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 IG.23/9قرار ال

 
تحدید المواقع ذات األھمیة اإلیكولوجیة الخاصة في البحر األبیض المتوسط وحفظھا، بما في ذلك المناطق المتمتعة 

 بحمایة خاصة ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط
 

المتعاقدة في اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر األبیض المتوسط وبروتوکوالتھا إن األطراف 
 في اجتماعھا العشرین،

البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في البحر األبیض إذ تضع في اعتبارھا 
األول منھ، بشأن إعداد قائمة المناطق المتمتعة بحمایة خاصة ذات األھمیة لمنطقة والمرفق  8المتوسط، ال سیما المادة 

البحر األبیض المتوسط، والمعاییر المشتركة الختیار المناطق البحریة والساحلیة المحمیة التي یمكن إدراجھا في القائمة 
 على التوالي،

 اسبانیا، ،ألمریة (المتعاقدة في اجتماعھا الخامس عشر، الذي اعتمدتھ األطراف IG.17/12القرار  وإذ تشیر إلى
، بشأن إجراء تنقیح للمناطق المدرجة في قائمة المناطق المتمتعة بحمایة خاصة ذات )2008 كانون الثاني /ینایر 15-18

ة خاصة ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط، الذي ینص على أنھ فیما یخص كل منطقة من المناطق المتمتعة بحمای
األھمیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط، یجب إجراء استعراض دوري كل ست سنوات بواسطة لجنة استشاریة تقنیة 

  وطنیة/مستقلة مختلطة، 

 مراكش، (، الذي اعتمدتھ األطراف المتعاقدة في اجتماعھا السادس عشرIG.19/13القرار  وإذ تشیر أیًضا إلى
، بشأن برنامج العمل اإلقلیمي للمناطق المحمیة البحریة والساحلیة في البحر )2009 الثاني تشرین/نوفمبر 5-3 المغرب،

 األبیض المتوسط، بما في ذلك أعالي البحار،

، اللذین اعتمدتھما األطراف المتعاقدة في اجتماعھا التاسع IG.22/14و IG.22/13القرارین  وإذ تشیر كذلك إلى
، بشأن خریطة الطریق لشبكة شاملة ومتسقة من المناطق المحمیة البحریة )2016یر (أثینا، الیونان، شباط/فبرا عشر

من أھداف آیتشي للتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط وبشأن قائمة المناطق  11المدارة جیدًا لتحقیق الھدف 
 التوالي، المتمتعة بحمایة خاصة ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط على

، بما في ذلك أھداف 2020–2011أھداف الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة وإذ تضع في اعتبارھا 
آیتشي للتنوع البیولوجي، واالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، ونتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة، وخطة التنمیة 

 ، 14التنمیة المستدامة، وال سیما الھدف  ، بما في ذلك أھداف2030المستدامة لعام 
نتائج تقییم تنفیذ برنامج العمل اإلقلیمي للمناطق المحمیة البحریة والساحلیة في البحر األبیض  وإذ تالحظ

المتوسط، بما في ذلك أعالي البحار، مدعوًما بخریطة الطریق لشبكة شاملة ومتسقة من المناطق المحمیة البحریة المدارة 
 1من أھداف آیتشي للتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط، 11لتحقیق الھدف جیدًا 

للجھود التي تبذلھا األطراف المتعاقدة في إنشاء المناطق المحمیة البحریة وإدارتھا بفعالیة، وإذ تعرب عن تقدیرھا 
 ا في منطقة البحر األبیض المتوسط،مما یسھم في إنشاء شبكة شاملة ومتسقة من المناطق المحمیة البحریة المدارة جیدً 

بمواصلة تبسیط األھداف اإلیكولوجیة لخطة عمل البحر األبیض المتوسط وما یرتبط بھا من أھداف وإذ تلتزم 
ووضع بیئي جید، فضالً عن برنامج التقییم والرصد المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة 

 للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط والمناطق المحمیة البحریة، في خطط اإلدارة
) من البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة 3( 9اقتراح فرنسا، عمالً بالمادة  وقد نظرت في

في قائمة المناطق المتمتعة بحمایة خاصة ذات األھمیة والتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط، بإدراج منطقة جدیدة 
لمنطقة البحر األبیض المتوسط، واالتفاق الذي توصلت إلیھ في ھذا الشأن مراكز تنسیق المناطق المتمتعة بحمایة خاصة في 

 ، )2003 الثاني تشرین/نوفمبر 14-11 إیطالیا، كاتانیا، (اجتماعھا الثالث عشر

) من البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة 3( 9عمالً بالمادة  في اقتراح إسبانیا، نظرت وقد
جدیدة وھي ممر ھجرة الحیتان في البحر األبیض المنطقة الوالتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط، بإدراج 

مراكز تنسیق  ومناقشةالمتوسطفي قائمة المناطق المتمتعة بحمایة خاصة ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط، 
 في اجتماعھا الثالث عشر،ھذا الشأن لالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة 
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قائمة المناطق المتمتعة بحمایة خاصة ذات األھمیة إدراج حدیقة كاالنك الوطنیة (فرنسا) في  تقرر -1
 ؛لمنطقة البحر األبیض المتوسط

