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المقرر  :IG 17/12إجراﺀ لتنقيح المناطق الواردة في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية للبحر
المتوسط

إن االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة،
إذ ي ـشير إلى المادة  9من البروتوكول المعني بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط،
الم ـشار إليه ھنا بالبروتوكول ،المتعلق بإجراﺀ إنشاﺀ ووضع قوائم المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية للبحر
المتوس ـط وال س ـيما ف ـي الفق ـرة  6المعنية بإمكانية تنقيح قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية للبحر
المتوسط،
إذ يضع في اعتباره المرفق األول من البروتوكول المتعلق بمعايير مشتركة الختيار مناطق بحرية وساحلية محمية يمكن
إدراجھا في القائمة،
إذ يشير إلى التوصية التي اعتمدھا االجتماع الرابع عشر لألطراف المتعاقدة )بورتوروز ،تشرين الثاني /نوفبمر (2005
الت ـي طلبت من مركز األنشطة ااإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة مواصلة تقييمه إجراﺀ تقييم القوائم ومواصلة
اختبار تقييم لقائمتين طوعيتين باستخدام اإلجراﺀ بالتعاون مع االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية؛
إذ يالحظ العمل الذي اضطلع به مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة واالتحاد الدولي لتنقيح وتعديل
إجراﺀ تنقيح المناطق الواردة في القائمة على أساس تقييم قائمتين طوعيتين من إيطاليا وإسبانيا؛
قرر اعتماد إجراﺀ لتنقيح المناطق الواردة في القائمة كما وردت في المرفق بھذا المقرر؛
يطلب إلى مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة تنفيذ اإلجراﺀ المعتمد .
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ملحق
إلجر لمقتر بشأ مر جعة لمناطق لمد جة ضمن قائمة لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
أل مية للبحر لمتوسط )(SPAMI
لبر تو و بشأ لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة لتنو لبيولوجي في لبحر لمتوسط ) لمسمى
سفله " لبر تو و "( قد خل حيز لتنفيذ في  .1999يشير لملحق  Iمن لبر تو و لى لمعايير
أل مية للبحر
مناطق خر ضمن قائمة لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
إلجبا ية لقابلية
لمتوسط ) .(SPAMIيتمثل لھد من ذ إلجر في تقييم مو قع لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIللتمكن من لنظر في نھا تستجيب لمعايير لبر تو و ) لملحق
.(I
 -Iلمر جعة لعا ية
 .1يتمثل إلجر لعا للمر جعة في لنظر في مصد ين عالميين مختلفين حو لوضعية ألساسية
أل مية للبحر لمتوسط ):(SPAMI
للمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
 لمر جعة لد ية حسب الستما لمقترحة فيما بعد لذ عھد به لى لجنة تقنية ستشا يةطنية ي لجنة مستقلة مختلطة.
 لتقا ير لوطنية لمقدمة ل سنتين من قبل نقا التصا لوطنية للمناطق لمتمتعة بحمايةخاصة لصالحة لتحديد مبكر للمشا ل.
 لمر جعة لد يةأل مية للبحر لمتوسط )
 .2ينبغي لقيا بفحص مفصل منظم للمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
 (SPAMIلك ل ست سنو نطالقا من تا يخ لتسجيل للموقع ضمن قائمة لمناطق لمتمتعة بحماية
أل مية للبحر لمتوسط ) .(SPAMIطبقا لالستما لمقترحة سابقا فإ ذه لمر جعة
خاصة
لد ية تعمل على تقييم جة لتطابق مع لمعايير لمحد ضمن لبر تو و تخص الستما
لوسائل لمعرفة لتعا
لوقاية لمو
جر
لمخاطر لحقيقية لقو نين لتصر
سير
عمل لشبكة .يمكن ألصحا لقر لمو فقة على لمسائل لتي تحتل لد جة لثانية لمقترحة ضمن
تحصل للجنة لتقنية الستشا ية فريق لتقييم على
لك قبل جر ئھا عند لتقييم .يجد
الستما
ستما لمر جعة لد ية بعد تمامھا ذلك ل لوثائق لتكميلية قبل لزيا على عين لمكا .
 .3ينبغي تعھد لمر جعة لد ية لى لجنة تقنية ستشا ية مختصة مكونة من:
 نقطة التصا للمناطق لمتمتعة بحماية خاصة لمعنية باألمر  /لشخص لمكلف بالتصرأل مية للبحر لمتوسط ).(SPAMI
في لمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
 خبير طني في لبيولوجيا في إليكولوجيا لمتعلقة بالمنطقة.لال مة لى جانب لدقة لعلمية لتجربة في مجا
بالكفا
 خبر مستقلو مزلتصر في لمناطق لمحمية مع تحليھم باالستقاللية لحيا ينبغي عد عتما خبر طنيين
بالنسبة لى لبلد لذ تجر فيه لمر جعة.
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 عند لقيا بالزيا لميد نية يجب على ألقل يكو لد عضا لجنة لتقييم لمعرفةيكو جميع لعاملين في لمحمية متمكنين من
لوظيفية للغة لبلد لمز ) ليس من لال
لحديث باللغة إلنجليزية لفرنسية
ا لك مستحبا(.
