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لحفظ التنوع البیولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة في منطقة البحر األبیض المتوسط (لما بعد عام    االستراتیجيبرنامج العمل 
2020 ( 

 
وبروتوكوالتھا في اجتماعھا  برشلونة)  اتفاقیةحمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر األبیض المتوسط (  اتفاقیة إّن األطراف المتعاقدة في  

 الثاني والعشرین،
 

 
، بعنوان "تحویل عالمنا: خطة التنمیة  2015أیلول/سبتمبر    25بتاریخ    1/70رقم  قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة    وإذ تشیر إلى

 "،2030المستدامة لعام  
إلى    كذلك  تشیر  في    UNEP/EA.4/Res.10القرار  وإذ  الصادر  للبیئة  المتحدة  األمم  بعنوان    2019آذار/مارس    15لجمعیة 

 "االبتكار في التنوع البیولوجي وتدھور األراضي"، 
 التنوع البیولوجي)   اتفاقیة(  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيلبرنامج العمل    نظرا إلى وضع اإلطار العالمي 

التدابیر    10برشلونة، وال سیما المادة    تفاقیة المراعاة   منھا، التي تتخذ بمقتضاھا األطراف المتعاقدة، منفردة أو مجتمعة، جمیع 
و المستنفدة  المناسبة لحمایة وحفظ التنوع البیولوجي والنظم اإلیكولوجیة النادرة أو الھشة، فضال عن أنواع الحیوانات والنباتات البریة النادرة أ

 نقراض وموائلھا في منطقة البحر األبیض المتوسط، أو المھددة باال

وإذ تراعي أیضا البروتوكول المتعلق بالقطاعات المشمولة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في منطقة البحر المتوسط، المشار   
من مادتھ الثالثة، التي تعتمد   4ما الفقرة  "البروتوكول المتعلق بالتنوع البیولوجي وإنشاء مناطق مشمولة بحمایة خاصة" وال سی ـ  إلیھ فیما یلي ب 

 وخطط وبرامج لحفظ التنوع البیولوجي واالستخدام المستدام للموارد البیولوجیة البحریة والساحلیة،  استراتیجیاتبمقتضاھا األطراف المتعاقدة  
وخطط العمل في إطار البروتوكول المتعلق بالتنوع البیولوجي وإنشاء مناطق    اتاالستراتیجی بشأن    IG.24/7وإذ تشیر إلى القرار  

الحادي    اجتماعھالحفظ التنوع البیولوجي، الذي اعتمدتھ األطراف المتعاقدة في    االستراتیجيبرنامج العمل    مشمولة بحمایة خاصة، بما في ذلك 
 )، 2019كانون األول/دیسمبر  5-2والعشرین (نابولي، إیطالیا، 

وإذ تدرك أّن اإلنجازات التي تحقّقت في مجال حفظ التنوع البیولوجي في منطقة البحر األبیض المتوسط وزیادة المعرفة بالنظم  
اإلیكولوجیة ودورھا في رفاه اإلنسان في المنطقة لم تكن كافیة للحد من الضغوط على البیئة الساحلیة والبحریة في منطقة البحر األبیض  

 ا. المتوسط وتدھورھ
وإدراكا منھا للتطورات المحققة القائمة على التنوع البیولوجي على الصعیدین العالمي واإلقلیمي، بما في ذلك التطورات المحققة  

وإدراكا للحاجة إلى تعزیز العمل على حفظ التنوع البیولوجي البحري والساحلي    برشلونة،  اتفاقیة-في نظام خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط
طقة البحر األبیض المتوسط من أجل تحقیق حالة بیئیة جیدة في سیاق أھداف التنمیة المستدامة وجدول أعمال التنوع البیولوجي لما بعد  في من 
 . 2020عام 

لحفظ التنوع البیولوجي والمنظمات األعضاء في    االستراتیجيإذ تالحظ مع التقدیر مساھمة المراسلین الوطنیین لبرنامج العمل   
     لحفظ التنوع البیولوجي.  االستراتیجيلحفظ التنوع البیولوجي في عملیة إعداد برنامج العمل  االستراتیجياالستشاریة لبرنامج العمل اللجنة 

  IG  .5/19، على النحو المنصوص علیھ في القرار  مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصةة  والی وإذ تشیر إلى  
السادس عشر (مراكش، المغرب،    اجتماعھاات عناصر خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط، التي اعتمدتھا األطراف المتعاقدة في  والی بشأن  

 بتنفیذ ھذا القرار.  وصلتھا) 2009تشرین الثاني/نوفمبر 3-5
المعنیة بالمناطق المشمولة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي (مؤتمر  االتصال  عشر لجھات    بعد النظر في تقریر االجتماع الخامس  

 ). 2021یونیو/جوان  25-23عبر الفیدیو، 
واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة في منطقة البحر    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيتعتمد برنامج العمل    .1

"، باعتباره سیاسة عمل  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيالمشار إلیھ فیما یلي باسم "برنامج العمل    األبیض المتوسط، 
خاصة بمنطقة البحر األبیض المتوسط لحفظ التنوع البیولوجي البحري والساحلي تھدف إلى المساھمة في تحقیق حالة بیئیة جیدة، وتحقیق  

، الوارد في المرفق األول من ھذا  2020التنوع البیولوجي العالمي لما بعد عام    اتفاقیةمة وأھداف كل منھا، وإطار  أھداف التنمیة المستدا
 القرار. 

 
  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيالتدابیر الالزمة لتنفیذ برنامج العمل    اتخاذتحث األطراف المتعاقدة على    .2

 برشلونة؛  اتفاقیةتنفیذا فعاال، واإلبالغ عن تنفیذھا في إطار نظام اإلبالغ بموجب خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط / 
 

ن طریق دمج  وخطط عملھا الوطنیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ع استراتیجیاتھاتدعو األطراف المتعاقدة إلى إعداد أو تنقیح  .3
وبذل أقصى جھودھا من أجل تنفیذھا في    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجي العناصر ذات الصلة في برنامج العمل 

 الوقت المناسب؛ 
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لوجي لما  لحفظ التنوع البیو االستراتیجيالمنظمات ذات الصلة، وال سیما أعضاء اللجنة االستشاریة المعنیة ببرنامج العمل  تدعو .4

لحفظ التنوع البیولوجي   االستراتیجي، إلى مواصلة المساھمة في الجھود التي تبذلھا األطراف المتعاقدة لتنفیذ برنامج العمل 2020بعد عام 
 ، وذلك بالتعاون الوثیق مع األمانة (المناطق المشمولة بحمایة خاصة/مركز النشاط اإلقلیمي)2020لما بعد عام 

 
  االستراتیجيتحث األمانة (المناطق المشمولة بحمایة خاصة/مركز النشاط اإلقلیمي) على تقدیم الدعم التقني لتنفیذ برنامج العمل  .5

 ، من خالل التعاون التقني وأنشطة بناء القدرات وتعبئة الموارد الخارجیة؛ 2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  
 

لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام   االستراتیجيمنتصف المدة للتنفیذ الجماعي لبرنامج العمل  األمانة إلى إجراء تقییم تدعو .6
وخطط عملھا الوطنیة الخاصة بالتنوع البیولوجي وفقا لذلك   استراتیجیاتھا استعراضواألطراف المتعاقدة إلى   2025بحلول عام  2020

 ؛2030بحلول عام   2020التنوع البیولوجي لما بعد عام  لحفظ  االستراتیجيلضمان تحقیق أھداف برنامج العمل 
 

المنظمات الدولیة ووكاالت التمویل ذات الصلة والجھات المانحة الدولیة واألطراف المتعاقدة، حسب االقتضاء، إلى إیالء   تدعو .7
برامجھا لدعم اإلجراءات المتخذة في   لحفظ التنوع البیولوجي في  االستراتیجياالعتبار الواجب لإلجراءات ذات األولویة لبرنامج العمل 

 منطقة البحر األبیض المتوسط. 
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 المرفق األول 
واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة في منطقة البحر األبیض  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام   االستراتیجيبرنامج العمل 

 المتوسط 
 ) 2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجي برنامج العمل (
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واإلدارة   2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام   االستراتیجي برنامج العمل  
 المستدامة للموارد الطبیعیة في منطقة البحر األبیض المتوسط 

 )2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجيبرنامج العمل  (
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لحفظ التنوع البیولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة في منطقة البحر األبیض المتوسط (لما بعد عام    االستراتیجيبرنامج العمل 
2020 ( 
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         ملخص تنفیذي
 

 مالحظات تمھیدیة 
لحفظ التنوع البیولوجي؛ وخلص تقییمھ    االستراتیجيبرشلونة برنامج العمل    اتفاقیة ، اعتمدت األطراف المتعاقدة في  2003في عام   .1

إلى أنھ، إلى جانب وجود بعض الثغرات في تنفیذه، قد أدى دورا إقلیمیا ھاما من حیث تناسق ومواءمة التخطیط    2018في عام  
 تیسیر التبادالت فیما بین اإلدارات، داخل البلدان وفیما بینھا.لحفظ التنوع البیولوجي، وفي 

برشلونة إلى حد كبیر. واعتمدت    اتفاقیة وطوال العقد الماضي، حقق التعاون اإلقلیمي في المسائل البیئیة تقدما كبیرا ساھم فیھ نظام   .2
بیئیة جیدة. ازداد التعاون عبر الحدود حول األنواع    األطراف المتعاقدة أھدافا مشتركة وأطرا للرصد والتقییم تھدف إلى تحقیق حالة 

المھاجرة، ورصد األنواع غیر األصلیة / األنواع الدخیلة الغازیة، إدارة المناطق البحریة المحمیة، وتقییم مخزون السمك، وخطط  
من القمامات البحریة. اعتمدت    إدارة مصائد األسماك متعددة السنوات، والتقلیل إلى أدنى حد من المرتجع والصید العرضي، والحد 

جمیع بلدان البحر األبیض المتوسط أطرا لتقییم األثر البیئي السابق، كما أن دور المنظمات غیر الحكومیة الدولیة وشبكات أصحاب  
 . وااللتزامالمصلحة قد تعزز بشكل حاد، مما أدى إلى تحسین فرص المشاركة 

لحفظ التنوع البیولوجي لما    االستراتیجيبرشلونة إعداد برنامج العمل    تفاقیة ال، طلب االجتماع الحادي والعشرین  2019في عام    .3
ویتماشى مع أھداف األمم المتحدة للتنمیة   2020التنوع البیولوجي العالمي لما بعد عام  اتفاقیة لكي یتواءم مع إطار  2020بعد عام 

 المستدامة. 
لحفظ التنوع البیولوجي   االستراتیجي، وفي أعقاب عملیة إعداد تصاعدیة قویة، بني برنامج العمل 2021-2020ى الفترة على مد   .4

تقریرا وطنیا    21على أساس االحتیاجات الرئیسیة التي أعربت عنھا بلدان البحر األبیض المتوسط، من خالل    2020لما بعد عام  
صحاب المصلحة، ونوقشت في ورش العمل الوطنیة. نظرا للطابع العابر للحدود لمعظم  مخصصا شاركت فیھا السلطات المعنیة وأ

شواغل التنوع البیولوجي، تمت مواءمة النتائج الوطنیة وترتیب االحتیاجات حسب األولویة من خالل التقییمات وحلقات العمل دون  
ة  االستراتیجی یمیة، وقُّدمت توصیات بشأن صیاغتھا وعناصرھا  اإلقلیمیة. في وقت الحق، تم إصدار وتعمیم العدید من المشاریع اإلقل

والمراسلین الوطنیین    لحفظ التنوع البیولوجي  االستراتیجيواجتماعات اللجنة االستشاریة لبرنامج العمل    استعراضات في مشاریع  
اع الخامس عشر لجھات اتصال التنوع  لحفظ التنوع البیولوجي، التي سیقّرھا في نھایة المطاف االجتم االستراتیجيلبرنامج العمل 

) وجھات اتصال خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط (سبتمبر 2021البیولوجي وإنشاء مناطق مشمولة بحمایة خاصة (جوان  
2021 .( 

 
 الثغرات والتحدیات 

ة عن المستوى المتوقع؛  بعید  2020على الرغم من التقدم الملحوظ، فإن الحالة البیئیة للبحر األبیض المتوسط أصبحت في عام   .5
فالبلدان لیست على المسار الصحیح لتحقیق األھداف المتفق علیھا وتنفیذھا بالكامل، بما في ذلك أھداف التنمیة المستدامة واألھداف  

وبشكل    اإلیكولوجیة للحالة البیئیة الجیدة. تظھر أغلب االتجاھات بعض التقدم نحو تحقیق األھداف المحددة، ولكن بمعدل غیر كاف،
   غیر متكافئ في مختلف البلدان، أو حتى جد بعیدة عن تحقیق تلك األھداف. 

البحریة، والتلوث   .6 البحریة، والقمامة  المكثفة والمالحة  المصاید  البشري:  المتوسط لضغوط شدیدة من االستخدام  البحر  یتعرض 
الدخیلة   التلوث    الغازیة،األرضي، وإدخال وانتشار األنواع  المتراكمة مع كافة مصادر  الماء، وآثارھا  والضوضاء تحت سطح 

الجغرافي فإنھ یعاني أیضا أكثر من غیره من آثار تغیر المناخ، إذ تزداد سرعة االحترار فیھ    الفیزیائي والكیمیائي. بسبب موقعھ
 في المائة عن بقیة العالم. وھو یمثل إجماال أعلى نسبة من الموائل البحریة المھّددة.   20بنسبة 

إلى    ةالتقاریر الوطنی متناسقة إلى حد كبیر. تشیر  في الوقت الراھن، تَبیّن أن المعارف، وتوافر البیانات، وتبادلھا، غیر كافیة وغیر    .7
تفاوت كبیر بین ضفتي البحر األبیض المتوسط الشمالیة والجنوبیة من حیث قوائم الجرد، رسم الخرائط والرصد اإلیكولوجي. حتى  

لیمي، فإنھا ال تزال بعیدة  في المائة من ھدف آیتشي على المستوى اإلق  10وإن كانت تغطیة المناطق البحریة المحمیة قریبة جدا من  
عن تمثیل التنوع البیولوجي في منطقة البحر األبیض المتوسط، في حین أن معظم ھذه المناطق المحمیة ال تزال إدارتھا غیر فعالة  

 وتمویلھا غیر كاف إلى حد كبیر. 
 على أرض الواقع، وما زالت ھناك ثغرات مھمة  حیث نادًرا ما یتم تنفیذ االتفاقات البیئیة اإلقلیمیة والدولیة الطموحة تنفیذًا كامالً   .8

وكذا أحدث    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيفي التطبیق. تحدد جمیع التقاریر دون اإلقلیمیة لبرنامج العمل  
الحاسمة التي تحول  وأشمل الدراسات على المستویین العالمي ومستوى البحر األبیض المتوسط، سلسلة من الثغرات والحواجز  

دون حفظ التنوع البیولوجي، وھي بصورة أساسیة متسقة في جمیع التقییمات. وتبرز بصورة متكررة حقیقة أّنھ حتى عندما تكون  
التشریعات الوطنیة مالئمة للغرض، فإّن التنفیذ على أرض الواقع متأخر؛ وال یزال التأثیر السیاسي للقطاع البیئي ضعیفا بوجھ  

 تزال وزاراتھ تعاني من نقص الموارد الالزمة للوفاء بااللتزامات المتفق علیھا.  عام، وال
القطاع البیئي الصارم،    ا یتجاوز بعضھمن بین العوامل المحركة التي ینبغي معالجتھا لتخفیف الضغط على التنوع البیولوجي، والتي   .9

ال الطبیعیة  الموارد  الكافیة الستخدام  الحوافز  المثال،  بین االستخدامات  على سبیل  النزاعات  بكفاءة، والحد من  بحریة والساحلیة 
المتداخلة، وتطویر التخطیط المكاني البحري واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة؛ وتعمیم مراعاة التنوع البیولوجي في السیاسات  

یة. تؤكد التقییمات دون اإلقلیمیة أیضا على  القطاعیة أو الشاملة، بما في ذلك حساب رأس المال الطبیعي وخدمات النظم اإلیكولوج
الظروف التمكینیة التي یجب تعزیزھا، مثل تحسین نظم الحوكمة واإلدارة، سد الفجوات المعرفیة لرصد التغیرات بفعالیة، بناء  
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من الجھات الفاعلة  القدرات، زیادة شروط التمویل بصورة جادة من المصادر الوطنیة، وتعزیز التعاون إلى حد كبیر بین البلدان و

 الدولیة. 
 

 2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجي برنامج العمل  
  االستراتیجيمن أجل معالجة تعقید العوامل المحركة التي تؤثر على منطقة البحر األبیض المتوسط وسواحلھا، یقترح برنامج العمل   .10

التنوع البیولوجي/اإلطار العالمي    اتفاقیةمن  ، مقتبسة  2050ویلة األمد لعام  رؤیة ط  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  
، یتم تقییم التنوع البیولوجي البحري والساحلي،  2050للتنوع البیولوجي إلى سیاق منطقة البحر األبیض المتوسط: "بحلول عام  

النظام اإلیك البحر األبیض  الحفاظ علیھ واستعادتھ واستخدامھ بحكمة، والحفاظ على خدمات  الحفاظ على صحة منطقة  ولوجي، 
 المتوسط وسواحلھ، وتحقیق الفوائد األساسیة للطبیعة واإلنسان". 

ة ونھجھا لتحقیق تلك الرؤیة: "الشروع مع حلول عام  االستراتیجی ھدف  2030تحدد المھمة المقترحة للفترة الممتدة إلى غایة عام   .11
المتوسط على طریق    ضالبحر األبی جي ووضع التنوع البیولوجي البحري والساحلي في  في عكس مسار فقدان التنوع البیولو  2030

 االنتعاش لصالح الطبیعة والناس". 
من خالل نمط ھرمي ومصطلحات مماثلة    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيیتطور منطق برنامج العمل   .12

    ي/اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي. التنوع البیولوج اتفاقیةللنمط الذي اقترحتھ 
  2030/ غایات الفترة الممتدة إلى غایة عام   2030) / مھمة الفترة الممتدة إلى غایة عام 2050رؤیة (الفترة الممتدة إلى غایة عام   .13

 األھداف / اإلجراءات  /
ومبنیا على    عملي، قائما على أسس علمیة،   عذو طاب   2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجي یعد برنامج العمل   .14

المعتمدة    اتاالستراتیجی أھداف وعملیات واقعیة موجزة. فھو یحاول تجنیب البلدان أي قدر إضافي من االلتزامات، مستغال الخطط و 
المواء تم ضمان  والدولي.  الوطني  الصعیدین  الواقع على  (مشروع)  في  مع  للتنوع    اتفاقیة مة  العالمي  البیولوجي/اإلطار  التنوع 

)؛ على  2019البیولوجي مع أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة، واستراتیجیة برنامج األمم المتحدة للبیئة البحریة والساحلیة (
یئة/خطة العمل الخاصة بمنطقة البحر المتوسط،  برنامج األمم المتحدة للب   استراتیجیاتمستوى منطقة البحر األبیض المتوسط، مع  

ة  االستراتیجی وخطة العمل الخاصة بمنطقة البحر المتوسط /   2025 - 2016ة المتوسطیة للتنمیة المستدامة االستراتیجی بما في ذلك 
  لبحر األبیض المتوسط. ة اإلقلیمیة واألطر المتعلقة بمنطقة ا االستراتیجی )، إضافة إلى جمیع الوثائق  2027- 2022متوسطة األجل (

بشأن المناطق البحریة والساحلیة المحمیة وتدابیر   2020ة اإلقلیمیة لمرحلة ما بعد عام  االستراتیجی وقد تم تطویره بالتوازي مع  
المتعلقة الجوانب  بجمیع  المتعلقة  التفاصیل  تتناول  التي  المناطق،  أساس  على  القائمة  األخرى  الفعالة  البحریة   الحفظ    بالمناطق 

 والساحلیة المحمیة وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق. 
محاور ذات أولویة    10،  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجي اقترحت التقییمات دون اإلقلیمیة لبرنامج العمل   .15

البلدان، والتي تعكس التي أعربت عنھا  الرئیسیة  إلى االحتیاجات  المتوسط، ویمكن    احتیاجاتبدقة    تستند  البحر األبیض  منطقة 
التنوع البیولوجي/اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي، وفي جمیع االتفاقات اإلقلیمیة    اتفاقیةإیجادھا في إطار غایات وأھداف وبرامج  

بالتنوع    الرئیسیة البیولوجي/اإلطار    اتفاقیةمع    غایات شاملة (تم تكییفھا  3وأحدثھا. وقد ُجمعت تحت    البیولوجي المتعلقة  التنوع 
لحفظ التنوع البیولوجي لما    االستراتیجي ذه العناوین العشرة في إطار برنامج العمل  ھالعالمي للتنوع البیولوجي) وقد تم االحتفاظ ب 

ع البیولوجي وبرنامج  التنوع البیولوجي/اإلطار العالمي للتنو  اتفاقیةمشروع    التباع "نظریة التغییر" التي ألھمت  2020بعد عام  
 ) المستدامة  للتنمیة  المتوسط  األبیض  البحر  للبیئة/لجنة  المتحدة  من  2019األمم  لمجموعة  الدقیق  الوصف  منھجیا  یسھل  مما   ،(

العمل   برنامج  أھداف  تساھم  (النتیجة).  والمھمة  الغایات  تحقیق  إلى  تضاف  التي  (كنتائج)  التنوع    االستراتیجياألھداف  لحفظ 
عام  البیولوجي   بعد  و  2020لما  المستدامة،  التنمیة  أھداف  في  مباشرة  للتنوع    اتفاقیةمساھمة  العالمي  البیولوجي/اإلطار  التنوع 
(  البیولوجي، للبیئة  المتحدة  األمم  المتوسط/االستراتیجی وبرنامج  بالبحر  الخاصة  العمل  خطة  والساحلیة،  البحریة  ة  االستراتیجی ة 

، والتطورات األحدث  2030حاد األوروبي بشأن التنوع البیولوجي للفترة الممتدة إلى غایة عام  متوسطة األجل)، واستراتیجیة االت 
 ).  ب -للمجلس العام لمصاید األسماك في البحر األبیض المتوسط في ھذا المجال (المرفق الثاني  

كما تُشجع على تعمیم مراعاة التنوع البیولوجي    ة على تضییق الفجوة بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان األقل نموا، االستراتیجی تُركز   .16
في جمیع السیاسات البیئیة والقطاعیة ذات الصلة بحمایة الموارد البحریة الحیة واستخدامھا على نحو مستدام. وھي تتضمن القضایا  

اإلیكولوجي، والحلول القائمة    الرئیسیة الناشئة، مثل التحدیات الناجمة عن تغیر المناخ، ونھج النظام اإلیكولوجي، وخدمات النظام 
ولكن أیضا بالموائل الساحلیة، مثل    بالموائل البحریة فقط   على الطبیعة، والحاجة إلى إصالح النظام اإلیكولوجي، لیس فیما یتعلق 

 مصبات األنھار واألراضي الرطبة والكثبان الرملیة. 
، ومالئمة ومحددة بفترة زمنیة؛ كما تكون مرنة بما یكفي للسماح  تكون األھداف قدر اإلمكان محددة، قابلة للقیاس، قابلة لإلنجاز  .17

ھدفا الدوافع المباشرة التي قد    27بأن یأخذ التنفیذ بعین االعتبار الظروف والفرص الدقیقة لكل سیاق وطني. یتناول ما مجموعھ  
العمل   برنامج  البیولوجي. ال یھدف  التنوع  بعد عام    االستراتیجي تسبب فقدان  لما  البیولوجي  التنوع  التأقلم مع    2020لحفظ  إلى 

الدوافع غیر المباشرة لعدم االستدامة (مثل التجارة والمبادئ المالیة، نماذج األعمال، اإلنتاج واالستھالك، تخفیف الغازات الدفیئة،  
 ة بسھولة. االستراتیجی تي یمكن أن تتأثر ب التلوث الكیمیائي، وما إلى ذلك) على الرغم من أن أھدافھ وإجراءاتھ تراعي تلك ال

 الغایات 
 تتمثل الغایات والبیان الموجز ألھداف كل منھا فیما یلي:   .18
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 الحد من األخطار التي تھدد التنوع البیولوجي  1الغایة  
 معالجة الضغوط  

 بشأن الضغوط المحددة والعاجلة على األنواع والموائل المحمیة 1-1الھدف 
 وتبادل قواعد البیانات والتحكم في طرق اإلدخال، واآلثار في المناطق األكثر ضعفا.  ،األنواع الدخیلة الغازیةبشأن  2.1الھدف 
 بشأن مكافحة التلوث، وال سیما المواد البالستیكیة وتسرب المغذیات والضوضاء.  3-1الھدف 

 
 1المناطق البحریة والساحلیة المحمیة 

الخا  4-1الھدف   الفعالة  النظم  القائمة على أساس  بشأن  الفعالة األخرى  الحفظ  المحمیة وتدابیر  البحریة والساحلیة  بالمناطق  صة 
 المناطق. 
 بشأن المناطق التي مستویات الحمایة فیھا معززة  5-1الھدف 

 صحة النظام اإلیكولوجي  
 بشأن إصالح معظم النظم اإلیكولوجیة ذات الصلة وذات اإلمكانیات العالیة.  6-1الھدف 
 بشأن تحقیق حالة بیئیة جیدة.  7-1الھدف 
 بشأن التخفیف من آثار تغیر المناخ والتكیف معھ والحلول القائمة على الطبیعة.  8-1الھدف 

 
 الناس  احتیاجات ضمان الحفاظ على التنوع البیولوجي وإبقائھ أو تعزیزه لتلبیة   2الغایة 

 معرفة محّسنة  
 المحمیة بموجب البروتوكول المتعلق بالقطاعات المشمولة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي بشأن توزیع وحالة األنواع    1-2الھدف  
 بشأن رسم خرائط قاع البحر، ومكانة الموائل المھددة وسالمتھا. 2-2الھدف 
 بشأن تبادل المعارف (منصة التنوع البیولوجي في منطقة البحر األبیض المتوسط).  3-2الھدف 

 
 المستدامة مصاید األسماك 

 بشأن وقف الصید العرضي والصید غیر المشروع، والصید غیر المبلغ عنھ وغیر المنظم  4-2الھدف 
 بشأن مصائد األسماك الصغیرة النطاق (الحرفیة والترفیھیة)، وال سیما في المناطق البحریة المحمیة.  5- 2الھدف  
 للتنوع البیولوجي.  بشأن تربیة األحیاء المائیة المستدامة والصدیقة  6- 2الھدف  

 
 تعمیم التنوع البیولوجي

 بشأن نھج النظام اإلیكولوجي والتخطیط المكاني البحري والساحلي  7-2الھدف 
 بشأن التكامل الشامل لعدة قطاعات، بما في ذلك السیاحة والمناجم والطاقة  8-2الھدف 
 بشأن تعزیز الحوكمة واالمتثال ومشاركة أصحاب المصلحة.  9-2الھدف 

  
 : تمكین التغییر التحویلي الضروري، ووضع األدوات والحلول القائمة على الطبیعي من أجل التنفیذ والتعمیم 3الغایة 

 التنفیذ، الرصد واإلبالغ 
واالمتثال    ومعاییر التقییم ذات الصلة  للبحر األبیض المتوسط وساحلھ برنامج الرصد والتقییم المتكاملینبشأن تنقیح    1-3الھدف  

 لھ. التام 
 . 2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجيبشأن آلیات التقییم واإلبالغ الخاصة ببرنامج العمل  2- 3الھدف  
 . 2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد   االستراتیجيبشأن الوسائل المالئمة إلدارة برنامج العمل  3- 3الھدف  

 
 بناء القدرات والربط الشبكي 

 بشأن بناء القدرات، ال سیما في البلدان األقل نموا.  4-3الھدف 
بشأن الربط الشبكي وتبادل المعارف (األنواع غیر األصلیة، األنواع المھاجرة، المناطق البحریة المحمیة، الحالة البیئیة    5-3الھدف  
 ..). .الجیدة

 
 التواصل والتوعیة  

 صانعي القرارات وسائل اإلعالم وعامة الناس   استھدافبشأن رفع الوعي،  6-3الھدف 
 بشأن دمج التنوع البیولوجي البحري في المدارس والتعلیم العالي والتدریب المھني.  7-3الھدف 

 
 تعبئة الموارد الكافیة 

 البیولوجي.  بشأن التشغیل، وال سیما العمومي، فیما یتعلق مباشرة بحفظ التنوع 8-3الھدف 
 بشأن التمویل المستدام وااللتزامات الوطنیة والمصادر المبتكرة. 9-3الھدف 
 بشأن التعاون الدولي وزیادة التدفقات المالیة بین الشمال والجنوب.  10-3الھدف 

المقترحة بشأن المناطق البحریة والساحلیة المحمیة   2020تتماشى ھذه األھداف مع ما تم االتفاق علیھ وتوضیحھ في االستراتیجیة اإلقلیمیة لما بعد  1
 وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق. 
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 ة االستراتیجیاإلجراءات  
 

إجراءات واضحة یمكن للبلدان    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيلتحقیق ھذه األھداف، یتناول برنامج العمل   .19
بشكل معقول بالتنسیق مع المنظمات الدولیة ذات الصلة وبدعم من الجھات المانحة ووكاالت التمویل. انطالقا من روح    اتخاذھا
  احتیاجات مصممة لدعم    2020ولوجي لما بعد عام  لحفظ التنوع البی   االستراتیجيبرشلونة، فإن معظم إجراءات برنامج العمل    اتفاقیة

ة إلى تضییق الفجوة بین المناطق دون  االستراتیجی البلدان األقل تقدما، مما یحقق أفضل فرص تعاون بین الشمال والجنوب؛ ترمي 
المحمیة، القدرات المؤسسیة،  اإلقلیمیة، بشأن الشواغل األساسیة مثل توفر البیانات، الحالة البیئیة الجیدة، تغطیة المناطق البحریة  

 وأوجھ التفاوت في الموارد البشریة والمالیة. 
القائمة وتحاول تجنب طبقات إضافیة من المتطلبات المؤسسیة. فاإلجراءات    اتاالستراتیجی تستند اإلجراءات المقترحة إلى الخطط و .20

لتحقیق األھداف. معظم الزمن  أھدافا    طموحة وتحولیة، ولكنھا واقعیة ومركزة ومحددة  لعدة قطاعات وتخدم  اإلجراءات شاملة 
في المجموع)، فإّن مدى أھمیتھا محّدد في    46مختلفة. بالنظر إلى معاییر االختیار الصارمة والقصر النسبي لعدد اإلجراءات (

 مستویین إثنین فقط من األولویة: مرتفع أو مرتفع جدا. 
النتائج المتوقعة لبرنامج العمل  .21 البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجي   من المقرر أن تكون  ، من خالل االثني  2020لحفظ التنوع 

التنوع البیولوجي/اإلطار العالمي للتنوع    تفاقیة ، متماشیة مع األطر الزمنیة ال2030وفي عام    2027واألربعین إجراء، في عام  
) یشرح كل  2027متوسطة األجل. (   ةستراتیجی االخطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط /  برشلونة /   اتفاقیة ) و2030(  البیولوجي

إجراء نفسھ، لیس فقط بما یجب القیام بھ، ولكن بكیفیة تحقیقھ، ویتضمن نشاًطا تحضیریًا لبدء التشغیل، على سبیل المثال: تحدید  
 مة في اإلطار). خط األساس لتقییم التقدم (حیث قد تكون ھناك فجوات مبدئیة في المؤشرات الخاصة بالموضوعات الجدیدة والمھ

ما یقارب ثلث ھذه اإلجراءات لدیھ بعد إقلیمي؛ وجزء أكبر أوصي بھ على الصعید الوطني، حیث یجري التنفیذ فعال؛ وقد یكون    .22
 لإلجراءات األخرى نطاق إقلیمي ووطني على السواء، أو یراعي الخصوصیات ذات الطابع دون اإلقلیمي أو العابر للحدود. 

 
 ة ورصدھا االستراتیجیتنفیذ  

اقتُرحت آلیة تنفیذ فعالة لتعزیز المسؤولیة والمساءلة والشفافیة من جانب جمیع الجھات الفاعلة المشاركة في تنفیذھا، بما یضمن   .23
 قیام جمیع البلدان بتحدید المساھمات الوطنیة التي تضاف إلى الغایات واألھداف اإلقلیمیة. 

ا وثیقة حیة/دینامیكیة، ولذلك سیحتاج إطار الرصد إلى مرونة تتیح قدرا من التكیف على  ة للرصد بوصفھاالستراتیجی ستخضع   .24
البلدان   الوطني. ستحدد  العمل    احتیاجاتھاالصعید  برنامج  الرصد ألھداف  بعد عام    االستراتیجيمن  لما  البیولوجي  التنوع  لحفظ 

الوطنیة الخاصة بھا في ضوء العناصر الجدیدة، لضمان    ، وتطلب الدعم اإلقلیمي حسب االقتضاء، وتستكمل برامج الرصد2020
 للبحر األبیض المتوسط وساحلھ برنامج الرصد والتقییم المتكاملیناإلبالغ عن البیانات الجیدة، على أن تتسق على النحو الواجب مع  

وغیره من أطر الرصد التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبیئة/خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط. سیتم    ومعاییر التقییم ذات الصلة 
برشلونة، من خالل اإلبالغ الوطني المنتظم عن التقدم   اتفاقیةة بشكل دوري في اجتماع أطراف  االستراتیجی حالة تنفیذ    استعراض

 الصلة في خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط.  المحرز، بتسھیل من مراكز األنشطة اإلقلیمیة ذات
ویساعد مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة ھیئة الحوكمة المؤّسسیة، وھي شبكة المراسلین الوطنیین لبرنامج   .25

،  االستراتیجيبرنامج العمل  ، التي ستقیّم التقدم المحرز في تنفیذ  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيالعمل  
جھات اتصال التنوع البیولوجي وإنشاء مناطق مشمولة بحمایة خاصة، وتقترح، عند االقتضاء،    اجتماعات وتقترح توصیات تقدم إلى  

لون  بما في ذلك ممث   ،تعدیالت على جدول العمل. تساعد اللجنة االستشاریة مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة
معینون من ھیئات دولیة وإقلیمیة یتمتعون بخبرة تقنیة وعلمیة في مسائل التنوع البیولوجي في المناطق البحریة والساحلیة للبحر  
األبیض المتوسط، والعلوم، والرصد، والتكامل بین القطاعات، ومصائد األسماك، والربط الشبكي، والتوعیة، والتمویل، والحوكمة،  

 والسیاسات. 
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لحفظ التنوع البیولوجي في منطقة البحر    االستراتیجي برشلونة برنامج العمل    اتفاقیة ، اعتمدت األطراف المتعاقدة في  2003في عام   .26
بتحدیث برنامج العمل    مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة ، قام  2009-2008وفي الفترة    األبیض المتوسط. 

