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القرار IG 20/4
تنفٌذ نهج خارطة العمل على النظام البٌبً
الخاصة بخطة شركاء عمل البحر المتوسط
االجتماع السابع عشر لؤلطراؾ المتعاقدة
 ٌذكر باتفاقٌة برشلونة لمنع وتخفٌؾ والمكافحة  -إلى أقصى حد ممكن -بهدؾ القضاء على التلوث فً البحر األبٌض المتوسط ومناطقهالساحلٌة باإلضافة إلى حماٌة وصٌانة التنوع البٌولوجً والنظم االٌكولوجٌة النادرة أو الهشة  ،وأنواع الحٌوانات والنباتات الب رٌة النادرة
والمستنزفة أو المهددة باالنقراض وبٌباتها  ،وحماٌة وتحسٌن البٌبة البحرٌة وذلك للمساهمة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة
 ٌذكر بالرإٌة واألهداؾ المتبناه لتنفٌذ نهج النظام اإلٌكولوجً إلدارة األنشطة البشرٌة التً اعتمدت فً القرار رقم  IG 6/17فً االجتماعالخامس عشر المنعقد فً آلمٌرٌا فً اسبانٌا عام  2008والذي ٌنص على تؤمٌن "بٌبة صحٌة للنظم البٌبٌة البحرٌة والساحلٌة بحٌث تكون
متجددة ومتنوعة بٌولوجٌا ً لصالح أجٌال الحاضر والمستقبل "  ،باإلضافة إلى تطبٌق خارطة الطرٌق ذات الخطوات السبع لتنفٌذ نهج النظام
اإلٌكولوجً  ،تلك التً اعتمدت من قبل مجموعة خطة عمل البحر المتوسط أٌضا ً خبلل هذا االجتماع
 ٌذكر بقرارات مإتمر اتفاقٌة التنوع البٌولوجً التً تبنتها األطراؾ المتعاقدة بشؤن نهج النظام اإلٌكولوجً وأهداؾ اٌتشً للخطةاالستراتٌجٌة للتنوع البٌولوجً لفترة  2011إلى  2020التً اعتمدت فً مإتمر األطراؾ فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً العاشر  2010فً
ناؼوٌا
 النظر فً المبادرات التً اتخذت فً إطار اللجنة العامة لصٌد أسماك البحر المتوسط لتطوٌر وتنفٌذ مبادئ نهج النظام اإلٌكولوجً فًأماكن صٌد األسماك
 ٌذكر أٌضا ً باألهداؾ األربعة لبل ستراتٌجٌة المتوسطٌة للتنمٌة المستدامة  ،باإلضافة إلى أهداؾ األمم المتحدة للبٌبة  ،وخطة العمل الخمسٌةلبرنامجها االستراتٌجً الذي اعتمد فً مراكش عام  ، 2009والذي سلط الضوء على نهج النظام اإلٌكولوجً كمبدأ أساسً للبرنامج العالمً
 ،إلى جانب العدٌد من القرارات المتخذة بٌن األطراؾ المعنٌة التً تحث على التعاون البلزم والتنسٌق إلى أقصى حد ممكن فً األمور
ٌة
المتعلقة بالتفاهم على توحٌد أسالٌب العمل واسالٌب إعداد التقارٌر وااللتزام بالجدول الزمنً المتفق علٌه فً تنفٌذ التوجٌهات البحر
االستراتٌجٌة لبلتحاد األوروبً
 ٌقر بالحاجة إلى تضافر الجهود إلى أقصى حد ممكن مع الجهات المعنٌة بالعملٌات العالمٌة واإلقلٌمٌة  ،كتلك العملٌات التً تخضع لنظامالتقارٌر العالمٌة لؤلمم المتحدة لتقٌٌم حالة البٌبة البحرٌة والبرامج اإلقلٌمٌة المتعلقة بالبحار لؤلمم المتحدة
 اإلقرار باألهمٌة الخ اصة لعمل الذي تحققه خرٌطة نهج النظام اإلٌكولوجً بالنسبة لؤلطراؾ المتعاقدة من الدول األعضاء فً االتحاداالوروبً  ،وذلك فً ضوء تنفٌذ اإلطار التوجٌهً لبلستراتٌجٌة البحرٌة لبلتحاد األوروبً  ،التً تنص على استمرار البرامج واألنشطة
القابمة  ،تلك التً وضعت سابقا ً فً إطار الهٌاكل الناجمة عن االتفاقات الدولٌة مثل اتفاقٌات البحار اإلقلٌمٌة
 اإلقرار بالتقدم الذي أحرز فً العمل على تنفٌذ خارطة الطرٌق المتعلقة بنهج النظام اإلٌكولوجً فً منطقة البحر األبٌض المتوسط المعتمدةمن قبل األمانة العامة خبلل فترة السنتٌن  2011-2010والتً قام بها مجموعة الخبراء التابعٌن للحكومات
توجٌه الشكر لؤلمانة العامة بما فً ذلك  SPA / RAC ،MEDPOLو BP / RACإلعداد التقرٌر الناجح لتقٌٌم متكامل لحالة البحرالمتوسط باستخدام نهج النظام اإلٌكولوجً والنظام اإلٌكولوجً فً وصؾ الخدمات البٌبٌة
 تعرب عن تقدٌرها الستنتاجات وتوصٌات اجتماع الخبراء التابعٌن للحكومات الذي عقد فً دورٌس فً ألبانٌا بتارٌخ حزٌران 2011 اعتراؾ األطراؾ المتعاقدة بضرورة تقدٌم الدعم الكامل لتنفٌذ خارطة الطرٌق لنهج النظام اإلٌكولوجً والحاجة إلى موارد مالٌة كبٌرةلدعم العملٌة على المستوٌٌن اإلقلٌمً والوطنً
 االعتراؾ بالحاجة إلى تركٌز الـ  PoWعلى  ECAPبٌن أولوٌات أخرى. التسلٌم أٌضا بؤهمٌة المضً قدما ً نحو إقامة  InfoMAPلخطة عمل البحر المتوسط على أساس مبادئ نظام المعلومات البٌبٌة المشتركة( ، )SEISألؼراض تنفٌذ المراحل المستقبلٌة لنهج النظم االٌكولوجٌة فً منطقة البحر المتوسط وتؤمٌن تضافر الجهود والتنسٌق مع الجهود
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الوطنٌة لكل األطراؾ المعنٌة فٌما ٌتعلق بإنشاء نظم المعلومات البٌبٌة التً تدعم عملٌة صنع القرار وتعزٌز توفر المعلومات العامة ؾ ضبلً
عن استٌعاب التطورات العالمٌة واإلقلٌمٌة فً هذا المجال
 النظر فً الحاجة إلى إنشاء إدارة فعالة للمعارؾ والمعلومات التً تتجمع لدٌنا وذلك من خبلل تبنً سٌاسة مبلبمة لتبادل البٌانات والت ي GEOبتارٌخ  4-3نوفمبر
تؤخذ بعٌن االعتبار قرار تبادل بٌانات جٌوس لخطة العمل التً اعتمدتها الهٌبة العامة فً االجتماع السابع لـ
 2010والتً اتفق علٌها معظم األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة
ٌقرر ما ٌلً :
 إعادة التؤكٌد على التزام األطراؾ المتعاقدة على مواصلة تطبٌق النهج القابم على النظام اإلٌكولوجً إلدارة األنشطة البشرٌة وتسهٌلالظروؾ المبلبمة الستخدام مستدام للثروات والخدمات التً ٌقدمها البحر  ،وذلك بهدؾ الحفاظ على مستوى جٌد للوضع البٌبً للبحر
األبٌض المتوسط ومناطقه الساحلٌة  ،وحماٌة بٌبته والحفاظ علٌها  ،فضبلً عن إٌقاؾ عملٌة التردي فً وقت الحق  ،وٌكون ذلك من خبلل
عملٌة متكاملة للتنفٌذ الناجح التفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها تإدي إلى تعزٌز التنمٌة المستدامة فً المنطقة
 دعم النص الملخص الذي وضعه صانعو القرار (المرفق فً الملحق األول لهذا القرار ) الذي ٌقدم النتابج الربٌسٌة واألولوٌات التً برزتفً تقرٌر التقٌٌم المبدبً المتكامل ( )UNEP (DEPI) / MED WG.363/Inf.21والذي أعدته األمانة العامة استناداً إلى المعارؾ
 MEDPOL SPA/RACوالخطة
والمعلومات المتاحة وبمساهمة كرٌمة من األطراؾ المتعاقدة والشركاء  ،وكذلك باستخدام خبرة
الزرقاء والتً تم مراجعتها من قبل GESAMP
اعتماد المادة  18من اتفاقٌة برشلونة المتوسطٌة لؤلهداؾ البٌبٌة المرتبط ة باألهداؾ العملٌة والمإشرات الواردة فً الملحق الثانً لهذاالمقرر
 اعتماد اإلطار الزمنً والنتابج المتوقعة من تنفٌذ خارطة الطرٌق لنهج النظام اإلٌكولوجً الواردة فً الملحق الثالث لهذا المقرر للسن تٌنالمقبلتٌن  ،على أنها الدلٌل المسٌر للعملٌات حتى عام  ،2017وإضافة التحدٌث البلزم  -حسب الحاجة -بإٌقاع السنتٌن على أن ٌؤخذ فً
االعتبار التقدم المحرز خبلل هذه الفترة
 اعتماد إقامة دورة زمنٌة لمراجعة التقٌٌم المتكامل لتنفٌذ خارطة الطرٌق لنهج النظام اإلٌكولوجً كل  6سنوات إنشاء فرٌق تنسٌق ٌ ECAPتؤلؾ من النقاط األسا سٌة لخطة عمل البحر المتوسط ووحدة التنسٌق ومكونات خطة عمل البحر المتوسطوالشركاء  ،لئلشراؾ على خرٌطة تنفٌذ نهج النظام اإلٌكولوجً ،وتحدٌد الثؽرات فً التقدم المحرز فً تنفٌذ خرٌطة الطرٌق  ،وإٌجاد
الحلول الممكنة لتسهٌل تنفٌذ جدول أعمال  .ECAPوستكون مهمة فرٌق التنسٌق هذا إببلغ المكتب عن النتابج ومكونات خطة عمل البحر
المتوسط فً القرارات التً ٌحتاجون التخاذها
وٌطلب من األمانة العامة:
 .1إعداد برنامج متكامل للمراقبة استناداً الى مإشرات نهج النظام اإلٌكولوجً التً تمت الموافقة علٌها سابقا ً  ،وذلك بمشاركة ومساهمة من
جمٌع أطراؾ خطة عمل البحر المتوسط  ،مع إعطاء الدور القٌادي لـ مدبول وبالتعاون مع المنظمات اإلقلٌمٌة المختصة األخرى مثل أمانات
 GFCM ICATوACCOBAMS
 .2العمل على تحقٌق صٌؽة جٌدة لبٌبة المتوسط ( ، )GESوتنفٌذ أهدافها خبلل فترة السنتٌن المقبلتٌن من خبلل عملٌة تشاركٌة تشمل جمٌع
أطراؾ خطة عمل البحر المتوسط واألطراؾ المتعاقدة بالتعاون مع المجتمع العلمً بقٌادة وحدة التنسٌق  ،بهدؾ تقدٌم اقتراحات لبٌبة
المتوسط ( )GESوأهدافها فً االجتماع المقبل لؤلطراؾ المتعاقدة فً عام 2013
 .3بالتعاون مع األطراؾ المتعاقدة وأطراؾ خطة عمل البحر المتوسط والمنظمات الشرٌكة المختصة بقٌادة الخطة الزرقاء ٌ ،تم إعداد تقرٌر
ٌوضح أبعاد العناصر االجتماعٌة واالقتصادٌة  ،من خبلل تحلٌل ذو منهجٌة مشتركة  ،بهدؾ تقدٌمه فً االجتماع المقبل لؤلطراؾ المتعاقدة
فً الجلسة رقم 18
 .4ضمن إطار اتفاقٌة برشلونة  ،وضع سٌاسة وخطة عمل البحر المتوسط لتعنى بالتقٌٌم فً إطار تنفٌذ ECAP
 .5العمل خبلل عامً  2013-2012مع  SPA/RACومع السلطات الوطنٌة والمنظمات المعنٌة على (أوالً) تقٌٌم التقدم الذي تم إحرازه
حتى اآلن فً تنفٌذ برنامج العمل االستراتٌجً لحفظ التنوع البٌولوجً فً ا لبحر األبٌض المتوسط ( )SAPBIOوالذي اعتمدته األطراؾ
المتعاقدة فً اجتماعها الثالث عشر عام  2003فً كاتانٌا ( ،ثانٌا ً) تحدٌد توجهات  SAPBIOعلى المستوٌات الوطنٌة واإلقلٌمٌة فً
السنوات المقبلة  ،وفقا ً لؤلهداؾ البٌبٌة فً منطقة البحر األبٌض المتوسط وأهداؾ ( Aichiثالثا ً) التحري عن الخٌارات المبلبمة لضمان
الدعم المالً المناسب لتنفٌذ  SAPBIOعلى المستوٌات الوطنٌة واإلقلٌمٌة

