
 

 
 صحفي بالغ

 المنطقة في البيولوجي التنوع على الحفاظ تناقش المتوسط البحر بلدان
 

 العالم في البيولوجي للتنوع ساخنة نقطة 25 أهم من واحد هو المتوسط البحر •
 رئيسي إنجاز هو (IMAP) البيولوجي بالتنوع الخاص والتقييم للرصد المتكامل البرنامج تنفيذ •

 جيد بيئي وضع تحقيق أجل من للمنطقة
 البحري الطبيعي التراث لحماية ضرورية المتوسطية األهمية ذات المحمية المناطق •

 والساحلي

 
 تمثل التي و" خاصة بحماية المتمتعة للمناطق اإلقليمية األنشطة مركز"ل التابعة اإلتصال نقاط عقدت

 في عشر الثالث اجتماعها ، برشلونة اتفاقية في المتعاقدة األطراف هي األوروبي واالتحاد دولة 21
 .2017 مايو / أيار 12 إلى 9 من مصر في  اإلسكندرية

 
 البيولوجي التنوع بصون صلة ذات حكومية غير و حكومية منظمات 4 ممثلو االجتماع في شارك كما

 .,OCEANA MedPAN, Med,-IUCN ACCOBAMS :وهي البحري
 

 كمال محمد منى الدكتورةو سلطان محمد الدكتور اإلسكندرية محافظ بحضور االجتماع افتتاح تم
 أمانة – المتوسّط البحر عمل خطة منسق ليوني ايتانوغ السيدو البيئة شئون لجهاز التنفيذي ئيسالر

 اإلقليمية األنشطة مركز مدير عطية خليل السيد و للبيئة المتحدة االمم لبرنامج التابعة برشلونة اتفاقية
 .خاصة بحماية المتمتعة للمناطق

 
 عمل خطة إتصال نقاط اجتماع في عرضها المقرر فنيةال الوثائق مراجعةو دراسةب المجتمعون قام

 لألطراف عشرينال العادي االجتماع الى لرفعها تمهيدًا عليها وافقةللم )MAP( المتوسّط البحر
 :تشمل هيو العتمادها برشلونة اتفاقية في المتعاقدة

 الملحق في المدرجة والساحلية البحرية الطيور من نواعأ لحماية دثةالمح العمل خطة مشروع •
 البحر في البيولوجي والتنوع خاصة بحماية المتمتعة بالمناطق الخاص للبروتوكول الثاني

 .المتوسط
 (IMAP) والتقييم للرصد المتكامل البرنامج  تنفيذ في المحرز التقدم حول حقائق ورقة قترحم •

 غير األنواعب الخاص  2  فالهد(و )البيولوجي التنوعب الخاص 1 الهدف( البيئية باألهداف الخاص
 .برشلونة التفاقية التابع البيئي النهج تطبيق منظومة اطار في )صليةاأل

 خاصة بحماية المتمتعة بالمناطق الخاص البروتوكول من 2 الملحق على التعديالت مقترحات •
 .)باالنقراض المهددة األنواع قائمة( المتوسط البحر في البيولوجي والتنوع

 
 تمثلو هاوتحسين المتوسط البحر لدول الوطنية السياسات تعزيز من لمزيد مرجعًا الوثائق هذه ستكون
  .المتوسط البحر في الساحلي و البحري البيولوجي التنوع على المحافظة نحو أساسية خطوة

 
 المحمية المناطق قائمة في ادراجها سيتمّ التي المناطق مقترحات بدراسة االتصال نقاط قامت كما
 المقترح و ،فرنسا في الوطنية كاالنك حديقة ،األول المقترح رفع قررت و  المتوسطية األهمية ذات



 

 20ال العادي االجتماع الى البحرية، المحمية إنشاء يتم حالما إسبانيا في لحيتانا هجرة ممر ،الثاني
 .العتمادها برشلونة اتفاقية في المتعاقدة لألطراف

 
 على جديدة أداة خاصة بحماية المتمتعة للمناطق اإلقليمية األنشطة مركز قدم االجتماع، وخالل

1البحري البيولوجي للتنوع المتوسطي المنبر" هي اإلنترنت
0F" 

 )”Biodiversity Marine on Platform Mediterranean The“(    
 

 للمناطق اإلقليمية األنشطة لمركز التابعة اإلتصال نقاطل عشر الرابع االجتماع تنظيم المتوقع ومن
 .2019 عام منتصف في  خاصة بحماية المتمتعة

 
  إضافية معلومات

 
 عمل لخطة التابع (SPA/RAC) خاصة بحماية المتمتعة للمناطق اإلقليمية األنشطة مركز انشاء تم

 1985 سنة تونس في ، MAP) / Environment (UN للبيئة المتحدة االمم لبرنامج المتوسّط البحر
ً  المركز برتويع .برشلونة ةالتفاقي المتعاقدة األطراف من بقرار  و ةالطبيعي الموارد حالة تقييم عن مسئوال

 التنوع و خاصة بحماية المتمتعة بالمناطق الخاص البروتوكول تنفيذل يةالمتوسط الدول مساعدة
 .المتوسط البحر منطقة في البيولوجي

 
 :يااللكترون موقعال

/org.spa-rac.www//:http 
 

 :يااللكترون  البريد
spa.org-asp@rac-car 
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