 . ختغیر المنالحفظ التنوع البیولوجي لیشمل عنصر  االستراتیجي
وخلص إلى أنھ، إلى جانب سلسلة من الفجوات في تنفیذه، یشكل    2018و   2004تم إجراء تقییم خالل الفترة الممتدة بین عامي   .27

فاظ على التراث الطبیعي في المناطق البحریة والساحلیة  لحفظ التنوع البیولوجي مساھمة كبیرة في الح االستراتیجيبرنامج العمل 
لتنفیذ البروتوكول المتعلق بالمناطق المشمولة بحمایة خاصة والتنوع    استراتیجيوقد أدى دورا ھاما كإطار    للبحر األبیض المتوسط؛

التخطیط لحفظ التنوع البیولوجي.    البیولوجي في البحر األبیض المتوسط على الصعیدین الوطني واإلقلیمي من حیث تنسیق ومواءمة 
 كما أدى دورا في تسھیل التبادالت بین اإلدارات داخل البلدان وفیما بینھا بشأن االھتمامات المشتركة في حفظ التنوع البیولوجي. 

التدابیر أو االفتقار  تعد حمایة التنوع البیولوجي تحدیًا عالمیًا وسیكون العقد القادم حاسًما. ال یمكن للطبیعة أن تتحمل أي أنصاف   .28
األمم المتحدة للتنوع البیولوجي لم تكن كافیة إلى حد كبیر. طلب االجتماع    اتفاقیةإلى الطموح، حیث أن الجھود العالمیة في إطار  

عام  لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد    االستراتیجيبرشلونة اعداد برنامج العمل    اتفاقیة الحادي والعشرین لألطراف المتعاقدة في  
التنوع البیولوجي ویتماشى    تفاقیة ال  2020لیتناسق مع اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام    2021-2020في الفترة    2020

  االستراتیجيبھدف تقدیم برنامج العمل    2021-2020مع أھداف التنمیة المستدامة. وقد أجریت عملیة اإلعداد خالل فترة السنتین  
لتنظر فیھ األطراف المتعاقدة خالل االجتماع الثاني والعشرین الذي سینعقد في كانون    2020لوجي لما بعد عام  لحفظ التنوع البیو

 . 2021األول/دیسمبر 
ة اإلقلیمیة لما بعد  االستراتیجی بالتوازي مع    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيوقد تم وضع برنامج العمل   .29

وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق في منطقة البحر    اطق البحریة والساحلیة المحمیة بشأن المن   2020عام  
جمیع المسائل ذات الصلة    برشلونة.   اتفاقیة األبیض المتوسط، والتي طلبھا أیًضا االجتماع الحادي والعشرون لألطراف المتعاقدة في  

 ة. االستراتیجی دابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق مفّصلة في ھذه وت   المتمتعة بالحمایة  البحریة بالمناطق 
عیا  یسعى إلى أن یكون واق 2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجيوعلى الرغم من طموحھ، إالّ أّن برنامج العمل  .30

بلدان البحر األبیض المتوسط على الصعیدین وموجزا وذا طابع عملي. فھو ی  ستند إلى االحتیاجات الرئیسیة التي أعربت عنھا 
الواقع على عاتق األطراف واألمانة    العبءالوطني ودون اإلقلیمي، متجنبا طبقات إضافیة من االلتزامات المؤّسسیة، من أجل تقلیل  

البیولوجي خارج حدود مجتمع الحفظ، وتقاسم  وغیرھا من الھیئات المعنیة. كما یطمح إلى حشد القدرات   القائمة وتعمیم التنوع 
 المسؤولیات مع اإلدارات الحكومیة البحریة والساحلیة األخرى، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاعات االجتماعیة واالقتصادیة. 

في القضایا    2020بیولوجي لما بعد عام  لحفظ التنوع ال  االستراتیجي، ینظر برنامج العمل  2030وفي إطار زمني یمتد حتى عام    .31
الناشئة الرئیسیة، مثل التحدیات الناجمة عن تغیر المناخ، ونھج النظام اإلیكولوجي، وخدمات النظام اإلیكولوجي، والحلول القائمة  

األ الساحلیة البحریة، مثل مصبات  الموائل  النظام اإلیكولوجي، مع مراعاة  إلى إصالح  الطبیعة، والحاجة  نھار واألراضي  على 
  الرطبة والكثبان الساحلیة. 
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 عملیة منھجیة   .2
 

نھًجا تصاعدیًا: فقد تم    2021و  2020خالل عامي    مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصةة، اتبع  والی لتنفیذ ھذا ال .32
تقریًرا وطنیًا مخصًصا للبلدان، بمشاركة السلطات المعنیة وأصحاب المصلحة،    21تحدید االحتیاجات واألولویات الوطنیة من خالل  

 ومناقشتھا في ورش العمل الوطنیة. 
وع البیولوجي البحري والساحلي واستخدامھ بطریقة مستدامة، فقد  ونظرا للطابع العابر للحدود لمعظم المسائل المتعلقة بحفظ التن   .33

تمت مواءمة النتائج الوطنیة وترتیب االحتیاجات حسب األولویة من خالل التحلیالت دون اإلقلیمیة التي تغذي حلقات العمل دون  
دون   المناطق  على  المتعاقدة  األطراف  اتفقت  اإلقلیمیة. 

ال نھج  عملیة  إطار  في  اإلیكولوجي  اإلقلیمیة   ) 2(نظام 
  االستراتیجيواستخدمت لغرض عملیة إعداد برنامج العمل  

إیجة وبحر    بحر  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  
الشام؛ والبحر األیوني ووسط البحر األبیض المتوسط؛ والبحر  

المتوسط.  األبیض  البحر  وغرب  إیجة    األدریاتیكي؛    - بحر 
البحر   الشام؛  المتوسط؛  بحر  األبیض  البحر  ووسط  األیوني 

 البحر األدریاتیكي؛ وغرب البحر األبیض المتوسط. 
قدمت كل ورشة عمل دون إقلیمیة تقییما للتنوع البیولوجي    .34

عن  المعنیة،  اإلقلیمیة  دون  المنطقة  في  والساحلي  البحري 
التھدیدات القائمة أو المحتملة بما في ذلك التفاعل مع مصائد  

و البحري  األسماك؛  البیولوجي  التنوع  حفظ  أولویات  حّددت 
دون   منطقة  كل  في  مستدامة  بطریقة  واستخدامھ  والساحلي 

 إقلیمیة. 
إلى الغایات واألھداف التي یتعین تحقیقھا على الصعید    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجي یشیر برنامج العمل   .35

األولو ذات  اإلجراءات  ویدمج  الالزمة على  اإلقلیمي  یقترح اإلجراءات  اإلقلیمي. كما  الوطني ودون  الصعیدین  المحددة على  یة 
الصعید اإلقلیمي لدعم ومواكبة وتنسیق تنفیذ اإلجراءات ذات األولویة التي یتعین على البلدان تنفیذھا على الصعید الوطني. ویراعي،  

 . 2018-2004لحفظ التنوع البیولوجي خالل الفترة  ستراتیجياالحسب االقتضاء، الدروس المستفادة من تنفیذ برنامج العمل 
، بینما یتّم تكییفھ مع  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجي ة من األطراف المتعاقدة، فإّن برنامج العمل  والی تبعا ل  .36

اشى مع األطر والعملیات الشاملة ذات الصلة  الخصائص الطبیعیة والسیاقات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة في المنطقة، یتم
بعد عام   لما  العالمي  البیولوجي  التنوع  إطار  العالمي، وال سیما  المستوى  المستدامة على  التنمیة  التنوع    تفاقیةال  2020بأھداف 

،  13،  11،  8،  3ة للتنفیذ  وأھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة (األھداف القابل   2030البیولوجي. تم ضمان التوافق مع خطة عام  
)، واستراتیجیة برنامج األمم  15،  14،  12،  11،  10،  7،  6،  5،  4،  2)، وأھداف آیتشي (األھداف القابلة للتنفیذ  17،  15،  14

 ) والساحلیة  البحریة  للبیئة  مع  2010المتحدة  المتوسط،  األبیض  البحر  منطقة  مستوى  واتفاقیات    ت وقرارا   استراتیجیات). على 
ا بما في ذلك  برنامج  المتوسط،  بالبحر  الخاصة  العمل  للبیئة/خطة  المتحدة  المستدامةاالستراتیجی ألمم  للتنمیة  المتوسطیة  للفترة    ة 

)، واإلدارة المتكاملة للمناطق  2027-2022متوسطة األجل (  ة االستراتیجی وخطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط/   2016-2025
برشلونة في إطار    اتفاقیة )، والتقییمات المتفق علیھا من قبل األطراف المتعاقدة في  2016رك ( إطار العمل اإلقلیمي المشت   -الساحلیة 

التقییم ذات الصلة  وإعداد التقریر عن حالة النوعیة    برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر 
للمناطق البحریة والساحلیة    2020ما بعد عام    استراتیجیة)، ومشروع  2020) وحالة البیئة والتنمیة (2017للمنطقة المتوسطیة (

وغیرھا من تدابیر الحفظ الفعّالة األخرى القائمة على المناطق في منطقة البحر األبیض المتوسط، وخطط العمل اإلقلیمیة.    المحمیة
ة  االستراتیجی ، والتوجیھات ذات الصلة بشأن إطار  2030التنوع البیولوجي لالتحاد األوروبي لعام    استراتیجیةكما تّم النظر في  

البحریة والموائل والطیور وتخطیط الحیز البحري؛ ومشروع إستراتیجیة المجلس العام لمصاید األسماك في البحر األبیض المتوسط  
تانیات في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المتاخمة من  ؛ إستراتیجیة االتفاق المتعلق بحفظ الحی 2030حتى عام  

) والصندوق العالمي لحمایة  2021الدولي لحفظ الطبیعة والموارد الطبیعیة (  د وتقاریر االتحا؛  2025-2014المحیط األطلسي للفترة  
وما    2023-2019ر األبیض المتوسط للفترة  ، واستراتیجیة شبكة المناطق المحمیة في منطقة البح2030) لعام  2021الطبیعة (

التي یجري وضعھا من خالل    2020بعدھا، وخارطة طریق المنطقة البحریة المحمیة في البحر األبیض المتوسط لما بعد عام  

إستراتیجیة لإلدارة المتكاملة    عرفتھ إتفاقیة التنوع البیولوجي على أنّھ " نھج النظام اإلیكولوجي، الذي  خارطة طریق نھج النظام اإلیكولوجي: 2
یھدف    “) باعتباره 2019لألراضي والمیاه والموارد الحیة التي تعزز الحفظ واالستخدام المستدام بطریقة منصفة"، واستكملھ برنامج األمم المتحدة للبیئة (

ة ووقائیة وآثارھا التراكمیة على وظیفة النظام اإلیكولوجي البحري والساحلي على المستویات اإلیكولوجیة،  إلى إدارة االستخدامات البشریة بطریقة متكامل
 ”بدال من االقتصار على حدود الوالیة القضائیة
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وعدة  عملیة منتدى المنطقة البحریة المحمیة في البحر األبیض المتوسط؛ من بین أمور أخرى ذات أھمیة بالنسبة للبحر المتوسط  
   وبحوث علمیة أساسیة مذكورة في المراجع المرفقة. 

 
قائم على أسس علمیة ومبني على أھداف    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيیكون محتوى برنامج العمل   .37

المعتمدة بالفعل    اتالستراتیجی اواقعیة موجزة. وھو یتجنب أي طبقة إضافیة من االلتزامات للبلدان، یعد كأداة لتبسیط تنفیذ الخطط و
على الصعیدین الوطني والدولي. كما أنھ یعزز تعمیم التنوع البیولوجي في جمیع السیاسات البیئیة والقطاعیة ذات الصلة باالستخدام  

 المستدام للموارد البحریة الحیة، مثل مصاید األسماك. 
 

، وقُدمت توصیات بشأن صیاغتھ  2020فظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  لح  االستراتیجيتم تعمیم المسودات السابقة لبرنامج العمل   .38
أبریل  نیسان/لحفظ التنوع البیولوجي (  االستراتیجية، خالل ثالثة اجتماعات للجنة االستشاریة لبرنامج العمل  االستراتیجی وعناصره  

لحفظ التنوع البیولوجي الوطنیین   االستراتیجي)، وورشة عمل لمراسلي برنامج العمل  2021  مایو/یارأ  ؛2021نیسان/أبریل    ؛2020
على االجتماع الثاني    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجي ). وسیعرض مشروع برنامج العمل  2021ماي  (

، بعد استعراضھ واقراره خالل االجتماع الخامس  2021برشلونة في كانون األول/دیسمبر  اتفاقیةوالعشرین لألطراف المتعاقدة في  
) وجھات تنسیق خطة العمل الخاصة  2021عشر لجھات التنسیق للمناطق المشمولة بحمایة خاصة/التنوع البیولوجي (یونیو/جوان  

 ). 2021بالبحر المتوسط (سبتمبر 

 
 

   أین نحن اآلن؟  .3
 

 األبیض المتوسط قیم البحر  .3.1
 

یعد البحر األبیض المتوسط نقطة ساخنة للتنوع البیولوجي البحري والتوطن. وتُعَُد مروج األعشاب البحریة والتجمعات المرجانیة   .39
والنظم اإلیكولوجیة المظلمة أكثر النظم اإلیكولوجیة البحریة تمثیال خاصة للبحر األبیض المتوسط. وعلى الرغم من أنھ یغطي أقل  

أّنھ یستضیف أكثر من  1من   ٪ من األنواع البحریة  18-4نوع بحري ویساھم بما یقدر بنحو    17000٪ من سطح المحیط، إالّ 
متر سلسلة من    200٪ منھا ال یوجد في أي مكان آخر على وجھ األرض. یتضمن تحت عمق  25المعروفة في العالم. أكثر من  

اكین والجبال البحریة والسھول الطینیة (االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والموارد  الموائل الفریدة في أعماق البحار المرتبطة بالبر
  واألطلسیة؛ ). وھو نظام إیكولوجي ذو إنتاجیة أولیة منخفضة بسبب محدودیة المدخالت الغذائیة من األصول النھریة  2019الطبیعیة  

 علیھ في الجزء الغربي.  ویقل اإلنتاج األولي في المتوسط ثالث مرات في الحوض الشرقي مما ھو
یُعد البحر األبیض المتوسط موطنًا لقسم كبیر من التنوع البیولوجي البحري في العالم، ولكنھ أیًضا ضحیة لعقود من االستخدام غیر   .40

البشري،  المستدام على الرغم من الجھود المبذولة إلدارة فعالة. كما أّنھ فرید من نوعھ بسبب الضغط الشدید الناجم عن االستخدام  
الغازیة.   الدخیلة  البري، وإدخال وانتشار األنواع غیر األصلیة واألنواع  البحریة، والتلوث  المكثفة، والمالحة  ومصاید األسماك 

٪ أسرع من    20بسبب موقعھ الجغرافي، فإنھ یعاني أیضا أكثر من غیره من آثار تغیر المناخ، حیث ترتفع درجة الحرارة بنسبة  
). وھو یمثل إجماال أعلى نسبة من الموائل البحریة  2020لخبراء البحر األبیض المتوسط حول تغیر المناخ والبیئة (  بقیة العالم وفقًا

٪ على أنھا مھددة باالنقراض ضمن فئة القائمة الحمراء لالتحاد    11و٪ منھا على أنھا معرضة للخطر    21المھددة، حیث تم ادراج  
 على اإلطالق.  عالتدھور األسر ث تعاني النظم اإلیكولوجیة لألعشاب البحریة من حی   )،(Gubai et al 2016 28األوروبي 

 

 التقدم في حفظ الموارد البحریة   .3.2
 

المتوّسط رغم الظروف الجیوسیاسیة غیر المواتیة. خالل    ضالبحر األبی ظل التعاون اإلقلیمي بشأن المسائل البیئیة نشطا في منطقة   .41
برشلونة   اتفاقیةر في معالجة قضایا االستدامة في البحر األبیض المتوسط، والذي ساھم فیھ نظام العقد الماضي، تم إحراز تقدم كبی 

 بشكل كبیر. اعتمدت األطراف المتعاقدة أھدافا مشتركة وأطًرا للرصد والتقییم. 
أنّھا أكثر الطرق فعالیة للتصد  .42 بالنھج المتكاملة والقائمة على النظم اإلقلیمیة على  ي للعوامل العامة، والضغوط  یزداد االعتراف 

برشلونة وإنشاء أدوات متكاملة، بما في ذلك    اتفاقیة . تم إحراز تقدم في دمج البیئة في السیاسات القطاعیة بفضل  ةواآلثار المدمج 
ة المتوسطیة للتنمیة المستدامة، وخطة عمل  االستراتیجی بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة، ونھج النظام اإلیكولوجي، و

ي البحري من أجل تنفیذ إطار مفاھیمي للتخطیط المكان   2017ومن أبرز ما تم اعتماده في عام    واالستھالك المستدامان.اإلنتاج  
للمناطق   المتكاملة  لتنفیذ اإلدارة  البحري كأداة رئیسیة  المكاني  بالتخطیط  النظام اإلیكولوجي، مع االعتراف  نھج  خارطة طریق 

 الساحلیة في المنطقة البحریة للمناطق الساحلیة. 
على تطبیق نھج النظام اإلیكولوجي تدریجیًا في    برشلونة وبروتوكوالتھا  اتفاقیة، اتفقت األطراف المتعاقدة في  2008ومنذ عام    .43

).  Decision IG.17/6; 2008إدارة األنشطة البشریة في منطقة البحر األبیض المتوسط، بھدف نھائي ھو تحقیق حالة بیئیة جیدة (
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ال لتحسین عملیة صنع  للرصد والتقییم  المتوسط أطرا مشتركة  البحر األبیض  بلدان  نفسھ، اعتمدت  الوقت  القائم على  وفي  قرار 

المعلومات. ویجري في سیاق نظام خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط وضع برنامج متكامل للرصد والتقییم، باعتباره نظاما 
البیانات ورصدھا بیئیة   للمعلومات في منطقة البحر األبیض المتوسط لدعم جمع  التقدم المحرز نحو حالة  وتقییمھا، وذلك لتقییم 

 جیدة. 
% من المناطق البحریة المحمیة    9.3( آیتشي  % من ھدف    10قریبة جدا من    2021كانت تغطیة المناطق البحریة المحمیة في عام    .44

وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى المحتملة في المنطقة، والمناطق البحریة المحمیة في البحر المتوسط) على مستوى منطقة البحر  
أعداد األنواع وتحسین الموائل    استعادةضعیفة في اإلدارة الفعالة ألغلبیة ھذه المناطق. وقد تم تسجیل  األبیض المتوسط، ولكنھا تبقى  

 البحریة، وال سیما في المناطق البحریة المحمیة وفي مناطق حظر الصید والجمع التي تدار وتنفذ بشكل جید. 
ة الحساسیة والحدیقة البحریة الدولیة في مضیق بونیفاسیو ومحمیة  ومن أمثلة التعاون بین البلدان المجاورة المنطقة البحریة البالغ  .45

بیالجوس للثدییات البحریة في البحر المتوسط ومحمیة المحیط الحیوي العابرة للقارات في البحر األبیض المتوسط. یتزاید التعاون  
لغازیة، وإدارة المناطق البحریة المحمیة، وتقییم عبر الحدود حول األنواع المھاجرة، ورصد األنواع غیر األصلیة واألنواع الدخیلة ا

األرصدة السمكیة. كما تم وضع خطط متعددة السنوات إلدارة مصائد األسماك بین مختلف الشركاء بالنظر إلى تداخل األرصدة  
 المشتركة. 

ر األبیض المتوسط والمجلس العام  بناًء على مذكرة التفاھم المبرمة بین برنامج األمم المتحدة للبیئة وخطة العمل الخاصة بالبح  .46
لمصاید األسماك في البحر األبیض المتوسط، فإن التعاون، إلى جانب االتفاق المتعلق بحفظ الحیتانیات في البحر األسود والبحر  

لدولیة لحمایة  األبیض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والموارد الطبیعیة والشراكة ا
الطیور ورابطة البحر المتوسط إلنقاذ السالحف البحریة، یغطي الحد من الصید المرتجع والصید العرضي. كما تعاون المجلس  
العام لمصاید األسماك في البحر األبیض المتوسط في وضع إستراتیجیة للحد من القمامة البحریة والضوضاء تحت سطح الماء،  

مركز األنشطة اإلقلیمیة  لى مراقبة المناطق المحظورة على مصاید األسماك. وتم توقیع مذكرة تفاھم بین  والتركیز بشكل جدید ع
واالتفاق المتعلق بحفظ الحیتانیات في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المتاخمة    للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة 

 من المحیط األطلسي لحفظ الحیتانیات. 
٪ منھا إطارا قانونیا للتقییم 72میع بلدان البحر األبیض المتوسط أطر عمل لتقییم األثر البیئي المسبق، في حین سنت  اعتمدت ج .47

 . كالھما أیضا أدوات إلعالم أصحاب المصلحة. االستراتیجيالبیئي 
امل والتنسیق إلى تعزیز  كما توسعت وتنوعت شبكات أصحاب المصلحة. وقد أدى االتساق البرنامجي والحوافز المؤسسیة والتك .48

دور المنظمات غیر الحكومیة الدولیة وشبكات أصحاب المصلحة، مما أدى إلى تحسن كبیر في فرص المشاركة وااللتزام. یشارك  
عدد متزاید من المنظمات العامة ومنظمات المواطنین القائمة على العلم بنشاط في تنفیذ البروتوكول المتعلق بالتنوع البیولوجي  

اء مناطق مشمولة بحمایة خاصة وما یتصل بھ من برامج ومشاریع، ومن أمثلة على ذلك الشبكات األدریاتیكیة، شبكة المناطق  وإنش
الخاص   القطاعین  بین  المشترك  للمانحین  اإلئتماني  الصندوق  إلى  باإلضافة  المتوسط؛  األبیض  البحر  منطقة  في  المحمیة 

منتدى   2016وباإلضافة إلى ذلك، تم إنشاء في عام   لمحمیة في البحر األبیض المتوسط)والعام(الصندوق البیئي للمناطق البحریة ا
 للتعاون اإلقلیمي بشأن القمامة البحریة لتبادل أفضل الممارسات وتبادل المعلومات والبحث عن حلول.  

 

 المشاكل الرئیسیة لحفظ التنوع البیولوجي البحري   .3.3
 

دان البحر األبیض المتوسط لیست على المسار الصحیح لتحقیق األھداف المتفق علیھا وتنفیذھا على الرغم من التقدم الملحوظ، فإن بل .49
بالكامل، بما في ذلك أھداف التنمیة المستدامة واألھداف اإلیكولوجیة لحالة بیئیة جیدة. تُظھر معظم االتجاھات التي لُوحظت تطورات  

ف أو بشكل غیر متكافئ عبر البلدان، أو حتى أنھا تبتعد عن الھدف (حالة  إما تتقدم نحو األھداف المحددة، ولكن بمعدل غیر كا
ھدفًا غیر منجز في جمیع بلدان البحر األبیض   11ھدفا من أھداف التنمیة المستدامة، ال یزال  17). فمن بین 2020البیئة والتنمیة 

، لم تحقق تسعة بلدان من أصل  2019ماء". في عام  "الحیاة تحت ال  14"العمل المناخي" والھدف    13المتوسط، بما في ذلك الھدف  
، والحد األقصى لعدد أھداف التنمیة  2030بلدا في منطقة البحر األبیض المتوسط أي ھدف من أھداف التنمیة المستدامة لعام    21

 ). Sachs et al .2019المستدامة التي حققھا بلد ما ھو اثنان (
المسؤولة عن البیئة إلى القوة المؤسسیة الالزمة لفرض تكامل السیاسات البیئیة. وال یزال ھناك الكثیر مما  غالبا ما تفتقر اإلدارات  .50

ینبغي عملھ، حیث نادراً ما یتم تنفیذ االتفاقات البیئیة اإلقلیمیة والدولیة الطموحة بالكامل على أرض الواقع، وال تزال ھناك فجوات  
البیئة ضعیفة بوجھ عام وتعاني من نقص التمویل. باإلضافة إلى ذلك، فإن المنافسة بین مختلف   مھمة في إنفاذھا. ال تزال وزارات 

 الفضاء البحري تعزز ھذا االفتقار إلى التعاون اإلداري المشترك بین القطاعات.   استخدامالقطاعات االقتصادیة على 
للغرض، فإن التنفیذ على أرض الواقع یكون متخلفا. وترد أدناه    تبین التقییمات دون اإلقلیمیة أّنھ حتى عندما یكون التشریع مالئما .51

 أوجھ القصور الرئیسیة التي تم إبرازھا.
 للبحر األبیض المتوسط وساحلھ برنامج الرصد والتقییم المتكاملینوقد حّدد كل بلد وكل منطقة دون إقلیمیة، فجوات معرفیة لتنفیذ  .52

ر الحمایة لحفظ األنواع. فالمعرفة وتوافر البیانات وتبادلھا غیر كافیة وغیر متجانسة إلى  ولتحدید تدابی   ومعاییر التقییم ذات الصلة
حد كبیر بسبب محدودیة القدرات المالیة (الوطنیة أو اإلقلیمیة) والتقنیة والمؤسسیة. تشیر التقاریر الوطنیة إلى تفاوت كبیر بین 
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حی  من  والجنوبیة  الشمالیة  المتوسط  األبیض  البحر  وجھ  ضفتي  وعلى  اإلیكولوجي.  والرصد  الخرائط  ورسم  الجرد  قوائم  ث 
 الخصوص، فإّن المعلومات المتعلقة بموائل المیاه العمیقة في الجزء الجنوبي من الحوض غیر كاملة أو مفقودة. 

تم تصنیف    ة. ٪ في الخمسین سنة الماضی 40تستمر االتجاھات السلبیة لتجمعات الثدییات البحریة، حیث انخفضت بنسبة تزید عن   .53
الموجودة في البحر األبیض المتوسط ضمن األنواع المھددة باالنقراض. بقي    أكثر من نصف أنواع أسماك القرش والراي الالسع

 ). Karamanlidis et al 2015فقمة الراھب فقط في البحر األبیض المتوسط (  400حوالي  
طبیعیة معتبرة تساھم في التخفیف من آثار تغیر المناخ والتكیف معھ،  تولد مروج األعشاب البحریة والتجمعات المرجانیة إنتاجیة    .54

والحفاظ على موارد مصائد األسماك، لكنھا مھددة بمعدات الصید المدمرة ورسو القوارب واألنواع الغازیة والتلوث، إذ یتم اإلبالغ  
تستمر األراضي الرطبة الساحلیة ومناطق    ). كماe. g. Otero et al 2013عن معدالت وفیات جماعیة ومعدالت أبطأ للنمو. ( 

الخط   من  واحد  كیلومتر  مسافة  البناء ضمن  مساحة  من  المتوسط  األبیض  البحر  بلدان  تزید  التدھور، حیث  في  الرملیة  الكثبان 
 الساحلي. 

واع غیر األصلیة، مما  األن   انتشاروقد أدى تغیر المناخ، إلى جانب النجاح المحدود لمراقبة آلیات التخفیف والتكیف، إلى تسریع    .55
یتم تسجیل التغییرات في الشبكات الغذائیة البحریة في أماكن    أدى إلى حدوث تحول في تكوین األنواع وفي أداء النظم اإلیكولوجیة. 

  ٪ وتراجعت أنواع األسماك بنسبة 41عدیدة. كما انخفضت وفرة الكائنات المفترسة، بما في ذلك عدد من الثدییات البحریة، بنسبة  
٪ (مثل قندیل  23الكائنات الحیة في قاع الشبكة الغذائیة بنسبة    ارتفعت ٪، بما في ذلك األنواع التجاریة وغیر التجاریة، في حین  34

 ). Piroddi et al .2017البحر) (
م السفینة) والممرات  األنواع الدخیلة الغازیة، وھي أحد اآلثار الجانبیة للشحن البحري (من خالل میاه الصابورة والمواد العالقة بجس .56

والنقل البحري والطرق المائیة وتربیة األحیاء المائیة والتجارة في الكائنات البحریة الحیة (تجارة األحواض المائیة وطعم الصید)  
وغیرھا (مثل أنشطة الصید ومعارض األحواض المائیة)، التي تعززھا ظاھرة االحترار العالمي، ھي الیوم من بین التھدیدات  

نوًعا بحریًا غیر أصلي في منطقة    1199وقد تم تسجیل أكثر من    ئیسیة للتنوع البیولوجي البحري في البحر األبیض المتوسط.الر
). وخاصة في حوض بحر الشام، إذ یتسبب بعضھا  QSR، UNEP/MAP 2017منھا (  618البحر األبیض المتوسط، تم تأسیس  

. یتم اإلبالغ بانتظام عن أمراض بحریة یكون مصدرھا عوامل مسببة  انھیارھأو افي انخفاض أعداد جماعات األنواع األصلیة  
٪) بین أصداف القلم أم اللؤلؤ الكبیرة المستوطنة والمحمیة،  99أكثر من  (نسبتھا  لألمراض، على سبیل المثال الوفیات الجماعیة بلغت  

النباتیة الضارة التي تقتل المحاریات ذات األھمیة االجتماعیة واالقتصادیة. تُشكل األنواع غیر األصلیة واألنواع الدخیلة    قأو العوال 
الغازیة قضیة رئیسیة في منطقة البحر األبیض المتوسط، وتعاون جمیع البلدان مطلوب لمنع إدخالھا وانتشارھا، وھذا ضمن مبدأ  

 تقاسم المسؤولیة. 
تظھر تحدیات جدیدة مثل تسرب القمامة البحریة،    ،ى التأثیرات المتزایدة الناجمة عن تغیر المناخ وانتشار األنواع الدخیلةعالوة عل .57

وال سیما المواد البالستیكیة؛ في حین أن حدوث الضوضاء تحت الماء والتأثیرات التراكمیة الناتجة عن كل ھذا مع جمیع مصادر  
 ). UNEP / MAP-Plan Bleu, 2020، ال تزال ضعیفة التوثیق والمراقبة (التلوث الفیزیائي والكیمیائي

 
% من الھدف على مستوى البحر األبیض المتوسط، ولكن  10  وقد أصبحت تغطیة المناطق البحریة المحمیة اآلن قریبة جدا من .58

المتوسط، حیث تقع معظم ھذه المناطق في  النظام الحالي ال یزال غیر متصل وال یمثل المناطق اإلیكولوجیة في البحر األبیض  
الجزء الشمالي من البحر األبیض المتوسط وفي المیاه الساحلیة، مما أدى إلى نقص تمثیل النظم اإلیكولوجیة األعمق في المناطق  

الكامل. ومع  ٪ فقط من البحر تشملھ تغطیة مناطق محمیة ب 0.06الواقعة داخل وخارج الوالیة الوطنیة على حد سواء؛ في حین أن 
بحریة المحمیة في البحر األبیض المتوسط لدیھا خطة إدارة، وأّن   ذلك، ال یزال الشاغل الرئیسي ھو أن أقل من ربع المناطق ال

). فالموارد  MAPAMED 2019; WWF 2020; UNEP/MAP SPA/RAC 2021أقل من نصف ھذه المناطق ینفذ بفعالیة ( 
تقریبا على عدد قلیل من  البشریة والمادیة والمالیة غیر مالئ  المنتظمة  الرصد  أنشطة  إلى ضعف اإلنفاذ؛ وتقتصر  أّدى  مة، مما 

المتوسط،    ضالبحر األبی المناطق البحریة المحمیة في بعض بلدان االتحاد األوروبي. تبلغ الفجوة المالیة للمناطق البحریة المحمیة في  
 ). Binet et al 2016ملیون یورو سنویا ( 700مقارنة بأھداف الحفظ، 

 FAO/GFCM٪ من األرصدة السمكیة في البحر األبیض المتوسط والبحر األسود بمستویات غیر مستدامة بیولوجیًا (78یتم صید   .59
). یُعد نمط االستغالل وحالة األرصدة السمكیة المختلفة أمًرا بالغ االھمیة في جمیع مناطق البحر األبیض المتوسط دون  2020

صید العرضي لألنواع البحریة المعرضة للخطر الحفاظ على مجموعة متنوعة من األصناف البحریة، بما في ذلك  اإلقلیمیة. یُھّدد ال 
الثدییات والطیور والسالحف البحریة وأسماك القرش والراي الالسع. وعلى نحو مماثل، یمكن أن یتسّبب الصید العرضي للشعاب  

الضرر بموائل مھمة. ال یزال الصید غیر المشروع والصید غیر المبلغ عنھ  المرجانیة واإلسفنج وأنواع قاعیة أخرى في إلحاق  
وغیر المنظم عامالً مشترًكا. تتزاید المخاوف أیًضا فیما یخص مصائد األسماك الترفیھیة، التي تتجاوز في بعض المناطق الساحلیة  

). تُقّدر المصاید المرتجعة السنویة في البحر  Venturini et al 2017في ما یتعلق بالكتلة األحیائیة مصائد األسماك التجاریة (مثل  
في المائة من إجمالي الصید)، ویرجع ذلك أساًسا إلى الصید بشباك الجر القاعیة، في    18ألف طن (   230األبیض المتوسط بحوالي  

من   أقل  بنسبة  مرتجعة  معدالت  تظھر  ذلك،  من  النقیض  على  النطاق،  الصغیرة  األسماك  مصائد  أن  المائة    10حین  في 
)FAO/GFCM, 2020.(    األسماك البریة    استخدامكما تخلق تربیة األحیاء المائیة ضغوطا إضافیة على األرصدة السمكیة بسبب

 كأعالف وبسبب نقل األنواع غیر األصلیة.  
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ى األخص في مناطق  وأخیرا، تظّل مصادر التمویل لحفظ البیئة البحریة تشكل عقبة تظھر بصورة متكررة في جمیع البلدان، وعل .60

المتوسط. األبیض  البحر  أّن    جنوب وشرق  في حین  كبیر،  إلى حد  كافیة  منتظمة وغیر  الوطنیة غیر  التمویل  تزال مصادر  ال 
 ولم تف البلدان المانحة بتعھداتھا بزیادة تمویل التنمیة من أجل حفظ البیئة البحریة.   المعونة اإلنمائیة آخذة في االنخفاض مستویات

 
 

 والتحدیات  االحتیاجات والثغرات  .4
 

 وقد أجمعت التقاریر دون اإلقلیمیة على االحتیاجات ذات األولویة (المرفق األول)، التي تم تجمیعھا في األربعة أقسام التالیة:  .61

 تھدیدات الحالیة معالجة الضغوط وال 1.4
تؤكد جمیع التقاریر دون اإلقلیمیة على ضرورة التوصل إلى حالة بیئیة جیدة للبحر األبیض المتوسط، في إطار المساھمة في نھج   .62

التنوع   على  الضغوط  معالجة  ھما  باستمرار،  علیھما  التأكید  تّم  اللذان  الرئیسیان،  والعنصران  شامل.  كمبدأ  اإلیكولوجي  النظام 
 ي ورصد التغییرات. البیولوج

بحلول عام    .63 الحفظ  توزیع وحالة  2030ولضمان عكس مسار االتجاھات في مجال  بشأن  المكتملة  المعرفة غیر  ، یجب تحسین 
األنواع والموائل المحمیة بموجب البروتوكول المتعلق بالتنوع البیولوجي وإنشاء مناطق مشمولة بحمایة خاصة طوال الوقت. ال  

ة لرسم خرائط للموائل وحصرھا، وال سیما الموائل المرجانیة واألعشاب البحریة والنظام اإلیكولوجي المظلم،  تزال ھناك حاجة ماس 
المھددة   والالفقاریات  البحریة  والطیور  البحریة  والثدییات  والسالحف  القرش  أسماك  معظم  حالة  ولتوضیح  حالتھا؛  من  للتأكد 

ستعادة جمیع األنواع المھددة باالنقراض، وال سیما تلك التي یعتمد بقاؤھا  باالنقراض بشكل أفضل، من أجل وضع وتنفیذ خطط ال 
تدابیر للقضاء على جمیع عملیات القتل واألسر والتجارة المقصودة أو غیر المقصودة؛    اتخاذعلى مثل ھذه اإلجراءات، بما في ذلك  

  10ر والكثبان الساحلیة التي تتطلب تدابیر حمایة (المادة  باإلضافة إلى حالة الموائل الساحلیة مثل األراضي الرطبة ومصبات األنھا
 من بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة). 