UNEP(DEPI)/MED IG.20/8
Annex II
Page 39

 .6استؽبلل  INFO/RACإلنشاء وتفعٌل نظام معلومات مصمم لدعم تنفٌذ نهج النظام اإلٌكولوجً ونظام المراقبة المتكامل الخاص بشركاء
خطة عمل البحرالمتوسط بحلول عام  2013على أبعد تقدٌر
 SEISبمشاركة ومساهمة من جمٌع أطراؾ خطة عمل البحر المتوسط بقٌادة
 .7تطوٌر سٌاسة تبادل البٌانات على أساس مبادئ
 INFO/RACواتفاقٌة برشلونة  MAP/لتقاسم البٌانات  ،مع المراعاة الواجبة للحقوق وسرٌة االطبلع حسب النقاط المحورٌة المطروحة
فً االجتماع الثامن عشر للنظر فً خطة عمل البحر المتوسط لؤلطراؾ المتعاقدة
 .8ضمان تنفٌذ هذا القرار من خبلل األنشطة التنفٌذٌة لخطة عمل البحر المتوسط  /اتفاقٌة برشلونة وإدماجه فً برنامج العمل االستراتٌجً
للسنتٌن المقبلتٌن
 .9ضمان تناسق السٌاسات اإلقلٌمٌة ال تفاقٌة خطة عمل البحر المتوسط  /برشلونة مع نتابج وتقدم العمل فً نهج النظام اإلٌكولوجً ،والتؤكٌد
على أهمٌة النظر فً منهجٌة مإشرات  ECAPعند تنسٌق عمل المكونات المختلؾ لخطة عمل البحر المتوسط  ،أو عند تقٌٌم كفاءة
اإلجراءات الخاضعة لخطة عمل البحر المتوسط
 .10أ خذ العمل الذي قامت به جمٌع أطراؾ خطة عمل البحر المتوسط من أجل تنفٌذ نهج النظام اإلٌكولوجً بالحسبان
 .11بتوجٌه من مكتب األطراؾ المتعاقدة  ،القٌام بالتحلٌل البلزم لتعزٌز الهٌكل اإلداري التفاقٌة خطة عمل البحر المتوسط
شإون تنفٌذ نهج النظام اإلٌكولوجً لعرضها فً االجتماع رقم  18لؤلطراؾ المتعاقدة

