراعي األطراف مراعاة خاصة آثارھا السلبية على الحت
الساحلي والتكاليف المباشرة وغير المباشرة التي قد تسفر عنھا  .وفيما يتعلق بالھياكل واألنشطة الحالية
تعتمد األطراف إجراﺀات للتقليل من آثارھا على الحت الساحلي .
تجھ ـد األط ـراف لتوقع آثار الحت الساحلي من خالل اإلدارة المتكاملة لألنشطة ،بما في ذلك
3.
اعتماد إجراﺀات خاصة بشأن الرسابات واألشغال الساحلية .
ت ـتعھد األط ـراف باقتسام البيانات العلمية التي يمكن أن تنھض بالمعارف المتعلقة بحالة الحت
4.
الساحلي ،وتطوره ،وآثاره .

المادة 24
التصدي للكوارث الطبيعية
تتعھد األطراف بترويج التعاون الدولي ،والتصدي للكوارث الطبيعية ،واتخاذ كل اإلجراﺀات
1.
الضرورية لمعالجة آثارھا على نحو يتسم بحسن التوقيت .
تتعھد األطراف بتنسيق استخدام معدات الكشف ،واإلنذار ،واالتصال الموضوعة تحت تصرفھا،
2.
واالستفادة من اآلليات والمبادرات القائمة ،وضمان نقل المعلومات الملحة على وجه السرعة بشأن
الكوارث الطبيعية الكبرى  .وتخطر األطراف المنظمة بھوية السلطات الوطنية المتمتعة بصالحية إصدار
مثل ھذه المعلومات وتلقيھا في سياق اآلليات الدولية المعنية .
تتعھد األطراف بترويج التعاون المشترك والتعاون فيما بين السلطات الوطنية ،واإلقليمية،
3.
والمحلية ،والمنظمات غير الحكومية ،والمنظمات المختصة األخرى لتوفير المساعدة اإلنسانية بصورة
عاجلة عند وقوع كوارث طبيعية تؤثر على المناطق الساحلية للبحر المتوسط .
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الجزﺀ الخامس
التعاون الدولي
المادة 25
أنشطة التدريب والبحوث
تتعھد األطراف ،مباشرة أو بمساعدة المنظمة أو المنظمات الدولية المختصة ،بالتعاون في
1.
تدريب العاملين العلميين ،والتقنيين ،واإلداريين في ميدان اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،وخصوصاﹰ
لتحقيق ما يلي :
)أ(

تحديد القدرات وتعزيزھا؛

)ب(

تطوير البحوث العلمية والتقنية؛

)ج(

ترويج المراكز المتخصصة في اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛

)د(

ترويج البرامج التدريبية للمھنيين المحليين .

تتعھد األطراف ،مباشرة أو بمساعدة المنظمة أو المنظمات الدولية المختصة ،بترويج البحوث
2.
العلمية والتقنية في ميدان اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،والسيما من خالل تبادل المعلومات العلمية
والتقنية وتنسيق برامج بحوثھا بشأن الموضوعات ذات االھتمام المشترك .

المادة 26
المساعدة العلمية والتقنية
ألغراض اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ،تتعھد األطراف ،مباشرة أو بمساعدة المنظمة أو
المنظمات الدولية المختصة ،بالتعاون لتوفير المساعدة العلمية والتقنية ،بما في ذلك الوصول إلى التقانات
السليمة بيئياﹰ ونقلھا ،وأنماط المساعدة المحتملة األخرى ،إلى األطراف التي تطلب مثل ھذه المساعدة .

المادة 27
تبادل المعلومات واألنشطة ذات االھتمام المشترك
تتعھد األطراف ،مباشرة أو بمساعدة المنظمة أو المنظمات الدولية المختصة ،بالتعاون في تبادل
1.
المعلومات بشأن استخدام األساليب البيئية المثلى .
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2.

وبمساندة المنظمة تقوم األطراف على وجه الخصوص بما يلي :
)أ(

تحديد مؤشرات اإلدارة الساحلية ،مع مراعاة ما ھو قائم منھا ،والتعاون في استخدام
مثل ھذه المؤشرات؛

)ب(

إنشاﺀ وصون تقييمات محدثة عن استخدام المناطق الساحلية وإدارتھا؛

)ج(

تنفيذ أنشطة ذات اھتمام مشترك ،مثل مشروعات البيانات العملية لإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية .

المادة 28
التعاون العابر للحدود
تسعى األطراف ،مباشرة أو بمساعدة المنظمة أو المنظمات الدولية المختصة ،بصورة ثنائية أو
متعددة األطراف ،إلى أن تنسق ،حيثما كان ذلك مناسبا ،استراتيجياتھا ،وخططھا ،وبرامجھا الساحلية
الوطنية المتعلقة بالمناطق الساحلية المتجاورة  .وتﹸشرك الھيئات اإلدارية المحلية المعنية في مثل ھذا
التنسيق .

المادة 29
التقييم البيئي العابر للحدود
ضمن إطار ھذا البروتوكول ،تتعاون األطراف ،وقبل إجازة أو اعتماد الخطط ،والبرامج،
1.
والمشروعات التي يُحتمل أن تخلِّف أثراﹰ ضاراﹰ كبيراﹰ على المناطق الساحلية لألطراف األخرى ،في تقييم
اآلثار البيئية لمثل ھذه الخطط ،والبرامج ،والمشروعات ،وذلك من خالل سبل اإلخطار ،وتبادل
المعلومات ،والتشاور ،مع مراعاة المادة  19من ھذا البروتوكول ،والفقرة )3د( من المادة  4من
االتفاقية .
وتحقيقاﹰ لذلك تتعھد األطراف بأن تتعاون في صياغة واعتماد خطوط توجيھية مناسبة لتحديد
2.
إجراﺀات اإلخطار ،وتبادل المعلومات ،والتشاور خالل كل مراحل العملية .
يجوز لألطراف ،وحيثما كان ذلك مناسبا ،إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف من أجل
3.
التنفيذ الفعال لھذه المادة .
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الجزﺀ السادس
األحكام المؤسسية
المادة 30
جھات االتصال
يعين كل طرف جھة اتصال لتكون حلقة الوصل مع المركز بشأن الجوانب التقنية والعلمية
لتنفيذ ھذا البروتوكول ،ولنشر المعلومات على األصعدة الوطنية ،واإلقليمية ،والمحلية  .وتجتمع جھات
االتصال ھذه بصورة دورية لتنفيذ الوظائف المنبثقة عن البروتوكول الحالي .

المادة 31
التقارير
ترفع األطراف إلى االجتماعات العادية لألطراف المتعاقدة ،وبالصيغة والوتيرة اللتين قد
تقررھما ھذه االجتماعات ،تقارير عن تنفيذ البروتوكول الحالي ،على أن يشمل ذلك اإلجراﺀات المتخذة،
وفعاليتھا ،والمشكالت الناشئة عند تنفيذھا .

المادة 32
التنسيق المؤسسي
تضطلع المنظمة بمسؤولية تنسيق تنفيذ ھذا البروتوكول  .ولھذا الغرض ،تتلقى المنظمة مساندة
1.
المركز الذي يمكن أن توكل إليه الوظائف التالية :
)أ(

مساعدة األطراف على تحديد إطار إقليمي مشترك لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
في المتوسط تمشياﹰ مع المادة 17؛

)ب(

إعداد تقرير منتظم عن حالة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط وتطورھا
بغية تيسير تنفيذ البروتوكول؛

)ج(

تبادل المعلومات وتنفيذ األنشطة ذات االھتمام المشترك تمشيﹰا مع المادة 27؛

)د(

مساعدة األطراف عند الطلب على القيام بما يلي :
−

المشاركة في شبكة للمناطق الساحلية المتوسطية وفقاﹰ للمادة 16؛

UNEP(DEPI)/MED IG.17/10 Annex V
page 23

−

إعداد وتنفيذ استراتيجياتھا الوطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وفقاﹰ
للمادة 18؛

−

التعاون في أنشطة التدريب وبرامج البحوث العلمية والتقنية وفقاﹰ للمادة 25؛

−

تنسيق إدارة المناطق الساحلية العابرة للحدود ،حيثما كان ذلك مناسباﹰ ،وفقاﹰ
للمادة 28؛

)ه(

تنظيم اجتماعات لجھات االتصال وفقاﹰ للمادة 30؛

)و(

تنفيذ الوظائف األخرى التي توكلھا األطراف إليه .

وألغراض تنفيذ ھذا البروتوكول يمكن لألطراف ،والمنظمة ،والمركز أن ترسي معاﹰ تعاوناﹰ مع
2.
المنظمات غير الحكومية التي ترتبط أنشطتھا بالبروتوكول .