٪ في  55في حین یتعین على البلدان أن تتمسك بالتزامھا بخفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون بشكل كبیر (خفض االنبعاثات بنسبة   .64
)، فھناك حاجة قویة لتحسین المعرفة حول آثار وعواقب تغیر المناخ  2021تحاد األوروبي  ، اال2030االتحاد األوروبي بحلول عام  

على النظم اإلیكولوجیة الساحلیة والبحریة، ورصد التحّمض وآثاره على الموائل واألنواع الحساسة، على النحو األنسب من خالل  
إدراج المناطق المرشحة إلصالح النظم اإلیكولوجیة الغنیة بالكربون،  شبكة من المناطق البحریة المحمیة النموذجیة والتمثیلیة. ینبغي  

والمناطق المعرضة للتغیر المناخي، فضال عن مناطق مھمة لتفریخ األسماك وتربیتھا، وإطالق أنشطة اإلصالح بین السلطات  
 اعیین وأوساط البحث والمعرفة. المحلیة واإلقلیمیة والوطنیة، إلى جانب المواطنین، واألعمال التجاریة والشركاء االجتم

یجب تحدید األنواع الدخیلة الغازیة والمسارات بشكل منتظم في جمیع البلدان، مع ذكر األنواع ذات األولویة التي یتعین مراقبتھا   .65
تدابیر إلدارة  ة اإلقلیمیة وتنفیذھا بشأن إدارة میاه الصابورة، یجب وضع  االستراتیجی علیھا. إلى جانب التصدیق على    ء أو القضا

المسارات لمنع إدخالھا، ودعم شبكات المعلومات في منطقة البحر األبیض المتوسط (مثل األنواع الدخیلة الغازیة البحریة في البحر  
مراقبة اتجاھاتھا باستمرار. نظرا للفجوات الواسعة في جھود البحث في  البیانات حول األنواع الدخیلة و  األبیض المتوسط) لمشاركة 

ع البلدان، فإن تبادل المعرفة في میادین التنوع البیولوجي األخرى (رسم الخرائط واألنواع والموائل المھددة، وإدارة المناطق  جمی 
البیولوجي البحري والساحلي عبر   بالتنوع  البحریة المحمیة) یتطلب وضع أو تعزیز منصات وآلیات لتبادل المعلومات الخاصة 

ة البحر األبیض المتوسط بأكملھا. ومن األمثلة على ذلك شبكة المناطق المحمیة في منطقة البحر  المناطق دون اإلقلیمیة ومنطق
االتفاق المتعلق بحفظ    وشبكة النشطة جدا لمدیري إدارة المناطق البحریة المحمیة في البحر األبیض المتوسط،    األبیض المتوسط 

نطقة المتاخمة من المحیط األطلسي وقاعدة بیانات االتفاق المتعلق بحفظ  الحیتانیات في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط والم
 الحیتانیات في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي على اإلنترنت قید اإلنشاء. 

بالبحر المتوسط من خالل البرنامج وعموما، تُعالج مواضیع التلوث الكیمیائي بشكل منفصل على مستوى خطة العمل الخاصة    .66
  االستراتیجي المنسق لرصد التلوث في البحر األبیض المتوسط والتخطیط واإلدارة ذات الصلة، التي سیحافظ معھا برنامج العمل  

األنواع والنظم    وفیما یتعلق باآلثار الفیزیائیة المباشرة للتلوث على  على التآزر والتوافق.   2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  
اإلیكولوجیة، تشترك جمیع المناطق دون اإلقلیمیة في الحاجة إلى تقلیل وتخفیف جمیع أشكال تلوث النفایات الصلبة من المصادر  
البریة ومن نشاط قطاع الصید، وال سیما معدات الصید المھجورة أو المفقودة أو التي تم التخلص منھا على نحو آخر، فضال عن  

توى التسرب البالستیكي، وذلك بتغییر كیفیة جمع النفایات وإدارتھا في المدن والوجھات السیاحیة حول البحر األبیض  الحد من مس
تسعى ثالث مناطق دون إقلیمیة أیضا إلى إیجاد حلول للحد من تأثیر المالحة البحریة (الضوضاء واالصطدام) على    المتوسط. 

لسالحف وغیرھا) تستخدم تكنولوجیات أكثر ھدوءا وتحدد مناطق محظورة، على النحو  األنواع البحریة الحساسة (الحیتانیات وا
  الذي اقترحھ االتفاق المتعلق بحفظ الحیتانیات في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي. 

 فیذ نھج النظام اإلیكولوجي في منطقة البحر األبیض المتوسط.  اآلثار التراكمیة بمثابة متطلبات تشغیلیة رئیسیة لتن  اعتبارینبغي 

 

 تدابیر الحمایة المكانیة  2.4
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للحد من    .67 المناطق دون االقلیمیة األولویة  النظام اإلیكولوجي، تعطي جمیع  نھج  البیولوجي في إطار  التنوع  تعزیز حفظ  بھدف 

النزاعات بین االستخدامات المتداخلة من خالل تطویر تخطیط الحیز البحري، واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة، واالستخدام  
 الفعال للموارد الطبیعیة. 

، وتقسیم  والحكومةعتبر المناطق البحریة المحمیة وسائل فعالة ومواقع نموذجیة ذات خبرة حقیقیة في تحسین التخطیط البحري  ت  .68
المناطق، واستدامة مصائد األسماك الصغیرة النطاق، ومشاركة أصحاب المصلحة، والبحث والرصد على المدى الطویل. تقترح  

بكة المناطق البحریة المحمیة وإنشاء ممرات إیكولوجیة لمنع العزلة الجینیة والسماح بھجرة  جمیع المناطق دون اإلقلیمیة توسیع ش
األنواع، مع جعلھا أكثر تمثیال للمناطق اإلیكولوجیة في البحر األبیض المتوسط، وال سیما االمتداد إلى السواحل الجنوبیة والشرقیة،  

التنوع البیولوجي ومعاییر تدابیر الحفظ الفعّالة    اتفاقیةلى المناطق، وفقا لتعریف  مع إدراج تدابیر الحفظ الفعّالة األخرى القائمة ع
(قرار   المناطق  القائمة على  البیولوجي    اتفاقیة األخرى  العسكریة عند  08/14التنوع  والمناطق  المحمیة  الثقافیة  المناطق  مثل   ،(

المناطق المحظورة على مصاید  (حظورة على مصاید األسماك  االقتضاء؛ وتمتد أیضا إلى البحار المفتوحة من خالل المناطق الم
التابعة للمجلس العام لمصاید األسماك في البحر األبیض المتوسط) والمناطق المرشحة في النظم اإلیكولوجیة البحریة   األسماك 

المناطق  الھشة (النظم اإلیكولوجیة البحریة الھشة التابعة لمنظمة األغذیة والزراعة)، وال سیما المناطق البحریة بالغة الحساسیة (
البحریة بالغة الحساسیة للمنظمة البحریة الدولیة)، في جمیع الحاالت عند ضمان اإلدارة الفعالة؛ وتفضیل وضعھا داخل المناطق  
البحریة ذات األھمیة اإلیكولوجیة أو البیولوجیة (المناطق البحریة ذات األھمیة اإلیكولوجیة أو البیولوجیة المدرجة في مستودع  

 التنوع البیولوجي).  ة اتفاقی وثائق 
یُحذر كل تقییم من ضعف حالة اإلدارة في معظم المحمیات البحریة التي تم إنشاؤھا بالفعل، ویؤكد على الحاجة الملحة إلى تخطیط    .69

امة  إداري سلیم یضمن التعاون الفعال بین مختلف اإلدارات وأصحاب المصلحة، وإنفاذ اللوائح التنظیمیة، ودعم بناء القدرات، واستد
   الموارد البشریة والمالیة الالزمة للمحمیات البحریة. 
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تحّدد أحدث التقییمات وأكثرھا شموال للتنوع البیولوجي البحري والعالمي في منطقة البحر األبیض المتوسط (برنامج األمم المتحدة   .70
إعداد    ؛2020ة متوسطة األجل  االستراتیجی )؛ (خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط/2019لیة  ة البحریة والساحاالستراتیجی للبیئة/

؛  2020؛ حالة البیئة والتنمیة 2021و  2019 مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة ؛ 2017تقریر حالة الجودة 
سمة لحفظ التنوع البیولوجي، والتي تتسق أساسا بین الوثائق،  ) سلسلة من الحواجز الحا2021الصندوق العالمي لحمایة الطبیعة  

 . 2020ومرة أخرى مع الفجوات واالحتیاجات الرئیسیة التي حددتھا التقییمات دون اإلقلیمیة لما بعد عام  
وح االتفاقات  على الرغم من أن التشریعات مناسبة للغرض، فإن التنفیذ على أرض الواقع الیزال بطیئا. وتتواصل الفجوة بین طم  .71

في صنع   والمشاركة  الوعي  ومحدودیة  السیاسي  االھتمام  كفایة  عدم  بسبب  والمحلي،  الوطني  الصعیدین  على  وتنفیذھا  الدولیة 
 القرارات على المستوى الوطني حیث ینبغي أن یتم ُجل التنفیذ. 

تفتقر إلى القوة المؤّسسیة الالزمة إلنفاذ تكامل    وأجمعت التقییمات دون اإلقلیمیة على أن اإلدارات المسؤولة عن البیئة كثیرا ما  .72
السیاسات البیئیة. ال تزال وزارات البیئة ضعیفة بوجھ عام وتعاني من نقص التمویل. إّن الطموح إلى وضع أنظمة بیئیة محّددة من  

البیولوج التنوع  المحمیة، یحتاج حفظ  البحریة  المناطق  تحدیثھا. وخارج  یستفید كثیرا من  المسؤولیات مع  شأنھ أن  تقاسم  إلى  ي 
الوزارات والقطاعات االجتماعیة واالقتصادیة مثل االقتصاد والضرائب ومصائد األسماك والزراعة والسیاحة واألمن والطاقة  

 واألوساط األكادیمیة والمدن الساحلیة ووسائط االتصال الجماھیري. 
 

یمثل فھم الصید العرضي واعتماد تدابیر فعالة للحد من مستویاتھ خطوات أساسیة نحو التقلیل إلى أدنى حد من المصاید المرتجعة    .73
ولدعم ذلك، ینبغي تعزیز   فضال عن تأثیر مصائد األسماك على األنواع المعرضة للخطر وعلى النظام اإلیكولوجي البحري عموما.

البی  انات عن الصید العرضي لجمیع األنواع الحساسة. وینبغي أیضا التخلص التدریجي بشكل عاجل من  تدابیر التخفیف وجمع 
الخطوط الطویلة ومعدات    استخدام یجب التوفیق بین    الصید المفرط، والتصدي ألي صید غیر مشروع وغیر مبلغ عنھ وغیر منظم. 

ا أعربت العدید من البلدان عن مخاوفھا إزاء اآلثار الناجمة عن  كم    الصید ذات االتصاالت القاعیة وأھداف حفظ التنوع البیولوجي.
المسؤول   االستخدام  على  یشجع  مما  البیولوجي،  واألمن  المائیة  الصحة  على  والمتوسعة  المكثفة  المائیة  األحیاء  تربیة  مرافق 

 والحریص لمضادات المیكروبات. 
ة، مع التشدید على المناطق البحریة المحمیة التي أنشئت مؤخرا،  یجب وضع تدابیر إلدارة مصائد األسماك داخل المناطق المحمی  .74

وفقًا ألھداف الحفظ التي تشمل المعارف اإلیكولوجیة التقلیدیة، والتي یجب تحدیدھا مع الصیادین المحلیین، وعلى أساس أفضل  
المتاحة. العلمیة  واآل  النصائح  الترفیھیة،  األسماك  اإلدارة مصائد  تراعي خطط  أن  والنظم  ینبغي  الموارد  تحدثھا على  التي  ثار 

 اإلیكولوجیة، والصراعات الناشئة عن الصیادین المحترفین. 
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كما تحتاج أنشطة السیاحة الساحلیة والبحریة السریعة التوسع إلى الحد من تأثیرھا وضغطھا على الموارد الطبیعیة النادرة والنظم   .75

ینبغي دعم نماذج بدیلة وأقل موسمیة للسیاحة الجماعیة، سعیا إلى تحقیق المزید    كلفة.اإلیكولوجیة الھشة والھیاكل األساسیة البیئیة الم
 من االستدامة البیئیة والمنافع االجتماعیة. 

 
 األدوات التمكینیة لحفظ التنوع البیولوجي البحري  4.4

 
والسیاسات والخطط والمبادرات    اتراتیجی االست تؤكد التقییمات الوطنیة ودون اإلقلیمیة ضرورة تحسین االتساق والتكامل بین جمیع   .76

وعملیات التخطیط والتمویل التي تؤثر على المناطق البحریة. ویشمل ذلك التنسیق المناسب بین مختلف السلطات المختصة لكل من  
طي المشاركة  األجزاء البحریة والبریة للمناطق الساحلیة في مختلف الخدمات اإلداریة، على جمیع المستویات ذات الصلة، مما یغ 

السلیمة لجمیع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مستخدمي الموارد والمجتمع المدني، في عملیة شفافة لصنع القرار من شأنھا أن  
 تؤدي إلى قرارات إداریة أفضل ومشتركة.  

وثمة حاجة مشتركة لجمیع مناطق البحر األبیض المتوسط دون اإلقلیمیة وھي تحسین جمع البیانات/المعلومات من أجل التقییم    .77
 برنامج الرصد والتقییم المتكاملیناإلقلیمي للحالة البیئیة الجیدة وتحدیث برامج الرصد، بحیث تكون متسقة ومتماسكة مع عملیة  

التقییم ذات الصلة لھللبحر األبیض المتوسط وساح ، ومتسقة على النحو الواجب مع أطر الرصد األخرى لخطة العمل  ومعاییر 
الخاصة بالبحر المتوسط وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، وتجنب إضافة طبقة أخرى من التعقید أو االزدواجیة في الجھود المبذولة  

ال تتقید المواعید النھائیة الصریحة وآلیات اإلبالغ عن الحالة البیئیة  في معظم بلدان البحر األبیض المتوسط،  في متطلبات الرصد.
الجیدة بالتزاماتھا، وال بد من تنفیذھا على نطاق أوسع. وبشكل أكثر تحدیًدا، یجب أیضا رصد وتقییم التقّدم المحرز في تنفیذ برنامج 

 . 2020بشكل منتظم  لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام   االستراتیجيالعمل 
 

الدوافع والضغوط    .78 بما في ذلك  ناشئة،  التي تشكل شواغل  المسائل  الساحلي والبحري  البیولوجي  التنوع  ینبغي أن یشمل رصد 
وعلى مستوى المناطق البحریة المحمیة، یمكن تحقیق المزید من    والتأثیرات واالستجابات، ووضع بروتوكوالت لتبادل البیانات. 

شرات بیئیة واجتماعیة اقتصادیة وإداریة أساسیة منسقة للحصول على بیانات رصد للمناطق  الكفاءة من خالل تطویر واصفات/ مؤ
تُبرز التقاریر الوطنیة ودون اإلقلیمیة فجوات البیانات وتفاوتھا فیما بین    البحریة المحمیة تكون قابلة للمقارنة على الصعید اإلقلیمي. 

بكات ومراكز المعرفة والجامعات والمؤسسات وبرامج التقییم أو البحث المحلیة،  البلدان، في حین یتم تولید المعارف الھامة في الش
أو التي تحتفظ بھا المجتمعات المحلیة والممارسون، ولكنھا ال تصل بما فیھ الكفایة إلى صانعي القرار. كما ینبغي أن تكون معلومات  

 الرصد متاحة لجمیع أصحاب المصلحة المعنیین. 
وتحقیق حالة بیئیة جیدة في منطقة    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيعال لبرنامج العمل  یتطلّب التنفیذ الف .79

ینبغي أن تستھدف    البحر األبیض المتوسط وضع أطر لبناء القدرات والتوعیة على الصعید الوطني وأیًضا على الصعید اإلقلیمي.
المصلحة  وأصحاب  السیاسات  واضعي  األنشطة  غیر    ھذه  والمنظمات  والمدیرین  البحریة  األنشطة  في  المشاركین  االقتصادیین 

وتّم التشدید بشكل خاص على ضرورة توفیر بناء    الحكومیة أو منظمات المجتمع المدني والجامعات والباحثین ووسائل اإلعالم.
 القدرات للموارد القضائیة واإلداریة على امتداد سلسلة اإلنفاذ.  

 
تم تطویر العدید من    بذل المزید من الجھود لتطویر التعاون الدائم عبر شبكات أصحاب المصلحة المتخصصة.ھناك حاجة إلى   .80

أخرى كثیرة قید التنفیذ، مع مشاركة العدید من أصحاب المصلحة في كثیر من    ابتكاراتاالبتكارات في العقد الماضي، وال تزال  
ذل الجھود بشكل محكم التنظیم في مجال الرسملة لضمان فعالیة برنامج العمل  ویلزم ب   األحیان في نوافذ التمویل قصیرة األجل.

 لالستفادة من أفضل الممارسات والدروس.   2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام   االستراتیجي
 

لمستدامة، وال سیما  تشیر معظم التقاریر إلى ضرورة تحسین حصول الجمھور على المعلومات، فضالً عن التعلیم من أجل التنمیة ا .81
وعلى جمیع المستویات، یجب على صانعي القرار    في المسائل المتعلقة بحفظ البیئة البحریة، بما في ذلك المدارس والجامعات. 

وعامة الجمھور والقطاعات االقتصادیة المعنیة والجھات المانحة االعتراف بقیمة التنوع البیولوجي. وینبغي أن تشمل االتصاالت  
بالتنوع البیولوجي، وصانعي    نغیر المعنیی رسائل أبسط وحزم جدیدة وقنوات وأدوات مناسبة للوصول إلى جمھور أوسع  العامة  

 القرارات والجھات المانحة على جمیع المستویات.  
متكرر    یعد تجاوز العقبة التي تعود بشكل  ویالحظ نقص التمویل وانقطاعھ في كل تقییم وطني ودون إقلیمي للتنوع البیولوجي. .82

  . 2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيوالمتمثلة في فجوات التمویل أمًرا ضروریًا للتنفیذ السلیم لبرنامج العمل  
ة المخصصة لتعبئة الموارد أولویة قصوى، حیث تدعو الموارد المالیة الوطنیة والمؤسسات المالیة الدولیة وشركاء  االستراتیجی تعد  

ویُشار مرارا إلى أھمیة    والجھات الفاعلة العامة والخاصة إلى إعطاء األولویة لالستثمار في اقتصاد أزرق أكثر استدامة. التنمیة  
تخفیض أو تجنب األدوات واإلعانات المالیة التي لھا تأثیر سلبي على البیئة، مثل دعم تدمیر المناطق الطبیعیة (تجفیف األراضي  

 ممارسات الصید الضارة.  الرطبة، إغراق الكثبان) أو 
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على الصعید العالمي، تقدر نسبة التكلفة/الفوائد    ، ویعرض أمننا الغذائي وتغذیتنا للخطر. 3یھدد فقدان التنوع البیولوجي أنظمتنا الغذائیة .83
وإذا ما حظیت الموارد البحریة للبحر    .4  1إلى    100اإلجمالیة ألي برنامج فعال لحفظ الطبیعة البریة المتبقیة بما ال یقل عن  

ملیار دوالر أمریكي سنویاً (الصندوق العالمي لحمایة الطبیعة    450األبیض المتوسط بحمایة جیدة، یمكن أن توفر أصوال تبلغ قیمتھا  
٪  15تغطیة أقل من  ھناك حاجة إلى تحلیل شامل للتكالیف/العائدات في منطقة البحر األبیض المتوسط؛ نعلم الیوم أنھ یتم ).2021

، ومع  (Binet et al 2016(المتوسط  التمویل الالزمة لإلدارة الفعالة للمحمیات البحریة في منطقة البحر األبیض    احتیاجاتمن  
 ذلك، لم یتم بعد تقییم المساھمات الوطنیة الشاملة لحفظ التنوع البیولوجي. 

ّسسات المالیة الدولیة وشركاء التنمیة والجھات الفاعلة العامة والخاصة  االتحاد من أجل المتوسط المؤ  في إطاروقد دعا الوزراء    .84
األمم    اتفاقیة یھدف التزام    إلى إعطاء األولویة لالستثمار في االقتصاد األزرق المستدام، وال سیما في مجال حفظ البیئة البحریة.

ملیار دوالر سنویًا من جمیع   100ة المستدامة إلى حشد  أ من أھداف التنمی 13للھدف    استجابةالمتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ  
  البلدان النامیة في سیاق إجراءات التخفیف من آثار تغیر المناخ.   احتیاجات المصادر من خالل الصندوق األخضر للمناخ لتلبیة  

لحفظ التنوع البیولوجي من    ملیار یورو سنویًا  20إلى إطالق    2030االتحاد األوروبي للتنوع البیولوجي لعام    استراتیجیةتدعو  
خالل مصادر مختلفة، بما في ذلك التمویل من االتحاد األوروبي والتمویل الوطني والخاص، ودمج اعتبارات التنوع البیولوجي في  

ت  في العقد الماضي، أید االتحاد األوروبي ودولھ األعضاء بصورة جماعیة أیضا التزامھم بمضاعفة التدفقا  الممارسات التجاریة.
 .5المالیة إلى البلدان النامیة من أجل التنوع البیولوجي 

لحفظ التنوع البیولوجي لما    االستراتیجيومن الضروري زیادة الموارد المستمدة من جمیع المصادر من أجل تنفیذ برنامج العمل   .85
حو البلدان النامیة. تؤكد التقییمات دون  زیادة كبیرة ومتسقة، مع تعزیز التعاون فیما بین الشركاء وتزاید التدفقات ن   2020بعد عام  

اإلقلیمیة على مدى تخلف التعاون بین الشمال والجنوب عبر الحدود، وعلى كونھ ال یزال یعتمد على إجراءات غیر متكررة في  
 ) .(.LIFE, Interreg, H2020, etc إطار المشاریع (وال سیما بفضل البرامج األوروبیة:

حتیاجات الرئیسیة المحّددة بالمشاریع العابرة للحدود حول مواضیع ذات أولویة، مثل األنواع الدخیلة  إلى جانب التمویل، تتصل اال  .86
الغازیة، وتنسیق نظم الرصد لتسھیل مقارنة البیانات، وتحدید المناطق البحریة المحمیة وتدابیر الحفظ الفعّالة األخرى القائمة على  

ات القضائیة الوطنیة، وال سیما في أعالي البحار، بالتظافر مع العملیات الجاریة في  المناطق واالعتراف بھا خارج نطاق الوالی 
 مجال التنوع البیولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالیة الوطنیة، وإدارتھا المنسقة.  

 

     الغایات واألھداف  الرؤیة، .5
 

 الرؤیة والمھمة  1.5
 

مع سیاق البحر األبیض المتوسط    2050رؤیة    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيبرنامج العمل    تم تكییف .87
 التنوع البیولوجي الجدید:  اتفاقیة انطالقا من إطار 

حكمة، واإلبقاء  ، سیحظى التنوع البیولوجي البحري والساحلي بالتقدیر وسیتم الحفاظ علیھ واستعادتھ واستخدامھ ب 2050"بحلول عام   .88
للطبیعة   األساسیة  المنافع  وتحقیق  وسواحلھ،  المتوسط  األبیض  البحر  على صحة  والمحافظة  اإلیكولوجي،  النظام  خدمات  على 

 وللناس". 
في عكس مسار   2030ة والغرض منھا والنھج المتبع لتحقیق الرؤیة: "الشروع مع حلول عام  االستراتیجی تحدد المھمة مدى فائدة   .89

التن  في  فقدان  البحري والساحلي  البیولوجي  التنوع  البیولوجي ووضع  األبی وع  االنتعاش لصالح    ضالبحر  المتوسط على طریق 
 الطبیعة والناس". 

نمطا ھرمیا ومصطلحا مشابھین للنمط المقترح في    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجي ویتبع برنامج العمل   .90
   التنوع البیولوجي: اتفاقیةإطار 

 
 اإلجراءات  األھداف  )  2030الغایات (حتى  )  2030المھمة (حتى  ) 2050الرؤیة (حتى 

 

 2020ولوجي لما بعد عام لحفظ التنوع البی  االستراتیجيلبرنامج العمل  2030غایات   2.5
 

 .  2020تقریر المخاطر العالمیة ),  2020المنتدى االقتصادي العالمي (  3
4  Balmford et al. ) .2002  ,(أسباب اقتصادیة للحفاظ على الطبیعة البریة . 
 CBD COP11 Decisionإدراج التمویل الدولي حیث یكون التنوع البیولوجي ھو الھدف الرئیسي وحیث یكون ھدفا ثانویا ھاما، تماشیا مع     5

XI/4   2018و   2015التنوع البیولوجي في عامي والتقاریر المالیة لالتحاد األوروبي والدول األعضاء المقدمة إلى إتفاقیة . 
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، استنادا إلى االحتیاجات  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيقّدمت التقییمات دون اإلقلیمیة لبرنامج العمل    .91

أھمیة في منطقة    تأكثر االحتیاجاذات األولویة التي أعربت عنھا البلدان، إجراءات تحت عشرة عناوین (المرفق األول) تبین بدقة  
،  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    تیجياالستراالبحر األبیض المتوسط. وتلھم ھذه األخیرة عناوین وأھداف برنامج العمل  

التنوع البیولوجي/اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي، ومع جمیع أھم وأحدث    اتفاقیة التي تتطابق إلى حد كبیر مع تلك الواردة في  
مرفق الثاني). العناوین العشرة  في ال  4التنوع البیولوجي في منطقة البحر األبیض المتوسط (المراسالت الواردة في الجدول    اتفاقیات

التنوع البیولوجي/اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي بسبب توازنھا    اتفاقیة غایات شاملة، مكیفة من تلك الواردة في    3مجمعة تحت  
 المواضیعي وأھمیتھا العالمیة: 

 . التقلیل من المخاطر التي تھدد التنوع البیولوجي 1الغایة   .92
 الناس   احتیاجات على التنوع البیولوجي وصونھ أو تعزیزه لتلبیة  . ضمان الحفاظ 2الغایة  .93
 والحلول الالزمة للتنفیذ والتعمیم- تمكین التغییر التحولي الالزم، ووضع األدوات  . 3 الغایة .94

 

 األھداف   3.5 
 

إلى تحقیق عدد قلیل من أھداف العمل (النواتج) التي    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيویھدف برنامج العمل   .95
 تضاف لتحقیق الغایات والمھمة (نتائج).

ھدفا، تعالج    27وفي المجموع، ھناك   تكون األھداف محددة، قدر اإلمكان، وقابلة للقیاس، وقابلة للتحقیق، ومناسبة ومحددة زمنیا. .96
البیولوجي. وال یھدف برنامج العمل  العوامل الم البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيحركة المباشرة لفقدان التنوع  لحفظ التنوع 

)، رغم أن أھدافھ وإجراءاتھ تراعي تلك التي یمكن أن تتأثر بسھولة  6إلى التعامل مع العوامل المحركة لعدم االستدامة (   2020
 ة.االستراتیجی ب 

مرونة الكافیة للسماح بأن یراعي التنفیذ الظروف والفرص الدقیقة لكل بلد، ویمكن أن تتكیف مؤشراتھا حسب  تتسم األھداف بال  .97
البلدان بوضع  التنوع البیولوجي واإلطار العالمي للتنوع البیولوجي، ستقوم "  اتفاقیةالحاجة مع كل سیاق وطني، كما ھو ُمقترح في  

 ". ع ھذا اإلطارأھدافھا / مؤشراتھا الوطنیة المتوافقة م
وفي حین أّنھ قد تتواجد    من الصعب قیاس بعض مكونات األھداف وعناصر الرصد بسبب ما یتوفر حالیا من مؤشرات وبیانات.   .98

في البدایة ثغرات في المؤشرات المتعلقة بمواضیع جدیدة وھامة في ھذا اإلطار، إال أنّھ یمكن بفضل إجراءات محددة (انظر القسم  
 )، تطویر مؤشرات وبیانات أساسیة مناسبة بمرور الوقت.  6

ة، وتستجیب لألولویات والفرص الرئیسیة المحددة في التقاریر دون  األھداف استنادا إلى معاییر ذات أھمیة إقلیمیة عالی   اختیارویتم    .99
المحددة في إطار    ،األھداف، إضافة إلى تحقیق  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجياإلقلیمیة لبرنامج العمل  

، وتتواءم (المرفق الثاني) مع تلك المقترحة/المعتمدة  التنوع البیولوجي ومشاریع أھدافھ، وبالتالي، إلى أھداف التنمیة المستدامة  اتفاقیة
 7من األطر الرئیسیة األخرى للتنوع البیولوجي في منطقة البحر األبیض المتوسط 

تنبع من المحاور ذات األولویة التي حددتھا عملیة    8بالنسبة لكل غایة من الغایات الثالث، تُصنف األھداف تحت عناوین  .100
التي أجریت في إطار إعداد    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيلبرنامج العمل    اإلقلیمیة  التحلیل والتشاور دون

 القائم على نھج تصاعدي.   2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجيبرنامج العمل 

 
 لحد من األخطار التي تھدد التنوع البیولوجي ا  1 غایةال

 

 معالجة الضغوط  
 . بشأن ضغوط محّددة: 1.1الھدف  •

یئة، والتلوث  مثل التجارة والمبادئ المالیة، واالقتصاد الدائري، واإلنتاج واالستھالك المستدامان، ونماذج األعمال التجاریة، وتخفیف الغازات الدف 6
 الكیمیائي...  

اإلطاري الخاص بالمیاه، تخطیط الحیز البحري، استراتیجیة التنوع البیولوجي لعام   التوجیھ اإلطاري لالستراتیجیة البحریة، التوجیھ االتحاد األوروبي  7
؛  2030ط ، التوجیھ المتعلق بحفظ الموائل؛ التوجیھ المتعلّق بالطیور؛ مشروع استراتیجیة المجلس العام لمصاید األسماك في البحر األبیض المتوس 2030

؛ خطة عمل البحر المتوسط / برنامج األمم المتحدة   2020) المراجعة في نوفمبر 2019مم المتحدة للبیئة (االستراتیجیة البحریة والساحلیة لبرنامج األ
إطار العمل اإلقلیمي المشترك  -؛ برنامج التقییم والرصد المتكاملین؛ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة 2027-2022للبیئة اإلستراتیجیة متوسطة األجل 

لق  ة المناطق المحمیة البحریة والساحلیة و تدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق (قید اإلعداد)؛ إستراتیجیة االتفاق المتع )، استراتیجی2016(
؛ والنظر في األھداف   2025-2014بحفظ الحیتانیات في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحیط األطلسي 

في منطقة  المعتمدة من قبل المنظمات اإلقلیمیة األخرى ذات الصلة مثل االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والموارد الطبیعیة و شبكة المناطق المحمیة /المقترحة
 البحر األبیض المتوسط و الصندوق العالمي لحمایة الطبیعة. 

 ، فھي تسمح فقط بتیسیر القراءة. 2020فظ التنوع البیولوجي لما بعد عام لیس للعناوین أي صلة بمحتویات أو ھیكل برنامج العمل اإلستراتیجي لح 8
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، سیتم تقلیل الضغوط البشریة المحددة على جمیع الموائل واألنواع المحمیة بموجب البروتوكول المتعلق بالتنوع  2030بحلول عام  
اإلجراءات، بما في ذلك  البیولوجي وإنشاء مناطق مشمولة بحمایة خاصة، وال سیما بالنسبة لمن یعتمد صمودھم أو بقائھم على ھذه  

 أنشطة النفط والغاز والتعدین في قاع البحر، مما یضمن عدم تدھور في اتجاھات حفظھا وحالتھا. 
 