 /برشلونة فً

 .12مواصلة دعم األطراؾ المتعاقدة فً جهودها لتنفٌذ الخطوات التالٌة لخارطة الطرٌق وفقا للجدول الزمنً المتفق علٌه ،وتعزٌز التعاون
ستراتٌجٌة للتنفٌذ المشترك  MSFDلبلتحاد
مع الشركاء وأصحاب المصلحة وؼٌرهم من األطراؾ العالمٌة واإلقلٌمٌة فً العمل على ا
األوروبً
 .13تعببة الموارد المالٌة لدعم تطبٌق نهج النظام اإلٌكولوجً لخطة عمل البحر المتوسط  ،وهو الوسٌلة الفعالة لتحقٌق أهداؾ اتفاقٌة
برشلونة.
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المرفق األول
للتقٌٌم األولً المتكامل للبحر األبٌض المتوسط والمناطق الساحلٌة
كجزء من الخطوة رقم  3من خرٌطة الطرٌق لتطبٌق نهج النظام اإلٌكولوجً
ملخص موجه لصناع القرار
تلتزم األطراؾ المتعاقدة على اتفاقٌة برشلونة لحماٌة البحر األبٌض المتوسط باالعتراؾ بنهج النظام اإلٌكولوجً الذي ٌشٌر إلى القٌمة الهابلة
للبحار وسواحل المنطقة  ،وإلى األهمٌة القصوى لتعزٌز أسالٌب اإلدارة التً تسمح باستخدام هذه الموارد بطرٌقة مستدامة.
ً
ونتٌجة لذلك فإن المجتمعات والبلدان المتاخمة للحوض معرضة للخطر
إن البحر األبٌض المتوسط وما ٌحٌط بسواحله معرض للخطر ،
أٌضا ً .لذلك  ،فإن خطة عمل البحر األبٌض المتوسط ال تً اتفق علٌها فً برشلونة والبروتوكوالت السبع المرتبطة بها توفر أساسا ً ممتازاً
إلدارة منسقة وفعالة لموارد البحر األبٌض المتوسط ومناطقه الساحلٌة  .وقد التزمت األطراؾ المتعاقدة بالتطبٌق التدرٌجً لنهج النظام
اإلٌكولوجً إلدارة األنشطة البشرٌة  ،وتحركت قدما ً فً ط رٌق إرساء القواعد األساسٌة لصٌاؼة التدابٌر التً تتناول التهدٌدات ذات األولوٌة
وتحسٌن فهم احتٌاجات إدارة تلك المناطق.
 )1 :تؤسٌس رإٌة
تتمٌز الخطوات السبع المتفق علٌها من قبل األطراؾ المتعاقدة بالعقبلنٌة وبكونها ذات استراتٌجٌة محكمة  ،فهً تضم
مشتركة لنهج النظام اإلٌكولوجً فً جمٌع أنحاء البحر األبٌض المتوسط  )2 .وضع ثبلثة أهداؾ استراتٌجٌة لتحقٌق هذه الرإٌة  )3 .إجراء
تقٌٌم أولً لتحدٌد القضاٌا ذات األولوٌة  ،وطرق توفٌر المعلومات  ،فضبلً عن الثؽرات التً ٌتوجب سدها  )4 .اتخاذ قرار بشؤن األهداؾ
البٌبٌة )5 .تحدٌد الخ طوات العملٌة والمإشرات المرتبطة بها وتحدٌد أهداؾ أو حدود تطبٌق التعرٌؾ المتفق علٌه لتلك المإشرات  )6 .وضع
استراتٌجٌات مراقبة النتابج  )7 .وضع خطط محددة لئلجراءات اإلدارٌة مهمتها ضبط تحقٌق األهداؾ البٌبٌة واألهداؾ االستراتٌجٌة بهدؾ
نقل بلدان البحر األبٌض المتوسط على نحو فعال إلى رإٌتها المستقبلٌة فً موضوع إدارة الموارد البحرٌة والساحلٌة.
كل على حدة وفً عزلة عن اآلخر .بل ٌعترؾ أوالً
هذا النهج المتبع فً النظام اإلٌكولوجً ٌتجاوز دراسة القضاٌا واألنواع والوظابؾ البٌبٌة ٍر
ً
بالحقٌقة وهً  :تكامل األنظمة البٌبٌة واعتما دها على بعضها البعض وكونها مزٌجا ً ؼنٌا ً من العناصر التً تتفاعل معا بطرق عدٌدة  .وفً
هذه الحقٌقة أهمٌة كبرى وخاصة فٌما ٌتعلق بالبحار والمحٌطات  .وكمثال على ذلك فإن أنواع األسماك الصالحة للصٌد التجاري قد تعتمد فً
استمرارها على عوامل بٌبٌة عدٌدة ككون األسماك صؼٌرة السن أو بالؽة كما ٌإخذ بالحسبان ؼذاإها وموسم إباضتها وهجرتها .وٌوضح هذا
المثال العبلقة الوثٌقة بٌن رفاه الجنس البشري واقتصاده والمحافظة على البٌبات الطبٌعٌة  .وٌمكن وصؾ العبلقة بٌن رفاهٌة اإلنسان وصحة
البٌبة بـ "خدمات النظام اإلٌكولوجً " حٌث توفر النظم ا لبٌبٌة البحرٌة والساحلٌة مجموعة واسعة من الموارد القٌمة للمجتمعات البشرٌة  .لذا
ٌتوجب علٌنا حماٌة استمرارٌة النظم البٌبٌة للبحار والمحٌطات بهدؾ ضمان الحٌوٌة الصحٌة واالقتصادٌة للمجتمعات البشرٌة فً المناطق
المتاخمة لها  .وهذا ٌعنً التفهم الكامل لعمق التعقٌدات المتعلقة بالنظام البٌبً للبحار وعبلقتها ببعضها البعض وكذلك عبلقتها بالمٌاه العذبة
المتاخمة لها.
ولكن ،قبل أن تعتمد البلدان مجتمعة نهج النظام اإلٌكولوجً فمن الضروري تقٌٌم األوضاع والتٌارات السابدة فً سٌاساتها البٌبٌة  ،ومن هنا
ٌؤتً تقٌٌم المعلومات المتاحة عن النظم البٌبٌة الساحلٌة والبحرٌة وخدماتها فً حوض البحر األبٌض المتوسط كخطوة حاسمة (انظر الرسم
التخطٌطً أدناه) .حٌث ٌمثل التقٌٌم األولً المتكامل المنجز خبلل عامً  2010و  2011الخطوة الثالثة فً الرسم البٌانً التً تتضمن جمع
المعلومات عن الطبٌعة الشاملة للنظ م اإلٌكولوجٌة فً منطقة البحر األبٌض المتوسط بما فً ذلك الخصابص المادٌة والبٌبٌة والمإثرات
والضؽوط التً تتحكم فً حالة البٌبة البحرٌة والحالة الفعلٌة للنظم البٌبٌة الساحلٌة والبحرٌة واستجابتها المتوقعة إذا ما استمرت ا لحال على
ماهً علٌه  .وتتلخص أهداؾ التقٌٌم األولً المتكامل بتحدٌد األولوٌات فً المواضٌع التً ٌتعٌن معالجتها فً نطاق حوض البحر األبٌض
المتوسط وكٌفٌة االستفادة من المعلومات التً جمعت – من خبلل اتفاقٌة برشلونه -والدراسات التً نشرت فً توضٌح تلك األولوٌات  .هذا
باإلضافة إلى تحدٌد ثؽرات منظومة العمل من أج ل تحسٌن عملٌات البحث العلمً والمراقبة المستمرة التً تقوم بها دول البحر المتوسط
بهدؾ توفٌر األساس للمضً قدما ً فً أسلوب إدارة جدٌد قابم على النظام اإلٌكولوجً وٌتسم بالفعالٌة والكفاءة.
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ومن أجل التقٌٌم األولً المتكامل  ،وفرت ا ألطراؾ المتعاقدة معلومات عن اللحظة اآلنٌة باإلضافة إلى معلومات على المدى البعٌد للحالة
الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة لخصابص للبحر األبٌض المتوسط  .وقد اقترنت هذه المعلومات بالمعلومات التً جمعتها الهٌبات الدولٌة
بشؤن االستخدامات والضؽوط والتؤثٌرات ،ووضع ت جمٌعها فً خدمة رإٌة واحدة موضوعٌة المنحى لتطوٌر أول أربع تقٌٌمات فرعٌة شبه
التً
إقلٌمٌة  ،وبعد ذلك تقٌٌمها تقٌٌما ً شامبلً  ،وجعل التركٌز فً جمع المعلومات وتحلٌلها على الوضع القابم والتٌارات السابدة والضؽوط
سبق تحدٌدها والتً وردت فً محاور بروتوكوالت االتؾاقٌة ألهمٌتها  ،وكل ذلك بهدؾ تسخٌر هذه المعلومات لتحقٌق مزٌد من التقدم فً
اسلوب إدارة النظام اإلٌكولوجً للمناطق الساحلٌة والبحرٌة فً جمٌع أنحاء البحر األبٌض المتوسط .
وألسباب عملٌة  ،تم تحدٌد المناطق الفرعٌة األربعة من البحر األبٌض المتوسط (انظر أدناه) على النحو التالً من قبل األطراؾ المتعاقدة ،
والؽرض من هذه العملٌة  ،إكمال التقٌٌم األولً واآلنً الذي أظهر مجموعة من النظم البٌبٌة الساحلٌة والبحرٌة المرتبطة ببعضها البعض
ولكل منها نصٌب من الموارد المشتركة وأنواع الكابنات الحٌة  ،كما أنها تشترك فً أسالٌب مرا قبة ورصد البٌبة وإدارتها  .وهكذا فقد تم
ٍر
رصد مجمل الضؽوط الحقٌقٌة بفباتها التً حددتها تجارب ودراسات المإسسات العلمٌة الوطنٌة للرصد والبحوث والتحلٌبلت التً قامت بها
وكاالت البرامج متعددة األطراؾ  -من أمثال خطة عمل البحر المتوسط  -فً المناطق األربعة  .واتضح نتٌجة لذلك أن األولوٌات تختلؾ من
منطقة إلى أخرى  ،وٌعود ذلك إلى االختبلفات الجزبٌة فً الخصابص الفٌزٌابٌة والبٌولوجٌة لكل من هذه المناطق إلى جانب الدرجات
المتباٌنة للتؤثٌرات الواقعة على النظم البٌبٌة البحرٌة فً كل من المناطق  .وفً التالً وصؾ مقتضب لخصابص كل م نطقة على حدة .
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مناطق البحر األبٌض المتوسط الفرعٌة األربعة المحددة على هذا النحو ألسباب عملٌة متعلقة بالتقٌٌم األولً
عال من التصنٌع وتدمٌر للموارد الطبٌعٌة الساحلٌة بسبب التنمٌة والتؽٌٌر فً هذه
فبٌنما تتمٌز منطقة ؼرب البحر األبٌض المتوسط بمستوى ٍر
المنطقة  ،وخاصة على السواحل الشمالٌة منها حٌث السٌاحة واستهبلك الموارد الطبٌعٌة كانا من أهم اسباب التردي فً الوضع البٌبً
لى
للسواحل ومصادر المٌاه القرٌبة منها  ،هذا باإلضافة إلى التؽٌٌر الملموس فً التركٌبة البٌبٌة وتدهورها الناجم عن التلوث مما أدى إ
القضاء على البٌبات الطبٌعٌة للكابنات الحٌة واستنفاذ المصادر الطبٌعٌة بما فٌها المٌاه العذبة (ٌبلحظ اختفاء المساحات المابٌة عند مصبات
األنهار والحاجة المتزاٌدة لتقنٌات تحلٌة المٌاه  ،التً هً بدورها من أسباب التلوث ) بسبب االزدهار السٌاحً والعمرانً  .أما السواحل
الجنوبٌة للمنطقة االقلٌمٌة حٌث ٌنتشر صٌد األسماك فقد تردى الوضع البٌبً بسبب مجاري الصرؾ الصحً وؼٌرها التً تصب فً تلك
السواحل  ،فتكون جٌوب من التلوث الموضعً  ،وتؤتً الصناعات البحرٌة والنقل البحري والنشاطات الزراعٌة ومحطات تولٌد الطاقة لتزٌد
الوضع سوءاً وتقضً على التنوع الطبٌعً البٌولوجً  ،كما تعوق مجموعة الظروؾ هذه تطبٌق قواعد النظام اإلٌكولوجً المتفق علٌها .
وتتعرض منطقة وسط البحر المتوسط والبحر االٌونً لضؽوطٍر مماثلة مع أن التؤثٌرات المهمة هنا مختلفة نوعا ً ما عما ٌحصل فً منطقة
ؼرب البحر األبٌض المتوسط وٌعود ذلك جزبً اً إلى الخصابص الفٌزٌابٌة المختلفة لهذه المنطقة  ،فهً بعٌدة عن التبادل المباشر مع مٌاه
المحٌط األطلسً وعلى نقٌض المنطقة الؽربٌة من البحر المتوسط ذات المساحة الكبٌرة المفتوحة فإن جٌولوجٌة السواحل فً المنطقة
الوسطى أكثر تعقٌداً وتتمٌز بوجود عدد من المضابق تم ر عبرها تٌارات كبٌرة للمٌاه تحمل معها العدٌد من أنواع الكابنات الحٌة  .كما أن
سواحلها لٌست بمستوى تطور سواحل المنطقة الؽربٌة باستثناء بعض المناطق التً تحمل مظاهر حضارٌة  .وٌعتبر الصٌد من أهم العوامل
المإثرة سلبٌا ً فً البٌبة بسبب االستؽبلل المفرط للثروة الس مكٌة أو ماٌتم صٌده بالخطؤ أو بؤسالٌب عنٌفة كالدٌنامٌت وعملٌات مسح القاع
بشكل خاص فً المنطقة بٌن سواحل القارة األفرٌقٌة والساحل الجنوبً لجزٌرة
وتدمٌر الشعب المرجانٌة العمٌقة  ،وتتركز ضؽوط المبلحة
ٍر
صقلٌة حٌث ٌتسبب اإلفراط فً إثراء المؽذٌات من مٌاه الصرؾ الصح ي وؼٌرها من النفاٌات العضوٌة فً وضع الجزء الجنوبً الشرقً
من هذه المنطقة اإلقلٌمٌة فً خطر نقص األوكسجٌن .
أما البحر األدرٌاتٌكً فهو بحر شبه مؽلق داخل بحر شبه مؽلق  .وبالنظر إلى التبادل المحدود لمٌاهه فإن تؤثٌر النفاٌات الزراعٌة والتوسع
العمرانً على طول حدو ده الؽربٌة باإلضافة إلى ضحالته النسبٌة هً أسباب أساسٌة لخطر التشبع الؽذابً  .وعلى الرؼم من السٌطرة الى
ح ٍرد كبٌر على نقاط مصادر التلوث وحصر المواد السامة فً أمكنة معدودة فً المناطق الصناعٌة المحلٌة فإن مخلفات الصرؾ الصحً ؼٌر
بشكل كاؾٍر تظل مصدراً يسبب اختبلل موازٌن توزع الؽذاء فً هذا البحر الضٌق قتتكاثر الطحالب البحرٌة والمخاطٌات مما ٌإدي
المعالجة
ٍر
إلى نقص فً اكسجة المٌاه  .وتؤتً التؽٌرات المناخٌة لتسبب تفاقم فً اآلثار المترتبة عن هذه العوامل ومنها تؤثٌر األنواع المهٌمنة من
ً
وخاصة فً المناطق
الكابنات الحٌة على هذا التوازن  .كم ا ٌعتبر اإلفراط فً استؽبلل الثروة السمكٌة عن طرٌق الصٌد أحد العوامل المسٌبة
المركزٌة من شمال البحر االدرٌاتٌكً  .ومن المدهش أنه بالرؼم من كل ذلك تعتبر بٌبة البحر االدرٌاتٌكً شدٌدة التنوع وعالٌة االنتاجٌة
بٌولوجٌا ً وتحتوي على مجموعة متنوعة من النظم اإلٌكولوجٌة وتوفر خدمات قٌمة للنظام اإلٌكولوجً  .كما أن للسٌاحة األهمٌة ذاتها التً
ٌشؽلها صٌد األسماك  .ومن الجدٌر بالمبلحظة أن دول منطقة البحر االدرٌاتٌكً تتمٌز بالتنسٌق فٌما بٌنها فً شإون البحوث البٌبٌة مما ٌمهد
الطرٌق لتسهٌل أسالٌب إدارة النظام اإلٌكولوجً.
ومن بٌن المناطق األربعة  ،لدٌنا أقل كمٌة من المعلومات بشؤن منطقة شرق البحر األبٌض المتوسط  ،ولكنها تعتبر من أكثر مناطق المتوسط
تنوعا ً من الناحٌة البٌولوجٌة إذ تعمها األرخبٌبلت فً الشمال بٌنما تؽطٌها رواسب طمً دلتا وادي النٌل جنوبا ً وتتمٌز ب االختبلفات الشدٌدة
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فً طبٌعة شواطبها وفً تضارٌس قعر البحر لمناطقها العدٌدة وتنوع أسالٌب استعماالت هذه الشواطا  .وبٌنما تتعرض هذه المنطقة لمجمل
العوامل المإثرة فً البٌبة المذكورة فً المناطق الثبلث األخرى وٌتصدرها عاملٌن اثنٌن  :سٌطرة أنواع الكابنات الحٌة الد خٌلة على البٌبة
إلى جانب التؽٌرات المناخٌة مما ٌإدي إلى نقص أوكسٌجٌن المٌاه وتردي نوعٌة المٌاه بسبب الصرؾ الصحً ومعامل تحلٌة المٌاه والنفاٌات
السابلة للمدن  .ورؼم االتجاه السابد فً تردي نوعٌة المٌاه وهٌمنة بعض األنواع على ؼٌرها وتحول المنطقة تدرٌجٌا ً إلى ا لطقس االستوابً
نتٌجة للتؽٌرات المناخٌة فإن المنطقة لم تخسر تماما ً قٌمتها  .فبل تزال شواطبها الشمالٌة من أكثر الشواطا جذبا ً للسٌاح وما تزال المجتمعات
الساحلٌة تعٌش على الموارد البحرٌة.
وإلى درجة ما فإن هذا الوصؾ المختصر للمناطق األربعة ٌوفر معلومات مفٌدة لل تقٌٌم األولً وٌسلط الضوء على المستوٌات المختلفة من
التهدٌدات المختلفة التً تتربص بكل منطقة على حدة  ،وٌرشد بالتالً عن كٌفٌة اختبلؾ االستجابة لهذه التهدٌدات حسب المناطق  .ورؼم أن
تقسٌم البحر األبٌض المتوسط إلى أربعة مناطق قد سهل عملٌة التقٌٌم األولً إال أنه ٌإكد على وحدة البحر األبٌض المتوسط فً انتاج سٌاسة
متكاملة فً تنفٌذ إجراءات النظام البٌبً لٌتم تطبٌقها على مجمل البحر األبٌض المتوسط.
تسٌر المنطقة اآلن على المسار الصحٌح فً تطبٌق االستراتٌجٌات المقترحة عبر البحر األبٌض المتوسط على ثبلثة مستوٌات مختلفة )1 :
على مستوى الحوض  ،حٌث تتوحد األهداؾ البٌبٌة والعملٌة وحٌث تضع المإشرات المرصودة الجمٌع فً الصورة مما ٌسمح للدول بتقٌٌم
كل ما هً بحاجة لمعرفته فً المستقبل )2 .على المستوى الوطنً حٌث سٌتم إرشاد البلدان من خبلل عملٌة موحدة لتحدٌد األولوٌات وتطوٌر
اإلجراءات اإلدارٌة فً البلد  )3 .على المستوى االقلٌمً حٌث تتوفر أدوات إدارة المناطق المحمٌة ومناطق صٌد األسماك والتعاون بشؤن
دراسة وحماٌة المٌاه الدولٌة التً هً خارجة عن والٌة الدول المحٌطة وتطبٌق االتفاقات الثنابٌة للتقلٌل من التلوث فً هذه المٌاه .
عند إلقاء نظرة عامة على المناطق الفرعٌة األربعة  ،مع استعراض لما كتب فً وصؾ البٌبة المتوسطٌة عموما ً  ،نكتشؾ أن القواسم
المشتركة بٌن المناطق الفرعٌة قد تكون أكثر عدداً من االختبلفات ومن أهمها هو اإلجماع على أن الموارد الطبٌعٌة الساحلٌة والبحرٌة تقدم
خدمات قٌمة للؽاٌة للنظ ام اإلٌكولوجً تعود بالفابدة على جمٌع سكان منطقة البحر األبٌض المتوسط  ،وهذه الفوابد تتمثل فً تؤمٌن مٌاه صٌد
األسماك والشواطا للسٌاح وهما ما ٌسهل التحقق من تبعاته االقتصادٌة  ،إلى جانب استٌعاب النفاٌات واستعمال المٌاه فً النقل البحري
ووظٌفة هذه المناطق فً حماٌة الٌابسة من العواصؾ والحفاظ على التوازنات البٌبٌة التً تجعل الحٌاة ممكنة على كوكبنا.
لبعض من الخدمات التً تقدمها البٌبة وضع تقرٌر عن الخطة الزرقاء لمركز النشاط
فً محاولة إلعداد تحلٌل مبدبً للقٌمة االقتصادٌة
ٍر
اإلقلٌمً للبٌبة التابع لؤلمم المتحدة لٌستخ دم كخرٌطة أولٌة للنظام اإلٌكولوجً للخدمات البحرٌة فً البحر المتوسط  .وتخلص الدراسة إلى أنه
 26ملٌار ٌورو سنوٌا ً ٌ ،ترك ز ثلثاها فً
فً جمٌع أنحاء منطقة البحر األبٌض المتوسط قد تتجاوز قٌمة الفوابد التً ٌقدمها النظام البٌبً
واستٌعاب النفاٌات وتثبٌت
عابدات النشاطات السٌاحٌة بسبب المناظ ر الطبٌعٌة المحٌطة وٌؽطً الثلث الباقً الموارد الؽذابٌة البحرٌة
السواحل ومنع تآكل التربة وامتصاص الكربون وكلها تساهم فً المبالػ النهابٌة بنسب عالٌة  .وفً حٌن أن النتابج التً توصل إلٌها البحث
هً قٌد الدراسة ٌ ،تبٌن للمراقب األهمٌة ال نسبٌة ألنواع معٌنة من الموارد الطبٌعٌة فً دعم رفاهٌة اإلنسان فً جمٌع أنحاء حوض البحر
األبٌض المتوسط  .وعندما تناقش الدول كٌفٌة المضً معا فً نهج مشترك قابم على إدارة اٌكولوجٌة واعٌة للنظم البحرٌة ٌتم التركٌز على
األولوٌات المتمثلة فً المناطق التً توفر الجزء األكبر من الخدمات االقتصادٌة والبٌبٌة والثقافٌة  .على الرؼم من التزاٌد فً المعلومات
الناتجة عن تسلٌط الضوء على دراسات تقٌٌم البٌبات الساحلٌة والبحرٌة للمتوسط نبلحظ أن التدهور ٌستمر بسبب االستخدام المباشر
للمصادر الطبٌعٌة وتبعات ذلك على النظم البٌبٌة وهذه العوامل مشتركة بٌن المناطق األربعة وتتمثل فً النقاط التالٌة :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