 يجب تحصل لجنة لتقييم على لوثائق لرئيسية للمنطقة لمتمتعة بحماية خاصةلك قبل لقيا بالزيا
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIلقائمة لمبينة للتھديد
لميد نية.
 .4لتوفير تكاليف مثل ذه للجنة لتقنية الستشا ية يجد تكوين صند مالي لفائد لمناطق لمتمتعة
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIبالعمل مثال على قتطا مبالغ من لميز نية
بحماية خاصة
لعا ية لخطة لعمل للمتوسط من مسا مة متطوعين من لد لة من لممولين آلخرين .تحمل
لزيا لميد نية على ذ لصند للحصو على لموضوعية لتامة لعملية لتقييم.
مصا يف لخبر
في الستما لرسمية يوجد مثا لھذه الستما في آخر ذه
 .5ترتكز لمر جعة لد ية على ما
لوثيقة .تعمر ستما لمر جعة لد ية من قبل لمدير لمسؤ قبل يا لمو قع لمستھدفة من قبل
ألجوبة على ألسئلة من لد جة لثانية يجب تكو معز بتوثيق
لجنة لتقييم مع إلشا لى
ضافي مكمل ينبغي تعمير الستما  -ثر لمصا قة عليھا  -من قبل ل عضا لجنة لتقنية
ل ستما تحتو على فر في نھايتھا يمكن
الستشا ية بو سطة مضا تھم لجدير بالمالحظة
لك.
ضر
من خاللھا يقو ل عضو بتد ين مالحظاته لخاصة ما
 .6ترسل نتائج لمر جعة لى لمر ز لتد سھا لمصا قة عليھا خال الجتما لمقبل لذ ينعقد ل
سنتين لنقا التصا لوطنيين للمناطق لمتمتعة بحماية خاصة .في حا جو توصية سلبية ) نظر
الستما ( فإ نقا التصا لوطنية للمناطق لمتمتعة بحماية خاصة توصي جتما ألطر لمتعاقد
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIلفتر قتية.
لمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
بإ
 لتقا ير لوطنيةلمتعاقد بال
 .7حسب لفصل  21.2من لبر تو و فإنه ينبغي في سر آلجا على ألطر
ذلك مر ز ألنشطة إلقليمية للمناطق لمتمتعة
لد لتي يمكن تكو متضر
ألطر ألخر
بحماية خاصة بكل حالة يمكن تتسبب في يقا لخطر بالمنظوما لبيئية للمناطق لمتمتعة بحماية
خاصة بحيا نو حيو نية نباتية .يخص لفصل  23لجو نب لثالثة لرئيسية لتي ينبغي لألطر
عتبا ا ضمن تقا ير م.
ثال مسائل ضافية ضمن الستما لحالية لخاصة بالتقرير
 .8إجر للكشف لمبكر يقتر
لوطني في لجز  15لك بشأ لمعايير إلجبا ية للملحق  Iمن لبر تو و  .يمثل ذ ألمر سيلة
بسيطة تمكن من مر جعة ثر ثافة لرفع ل تغيير مالئم للظر
أل لى للمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIيمكن تما لجز  15من ستما لتقرير لوطني حسب ما
يلي:
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أل مية للبحر لمتوسط )(SPAMI
 .15قائمة لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
 ل تغيير مالئم على مستو ضعية مجمو ألنو لمحمية ) حسب لملحق  IIمن لبر تو و (خل حد لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIفي ضعية
امن في سير لعمل لمنظومتھا لبيئية ) حسب لفصل (8.2
ل تغيير سلبي حقيقي
مآلفھا
 ل تغيير في مخطط لتصر لمتبنى سميا على مستو إلطا لقانوني لمؤسسي ضمنلتصر
جر
لحماية ) حسب لفصل (7.2.
 ل تغيير على مستو جھا لتصر سلطانه سائله مو ه لبشرية ) حسب لملحق (I .6ل تغيير مضر ا على مستو لفصو لستة للتقرير لوطني لمقد ل سنتين ثنا
 .9ينبغي عر
خطو تھديد
جتما مسؤ لي نقا التصا لوطنيين للمناطق لمتمتعة بحماية خاصة في صو
لمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIتستوجب لك فإ نقا
لمتعاقد بھذ  /لتشديد على
التصا لوطنية يجب تقر ل من جبھا عال جتما ألطر
لتي من شأنھا تالفي
من لمر ز مع تخا ل إلجر
ألخر
طلب عم مستعجل من ألطر
لنقائص لمالحظة .يمكن لنظر في جر يتمثل في لقيا بمر جعة خا قة للعا تستھد تحديد
ألسبا ضبط جة خطو لمشكل لقائم لك بصفة موضوعية.
ا ثة يكولوجية حد مضر خطير حالة ستعجالية في حد لمناطق
 .10في حالة حد
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIفإنه يمكن لنقا التصا لوطنية
لمتمتعة بحماية خاصة
قت ثنا فتر لسنتين لتي توجد بين جتماعين متتاليين لنقا التصا
تقر ستدعا لمر ز في
لوطنية للمناطق لمتمتعة بحماية خاصة لك من جل لقيا بمر جعة خا قة للعا للمنطقة لمتمتعة
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIحسب ما شير ليه سابقا.
بحماية خاصة
 -IIلمر جعة لخا قة للعا
أل مية
 .11ينبغي حاال عال ألطر بأ تھديد ا يمكن يمس منطقة متمتعة بحماية خاصة
للبحر لمتوسط ) (SPAMIذلك بأ تغيير مالئم في ضعيتھا لتشريعية لتصرفية إليكولوجية.
يمكن تأتي لمعلوما من حد لمصا لتالية:
 تقريرأل مية للبحر لمتوسط )(SPAMI
شامل يعلن بأ لمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
تشكو من نقائص خطير توصي للجنة لتقنية الستشا ية بمعالجتھا ) نظر لفقر .(3
 تقرير طني ل سنتين يبين لتغيرلنقطة  ) 15نظر لفقر .(8