 واألنواع الدخیلة الغازیة:  ة غیر األصلی األنواع  2.1 الھدف •

ألصلیة ومسارات إدخالھا لتقلیل  ، منع وإدارة ومراقبة األنواع غیر األصلیة وخاصة األنواع الدخیلة الغازیة غیر ا2030بحلول عام  
) حمایة النظم اإلیكولوجیة األكثر ضعفًا  1تأثیرھا على سالمة النظام اإلیكولوجي، بما في ذلك، من بین أمور أخرى، عن طریق (

الواقعة حول البحر األبیض  ة اإلقلیمیة التي تتناول إدارة میاه صابورة السفن واألنواع الغازیة في جمیع البلدان  االستراتیجی ) تنفیذ  2(
 ) إدارة مسارات اإلدخال األخرى. 3المتوسط و (

 بشأن مكافحة التلوث  3.1الھدف  •

، تتم مكافحة جمیع أنواع التلوث ومراقبتھا وتخفیضھا بشكل كبیر إلى مستویات ال تضر بوظیفة النظام اإلیكولوجي  2030بحلول عام  
البیولوجي، وذلك من خالل الحد بشكل البیئة، والحد بشكل كبیر من التلوث    والتنوع  كبیر من تسرب البالستیك والمغذیات إلى 

 المبیدات الحیویة المستخدمة.  وكمیات الضوئي والضوضائي 
 

 9المناطق البحریة والساحلیة المحمیة  .101

 

 الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق  وتدابیربشأن األنظمة الفعّالة للمناطق المحمیة البحریة والساحلیة   4.1الھدف  •

 
 

بالمائة من البحر األبیض المتوسط والحفاظ علیھ من خالل أنظمة متصلة جیًدا    30سیتم حمایة ما ال یقل عن    ،2030بحلول عام  
) للمناطق المناطق البحریة والساحلیة المحمیة وغیرھا من تدابیر الحفظ الفعالة القائمة على المناطق،  10إیكولوجیًا وفعالة ( وممثلة  

 على مناطق ذات أھمیة خاصة للتنوع البیولوجي.  مع التركیز  ،مما یضمن توازنًا جغرافیًا مناسبًا
 

 بشأن المناطق ذات مستویات حمایة معززة   5.1الھدف  •

یتم زیادة عدد وتغطیة المناطق المحمیة البحریة والساحلیة ذات مستویات الحمایة المعززة، مما یساھم في  2030بحلول عام    ،
 استعادة النظم اإلیكولوجیة البحریة 

 

 النظام اإلیكولوجي صحة  .102

 

 بشأن إصالح النظم اإلیكولوجیة   6.1الھدف  •

للنظم االیكولوجیة ذات األھمیة اإلیكولوجیة العالیة و/ أو إمكانیة التجدد (كمناطق تربیة    وضع جرد كامل  ،2027بحلول عام   
 استكمال اصالح معظم النظم المختارة.  2030األحیاء و/ أو مخزون الكربون)، وبحلول عام 

 

 11بشأن تحقیق الحالة البیئیة الجیدة 7.1الھدف  •

بشأن المناطق المحمیة البحریة والساحلیة و تدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة   2020وقد تّم تفصیل ھذه األھداف في إطار االستراتیجیة اإلقلیمیة المقترحة لما بعد عام  9
تدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق في   على المناطق. سیتم وضع إطار تفصیلي للرصد یتضمن مؤشرات محددة ومعالم رئیسیة حول المحمیات البحریة و

 ، وسیتم اقتراحھ العتماده من قبل االجتماع الثالث والعشرین لألطراف المتعاقدة. 2020إطار استراتیجیة المناطق البحریة المحمیة اإلقلیمیة لما بعد عام 
اییر القائمة الخضراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والموارد الطبیعیة: الحوكمة الرشیدة؛ التصمیم ویُفھم أّن النظم الفعالة تشمل العناصر األربعة التي حددتھا مع 10

 https://iucngreenlist.orgوالتخطیط السلیمان وفعالیة اإلدارة وتحقیق نتائج الحفظ. 
بشأن نھج النظم   IG.21/3ل من "القرار تُفھم الحالة البیئیة الجیدة للبحر األبیض المتوسط على النحو الموصوف في المرفق األو  11

اإلیكولوجیة بما في ذلك اعتماد تعریفات وأھداف للحالة البیئیة الجیدة "، الذي تم اعتماده في االجتماع العادي الثامن عشر لألطراف  
-https://www.racالمتعاقدة في اتفاقیة برشلونة، والمتاح على اإلنترنت على الموقع: 

spa.org/sites/default/files/ecap/ig21_3_eng.pdf 

UNEP/MED IG.25/27 
الصفحة 367



 
 
 

 
برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر  وفیما یتعلق باألھداف اإلیكولوجیة للتنوع البیولوجي في إطار نھج النظام اإلیكولوجي و

المتوسط یسیر على المسار الصحیح  ، فإّن البحر األبیض 2027، بحلول عام األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة
٪ من البلدان، الذین تلقوا الدعم في حالة الحاجة إلیھ، لسد الفجوات التي تعیق    100لتحقیق الحالة البیئیة الجیدة، وقد حّدد ما مقداره  

یئیة الجیدة المناسبة في التنفیذ إلى الحالة الب   2030التقییم الجید للحالة البیئیة الجیدة، بحیث تكون معظم البلدان قد وصلت بحلول عام  
 الفعال لنھج النظام اإلیكولوجي وخارطة الطریق الخاصة بھ. 

 بشأن تغیر المناخ  8.1الھدف  •

، تكون جمیع البلدان قد اعتمدت وبدأت في تنفیذ تدابیر قصیرة ومتوسطة األجل للتخفیف من آثار تغیر المناخ  2030بحلول عام   
ی  فیما  الكوارث، من خالل خفض االنبعاثات والتكیف معھ، ال سیما  الحد من مخاطر  تعلق باالحترار والتحّمض والمساھمة في 

والحلول القائمة على الطبیعة والنھج القائمة على النظام اإلیكولوجي واالصالح حسب االقتضاء، وضمان المرونة وتقلیل أي آثار  
 قف االحترار العالمي والتحّمض. سلبیة على التنوع البیولوجي، وبالتالي المساھمة أیًضا في و

 

 ضمان الحفاظ على التنوع البیولوجي وصیانتھ أو تعزیزه من أجل تلبیة احتیاجات الناس   2 الغایة
 

 تحسین المعرفة  .103

 تحسین المعرفة حول األنواع المھددة  2.1الھدف  •

لبروتوكول المتعلق بالتنوع البیولوجي وإنشاء  تم تحدید التوزیع الجغرافي المرجعي والقیم وحالة األنواع البحریة المحمیة بموجب ا
مناطق مشمولة بحمایة خاصة، وتم سد فجوات المعلومات لتحسین حالة حفظ جمیع األنواع البحریة والساحلیة التي تغطیھا خطط  

 العمل اإلقلیمیة للبحر األبیض المتوسط.  
 

 تحسین المعرفة بالموائل المھددة  2.2الھدف  •

یتم الحفاظ على سالمة قاع البحر، ال سیما الموائل القاعیة والمظلمة فلھا األولیة، إلى جانب الموائل الحیویة  ،  2030بحلول عام  
لألنواع المدرجة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالتنوع البیولوجي وإنشاء مناطق مشمولة بحمایة خاصة، والحالة والتوزیع  

البیولوجي وإنشاء مناطق مشمولة بحمایة  واالتجاھات والجوانب الوظیفیة للم بالتنوع  وائل المحمیة بموجب البروتوكول المتعلق 
خاصة وتعیینھ بأعلى دقة ممكنة لجمیع المناطق البحریة المحمیة و تدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق، ویتم مراقبتھ  

 ومشاركتھ باستمرار من خالل منبر التنوع البیولوجي. 
 

 تبادل المعرفة  3.2الھدف  •

، تتمركز المعلومات المرجعیة الجغرافیة حول التنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط في منصة متاحة  2027بحلول عام  
 لالستخدام.  

 

 مصاید األسماك المستدامة  .104

 

 لمنظم معدات الصید، الصید العرضي، الصید غیر المشروع والصید غیر المبلغ عنھ وغیر ا 4.2الھدف  •

المستدام بشكل فعال وإنھاء    الصید، الشروع في جمیع البلدان في تنفیذ خطط اإلدارة القائمة على العلم لتنظیم  2027بحلول عام   
الصید المفرط والصید غیر القانوني وغیر المبلغ عنھ وغیر المنظم، بما في ذلك اتخاذ تدابیر لتقلیل المصاید المرتجعة والقضاء  

، تم إیقاف جمیع 2030ت القتل واألسر والتجارة المقصودة أو غیر المقصودة لألنواع المحمیة، لذلك، بحلول عام  على جمیع عملیا
ممارسات الصید المدمرة بیئیًا وغیر المستدامة عن طریق الحد من استخدام معدات الصید األكثر ضرًرا بالتنوع البیولوجي، بما 

البحر أو األنواع  حسب االقتضاء، وفقً   ،في ذلك في قاع  البحریة و /  النظم اإلیكولوجیة  لتأثیر كل مصیدة أسماك محددة على  ا 
 المعرضة للخطر .  

 مصائد األسماك الصغیرة النطاق (الحرفیة، الترفیھیة)  5.2الھدف   •

مسترشدة    النطاق،  االحترافیة صغیرة  األسماك  مصاید  في  القویة  التشاركیة  اإلداریة  والممارسات  المشتركة  المسؤولیة  تعزیز 
في جمیع المناطق البحریة المحمیة، مع التحكم في الصید غیر   2027بالمعرفة البیئیة التقلیدیة وأفضل العلوم المتاحة، بحلول عام  

في جمیع مناطق الصید ضمن تدابیر الحفظ    2030لغ عنھ وغیر المنظم والصید الترفیھي، وبحلول عام  المشروع والصید غیر المب 
 الفعالة األخرى القائمة على المناطق.  
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 تربیة األحیاء المائیة المستدامة والمراعیة للتنوع البیولوجي  6.2الھدف  •

ر األبیض المتوسط لتربیة األحیاء المائیة ومصاید األسماك لما  من خالل تطویر إستراتیجیة المجلس العام لمصاید األسماك في البح
، وبالتآزر مع األعمال ذات الصلة بشأن التلوث الناجم عن تربیة األحیاء المائیة بقیادة برنامج مراقبة وبحوث التلوث  2020بعد عام  

ت في تربیة األحیاء المائیة، مثل االبتكار تعزیز أفضل الممارسا   2027في منطقة البحر األبیض المتوسط ومكافحتھ، تّم في عام  
وتحسین الصحة المائیة واألمن البیولوجي وتشجیع االستخدام المسؤول لمضادات المیكروبات المدعومة بشھادات وإمكانیة التتبع 

یة األحیاء المائیة  تحویل صناعة ترب   2030والحلول القائمة على الطبیعة، عبر بلدان البحر األبیض المتوسط، بحیث یتم بحلول عام  
 وفقا لنھج النظام اإلیكولوجي، من خالل الحلول القائمة على العلم وأدوات التخطیط المكاني البحري. في البحر األبیض المتوسط 

 

 تعمیم التنوع البیولوجي .105

 

 نھج النظام اإلیكولوجي والتخطیط المكاني البحري والساحلي   7.2الھدف  •

إدارة  2030بحلول عام   تتم  القائمة على  100،  الفعالة األخرى  الحفظ  تدابیر  المحمیة وحسب االقتضاء  البحریة  المناطق  ٪ من 
ئمة على النظام اإلیكولوجي بما في ذلك  ٪ من المناطق البحریة المتبقیة بشكل مستدام من خالل تطبیق النھج القا50والمناطق،  

المناخ وتغیر  البیولوجي  للتنوع  المستنیر  البحري  المكاني  البیئیة   ،التخطیط  والتقییمات  البیئي  األثر  تقییمات  إجراء  وعن طریق 
 ة. االستراتیجی 

 
 التكامل بین القطاعات وحسابات التنوع البیولوجي  8.2الھدف  •

التنمیة الوطنیة والمحلیة وعملیات التخطیط    استراتیجیات، یتم دمج قیم التنوع البیولوجي واألھداف ذات الصلة في  2030بحلول عام  
ویتم دمجھا في السیاسات الوطنیة والمحاسبة الوطنیة حسب االقتضاء، ونظم اإلبالغ، مما یضمن تعمیم قیم التنوع البیولوجي في  

 في تقییم التأثیرات البیئیة.   جمیع القطاعات ودمجھا 
 الحوكمة ومشاركة أصحاب المصلحة   9.2الھدف  •

برشلونة وسنھا في التشریعات الوطنیة قد أحرز تقدًما كبیًرا،    اتفاقیة ، یكون التصدیق على جمیع بروتوكوالت  2030بحلول عام  
وتّم وضع إطار للحوكمة یضمن المسؤولیة المشتركة  برشلونة،    اتفاقیة مما یعزز اإلرادة السیاسیة الالزمة لتطبیق جمیع عملیات  

لحفظ التنوع البیولوجي    االستراتیجيوالملكیة المشتركة من قبل جمیع الجھات الفاعلة ذات الصلة للوفاء بالتزامات برنامج العمل  
والمتعدد المستویات والشفافیة  ، بما في ذلك رفع مستوى اإلدارات البیئیة، ودعم التنسیق المؤسسي عبر القطاعات  2020لما بعد عام  

 اإلداریة وحوار أصحاب المصلحة والحوكمة التشاركیة على مختلف المستویات. 
 

 والتعمیم   والحلول للتنفیذعلى الطبیعة    والقائمةتمكین التغییر التحویلي الالزم، ووضع االدوات   :3الھدف 
 

 التنفیذ، الرصد واإلبالغ  .106

 

   الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلةبرنامج االمتثال ل 1.3الھدف  •

، تجري معظم البلدان دراسات أساسیة تتعلق بالحفظ والرصد والتقییم، وتحدیث برامج الرصد الوطنیة في ضوء  2027بحلول عام   
٪ من البلدان بحلول  100نتظام عن بیانات مضمونة الجودة، مع  العناصر الجدیدة لبرنامج التقییم والرصد المتكاملین، واإلبالغ با

 .  2030عام 
 لحفظ التنوع البیولوجي وإعداد التقاریر   االستراتیجيتقییم برنامج العمل  2.3الھدف  •

لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجي ، تحدد البلدان مساھماتھا وأھدافھا الوطنیة لتنفیذ برنامج العمل  2025بحلول عام   
وتحدیث  2020 وطنیة  تشریعات  وسن  واإلبالغ    اتاالستراتیجی ،  االقتضاء،  حسب  البیولوجي  للتنوع  الوطنیة  العمل  وخطط 

  یة اتفاق، خالل االجتماع في  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيوالمراجعة الدوریة لحالة تنفیذ برنامج العمل  
 برشلونة.  

 وسائل آلیات التقییم 3.3الھدف   •

لحفظ التنوع البیولوجي    االستراتیجي ، تكون الوسائل الالزمة لتشغیل آلیات المتابعة والتقییم اإلقلیمیة لبرنامج العمل  2025بحلول عام  
التقدم في الوقت المناسب بناًء  موجودة في إطار نظام خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط، مما یسمح بتحلیل    2020لما بعد عام  

لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد    االستراتیجيعلى العناصر الموضوعیة / العددیة لألھداف نحو أھداف وأغراض برنامج العمل  
 . 2020عام 
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 بناء القدرات والربط الشبكي  .107

 

 تنمیة القدرات  4.3الھدف  •

البیئة ومصاید  2030بحلول عام   ، یكون الموظفون الرئیسیون والمدیرون والفنیون المیدانیون والسلطات المحلیة المسؤولة عن 
في بیئاتھم المھنیة    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجياألسماك واإلنفاذ مدربین تدریبًا كافیًا لتنفیذ برنامج العمل  

 الخاصة. 
 

 الربط الشبكي وتبادل المعرفة  5.3 الھدف •

، یجري تقییم االحتیاجات والفرص في مجال تبادل المعرفة والربط الشبكي، من بین أمور أخرى حول مواضیع  2025بحلول عام  
المھاجرة  واألنواع  الغازیة  الدخیلة  واألنواع  األنواع غیر األصلیة  الحالة    مثل  المحمیة و  البحریة  المناطق  الجیدة  وإدارة  البیئیة 

لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيوإنفاذ القانون وغیر ذلك من األنشطة ذات الصلة المتعلقة ببرنامج العمل    والرصد 
تطویر وتعزیز أي شبكات بشریة الزمة على كل من الصعید الوطني ودون اإلقلیمي واإلقلیمي    2030، بحیث یتم بحلول عام  2020

 زیز القدرات والمعرفة والممارسات الجیدة وتبادل الخبرات وتطویر اإلجراءات المشتركة. لضمان تع
 

 التواصل والتوعیة  .108

 التوعیة العامة  6.3الھدف  •

، تحدد استراتیجیة االتصاالت والتوعیة، بما في ذلك وضع أي مؤشرات ضروریة لمتابعة مدى ووصول الوعي،  2025بحلول عام  
متاحة لإلدارة الفعالة للتنوع البیولوجي، وقد تم إحراز تقدم كبیر لزیادة الوعي    2030یدة بحلول عام  بحیث تكون المعلومات الج

والفھم والتقدیر للقیم والتھدیدات التي تتعرض لھا البیئة البحریة، واالستجابات والممارسات الجیدة، عن طریق استھداف صانعي  
 ددة، بما في ذلك االتصاالت الجماھیریة. القرار وعامة الناس، من خالل آلیات معززة ومتج

 
 التوعیة والتعلیم 7.3الھدف  •

، أن تساعد في دمج التنوع البیولوجي  مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصةینبغي لألطراف المتعاقدة، بمساعدة  
واألدوات    اتاالستراتیجی إدماج حفظ التنوع البیولوجي والبحري والنظم اإلیكولوجیة في المدارس والتعلیم العالي والتكوین المھني، و

، یتم دعم البحث العلمي متعدد التخصصات،  2030ذات الصلة في المناھج الدراسیة في أكبر عدد ممكن من البلدان، وبحلول عام  
وتكرا المبتكرة،  والتكنولوجیات  الممارسات  أفضل  إلى  الوصول  إمكانیة  وضمان  التشاركي،  العلم  رھا، ضمن صانعي  وتعزیز 

 السیاسات والصناعة والمجتمع المدني. 
 

 حشد الموارد الكافیة   .109

 

 العمالة   8.3الھدف  •

، تزداد العمالة ذات الصلة المباشرة بحفظ التنوع البیولوجي، ال سیما في القطاع العام (أو إعادة توجیھ القطاع  2030بحلول عام  
 ٪.  300الحالي) بنسبة 

 
 مصادر التمویل المستدامة 9.3الھدف  •

التمویل    استراتیجیات ان، تم تطویر  ، على مستوى البحر األبیض المتوسط وعلى المستوى الوطني في معظم البلد2027بحلول عام   
المستدام، مع مناھج مبتكرة لتعبئة مصادر مالیة بدیلة، تشمل اإلیرادات المالیة التي یمكن إعادة توزیعھا، واإلجراءات ذات الصلة  

  2030اك بحلول عام  بالتمویل، بما في ذلك الصنادیق اإلقلیمیة وغیرھا من أنواع آلیات التمویل الوطنیة أو المحلیة، بحیث یكون ھن 
زیادة كبیرة في الموارد المالیة وغیر المالیة من جمیع المصادر الدولیة والمحلیة، بما في ذلك الجھات الفاعلة الحكومیة وغیر  

 الحكومیة والخاصة من مختلف القطاعات. 
 

 التعاون  10.3الھدف   •
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وغیر الحكومیة على مختلف المستویات، لدعم الخطط الوطنیة  زیادة التعاون بین الشمال والجنوب وبین الجھات الفاعلة الحكومیة   
خاصة في بلدان جنوب البحر األبیض المتوسط والبلدان غیر األعضاء في االتحاد األوروبي، وتحدید الجھات المانحة المحتملة،  

، وتحقیق  2020جي لما بعد عام  لحفظ التنوع البیولو  االستراتیجيلتنفیذ برنامج العمل    2023وتنظیم مؤتمر للمانحین بحلول عام  
 زیادة كبیرة في التدفقات المالیة الدولیة لحفظ التنوع البیولوجي نحو البلدان النامیة.  2030بحلول عام 

 

      مقترح لإلجراءات  .6
 

اإلجراءات الواضحة التي یمكن للبلدان    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيیتناول برنامج العمل    .110
 تحقیقھا بشكل معقول بالتنسیق مع المنظمات الدولیة ذات الصلة ودعم الجھات المانحة ووكاالت التمویل.  

 یبقى عدد اإلجراءات قلیال قدر اإلمكان. تتمثل المعاییر الرئیسیة الختیارھا فیما یلي:    .111

إجراءات ملموسة بناء على االحتیاجات الرئیسیة التي أعربت عنھا بلدان البحر األبیض المتوسط على الصعیدین الوطني ودون   •
 اإلقلیمي (المرفق األول). 

تقدًما،  • األقل  البلدان  احتیاجات  دون    دعم  المناطق  بین  الفجوة  تضییق  ومحاولة  والجنوب،  الشمال  بین  التعاون  وتحسین فرص 
 اإلقلیمیة. 

 12اإلجراءات الشاملة التي تخدم أھدافًا مختلفة  •

تسعى ھذه اإلجراءات ألن تكون طموحة وتحویلیة، ولكنھا تبقى واقعیة ومالئمة ومركزة وفي الوقت المناسب لتحقیق   .112
 األھداف. 

اءات المقترحة توازنًا موضوعیًا وجغرافیًا وتحاول تجنب طبقات إضافیة من المتطلبات المؤسسیة، وإشراك  توفر اإلجر  .113
القائمة وما یعمل بالفعل،    13ات االستراتیجی الجھات الفاعلة األخرى والسعي إلى تحقیق التكامل، والبناء قدر اإلمكان على الخطط و

 یة والوطنیة. على النحو المحدد في التقاریر دون اإلقلیم
(المرفق الثالث)؛ في محاولة للنظر لیس فقط    2030وحتى عام    2027تم تحدید الجداول الزمنیة والمؤشرات حتى عام   .114

في ما یجب القیام بھ، ولكن في كیفیة تحقیق ذلك، یتضمن كل إجراء نشاًطا تحضیریًا لبدء التشغیل، على سبیل المثال وضع خط  
 األساس لتقییم التقدم.

إطاًرا لمنطقة البحر المتوسط (حیث یوفر أي   2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجيبرنامج العمل یعد  .115
خصوصیات دون إقلیمیة واضحة)، ویوفر اإلطار الذي سیتم فیھ إجراء تعدیالت طفیفة فقط على المستوى الوطني. ویوصى بجزء  

یتم تنفیذ معظم القضایا مثل الضغوط على التنوع البیولوجي والرصد وتغطیة/إدارة    كبیر من اإلجراءات على المستوى الوطني، حیث
المناطق البحریة المحمیة واإلنفاذ وإدماج القطاعات غیر الخاضعة للحفظ. تعتبر اإلجراءات التي تّم التعبیر عنھا من قبل جمیع  

ض المتوسط، دون التقلیل من أھمیة اإلجراءات األخرى التي  المناطق دون اإلقلیمیة األربعة ذات أولویة على مستوى البحر األبی 
إقلیمي   نطاق  اإلجراءات  لبعض  یكون  قد  المتوسط.  األبیض  البحر  لجزء من  أو  إقلیمیة معینة  بمنطقة دون  ذات صلة  تكون  قد 

 ووطني؛ ومع مراعاة الخصوصیات، تتسم اإلجراءات األخرى بطابع دون إقلیمي أو عابر للحدود. 
، حیث سیتم تقییم التقدم المحرز في التدابیر المتخذة.  2030وحتى عام    2027جراء جداول زمنیة حتى عام  یقدم كل إ .116

یتم تحدید مدى مالءمتھا في مستویین فقط من األولویة:   نظًرا لمعاییر االختیار الصارمة والعدد الصغیر نسبیًا من اإلجراءات، 
 مرتفع أو مرتفع جدا. 

، مع التوصیة أیًضا بأنشطة بدء  2030و   2027إجراًء ونتائجھ المتوقعة لعامي    42لثالث  یعرض الجدول في المرفق ا  .117
 التشغیل الخاصة بھم، حول الموضوعات التالیة: 

 
 1الھدف  .118

 خطط األنواع   .1
 عاجل لألنواع   استرداد .2
 مالحة بحریة   .3

بناء  على سبیل المثال، تحتاج بعض األھداف إلى عدة إجراءات، مثل "إدارة المناطق المحمیة البحریة" التي تشمل إجراءات في الحوكمة والرصد و 12
 القدرات والتمویل ... 

 
نواع غیر األصلیة واألنواع الدخیلة الغازیة واألنواع المھاجرة،  خطط العمل الوطنیة، برنامج التقییم والرصد المتكاملین وتبادل البیانات، األ

ناتورا   البحري،  الحیز  الجیدة، تخطیط  البیئیة  الحالة  البیئي االستراتیجي،  تقییم  البیئي/  تقییم األثر  المحظورة على  2000توسیع  المناطق   ،
األسماك في البحر األبیض المتوسط، حوافز االتحاد األوروبي للدول  مصاید األسماك وغیرھا من األدوات ؛ استراتیجیة المجلس العام لمصاید  

 الثالثة، المبادرات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة من المنظمات غیر الحكومیة المتخصصة، والشبكات واألوساط األكادیمیة ... 
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 التزام األنواع غیر األصلیة / األنواع الدخیلة الغازیة  .4
 األصلیة / األنواع الدخیلة الغازیة التزام األنواع غیر  .5
 مراقبة ورصد التزام األنواع غیر األصلیة / األنواع الدخیلة الغازیة  .6
 القمامة .7
 االستراتیجيتقییم األثر البیئي/التقییم البیئي  .8
 طاقة الریاح   .9

 المعادن 10
 التخطیط المكاني 11
 اإلصالح  12
 تغیّر المناخ  13
 الوضع البیئي الجید  14
 فعالة للمناطق البحریة والساحلیة المحمیة وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق النظم ال 15

 2الھدف  .119

 منصة التنوع البیولوجي  16
 الالفقاریات (الوضع)  17
 الفقاریات (الوضع)  18
 الموائل  19
 األنواع غیر األصلیة / األنواع الدخیلة الغازیة (قواعد البیانات)  20
 المفرط والصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم الصید  21
 الصید العرضي وتخطیط مصائد األسماك  22
 بما في ذلك الترفیھیة) (النطاق  مصائد األسماك الصغیرة  23

 تربیة األحیاء المائیة 24 
 السیاحة  25
 دمج التنوع البیولوجي  26
 2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجيتعمیم برنامج العمل  27
 اإلرادة السیاسیة والتنسیق  28
 ومشاركة أصحاب المصلحة.  29
 التزامات دولیة تنازلیة وتصاعدیة 30
 االمتثال واإلنفاذ 31

 3الھدف  .120

 الصلة برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات تنقیح  32
 برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة تنفیذ  33
 2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجيرصد برنامج العمل  34
 2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجيالدعم لتشغیل برنامج العمل  35
 على الصعید الوطني   2020بناء القدرات لما بعد عام  36
 الربط الشبكي والمعرفة المشتركة 37
 الوعي  38
 التواصل والتعلیم 39
 التوظیف  40
 التمویل المستدام  41
 التعاون  42

 
  لحفظ التنوع البیولوجي   االستراتیجيالتقدم المحرز في تنفیذ ورصد برنامج العمل  .7

 

إلى حد كبیر على التعاون بین األطراف    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيیعتمد نجاح برنامج العمل   .121
المتعاقدة بدعم من المنظمات والمؤسسات والمنتدیات الدولیة. تم اقتراح آلیة تنفیذ قویة وفعالة تعزز المسؤولیة والمساءلة والشفافیة  

المساھمات الوطنیة التي تضیف إلى  لة المشاركة في تنفیذھا لضمان أن تحدد بلدان البحر األبیض المتوسط من جمیع الجھات الفاع
 الغایات واألھداف اإلقلیمیة. 
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،  2022وستكون األھداف واإلجراءات التي یجري تحدیدھا كمیا بمثابة مؤشرات للتقدم المحرز في التنفیذ. بحلول عام   .122
ة  االستراتیجی قد حددت مساھماتھا الوطنیة وأھدافھا لتنفیذ    2025الرصد بحیث تكون البلدان بحلول عام  سیتم توزیع جدول عن أدوات  

وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي حسب االقتضاء، ومراجعة برامج الرصد الوطنیة الخاصة بھا في    اتاالستراتیجی وتحدیث  
الواجب م النحو  تتسق على  التي  الجدیدة،  العناصر  المتوسط وساحلھ  ع  ضوء  األبیض  للبحر  المتكاملین  الرصد والتقییم  برنامج 

الصلة  التقییم ذات  المتوسط،    ومعاییر  بالبحر األبیض  الخاصة  العمل  للبیئة وخطة  المتحدة  لبرنامج األمم  الرصد األخرى  وأطر 
لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام   اتیجياالستروتجنب ازدواجیة الجھود لإلبالغ والمراجعة الدوریة لحالة تنفیذ برنامج العمل  

، أن تتوفر الوسائل الالزمة لتشغیل آلیات التقییم اإلقلیمي 2025برشلونة. كما ینبغي بحلول عام    تفاقیةخالل االجتماع ال  2020
بحر المتوسط، مما  في إطار نظام خطة العمل الخاصة بال  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجي لبرنامج العمل  

 ة.االستراتیجی یسمح بتحلیل التقدم في الوقت المناسب بناًء على العناصر الموضوعیة/العددیة لألھداف نحو الغایات 
 

ة كوثیقة حیة/دینامیكیة، لذلك سیحتاج إطار الرصد إلى المرونة للسماح بالتكیف. ستتم مراجعة  االستراتیجی سیتم رصد   .123
برشلونة،    اتفاقیة أطراف    بشكل دوري خالل مؤتمر   2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    الستراتیجياحالة تنفیذ برنامج العمل  

ستتضمن التقاریر التقدم المحرز    من خالل تقدیم تقاریر وطنیة منتظمة عن التقدم، بتیسیر من مراكز األنشطة اإلقلیمیة ذات الصلة. 
، والبیانات المتعلقة  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيج العمل  فیما یتعلق بتنفیذ المساھمات الوطنیة لبرنام

المتخذة  االجراءات  فعالیة  لرصد  المتكاملین  والتقییم  الرصد  لبرنامج  المشتركة  األبیض 14بالمؤشرات  البحر  تقییم  أساس  وبناء   ،
لتنوع البیولوجي، لضمان تحقیق األھداف اإلقلیمیة بحلول عام  لحفظ ا  االستراتیجيالمتوسط بشأن التنفیذ الجماعي لبرنامج العمل  

 من خالل تجمیع اإلجراءات الوطنیة واإلقلیمیة.  2030

 
بالكامل بعد: (  اتفاقیةتوفر   .124 تفعیلھا  یتم  )  2) لجنة االمتثال و (1برشلونة آلیة مزدوجة لضمان إنفاذ أحكامھا، والتي لم 

من البروتوكول المتعلق بالتنوع البیولوجي وإنشاء مناطق   26تقاریر األطراف المتعاقدة عن التدابیر المنفذة ومدى فعالیتھا (المادة  
التي استعرضھ بحمایة خاصة)،  (المادة  مشمولة  المحتملة  بالتدابیر التصحیحیة  للتوصیة  المتعلق    27ا االجتماع  البروتوكول  من 

 بالتنوع البیولوجي وإنشاء مناطق مشمولة بحمایة خاصة). 
 

 : 2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجيالمراسلون الوطنیون لبرنامج العمل  

 

للمناطیمتلك   .125 اإلقلیمیة  األنشطة  خاصةمركز  بحمایة  المتمتعة  المراسلین  ق  من  شبكة  مؤسسیة،  حوكمة  ھیئة  بصفتھ   ،
،  تفاقیة، تضم عضًوا من كل دولة طرف في اال2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيالوطنیین لبرنامج العمل  

ر األبیض المتوسط ھو نفس الشخص الذي یمثل  یعتبر المراسل الوطني في العدید من بلدان البح  یتم تعیینھ من قبل سلطات البلد. 
مع   االتصال  یضمن  فھو  البیولوجي.  خاصة/التنوع  بحمایة  المشمولة  للمناطق  التنسیق  للمناطق  جھات  اإلقلیمیة  األنشطة  مركز 

التقنیة والعلمیة لتنفیذ برنامج العمل    المتمتعة بحمایة خاصة  لحفظ التنوع    جياالستراتی / مركز األنشطة اإلقلیمیة بشأن الجوانب 
 في بلده على وجھ الخصوص، ولكن أیًضا على مستوى البحر األبیض المتوسط.   2020البیولوجي لما بعد عام 

 
بتقییم التقدم في تنفیذ   2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيسیقوم المراسلون الوطنیون لبرنامج العمل   .126

العمل   بحمایة    االستراتیجيبرنامج  المشمولة  للمناطق  التنسیق  جھات  مع  الوثیق  بالتشاور  المقررة.  والمشاریع  العمل  وتحدیث 
 خاصة/التنوع البیولوجي، سیعمل المراسلون الوطنیون على: 

لحفظ التنوع البیولوجي    االستراتیجية مع المؤسسات/الھیئات الوطنیة المعنیة بتنفیذ برنامج العمل  تحدید وإقامة اتصاالت مناسب   •
 ؛ 2020لما بعد عام 

والتحدیث    مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصةتنظیم عملیة/ورشة عمل المشاورة الوطنیة، بدعم ومساعدة من    •
، وال سیما إعداد المشاریع وتنفیذ خطط  2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيالعمل    النھائي، الالزم لتنفیذ برنامج

 العمل الوطنیة؛ 
مركز األنشطة  لحفظ التنوع البیولوجي من الجانب الوطني إلى    االستراتیجينقل المعلومات واالتصاالت المتعلقة ببرنامج العمل    •

 وإلى الشبكة، والعكس صحیح؛ ایة خاصة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحم

نھایة كل دورة م  14 في  واحدة  المتكاملین مرة  الرصد والتقییم  برنامج  النظام اإلیكولوجي،  ستتم مراجعة صالحیة  لنھج  دتھا ست سنوات 
م باإلضافة إلى أنھ بنبغي تحدیثھ وتنقیحھ حسب الضرورة على أساس كل سنتین، بناًء على الدروس المستفادة من تنفیذ برنامج الرصد والتقیی 

 المتكاملین وعلى أساس التطورات العلمیة والسیاساتیة الجدیدة. 
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لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجيفي ضوء ھذا التقییم، یقترح اجتماع المراسلین الوطنیین لبرنامج العمل    .127
إلى    2020 توصیات  عن   اجتماع تقدیم  تعدیالت،  ویقترح  البیولوجي،  خاصة/التنوع  بحمایة  المشمولة  للمناطق  التنسیق  د  جھات 

لحفظ    االستراتیجيإذا لم یتقرر خالف ذلك، ستُعقد اجتماعات المراسلین الوطنیین لبرنامج العمل    االقتضاء، على جدول العمل. 
 مرة واحدة في السنة.  2020التنوع البیولوجي لما بعد عام 

یتم    .128 الخبرة،  قبل األشخاص ذوي  بمھامھ، مدعوًما من  القیام  الوطني، من أجل  المراسل  یكون  بالضرورة أن  وینبغي 
اللجنة   للمنظمات األعضاء في  الوطنیة  التنسیق  الحكومیة وجھات  المنظمات غیر  بما في ذلك  الوطني،  المستوى  تحدیدھم على 

 االستشاریة. 

 

 : 2020اللجنة االستشاریة لما بعد 

 
لحفظ التنوع البیولوجي ھي ھیئة حوكمة مؤسسیة إقلیمیة تم تصورھا منذ   االستراتیجياللجنة االستشاریة لبرنامج العمل  .129

، لتكون ذات طابع استشاري ولیس  2003لحفظ التنوع البیولوجي في كانون األول/دیسمبر    االستراتیجي أول اعتماد لبرنامج العمل  
 توجیھي. 