التنمٌة الساحلٌة والتوسع العمرانً واالزدهار السٌاحً كلها تإدي إلى تدمٌر البٌبات الطبٌعٌة وتدهور الموارد وتسبب تآكل
الشواطا وزعزعة االستقرار.
ً
المؽاالة فً صٌد األسماك وصٌد – األنواع المحظورة -بالخطأ مما ٌإثر سلبٌا على هٌكلة مجموعات األسماك والنظام البٌبً وٌحد
من خدمات النظام اإلٌكولوجً.
استعمال أسالٌب الصٌد المدمرة كقشط قعر البحر مما ٌإدي إلى اضطراب فً توازن بنٌة القاع.
إصابة الرواسب والكابنات الحٌة بالتلوث الناتج عن الصناعات والنشاطات المتعلقة بال تمدن باإلضافة إلى االنبعاثات الكٌماوٌة
الخطرة فً الؽبلؾ الجوي.
اإلفراط فً كمٌات المواد الؽذابٌة المتواجدة فً المٌاه مما ٌإدي إلى خطر التشبع الؽذابً ونقص أوكسٌجٌن الماء وٌإثر على
التوازن البٌبً للمٌاه فتنخفض جودة الماء وٌزداد نمو الطحالب.
التلوث واالضطرابا ت الناجمة عن الصناعات البحرٌة بما فً ذلك النقل البحري والطاقة وتربٌة األحٌاء المابٌة ومعامل تحلٌة المٌاه
(فً حالتً النشاطات الٌومٌة أو فً حاالت الكوارث الطبٌعٌة).
تسهل التؽٌرات المناخٌة سٌطرة األنواع الدخٌلة المهٌمنة من األحٌاء على ؼٌرها من األنواع.
تدهور حالة المناطق البرزخٌة كالمستنقعات المابٌة وهً التً عاد ًة ما تكون أكثر نفعا ً فً احتضان بٌوض االسماك المقدرة مستقببلً
للصٌد  ،كما تشكل أماكن تجمع لؤلحٌاء المابٌة.
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لمناطق المعرضة للخطر واإلمكانٌة
باإلضافة إلى ذلك ٌ ،قدم التقٌٌم األولً بعض المعلومات المهمة بٌبٌا ً عن التنوع البٌولوجً أو عن ا
ً
المحتملة لفقدان التنوع البٌولوجً (وهً استنتاجات أولٌة فً الدراسة المذكورة لم ٌتم حصرها كمٌا بعد ) وكلها تبرز كمسؤلة ذات أولوٌة فً
كل أنحاء حوض المتوسط  .و بسبب نقص محتمل فً المعلومات المتاحة من كل أرجاء حوض البحر األبٌض المتو سط فقد تكون هناك
عوامل أخرى على نطاق الحوض فً هذا التقٌٌم  -لم ٌسلط علٌها الضوء -قد أدت إلى تؽٌٌر فً النظم البٌبٌة وأثرت بالتالً على خدمات
النظم االٌكولوجٌة  .وهذا ٌشمل ماٌفعله البشر من تؽٌٌر فً أنظمة جرٌان المٌاه فً الطبٌعة وبالتالً تؽٌٌر مسٌرة الرواسب اآل تٌة من منابع
المٌاه (عند بناء السدود على مجاري األنهار أو تحوٌل وجهة سٌر النهر وؼٌرها من األمور ) أو عند توسع أعمال البناء على السواحل وفً
كلتا الحالتٌن ٌتسبب اإلنسان فً تؽٌٌر السواحل وٌإثر على بٌبتها وقد ٌإثر على مستوى سطح البحر بسبب تآكل الشواطا .
ومنذ وضع تقرٌر األمم المتحدة للبٌبة عام  2006وتقرٌر الوكالة األوروبٌة للبٌبة بشؤن القضاٌا ذات األولوٌة فً بٌبة البحر األبٌض المتوسط
هناك تحسنا ً ملحوظا ً فً نوعٌة المٌاه فً العدٌد من األماكن وذلك بفضل الجهود االستراتٌجٌة للحد من كب الملوثات فتراجعت نسب كمٌات
المواد الخطرة مثل الـ د .د.ت والمعادن الثقٌلة فً معظم المناطق  .وهناك تحدٌات جدٌدة ٌومٌا ً ٌتوجب متابعتها مثل معامل تحلٌة المٌاه وتؤثٌر
التخلص من المحلول الملحً المركز فً البحر أو االستخدامات المتزاٌدة من مساحة المحٌطات والمناطق الساحلٌة لتربٌة األحٌاء المابٌة بما
فً ذلك عملٌات تربٌة أسماك التونة وما ٌترتب علٌها من األخطار المتزاٌدة للتلوث والتشبع الؽذابً وهٌمنة بعض األنواع وانتقال األمر اض
وزٌادة الصراعات حول االستطراق إلى بعض أرجاء البحر أو االستخدامات المختلفة للمساحات حول المتوسط  .وتشكل األنواع المهٌمنة –
الؽازي -عند تفاقم نموها قلقا ً كبٌراً لتؤثٌرها على البٌبة واالقتصاد وقد ٌستدعً األمر محاوالت أكثر جدٌة لمنع ؼزوات األنواع المهٌمنة
ة
الجدٌدة والسٌطرة علٌها وعلى اآلثار التً تسببها هذه األنواع قدر اإلمكان .
وٌجب التذكٌر بؤن اتفاقات االستثمار الدولٌة لٌست مكانا ً لتجمٌع كافة المعلومات العلمٌة حول البحر األبٌض المتوسط واستخداماتها  ،وكان
الحرص على تحقٌق التوازن فً التقٌٌم على الرؼم من التباٌن الكبٌر المتواجد فً المعلومات .عبلو ًة على ذلك فقد جمعت تلك المعلومات
ألهداؾ أخرى (كمثال على ذلك  ،لتقٌٌم وفاء الدول بالتزاماتها ببنود االتفاقٌة ) ولم تنشؤ بقصد بناء برنامج منهجً متكامل للمراقبة والرصد
وتحدٌد اسلوب اإلدارة المناسب للتطبٌق فً المستقبل  .ومن هنا تاتً أهمٌة التقٌٌم األولً  ،فهو لٌس إلعطاء ملخص عن الوضع على أرض
الواقع وحسب بل لتسلٌط الضوء على الثؽرات فً البٌانات والمعلوما ت  .وهكذا ٌلعب التقٌٌم األولً دور الدلٌل لتنسٌق جهود المناطق فً
الرصد والمراقبة من أجل نظام اٌكولوجً مستقبلً موحد .
تتلخص إحدى ثؽرات المعلومات فً المقدرة على حصر الضؽوط والحاالت الموثقة على أرض الواقع من خبلل منهج موحد ٌهدؾ إلى
صٌاؼة حلول شاملة  .فالمعلوم ات قلٌلة فً بعض البلدان باستثناء ملوثات الموقع المحلً والمواد العضوٌة المؽذٌة بٌنما حصلنا على
معلومات واسعة فً ؼٌرها من البلدان  .وقد بدأت بعض البلدان فً تقٌٌم آثار تؽٌر المناخ وأقامت البحوث المكرسة للقضاٌا المستجدة مثل
التلوث الناتج عن الضوضاء وتقٌٌم تؤثًرات تراكم العوامل الملوثة أما ؼٌرها من البلدان ذات الموارد البشرٌة والمالٌة المحدودة على مستوى
الدولة فهً تركز على التزاماتها بالبروتوكوالت المتعددة التفاقٌة برشلونة.
ومن المتوقع أن ٌقوم برنامج الرصد والمراقبة المبنً على أسس بٌبٌة عملٌة وعقبلنٌة بمساعدة ا لجمٌع على تخطً العوابق أمام استٌعاب
الضؽوط والتؤثٌرات وطرق االستجابة لها فً كل المجاالت المتعلقة بنشاطات البشر وتؤثٌرها على البٌبة  .والفجوة األخرى التً ٌشٌر إلٌها
ٌة على بٌبات المٌاه الضحلة
التقٌٌم األولً فً حصاد المعلومات هو ؼٌاب الموضوعٌة فً تفسٌر مشاكل البٌبة وآثار النشاطات البشر
والقٌعان الصخرٌة ومناطق المد والجزر على وجه الخصوص فضبلً عن مناطق األعشاب البحرٌة  .فبٌنما تتوفر بعض التقارٌر التً تصؾ
اقع الحال لم
التنوع البٌبً وخدمات النظام اإلٌكولوجً التً تتدفق من المصادر الطبٌعٌة نبلحظ أن المعلومات المنهجٌة عن الضؽوط وو
تجمع كما ٌجب  .باستثناء بعض المناطق البرزخٌة والبحرٌة الواقعة داخل المحمٌات الطبٌعٌة فً مواقع ناتورا  2000داخل بلدان االتحاد
األوروبً ومثٌبلتها  .وقد ٌتؽلب تبنً نظام مراقبة ٌعتمد مإشرات ربٌسٌة على هذه التناقضات .
تمشٌا ً مع نهج النظام اإلٌكولو جً ،بذلت جمٌع المحاوالت بهدؾ التركٌز على خدمات النظام البٌبً فً المناطق الساحلٌة والبحرٌة ذات القٌمة
فً بلدان البحر األبٌض المتوسط  .ولكن بما أن دراسة خدمات النظام البٌبً ال تزال فً بداٌاتها فً كل أنحاء العالم  ،فإن المنفعة منها تؤتً
فً اإلشارة إلى وجود ثػ رات فً جمع المعلومات حول قٌمة وكٌفٌة اعتماد المجتمعات والدول على هذه النظم البٌبٌة  .وإذا ما استطعنا ملا
الثؽرات المذكورة فسنتمكن عندب ٍرذ من توجٌة بلدان البحر األبٌض المتوسط نحو استجابة فعالة ومنسقة لمواجهة تزاٌد الضؽوط التً تمارس
على سواحل البحر األبٌض الم توسط والنظم البٌبٌة البحرٌة بكفاءة  .كما ٌمكن استخدام االستنتاجات الناتجة عن هذا التقٌٌم األولً لرفع
مستوى الوعً العام حول قٌمة النظم البٌبٌة المتوسطٌة وخدماتها مما ٌنعكس على تحسٌن أسلوب اإلدارة المستقبلٌة.
لقد ساعدت عملٌة التقٌٌم األولً المتكامل على تسلًط الضوء على القواسم المشتركة واقتربت من تحدٌد األولوٌات التً ستشكل محاور العمل
فً اتخاذ الخطوات المستقبلٌة فً نهج النظام البٌبً  .كما كانت مفٌدة فً تسلٌط الضوء على الثؽرات المتواجدة فً المعلومات التً جمعت
خبلل الدراسة والتً ستكون األساس الذي ستبنى علٌه الخ طوات التالٌة فً التقٌٌم  .وتتضمن تحدٌد األهداؾ البٌبٌة التً تعكس القضاٌا
المشتركة السلوب إدارة الشإون المتعلقة بالبحر على الصعٌد اإلقلٌمً وتحدٌد األهداؾ العملٌة والمإشرات واألهداؾ التً سوؾ تساعد فً
توجٌه عملٌة الرصد والمراقبة فً المستقبل وتوجٌه عملٌة صنع ا لقرار ووضع الخطط اإلدارٌة على المستوى االقلٌمً والوطنً والمحلً
لكونها مستندة إلى معلومات موثقة ناتجة عن النظام المستقبلً المتكامل للمراقبة .
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الملحق رقم 2
األهداؾ البٌبٌة المقترحة
 - 1التنوع البٌبً
األهداؾ العملٌة