المادة 33
اجتماعات األطراف
تﹸعقد االجتماعات العادية ألطراف ھذا البروتوكول بالترافق مع االجتماعات العادية لألطراف
1.
المتعاقدة في االتفاقية والمعقودة وفقاﹰ للمادة  18من االتفاقية  .كما يمكن لألطراف أن تعقد اجتماعات
استثنائية بما يتماشى مع ھذه المادة .
2.

تتمثل وظائف اجتماعات أطراف ھذا البروتوكول بما يلي :
)أ(

إبقاﺀ تنفيذ ھذا البروتوكول قيد االستعراض؛

)ب(

ضمان تنفيذ ھذا البروتوكول بالتنسيق والتضافر مع البروتوكوالت األخرى؛

)ج(

اإلشراف على عمل المنظمة والمركز فيما يتعلق بتنفيذ ھذا البروتوكول وتوفير
توجيھات السياسات ألنشطتھما؛

)د(

النظر في كفاﺀة اإلجراﺀات المعتمدة لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وفي الحاجة
إلى إجراﺀات أخرى ،والسيما على شكل مرفقات أو تعديالت لھذا البروتوكول؛
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)ه(

تقديم التوصيات إلى األطراف بشأن اإلجراﺀات التي ينبغي اعتمادھا لتنفيذ ھذا
البروتوكول؛

)و(

دراسة المقترحات المرفوعة من اجتماعات جھات االتصال وفقاﹰ للمادة  30من ھذا
البروتوكول؛

)ز(

النظر في التقارير المرسلة من األطراف واتخاذ التوصيات المناسبة وفقاﹰ للمادة 26
من االتفاقية؛

)ح(

دراسة أي معلومات معنية أخرى مرفوعة عبر المركز؛

)ط(

دراسة أي مسائل أخرى تتعلق بھذا البروتوكول؛ حسبما ھو مناسب .

الجزﺀ السابع
األحكام الختامية
المادة 34
العالقة مع االتفاقية
1.

تطبق أحكام االتفاقية المتعلقة بأي بروتوكول فيما يتعلق بھذا البروتوكول .

يطبق النظام الداخلي والقواعد المالية المعتمدان وفقاﹰ للمادة  24من االتفاقية فيما يتعلق بھذا
2.
البروتوكول ،ما لم تتفق أطراف البروتوكول الحالي على خالف ذلك .

المادة 35
العالقات مع األطراف األخرى
تدعو األطراف ،حيثما كان ذلك مناسباﹰ ،الدول من غير األطراف في ھذا البروتوكول
1.
والمنظمات الدولية إلى التعاون في تنفيذ ھذا البروتوكول .
تتعھد األطراف باتخاذ اإلجراﺀات المناسبة ،المتماشية مع القانون الدولي ،لضمان عدم انخراط
2.
أي أحد في نشاط يخالف مبادئ ھذا البروتوكول وأھدافه .
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المادة 36
التوقيع
ُيفتح باب التوقيع على ھذا البروتوكول في مدريد ،إسبانيا من  21كانون الثاني /يناير عام
 2008إلى  20كانون الثاني /يناير عام  2009أمام أي طرف متعاقد في االتفاقية .

المادة 37
المصادقة أو القبول أو الموافقة
يخضع ھذا البروتوكول للمصادقة ،أو القبول ،أو الموافقة  .وتودع وثائق المصادقة ،أو القبول،
أو الموافقة لدى حكومة إسبانيا التي تضطلع بوظائف جھة اإليداع .

المادة 38
االنضمام
اعتباراﹰ من  21كانون الثاني /يناير عام  2009يُفتح باب االنضمام إلى ھذا البروتوكول أمام
أي طرف في االتفاقية .

المادة 39
النفاذ
يصبح ھذا البروتوكول نافذ المفعول في اليوم الثالثين ) (30الذي يلي إيداع ما ال يقل عن ست
) (6وثائق مصادقة ،أو قبول ،أو موافقة ،أو انضمام .

المادة 40
النصوص الرسمية
يودع أصل ھذا البروتوكول ،الذي تتساوى نصوصه باللغات العربية ،واإلنكليزية ،والفرنسية،
واإلسبانية ،في الحجية ،لدى جھة اإليداع .

وإشھاداﹰ على ذلك قام الموقعون أدناه ،المفوضون بذلك أصوالﹰ ،بالتوقيع على ھذا البروتوكول .
حرر في مدريد ،إسبانيا ،في ھذا اليوم الحادي والعشرين من كانون الثاني /يناير عام ألفين وثمانية .