 
تضم اللجنة االستشاریة ممثلین معینین من قبل الھیئات اإلقلیمیة الدولیة والمتوسطیة من ذوي الخبرة التقنیة والعلمیة في    .130

 حر المتوسط. قضایا وسیاسات التنوع البیولوجي البحري والساحلي في الب 
 

في    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام    االستراتیجي ولتعزیز التنسیق وتجنب االزدواجیة، یأخذ برنامج العمل    .131
) ضمان التنسیق مع المنظمات ذات  1االعتبار ما تم تطویره بالفعل على الصعیدین الوطني واإلقلیمي، لذلك تم تأسیسھ من أجل (

التقنیة والعلمیة في عملیة إعداد وتنفیذ   مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة) تزوید  IIالصلة و ( بالمشورة 
 . 2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجيبرنامج العمل 

 
 على وجھ الخصوص، ستتكفل اللجنة بما یلي:   .132
 ؛ 2020لحفظ التنوع البیولوجي ما بعد  االستراتیجيبرنامج العمل المشورة التقنیة والعلمیة بشأن عملیة إعداد وتنفیذ   •
جرد دوري لألنشطة ذات الصلة التي تم تحقیقھا بالفعل في المنطقة. ولتحقیق ھذا الھدف، ستقدم كل منظمة عضو إلى اللجنة قوائم   •

 البیولوجي؛ لحفظ التنوع  االستراتیجيبأنشطتھا ومخرجاتھا التي أنجزت فیما یتعلق ببرنامج العمل 
تدفق وتبادل المعلومات ذات الصلة بشأن األنشطة المنفذة أو الجاریة أو المخطط لھا من قبل المنظمات األعضاء، داخل عضویة    •

 ؛ مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصةاللجنة ومع 
لحفظ    االستراتیجيلمسائل ذات الصلة ببرنامج العمل  مواءمة أنشطة ونتائج المنظمات األعضاء، حسب االقتضاء، فیما یتعلق با  •

 . 2020التنوع البیولوجي لما بعد 
 

باللجنة االستشاریة نفسھا، قد   .133 من المفھوم أن المنظمات األعضاء، إلى جانب مشاركتھا في األنشطة المتصلة مباشرة 
 . 2020حفظ التنوع البیولوجي لما بعد ل االستراتیجيتشارك في بعض األنشطة الوطنیة و/أو اإلقلیمیة لبرنامج العمل 

 
كل سنتین.   2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد  االستراتیجيیمكن تحدیث عضویة اللجنة االستشاریة لبرنامج العمل   .134

ي  بنفس الممثل في اللجنة االستشاریة ولضمان االستمراریة، من خالل النقل المناسب للملفات، ف  لالحتفاظ تُدعى كل منظمة عضو  
 حالة حدوث تغییر ضروري. 

 
 وإذا لم یتقرر خالف ذلك، ستُعقد االجتماعات مرة واحدة في السنة.   .135
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 الئحة المرفقات  

 
 االحتیاجات والثغرات والتحدیات التي حّددتھا التقییمات دون اإلقلیمیة  المرفق األول. 

المتعلّقة بالتنوع   ةاألطر الدولی مع    2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجيمراسالت أھداف برنامج العمل   المرفق الثاني.  
 البیولوجي  

 : 2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجيجدول إجراءات برنامج العمل   المرفق الثالث 
 المراجع في النص  المرفق الرابع
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 لمختصرات قائمة ا 

 

 ABNJ             المناطق الواقعة خارج نطاق الوالیة الوطنیة 

ACCOBAMS حفظ الحیتان في البحر األسود، والبحر األبیض المتوسط، والمنطقة المتاخمة للمحیط األطلسي   اتفاقیة 

BC               برشلونة  اتفاقیة 

BD                 التنوع البیولوجي 

BWM 2004الدولیة لمراقبة وتصریف میاه صابورة السفن ورواسبھا،  تفاقیةاال 

CBD             بشأن التنوع البیولوجي  اتفاقیة 

CBD/GBF (مشروع) التنوع البیولوجي/اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي  اتفاقیة 

CC               تغیر المناخ 

COP   اجتماع األطراف المتعاقدة 

EBSAs            التنوع البیولوجي)  اتفاقیة البحریة المھمة إیكولوجیًا أو بیولوجیًا (من المناطق 

EIA          تقییم األثر البیئي 

EO   األھداف اإلیكولوجیة 

EU   االتحاد األوروبي 

EWS      لتغّیر المناخ) (المبّكر نظام اإلنذار 

FAO        والزراعة لألغذیةمنظمة األمم المتحدة 

FVGSS   التوجیھیة الطوعیة لضمان مصائد األسماك صغیرة النطاق الخطوط 

FRA             المناطق المحظورة على مصاید األسماك (التي تحّددھا المجلس العام لمصاید األسماك في البحر األبیض المتوسط ( 

GEF               مرفق البیئة العالمیة 

GES    الجید   البیئيالوضع 

GNI              دخل القومي إجمالي ال 

GFCM           (منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة) .الھیئة العامة لمصائد األسماك في منطقة البحر األبیض المتوسط 

ICZM             اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة 

ICZM/CRF      2016إطار العمل اإلقلیمي المشترك (-اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة ( 

IMAP   برنامج التقییم والرصد المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وسواحلھ 

IMO    المنظمة البحریة الدولیة 

IUCN               االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة 

IUU               القانونیة وغیر المبلغ عنھا وغیر المنظمة مصاید األسماك غیر  

MAMIAS         قاعدة بیانات األنواع البحریة الدخیلة الغازیة في البحر المتوّسط 

MAP   خطة عمل البحر األبیض المتوسط 
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MAP/MTS        / 2027-2022ة متوسطة األجل االستراتیجی خطة العمل الخاصة بمنطقة البحر المتوسط 

OECM    حفظ األخرى القائمة على أساس المناطق في البحر األبیض المتوسط  تدابیر ال 

 MAPAMED     المناطق البحریة المحمیة في منطقة البحر األبیض المتوسط 

MedECC          شبكة الخبراء المعنیة بالتغیرات المناخیة والبیئیة في منطقة البحر األبیض المتوسط 

MedFund          البحریة المحمیة في البحر األبیض المتوسط الصندوق البیئي للمناطق 

MedPAN          شبكة مدیري المناطق البحریة المحمیة في البحر األبیض المتوسط 

MED POL  برنامج تقییم ومكافحة التلوث البحري في البحر األبیض المتوسط 

MoU             مذكرة التفاھم 

MPA     المناطق البحریة المحمیة 

MSFD             التوجیھ اإلطاري لإلستراتیجیة البحریة لالتحاد األوروبي 

MSP              تخطیط مكاني بحري 

MSSD            2025-2016ة المتوسطیة للتنمیة المستدامة لألعوام  االستراتیجی 

NB SAPs          خطط العمل الوطنیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي 

NETCCOBAMS ا المعنیة  من  الشبكة  المتاخمة  والمنطقة  المتوسط  األبیض  والبحر  األسود  البحر  في  الحیتانیات  بحفظ  المتعلق  التفاق 
 المحیط األطلسي 

NGOs   منظمات غیر حكومیة 

NIS/IAS           األنواع غیر األصلیة / األنواع الدخیلة الغازیة 

NTZs  منطقة حظر الصید والجمع 

ODA              اإلنمائیة الرسمیة المساعدة 

OECMs           تدابیر الحفظ الفعالة األخرى 

PSSAs   (المنظمة البحریة الدولیة) لمناطق البحریة البالغة الحساسیة 

QSR   2017تقریر حالة الجودة في البحر األبیض المتوسط (برنامج األمم المتحدة للبیئة/خطة عمل البحر المتوسط ( 

RSP   ة (برنامج األمم المتحدة للبیئة) برنامج البحار اإلقلیمی 

SAPBIO  2018- 2004( للحفاظ على التنوع البیولوجي في منطقة البحر األبیض المتوسط  االستراتیجيبرنامج العمل ( 

 SCP  اإلنتاج و االستھالك المستدامان 

SDGs              2030خطة األمم المتحدة ألھداف التنمیة المستدامة لعام 

SEA   االستراتیجيالتقییم البیئي 

SMART   محدد وقابل للقیاس ویمكن تحقیقھ ومالئم ومحدد بفترة زمني 

SoED  ) 2020حالة البیئة والتنمیة في البحر األبیض المتوسط لعام ( 

SPA/BD اتفاقیة كول  البروتوكول المتعلق بالمناطق المشمولة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط (بروتو  
 برشلونة) 

 SPA/RAC        بحمایة خاصة  المتمتعةمركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق 

SPAMI  المتوسط للبحر قائمة المناطق المتمتعة بحمایة خاصة ذات األھمیة    

SSF               مصائد األسماك الصغیرة النطاق 
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ToRs              اإلطار المرجعي 

UfM              االتحاد من أجل المتوسط 

UN   األمم المتحدة 

UNEP             برنامج األمم المتحدة للبیئة  

UNEP/MCS      ) 2019استراتیجیة برنامج األمم المتحدة للبیئة الساحلیة والبحریة ( 

UNWTO           منظمة السیاحة العالمیة 

VME             األمم المتحدة لألغذیة والزراعة)  (منظمة ریة  النظم اإلیكولوجیة الضعیفة البح 

WWF              الصندوق العالمي للطبیعة 
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 المرفق األول 
 
 

االحتیاجات والثغرات والتحدیات التي  
 حّددتھا التقییمات دون اإلقلیمیة 
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 المرفق األول 

 االحتیاجات والثغرات والتحدیات التي حّددتھا التقییمات دون اإلقلیمیة  
 

 
 الغربي   المتوسط  -األیوني بحر الشام   -اإلیجي  األدریاتیكي 

. معالجة الضغوط  1
 والتھدیدات الحالیة 

األنواع غیر   -
األصلیة / األنواع  

 الدخیلة الغازیة 
 تغیر المناخ  -
 المالحة البحریة  -

األصلیة /  األنواع غیر  -
 األنواع الدخیلة الغازیة 

 تغیر المناخ   -
 المالحة البحریة  -

 
األنواع غیر األصلیة /   -

األنواع الدخیلة الغازیة  
تُحّدد عتبات وضوابط  

 الحالة البیئیة الجیّدة 
 

األنواع غیر األصلیة /   -
 األنواع الدخیلة الغازیة 

 التلوث، الضوضاء  -
اآلثار التراكمیة   -

وإصالح الموائل  
 المضطربة 

المناطق البحریة   - تدابیر الحمایة المكانیة  2.
 المحمیة الجدیدة 

تحسین إدارة   -
المناطق البحریة  

 المحمیة 
إدارة المناطق   -

 الرطبة الساحلیة 

المناطق البحریة   -
 المحمیة الجدیدة 

تحسین إدارة المناطق   -
 البحریة المحمیة 

إدارة المناطق الرطبة   -
 الساحلیة 

التكیفیة في  نھج اإلدارة  -
 المناطق البحریة المحمیة 

المناطق البحریة   -
وتدابیر  المحمیة الجدیدة 

الفعالة األخرى   الحفظ
 القائمة على المناطق 

زیادة المناطق المحمیة   -
 بشكل صارم 

 اإلدارة الفعالة   -
اعتماد نھج النظام   - صحة النظام اإلیكولوجي  3

اإلیكولوجي لتحقیق  
الحالة البیئیة  

 الجیدة. 
ضغوطات   -

وتأثیرات تغیر  
 المناخ 

اعتماد نھج النظام   -
اإلیكولوجي لتحقیق  
 الحالة البیئیة الجیدة. 

فھم كامل آلثار تغیر    -
 المناخ 

 

 تضمین الموائل   -
اإلصالح في التشریعات    -

 الوطنیة. 
تقدیر خدمات النظام   -

 اإلیكولوجي 
 
 
تقییم آثار تغیر المناخ    -

 وعواقبھ 
 

رصد آثار تغیر المناخ    -
على التنوع البیولوجي  
تحسین جمع البیانات  

لتقییم الحالة البیئیة  
 الجیدة 

تعزیز اصالح الموائل    -
 المضطربة 

. تحسین المعرفة بالتنوع  4
 البیولوجي 

جرد ورسم  -
الخرائط ورصد  

الموائل ذات  
األولویة وحالة  

 األنواع 

 الموائل  -
مكونات التنوع    -

 البیولوجي 
معرفة كافیة حول    -

األنواع غیر األصلیة  
 واألنواع الدخیلة الغازیة 

 سد الثغرات الكبرى  -
 الرصد المنسق  -

قوائم الجرد ورسم    -
 خرائط الموائل واألنواع 

التآزر في جمع البیانات   -
ورصدھا (تحسین  
البیانات من خالل  

برنامج الرصد والتقییم  
المتكاملین للبحر  

یض المتوسط  األب
وساحلھ ومعاییر التقییم  

 )ذات الصلة
. مصائد األسماك  5

 المستدامة 
تحسین مراقبة   -

مصاید األسماك  
غیر القانونیة دون  

إبالغ ودون تنظیم،  
وتفاعالت مصاید  

األسماك مع التنوع  
 البیولوجي 

 

تحسین مراقبة مصاید   -
األسماك ذات الصید  

غیر المشروع والصید  
وغیر  غیر المبلغ عنھ 

 المنظم 
التركیز على الصید   -

العرضي وتفاعالت  
مصاید األسماك مع  

 التنوع البیولوجي 
 

االستغالل المفرط لألرصدة   -
السمكیة وتقییم الصید  
العرضي لألنواع غیر  
المستھدفة، والمصید  

المرتجع. تقییم ومراقبة  
 مصاید األسماك الترفیھیة 

 

 فرط استغالل االرصدة.  -
د  إنشاء آلیات فعالة للح  -

من الصید غیر  
المشروع والصید غیر  
 المبلغ عنھ وغیر المنظم 

تقییم مصاید األسماك    -
 الترفیھیة 
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. دمج التنوع البیولوجي  6
 في القطاعات األخرى

تحسین التعاون بین   -
مختلف القطاعات  
وإشراك أصحاب  

 المصلحة 

التعاون بین القطاعات   -
والوزارات المسؤولة  

عن حفظ الطبیعة  
 األسماك ومصاید 

إدماج أدوات حمایة التنوع    -
البیولوجي مع السیاسات  
االقتصادیة واالجتماعیة  

ذات الصلة والخطط  
القطاعیة أو المشتركة بین  

 القطاعات 
 تحدید خدمات النظام البیئي:  -

تخطیط الحیز   -
البحري/اإلدارة  

المتكاملة للمناطق  
 الساحلیة 

إدماج التنوع البیولوجي   -
على المستویات المحلیة  

 للبلد 
 العلم التشاركي  -
تعزیز مفاھیم النوع   -

 االجتماعي واإلنصاف 
 الغربي   المتوسط  -األیوني بحر الشام   -اإلیجي  األدریاتیكي 

اإلطار التشریعي /   7.
 سیاسات الحفظ 

تحسین اإلطار   -
 التشریعي 

تطویر خطط العمل   -
الوطنیة لألنواع  

 والموائل البحریة. 

  استراتیجیاتتطویر  -
وطنیة جدیدة للتنوع  

 البیولوجي. 
معالجة تغیر المناخ في   -

 األطر القانونیة 
 

مواءمة التشریعات وتعزیز   -
التعاون دون اإلقلیمي  

 لتنفیذھا 

  ةاألطر القانونیتحسین  -
لتدابیر الحفظ الفعالة  
األخرى القائمة على  

 المناطق 

تحسین القدرات   - . بناء القدرات 8
المؤسسیة  

 والبشریة، و 
الخبرة لتقییم   

الحالة البیئیة الجیدة  
برنامج بموجب 

الرصد والتقییم  
المتكاملین للبحر  
األبیض المتوسط  
وساحلھ ومعاییر  
  التقییم ذات الصلة

أو التوجیھ  
اإلطاري  

لالستراتیجیة  
 البحریة. 

 

تحسین القدرات    -
المؤسسیة والبشریة،  
والخبرة لتقییم الحالة  
البیئیة الجیدة بموجب  

برنامج التقییم والرصد  
المتكاملین أو التوجیھ  

اإلطاري لالستراتیجیة  
 البحریة. 

 

رسم خریطة للقدرات    -
البشریة والمؤسسیة  

وتقییمھا لتحدید احتیاجات  
 بناء القدرات  

بناء القدرات للمدیرین   -
یین المیدانیین  والتقن

 والسلطات المحلیة. 

القطاعات البحریة    - . رفع الوعي والتواصل 9 
 العامة الخاصة 

القطاعات البحریة   -
 العامة أو الخاصة 

التدریب والتوعیة للحد من   -
الوفیات الناجمة عن الصید  

 العرضي 
-  

لمشاركة ودعم المجتمع    -
المدني في أھداف  
المناطق البحریة  

 المحمیة 
موارد مالیة    - . التمویل 10

مستقرة للرصد  
والمناطق البحریة  

المحمیة وإجراءات  
 الحفظ 

موارد مالیة مستقرة   -
للرصد والمناطق  
البحریة المحمیة  
 وإجراءات الحفظ 

التمویل باستخدام المصادر   -
الموجودة على المستویات  

 وطنیة واإلقلیمیة والدولیة ال

تعزیز قدرة المناطق   -
البحریة المحمیة لتطویر  
آلیات مالیة طویلة األجل  

 لدعم إدارتھا 
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 المرفق الثاني 
 
 

أھداف برنامج العمل     بین لتطابقاتا
لحفظ التنوع البیولوجي لما   االستراتیجي

المتعلّقة    ةاألطر الدولیمع  2020بعد عام
 بالتنوع البیولوجي 
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 المرفق الثاني 
 
 
 

 التطابقات بین االحتیاجات المحددة على المستوى دون اإلقلیمي،  . أ
 الرئیسیة واألھداف ضمن أطر التنوع البیولوجي البحري 

 

 

أھداف  
التنمیة  
 المستدامة

التنوع   اتفاقیة
البیولوجي / 

اإلطار العالمي 
للتنوع 

 البیولوجي 

إستراتیجیة االتحاد 
األوروبي للتنوع 

 2030البیولوجي لعام 

برنامج األمم  
المتحدة للبیئة /  

استراتیجیة البیئة  
 البحریة والساحلیة 

خطة العمل الخاصة 
بمنطقة البحر المتوسط  

ة  االستراتیجی /
متوسطة األجل،  

2022-2027 

االتفاق المتعلق بحفظ  
الحیتانیات في البحر األسود  
والبحر األبیض المتوسط  
والمنطقة المتاخمة من  

المحیط األطلسي استراتیجیة  
25-2014 

. معالجة  1
الضغوط 

والتھدیدات  
 14الغایة  الحالیة

/   3الھدف 
/   5الھدف 
/   6الھدف 
 2الھدف  الرئیسي االلتزام 14الھدف 

، األھداف  2البرنامج 
 2ـ الفصل ب   5، 2، 1البیئیة 

. تدابیر  2
 الحمایة المكانیة 

 5.14 الغایة
/   1الھدف 
 2 الھدف

تخطیط الحیز البحري /  
المناطق البحریة 

المحمیة/تدابیر الحفظ 
الفعالة األخرى القائمة  

 على المناطق  
استراتیجیة الھدف  

 1.5الفصل ب  ، النتیجة2البرنامج  3

. صحة النظام  3
/  13الغایة  اإلیكولوجي

 1.14الغایة 

/   6الھدف 
/   7الھدف 
 4و  2األھداف  الرئیسي االلتزام 10الھدف 

، الھدف  2البرنامج 
 3.2 و ب 2.2 ب 6البیئي 

تعزیز   4.
المعرفة عن 

التنوع 
 1ب الفصل  2البرنامج  النتیجة المتوقعة  الظروف المواتیة  19الھدف  2.14الغایة  البیولوجي

مصائد  5.
األسماك 

 المستدامة

الغایات  
4.14  ،
6.14 

/   4الھدف 
 3الھدف  الرئیسي االلتزام 17الھدف 

، األھداف  2البرنامج 
 2ب فصلال 4و  3البیئیة 

دمج التنوع  6.
البیولوجي في 

القطاعات  
 17الغایة  األخرى 

/  13الھدف 
/  14الھدف 
 2أ فصلال 2البرنامج  1الھدف  الرئیسي االلتزام 17الھدف 

. التشریع  7
اإلطار/ سیاسات 

 4أ فصلال 2البرنامج  3الھدف  الظروف المواتیة  20الھدف  ج14الغایة  الحفاظ

 B4.الفصل  Progr.2 3الھدف  الرئیسي االلتزام 19الھدف  3.13الغایة  بناء القدرات  8.

رفع الوعي   9.
 والتواصل

الغایة   
 3ب فصلال 2البرنامج  النتیجة المتوقعة  الرئیسي االلتزام 19الھدف  3.13

/  17الغایة   التمویل  10.
 الرئیسي االلتزام 18الھدف  9.6.4.1

ة /  االستراتیجی
 3أ فصلال 7اإلنتاج األساسي  .أ 4الھدف 
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في األطر الرئیسیة ذات الصلة بالتنوع   2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام   االستراتیجيمساھمة أھداف برنامج العمل  . ب
 البیولوجي 

 
 

ھدف برنامج العمل  
لحفظ   االستراتیجي

التنوع البیولوجي لما  
 2020بعد عام 

 
أھداف األمم  

المتحدة للتنمیة  
 المستدامة

  اتفاقیةھدف 
التنوع 

البیولوجي/اإلطار  
العالمي للتنوع 

 البیولوجي
 (مشروع) 

استراتیجیة  
التنوع البیولوجي 
لالتحاد األوروبي  

 2030التزامات 

األھداف والنتائج  
ة  االستراتیجی

لبرنامج األمم  
المتحدة للبیئة /  

استراتیجیة البیئة  
 البحریة والساحلیة 

خطة العمل الخاصة 
بمنطقة البحر  
المتوسط / 
ة  االستراتیجی

 متوسطة األجل
-2022برنامج 
األھداف  2027

اإلیكولوجیة 
 والنواتج األساسیة

استراتیجیة  
المجلس العام 

لمصاید األسماك 
في المتوسط 

 (مسودة) 2030

       1الغایة 
 2.14الغایة  ضغوط محددة  .1.1

 3الھدف 

 الرئیسي االلتزام

 2استراتیجیة الھدف  

، 2البرنامج  
البیئیة   ،  1األھداف 

 1ھدف عام  5، 2
األنواع غیر   .1.2

األصلیة / األنواع  
 الدخیلة الغازیة 

 2.14الغایة 

 5الھدف 

 10.2.2اإلجراء  

 
الھدف  2البرنامج    ،

  2البیئي 
 1.14الغایة  التلوث .1.3

 6الھدف 
ة.  االستراتیجی 9.  2.2    اإلجراء 

 1.2الھدف 
، الھدف  2البرنامج   

  4.1الھدف 6البیئي 
النظم الفعالة   4.1

للمناطق البحریة  
والساحلیة 

المحمیة/تدابیر الحفظ  
الفعالة األخرى القائمة  

 5.14 الغایة على المناطق
/ الھدف    1الھدف  

2 

محددة   التزامات 
 واإلجراء الرئیسي

االستراتیجیة.  
 ، النتیجة2البرنامج  د. 3.فالھد

المناطق    1الھدف  
على   المحظورة 

 مصاید األسماك
المناطق البحریة   5.1

والساحلیة 
المحمیة/تدابیر الحفظ  

الفعالة األخرى القائمة  
 على المناطق

 2الھدف  2.14الغایة  حمایة معززة  

الرئیسي    االلتزام
 واإلجراء الرئیسي

الھدف   استراتیجیة 
  ، النتیجة2البرنامج  د 3

 اإلصالح  6.1
 1.13الغایة 

/ الھدف    6الھدف  
 10/ الھدف  7

الھدف   محّدد  التزام استراتیجیة 
  التسلیم الرئیسي 4وج 3

 حالة بیئیة جیدة  7.1
/ الغایة    13الغایة  

14 

الھدف  6الھدف    /
10 

اإلطاري   التوجیھ 
لالستراتیجیة  

  عدة أھداف بیئیة  البحریة 
/ الغایة    13الغایة   تغیر المناخ 8.1

1.14 
الھدف  7الھدف    /

10 
المحّدد    االلتزام

 4استراتیجیة الھدف   والرئیسي
واإلنتاج    3برنامج  
 4.1الھدف  9األساسي 

       2الغایة 
 األنواع 1.2

 3الھدف  2.14الھدف 
 الرئیسي االلتزام

 
الھدف  2البرنامج    ،

  1البیئي 
 الموائل 2.2.

 3الھدف  2.14الھدف 
 الرئیسي االلتزام

 
الھدف  2البرنامج    ،

  5، 1البیئي 
، 2.14األھداف   المعرفة  3.2

 19الھدف  أ14
 الظروف المواتیة 

 النتیجة المتوقعة 
، اإلنتاج  2البرنامج  
  10األساسي 

الصید العرضي،  4.2
، 4.14الغایات   الصید غیر القانوني

6.14 
/ الھدف    4الھدف  

17 

 الرئیسي االلتزام
الھدف   استراتیجیة 

 أو3

، 2البرنامج  
البیئیة     3األھداف 

 2الھدف  4و
مصائد األسماك  5.2.

 الصغیرة النطاق 
 ب 14الغایة 

/   13الھدف  
الھدف  8الھدف    /

9 

 
الھدف   استراتیجیة 

 4.4الھدف   ج 2
تربیة األحیاء   6.2

 المائیة

 ج14الغایة 
الھدف    9الھدف  

14 

األحیاء   تربیة 
مبادئ   المائیة 

توجیھیة  
استراتیجیة 

)2021 :( 
الھدف   استراتیجیة 

 ب. 2
األساسي   اإلنتاج 

 3الھدف  8رقم 
نھج النظام  7.2

اإلیكولوجي/تخطیط  
 5.14الغایة  الحیز البحري 

/ الھدف    1الھدف  
2 

تخطیط   توجیھ 
 الحیز البحري  

  ، النتیجة2البرنامج  3استراتیجیة الھدف  
دمج التنوع   8.2

 البیولوجي
، 2.13الھدف  

 17الھدف 
/   13الھدف  

 الرئیسي االلتزام 17الھدف 
 1استراتیجیة الھدف  

  2البرنامج  2و
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 الحوكمة  9.2
 20الھدف  ج14الغایة 

الھدف   محّدد  التزام إستراتیجیة 
 2الھدف  2البرنامج  أ3

       3الھدف 
برنامج الرصد  1.3

والتقییم المتكاملین 
للبحر األبیض المتوسط  

ومعاییر التقییم  وساحلھ 
 ) III( 19الھدف  أ 14الھدف  ذات الصلة

اإلطاري   التوجیھ 
لالستراتیجیة  

 البحریة 

 التجریة النتیجة
األساسي   اإلنتاج 

  7رقم 
تقییم برنامج العمل  2.3

لحفظ   االستراتیجي
 (I) (III)الھدف  1.17الغایة  التنوع البیولوجي

 

 التجریة النتیجة
األساسي   اإلنتاج 

  1رقم 
إدارة برنامج العمل   3.3.

لحفظ   االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

، 6.17األھداف  
 18الھدف  9.17

 

 التجریة النتیجة
اإلنتاج   األساسي 

  1رقم 
، 3.13الھدف   بناء القدرات 4.3

 19الھدف  9.17الھدف 
 الرئیسي االلتزام

 1.5 الھدف 2البرنامج  3استراتیجیة الھدف  
/   3.14الھدف   الربط الشبكي 5.3

 ) iiالھدف ( 17.6الھدف 
المواتیة   الظروف 

 التجریة النتیجة 4.3.3
األساسي   اإلنتاج 

  12رقم 
 الوعي  6.3

 3.13الھدف 
،  15الھدف  

 19الھدف 
 

  7و 6البرنامج  التجریة النتیجة
 التواصل  7.3

 19الھدف  3.13الغایة 
 الرئیسي االلتزام

 التجریة النتیجة
واإلنتاج    7البرنامج  
  11األساسي 

التشغیل على   8.3
 18الھدف   التنوع البیولوجي

 
 التجریة النتیجة

 
 

الغایات   التمویل  9.3
 محّدد  التزام 18الھدف  9.6.4.1.17

الھدف   استراتیجیة 
  7اإلنتاج األساسي  أ. 4

، 2.17األھداف   التعاون   10.3
 18الھدف  4.17

الھدف   الظروف المواتیة  استراتیجیة 
1.3 

 
 2.5الھدف 
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 المرفق الثالث
 

 
لحفظ   االستراتیجي جدول إجراءات برنامج العمل  

 :2020التنوع البیولوجي لما بعد عام 
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 المرفق الثالث  
 

 : 2020لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  االستراتیجيجدول إجراءات برنامج العمل 
 

  
  

  اإلجراء 
  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

  
  1الغایة 

          

  األنواع والموائل خطط 1.
تحدیث خطط عمل منطقة البحر األبیض  

المتوسط لألنواع والموائل المختارة  
المتعلق   المدرجة في البروتوكول

بالمناطق المشمولة بحمایة خاصة  
   والتنوع البیولوجي

 1.1الھدف  
 1.2الھدف  
 2.2الھدف  

إنشاء قائمة الموائل واألنواع ذات  
ئة الحالة  األولویة التي ال تندرج ضمن ف

البیئیة الجیدة، بما في ذلك التحدیثات 
األخیرة للمرفقین الثاني والثالث من  

البروتوكول المتعلق بالتنوع البیولوجي 
وإنشاء مناطق مشمولة بحمایة خاصة،  

  2019وتصنیف الموائل الجدیدة لعام 

تم اعتماد خطط العمل اإلقلیمیة المحدثة 
مختارة  للموائل واألنواع ذات األولویة ال 

ونقلھا إلى عملیات التخطیط والتنفیذ 
الوطنیة في معظم بلدان البحر األبیض  

   المتوسط

٪ من األنواع  30وھناك ما ال یقل عن 
والموائل التي لم تكن في حالة مواتیة 

، والتي تندرج ضمن فئة  2020في عام 
الحالة البیئیة الجیدة أو تظھر اتجاھاً 

موائل القاعیة إیجابیاً قویاً، ال سیما في ال
ذات األولویة، حیث توقف تدھور  

الموائل المرجانیة والنباتات البحریة 
  ویتم الحفاظ على سالمة قاع البحر.

 
 

 مرتفع 

 
 اإلقلیمي 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
الھدف  البیولوجي

3 
أھداف التنمیة 

أ  14المستدامة 
 . 6.17و

  5ھدف آیتشي
 12 والھدف

برنامج األمم  
المتحدة  

االستراتیجللبیئة/
ة متوسطة ی

األجل الھدف 
 5البیئي 

االتحاد 
 2030األوروبي/

االتفاق المتعلق  
بحفظ الحیتانیات 
في البحر األسود  

2025 
االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
 2020الطبیعیة 

الصندوق  
العالمي 
لحمایة  
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

الطبیعة  
)2021 ( 

  لألنواع.إسترداد عاجل  2
وضع خطط اإلنعاش وتنفیذ إجراءات  
الطوارئ لألنواع المھددة باالنقراض  
والتي یعتمد استمرار بقائھا على مثل  
ھذه اإلجراءات، بما في ذلك الموائل  

 الخاصة بھا 

 1.1الھدف  
 1.2الھدف  
 2.2الھدف  

تم تطویر خطط اإلنعاش في العدید من 
البلدان، بما في ذلك تدابیر للقضاء على  
جمیع عملیات القتل أو األسر المقصودة 

  أو غیر المقصودة

یتم تطویر خطط اإلنعاش وتنفیذ إجراءات  
الطوارئ، سواء في الموقع أو خارج  

الموقع حسب االقتضاء، بالنسبة لألنواع 
التي یعتمد استمرار بقائھا على مثل ھذه  
اإلجراءات، بما في ذلك عند االقتضاء 

وظیفیة لمنطقتین  إلنشاء شبكة جنوح اتفاقیة
فرعیتین إیكولوجیتین على األقل من  

  مناطق البحر األبیض المتوسط

تقوم جمیع بلدان البحر األبیض المتوسط  
بتنفیذ خطط االنعاش وإجراءات  

الطوارئ، حسب االقتضاء، لألنواع  
المھددة باالنقراض، بما في ذلك، عند 
االقتضاء، شبكة متوسطیة من مراكز  

  الجنوح.

 
 
 ع جدا مرتف

 
 وطني وإقلیمي

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
الھدف  البیولوجي

3 
أھداف التنمیة 

أ  14المستدامة 
 . 6.17و

  5ھدف آیتشي 
 12 والھدف

برنامج األمم  
المتحدة  

االستراتیجللبیئة/
ة متوسطة ی

األجل الھدف 
 5البیئي 

االتحاد 
 2030األوروبي/

االتفاق المتعلق  
بحفظ الحیتانیات 
في البحر األسود  

2025 
االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
 2020الطبیعیة 

الصندوق العالمي  
الطبیعة  لحمایة 

)2021 ( 
  . المالحة البحریة3

تقلیل تأثیر المالحة البحریة (الضوضاء 
والتصادم) على األنواع البحریة  

الحساسة (الحیتانیات والسالحف  
  وغیرھا)

 1.1الھدف  
 5.1الھدف  
 7.1الھدف  
 7.2الھدف  
 9.2الھدف  
 4.3الھدف  

تحدید التلوث الضوضائي والنقاط 
الساخنة لالصطدام حیث یوجد تفاعل 

قوي مع الحیتانیات والسالحف البحریة  
واألنواع األخرى المتضررة، والتطرق  

إلى المصادر واإلدارات الرئیسیة من 
الحمایة المناسبة في أجل تطویر تدابیر 

  ھذه المناطق

تم تطویر واعتماد تدابیر الحمایة من  
الضوضاء واالصطدام وفقًا للمبادئ 
)  2014التوجیھیة للمنظمة البحریة الدولیة (

في معظم بلدان البحر األبیض المتوسط،  
وتوجد نظم رصد أساسیة في المناطق  

  األكثر ضعفًا

 
م یتم تقلیل تأثیر الضوضاء واالصطدا

الناجم عن المالحة البحریة بشكل كبیر  
في معظم المناطق المعرضة للخطر  

المحددة، من خالل التنظیم المناسب للحد  
من مستویات الضوضاء وأحداث  

  االصطدام.