األهداؾ البٌبٌة

ٌ 1-1حتفظ بواقع انتشار أنواع األحٌاء
ٌ 2-1حتفظ بتعداد أفراد األنواع
المختارة

الحفاظ على التنوع البٌولوجً وتعزٌزه .جودة
واستمرارٌة البٌبات الساحلٌة 7والبحرٌة .8توزٌع ووفرة
األنواع الساحلٌة والبحرٌة 10بالتماشً مع الحالة المابٌة
والفٌزٌابٌة والجؽرافٌة والمناخٌة السابدة

ٌ 3-1حتفظ بحالة األنواع المختارة

9

ٌ 4-1حافظ على بقاء البٌبات الساحلٌة
والمابٌة

المإشرات
 1-1-1نطاق االنتشار
 2-1-1مناطق أنواع األحٌاء البلطبة
والقاعٌة
 1-2-1تزاٌد عدد أفراد النوع
 2-2-1كثافة تمركز أفراد النوع
 1-3-1الخصابص الدٌموؼرافٌة
السكانٌة (مثل حجم الجسم وبنٌة أعمار
النوع ونسبة الجنس –ذكر -انثى-
ومعدالت الخصوبة ومعدالت األعمار
والوفٌات)
 1-4-1احتماالت توزع مجموعات
األفراد فً مناطق المحمٌات من
البٌبات الساحلٌة والبحرٌة المدرجة فً
البروتوكول
 2-4-1أنماط انتشار بعض البٌبات
الساحلٌة والبحرٌة المدرجة فً
البروتوكول المذكور
 3-4-1ظروؾ أنواع االحٌاء التً
تسكن فً بٌبة ما

ٗٝ -1ؼ٘ ٢ثبُغبؽِ٤خ ٘ٛب ًَ أُ٘بهن أُيؽٞكخ ٝأُـٔٞسح ثبُٔ٤بًٔ ٙب رْ رؼش٣لٜب ك ٢ثشٝر ًٍٞٞأُؾٔ٤بد اُخبفخ ُِز٘ٞع اُجُٞٞ٤عٝ ٢رؼش٣ق أُ٘بهن اُغبؽِ٤خ ًٔب ٝسد ك٢
7
اُج٘ذ اُضبٗٝ ٢رؼش٣ق االٓزذاد اُغـشاك ٢ك ٢اُج٘ذ اُضبُش ٖٓ ثشٝر ًٍٞٞاإلداسح أُزٌبِٓخ ُِٔ٘بهن اُغبؽِ٤خ.
 -2ثؾؤٕ ث٤ئبد هبع اُجؾش ٞ٣ ،عذ ك ٢اُٞهذ اُشآ ٖٛب ٌ٣ل ٖٓ ٢أُؼِٓٞبد ُزؾذ٣ذ عِْ األ٣ُٞٝبد ٖٓ ث ٖ٤رِي أُزًٞسح ك ٢اُوبئٔخ سهْ  ٖٓ 27ث٤ئبد هبع اُجؾش ٍثشٗبٓظ
األْٓ أُزؾذح ُِج٤ئخ  /خطخ ػَٔ اُجؾش أُزٞعو ثبإلمبكخ إُ ٠أُ٘بهن اُٞاهؼخ خبسط ؽذٝد اُٞال٣خ اُٞه٘٤خ راد األ٣ُٞٝخ ػوت هشاساد ارلبه٤خ اُزٖٝع اُجُٞٞ٤ع ٢سهْ
 VIII/21 ٝ VIII/24اُلوشح سهْ ٝ 1رؾَٔ أُ٤ب ٙاُنؾِخ ثبُزذسط ٗؾ ٞأُ٤ب ٙاُؼٔ٤وخ٘ٓ .بهن رؼب٣ؼ اُطؾبُت أُبئ٤خ ٝاُزٌٗٞبد اُقخش٣خ اُخبفخ ٝاُؾٞاهئ ٝاألسفلخ
اُجؾش٣خ اُطج٤ؼ٤خ أُج٘٤خ ٖٓ رشاًْ ٓغزؾبصبد أُؾبس ٝاُز ٢رؾغغ ػِ ٞٔٗ ٠اُطؾبُت أُؾجخ ُِنٞء ٓٝ ،شٝط األػؾبة اُجؾش٣خ ٝاٌُٜٞف ؽج ٚأُظِٔخ اُز ٢رؾز ١ٞػِ٠
أٗٞاع ٓزؼذدح ٖٓ األؽ٤بء ٝرغبػذ ػِ ٠رٌبصش أُشعبٕ ٝاُ٘ظْ اُزؼب٣ؾ٤خ ث ٖ٤اُغشف ٝاُو٤ؼبٕ ٝاُؾؼبة أُشعبٗ٤خ ك ٢أػٔبم اُجؾبس ٝأؽ٤بء اُز٤بساد اُجبسدح ٝه ٖ٤هؼش اُجؾش
8
ٝاألؽ٤بء اُز ٢رز٘وَ فؼٞداً ٓغ اُذٝآبد ػجش ااُج٤ئبد اُجؾش٣خ أُخزِلخ ُِؾبهئ ًِٜٝ ،ب رؾزبط إُ ٠رشً٤ض ٝاٛزٔبّ خبؿ.
 -3أُوقٞد ثبُٔ٘بهن اُغبؽِ٤خ ٘ٛب ًَ أُ٘بهن أٌُؾٞكخ ٝأُـٔٞسح ثبُٔ٤بًٔ ٙب رْ رؼش٣لٜب ك ٢ثشٝر ًٍٞٞأُؾٔ٤بد اُخبفخ ُِز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع٢

ٝرؼش٣ق أُ٘بهن اُغبؽِ٤خ ًٔب ٝسد ك ٢اُج٘ذ اُضبٗ ٝ ٢رؼش٣ق االٓزذاد اُغـشاك ٢ك ٢اُج٘ذ اُضبُش ٖٓ ثشٝر ًٍٞٞاإلداسح أُزٌبِٓخ ُِٔ٘بهن
اُغبؽِ٤خ.
9

 -4ػِ ٠أعبط أُشكن اُضبٗٝ ٢اُضبُش ٖٓ ثشٝر ًٍٞٞاُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٖٓ SPA ٢ارلبه٤خ ثشؽِٗٞخ

10
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 - 2األنواع الدخٌلة
األهداؾ العملٌة

األهداؾ البٌبٌة

 1-2الحد من إدخال األنواع المهًمنة
ؼٌر األصلٌة – الدخٌلة
أال تكون األنواع ؼٌر المحلٌة والدخٌلة 11من األنواع
التً سببتها األنشطة البشرٌة على مستوٌات عالٌة بحٌث
تؽٌر سلبا ً فً النظام البٌبً
12

ٌ 2-2كون لؤلنواع الدخٌلة  ،ؼٌر
األصلٌة تؤثٌراً محدوداً على النظم
البٌبٌة المحلٌة

المإشرات
 1-1-2التوزع فً المكان وأصل
وحالة أفراد األنواع الدخٌلة (مستقر أم
عابر سبٌل)
 2-1-2عند وفرة عدد األنواع الدخٌلة
ماهً تصرفاتها؟ وال سٌما فً
المناطق المعرضة للخطر
 1-2-2تؤثٌر األنواع الدخٌلة المهٌمنة
فً النظام البٌبً
 2-2-2نسبة أفراد األنواع المحلٌة إلى
األنواع الدخٌلة الؽازٌة فً المناطق
التً خضعت للدراسة

 - 3الصٌد التجاري لألسماك والمحار
األهداؾ البٌبٌة

األهداؾ العملٌة

المإشرات
 1-1-3تقوم وحدة العملٌات بالصٌد
 2-1-3تبذل مجموع الجهود من قبل وحدة
العملٌات
 3-1-3تقوم وحدة العملٌات بالجهود لكل وحدة
صٌد
 4-1-3نسبة كمٌة صٌد نوع معٌن إلى تعداده
 5-1-3الوفٌات التً ٌسببها الصٌد
 1-2-3تحدٌد ه امش األعمار (حٌثما كان ذلك
ممكنا ً)
 2-2-3وضع البٌوض لمجموعة األحٌاء
13

ٌكون أفراد المجموعات المختارة من األنواع السمكٌة
المستؽلة تجارٌا والمحار 14ضمن حدود آمنة من الناحٌة
البٌولوجٌة ٌ ،نم عن ذلك سنها وحسن توزع أحجام أفرادها
مما ٌدل على حالة صحٌة عامة للمجموعة

ٌ 1-3كون مستوى
استؽبلل المصاٌد التجارٌة
ضمن حدود آمنة بٌولوجٌا ً
ٌ 2-3كون الحفاظ على
القدرة اإلنجابٌة للمجموعة
مضمونا ً