 ممر ھجرة الحیتان في البحر األبیض المتوسطل باقتراح إسبانیا وتقدیر القیمة اإلقلیمیة الترحیب -2
الصیغة النھائیة لإلجراءات الحالیة على  وضعواألساس العلمي السلیم إلدراج ھذه المنطقة في القائمة، وتشجیع إسبانیا على 

 بحمایةالبرتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة  مع تماشیًاالمستوى الوطني لمنح المنطقة وضع "منطقة بحریة محمیة"، 
بشكل رسمي ونھائي في قائمة المناطق  إدراجھاخاصة والتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط، وذلك بغرض 

 لألطراف والعشرین الحادي العادي االجتماع فيحمایة خاصة ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض المتوسطالمتمتعة ب
 .االتفاقیة في المتعاقدة

األطراف المتعاقدة على تعزیز جھودھا الرامیة إلى توسیع قائمة المناطق المتمتعة بحمایة خاصة  تشجع -3
 ؛ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط

األطراف المتعاقدة على بذل المزید من الجھود لتحسین إدارة المناطق المتمتعة بحمایة  أیًضا تشجع -4
خاصة ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط من خالل تعزیز التعاون عن طریق تشجیع استخدام أدوات مثل توأمة 

یة خاصة ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض الشراكات أو غیرھا من اآللیات المؤكدة لتطویر المناطق المتمتعة بحما
المتوسط وإدارتھا، مما یسھم في إنشاء شبكة شاملة ومتسقة من المناطق المحمیة البحریة المدارة جیدًا في منطقة البحر 

 ؛األبیض المتوسط

األطراف المتعاقدة على ضمان مشاركة أصحاب المصلحة على الصعیدین المحلي  تشجع كذلك -5
تیسیر عملیة شاملة ترتكز على المشاركة في تطویر وإدارة المناطق المتمتعة بحمایة خاصة ذات األھمیة  والوطني بھدف

 ؛لمنطقة البحر األبیض المتوسط

مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة بمواصلة دعم استخدام نظام التقییم  تطالب -6
اإللكتروني للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط لتقییم المناطق الساحلیة الوطنیة 

سط وتجریب نظام التقییم اإللكتروني على مناطق أعالي المتمتعة بحمایة خاصة ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض المتو
  ؛البحار العابرة للحدود المتمتعة بحمایة خاصة ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط

مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة بالعمل مع السلطات المختصة في  تطالب أیًضا -7
فرنسا، وإیطالیا، ولبنان، وموناكو، وإسبانیا، وتونس إلجراء االستعراض الدوري العادي للمناطق التسعة عشر المتمتعة 

وفقًا لإلجراء المنصوص علیھ في القرار  بحمایة خاصة ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط المدرجة أدناه،
IG.17/12كانون الثاني /ینایر 18-15 اسبانیا، ،ألمریة (، الذي اعتمدتھ األطراف المتعاقدة في اجتماعھا الخامس عشر 

 ، وتوجیھ انتباه األطراف المتعاقدة إلى نتائج عملیة االستعراض ھذه في اجتماعھا الحادي والعشرین.)2008

من المقرر استعراض المناطق السبعة التالیة المتمتعة بحمایة خاصة ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط في 
 : 2018عام 

 محمیة بلو كوست البحریة (فرنسا) -
 سیكس فورز (فرنسا) -أرخبیل إمبیز  -
 منطقة بورتو تشزاریو البحریة المحمیة (إیطالیا) -
 محمیة (إیطالیا)منطقة كابوكاربونارا البحریة ال -
 جزیرة مال دي فینتر (إیطالیا) -المنطقة البحریة المحمیة في شبھ جزیرة سینیس  -
 محمیة شاطئ صور الطبیعیة (لبنان) -
 محمیة جزر النخیل الطبیعیة (لبنان) -

من المقرر استعراض المناطق االثنتي عشرة التالیة المتمتعة بحمایة خاصة ذات األھمیة لمنطقة البحر األبیض 
 : 2019عام  المتوسط في

 بورت كروس (فرنسا) -
 محمیة بیالغوس لحفظ الثدییات البحریة (فرنسا، وإیطالیا، وموناكو) -
 جزیرة البَُران (إسبانیا) -
 نایجار (إسبانیا) -الحدیقة الطبیعیة كابو دي غاتا  -



UNEP(DEPI)/MED IG.23/23 
376Page   

 
 قاع بحر لیفانتي في ألمیریا (إسبانیا) -
 حدیقة كاب دي كریوس الطبیعیة (إسبانیا)  -
 یة جزر میدیون (إسبانیا)محم -
 مار مینور ومنطقة البحر األبیض المتوسط الشرقیة في منطقة ساحل مرسیة (إسبانیا) -
 جزر كولومبریتس (إسبانیا) -
 أرخبیل جالطة (تونس) -
 جزر الكنائس (تونس) -
 وزمبرتا الوطنیة (تونس) حدیقة زمبرة -

 
 