لمالئمة على مستو

حد لجو نب لمذ و

آنفا بخصو

قت ثنا فتر لسنتين لتي توجد بين جتماعين
 عريضة نقا التصا لوطنية لد لمر ز فيمتتاليين لنقا التصا لوطنية للمناطق لمتمتعة بحماية خاصة لك على سا حالة ستعجالية خطر
تغيير حد
أل مية للبحر لمتوسط ) ) (SPAMIنظر
خل لمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
لفقر .(10
 مصا خا جية )مؤسسا متجمعة منظماخر معنية باألمر( ) نظر لفقر .( 12

غير حكومية خر

عالمية

طنية

مؤسسا
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 .12في حالة لنقطة لمذ و آنفا في صو جو تھديد ما ضر خطير بالمنطقة بعد مو فقة
بطلب خا للعا من لجھة لمعنية فإنه يمكن لألمين
من لحكومة لمعنية ذلك بالنسبة لى لنقطة
لتنفيذ تعيين خبير مستقل مصحو بممثل عن مر ز ألنشطة إلقليمية للمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
أل مية للبحر لمتوسط )
للتقييم لفعلي لمد خطو لتھديد أل د لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
 (SPAMIفي ذه لحالة يتم لتأ يد على نقا التصا لوطنية خطة لعمل للمتوسط بتقديم تقييم
لتي تم عد ا ضمن ذ لمقتر .
مفصل طبقا لإلجر
لمناطق
لوضعية تمثل تھديد حقيقيا أل د
ما ثبت
حالة من لنقا
 .13في
لمتمتعة بحماية خاصة
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIفي فتر قتية لمد ست سنو يتم
لعملية لال مة تطبيقھا.
تخا إلجر
ثنا ا تقديم لتوصيا
 -IIIلفتر لوقتية
 .14تدخل لمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
سو :
 -بعد توصية بمر جعة عا ية خا قة للعا

أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIفي فتر نتقالية

أل مية للبحر لمتوسط

 في صو قبولھا بصفة قتية بمثابة منطقة جديد متمتعة بحماية خاصةتكو مطابقة تماما للمعايير لمنشو .
) (SPAMIضمن لقائمة

 .15بالفعل في نتظا تقديم لمساعد للبلد لمعني ) الجتما لخامس لنقا التصا لوطنية للمناطق
لمتمتعة بحماية خاصة لفقر  (97فإنه ينبغي على لمناطق لمترشحة للقائمة لتي يتوفر فيھا قسط بير
تكو في ذه لفتر لوقتية قد يكو لھد من ذ و
من معايير النتقا لتي يفرضھا لبر تو و
تشجيع لبلد على لتعريف بالمناطق لمناسبة تسميتھا
"تحريض لتضامن لمتوسطي عم لتعا
في نتظا لمساعد لتي تمكن من تما تقديم لملف ) لفقر .(94
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIتبقى في فتر
 .16يمكن للمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
طبيعة قتية لمد ست سنو على ثر تقدير يجب على لجھة لمعنية إلعال بانطال
إلصالحية لمناسبة تحديد ا منذ الجتما لقا لنقا التصا لوطنية في جل سنتين.
إلجر
ما طلبت لجھة لمعنية لك تعمل لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
 .17في ذه لفتر لوقتية
لتكافل لمتأتيين من:
أل مية للبحر لمتوسط )(SPAMIعلى عطا أل لوية للتعا
 -جھا

طر

خر .