ٓ - 5قطِؼ ؿ٤ش األفِ٤خ ٣ؾ٤ش إُ ٠أٗٞاع األؽ٤بء اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ رؼ٤ؼ ٝرزٌبصش  ،خبسط ٗطبم ث٤ئزٜب أُزؼبسف ػِ ٚ٤اٝ .روغْ ٛز ٙاألٗٞاع اُذخِ٤خ إُٓ ٠غزوشح ٓٝز٘وِخ
ٝرٞفق ثؤٜٗب ؿبص٣خ ٝمبسح أ ٝؿبص٣خ ٓ٘ٔ٤ٜخ ٛٝزا ثؾغت ٗؾشح اُزِٞس اُجؾش ١سهْ ُ( 49ؼبّ  688–694 )2004ألٝؽ٤ج – ٢٘٤أٓجشٝؽ
11
doi:10.1016/j.marpolbul.2004.08.011
ٝؿبَُ٤
ٝ -6عٞف رؾذد ٛز ٙاُوبئٔخ ٖٓ األٗٞاع اُـبص٣خ (اُز ٢عزغزخذّ ًٔؤؽش ) ٝاُز ٢أدخِذ ػِ ٠اُج٤ئخ ٖٓ خالٍ األٗؾطخ اُجؾش٣خ اعز٘بداً إُٓ ٠ؼِٓٞبد ٖٓ  CIESMأهِظ
األٗٞاع اُـش٣جخ ك ٢اُجؾش األث٤ل أُزٞعو ٓٝؾشٝع ( DAISIEاُجٞاثخ األٝسٝث٤خ ُألٗٞاع اُـش٣جخ اُـبص٣خ )  ٢ٛٝهبػذح ث٤بٗبد رزبثغ دهٞساد األٗٞاع اُجش٣خ ٝاُجؾش٣خ
اُـش٣جخ ك ٢أٝسٝثب 12
ٝ -7ؽذح اُؼِٔ٤بد ٓ " ٢ٛغٔٞػخ ٖٓ علٖ اُق٤ذ اُز ٢رؼَٔ كٗ ٢لظ اُ٘ٞع ٖٓ ػِٔ٤خ اُق٤ذ داخَ ٗلظ أُ٘طوخ اُغـشاك٤خ االهِ٤ٔ٤خ ٝرغزٜذاف عٔ٤ؼٜب ٗلظ اُ٘ٞع أٗ ٝلظ
13
ٓغٔٞػخ األٗٞاع ٝر٘زٔ ٢إُٗ ٠لظ اُوطبع االهزقبد" ١
ً
٣ -8غت إٔ  ٌٕٞ٣اخز٤بس ٗٞع األؽ٤بء اُز ١ع٤غزؼَٔ ًٔؤؽش ك ٢عٔغ أُؼِٓٞبد ػٖ اُٜذف اُج٤ئ ٢س مّ ٓ 3غزٔذا ٖٓ ٓقبئذ األعٔبى اُز ٢رغزٜذف األٗٞاع أُذسعخ ك٢
أُِؾن اُضبُش ٖٓ اُجشٝر ًٍٞٞثؾؤٕ أُ٘بهن أُزٔزؼخ ثؾٔب٣خ خبفخ ٝراد اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢ك ٢اُجؾش األث٤ل أُزٞعو (األٕٝاع اُز ٌٕٞ٣ ٢ف٤ذٛب هبٗ٤ٗٞب ً) ثبإلمبكخ إُ٠
األٗٞاع ك ٢األٗٞاع راد األ٣ُٞٝخ ك ٢هبئٔخ ٘٣ٝ .)http://www.gfcm.org/gfcm/topic/166221/en( GFCMجـ ٢اخز٤بس أُؤؽشاد اُز ٢رؾَٔ عٔ٤غ ٓغز٣ٞبد
األٗظٔخ اُـزائ٤خٝ ،إرا ًبٕ رُي ٌٓٔ٘ب ً ،اُغٔبػبد اُٞظ٤ل٤خ ٝ ،رُي ثبعزخذاّ األٕٝاع أُذسعخ ك ٢أُِؾن اُضبُش أ ٝإرا اهذم ٠األٓش ،األٗٞاع اُز٣ ٢ؾِٜٔب ر٘ظ )EC( ْ٤سهْ
أُ٤ذاٗ ٢دػٔب ً ُِٔؾٞسح اُؼِٔ٤خ
ح
 2008/199ك 25 ٢كجشا٣ش  2008ثؾؤٕ إٗؾبء إهبس ػَٔ ُغٔغ ٝإداسح اُج٤بٗبد ٝاعزخذآٜب ك ٢هطبع ٓقب٣ذ األعٔبى ُزٌ ٕٞااُذساعخ
ثؾؤٕ اُغ٤بعخ أُزلن ػِ ٚ٤ا إلداسح ٓقبئذ األعٔبى 14
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 - 4الشبكات الؽذابٌة البحرٌة
األهداؾ البٌبٌة

أن تكون التعدٌبلت الحاصلة على مكونات الشبكات
الؽذابٌة البحرٌة  ،تلك الناجمة عن استؽبلل الموارد
الطبٌعٌة أو التؽٌرات البٌبٌة على المدى الطوٌل التً
أدخلها اإلنسان  ،بدون آثار سلبٌة على دٌنامٌكٌة الشبكة
الؽذابٌة وصبلحٌتها

األهداؾ العملٌة
 1-4تتم المحافظة على
دٌنامٌكٌة النظام البٌبً على
جمٌع المستوٌات الؽذابٌة
لٌكون قادراً على ضمان
وفرة األنواع واإلبقاء على
قدرتها اإلنجابٌة الكام لة
على المدى البعٌد

المإشرات
 1-1-4تقدٌرات اإلنتاج لكل وحدة من الكتل
الحٌوٌة للمجموعات الؽذابٌة الربٌسٌة المحددة
واألنواع  ،الستخدامها فً نماذج التنبإات التً
تستخدم لقٌاس الطاقة فً الشبكات الؽذابٌة

 1-2-4نسبة األحًاء المفترسة فً قمة الهرم
 2-4تتم المحافظة على
وتؤثٌرها فً الشبكات الؽذابٌة
النسب الطبٌعٌة لتعداد
 2-2-4المنحى الذي ٌؤخذه التؽٌر فً النسب أو
أنواع األحٌاء المختارة على
فً الكمٌات
جمٌع المستوٌات الؽذابٌة
 3-2-4المنحى الذي ٌؤخذه التؽٌر فً النسب أو
لشبكة الؽذاء
فً الكمٌات لؤلنواع ذات معدالت التكاثر العالٌة

 - 5التشبع الؽذابً للمٌاه
األهداؾ البٌبٌة

ٌتم إٌقاؾ عملٌة التشبع الؽذابً الذي تسببه النشاطات
البشرٌة  ،وبالتالً ٌتم تجنب الخسابر فً التنوع
البٌولوجً وتدهور النظام اإلٌكولوجً وتكاثر الطحالب
الضارة ونقص األوكسجٌن فً مٌاه القاع

األهداؾ العملٌة
ٌ 1-5كون إدخال المواد
الؽذابٌة فً البٌبة المابٌة من
قبل اإلنسان بطرٌقة ال تإدي
إلى التشبع الؽذابً المإذي
ٌ 2-5تم تجنب التؤثٌر
المباشر للمواد الؽذابٌة على
التشبع الؽذابً

ٌ 3-5تم تجنب التؤثٌر ؼٌر
المباشر للمواد الؽذابٌة على
التشبع الؽذابً

المإشرات
 1-1-5قٌاس تركٌز األؼذٌة األساسٌة فً عمود
من الماء
 2 -1-5قٌاس نسب األؼذٌة األساسٌة (السٌلٌكا
والنتروجٌن والفوسفور) حٌثما كان ذلك مناسبا ً
 1-2-5قٌاس تركٌز الكلوروفٌل فً عمود من
الماء
 2-2-5قٌاس شفافٌة المٌاه عند ضرورة توفر
هذه الصفة فً البٌبة
 3-2-5عدد وأمكنة أهم األحداث المتعلقة
بالنشاطات اإلنسانٌة والتً كانت المسبب لحالة
15
تلوث أوتكاثر للطحالب المابٌة السامة
 1-3-5قٌاس األوكسٌجٌن المتحلل قرب مناطق
القاع أوالتؽٌرات التً سببها تزاٌد المواد
العضوٌة المتحللة وقٌاس حجم المنطقة المعنٌة
16
بهذه التؽٌرات

 -9اُؼالهخ ث ٖ٤اُزؾجغ اُـزائٞٔٗ ٝ ٢اُطؾبُت اُغبٓخ ٞٓ ٞٛمٞع ٌٓشط ُِجؾش ك ٢اُٞهذ اُشاٛٝ ، ٖٛز ٙاُؼالهخ ث ٖ٤اإلص٘٤ُ ٖ٤غذ ٝامؾخ ثؼذ  ،ألٕ اُ٘ظْ اُج٤ئ٤خ أُخزِلخ
ال رزلبػَ ًِٜب ٓغ أُٞمٞع ث٘لظ اُطش٣وخ  .ثَ إٕ االعزطالػبد األخ٤شح ك ٢أُِٔيح أُزؾذح ٝا٣شُ٘ذا اُز ٢اهٔ٤ذ ك ٢إهبس ارلبه٤خ ؽٔب٣خ أُ٘بهن اُجؾش٣خ ؽٔبٍ ؽشم
15
أُؾ٤و األهِغ OSPAR ٢ال رضجذ رُيُٜٝ .زا ٣قؼ اُو ٍٞثؤٕ ػذد ٝأٓبًٖ ٗٔٞاُطؾبُت اُغبٓخ ٣ؼٞد ثؾٌ ٍَ سئ٤غ ٢إُ ٠اُزؾجغ اُـزائ. ٢
16
ٝ -10عٞة أُشاهجخ ٝاُزغغ َ٤ػ٘ذ اَُصّٝ
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 - 6الحفاظ على قاع البحر
األهداؾ البٌبٌة

األهداؾ العملٌة
 1-6خفض نسبة التؤثٌرات
المادٌة على بنٌة قعر البحر

الحفاظ على بٌبة قعر البحر وخاصة فً المناطق ذات
18
األولوٌة

 2-6خفض التؤثٌرات المادٌة
على بنٌة قعر البحر فً المناطق
ذات األولوٌة

المإشرات
 1-1-6توزٌع النشاطات التً تإدي إلى
17
التؤثٌرات على قاع البحر
 2-1-6المنطقة من الطبقات التحتٌة التً تؤثرت
بالتؽٌرات الفًزٌابٌة بسبب النشاطات االنسانٌة
 1-2-6تؤثٌر النشاطات االنسانٌة على الطبقات
التحتٌة فً المناطق ذات األولوٌة
 2-2-6التؽٌر الذي ٌطرأ على توزٌع وانتشار
النوع الذي ٌستخدم كمإشر فً المناطق ذات
19
األولوٌة

 - 7الخصابص الفًزٌابٌة لمٌاه البحر
األهداؾ البٌبٌة

األهداؾ العملٌة
 1-7خفض التؤثٌر الواقع على
البٌبات البحرٌة والساحلٌة بسبب
التؽٌرات المناخٌة

أي تؽٌٌر فً الخصابص الفًزٌابٌة لن ٌإثر على البٌبة
الساحلٌة والبحرٌة

 2-7خفض تؤثٌر التوسع فً
البناء على السواحل  ،والبناء
حول مصادر المٌاه  ،والمنشآت
البحرٌة وأساسات المنشآت
المنؽرسة فً قاع البحر

 3-7خفض التؤثٌر الحاصل على
مصادر المٌاه العذبة بسبب
تسرب مٌاه البحر إلى طبقات
األرض التً تحتوي على المٌاه
الجوفٌة أو بسبب المحلول
الملحً الذي تطرحه معامل
تحلٌة المٌاه