 
 

 مرتفع 

 
 إقلیمي ووطني

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
الھدف  البیولوجي

6 
االتحاد 

 2030األوروبي/
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

برنامج األمم  
المتحدة  

للبیئة/خطة عمل  
البحر األبیض 

 2017المتوسط  
برنامج التقییم 

والرصد 
المتكاملین/  

الھدف  
 11اإلیكولوجي 

االتفاق المتعلق  
بحفظ الحیتانیات 
في البحر األسود  

2025 
االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
 2020الطبیعیة 

الصندوق العالمي  
الطبیعة  لحمایة 

)2021 ( 
.التزام األنواع غیر األصلیة / األنواع 4

  الدخیلة الغازیة
الدولیة لضبط   تفاقیةالتصدیق على اال

وإدارة میاه صابورة السفن وترّسباتھا 
إدارة میاه الصابورة)، واعتماد   اتفاقیة(

ة اإلقلیمیة التي تتناول إدارة  االستراتیجی
صابورة السفن واألنواع الغازیة  میاه  

)2022-2027 ( 

 2.1الھدف  
 2.3الھدف  
 3.6الھدف  
 1.7الھدف  

وقد شرعت البلدان في اتخاذ الخطوات  
الالزمة للتعبیر في القوانین الوطنیة عن 

المنظمة البحریة الدولیة  اتفاقیةأحكام 
بشأن إدارة میاه الصابورة والخطوط  

التوجیھیة بشأن التصاق الشوائب  
إدارة میاه   تفاقیةالحیویة بالسفن ال

  الصابورة

اتخذت معظم دول البحر األبیض المتوسط   
الخطوات الالزمة للتعبیر في قوانینھا 

المنظمة البحریة   اتفاقیةالوطنیة عن أحكام 
شأن إدارة میاه الصابورة الدولیة ب

والخطوط التوجیھیة بشأن التصاق الشوائب  
إدارة میاه   تفاقیةالحیویة بالسفن ال

  الصابورة

تتعاون جمیع دول البحر األبیض 
المتوسط في تطبیق استراتیجیة إدارة  

- 2022میاه الصابورة المتوسطیة (
) لتنفیذ المبادئ التوجیھیة لتقلیل  2027

   ة الغازیةنقل األنواع المائی

 
 

 مرتفع 

 
 وطنیا 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
الھدف  البیولوجي

5 
 9ھدف آیتشي 
برنامج األمم  

المتحدة للبیئة/ 
خطة عمل البحر  

 ) 2017األبیض (
االتحاد 

 2030األوروبي/
االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
 . 2020الطبیعیة 

الھدف المحدد 
2020 : 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

ركز اإلقلیمي  الم 
لالستجابة 

لحاالت الطوارئ  
الناشئة عن 

التلوث البحري/  
منظمات    2031

المجتمع المدني 
5 

الصندوق العالمي  
الطبیعة  لحمایة 

)2021 ( 
قدرة األنواع غیر األصلیة / األنواع   5

  الدخیلة الغازیة
تعزیز قدرة بلدان البحر األبیض  

المتوسط على التعامل مع األنواع  
  البحریة الدخیلة

 2.1الھدف  
 7.1الھدف  
 4.3الھدف  

وقد بدأت البلدان دراسات خط األساس،  
(سنة أول تسجیل، مسار االدخال  

ومستوى التیقن (دلیل مباشر، على  
  وحالة األنواع ،األرجح، ممكن)

أجرت معظم البلدان دراسات أساسیة،   
باإلضافة إلى السجالت المؤرخة  

وجود األنواع غیر  والمرجعیة الجغرافیة ل
األصلیة؛ ووضع وتنفیذ برامج الرصد  

والتقییم لجمع البیانات، ضمن إطار عمل  
برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر  

األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم 
  ذات الصلة

وقد أجرت جمیع البلدان دراسة أساسیة،  
حیث تقوم بجمع البیانات والرصد في 

التقییم والرصد المتكاملین،  إطار برنامج 
حول وجود األنواع البحریة الدخیلة،  
ومسارات إدخالھا، وحالة االتجاھات  

الدیمغرافیة، بما في ذلك تلك المستخدمة  
  في تربیة األحیاء المائیة

 
 

 مرتفع جدا 

 
 جھویا ووطنیا 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
البیولوجي 

 5الھدف. 
منسق برنامج  
األمم المتحدة  

للبیئة/خطة عمل  
البحر األبیض 

المتوسط  
)2017 ( 

برنامج األمم  
المتحدة  

للبیئة/خطة عمل  
البحر األبیض 

المتوسط  
)2021 ( 

االتحاد 
 2030األوروبي/

االتحاد الدولي   
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
 . 2020عیة الطبی

حالة البیئة  
والتنمیة في البحر  
األبیض المتوسط  

 2020لعام 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

المركز اإلقلیمي  
لالستجابة 

لحاالت الطوارئ  
الناشئة عن 

التلوث البحري/  
منظمات    2031

المجتمع المدني 
5 

الصندوق العالمي  
الطبیعة  لحمایة 

)2021 ( 
/   ةغیر األصلی مراقبة األنواع  6.

  األنواع الدخیلة الغازیة
اإلجراءات المیدانیة الالزمة   اتخاذ 

للتخفیف من أثر األنواع غیر األصلیة / 
  األنواع الدخیلة الغازیة

 1.1الھدف  
 2.1الھدف  
 7.1الھدف  
 1.3الھدف  
 4.3الھدف  

وقد حددت معظم البلدان المناطق  
المعرضة للخطر والمواقع ذات األولویة 

لتخفیف العاجلة،  التخاذ اجراءات ا
وشرعت في رصد األنواع غیر  

األصلیة، مع إیالء اھتمام خاص لوسائط  
  الموانئ الرئیسیة ومسارات الدخول

وعلى مستوى البحر األبیض المتوسط، تم 
تحقیق انخفاض كبیر في معدل اإلدخاالت  

الجدیدة، وتم تنفیذ إجراءات المكافحة أو 
یة  القضاء من أجل األنواع الدخیلة الغاز

المختارة األكثر إشكالیة، بما في ذلك ما ال  
 ٪ من المواقع ذات األولویة50یقل عن 

یتم تنظیم إدخال وانتشار األنواع الدخیلة  
الغازیة األكثر ضرًرا، مما یمنع آثارھا  

٪ من أكثر المناطق المعرضة  100في 
للخطر و/أو المواقع ذات األولویة،  

دة  وتقلیل عدد األنواع المحمیة المھد
٪   50٪، وإدارة فعالة بنسبة  50بنسبة 

  من أھم مسارات اإلدخال

 
 

 مرتفع 

 
 

 وطنیا  

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
البیولوجي 

 5الھدف. 
منسق برنامج   

األمم المتحدة  
للبیئة/خطة عمل  

البحر األبیض 
المتوسط  

)2017 ( 
منسق برنامج  
األمم المتحدة  

للبیئة/خطة عمل  
البحر األبیض 

المتوسط  
)2021 ( 

االتحاد 
 2030األوروبي/

االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
 . 2020الطبیعیة 

حالة البیئة  
والتنمیة في البحر  

المتوسط  األبیض 
 2020لعام 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

المركز اإلقلیمي  
لالستجابة 

لحاالت الطوارئ  
الناشئة عن 

التلوث البحري/  
منظمات    2031

المجتمع المدني 
5 

الصندوق العالمي  
الطبیعة  لحمایة 

)2021 ( 
  القمامة 7.

منع التسرب وإزالة القمامة البحریة  
  لتخفیف آثارھا على النظام اإلیكولوجي 

 1.1الھدف  
 2.1الھدف  
 3.1الھدف  
 7.1الھدف  
 4.2الھدف  
 8.2الھدف  
 9.2الھدف  
 4.3الھدف  
 7.3الھدف  

إجراء تقییم مستكمل للقمامة البحریة، 
على النحو المنصوص علیھ في الخطة  

)،  2014اإلقلیمیة بشأن القمامة البحریة ( 
، بما في ذلك المؤشرات  11المادة 

األساسیة لرصد التقدم، وتغطیة معدات  
  فقودة وغیرھا من المصادرالصید الم 

في معظم بلدان البحر األبیض المتوسط، تم 
اختبار تقنیات جدیدة لمنع وإزالة القمامة  

البحریة، بوسائل منھا الحظر الكامل على  
األكیاس البالستیكیة و/أو تغییر كیفیة جمع  

النفایات وإدارتھا في المدن والوجھات  
د، السیاحیة، والتقاطھا في األنھار والسدو

ومن خالل قطاعي صید األسماك وتربیة  
األحیاء المائیة عند االقتضاء، لذا فإن  

التخلي عن معدات الصید وتسرب  
البالستیك إلى البحر آخذ في التناقص 

  بالفعل

أبلغت جمیع البلدان عن الوقایة الفعالة  
من القمامة البحریة وإزالتھا، وبالتالي 

فقد زاد تسرب البالستیك إلى البحر  
شكل كبیر وزادت عملیات اإلزالة من ب

 . 2027البحر والشواطئ مقارنة بعام 

 
 

 مرتفع 

 
 

 جھویا ووطنیا 

أھداف التنمیة 
 : 1.14 المستدامة

 8ھدف أیتشي 
التنوع  اتفاقیة 

البیولوجي/اإلطار  
العالمي للتنوع 

الھدف  البیولوجي
6 

برشلونة/  اتفاقیة
االجتماع الواحد  

والعشرین 
لألطراف  

 المتعاقدة
برشلونة/  اتفاقیة

البروتوكول 
المتعلق بالتلوث  

من مصادر 
وأنشطة بریة 

)1996 ( 
االتحاد 

 2030األوروبي/
المجلس العام  

لمصاید األسماك  
في البحر األبیض 

  2020المتوسط/ 
 1الھدف  

برنامج األمم  
المتحدة  
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

للبیئة/خطة عمل  
ألبیض البحر ا

 2017المتوسط  
برنامج التقییم 

والرصد 
المتكاملین/  

الھدف  
 11اإلیكولوجي 

االتحاد من أجل  
المتوسط  

)2021 ( 
اإلدارة المتكاملة  
للمناطق الساحلیة  

إطار العمل  -
اإلقلیمي المشترك  

)2016 ( 
االتفاق المتعلق  

بحفظ الحیتانیات 
في البحر األسود/  

2025 . 
الصندوق العالمي  

یعة  الطبلحمایة 
)2021 ( 

تقییم األثر البیئي/التقییم البیئي   8.
   االستراتیجي

تنفیذ التقییمات البیئیة، مع مراعاة  
اآلثار التراكمیة على المناطق الساحلیة 

   وقدرتھا االستیعابیة.
  

 1.1الھدف  
 3.1الھدف  
 5.1الھدف  
 6.2الھدف  
 4.3الھدف  

تكون المبادئ التوجیھیة لتقییم األثر  
بشأن  االستراتیجيالبیئي/ التقییم البیئي 

إدماج قیم التنوع البیولوجي في األنشطة  
االقتصادیة الساحلیة والبحریة، بناًء على 

استخدام نھج النظام اإلیكولوجي  
واالھداف البیئیة والمؤشرات ذات  

الصلة، جاھزة لتقدیمھا خالل اجتماع  
  المتعاقدة القادم. األطراف

اعتمدت عدة بلدان ضمن اإلجراءات  
الوطنیة المتعلقة بتقییم األثر البیئي/ التقییم 

، إطاًرا من التدابیر  االستراتیجيالبیئي 
والمؤشرات المحددة لمعالجة قیم التنوع 

البیولوجي وتأثیر السیاحة وتربیة األحیاء 
  المائیة والمالحة البحریة

اعتمدت معظم دول البحر األبیض 
المتوسط ضمن اإلجراءات الوطنیة 

المتعلقة بتقییم األثر البیئي/ التقییم البیئي 
، إطاًرا من التدابیر  االستراتیجي

والمؤشرات المحددة لمعالجة التأثیر 
على التنوع البیولوجي والتدابیر المحددة  
 التي تفضل الحلول القائمة على الطبیعة  

 
 

 دا مرتفع ج

 
 

 وطنیا  

ھداف التنمیة 
 : 2.14 المستدامة

برنامج األمم  
المتحدة  

االستراتیجلبیئة/
ة البحریة  ی

  3.5  -والساحلیة 
 1.6و

خطة العمل  
لخاصة بمنطقة  

لبحر المتوسط /  
ة  الستراتیجی

متوسطة األجل  
)2020 ( 
خطة العمل   

الخاصة بالبحر  
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

المتوسط / إطار  
العمل اإلقلیمي  

المشترك  
)2016 ( 

 
 طاقة الریاح  9.
الدعوة إلى أن تكون المزارع الریحیة  

منظمة في المناطق البحریة والساحلیة 
المحمیة، وال یمكن تطویرھا في مكان  

آخر قبل أن یتم إجراء أبحاث كافیة حول  
آثارھا على البیئة البحریة والتنوع  

البیولوجي واألنشطة البشریة، وفھم  
   المخاطر وتقییم البدائل

 1.1الھدف  
 3.1الھدف  

 7.1دف  الھ
 8.1الھدف  
 7.2الھدف  
 8.2الھدف  
 9.2الھدف  

 
یتم تقدیم اقتراح بشأن التنظیم وتقییم األثر 
لتركیب مزارع ریحیة داخل المناطق التي 

تم تحدیدھا على أنھا مھمة للتنوع 
البیولوجي البحري والساحلي، إلى  

 برشلونة.  اتفاقیةاألطراف المتعاقدة في 

ھذا  برشلونة  اتفاقیةلقد اعتمدت  
 االقتراح 

 
 مرتفع  

 
 إقلیمي ووطني

ھداف التنمیة 
 : 13المستدامة 

إطار العمل  
إلقلیمي للتكیف  

مع التغیر  
لمناخي للمناطق  

لبحریة  
والساحلیة للبحر  

ألبیض المتوسط  
Str.Dir 2.1 

إلدارة المتكاملة  
لمناطق  

لساحلیة/نموذج 
إلبالغ الموحد  

)2016 ( 
التحاد 

ألوروبي/ 
تقییم األثر  -2030
 لبیئي

التحاد الدولي  
حفظ الطبیعة  

والموارد  
لطبیعیة  

)2020 .( 
الصندوق  

لعالمي للطبیعة  
)2021 .( 

 
  المعادن 10.

وتماشیاً مع المبدأ الوقائي، ال ینبغي 
السماح باستغالل المعادن إال بعد إجراء 

بحث كاٍف حول التأثیر على البیئة  
البحریة والتنوع البیولوجي واألنشطة  

 1.1الھدف  
 3.1الھدف  
 7.1الھدف  
 8.1الھدف  
 7.2الھدف  
 8.2الھدف  

 
یتم تقدیم اقتراح لتنظیم التنقیب عن المعادن 
غیر العضویة أو استغاللھا فوق قاع البحر  

أو تحتھ، للنظر فیھ من قبل األطراف  
 برشلونة. اتفاقیةالمتعاقدة في 

برشلونة الئحة التنقیب   اتفاقیةاعتمدت 
عن المعادن غیر العضویة أو استغاللھا  

 في قاع البحر أو تحتھ

 
 فع مرت 

 
 إقلیمي ووطني

ھداف التنمیة 
 : 13المستدامة 

استراتیجیة إطار  
العمل اإلقلیمي  

لتكیف مع التغیر  
المناخي للمناطق  
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

البشریة ذات الصلة وفھم المخاطر  
 وتقییم البدائل. 

البحریة   9.2الھدف  
والساحلیة للبحر  

ألبیض 
 Dir ..لمتوسط

.1.2 
إلدارة المتكاملة  

لمناطق  
لساحلیة/نموذج 
إلبالغ الموحد  

)2016 ( 
التحاد 

ألوروبي/ 
تقییم  -2030

 ألثر البیئي
التحاد الدولي  
حفظ الطبیعة  

والموارد  
لطبیعیة  

)2020 .( 
الصندوق  

لعالمي لحمایة  
لطبیعة  

)20021 ( 
 

   التخطیط المكاني 11.
دعم البلدان من أجل تطویر تخطیط  
منھجي للحفظ مع مراعاة الجوانب  
المتعلقة باإلدارة المتكاملة للمناطق  

األراضي/ تخطیط  الساحلیة، واستخدام 
وإدارة االستخدام البحري في سیاق  

  التخطیط الحیز البحري.

   4.1الھدف  
 6.1الھدف  
 7.1الھدف  
 6.2الھدف  
 7.2الھدف  
 8.2الھدف  

وضع خط أساس للمؤشرات لتقییم تنفیذ 
الخطط المكانیة البحریة والساحلیة،  

والتي تغطي جمیع القطاعات واألنشطة  
والبحریة مع تدابیر الحفظ  الساحلیة 

  واإلدارة القائمة على المنطقة

٪ من الطول الساحلي  50یتم تضمین 
٪ من المناطق  100ووالسطح البحري 

المشمولة بحمایة خاصة وتحظى باھتمام  
دول حوض البحر األبیض المتوسط، في  

الخطط المكانیة البحریة والساحلیة  
المصاغة، والتي تغطي قیم التنوع 

جي في جمیع القطاعات واألنشطة  البیولو
   الساحلیة والبحریة

  
٪ من المناطق البحریة 100تتم إدارة 

المحمیة وحسب االقتضاء تدابیر الحفظ  
الفعالة األخرى القائمة على المناطق،  

٪ من المناطق البحریة المتبقیة 50و
بشكل مستدام من خالل تطبیق النھج  

  القائمة على النظام اإلیكولوجي بما في
ذلك التخطیط المكاني البحري المستنیر  

 للتنوع البیولوجي وتغیر المناخ

 
 

 مرتفع جدا 

 
 

 وطني

أھداف التنمیة 
 : 2.14المستدامة 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
الھدف  البیولوجي

1 
برنامج األمم  

المتحدة  
االستراتیجللبیئة/

ة الساحلیة  ی
الھدف   والبحریة

 3  ياالستراتیج
االتحاد 

 2030األوروبي/
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

المناطق  
المشمولة بحمایة 

خاصة/مركز  
اإلقلیمي  النشاط  

)2021 ( 
برشلونة/  اتفاقیة 

بروتوكول  
اإلدارة المتكاملة  
للمناطق الساحلیة  

)2016 ( 
خارطة طریق  
منتدى المناطق  

لبحریة المحمیة  
 2020ما بعد 

الصندوق العالمي  
لحمایة الطبیعة  

)2021 ( 
 

  اإلصالح 12.
دعم اصالح النظم اإلیكولوجیة التي  

توفر الخدمات الرئیسیة، وتلك  
المتدھورة والمتوقع أن تصبح ذات  

مثل   ، أھمیة متزایدة في مناخ متغیر
األراضي الرطبة والموائل الساحلیة  

   الضحلة من بین أمور أخرى 

 6.1الھدف  
 8.1الھدف  
 5.3الھدف  
 7.3الھدف  

البلدان جرًدا للنظم  وقد طورت  
اإلیكولوجیة ذات األھمیة اإلیكولوجیة  

العالیة و/ أو إمكانات التجدد (مثل  
مناطق تربیة األحیاء ومخزونات 

الكربون وتجنب تآكل السواحل ومنع أو  
الحد من تأثیر الكوارث الطبیعیة) مثل  

أحواض نبتة بوسیدون والتجمعات  
المرجانیة واألراضي الرطبة والكثبان 

  رملیة من بین أمور أخرى ال
  

وقد أكملت معظم بلدان البحر األبیض 
المتوسط جرد النظم اإلیكولوجیة ذات  

األھمیة اإلیكولوجیة العالیة و /أو أعلى  
إمكانیة التجدد، وبدأت في أنشطة اإلصالح 

٪ من البلدان المختارة، مع تفضیل  30على 
 الحلول القائمة على الطبیعة. 

  

بحر األبیض طورت جمیع دول ال
المتوسط جرًدا للنظم اإلیكولوجیة ذات  

األھمیة اإلیكولوجیة العالیة و /أو  
إمكانیة التجدد، وأكملت معظم بلدان 

البحر األبیض المتوسط أنشطة اإلصالح 
في معظم البلدان المختارة من بین 

   المناطق المحددة ذات األولویة.

 
 
 

 مرتفع 

 
 

 إقلیمي ووطني

التنمیة ھداف 
 : 2.14 المستدامة

 15ھدف آیتشي 
التنوع  اتفاقیة

البیولوجي/اإلطار  
العالمي للتنوع 

الھدف  البیولوجي
1 

التحاد 
 2030ألوروبي/

خطة العمل  
لخاصة بالبحر  

لمتوسط  
ة االستراتیجی/

  9  متوسطة األجل
 15و

  اتفاقیةبروتوكول 
برشلونة/ 

بروتوكول  
اإلدارة المتكاملة  
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

للمناطق الساحلیة  
)2016  ( 

 
  تغیّر المناخ 13.

زیادة رصد آثار تغیر المناخ والمساھمة  
في التخفیف والتكیف، ال سیما فیما  

والتحمض والحد من    یتعلق باالحترار
مخاطر الكوارث، من خالل الحلول  

القائمة على الطبیعة والنھج القائمة  
  النظام اإلیكولوجيعلى 

 3.1الھدف  
 7.1الھدف  
 8.1الھدف  
 8.2الھدف  
 10.3الھدف  
 

وقد اتفق فریق عمل على صحائف 
وقائع لمتابعة مؤشرات خط األساس  

بشأن آثار تغیر المناخ على البیئة 
البحریة، على أساس تلك المطورة من  

مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق  
ألنشطة  / مركز ا المتمتعة بحمایة خاصة

اإلقلیمیة؛ ال سیما في شبكة نموذجیة 
لمناطق مشمولة بحمایة خاصة وتحظى 

باھتمام دول حوض البحر األبیض 
 المتوسط. 

یتم تنسیق المناطق المشمولة بحمایة خاصة 
وتحظى باھتمام دول حوض البحر األبیض 
المتوسط في شبكة لرصد تغیر المناخ، وقد  

  المبكرطورت معظم البلدان أنظمة اإلنذار  
تقییم  استراتیجیاتورسم الخرائط و

المخاطر والحد منھا، والتي یتم من خاللھا  
دمج خطط التكیف، القائمة على الحلول  
   الطبیعة، في عملیات التخطیط والمیزنة.

وقد طورت جمیع البلدان أنظمة اإلنذار  
  استراتیجیاتالمبكر ورسم الخرائط و

  تقییم المخاطر والحد منھا على الحلول
القائمة على الطبیعة، وتعمل شبكة رصد 

تغیر المناخ في المناطق المحمیة  
البحریة التي تمثل ظروف البحر  

  األبیض المتوسط بكامل طاقتھا

 
 
 

 مرتفع 

 
 

 إقلیمي ووطني

أھداف التنمیة 
 : 2.14المستدامة 

 14ھدف آیتشي 
التنوع  اتفاقیة

البیولوجي/اإلطار  
العالمي للتنوع 

الھدف  البیولوجي
7 

االتحاد 
 2030األوروبي/

برنامج األمم  
المتحدة  

االستراتیجللبیئة/
ة البحریة  ی

  -والساحلیة 
الھدف   2019

 3  االستراتیجي
خطة العمل  

الخاصة بمنطقة  
البحر المتوسط /  

ة  االستراتیجی
متوسطة األجل  

CP-9 
برشلونة/  اتفاقیة

بروتوكول  
اإلدارة المتكاملة  
للمناطق الساحلیة  

)2016 ( 
خارطة طریق  
منتدى المناطق  

لبحریة المحمیة  
 2020ما بعد 

  الوضع البیئي الجید 14
تعزیز اإلجراءات، بما في ذلك البحث  
العلمي، بھدف تحقیق الحالة البیئیة  

 7.1الھدف  
 1.2الھدف  
 2.2الھدف  
 1.3الھدف  

تعزیز البحث العلمي، ال سیما في  
الشبكات الغذائیة وأداء النظم  

اإلیكولوجیة بشكل عام، لتوحید القاعدة 
العلمیة لتقییم الحالة البیئیة الجیدة في 

تعلق باألھداف البیئیة ذات الصلة  فیما ی
بالتنوع البیولوجي في إطار برنامج التقییم 

والرصد المتكاملین، تمكنت بلدان البحر  
األبیض المتوسط من تحقیق الحالة البیئیة 

تظھر جمیع األھداف البیئیة المتعلقة  
بالتنوع البیولوجي في الحالة البیئیة 

الجیدة اتجاھات إیجابیة، ویمكن التحقق  
منھا من خالل المعرفة العلمیة، وقد 

 
 

 مرتفع جدا 

 
 

 وطني 

 
برنامج الرصد 

والتقییم 
المتكاملین للبحر  
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

الجیدة لجمیع األھداف البیئیة المتعلقة  
بالتنوع البیولوجي في إطار نھج النظام 

برنامج الرصد والتقییم  اإلیكولوجي و
المتكاملین للبحر األبیض المتوسط  
  وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة

 4.3الھدف  
 5.3الھدف  
 

إطار نھج النظام اإلیكولوجي وبرنامج  
  التقییم والرصد المتكاملین

الجیدة كما حددت جمیع البلدان الفجوات  
التي تعیق التقییم الجید للحالة البیئیة الجیدة  

 د الحاجة ویمكن أن ستتلقى الدعم عن

وصلت معظم بلدان البحر األبیض  
المتوسط إلى الحالة البیئیة الجیدة في 
التنفیذ الفعال لنھج النظام اإلیكولوجي 

 خارطة الطریق الخاصة بھو

األبیض المتوسط  
وساحلھ ومعاییر 
 التقییم ذات الصلة 
التوجیھ اإلطاري  

لإلستراتیجیة 
البحریة لالتحاد  

 األوروبي
خطة العمل  

الخاصة بمنطقة  
البحر المتوسط /  

ة  االستراتیجی
  متوسطة األجل

EO4 
االتفاق المتعلق  

بحفظ الحیتانیات 
في البحر األسود/  

2025 . 
المناطق البحریة والساحلیة المحمیة  15

وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة  
  على أساس المناطق

ة  االستراتیجیمساعدة البلدان في تنفیذ 
للمناطق   2020اإلقلیمیة لما بعد عام 

 وتدابیرالمحمیة البحریة والساحلیة  
الحفظ الفعالة األخرى القائمة على  

  المناطق

 4.1الھدف  
 5.1الھدف  
 7.2الھدف  
 9.2الھدف  
 5.3الھدف  
 

مركز األنشطة اإلقلیمیة  وقد أعد 
، صةللمناطق المتمتعة بحمایة خا

بمساعدة مجموعة الخبراء المخّصصة 
للمناطق البحریة المحمیة في البحر  

األبیض المتوسط، المبادئ التوجیھیة  
ة، بما االستراتیجیذات الصلة لدعم تنفیذ 

في ذلك التمثیل االیكولوجي والتواصل  
وفعالیة أنظمة المناطق البحریة المحمیة؛  

وتحدید تدابیر الحفظ الفعالة األخرى  
القائمة على المناطق واالعتراف بھا  

 ھا.نواإلبالغ ع

ة اإلقلیمیة لما بعد  االستراتیجییجري تنفیذ 
بشأن المناطق البحریة  2020عام 

والساحلیة المحمیة و تدابیر الحفظ الفعالة  
  ؛األخرى القائمة على المناطق تنفیذا فعاال

 بما في ذلك إجراءات محددة بشأن: تعزیز
للمناطق البحریة  ترتیبات الحوكمة  

والساحلیة المحمیة وتدابیر الحفظ الفعالة  
األخرى القائمة على المناطق، وتوسیع نظم 

المناطق البحریة والساحلیة المحمیة ذات  
التصمیم السلیم والتمثیل اإلیكولوجي  

والمتصلة بشكل جید، وتحدید تدابیر الحفظ  
الفعالة األخرى القائمة على المناطق  

لیة واالعتراف بھا واإلبالغ  البحریة والساح
عنھا، وفعالیة إدارة المناطق البحریة 

والساحلیة المحمیة، وحشد اإلجراءات  
والدعم للمناطق البحریة والساحلیة المحمیة  
و تدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على  

 المناطق. 

ة اإلقلیمیة لما بعد  االستراتیجیتم تنفیذ 
یة بشأن المناطق البحر 2020عام 

الحفظ الفعالة   وتدابیروالساحلیة المحمیة 
األخرى القائمة على المناطق من قبل  

األطراف المتعاقدة، مما أسفر عن نظم 
موسعة وفعالة من المناطق البحریة  

الحفظ الفعالة   وتدابیروالساحلیة المحمیة 
األخرى القائمة على المناطق التي 

نجحت في تحقیق نتائج حفظ التنوع 
 .البیولوجي

 
 
 

 مرتفع جدا 

 
 
 

 جھویا ووطنیا 

 
برنامج األمم  

المتحدة  
االستراتیجللبیئة/

ة البحریة  ی
والساحلیة  

)2019 ( -61 
المجلس العام   

لمصاید األسماك  
في البحر األبیض 

المتوسط  
)2020 .( 

خطة العمل  
الخاصة بمنطقة  

البحر المتوسط /  
ة  االستراتیجی

متوسطة األجل  
3 ،11،61 

المناطق  
المشمولة بحمایة 

خاصة/مركز  
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

النشاط اإلقلیمي  
)2021 ( 

االتفاق المتعلق  
بحفظ الحیتانیات 

  /دالبحر األسوفي 
2025  . 

خارطة طریق  
منتدى المناطق  

لبحریة المحمیة  
 2020 ما بعد

        
  منصة التنوع البیولوجي 16

إنشاء منصة مفتوحة للوصول إلى  
البیولوجي في منطقة البحر  التنوع 

  األبیض المتوسط

 1.2الھدف  
 2.2الھدف  
 3.2الھدف  
 2.3الھدف  
 5.3الھدف  
 7.3الھدف  

تحدیث أدلة الموائل واألنواع ذات  
  اتفاقیةاألولویة المحددة بموجب 

برشلونة، بما في ذلك التحدیثات األخیرة  
لقائمة األنواع في المرفقین الثاني 

والثالث من بروتوكول المناطق  
المشمولة بحمایة خاصة/ التنوع 

البیولوجي، والتصنیف الجدید للموائل  
  2019لعام 

، تتمركز المعلومات  2027بحلول عام 
ذات المرجعیة الجغرافیة عن التنوع  

لبحر األبیض المتوسط في  البیولوجي في ا
منصة متاحة االستخدام للتنوع البیولوجي 

  في البحر األبیض المتوسط

   
 مرتفع 

 
 اإلقلیمي 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
 - البیولوجي

المنبر الحكومي  
الدولي للعلوم 

والسیاسات في  
مجال التنوع 

البیولوجي 
وخدمات النظم  

 اإلیكولوجیة
امج األمم  برن

المتحدة  
االستراتیجللبیئة/

ة الساحلیة  ی
المنبر   -والبحریة 

الحكومي الدولي 
للعلوم والسیاسات  
في مجال التنوع 

البیولوجي 
وخدمات النظم  

 اإلیكولوجیة
خطة العمل  

الخاصة بمنطقة  
البحر المتوسط /  

ة  االستراتیجی
متوسطة األجل  

)2020 ( 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

االتحاد 
األوروبي/ 

المنبر   -2030
مي الدولي الحكو

للعلوم والسیاسات  
في مجال التنوع 

البیولوجي 
وخدمات النظم  

 اإلیكولوجیة
  الالفقاریات 17

معاینة التوزیع والوفرة وتقییم الحالة  
والضغوط البشریة الرئیسیة، على  
األنواع الالفقاریة ذات األولویة مع  

التركیز على منصات كورالیوم روبرم  
نوبیلیس (المرجان األحمر) وبینا 

  وفرمیتید.

 1.1الھدف  
 2.1الھدف  
 6.1الھدف  
 1.2الھدف  
 2.2الھدف  
 3.2الھدف  
 

تم إطالق مشاریع بحثیة في البلدان التي  
لم تبدأ بعد دراساتھا ذات الصلة عن  

  الالفقاریات البحریة

تتقدم دراسات تقییم التوزیع والوفرة  
والحالة في معظم بلدان البحر األبیض 

المتوسط ویتم إعداد مشاریع بحثیة لبقیة  
  البلدان

تم االنتھاء من تقییم التوزیع والوفرة 
والحالة في جمیع البلدان، على األقل  

بالنسبة لـمنصات كورالیوم روبرم 
(المرجان األحمر) وبینا نوبیلیس  

   وفرمیتید. 

 
 

 مرتفع 

 
 

 وطني

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
الھدف  البیولوجي

3 
  التنمیةأھدف 

أ  14المستدامة 
 . 6.17و

  5ھدف آیتشي 
 12والھدف 

برنامج األمم  
المتحدة  

االستراتیجللبیئة/
ة متوسطة ی

األجل الھدف 
 5البیئي 

االتحاد 
 2030األوروبي/

االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
 2020الطبیعیة 

الصندوق العالمي  
الطبیعة  لحمایة 

)2021 ( 
  .الفقاریات18

تحدید التوزیع والحالة والضغوط  
البشریة الرئیسیة لألنواع المدرجة في  

الملحق الثاني لبروتوكول المناطق  

 6.1الھدف  
 7.1الھدف  
 1.2الھدف  
 3.2الھدف  
 2.3الھدف  

معظم دول البحر األبیض  جاھز في   
  المتوسط

  

جاھز في كل دول البحر األبیض 
  المتوسط

  

 
 

 مرتفع 

 
 جھویا ووطنیا 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
الھدف  البیولوجي

3 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

المتمتعة بحمایة خاصة/ التنوع  
   البیولوجي

  التنمیةأھدف  
أ  14المستدامة 

 . 6.17و
  5ھدف آیتشي 

 12والھدف 
برنامج األمم  

المتحدة  
االستراتیجللبیئة/

ة متوسطة ی
األجل الھدف 

 5البیئي 
االتحاد 

 2030األوروبي/
االتفاق المتعلق  

بحفظ الحیتانیات 
في البحر األسود/  

2025 . 
االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
الطبیعیة  

)2020 .( 
الصندوق العالمي  

لحمایة الطبیعة  
)2021 ( 

  الموائل 19
والبحریة، یتم جرد في المیاه الساحلیة  

ورسم خرائط لموائل البحر األبیض 
المتوسط الرئیسیة، وتقییم حالتھا  

  والضغوط البشریة الرئیسیة

 2.1الھدف  
 4.1الھدف  
 6.1الھدف  
 2.2الھدف  
 3.2الھدف  
 7.2الھدف  
 2.3الھدف  
 10.3الھدف  
 

إعطاء األولویة للمناطق الواجب  
المحدث  تخطیطھا باستخدام المستودع 

مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق  ل
 ،المتمتعة بحمایة خاصة

الشروع في رسم خرائط الموائل   
الرئیسیة، بأعلى دقة ممكنة، بما في ذلك  
  ،تلك الخاصة بالفقاریات المعرضة للخطر
وقاع البحر والموائل المظلمة، في جمیع  

المناطق المشمولة بحمایة خاصة والمناطق  
الحفظ الفعالة   وتدابیر البحریة المحمیة،

  األخرى القائمة على المناطق 

تم تقییم إنجاز رسم الخرائط للموائل  
الرئیسیة في المناطق ذات األولویة 

٪ من 100المحددة، والتي تغطي 
المناطق المحمیة، وأیًضا المناطق  
 وتدابیرالمحظورة على مصاید األسماك 

الحفظ الفعالة األخرى القائمة على  
وتقییم حالتھا واستجاباتھا المناطق، 

  للتھدیدات واآلثار

 
 

 مرتفع جدا 

 
 

 جھویا ووطنیا 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
الھدف  البیولوجي

3 
  التنمیةأھدف 

أ  14المستدامة 
 . 6.17و

  5ھدف آیتشي 
 12والھدف 

برنامج األمم  
المتحدة  

االستراتیجللبیئة/
ة متوسطة ی
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

الھدف األجل  
 5البیئي 

االتحاد 
 2030األوروبي/

االتفاق المتعلق  
بحفظ الحیتانیات 

في البحر األسود/  
2025 . 
برشلونة/  اتفاقیة

بروتوكول  
اإلدارة المتكاملة  
للمناطق الساحلیة  

)2016 ( 
 

االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
الطبیعیة  

)2020 .( 
الصندوق العالمي  

لحمایة الطبیعة  
)2021 ( 

قاعدة بیانات التزام األنواع غیر   20
 األصلیة / األنواع الدخیلة الغازیة 

تطویر قاعدة البیانات المشتركة ذات  
المرجعیة الجغرافیة (قاعدة بیانات  

األنواع الغازیة الدخیلة)، وھي منصة  
سھلة االستخدام، لرصد حالة ومسارات 

األنواع غیر األصلیة بشكل مستمر  
 المبكرودعم اإلنذار 

 2.1الھدف  
 1.2الھدف  
 2.2الھدف  
 3.2الھدف  
 1.3الھدف  
 2.3الھدف  
 5.3الھدف  
 7.3الھدف  

وقد بدأت مشاركة قیم خط األساس ونظم 
على المستوى الوطني   اإلنذار المبكر

التي تم إنشاؤھا وقاعدة البیانات الخاصة 
باألنواع غیر األصلیة واألنواع الدخیلة  

كترونیة ذات  الغازیة، مع المنصة اإلل
المرجعیة الجغرافیة لقاعدة بیانات  

األنواع الغازیة الدخیلة والتي تغطي  
القوائم الوطنیة لألنواع الدخیلة وموائلھا  

ومسارات اإلدخال والتأثیرات على  
التنوع البیولوجي وصحة اإلنسان 

  وخدمات النظام االیكولوجي.
  