 مناطق متمتعة بحماية خاصةشھا في لغر .

أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIخر

 ل سيلة موضوعة خصيصا لھذه لحالة على غر لجا لخبرأل مية للبحر لمتوسط ).(SPAMI
بالمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
 .18قبل نھاية فتر لست سنو
لمر جعة:

ينبغي لقيا بمر جعة خا قة للعا .

نا

خاصة تلك لتي لھا
عم لصند

ختيا

لخا

ممكنا للقيا بھذه
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 -حسب جر

لمر جعة لعا ية.

 لقيا بتقييم سريع )لمد يومين مثال( يعھد به ضمن مھمة بسيطة يضطلع بھا لمكلف طنيا بالتصرأل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIبمعية خبير غير طني
في لمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
مستقل تحا نتائج ذ لتقييم  -عن طريق لمر ز -لى الجتما لمقبل لمسؤ لي نقا التصا
لوطنيين للمناطق لمتمتعة بحماية خاصة.
لمطالب باتخا ا قد تم ضعھا حيز لتطبيق
إلجر
 .19ما د لمر جعة لخا قة للعا
لست ألخير فإ لمنطقة
لوضعيا لشرعية لحمائية إليكولوجية قد تحسنت ثنا فتر لسنو
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIتغا لفتر لوقتية للدخو من جديد
لمتمتعة بحماية خاصة
ضمن آللية لجديد للمر جعة.
إلجر
.20
ألضر لجسيمة غير لقابلة للعال
ما د لمر جعة لخا قة للعا
تقتر على لد لة لمعنية تنحية
لال مة لم توضع حيز لتنفيذ ثنا لفتر لوقتية فإنه يمكن لألطر
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIمن لقائمة بالنظر لى  -مثلما
لمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
ذ
امة ال لت ئما موجو  .بخصو
سبا
و موضح بالفصل  10من لبر تو و –
إلجر فإنه ينبغي ختيا حد إلمكانيتين لتاليتين:
 تدعى لجھة لمعنية لى تعويض لخسا لتي لحقت بالمنطقة لمتمتعة بحماية خاصةللبحر لمتوسط ) (SPAMIبموقع آخر في نفس لبلد

أل مية

لنقا التصا لوطنية للمناطق لمتمتعة بحماية خاصة )
 ما ر سابقا ضمن الجتما لساإلسنا شھا متوسطية للمناطق لمتمتعة
 (2003ضمن ثيقتھا لمتعلقة ب "مشر لمعايير إلجر
أل مية للبحر لمتوسط ) )(SPAMIفصل  (10.4فإ قر لسحب "يتخذ من قبل
بحماية خاصة
تتم حالة ذ لقر لى لحكومة
جتما ألطر بأغلبية لثلثين" يتم إلعال عن ذ بو سطة قر
لمعنية لى لسلطا لمسؤ لة عن مر قبة لمنطقة.
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آللية لعا ية

لمر جعة لخا قة
نقا
تعلم لمصا لخا جية
خطة عمل لبحر لمتوسط
بالتغيير لبا

التصا لوطنية للمناطق لمتمتعة
بحماية

ستنتا سلبي بعد
لمر جعة لد ية

تعلم نقا التصا
بالتغيير

ال يوجد

تغيير

يؤ د لتقييم لسريع

تم عال ألطر

لتي تؤ د على جو
لمناسبة

تخا إلجر

مر جعة
ست

ية ل

عد

جو

لفتر
مكانية طلب لنصيحة
لتعا

تعلم لجھة بوجو

تخا إلجر

مر جعة خا قة للعا قبل نتھا

تم عال

لم توضع إلجر

حيز

لست
ضع إلجر
لتطبيق

حيز

سحبت لمنطقة من لقائمة
عوضت
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 -IVستما

لمر جعة لد ية

 1.4أل د
.21يتمثل د الستما في لقيا بالصفة أل ثر موضوعية أل ثر تجانسا بتقييم مد تطابق لمو قع
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIمع معايير
لمد جة ضمن قائمة لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
أل مية للبحر لمتوسط )
لبر تو و ضافة لى قيا مد تطو لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
 (SPAMIمن خال مقا نة لنتائج لحاصلة ثنا لمر جعا لمتتالية.
 .22يتم تعمير الستما
لسابق (.