المإشرات
 1-1-7تؽٌرات بمقٌاس كبٌر فً حركة تٌارات
الماء وحرارته ونسبة قلوٌته وتوزٌع درجة
الملوحة فٌة
 2-1-7تؽٌرات فً مستوى سطح البحر على
المدى الطوٌل
 1-2-7تؤثٌرات على حركة التٌارات المابٌة
بسبب المنشآت
 2-2-7مدى التؤثر المباشر للبٌبات البحرٌة فً
األمكنة التً اقٌمت فٌها هذه المنشآت  ،وتؤثرها
بتؽٌر التٌارات المابٌة  ،أي البصمة البٌبٌة
للمنشآت
 3-2-7طرق ترسب الطمً وخاصة فً
مناطق دلتا األنهار الكبٌرة
 4-2-7مدى وسع المناطق الساحلٌة المتؤثرة
بالحت نتٌجة نقص الترسبات المحمولة عبر
حركة المٌاه
 1-3-7الطرق التً ٌصل بها الماء العذب أو
ماء البحر إلى المستنقعات والبحٌرات المالحة
ودلتا األنهار ومعامل تحلٌة المٌاه فً المناطق
الساحلٌة
 2-3-7مدى وسعة البٌبات التً تتؤثر بالتؽٌرات
التً تحصل فً حركة تٌارات المٌاه وتؽٌرات
نسب الملوحة
 3-3-7التؽٌرات فً توزع أنواع األحٌاء بسبب
تؤثٌرات تداخل مٌاه البحر فً الٌابسة

 -11ػِ ٠عج َ٤اُْ صبٍ  ،اُجؾ٤شاد ٝأُغز٘وؼبد اُغبؽِ٤خ ٘ٓٝبهن أُذ ٝاُغضس ٝأُشٝط األػؾبة اُجؾش٣خ ٝاُزغزٔؼبد أُشعبٗ٤خ ٝاُز٤بساد أُبئ٤خ اُقبػذح ك ٢اٍثؾش
17
ٝاُٞد٣بٕ ٝأُ٘ؾذساد ك ٢أػٔبم أُ٤ب ٙؽ٤ش اُؾؼت أُشعبٗ٤خ ٝأُخبسط اُ٤ٜذسٝؽشاس٣خ
ٓ -12ضَ اُق٤ذ ك ٢هبع اُجؾبس ٝأٗؾطخ اُؾقس ٝاُزخِـ ٖٓ اُشٝاعت ٘ٓٝ ،بعْ هبع اُجؾبس ٝاُؾلش ٝأُ٘ؾآد اُجؾش٣خ ٝسٓ ٢اُ٘لب٣بد ٝإسعبء اُغلٖ ٝاعزقالػ األسام٢
18
ٝاعزخشاط اُشٓبٍ ٝاُؾق٠
٣ -13لشم ٓؤؽش األٗٞاع اُؾ٤خ اُز ٢رٞظق ُزو ْ٤٤آصبس األمشاس أُبد٣خ اُٞاهؼخ ػِ ٠اُ٘ظبّ اُج٤ئ ٢ك ٢هبع اُجؾش ث ٖ٤األٗٞاع اُز ٢ٛ ٢أًضش رؾٔالً ُالمطشاثبد أ ٝرِي اُز٢
19
رزؤصش ثبالمطشاثبد  ،ػِ ٠ؽغت اُظشٝف ٝ ،رُي رٔؾ٤ب ً ٓغ أُٜ٘غ٤بد اُزٝ ٢مؼذ ُزو ْ٤٤ؽغْ ٓٝذح اُزؤص٤شاد اُج٤ئ٤خ المطشاثبد هبع اُجؾش .
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 - 8البنٌة البٌبٌة للشواطا ومناظرها الطبٌعٌة
األهداؾ البٌبٌة

ٌتم الحفاظ على دٌنامٌكٌة نشاطات السواحل
ومناظرها الطبٌعٌة مع الحفاظ على التوازن البٌبً

األهداؾ العملٌة

ٌ 1-8حافظ على دٌنامٌكٌة
نشاطات السواحل وتكون
الشواطا بحالة جٌدة

 2-8الحفاظ على التنوع فً
البٌبات البحرٌة ومناظرها
الجٌولوجً
ة
الطبٌعٌة وتبدالتها
الطبٌعٌة

المإشرات
 1-1-8كمٌة الحت وعدم استقرار الساحل فً
مجمل مساحات الشواطا
 2-1-8تؽٌرات فً حركة وتجمع الترسبات على
طول الشاطا
ي مساحات الشواطا الرملٌة
 3-1-8تؽٌرات ؾ
20
المتؤثرة باالضطرابات الفًزٌابٌة
 4-1-8طول السواحل المتؤثرة باالضطرابات
الفًزٌابٌة التً أدخلتها النشاطات االنسانٌة
21
 1-2-8تؽٌر فً استعماالت األرض
 2-2-8تؽٌرات فً نمط المناظر الطبٌعٌة
 3-2-8نسبة البٌبات الساحلٌة التً لم ٌتم المساس
بتكاملها

 - 9التلوث
األهداؾ البٌبٌة

أال تسبب الملوثات ضرراً كبٌراً على األنظمة
البٌبٌة البحرٌة والساحلٌة وصحة البشر

المإشرات

األهداؾ العملٌة
ٌ 1-9حافظ على كثافة ضبٌلة
من الملوثات األساسٌة 22وٌمنع
ازدٌادها
ٌ 2-9خفض تؤثٌر ملوثات
النفاٌات
 3-9تجنب التسبب بالتلوث
الحاد وخفض مدى تؤثٌره على
البٌبات المحٌطة
 4-9أال تتعدى مستوٌات
الملوثات الضارة المعروفة فً
األحٌاء البحرٌة الصالحة لؽذاء
اإلنسان الحد المسموح به
 5-9أال تكون نوعٌة مٌاه
السباحة فً المناطق الترفٌهٌة
ملوثة بدرجة قد تإثر سلبا ً على
صحة اإلنسان

 1-1-9قٌاس تركيز الملوثات الضارة األساسٌة فً
األحٌاء والترسبات والمٌاه
 1-2-9قٌاس مستوٌات التلوث فً المناطق التً تصل
إلٌها الملوثات
 1-3-9أصل ومدى تكرار فترات التلوث الحاد (كمثال
عن ذلك  ،تسرب البترول والمواد الخطرة) وتؤثٌرها
على البٌبات البحرٌة
 1-4-9قٌاس مستوٌات الملوثات وتعداد تلك التً
23
تخطت الحدود المسموح بها لبلستهبلك البشري
 2-4-9مدى تكرار المرات التً تتخطى فٌها األحٌاء
البحرٌة الصالحة لؽذاء اإلنسان الحد المسموح به
 1-5-9نسبة المكورات المعوٌة ضمن الحدود المسموح
بها
 2-5-9مدى تكاثر الطحالب البحرٌة الضارة فً
المناطق الترفٌهٌة

 -14رؾَٔ االمطشاثبد أُبد٣خ ر٘ظ٤ق اُؾبهئ ثبُٞعبئَ أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ ٝاعزخشاط اُشٓبٍ ٝرغٔ٤ذ اُؼٝاهئ اُشِٓ٤خ

20

 -15اعزخذآبد األسام ٢ثؾغت اُزق٘٤ق اُٞاسد كُ Eurostat-OCDE ٢ؼبّ 4land.pdf http://unstats.un.org/unsd/environment/q200 1998

 -16أُِٞصبد راد األ٣ُٞٝخ ػِ ٠اُ٘ؾ ٞآٍج ٖ٤ك ٢إهبس ارلبه٤خ ثشؽِٗٞخ ٝثشٝر ًٍٞٞأُقبدس اُجش٣خ
23
٘٣ -17جـ ٢مٔبٕ إٌٓبٗ٤خ رزجغ أفَ ػ٘٤بد أُؤًٞالد اُجؾش٣خ

22

21
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- 10النفاٌات البحرٌة
األهداؾ العملٌة

األهداؾ البٌبٌة

 1-10خفض تؤثٌر النفاٌات البحرٌة -
على اختبلؾ خصابصها وكمٌاتها-
على البٌبات الساحلٌة
24

أال تإثر النفاٌات البحرٌة على بٌبات الشواطا

ٌ 2-10تم السٌطرة إلى أبعد الحدود
على تؤثٌر النفاٌات على البٌبات
البحرٌة

 -11الطاقة وما تسببه من ضجٌج تحت الماء
األهداؾ البٌبٌة

أال ٌتسبب الضجٌج الناتج عن نشاطات البشر فً
اضطراب البٌبات البحرٌة

األهداؾ العملٌة

 1-11أن ٌخفض مستوى الطاقة التً
ٌدفع بها البشر إلى البٌبات البحرٌة
ً
وخاصة تلك التً تنتج ضجٌجا ً

المإشرات
 1-1-10قٌاس النفاٌات التً ٌحملها
البحر إلى الشاطا وتلك التً ترمى
على الشاطا وتحلٌل مكوناتها
وخرٌطة توزعها  ،وإذا كان باإلمكان
تحدٌد مصادرها
 2-1-10قٌاس نسبة النفاٌات فً
عمود من الماء بما فٌها الجزٌبات
الببلستٌكٌة البالؽة الصؽر وما استقر
منها فً قاع البحر
 1-2-10قٌاس نسبة األحٌاء البحرٌة
ً
وخاصة اللبونة منها والطٌور
والسبلحؾ المابٌة العالقة فً النفاٌات
25
فً أو تلك التً تؤكل النفاٌات

المإشرات
 1-1-11نسبة عدد األٌام واتساع
الرقعة الجؽرافٌة حٌث تزداد شدة
األصوات (ذات التردد العالً
والمتوسط والمنخفض) بشكل مإثر
على األحٌاء المابٌة
 2-1-11قٌاس األصوات ذات التردد
المنخفض عندما تكون مستمرة على
فترات طوٌلة (طنٌن)  ،وذكر أمثلة
محددة عن ذلك

٣ٝ -18غش ١ؽبُ٤ب إػذاد ٝص٤وخ اُغ٤بعخ اُؼبٓخ ٖٓ هجَ  MEDPOLثؾؤٕ اعزشار٤غ٤خ اُ٘لب٣بد اُجؾش٣خ ٓغ األخز ك ٢االػزجبس ًبَٓ األٗؾطخ أُزٞخبح ُزٖك٤ز خبسهخ
اُطش٣ن ٝ ،عٞف رغزخذّ اُٞص٤وخ أُؼزٔذح ًؤعبط ُق٤بؿخ خطخ ػَٔ ُِؾذ ٖٓ اُ٘لب٣بد اُجؾش٣خ ثؼذ روذٜٔ٣ب إُ ٠خطخ ػَٔ اُجؾش أُزٞعو (ُِٞٔ )MAPاكوخ ػِٜ٤ب
25
 -19اُضذ٤٣بد اُجؾش٣خ ٝاُطٞ٤س اُجؾش٣خ ٝاُغالؽق اُجؾش٣خ أُذسعخ ك ٢خطو اُؼَٔ اإلهِ٤ٔ٤خ ُجشٝرٓ ًٍٞٞؾٔ٤بد اُز٘ٞع اُج٤ئ٢

24
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عهل بح ه س

االتفاق ع صيغح الـ  ToRsومتاتعح تح يل الخدماخ التيئيح وااللتصاديح تما يدع تحديد األ دا
تحديد االستراتيجيح وخطواخ التنفيذ لتثتيخ دا عا  2011المتع مح تـ GES
ن ا دراسح رائدج د ا تحديد الخطواخ العم يح واس وب تثتيخ  GESو دا ا
تأسيس  GESالمتع مح تكل م شر ع حدج (تاالعتماد ع تو ر المع وماخ ي كل حالح)
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تح ير تمرير الـ  AIالخاص تالمناطق والمواس المشتركح ي التحر المتوسط
وسط
تح ير دراسح ل خدماخ التيئيح ي مناطق التحر األتيض المخ
تثتيخ التمرير التيئي الذ يمو ع ساس التميي األولي
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من طار تنفيذ من ج النظا االيكولوجي
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الترجمح المانونيح ل تع يماخ
تعيين الس طاخ ذاخ الكفا ج
التواصل تين األلسا المخت فح
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لبٌئ خ
السل ب عهلً ب هج ألهم ه ح