ویتم مشاركة البیانات الخاصة باألنواع  
لیة واألنواع الدخیلة الغازیة مع  غیر األص 

موقع قاعدة البیانات سھل االستخدام ذات  
المرجعیة الجغرافیة، باستخدام أدوات عبر  

اإلنترنت وخدمات الویب للبحث عن 
البیانات واستخراجھا (قاعدة بیانات األنواع 

  الغازیة الدخیلة)

وتعمل جمیع بلدان البحر األبیض 
الة  المتوسط باستمرار على رصد ح
األنواع غیر األصلیة ومساراتھا  

وتشاركھا ضمن منصة قاعدة بیانات 
األنواع الغازیة الدخیلة، مما یساعد على 
التخفیف من اآلثار الضارة لألنواع غیر  

 األصلیة واألنواع الغازیة الدخیلة 

 
 

 مرتفع جدا 

 
 

 اإلقلیمي 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
البیولوجي 

 5الھدف. 
برنامج األمم  

المتحدة للبیئة/ 
خطة عمل البحر  

 ) 2017األبیض (
االتحاد 

 2030األوروبي/
االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
الطبیعیة  

)2020 .( 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

الھدف المحدد 
2020 

المركز اإلقلیمي  
لالستجابة 

لحاالت الطوارئ  
الناشئة عن 

التلوث البحري/  
منظمات    2031

المجتمع المدني 
5 

الصندوق العالمي  
لحمایة الطبیعة  

)2021 ( 
الصید المفرط والصید غیر القانوني  21

   دون إبالغ ودون تنظیم
تنفیذ خطط اإلدارة القائمة على العلم  

لتنظیم الصید بشكل فعال وإنھاء الصید 
القانوني وغیر  المفرط والصید غیر 

المبلغ عنھ وغیر المنظم، بما في ذلك  
اإللغاء التدریجي لإلعانات الضارة  

المقدمة لمصاید األسماك والتي تساھم  
في قدرات الصید المفرطة والصید  

  المفرط.

 1.1الھدف  
 4.2الھدف  
 5.2الھدف  
 8.2الھدف  
 1.3الھدف  
 4.3الھدف  
 5.3الھدف  

مصاید  تحدید جمیع أشكال إعانات دعم 
األسماك التي تساھم في قدرات الصید 

  المفرطة والصید المفرط.
بناًء على مذكرة التفاھم المبرمة بین 

برنامج األمم المتحدة للبیئة وخطة العمل  
الخاصة بالبحر األبیض المتوسط  

والمجلس العام لمصاید األسماك في  
البحر األبیض المتوسط، تم تطویر نظام 

انات ونظام  فعال وموحد لجمع البی
مراقبة التفریغ، وإتاحة المبادئ 

التوجیھیة التي تغطي التدابیر واألدوات  
وأفضل الممارسات للقضاء على مصاید  
األسماك غیر القانونیة دون إبالغ ودون  

   تنظیم

یتم تشجیع إصالح إعانات مصاید األسماك  
على الصعیدین اإلقلیمي والقطري وفي 

ي في معظم  ویجر منظمة التجارة العالمیة.
بلدان البحر األبیض المتوسط اعتماد خطط  

اإلدارة القائمة على العلم لتنظیم الصید 
وإنھاء الصید المفرط، ونظام موحد لجمع  
البیانات ومراقبة التفریغ في معظم بلدان  

یتم تقییم ورصد   البحر األبیض المتوسط.
امتداد الصید غیر المشروع وغیر المبلغ  

البحر األبیض عنھ وغیر المنظم في 
  المتوسط

وفي منطقة البحر األبیض المتوسط، یتم 
توحید واعتماد نظام جمع البیانات 

ومراقبة التفریغ، وال یوجد أي تسامح  
مع الممارسات غیر القانونیة، وقد  
انخفض الصید المفرط بشكل كبیر  

بحیث یتم  2020مقارنة بمستویات عام 
  صید الموارد البحریة بشكل مستدام.

 
 
 
 

 مرتفع جدا 

 
 
 

 وطنیا 

(أھداف   14.4
التنمیة المستدامة  

6.14 :( 
التنوع  اتفاقیة

البیولوجي/اإلطار  
العالمي للتنوع 

 T.17 البیولوجي
  3ھدف آیتشي 

 6والھدف 
االتحاد 

 2030األوروبي/
المجلس العام  

لمصاید األسماك  
في البحر األبیض 

المتوسط  
) الھدف 2020(
1 

برنامج األمم  
المتحدة  

االستراتیجللبیئة/
ة البحریة  ی

والساحلیة  
)2019 ( 

خطة العمل  
الخاصة بمنطقة  

البحر المتوسط /  
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

ة  االستراتیجی
  8ھدف البیئي 

متوسطة األجل  
 CP-8ال 

االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
 2020الطبیعیة 

   الصید العرضي .22
وضع آلیة وطنیة وتنفیذ تدابیر متفق 

ومختبرة علمیًا للتخفیف من أثر علیھا 
الصید العرضي، من أجل القضاء على  

جمیع حاالت القتل العمدي وغیر  
المقصود لألنواع المھددة أو المھددة  

  باالنقراض و/أو في حالة الحفظ السیئة 

 1.1الھدف  
 1.2الھدف  
 4.2الھدف  
 5.2الھدف  
 8.2الھدف  
 1.3الھدف  
 4.3الھدف  
 5.3الھدف  

البیانات وتقییم تأثیر الصید  جمع  
العرضي على األنواع غیر المستھدفة؛ 

ووضع مبادئ توجیھیة لتكییف أو حظر  
استخدام معدات الصید األكثر ضرًرا  
لقاع البحر وأسماك القرش والشفنین 
والسالحف البحریة والطیور البحریة  

والحیتانیات، وذلك لدعم البلدان لتطویر  
ف من أثر  التخفی ستراتیجیاتآلیة ال

  الصید العرضي.
  

تقوم معظم دول البحر األبیض المتوسط  
بتنفیذ مبادئ توجیھیة وتقوم بتطویر آلیة 

لتخفیف الصید العرضي لتكییف أو حظر  
معدات الصید األكثر ضرًرا بالتنوع 
وقد   ،البیولوجي، بما في ذلك في قاع البحر

بدأ تنفیذھا في العدید من البلدان بحیث  
ید العرضي لألنواع في حالة  ینخفض الص 

حفظ سیئة إلى مستوى یسمح بالتعافي  
  الكامل

وقد وضعت جمیع البلدان آلیة للتعامل  
مع تخفیف الصید العرضي بما في ذلك 
تكییف و/أو حظر معدات الصید األكثر  
ضرراً بالتنوع البیولوجي، بما في ذلك  
في قاع البحر؛ ویتم تنفیذ ھذه اآللیات  

البحر األبیض المتوسط  في جمیع بلدان 
بحیث ال یكون لمعدات الصید آثار سلبیة  

كبیرة على األنواع المھددة باالنقراض 
  والنظم اإلیكولوجیة الھشة

 
 
 
 

 مرتفع جدا 

 
 
 

 إقلیمي ووطني

أھداف التنمیة 
 : 4.14المستدامة 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
 البیولوجي

 19الھدف. 
االتحاد 

 2030األوروبي/
منظمة األمم  

المتحدة لألغذیة 
والزراعة 

)2021 ( 
المجلس العام  

لمصاید األسماك  
في البحر األبیض 

  2020المتوسط/ 
 2الھدف  

برنامج األمم  
المتحدة  

االستراتیجللبیئة/
ة البحریة  ی

  والساحلیة
)2019 ( 

خطة العمل  
الخاصة بمنطقة  

البحر المتوسط /  
ة  االستراتیجی

متوسطة األجل  
CP-8 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

االتفاق المتعلق  
بحفظ الحیتانیات 
في البحر األسود  

2025 
االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
الطبیعیة  

)2020 .( 
  مصائد األسماك الصغیرة النطاق .23

تعزیز الخطوط التوجیھیة الطوعیة  
مصاید األسماك الصغیرة  لضمان  

لمنظمة األغذیة والزراعة وممارسات  
اإلدارة المشتركة في مصاید األسماك  

االحترافیة صغیرة النطاق، التي  
تسترشد بالمعرفة البیئیة التقلیدیة  

  وأفضل العلوم المتاحة.

 1.1الھدف  
 4.2الھدف  
 5.2الھدف  
 8.2الھدف  
 9.2الھدف  
 1.3الھدف  
 4.3الھدف  
 5.3الھدف  

بناًء على مذكرة التفاھم المبرمة بین 
برنامج األمم المتحدة للبیئة وخطة العمل  

الخاصة بالبحر األبیض المتوسط  
والمجلس العام لمصاید األسماك في  
البحر األبیض المتوسط، یتم تعزیز  

الخطوط التوجیھیة الطوعیة لضمان 
مصاید األسماك الصغیرة لمنظمة  

لدان،  األغذیة والزراعة في جمیع الب
وبتقییم، في عینة مختارة من المناطق  

البحریة المحمیة، فرص اإلدارة  
المشتركة لمصاید األسماك الصغیرة،  

والسیطرة على الممارسات غیر القانونیة  
  في الصید الترفیھي البحري 

وفي المناطق البحریة المحمیة وتدابیر 
الحفظ الفعالة األخرى القائمة على  

ة منظمات المصاید المناطق، تم تعزیز قدر
الصغیرة النطاق على المشاركة وبناء  
الشراكة من أجل إنشاء نماذج اإلدارة  

المشتركة، ویتم التحكم في ممارسة الصید 
غیر القانوني وغیر المبلغ عنھ وغیر 
المنظم، بما في ذلك الصید الترفیھي،  
  بمشاركة كاملة من القطاعات المعنیة.

  
  

البحریة المحمیة وتدابیر وفي المناطق  
الحفظ الفعالة األخرى القائمة على  

المناطق، وفي مناطق الصید، تم تعزیز  
قدرة منظمات المصاید الصغیرة النطاق  

على المشاركة وبناء الشراكة من أجل  
إنشاء نماذج اإلدارة المشتركة، ویتم 

التحكم في ممارسة الصید غیر القانوني 
نظم، بما في  وغیر المبلغ عنھ وغیر الم

ذلك الصید الترفیھي، بمشاركة كاملة  
  من القطاعات المعنیة.

 
 
 
 
 

 مرتفع 

 
 
 
 

 وطني

أھداف التنمیة 
 : 7.14المستدامة 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
البیولوجي الھدف 

 18والھدف  4
 14ھدف آیتشي 
برنامج األمم  

المتحدة  
االستراتیجللبیئة/

ة البحریة  ی
  والساحلیة

) الھدف 2019(
 2  االستراتیجي
منظمة األمم  

المتحدة لألغذیة 
والزراعة 

)2021 ( 
المجلس العام  

لمصاید األسماك  
في البحر األبیض 

  2020لمتوسط/ ا
 4الھدف  

االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
الطبیعیة  

)2020 .( 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

الصندوق العالمي  
لحمایة الطبیعة  

)2021 ( 
خارطة طریق  
منتدى المناطق  

لبحریة المحمیة  
 2020ما بعد 

  تربیة األحیاء المائیة 24
دعم تطویر المجلس العام لمصاید  

عام  األسماك في المتوسط لما بعد 
الستراتیجیة تربیة األحیاء   2020

تحویل   -المائیة ومصاید األسماك 
صناعة تربیة األحیاء المائیة من خالل 

الحلول القائمة على العلم وأدوات  
  تخطیط الحیز البحري.

 1.1الھدف  
 2.1الھدف  
 3.1الھدف  
 61.1الھدف  
 7.1الھدف  
 6.2الھدف  
 7.2الھدف  
 8.2الھدف  
 9.2الھدف  
 4.3الھدف  
 5.3الھدف  
 7.3الھدف  

التعاون في تطویر استراتیجیة تربیة 
األحیاء المائیة ومصاید األسماك 

للمجلس العام لمصاید األسماك في  
، بما في  2020المتوسط لما بعد عام 

ذلك المبادئ التوجیھیة بشأن أفضل 
الممارسات لتحسین الصحة المائیة 

  واألمن البیولوجي.

ات في تربیة  وقد تم تعزیز أفضل الممارس
األحیاء المائیة، مثل االبتكار وتحسین  

الصحة المائیة واألمن البیولوجي، وتشجیع 
االستخدام المسؤول لمضادات المیكروبات، 
المدعومة بشھادات وإمكانیة التتبع والحلول  

القائمة على الطبیعة، عبر بلدان البحر  
األبیض المتوسط والمعتمدة في معظم بلدان  

  المتوسطالبحر األبیض 

یتم تحویل صناعة تربیة األحیاء المائیة 
في البحر األبیض المتوسط بالكامل بما 

یتماشى مع نھج النظام اإلیكولوجي، من  
خالل الحلول القائمة على العلم وأدوات  

  تخطیط الحیز البحري

 
 
 
 
 

 مرتفع 

 
 
 

 جھویا ووطنیا 

منظمة األمم  
لمتحدة لألغذیة 

والزراعة 
)2021 ( 
المجلس العام   

مصاید األسماك  
 ضالبحر األبیفي 

لمتوّسط  
)2020 .( 

برنامج األمم  
المتحدة  

االستراتیجللبیئة/
ة البحریة  ی

  والساحلیة
) الھدف 2019(

 3البیئي.
برشلونة/  اتفاقیة

بروتوكول  
اإلدارة المتكاملة  
للمناطق الساحلیة  

)2016 ( 
االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
الطبیعیة  

)2020 .( 
الصندوق العالمي  

لحمایة الطبیعة  
)2021 ( 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

  السیاحة 25
وضع إطار لمؤشرات محددة لتقییم 

تأثیر السیاحة البحریة والساحلیة على  
  السیاحة اإلیكولوجیة. الوجھات وتعزیز 

  

 3.1الھدف  
 5.1الھدف  
 8.1الھدف  
 8.2الھدف  
 9.2الھدف  
 4.3الھدف  
 7.3الھدف  
 9.3الھدف  

تحدید المؤشرات األولیة والنقاط الساخنة  
للضغط من قطاع السیاحة في التنوع 

البیولوجي البحري والساحلي (بما في  
ذلك تعطیل الموائل والضوضاء 

المیاه والقمامة)،  والضوء ونوعیة 
بالتنسیق مع مركز األنشطة اإلقلیمیة  

لبرنامج التدابیر ذات األولویة والخطة  
الزرقاء لمركز األنشطة اإلقلیمیة، حسب  

 االقتضاء.

تم اعتماد إطار لمؤشرات محّددة لتقییم 
تأثیر السیاحة البحریة والساحلیة على  

الوجھات ولتعزیز السیاحة البیئیة ضمن 
البیئیة في النقاط الساخنة للسیاحة  التقییمات  

في العدید من بلدان البحر األبیض 
  المتوسط. 

ویجري في جمیع البلدان اعتماد  
التقییمات البیئیة بما في ذلك إطار  

مؤشرات السیاحة المحددة، مع مراعاة 
اآلثار التراكمیة على المناطق الساحلیة  

وقدرتھا االستیعابیة، ویتم تنفیذھا في 
  ان البحر األبیض المتوسط.معظم بلد

 
 
 

 مرتفع 

 
 
 

 اإلقلیمي 

خطة العمل  
الخاصة بمنطقة  

لبحر المتوسط /  
ة  الستراتیجی

- متوسطة األجل
 82د

لمناطق  
لمشمولة بحمایة 

خاصة/مركز  
اإلقلیمي  لنشاط  

)2021 ( 
لمناطق  

لمشمولة بحمایة 
خاصة/مركز  

لنشاط اإلقلیمي  
إلدارة المتكاملة  

الساحلیة  لمناطق 
)2016 ( 

التفاق المتعلق  
بحفظ الحیتانیات 

في البحر األسود/  
2025 . 

التحاد من أجل  
لمتوسط  

)2021 ( 
التحاد الدولي  
حفظ الطبیعة  

والموارد  
لطبیعیة  

)2020 .( 
الصندوق العالمي  

لحمایة الطبیعة  
)2021 ( 

  دمج التنوع البیولوجي 26
إدماج قیم التنوع البیولوجي في عملیات 
تخطیط التنمیة الوطنیة والمحلیة، وفي 

وعملیات التخطیط    اتاالستراتیجی
للقطاعات االقتصادیة ذات الصلة  

 3.1الھدف  
 7.1الھدف  
 8.2الھدف  
 9.2الھدف  
 4.3الھدف  
 6.3الھدف  

وضع تصنیف مشترك لألنشطة  
االقتصادیة التي تساھم بشكل كبیر في 

حمایة وإصالح التنوع البیولوجي والنظم  
البیئیة وتقییم فرص إعادة التوجیھ أو  
إعادة تحدید الغرض أو اإلصالح أو  

  القضاء على الحوافز الضارة

مستوى مراعاة الشواغل  وقد تم تقییم 
المتعلقة بحفظ التنوع البیولوجي في  

وعملیات التخطیط الخاصة  استراتیجیات
بـتخطیط الحیز البحري، بما في ذلك  

مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة 
والزراعة والسیاحة الساحلیة والموانئ  

في معظم بلدان البحر األبیض المتوسط،  
یتم تعمیم حفظ التنوع البیولوجي في 

لتخطیط  وعملیات ا استراتیجیات
الخاصة بتخطیط الحیز البحري، بما في  

ذلك مصاید األسماك وتربیة األحیاء 
المائیة والزراعة والسیاحة الساحلیة  

 
 
 

 مرتفع  

 
 
 

 وطنیا 

أھداف التنمیة 
و 14.2المستدامة 

 14.6و 14.4
  5ھدف أیتشي 

 17 والھدف
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

بالبحار، وفي المحاسبة الوطنیة حسب 
االقتضاء، ونظم اإلبالغ، وفي تقییم 

  اآلثار البیئیة.

 7.3الھدف  
 9.3الھدف  

والنقل البحري ومزارع الریحیة وأیًضا في   
ي والتقییم البیئي أطر تقییم األثر البیئ

، في كل بلد، وتجري حالیا  االستراتیجي
صیاغة مقترحات إلدراجھا، من أجل  

تعزیز األنشطة االقتصادیة التي تساھم 
بشكل كبیر في حمایة واصالح التنوع  

  البیولوجي

والموانئ والنقل البحري والتعلیم وأیًضا 
في أطر تقییم األثر البیئي والتقییم البیئي 

 االستراتیجي 

أیتشي األھداف  
2 ،3  ،6 

االتحاد 
 2030األوروبي/

برنامج األمم  
المتحدة  

االستراتیجللبیئة/
ة البحریة  ی

  والساحلیة
)2019 ( 

خطة العمل  
الخاصة بمنطقة  

البحر المتوسط /  
ة  االستراتیجی

- متوسطة األجل 
2 

ة/ برشلون اتفاقیة
بروتوكول  

اإلدارة المتكاملة  
للمناطق الساحلیة  

)2016 ( 
التحاد من أجل  

لمتوسط  
)2021 ( 

خارطة طریق  
منتدى المناطق  

لبحریة المحمیة  
 2020ما بعد 

 
  االستراتیجيتعمیم برنامج العمل  27

لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  
2020  

لحفظ   االستراتیجيتبسیط برنامج العمل  
 2020التنوع البیولوجي لما بعد عام 

وخطط العمل اإلقلیمیة،    اتاالستراتیجیو
التي تم تطویرھا في إطار بروتوكول  

المناطق المتمتعة بحمایة خاصة للتنوع 

 
 كل األھداف 

لحفظ   االستراتیجياعتماد برنامج العمل  
من   2020التنوع البیولوجي لما بعد عام 

 اتفاقیةقبل األطراف المتعاقدة في 
برشلونة وتقدیم المساعدة، حسب  

الضرورة، إلى البلدان إلدماجھا ضمن 
األطر الوطنیة لحفظ التنوع البیولوجي 

وتنمیتھ؛ تعمل بلدان البحر األبیض 
وتبسیط برنامج  المتوسط على إدماج

لحفظ التنوع   االستراتیجيالعمل 

   
قامت جمیع بلدان البحر األبیض 

المتوسط بإدماج وتبسیط برنامج العمل  
لحفظ التنوع البیولوجي لما    االستراتیجي

حفظ  في األطر الوطنیة ل 2020بعد عام 
 التنوع البیولوجي وتنمیتھ. 

 
 
 

 مرتفع جدا 

 
 
 

 وطني

خطة العمل  
الخاصة بمنطقة  

البحر المتوسط /  
ة  االستراتیجی

متوسطة األجل  
)2020 ( 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

وخطط    اتاالستراتیجیالبیولوجي، في 
   العمل واألطر القانونیة الوطنیة

في األطر   2020البیولوجي لما بعد عام 
 الوطنیة لحفظ التنوع البیولوجي وتنمیتھ. 

  اإلرادة السیاسیة والتنسیق 28
ضمان اإلرادة السیاسیة واالعتراف  

على أعلى مستویات الحكومة أو  
الدولة، لتطویر خطط الحوكمة  

المناسبة، وال سیما التنسیق المؤّسسي 
  عبر القطاعات والمتعّدد المستویات.

  

 5.1الھدف  
 6.1الھدف  
 7.1الھدف  
 8.1الھدف  
 4.2الھدف  
 6.2الھدف  
 7.2الھدف  
 8.2الھدف  
 9.2الھدف  
 6.3الھدف  
 8.3الھدف  
 9.3الھدف  

إعداد وثیقة تنفیذیة في المنتدیات 
المناسبة، التي تعرض الربح االجتماعي 
واالقتصادي من حیث التكالیف والفائدة 

 االستراتیجيواستعجال برنامج العمل  
لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام 

، ومدخالتھ الھامة في أھداف  2020
التنوع  اتفاقیةالتنمیة المستدامة و
مات المتعلقة ببرنامج البیولوجي وااللتزا 

األمم المتحدة للبیئة، واحتیاجات التنسیق  
المؤسسي المشتركة بین القطاعات  

  والمتعددة المستویات.

تعمل معظم دول البحر األبیض المتوسط  
على تعزیز التنسیق المناسب بین مختلف  

السلطات المختصة لكل من المناطق  
البحریة والبریة للمناطق الساحلیة في 

الخدمات اإلداریة، وذلك على   مختلف
  جمیع المستویات ذات الصلة

  والھدفقام كل طرف بإدراج برنامج 
لحفظ التنوع   االستراتیجيالعمل 

في   2020لما بعد عام  البیولوجي
إستراتیجیتھ وخطة عملھ الوطنیة 

 الخاصة بالتنوع البیولوجي. 
  

 
 

 مرتفع جدا 

 
 
 

 وطني

أھداف التنمیة 
 : 14المستدامة 

 17ھدف آیتشي 
التنوع  اتفاقیة

البیولوجي /  
اإلطار العالمي  

  للتنوع البیولوجي
g) k ( 

برنامج األمم  
المتحدة للبیئة / 

ة  االستراتیجی
البحریة  

 والساحلیة  
خطة العمل   

الخاصة بمنطقة  
البحر المتوسط /  

ة  االستراتیجی
متوسطة األجل  

)2020 ( 
االتحاد 

 2030األوروبي/
برشلونة/  اتفاقیة 

بروتوكول  
اإلدارة المتكاملة  
للمناطق الساحلیة  

)2016 ( 
التفاق المتعلق  

بحفظ الحیتانیات 
في البحر األسود/  

2025 . 
لصندوق العالمي  

حمایة الطبیعة  
)2021 ( 

 
 1.1الھدف    مشاركة أصحاب المصلحة. 29

 2.1الھدف  
وقد حددت جمیع البلدان القطاعات ذات  
الصلة وأصحاب المصلحة للمشاركة في  

في معظم بلدان البحر األبیض المتوسط،  
یتم إنشاء وتشغیل منصات رسمیة وغیر  

في جمیع البلدان، یتم إنشاء وتشغیل  
منصات رسمیة وغیر رسمیة لضمان  

 
 

 
 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

تسھیل مشاركة أصحاب المصلحة  
لمعالجة الخالف بین المستخدمین،  
وبناء القدرات للمساھمة في إنفاذ  

لحفظ التنوع   االستراتیجيبرنامج العمل 
البیولوجي، ال سیما في تخطیط وإدارة  

المناطق البحریة المحمیة، من خالل  
المشاركة المناسبة لجمیع أصحاب  
المصلحة في عملیة شفافة لصنع  

  رارالق
  

 3.1الھدف  
 5.1الھدف  
 6.1الھدف  
 3.2الھدف  
 4.2الھدف  
 5.2الھدف  
 6.2الھدف  
 8.2الھدف  
 9.2الھدف  
 4.3الھدف  
 5.3الھدف  

التنفیذ الفعال إلجراءات برنامج العمل  
لحفظ التنوع البیولوجي لما    االستراتیجي

، وبدأت االتصاالت ذات  2020بعد عام 
الصلة وال سیما في المجاالت ذات  

األولویة، مثل المناطق البحریة المحمیة  
  سماك ووسائل اإلنفاذومصاید األ

رسمیة لضمان مشاركة القطاعات ذات  
الصلة وأصحاب المصلحة في القطاعات 

ذات األولویة (مثل المناطق البحریة  
المحمیة ومصاید األسماك ووسائل اإلنفاذ)، 

ودون   بما في ذلك السلطات المحلیة
الوطنیة والقطاع الخاص والمجتمع المدني 

والمرأة والشباب واألوساط األكادیمیة 
  والمؤسسات العلمیة.

مشاركة القطاعات ذات الصلة  
وأصحاب المصلحة في القطاعات ذات  

ة  األولویة، بما في ذلك السلطات المحلی
ودون الوطنیة والقطاع الخاص  

والمجتمع المدني والنساء والشباب  
والمؤسسات األكادیمیة والعلمیة، في 

   نھج یشمل المجتمع بأسره

 
 

 مرتفع جدا 

 
 وطني

العالمي للتنوع 
 البیولوجي

 20الھدف. 
برنامج األمم  

المتحدة للبیئة / 
ة  االستراتیجی

البحریة  
 والساحلیة  

االتحاد  
 2030األوروبي/
  اتفاقیةبروتوكول 
برشلونة/ 

بروتوكول  
اإلدارة المتكاملة  
للمناطق الساحلیة  

)2016 ( 
التفاق المتعلق  

بحفظ الحیتانیات 
في البحر األسود/  

2025 . 
خارطة طریق  
منتدى المناطق  
ة  لبحریة المحمی

 2020ما بعد 
لصندوق العالمي  

حمایة الطبیعة  
)2021 ( 

 
االلتزامات الدولیة التنازلیة   30

  والتصاعدیة
تقلیص االلتزامات الدولیة إلى خطط  

وطنیة وإلى المستوى المحلي، وتبسیط 
النھج واألھداف واإلجراءات لما بعد  

الوطنیة   اتاالستراتیجیفي  2020
وعملیات التخطیط المحلیة، مع تسھیل 
التغذیة التصاعدیة للمقترحات المحلیة  
في عملیات التخطیط المستقبلیة على  

 
 

 كل األھداف 

تحّدد األطراف الخطط دون الوطنیة 
والمحلیة المتعلقة بتنفیذ برنامج العمل  

البیولوجي لما   لحفظ التنوع  االستراتیجي
وإنشاء آلیات لتعمیم أحكامھ   2020بعد 

في التخطیط والعمل المحلي، وتحدیث  
وخطط العمل الوطنیة  اتاالستراتیجی

للتنوع البیولوجي وخطط العمل حسب  
االقتضاء، من خالل التنسیق بین 

اإلدارات المحلیة والخدمات التقنیة  
  القطاعیة المركزیة والالمركزیة.

  

بلدان البحر األبیض المتوسط،   في معظم
یتم بناء تحالفات نشطة بین الحكومات  
والشركات والعلماء وقادة الرأي لتنفیذ  

لحفظ   االستراتیجيأھداف برنامج العمل 
التنوع البیولوجي، مما یضمن المسؤولیة  

المشتركة والملكیة المشتركة من قبل جمیع  
الجھات الفاعلة ذات الصلة، من خالل  

اإلداریة وحوار أصحاب المصلحة  الشفافیة 
والحوكمة التشاركیة على مستویات مختلفة  

وتكییف اإلجراءات المقترحة مع السیاق  
المحلي مع استعادة أي مقترحات ذات صلة  

نتائج وبإمكان جمیع البلدان أن تحقق 
إیجابیة في تنفیذ البروتوكول المحدث  

للمناطق المشمولة بحمایة خاصة 
، وفي 1995والتنوع البیولوجي لعام 

تخفیض وتكییف اإلجراءات المقترحة  
لحفظ التنوع  االستراتیجيلبرنامج العمل  

البیولوجي بشكل فعال مع السیاق  
المحلي، مع استعادة أّي مقترحات ذات  

حلي لتغذیة  صلة من المستوى الم
عملیات التخطیط المستقبلیة للبحر  

   األبیض المتوسط

 
 
 
 

 مرتفع 

 
 
 

 وطني

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
الھدف  البیولوجي

 20والھدف  15
خطة العمل  

لخاصة بمنطقة  
لبحر المتوسط /  

ة  الستراتیجی
متوسطة األجل  

)2020 ( 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

المستوى الوطني والبحر األبیض  
   المتوسط

من المستوى المحلي لتغذیة عملیات    
التخطیط المستقبلیة في منطقة البحر  

   األبیض المتوسط.
  
  

المناطق  
المشمولة بحمایة 

خاصة/مركز  
اإلقلیمي  لنشاط  

)2021 ( 
برشلونة/  اتفاقیة

بروتوكول  
اإلدارة المتكاملة  
للمناطق الساحلیة  

)2016 ( 
ستراتیجیة شبكة  
مدیري المناطق  

لبحریة المشمولة  
بالحمایة في 

لبحر األبیض 
لمتوسط،  

2019 -2023 
 

  االمتثال واإلنفاذ 31
االمتثال ألحكام المناطق  تمكین 

المشمولة بحمایة خاصة والتنوع  
البیولوجي وبروتوكوالت اإلدارة  

المتكاملة للمناطق الساحلیة وخطط  
العمل ذات الصلة على المستوى الوطني 

من خالل تعزیز القدرات والتعاون بین 
  الھیئات القضائیة واإلداریة.