ل ست سنو

من قبل للجنة لتقنية الستشا ية ) نظر لفقر  3من لجز

 .23يتم مضا الستما بعد تعمير ا ما ينبغي من قبل ل عضا للجنة لتقنية .يوجد في آخر
لك.
ضر
الستما فضا فا يمكن مختلف ألعضا من ضافة مالحظاتھم لخاصة
 2.4لمعايير لموضوعة في لبر تو و
الستما لمقترحة تستجيب للفصو أل ثر مال مة للبر تو و للملحق ما نھا تمكن من
.24
لتطابق إل جا لد ئمين بشأ لوثيقة لتي تحمل عنو " إلستما لمفسر لتقا ير لتقديم للمناطق
أل مية للبحر لمتوسط )"(SPAMI
لمقترحة للتسجيل ضمن قائمة لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
)برنامج ألمم لمتحد للبيئة ) .(MEDWG 172.3 / (DCEفي آخر ل سؤ تتم إلشا لى مرجع
للجھة لمناسبة ضمن لمقا لمفسر قصد تسھيل لبحث لحصو على لمعلومة.
 .25تم عتبا معيا ين ضمن الستما

حسب لبر تو و :

لجز  :Iلخاصيا لتي ينبغي على لموقع تقديمھا للتسجيل صمن قائمة لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIقد تم لتنصيص على ذه لترتيبا ضمن لفصل  8من
لبر تو و في لمعايير لمشتر ة للملحق I
ما بخصو

لخاصيا

لمنتقا فإنه يطالب باإلجابة بنعم

ال.

أل مية للبحر
لجز  :IIلخاصيا لتي تعتبر قيمة ضافية للمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
لمتوسط ) ) (SPAMIحسب  4بالملحق  Iلفصلين  7 6من لبر تو و ( تحصل ذه لترتيبا
على  0لى  3نقا  .يصلح تر م ألعد مؤشر للسبق لشامل للمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
أل مية للبحر لمتوسط ) .(SPAMIي تمكن من جر تقييما للمقا نة مع لوضعيا لسابقة ما
لتوصيا أل ثر موضوعية.
نھا تحد مجاال لقو لضعف بخصو
 3.4ستنتا

للجنة لتقنية الستشا ية

 .26في آخر الستما تتولى للجنة لتقنية الستشا ية لخر
من قبل ل ألعضا مع لتنصيص لز ألمر على ضر

باستنتا على سا حل تو فقي ممضى
توصيا من جل لتحسين.

 .27يرسل ذ الستنتا من قبل مر ز ألنشطة إلقليمية للمناطق لمتمتعة بحماية خاصة لى
ما تم إلبقا على لمنطقة
الجتماعا لعا ية لمسؤ لي لنقا التصا لوطنية .يقر الجتما
نه
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIضمن آللية لعا ية للمر جعة
لمتمتعة بحماية خاصة
يجب جھا ضمن آللية لخا قة للعا للمر جعة.
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لجز  :Iلمعايير لال مة لتسجيل لمنطقة ضمن قائمة لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
للبحر لمتوسط )(SPAMI
للملحق (I
) لفصل  28من لبر تو و لمبا لعامة
في ما يلي يجر

بط ل سؤ باالستما

أل مية

لمفسر :

 .1ضعية لمحافظة
أل مية للبحر لمتوسط )(SPAMI
 1.1ل تستجيب لمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
لى حد لمعايير لمرتبطة بالمنفعة ) أل مية( للبحر لمتوسط مثل ما تم تقديمه ضمن
من لملحق  Iللبر تو و
لفقر  2من لجز
نعم
ال
انت إلجابة ب "ال" يجد
لمبرمج لتخطي ذه لنقائص.

ر سبا

ذه لنقائص

جة خطو تھا

انت إلجابة ب "نعم" فھل نه تم إلعال عن أل د
2.1
عند تقديم طلب خا لمنطقة ضمن لمناطق لمتمتعة بحماية
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIمتابعتھا بصفة نشيطة
خاصة
ال

نعم

ا باإلمكا لتا يخ
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 2.لوضعية لقانونية
 1.2ل قامت لمنطقة باإلبقا على ضعياتھا لحمائية لشرعية
تحسينھا قبل تا يخ تقديم لتقرير لسابق
) لملحق  Iلفقر  2.1.7لإلستما لمفسر (
نعم
ال
 2.2ل يعتبر إلعال لقانوني لھذه لمنطقة لمحافظة على لقيم
لطبيعية ھد ساسي ) لملحق  –Iلفقر  3.1.7لإلستما لمفسر (
نعم
ال
لمسؤ لين ضمن لنصو
 3.2ل تم توضيح لكفا
) نظر لملحق  Iلفقر  3.4.7لإلستما لمفسر (
نعم
ال

لتي تنظم لمنطقة

لتھديد لخا جية قد خذ بنظر العتبا ضمن
 4.2ل لتأثير
أل مية للبحر لمتوسط )(SPAMI
إلطا لقانوني للمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
ال
يجد