ٌ

2010
1 2

ـ EA
خالل هجهل
احتوا نشاطاخ االستراتيجيح التيئيح ي سياسح ترنامج األم المتحدج ل تيئح لخطح
عمل التحر ال توسط ولرارات ا الشام ح لعامي  2012و 2013وخطح العمل
الخمسيح الممت ح

10 11 12

تطوير استراتيجيح م سسيح متكام ح

3



2011
1 2

مسودج التميي األولي – مسودج
المواصفاخ الخاصح تـ  – GESومسودج
لأل دا التيئيح المتكام ح والم شراخ
المتع مح ت ا
ال الع علٌه هى قبل جهه



تأسيس جدول تالمواصفاخ العامح لـ GES



----------------------------------------------------------------------------------

ـ IA, GES, ET+ I

ما و لاتل لالطالع ع يه من لتل الجمهور لائمح تالس طاخ ذاخ الكفا ج

7

 تطوير األ دا التيئيح وخطواخ العمل ت ا وم شراخ المتوسط مع GES
 اختتار األ دا التيئيح وخطواخ العمل ت ا وم شراخ المتوسط

أل

بً

10 11 12

هلً ال ح



2012
1 2

التميي المالي األولي  -المواصفاخ
الخاصح تـ  - GESاأل دا التيئيح
المتكام ح والم شراخ المتع مح ت ا

4

احتوا دا وم شراخ االتحاد األوروتي ي خطح تنفيذ تروتوكول ا دارج المتكام ح ل مناطق الساح يح
التحديث المستمر لمحمياخ التنوع التيولوجي ك ما الت خ الحاجح
تح ير مخطط تنفيذ خاص تتروتوكول المياه الدوليح
تح ير مخطط تنفيذ خاص تالنفاياخ التحريح
مراجعح المخططاخ ا داريح 1و 2للوائ الموالع ذاخ األ ميح ل صيانح ي التحر المتوسط

8

7



مسودج ترنامج المرالتح والرصد
لالطالع ع يه من لتل الجم ور

ٌ

خ ه الس ش ٌ ب هج

ص

ه قب

3

خطح عمل التحرالمتوسط ت د مواج ح الحاجاخ المخت فح لامح تميي متكامل ي طار عمل من ج النظا االيكولوجي
 تطوير سياساخ التميي الخاصح ب
 مراجعح وتحديث مجموعح الم شراخ التي تدل ع تنفيذ االتفاليح تكامل تروتوكوالت ا تما ي ا من ج النظا االيكولوجي







تح ير ترنامج الرصد والمرالتح االل يمي (لتل منتص

10 11 12
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EU MSFD

التطتيق ع
الدول

مستوى

خ

Dev.



--------------------------------------------------------

-----------------------

EU

استراتيجيح التنفيذ
المشترن

تمرير تمييمي عن الـ GES
واأل دا التيئيح المتكام ح
والم شراخ المتع مح ت ا

تمرير يمي مسا مه  MSFDي التع داخ
الدوليح

المخ مح تجمع
تأسيس شكل موحد ل تمارير ع
المع وماخ ل تميي األولي

تأسيس دليل ل تح يالخ
االجتماعيح وااللتصاديح

ق

COP

COP
ق
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هل على ح ء ب هج

ص

ه قب

 العمل ع تنفيذ ترامج الرصد والمرالتح ع مستوى الدول تالتنسيق مع الترنامج االل يمي وتدع من السكرتاريا عند الحاجح
 عداد التمارير الالزمح تشأن المع وماخ التي ت كد تنفيذ االتفاليح وتروتوكوالت ا

ً أخذ فًذ  EAب حسب ى

مستوى الجودج وتمديمه ي اجتماع الـ CPs

ٌ هخ

ب هج فٌذي إلج ء

ه ج

هل

فٌذ

ئج

بٌئٌ

8

7

6

5

4



ه ج

ٌ ب هج هخ

ب هج

ص

ه قب

فٌذٌ إلج ء

ه ك هل

ً أخذ

 تطوير ترنامج الرصد والمرالتح لحاجاخ تحديث وتنفيذ ترامج الرصد الوطنيح
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ع

4
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عً ش بً به ض ع الس

2015
1 2
10 11 12

ٌجٌ

9

8

فٌذ  EAب حسب ى

بٌئٌ

7


ن ا العمل ع ترنامج الرصد
والمرالتح ليكون جاه زاًا ل تنفيذ
لالطالع ع يه من لتل الجم ور
مسودج ترنامج ا جرا اخ





6

5

4

3

EU MSFD
التنفيذ ع
مستوى الدول
قسم ب هج ج ء

------------------------------------------------------

ال الع علٌه هى قبل جهه

2014
1 2

مخططاخ ال يميح جديدج تشن تروتوكول المصادر التريح تحدد وتطور عند ال زو
تحديث و نشا مخططاخ ال يميح جديدج عند ال زو تما يخص األنواع الم ددج تاالنمراض
تحديث االستراتيجيح االل يميح لمحارتح الت وث النات عن السفن
زاماخ المخططاخ االل يميح
عند ال زو تحديث تروتوكول المصادر التريح ومحمياخ التنوع التيولوجي حت تعكس دا والخ
تعديل المخططاخ ا داريح ل ترامج المختارج من المناطق المحميح ولوائ الموالع ذاخ األ ميح ل صيانح ي التحر المتوسط تشكل يتوا ق
مع تنفيذ خطواخ من ج النظا االيكولوجي والمتط تاخ األخرى الواردج ي اتفاليح ترش ونح وتروتوكوالت ا و ي المخططاخ االل يميح
ع السوا
نشا محمياخ جديدج عند ال زو وتأسيس س وب دارت ا تشكل مالئ لألولوياخ المحددج ي التميي األولي و ي تمارير تطوراخمن ج
النظا االيكولوجي
ن تأحذ االستراتيجياخ الوطنيح ا دارج المتكام ح ل مناطق الساح يح والمخططاخ المتع مح تالسواحل تطوراخ تنفيذ من ج النظا
االيكولوجي تعين االعتتار

10 11 12

نشا ترنامج ا جرا اخ

2016
1 2

تحديد وتطوير مخططاخ ال يميح جديدج لتروتوكول المصادر التريح عند الحاجح
تحديث و نشا مخططاخ ال يميح جديدج عند ال زو تما يخص األنواع الم ددج تاالنمراض
عند ال زو تحديث ) NAPs (LBSو ) SAPs (BIOحت تعكس دا والخزاماخ المخططاخ االل يميح
تعديل المخططاخ ا داريح ل ترامج المختارج من المناطق المحميح ولوائ الموالع ذاخ األ ميح ل صيانح ي التحر المتوسط تشكل
يتوا ق مع تنفيذ خطواخ من ج النظا االيكولوجي والمتط تاخ األخرى الواردج ي اتفاليح ترش ونح وتروتوكوالت ا و ي المخططاخ
االل يميح ع السوا
نشا محمياخ جديدج عند ال زو وتأسيس س وب دارت ا تشكل مالئ لألولوياخ المحددج ي التميي األولي و ي تمارير تطوراخ
من ج النظا االيكولوجي
ن تأحذ االستراتيجياخ الوطنيح ا دارج المتكام ح ل مناطق الساحليح والمخططاخ المتع مح تالسواحل تطوراخ تنفيذ من ج النظا
االيكولوجي تعين االعتتار

ه ج

 يت ن ا تمرير الـ  SoEالذ يص
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الدخول ي عم يح ترنامج
ا جرا اخ

3

تنسيق المراجعح تين التمييماخ الوطنيح واالل يميح
كل ن  EOو  OOوالم شراخ واأل دا
مراجعح التطوراخ التي نجزخ ي ٍ
تميي درجح تطتيق المخططاخ االل يميح وا جرا اخ المانونيح الم زمح
لراراخ  COPوممترحات ا المتع مح تالسياساخ والتعديالخ ومراج ح ترامج المرالتح والرصد وغير ا من دواخ السياساخ
االل يميح عند ال زو
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لالطالع ع يه من لتل الجم ورمسودج التميي األولي – مسودج
المواصفاخ الخاصح تـ  – GESومسودج لأل دا التيئيح
المتكام ح والم شراخ المتع مح ت ا

ال الع علٌه هى قبل جهه

ه ج

هب ئٌ ـ IA, GES, ET+I

--------------------------------------------------------------------------------


ول تمرير عن تنفيذ الـ  ( MSFDي عا
 2019ع تعد تمدير)

تمرير عن تميي ترنامج الرصد
والمرالتح
تمرير عن تطوراخ خسيس
محمياخ المناطق التحريح

تمرير عن تميي ترنامج
االجرا اخ

EUاستراتيجياخ
التنفيذ المشتركح
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فٌذ ـ ً EAحسب ى
ً أخذ
فٌذٌ خ ص ب الج ء
فٌذ ب هج هخ
ٌ
عند الحاجح ،تطويرمخططاخ ال يميح جديدج تاالستناد ل تنود تروتوكول المصادر التريح
تحديث و نشا مخططاخ ال يميح جديدج عند ال زو بما يخص األنواع الم ددج تاالنمراض
زاماخ المخططاخ
عند ال زو تحديث تروتوكول المصادر التريح  NAPsو محمياخ التنوع التيولوجي حت تعكس دا والخ
االل يميح
تعديل المخططاخ ا داريح ل ترامج المختارج من المناطق الخاصح المحميح ولوائ الموالع ذاخ األ ميح ل صيانح ي التحر المتوسط
تشكل يتوا ق مع تنفيذ خطواخ من ج النظا االيكولوجي والمتط تاخ األخرى الواردج ي اتفاليح ترش ونح وتروتوكوالت ا و ي
المخططاخ االل يميح ع السوا
نشا محمياخ جديدج عند ال زو وتأسيس س وب دارت ا تشكل مالئ لألولوياخ المحددج ي التميي األولي و ي تمارير تطوراخ
من ج النظا االيكولوجي
ن تأحذ االستراتيجياخ الوطنيح ا دارج المتكام ح ل مناطق الساح يح والمخططاخ المتع مح تالسواحل تطوراخ تنفيذ من ج النظا
االيكولوجي تعين االعتتار
ئج
فٌذ
هل
ه ج

 تطوير ترنامج الرصد والمرالتح الوطنيح تالتنسيق مع الترامج االل يميح وتدع من السكرتاريا عند الحاجح
 توثيق المع وماخ التي تجمع عن عم ياخ الرصد وعن تن يذ تنود اتفاليح ترش ونح
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التنفيذ ع
مستوى الدول

EU MSFD

2018
1 2

التراح التعديالخ الالزمح عند الحاجح لألطرا المتعالدج لعا  2019تما يخص الـ  EOو  OOوالم شراخ واأل دا وترامج الرصد والمرالتح
تنفيذ لراراخ  COPلعا  2017المتع مح تالتعديالخ الالزمح ي السياساخ االل يميح وا جرا اخ ال لزمح لانونيا ًا لترامج الرصد والمرالتح
لراراخ  COPوممترحات ا المتع مح تالسياساخ والتعديالخ ومراج ح ترامج المرالتح والرصد وغير ا من دواخ السياساخ االل يميح عند ال زو
ن توا ق لراراخ  COPع التحديث ال رور ومراجعح السياساخ واأل دا وا جرا اخ ال لزمح لانونيا ًا والمخططاخ االل يميح
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لالطالع ع يه من لتل الجم ور
مسودج مراجعح ترنامج الرصد
والمرالتح

مراجعح مجموعح مواصفاخ الـ  GESالمذكورج ي التميي
األولي تا ا ح ل مجموعح متكام ح من األ دا التيئيح
والم شراخ المتع مح ت ا

ه قب
ه ج أل ى ب هج ص
--------------------------------------------
EUاستراتيجيح
التنفيذ المشتركح