 1.1الھدف  
 2.1الھدف  
 3.1الھدف  
 5.1الھدف  

 7.1ھدف  ال
 4.2الھدف  
 8.2الھدف  
 9.2الھدف  
 1.3الھدف  
 4.3الھدف  
 7.3الھدف  
 8.3الھدف  

إعداد مبادئ توجیھیة عملیة لتطبیق 
لحفظ   االستراتیجيأحكام برنامج العمل  

التنوع البیولوجي من خالل بناء القدرات  
المناسبة والتنسیق بین مختلف السلطات  

المختصة لكل من األجزاء البحریة  
والبریة للمناطق الساحلیة في مختلف  

الخدمات اإلداریة، على جمیع  
  المستویات ذات الصلة

بدأت العدید من البلدان في بناء القدرات  
یة على امتداد  للموارد القضائیة واإلدار

سلسلة اإلنفاذ وعلى األطر القانونیة البیئیة،  
بما في ذلك الوكاالت البیئیة والمفتشون 
والمدققون والشرطة والمدعون العامون 

  والقضاة

وقد أكملت معظم بلدان البحر األبیض 
المتوسط بناء القدرات للموارد القضائیة 

واإلداریة على امتداد سلسلة اإلنفاذ،  
طر القانونیة البیئیة، بما في وعلى األ

ذلك الوكاالت البیئیة والمفتشون 
والمدققون والشرطة والمّدعون العامون 

  والقضاة

 
 
 

 مرتفع جدا 

 
 
 
 

 جھویا ووطنیا 

ھداف التنمیة 
 14المستدامة 

االتحاد 
 2030األوروبي/

المجلس العام  
مصاید األسماك  

في البحر األبیض 
المتوسط  

)2020 .( 
خطة العمل  

لخاصة بمنطقة  
لبحر المتوسط /  

ة  الستراتیجی
متوسطة األجل  

41.8 
المناطق  

المشمولة بحمایة 
خاصة/مركز  

اإلقلیمي  النشاط  
)2021 ( 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

برشلونة/  اتفاقیة 
بروتوكول  

اإلدارة المتكاملة  
للمناطق الساحلیة  

)2016 ( 
خارطة طریق  
منتدى المناطق  

لبحریة المحمیة  
 2020ما بعد 

 
            3الھدف 

برنامج الرصد والتقییم  تنقیح  32
المتكاملین للبحر األبیض المتوسط  
   وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة

تحدید الثغرات التي تعوق تقییم الوضع 
البیئي الجید، وفي حالة الحاجة، دعم  

  البلدان لسّدھا

 1.2الھدف  
 2.2الھدف  
 3.2الھدف  
 1.3الھدف  
 2.3الھدف  
 5.3الھدف  

 -دعم تحدید وتقییم ثغرات البیانات 
المحددة في التقریر عن حالة النوعیة 

والتي تعیق   - لمنطقة البحر المتوسط
تقییم الحالة البیئیة الجیدة في كل بلد، ال  

سیما فیما یتعلق بمقاییس التقییم 
والمواصفات وزیادة القیاس الكمي  

   للحالة البیئیة الجیدة

معظم بلدان البحر األبیض  وقد قامت 
المتوسط بتحسین أھدافھا االیكولوجیة فیما 
یتعلق بمقاییس التقییم والمواصفات وزیادة 

القیاس الكمي للحالة البیئیة الجیدة، كما  
واصلت تطویر المؤشرات المرشحة  

وتوسیع نطاق الرصد لتشمل أیًضا الدوافع  
والضغوط على التنوع البیولوجي 

  اسبة.واالستجابات المن

قامت جمیع البلدان بتحسین أھدافھا  
البیئیة فیما یتعلق بمقاییس التقییم 

والمواصفات وزیادة القیاس الكمي  
   للحالة البیئیة الجیدة،

 
 
 

 مرتفع جدا 

 
 إقلیمي و 

 وطني 

برنامج الرصد 
والتقییم 

المتكاملین للبحر  
األبیض المتوسط  
وساحلھ ومعاییر 
 التقییم ذات الصلة 

طاري  التوجیھ اإل
لإلستراتیجیة 

البحریة لالتحاد  
 األوروبي

خطة العمل  
الخاصة بمنطقة  

البحر المتوسط /  
ة  االستراتیجی

متوسطة األجل  
CP.7 

خطة عمل البحر  
األبیض المتوسط  

األنواع غیر  /
األنواع  -األصلیة 

الدخیلة الغازیة 
)2017 ( 

برشلونة/  اتفاقیة
بروتوكول  

اإلدارة المتكاملة  
للمناطق الساحلیة  

)2016 ( 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

 
برنامج الرصد والتقییم  تنفیذ  33

المتكاملین للبحر األبیض المتوسط  
   وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة

تحدیث برامج الرصد الوطنیة في ضوء 
برنامج الرصد  العناصر الجدیدة ل

األبیض  والتقییم المتكاملین للبحر 
المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات  

  ، وتحقیق التقاریر المنتظمةالصلة 
  

 1.2الھدف  
 2.2الھدف  
 3.2الھدف  
 1.3الھدف  
 2.3الھدف  
 5.3الھدف  

البدء في تطویر نماذج اإلبالغ  
اإللكترونیة المشتركة القائمة على  

المؤشرات على نطاق المنطقة واألدوات  
البیانات، بناًء على ھیكل الحدیثة لتبادل 

   صحائف وقائع المؤشر المشترك.

استناًدا إلى نماذج اإلبالغ المنسقة بالتآزر  
 اتفاقیةمع التقاریر األخرى مثل تقاریر  

التنوع البیولوجي، تقدم معظم بلدان البحر  
األبیض المتوسط تقاریر عن المؤشرات  
المشتركة لألھداف اإلیكولوجیة المتعلقة  

   لبیولوجي للحالة البیئیة الجیدة.بالتنوع ا

تقوم جمیع البلدان باإلبالغ عن 
المؤشرات المشتركة لألھداف  

اإلیكولوجیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي 
   للحالة البیئیة الجیدة

  

 
 

 مرتفع 

 
 

 وطني

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
  15 البیولوجي

)2) (3 ( 
التوجیھ اإلطاري  

ستراتیجیة لإل
البحریة لالتحاد  

 األوروبي
خطة العمل  

الخاصة بمنطقة  
البحر المتوسط /  

ة  االستراتیجی
متوسطة األجل  

CP.7 
خطة عمل البحر  
األبیض المتوسط  

األنواع غیر  /
األنواع  -األصلیة 

الدخیلة الغازیة 
 اتفاقیة)  2017(

برشلونة/ 
بروتوكول  

اإلدارة المتكاملة  
للمناطق الساحلیة  

)2016 ( 
 

  االستراتیجيرصد برنامج العمل  34
لحفظ التنوع البیولوجي لما بعد عام  

2020  
السماح لألطراف المتعاقدة باالستعراض  

واإلبالغ بشكل دوري، بالتنسیق مع  
برنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر 

األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر 
وخطة العمل الخاصة   التقییم ذات الصلة

بالبحر المتوسط/ برنامج األمم المتحدة 
ة، حول حالة تنفیذ برنامج العمل  للبیئ

 1.3الھدف  
 2.3الھدف  
 

 وجمیع األھداف 

استناًدا إلى جدول رصد مبسط وضعھ  
مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق  

، مع مراعاة  المتمتعة بحمایة خاصة
التنسیق مع أطر الرصد األخرى ومع  

المدخالت، حسب االقتضاء، من ھیئات 
  االستراتیجيحوكمة لبرنامج العمل 

لحفظ التنوع البیولوجي، وبالتآزر مع  
الھیئات األخرى و اإلطار العالمي  

للتنوع البیولوجي، تحدد البلدان  
من الرصد ألھداف برنامج   احتیاجاتھا

لحفظ التنوع   االستراتیجيالعمل 

یذ والرصد لبرنامج یتم تعیین عملیة التنف
لحفظ التنوع البیولوجي   االستراتیجيالعمل 

في كل بلد، ویتم تنسیقھا   2020لما بعد 
على النحو الواجب مع برنامج التقییم 

والرصد المتكاملین وأطر الرصد األخرى  
لخطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط  

وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، وقد بدأت 
ألبیض المتوسط في  معظم بلدان البحر ا

تسجیل التقدم الذي یتم إحرازه كل سنتین 
نحو تحقیق ھذه األھداف وتقدیم التقاریر  

وفي جمیع البلدان، تستخدم جمیع  
المؤسسات المعنیة بانتظام جدوال زمنیا 

تم إحرازه  لإلبالغ، یسجل التقدم الذي ی
كل سنتین في تنفیذ برنامج العمل  

لحفظ التنوع البیولوجي لما    االستراتیجي
، ویقدم تقریًرا إلى نظام  2020بعد 

برشلونة، بدعم من األمانة عند  اتفاقیة
االقتضاء و / أو من خالل مراجعة  

طوعیة متعمقة من قبل الخبراء بمن 
  فیھم خبراء من أطراف أخرى.

 
 

 مرتفع جدا 

 
 مي و إقلی
 وطني 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
)  2ح ( البیولوجي

)3 ( 
االتحاد 

 2030األوروبي/
برنامج األمم  

المتحدة  
االستراتیجللبیئة/

ة البحریة  ی
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

لحفظ التنوع البیولوجي    االستراتیجي
  .2020لما بعد عام 

، التي تطلب  2020البیولوجي لما بعد  
دعًما إقلیمیًا حسب االقتضاء، لتحدیث  

برامجھا الوطنیة للرصد في ضوء 
العناصر الجدیدة، المنسقة مع األطر  
األخرى لخطة العمل الخاصة بالبحر  

األبیض المتوسط، وضمان جودة 
 البیانات واإلبالغ.

یمكن النظر في  برشلونة. اتفاقیةإلى نظام 
 إمكانیة إجراء تقییمات جماعیة

  والساحلیة
)2019 ( 

خطة العمل  
الخاصة بمنطقة  

البحر المتوسط /  
ة  االستراتیجی

متوسطة األجل  
KD.90 
المتعلق  االتفاق 

بحفظ الحیتانیات 
في البحر األسود/  

2025 . 
برنامج العمل   الدعم لتشغیل  35

   لحفظ التنوع البیولوجي  االستراتیجي
توفیر الموارد البشریة والمالیة الكافیة 

لنظام خطة العمل الخاصة بالبحر  
األبیض المتوسط من أجل تشغیل آلیات 

التنفیذ والمتابعة والتقییم بكفاءة  
لحفظ   االستراتیجيلبرنامج العمل 

  2020التنوع البیولوجي لما بعد 

 2.3الھدف  
وجمیع   3.3الھدف  

 األھداف 

االتصال بمصادر التمویل الدولیة 
واالتحاد األوروبي وتعیین مشروع 

واحد للبلدان ذات الموارد واألمانة لتنفیذ  
لحفظ التنوع   االستراتیجيبرنامج العمل 

، وبتشغیل  2020البیولوجي لما بعد  
  آلیات التقییم واإلبالغ

تكون آلیات المتابعة والتقییم اإلقلیمیة  
لحفظ التنوع  تیجياالسترالبرنامج العمل  

موجودة   2020البیولوجي لما بعد عام 
ومزودة بالموارد في إطار نظام خطة  

العمل الخاصة بالبحر المتوسط، مما یسمح 
بتحلیل التقدم في الوقت المناسب بناًء على  
العناصر الموضوعیة / العددیة لألھداف  

نحو أھداف وأغراض برنامج العمل  
یولوجي لما  لحفظ التنوع الب  االستراتیجي

  .2020بعد عام 
  

یتمتع نظام خطة العمل الخاصة بالبحر  
المتوسط بالموارد الكافیة لتشغیل بكفاءة  

لحفظ التنوع   االستراتیجيبرنامج العمل 
على   2020البیولوجي لما بعد  

المستویین الوطني واإلقلیمي وصیاغة 
لحفظ   االستراتیجيتحدیث برنامج العمل 
لما بعد  2020بعد  التنوع البیولوجي لما

 . 2030عام 

 
 
 

 مرتفع جدا 

 
 

 اإلقلیمي 

 
نظام برنامج  
األمم المتحدة  

للبیئة/خطة عمل  
البحر األبیض 

وجمیع   المتوسط
األطراف  
 المتعاقدة

 2020بناء القدرات لما بعد عام  36
   على الصعید الوطني

تعزیز القدرات الوطنیة على تنفیذ  
لحفظ التنوع   االستراتیجيبرنامج العمل 

، إلدارة  2020البیولوجي لما بعد 
المناطق المحمیة البحریة والموائل  

واألنواع البحریة والساحلیة المعرضة  
للخطر داخل وعبر الوالیات القضائیة  

الوطنیة، مع إیالء اھتمام خاص للبلدان 
الحد من الفجوة بین   األقل نمًوا، ونحو

   الجنسین والفجوة الرقمیة 

 4.3الھدف  
 5.3الھدف  
 

 وجمیع األھداف 

تخطیط وتقییم القدرات البشریة  
والمؤسسیة لتحدید احتیاجات بناء 

القدرات والفجوات واألولویات في 
المستقبل المقبل مع استھداف المدیرین 
والفنیین المیدانیین والسلطات الوطنیة 

سؤولة عن البیئة ومصاید  والمحلیة الم
األسماك واإلنفاذ، وتصمیم برنامج 

  تدریبي منتظم وتفاعلي.
  

وفي جمیع اإلدارات الوطنیة ودون 
الوطنیة، ال سیما في البلدان النامیة، تم 

تقییم القدرة على تلبیة احتیاجات وأولویات  
وقد تم تصمیم   أھداف حفظ البیئة البحریة.
تبارھا من قبل  نماذج التدریب المؤثرة واخ

مجموعات من البلدان وشبكات  
المستخدمین، مما یعزز قدرة اإلدارات  

الوطنیة على رصد وتحسین فعالیة 
  اإلدارة.

  

وفي كل بلد، یتم تدریب الموظفین  
الرئیسیین ومدیري المناطق البحریة  

المحمیة والفنیین المیدانیین والسلطات  
المحلیة المسؤولة عن البیئة ومصاید  

األسماك واإلنفاذ، بشكل كاٍف ویظلون 
في تنسیق وثیق مع شركاء البحر  

األبیض المتوسط، لتنفیذ برنامج العمل  
وع البیولوجي لما  لحفظ التن  االستراتیجي

   في بیئاتھم المھنیة الخاصة. 2020بعد 

 
 
 

 مرتفع 

 
 
 

 جھویا ووطنیا 

ھداف التنمیة 
 ب   13المستدامة 

التنوع  تفاقیة
لبیولوجي /  

إلطار العالمي  
  لتنوع البیولوجي

)2 .( 
منظمة األمم  

لمتحدة لألغذیة 
والزراعة 

2021 ( 
خطة العمل  

لخاصة بمنطقة  
لبحر المتوسط /  

ة  الستراتیجی
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

متوسطة األجل  
)2020 ( 

لمناطق  
لمشمولة بحمایة 

خاصة/مركز  
اإلقلیمي  لنشاط  

)2021 ( 
برشلونة/  اتفاقیة 

بروتوكول  
اإلدارة المتكاملة  
للمناطق الساحلیة  

)2016 ( 
ستراتیجیة شبكة  
مدیري المناطق  

لبحریة المشمولة  
بالحمایة في 

لبحر األبیض 
لمتوسط،  

2019 -2023 
 
 

  الربط الشبكي 37
دعم الشبكات القائمة اإلقلیمیة ودون  

اإلقلیمیة و/أو العابرة للحدود، أو تطویر 
شبكات جدیدة حسب الحاجة، لتعزیز  

القدرات والمعرفة والخبرة وتبادل  
الفرص، من بین أمور أخرى، حول  
مواضیع مثل األنواع غیر األصلیة  
واألنواع الدخیلة الغازیة واألنواع  

وإدارة المناطق البحریة   المھاجرة
المحمیة واصالح الموائل والحد من  

الصید العرضي وتنسیق الرصد  
واالمتثال للقانون واألنظمة، وغیرھا  

من المواضیع ذات الصلة ببرنامج العمل  
لحفظ التنوع البیولوجي    االستراتیجي

  2020لما بعد 

 1.1الھدف  
 2.1الھدف  
 2.2الھدف  
 6.1الھدف  
 3.2الھدف  
 4.2الھدف  
 5.2الھدف  
 6.2الھدف  
 9.2الھدف  
 2.3الھدف  
 4.3الھدف  
 5.3الھدف  
 9.3الھدف  
 10.3الھدف  

ویمكن دعوة فرق عمل تضم علماء 
وخبراء ومدیرین بشأن القضایا ذات 

األولویة لتصمیم شبكات بشریة جدیدة أو 
تعزیز الشبكات القائمة لتحسین الحوار  
والربط الشبكي واالستفادة من المعرفة  

لعلمیة والعملیة والتقلیدیة القائمة  ا
وأفضل الممارسات واالبتكارات المحلیة 

  وإتاحتھا.
    

تم إنشاء الشبكات البشریة التي تشارك فیھا  
معظم البلدان في عدة مواضیع ذات  

األولویة إما على المستوى اإلقلیمي أو دون 
اإلقلیمي أو الوطني حسب االقتضاء، 

الموارد الكافیة للحفاظ على  وأتیحت لھا  
موقع شبكي محوري سھل االستخدام  
ولتلبیة وتبادل المعرفة والممارسات  

بانتظام، ال سیما لتغطیة احتیاجات بناء 
القدرات في البلدان األقل تقدًما، وفي  

المناطق البحریة المحمیة المنشأة حدیثًا، 
وفي جمیع المناطق المشمولة بحمایة 

  خاصة.
  

ر وتعزیز الشبكات البشریة  وتم تطوی
على المستوى الوطني ودون اإلقلیمي  

من بین أمور أخرى على   -واإلقلیمي 
األنواع غیر األصلیة واألنواع الغازیة  

الدخیلة واألنواع المھاجرة وإدارة  
المناطق المحمیة البحریة واصالح 
الموائل والحد من الصید العرضي 
وتنسیق الرصد واالمتثال للقانون 

لضمان تحسین القدرات   -نظمة واأل
والمعرفة والممارسات الجیدة وتبادل  

الخبرات وتطویر اإلجراءات  
  المشتركة.

  

 
 

 مرتفع جدا 

 
 

 إقلیمي 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي /  

اإلطار العالمي  
  لتنوع البیولوجي

)2 .( 
برنامج األمم  

لمتحدة  
االستراتیجلبیئة/

ة البحریة  ی
  والساحلیة

)2019 ( 
خطة العمل  

لخاصة بالبحر  
لمتوسط  

ة االستراتیجی/
متوسطة األجل  

2022 -2027 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

برنامج الرصد 
والتقییم 

المتكاملین للبحر  
األبیض المتوسط  
وساحلھ ومعاییر 
 التقییم ذات الصلة 
االتفاق المتعلق  

بحفظ الحیتانیات 
في البحر األسود/  

2025 . 
مركز األنشطة   

اإلقلیمیة لبرنامج  
التدابیر ذات  

األولویة اإلدارة  
المتكاملة للمناطق  

الساحلیة/نموذج 
اإلبالغ الموحد  

)2016 ( 
االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
الطبیعیة  

)2020 .( 
الصندوق العالمي  

لحمایة الطبیعة  
)2021 ( 

ستراتیجیة شبكة  
مدیري المناطق  

لبحریة المشمولة  
بالحمایة في 

لبحر األبیض 
لمتوسط،  

2019 -2023 
ارطة طریق  خ

منتدى المناطق  
لبحریة المحمیة  

 2020ما بعد 
 1.1الھدف    الوعي 38

 2.1الھدف  
دعوة فریق العمل لوضع إستراتیجیة  

لالتصال والتوعیة، وتقییم االحتیاجات 
تم تقدیم إستراتیجیة لالتصال والتوعیة في  

منطقة البحر األبیض المتوسط، تتضمن 
وتعتمد جمیع األطراف إستراتیجیة 
االتصال والتوعیة في منطقة البحر  

 
 

 
 

التنمیة ھداف 
 : 23المستدامة 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

زیادة الوعي والفھم والتقدیر للقیم  
والتھدیدات التي تتعرض لھا البیئة  
البحریة، وتحفیز السلوك المحسن  

واالستجابات والممارسات الجیدة، عن 
طریق استھداف صانعي القرار وعامة  

معززة  الناس، من خالل آلیات 
ومتجددة، بما في ذلك االتصاالت  

  الجماھیریة. 

 3.1الھدف  
 5.1الھدف  
 7.1الھدف  
 4.2الھدف  
 8.2الھدف  
 9.2الھدف  
 6.3الھدف  
 9.3الھدف  

والفجوات والفرص في االتصاالت  
التنوع البیولوجي، بما في ذلك المتعلقة ب

تطویر أي مؤشرات ضروریة لمتابعة 
مدى ووصول الوعي، من أجل 

استھداف صانعي القرار من مختلف  
اإلدارات والقطاعات االقتصادیة وعامة 

   الناس

توى الوطني،  توصیات لكل سیاق على المس
إلى جھات االتصال الوطنیة وبدأ تنفیذھا  

في العدید من البلدان، حیث یتم سرد  
القصص بانتظام وإبالغ وسائل اإلعالم عن  

أنشطة الحفظ على الحیتانیات والسالحف  
واألنواع الرئیسیة األخرى، وزیادة الوعي 

باآلثار السلبیة للنفایات البالستیكیة،  
قیم المضافة للمناطق  والشباك المنجرفة، وال

المحمیة البحریة ومخاطر إدخال األنواع  
البحریة الدخیلة والجوانب األخرى لعمل  

مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة  
  .بحمایة خاصة

األبیض المتوسط، والتي تستھدف 
انعي السیاسات  وسائل اإلعالم وص

وأصحاب المصلحة االقتصادیین  
المشاركین في األنشطة البریة والبحریة  

والجمعیات والجامعات والباحثین 
والمجتمع المدني. تم تنظیم یوم للتنوع 
البیولوجي البحري في وسائط اإلعالم  
والمدارس والترویج لالحتفال السنوي  

  بھ.
  

 
 مرتفع 

 إقلیمي و 
 وطني 

 1ھدف آیتشي 
التنوع  تفاقیة

لبیولوجي/اإلطار  
لعالمي للتنوع 

 لبیولوجي
 ج  19لھدف

التحاد 
 2030ألوروبي/

برنامج األمم  
لمتحدة  

االستراتیجلبیئة/
ة البحریة  ی

والساحلیة  
)2019  ( 

التفاق المتعلق  
بحفظ الحیتانیات 

في البحر األسود/  
2025 . 

لمناطق  
شمولة بحمایة لم 

خاصة/مركز  
اإلقلیمي  لنشاط  

)2021 ( 
مركز األنشطة  

إلقلیمیة لبرنامج  
لتدابیر ذات  

ألولویة اإلدارة  
لمتكاملة للمناطق  

لساحلیة/نموذج 
إلبالغ الموحد  

)2016 ( 
االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
 . 2020الطبیعیة 

الصندوق العالمي  
لحمایة الطبیعة  

)2021 ( 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

خارطة طریق  
منتدى المناطق  

لبحریة المحمیة  
 2020ما بعد 

  التواصل والتعلیم 39.
تعزیز إدماج الشواغل المتعلقة بحفظ  

التنوع البیولوجي البحري والنظم  
اإلیكولوجیة في المدارس والتعلیم  

العالي والتكوین المھني والعلم  
التشاركي، بحیث یمكن الوصول إلى  

الممارسات والتكنولوجیات  أفضل 
المبتكرة لحمایة النظم اإلیكولوجیة  
  البحریة والساحلیة وإعادة تكرارھا. 

  

 3.1الھدف  
 8.2الھدف  
 4.3الھدف  
 7.3الھدف  

تقوم األطراف المتعاقدة، بدعم من  
المنظمات اإلقلیمیة ذات الصلة، بتحدید 

محتویات مناھج دراسة البكالوریوس  
قبل وما بعد التخرج)،  والماجستیر (ما 

بما في ذلك التدریب العملي والمیداني 
حول النظام اإلیكولوجي البحري وحفظ  

ذات   اتاالستراتیجیالتنوع البیولوجي و
   الصلة.

تحدید شبكة من الجامعات الرائدة في 
بلدان الجنوبیة والشرقیة أو جامعات  

أخرى تستھدف الطالب من جمیع أنحاء  
  .البحر األبیض المتوسط

  

یتم تضمین حفظ التنوع البیولوجي البحري  
ھ/أدواتھ ذات الصلة في  استراتیجیاتو

المناھج الدراسیة للمدارس والجامعات في 
عدة بلدان، كما یتم إنشاء على األقل عدة 

الجنسیات (التبادل  شبكات متعددة أو ثنائیة
بین الشمال والجنوب وفیما بین بلدان 

ألبیض الجنوب) بین جامعات البحر ا 
المتوسط، وتم تطویر تدریب المدربین، 
واستخدام على األقل عدد من المناطق  
المحمیة البحریة كإطار ألنشطة التعلیم 
والتوعیة، والتي تشمل المنظمات غیر  

  الحكومیة والعلم التشاركي.

یتم تضمین حفظ التنوع البیولوجي 
ھ/أدواتھ ذات  اتستراتیجیإالبحري و

الدراسیة للمدارس  الصلة في مناھج 
والجامعات في أكبر عدد ممكن من 
البلدان، حیث تقوم الجامعات بإقامة  

شبكات في عملیات التبادل بین بلدان  
الشمال والجنوب وفیما بین بلدان 

الجنوب، وتستخدم العدید من المناطق  
البحریة المحمیة كإطار ألنشطة للتعلیم 

التي تشارك فیھا المنظمات   ،والتوعیة
  الحكومیة والعلم التشاركي.غیر 

 
 
 

 مرتفع 

 
 
 

 إقلیمي و 
 وطني 

ھداف التنمیة 
 : 23المستدامة 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
الھدف  البیولوجي

 19الھدف  2
التحاد 

 2030ألوروبي/
برنامج األمم  

لمتحدة  
االستراتیجلبیئة/

ة البحریة  ی
والساحلیة  

)2019 ( 
خطة العمل  

لخاصة بمنطقة  
لبحر المتوسط /  

ة  الستراتیجی
متوسطة األجل  

CP.11 
التفاق المتعلق  

بحفظ الحیتانیات 
في البحر األسود/  

2025 . 
التحاد من أجل  

لمتوسط  
)2021 ( 

لمناطق  
لمشمولة بحمایة 

خاصة/مركز  
اإلقلیمي  لنشاط  

)2021 ( 
لمناطق  

لمشمولة بحمایة 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

خاصة/مركز  
إلقلیمي  النشاط ا

إلدارة المتكاملة  
لمناطق الساحلیة  

)2016 ( 
االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
 . 2020الطبیعیة 

الصندوق العالمي  
لحمایة الطبیعة  

)2021 ( 
خارطة طریق  
منتدى المناطق  

لبحریة المحمیة  
 2020ما بعد 

زیادة العمالة بشكل كاف، ال   العمالة 40.
العامة فیما یتعلق مباشرة سیما العمالة 

بحفظ التنوع البیولوجي البحري (وفي  
النھایة المطاف یشمل إعادة توجیھ  

العنصر القائم) باعتباره عنصًرا أساسیًا  
للتنمیة المستقبلیة السلیمة لالقتصاد  

  األزرق.

 
 

 كل األھداف 

تحدد األطراف المتعاقدة خط األساس  
عامة  الحالي للعمالة، وال سیما العمالة ال

فیما یتعلق مباشرة بحفظ التنوع 
البیولوجي البحري (الموارد البشریة 

على مختلف المستویات التقنیة 
والمؤسسیة)، وتقییم (بالنظر إلى النساء  

والشباب والمجتمعات المحلیة)  
احتیاجات العمالة لتنفیذ برنامج العمل  

لحفظ التنوع البیولوجي ما    االستراتیجي
   .2020بعد عام 

یتعلق بخط األساس، شھدت العمالة،   فیما
وال سیما العمالة العامة المتصلة مباشرة  

بحفظ التنوع البیولوجي البحري، نمًوا في  
 معظم بلدان البحر األبیض المتوسط. 

وفیما یتعلق بخط األساس، فقد شھدت   
العمالة، وال سیما العمالة العامة المتصلة 

مباشرة بحفظ التنوع البیولوجي  
البحري، نمًوا بشكل كبیر في المنطقة،  

  ولم یكن أقل عن الضعف في أي بلد.

 
 

 مرتفع جدا 

 
 
 

 وطني

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
ف. أ   البیولوجي

التحاد ا
  2030األوروبي/

2.3 
برنامج األمم  

المتحدة  
االستراتیجللبیئة/

ة البحریة  ی
والساحلیة  

)2019 ( 
 جمیع األطراف 

 
  التمویل المستدام 41. 

تمویل مستدامة   استراتیجیاتوضع 
باتباع، حسب االقتضاء، نھج مبتكرة  

لتعبئة مصادر مالیة بدیلة تشمل  
اإلیرادات المالیة التي یمكن إعادة  
توزیعھا واإلجراءات ذات الصلة  
للتمویل، بما في ذلك الصندوق  

 
 

 كل األھداف 

امل للتكالیف والفوائد في إجراء تحلیل ش
البحر األبیض المتوسط، بما في ذلك  

القیمة االقتصادیة لخدمات النظم  
االیكولوجیة، وال سیما أحواض الكربون 

األزرق ومنع تآكل السواحل ومكان  
تكاثر مصاید األسماك وتقییم المساھمات  

الوطنیة في حفظ التنوع البیولوجي 
البحري. تشجیع البلدان على وضع 

وقد تمت على مستوى البحر األبیض  
وعلى المستوى الوطني في معظم  المتوسط 

صیاغة   ،بلدان البحر األبیض المتوسط
ا للتمویل المستدام وتم اعتمادھ استراتیجیات

في العدید من البلدان، بما في ذلك، حسب  
االقتضاء، إنشاء صنادیق استئمانیة وطنیة  

أو محلیة، یتم تغذیتھا، من بین أمور 
أخرى، من خالل الرسوم المفروضة على 

التمویل المستدام،   استراتیجیاتیتم تنفیذ 
مما یؤدي إلى زیادة كبیرة في الموارد  

المالیة وغیر المالیة من جمیع المصادر  
الدولیة والمحلیة، بما في ذلك الجھات  

الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة 
   والخاصة من مختلف القطاعات.

 
 

 مرتفع جدا 

 
 إقلیمي و 

 
 وطني

ھداف التنمیة 
 : 1.17المستدامة 

 20آیتشي ھدف 
التنوع  تفاقیة

لبیولوجي/اإلطار  
لعالمي للتنوع 

الھدف  لبیولوجي
18 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

المتوسطي وأنواع أخرى من آلیات  
  التمویل الوطنیة أو المحلیة.

  

ستراتیجیة وخطة عمل للتمویل الطویل إ
األجل الحتیاجات حفظ الطبیعة، أو  

أدوات مماثلة، مع مراعاة جمیع  
   العناصر الالزمة.

السیاحة وتراخیص الصید واألكیاس 
البالستیكیة وتعویضات تقییم األثر البیئي، 

ة وغیر ذلك، وإتاحتھا للمیزانیات البیئی
بحیث زادت الموارد المالیة من   -المحلیة 

جمیع المصادر الدولیة والمحلیة، بما في  
ذلك الجھات الفاعلة الحكومیة وغیر 

الحكومیة والخاصة بشكل كبیر حسب  
  االقتضاء.

  

التنوع  تفاقیة
البیولوجي /  

إلطار العالمي  
  لتنوع البیولوجي

5 
التحاد 

 2030ألوروبي/
التحاد من أجل  

لمتوسط  
)2021 ( 

برنامج األمم  
لمتحدة  

االستراتیجلبیئة/
ة البحریة  ی

والساحلیة  
)2019 ( 

خطة العمل  
لخاصة بالبحر  

لمتوسط  
ة االستراتیجی/

متوسطة األجل  
)2020 ( 

التفاق المتعلق  
بحفظ الحیتانیات 

في البحر األسود/  
2025 . 

لمناطق  
لمشمولة بحمایة 

خاصة/مركز  
اإلقلیمي  لنشاط  

)2021 ( 
لمناطق  

لمشمولة بحمایة 
خاصة/مركز  

لنشاط اإلقلیمي  
إلدارة المتكاملة  

ناطق الساحلیة  لم
)2016 ( 
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

االتحاد الدولي  
لحفظ الطبیعة  

والموارد  
 . 2020الطبیعیة 

ستراتیجیة شبكة  
مدیري المناطق  

لبحریة المشمولة  
بالحمایة في 

لبحر األبیض 
لمتوسط،  

2019 -2023 
خارطة طریق  
منتدى المناطق  

لبحریة المحمیة  
 2020ما بعد 

الصندوق العالمي  
لحمایة الطبیعة  

)2021 ( 
  التعاون 42.

زیادة التعاون بین الشمال والجنوب  
وفیما بین بلدان الجنوب وبین الجھات  
الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة على 
مستویات مختلفة، لدعم برنامج العمل  

لحفظ التنوع البیولوجي    االستراتیجي
ال سیما في البلدان   ، 2020بعد عام 

  األقل نمًوا.

 
 

 كل األھداف 

الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للمانحین 
لحفظ   االستراتیجيلدعم برنامج العمل  

، بما في  2020التنوع البیولوجي لما بعد 
ذلك الصنادیق البیئیة مثل مرفق البیئة 

العالمیة وصندوق األخضر للمناخ 
والوكاالت الثنائیة للوفاء بالتزاماتھا  
لتقدیم المساعدة اإلنمائیة الرسمیة،  

شاریع واسعة في منطقة البحر  وإعداد م
األبیض المتوسط مدعومة بطلبات  

البلدان الرسمیة، ودعوة وكاالت 
المساعدة اإلنمائیة الرسمیة إلى اعتبار 

المناطق المحمیة البحریة أمثلة حیة  
للحلول القائمة على الطبیعة لألمن 
الغذائي والتخطیط الطویل األجل  

واإلدارة التشاركیة، كل ذلك من أجل  
لتخفیف من حدة الفقر وأھداف التنمیة  ا

  المستدامة.

یتم إبالغ األطراف بانتظام بشأن دعوة 
مقترحات المشاریع وإمكانیات التمویل 

وقد انطلقت ثالثة مشاریع   األخرى.
متوسطیة واسعة بدعم رسمي من الدول 
المشاركة، ویجري إعداد ثالثة مشاریع  

أخرى للصنادیق والوكاالت الدولیة  
ئیة المعنیة بالبیئة والتنمیة، والتي والثنا

تغطي المواضیع ذات األولویة في البلدان 
األقل نمًوا، بما في ذلك، تنفیذ خطط العمل  

الوطنیة وتطویر الصنادیق البیئیة على  
الصعید الوطني واإلصالح والحد من  

 مخاطر الكوارث الناجمة عن تغیر المناخ
على السواحل والبحر ودعم شبكات البحث  

  واإلدارة والرصد.

وقد حدثت زیادة كبیرة في التدفقات 
المالیة الدولیة نحو البلدان النامیة، من 
أجل تلبیة االحتیاجات الالزمة للتنفیذ 

لحفظ   االستراتیجيالفعال لبرنامج العمل 
  .2020التنوع البیولوجي لما بعد 

  

 
 

 مرتفع جدا 

 
 
  وبلدانإقلیمي 

 االتحاد األوروبي

یة ھداف التنم
 : 17المستدامة 

التنوع  اتفاقیة
البیولوجي/اإلطار  

العالمي للتنوع 
الھدف  البیولوجي

   14و 18
 20ھدف آیتشي 

االتحاد 
 2030ألوروبي/

التحاد من أجل  
لمتوسط  

)2021 ( 
برنامج األمم  

لمتحدة  
االستراتیجلبیئة/

ة البحریة  ی
والساحلیة  

)2019 ( 
خطة العمل  

لخاصة بالبحر  
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  اإلجراء 

  

المساھمة في أھداف  
برنامج العمل  

لحفظ    االستراتیجي
 التنوع البیولوجي

  
  أنشطة البدء:

 
  2027النتائج المتوقعة لعام 

 
 2030النتائج المتوقعة لعام 

 

الروابط إلى   النطاق  مستوى األولویة
  تاالستراتیجیا
 ذات الصلة 

المتوسط  
ة االستراتیجی/

متوسطة األجل  
)2020 ( 

التفاق المتعلق  
بحفظ الحیتانیات 

في البحر األسود/  
2025 . 

لمناطق  
لمشمولة بحمایة 

خاصة/مركز  
اإلقلیمي  لنشاط  

)2021 ( 
المناطق  

المشمولة بحمایة 
خاصة/مركز  

النشاط اإلقلیمي  
اإلدارة المتكاملة  

ساحلیة  للمناطق ال
) االتحاد 2016(

الدولي لحفظ  
الطبیعة والموارد 

 . 2020الطبیعیة 
ستراتیجیة شبكة  
مدیري المناطق  

لبحریة المشمولة  
بالحمایة في 

لبحر األبیض 
لمتوسط،  

2019 -2023 
خارطة طریق  
منتدى المناطق  

لبحریة المحمیة  
 2020ما بعد 

الصندوق العالمي  
لحمایة الطبیعة  

)2021 ( 
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