نعم
ر إلجر

 .3طر

لتصر

لمتبنا لمو جھة ذه لتأثير
) لمبا

لتھديد

لعامة " " من لملحق (I

سلطة للتصر لثابت لمحسن
 1.3ل يتوفر للمنطقة لمحمية جھا
أل مية
تم من خاللھا إلعال عن لمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة
للبحر لمتوسط ) (SPAMIثنا لمر جعة ألخير
ال

نعم

 2.3ل ضع مخطط لتصر
نعم
ال

حيز لتنفيذ

 3.3ل يأخذ مخطط لتصر بعين العتبا لظر
للفصل  7من لبر تو و لجز  3.2.8من إلستما
نعم
ال
تعطى ألجوبة لمتوقعة بالنقطة  1.7من ذه الستما
لتقييم مخطط لتصر

لتي تستجيب
لمفسر
معلوما

ضافية مفيد
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 .4توفر لمو

لمعلوما

 1.4ل تتوفر لفريق لتصر في لتجھيز ألساسية لمو لبشرية
لما ية ) لفصل  ( .2.7 .2.7من لملحق  Iإل خالھا ضمن قائمة
لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
أل مية للبحر لمتوسط )(SPAMI
" جب على ل منطقة محمية يكو لديھا فريق للتصر
تكو مز بسلطة افية بوسائل مو بشرية قابلة لالستمر
لتجنب  /مر قبة ألنشطة لتي يمكن تكو مضا أل د
لمنطقة لمحمية" نظر  2.9 1.9لإلستما لمفسر
نعم
ال
 2.4ل يتوفر للمحمية برنامج مر قبة  8من لملحق  Iيجب
لبرنامج تحديد لمر قبة لعد من لعناصر لد لة للمنطقة لمعينة بھد
يد
تمكين لقيا بالتقييم لتعر على مد تطو لمنطقة سو بخصو نجاعة
جر
لحماية لتصر لمطبقة بكيفية تمكنھا من لتكيف عند القتضا .
نظر  3.3.9لإلستما لمفسر
ال

نعم

انت إلجابة ب "نعم"
لتي ترتبط بھا ذه لعناصر

ر لعناصر لموضوعة تحت لمر قبة

ي أل د

 3.4ل نا آلية للتغذية لر جعة تعمل على لربط بوضو بين نتائج بر مج لمر قبة
لحماية لتصر
لتي تمكن من مال مة جر
د لتصر
نعم
ال
انت إلجابة ب "ال" تجد إلشا
لتا يخ لذ يعتز عتما ه لتخطيھا.

لى ألسبا

لتي تفسر لنقائص خطو تھا
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) لجز

لجز  :IIلخاصيا لتي تعتبر قيمة ضافية للمنطقة
 4من لملحق  Iاللتز ما ألخر للمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة – لفصال  7 6من
لبر تو و (

 .5لتھديد

لسيا

لبيئي

لقيمة إليكولوجية لبيولوجية لجمالية لثقافية للمنطقة
 1.5تقييم مستو لتھديد في لمو قع
 4.6 3.6لإلستما لمفسر (
) نظر  1.5مع عتبا 2.5.3
بالخصو  0 :يعني "عد جو
تھديد"  3يعني "تھديد ا جد "
ستغال غير قانوني للمو لطبيعية )مثال ستغال لرمل لما
لخشب لمو لحية( نظر  1.1.5لإلستما لمفسر
3

2

1

0

امة للمآلف ألنو ) مثال ضطر تجفف تلو
تھديد
خا نو جنبية( نظر  2.1.5لإلستما لمفسر
3

2

1

تدمير

0

تنامي لحضو لبشر ) مثال لسياحة لبو خر لبنا
نظر  3.1.5لإلستما لمفسر
0 1 2 3

لھجر (...

ن ) بين مجموعا من لمستعملين
تنا تا يخي
نظر  2.6.4.1.5لإلستما لمفسر
0 1 2 3

فر مستعملين(

) =0عد
لرجا

جو

تھديد  =3تھديد ا جد (

قائمة محد للتھديد

لملموسة لتي تم تقييمھا على حد .
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 2.5تقييم على مستو لتھديد لخا جة عن لقيم إليكولوجية لبيولوجية لجمالية لثقافية للمنطقة
)  4من لملحق  – ( Iنظر  2.5لإلستما لمفسر
تھديد  =3تھديد ا جد (
) =0عد جو
0 1 2 3
بالخصو

:

مشكال لتلو من مصا خا جية ) لنفايا
نظر  1.2.5لإلستما لمفسر
لتأثير لملمو
تطو لتھديد

لصلبة لنفايا

على لمشا د لقيم لثقافية نظر  2.2.5لإلستما
لمتوقعة ضمن لضو حي نظر  1.6لإلستما

لتي تؤثر على لما لنا
لمفسر
لمفسر

 3.5ل يوجد مخطط مندمج للتصر لساحلي قو نين تنظم ستعما
مقاطعة تر بية ضمن لمنطقة لتي تحد لمنطقة لمتمتعة بحماية
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIلتي توجد حولھا
خاصة
)  4من لملحق  – ( Iنظر  3.2.5لإلستما لمفسر
نعم
ال
 4.5ل يعطي لمخطط لمندمج للتصر لساحلي للمنطقة لمتمتعة
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIتنظيما ترتيبيا في
بحماية خاصة
لمناطق لمجا
)  – 5.بالملحق  – ( Iنظر  4.4.7لإلستما لمفسر
نعم
ال

من على(
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 .6لتنظيما

لترتيبية

 4.6تقييم جة فاعلية لتنظيم لشرعي نظر  2.4.7لإلستما
بالخصو فيما يتعلق بالسيا لوطني:

لمفسر

( لتنظيما لترتيبية لمتعلقة بتطبيق لبر تو وال ألخر بشأ تفاقية
برشلونة خاصة لقا لنفايا مر لبو خر تغيير لتربة
) لفصو  6 6 6أ من لبر تو و  5من لملحق (I
نعم
ال
نو جنبي في لمنطقة لمعنية لمتمتعة

( لتنظيم لترتيبي لخا بإ خا
بحماية خاصة بأ نو محو جينيا
) لفصل  6من لبر تو و  -5من لملحق (I
نعم
ال

( لتنظيم لرئيسي لخا بتقييم لتأثير على لبيئة لألنشطة لمشا يع
لتي يمكن تؤثر بصفة ملموسة في لمناطق لمحمية
) لفصل  17من لبر تو و (
نعم
ال
بالخصو
خاصة

فيما يتعلق بالسيا لوطني لخا
أل مية للبحر لمتوسط ):(SPAMI

بالمنطقة لمتمتعة بحماية

لحيو نا جمع
قتنا
لصيد لبر
( لتنظيم لترتيبي للصيد لبحر
لنباتا لمتأتية من لمنطقة
تدمير ا لمتاجر في لحيو نا
لنباتا
) لفقر  5من لبر تو و  5من لملحق (I
نعم
ال
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 .7لتصر
 1.7تقييم جة تفاصيل مخطط لتصر
لمسؤ ليا
)مثال :تقييم لمنطقة لتنظيما لخاصة بكل منطقة لكفا
لمؤسسا لمدير بر مج لتصر على غر لحماية لتصر في
لمو لطبيعية لسياحة الستعما لعمومي لتربية لبحث لمر قبة
لتنا ال ( نظر  3.2.8لإلستما لمفسر
لتعھد لخدما
لنقا  =0 :ال يوجد مخطط تصر  =1 /ضعيف  =2 /مقبو  =3 /ممتا
0 1 2 3
 2.7تقييم مد تحديد لملكية أل ضية ما يجب
) لتسجيال غير لمحد ألنظمة لملكية أل ضية عا ما تكو مصد
اما للنز عا في غلب لمناطق لمحمية في افة جا لعالم(
نظر  3.7لإلستما لمفسر
لنقا  =0 :محد  =1 /ضعيف  =2 /مقبو  =3 /ممتا
0 1 2 3
 3.7ل يوجد جھا يمثل لقطاعا لعمومية لمھنية غير لحكومية
مجموعة علمية مرتبطة بجھا لتصر
 4من لملحق  – ( Iنظر  3.1.8 2.1.8لإلستما لمفسر
) 4
نعم
ال
خاصة مشا ة لجماعا

ذلك

 4.7تقييم نوعية مشا ة لجمھو
لتخطيط لتصر في لمنطقة
)  4من لملحق ( I
) مثال تخطيط مالئم يجمع لمتصرفين لمحليين يدمج في نظمة لتصر
ألنشطة لبشرية لمنظمة لتي تربطھا
طيفا عريضا لالستعماال لمتعد
باأل د لرئيسية للمحافظة على لبيئة لبحرية لساحلية(
نظر  4.1.8لإلستما لمفسر
لنقا  =0 :غيا لمشا ة  =1 /ضعيفة  =2 /مقبولة  =3 /ممتا
0 1 2 3
 5.7ل مخطط لتصر ملز للسلطا
في لمنطقة
لتي تمتلك فا
نظر  2.2.8لإلستما لمفسر
نعم
ال

ألخر

إل

لعمومية في

ية لوطنية لمحلية
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 .8جر

لحماية

 1.8تقييم مد تطبيق جر
خاصة

لحماية

ل حد لمنطقة مرقمة بصفة مالئمة على أل
نظر  1.3.8لإلستما لمفسر
نعم
ال

ذلك في لبحر

ا
ل يوجد تعا من قبل سلطا خر بشأ حماية مر قبة لمنطقة
ذ ألمر مطبقا ل توجد مصلحة حر سة ساحلية تساعد على لحماية لبحرية
نظر  3.3.8 2.3.8لإلستما لمفسر
نعم
ال
ل توجد خطايا منجز ما يكفي من لسلطة قصد تطبيق ناجع للقو نين
لمستخدمين ميد نيا يخو لھم تطبيق لعقوبا
نظر  4.3.8لإلستما لمفسر
نعم
ال
ل ضعت لمنطقة مخططا ستعجاليا في صو حد تلو طا
حاال ستعجالية امة ) لفصل  3.7من لبر تو و توصية الجتما
 13لألطر لمتعاقد (
نعم
ال

ل
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 9.لمو

لبشرية
) لفصل  .2.7من

 1.9تطابق لمو لبشرية لموجو مع جھا لتصر
 6.من لملحق (I
لبر تو و
)مثال لعد لكافي من لعما لتحقيق تصر مالئم لحماية لمنطقة( نظر 1.1.9
لإلستما لمفسر
ل يوجد مسؤ
نظر  2.1.9لإلستما
نعم
ال

ميد ني ئم بالموقع
لمفسر

من لميد
ل يوجد مستخدمو قا
)مثال تقنيو مر قبو موجھو (...
نظر  2.1.9لإلستما لمفسر
نعم
ال
 2.9تقييم مد مال مة لمستو لتكويني ) لتد يبي( للمستخدمين لموجو ين
) فصل  .2.7من لبر تو و –  6من لملحق  ) (Iمثال توفر مستو جيد
من لتكوين لتد يب لالضطال بحماية لمنطقة(
مستو لتكوين =0 :غير ا بالمر  =1 /ضعيف  =2 /مقبو  =3 /ممتا
0 1 2 3
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 .10لوسائل لمالية لما ية
 1.10تقييم جة تو فق لوسائل لمالية
) مو غير افية لتطوير تنفيذ مخطط لتصر لذ يتضمن مثال لتفسير
لتربية لتكوين لبحث لمر قبة تطبيق لقو نين(
نظر  1.2.9لإلستما لمفسر
لنتيجة =0 :غير ا بالمر  =1 /ضعيف  =2 /مقبو  =3 /ممتا
3

2

1

0

 2.10تقييم لبنية ألساسية ) لفصل  .2.7من لبر تو و (
لمقر إل ية بالموقع تجھيز ستقبا لز ) مر ز الستقبا
لعالما  (...معلوما خصوصية سائل تربوية توعوية.
لنتيجة =0 :غير ا بالمر  =1 /ضعيف  =2 /مقبو  =3 /ممتا
0 1 2 3

لطرقا

 3.10تقييم لتجھيز مر ز لحر سة جو لعالما على لممر لرئيسية
سائل لعمل في لحاال الستعجالية سائل لنقل لبحرية جھز لر يو تجھيز
لمخابر  .نظر  3.2.9لإلستما لمفسر
لنتيجة =0 :غير ا بالمر  =1 /ضعيف  =2 /مقبو  =3 /ممتا
0 1 2 3
 .11إلعال

لمعلوما

لمجا
 1.11تقييم مد لمعلوما لمتصلة بالمنطقة لفضا
)  3من لملحق  ) (Iلمتعلق على ألقل بالبطاقا لخصوصية تو يع
لعناصر الجتماعية القتصا ية
لمآلف حصائيا ألنو
نظر  1.3.9لإلستما لمفسر
لنقا  =0 :غير ا بالمر  =1 /ضعيف  =2 /مقبو  =3 /ممتا
0 1 2 3
 2.11تقييم مد مال مة برنامج جمع لمعطيا لبرنامج لمتابعة
نظر  2.3.9لإلستما لمفسر
لنتيجة =0 :غير موجو  =1 /غير ا
0 1 2 3

 =2 /مقبو  =3 /ممتا
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لشبكا

 .12لتعا

مع لمو

 1.12ل توجد جھز طنية عالمية تتعا
)مثال :باحثو خبر متطوعو (
نظر  3.1.9لإلستما لمفسر
لنتيجة =0 :غير ا بالمر  =1 /ضعيف  =2 /مقبو  =3 /ممتا
3

2

1

لبشرية

0

لتبا مع مناطق خر متمتعة بحماية
 2.12تقييم مستو لتعا
أل مية للبحر لمتوسط )(SPAMI
خاصة
) خاصة في بلد خر (
بالملحق (I
) لفصو 3.22 1.21 8
لنتيجة =0 :غير موجو  =1 /غير ا  =2 /مقبو  =3 /ممتا
0 1 2 3

لتعاليق لمقدمة من قبل للجنة لتقنية الستشا ية

لخاتمة الستنتاجية

لمالية
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لتوصيا

إلمضا
لخبر

نقطة التصا لوطنية

مدير لمنطقة لمتمتعة بحماية خاصة

)يمكن ضافة صفحا

خر إلبد

لر

لمستقلو

أل مية للبحر لمتوسط )(SPAMI

من قبل ل عضو(

