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 IG 20/7القرار 

 

 المتوس األبٌض البحر منطقة فً الخاصة البٌبٌة األهمٌة ذات المواقع على المحافظة
 

، المتعاقدة لؤلطراؾ السابع عشر إن االجتماع
 

 إلى الدول وٌدعو( 2009، مراكش) المتعاقدة راؾلؤلط السادس عشر االجتماع فً اعتمد الذي مراكش إعبلن إلى ٌشٌر إذ
 البحرٌة المناطق من شبكة إنشاء بهدؾ البٌولوجً التنوع لحماٌة والسعً البحرٌة المحمٌة المناطق إنشاء فً االستمرار
 القمة مإتمر وأهداؾ الصلة ذي الدولً القانونً لئلطار ، وفقا2012بحلول عام ، البحار أعالً فً ذلك فً بما، المحمٌة

، المستدامة للتنمٌة العالمً
 

 البحري البٌولوجً التنوع بشؤن X/29 والمقرر المحمٌة المناطق بشؤن X/31 المقرر إلى، الخصوص وجه على، ٌشٌر وإذ
، (2010، الٌابان، ناؼوٌا)  البٌولوجً التنوع اتفاقٌة فً لؤلطراؾ العاشر المإتمر فً اعتمد الذي والساحلً

 

 الخطة بشؤن، البٌولوجً التنوع اتفاقٌة فً لؤلطراؾ العاشر المإتمر فً اعتمد الذي، X /2المقرر إلى وبالنظر أٌضا
 ٌقل ال حفظ ما 2020 عام بموجبه ٌتم بحلول الذي 11 الهدؾ وخاصة 2020-2011 البٌولوجً للفترة للتنوع االستراتٌجٌة

 وال سٌما، والبحرٌة الساحلٌة المناطق من المابة فً 10 و ،الداخلٌة المناطق المابٌة البرٌة والمٌاه من المابة فً 17 عن

من المناطق المحمٌة  منظومات خبلل من وذلك، اإلٌكولوجً النظام وخدمات البٌولوجً للتنوع الخاصة األهمٌة ذات المناطق
 ى تدار على أساسأخر فعالة حفظ وتدابٌر وجٌدة الترابط، بٌبٌا، وتكون ممثلة،  على المستوى الوطنً فعال بشكل تدار

، نطاقا األوسع البحرٌة والمساحات الطبٌعٌة البٌبات فً إدماجها مع، المناطق
 

 البحرٌة للمناطق تمثٌلٌة شبكة إنشاء المتمثل فً 2012 هدؾ العام تحقٌق إلى الرامٌة الجهود تعزٌز ضرورة إلى وبالنظر
 إلى بالحاجة االعتراؾ مع، الصدد هذا وفًمتحدة لقانون البحار، األمم ال كما ورد فً اتفاقٌةالدولً  للقانون وفقاًا ، المحمٌة
 خارج الواقعة المناطق فً مستدام بشكل البحري البٌولوجً واستخدام التنوع حفظ أجل من الدولٌٌن والتنسٌق التعاون تعزٌز
 ،المحمٌة البحرٌة المناطق قضاٌا فً النظر خبلل ولو من، الوطنٌة الوالٌة

 

 المتوسط، األبٌض البحر فً البٌولوجً والتنوع خاصة بحماٌة المتمتعة المناطق بشؤن البروتوكول من 8 لمادةا إلى ٌشٌر وإذ

 البحر حوض دول باهتمام وتحظى خاصة بحماٌة مشمولة بمناطق قابمة إنشاء بشؤن بالبروتوكول، ٌلً فٌما إلٌه وٌشار
، المتوسط األبٌض

 

 المشمولة المناطق قابمة فً إلدراجها مقترحات إعداد لبلشتراك فً والتنسٌق رالتشاو عملٌات تٌسٌر ضرورةبـ وإذ ٌسلم
، البروتوكول من 9 للمادة المتوسط وفقا األبٌض البحر حوض دول باهتمام وتحظى خاصة بحماٌة

 

، IX/20 رالمقر فً، 2008 عام فً اعتمد البٌولوجً التنوع اتفاقٌة فً األطراؾ للدول التاسع المإتمر أن وبالنظر إلى
 المحٌطات مٌاه الواقعة فً الحماٌة إلى حاجة فً المناطق ذات األهمٌة اإلٌكولوجٌة والبٌولوجٌة التً لتحدٌد علمٌة معاٌٌر

 البحرٌة للمناطق تمثٌلٌة شبكة من أجل إقامة المناطق الختٌار علمٌة إرشادات عن فضبل أعماق البحار وموابل المفتوحة
،  المحمٌة

 

 التنوع على للمحافظة عنها ؼنى ال معالم تشمل المتوسط البحر فً العمٌقة البحار وموابل المفتوحة البحار مٌاه نأ وإدراكا منه
، الحٌة البحرٌة للموارد المستدام واالستخدام  المتوسط األبٌض البحر فً البحري البٌولوجً

 

المناطق  لتحدٌد لبٌبٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصةومركز األنشطة ا األمانة بها اضطلعت التً األعمال فً نظر وبعد أن
التً  البٌولوجً التنوع التفاقٌة واإلٌكولوجٌة العلمٌة المعاٌٌر باتباع المتوسط البحر ذات األهمٌة اإلٌكولوجٌة والبٌولوجٌة  فً

 وفً 2010 عام فً اسطنبول فً قودالمع خاصة بحماٌة المتمتعة المناطق لمنسقً االستثنابً االجتماع فً تمت دراستها بداٌة
، 2011 عام فً مرسٌلٌا فً المعقود خاصة بحماٌة المتمتعة المناطق لمنسقً العاشر االجتماع
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 خاصة بحماٌة المناطق المشمولة قابمة فً جدٌدة مناطق إلدراج ولبنان وفرنسا إٌطالٌا من المقدمة المقترحات إلى وبالنظر
 خاصة بحماٌة المتمتعة المناطق لمنسقً العاشر االجتماع المتوسط واستنتاجات األبٌض البحر حوض دول باهتمام وتحظى

، البروتوكول من 16 المادة فً علٌها المنصوص للمعاٌٌر مطابقتها مدى تقٌٌم بشؤن، (2011، مرسٌلٌا)
 

اإلجراء  بشؤن( 2008، ألمرٌا) المتعاقدة لؤلطراؾ الخامس عشر االجتماع فً اعتمد الذي 17/12 المقرر إلى ٌشٌر وإذ
المناطق المشمولة بحماٌة خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر األبٌض  قابمة فً المدرجة المناطق لتنقٌح البلزم

تقنٌة  استشارٌة لجنة من ِقبل سنوات ست كل دورٌة مراجعة إجراء ٌنبؽًالمناطق من هذه  لكل أنه الذي ٌنص علىالمتوسط، 
؛ مستقلة/وطنٌة مختلطة

 

 البحرٌة المحمٌة للمناطق األجل طوٌلة المبلبمة لئلدارة التدابٌر من مجموعة تعزٌز أو/و تحدٌد على المتعاقدة األطراؾ ٌشجع
 وعلى تضمٌنها، التدابٌر هذه مثل باتخاذ المختصة الدولٌة لؤلنظمة خاضعة مناطق الواقعة فً أو الوطنٌة للوالٌة الخاضعة
، اإلدارة السلٌمة مبادئ

 

 :المناطق المشمولة بحماٌة خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر األبٌض المتوسط قابمة فً التالٌة المواقع إدراج ٌقرر

 ،(فرنسا) األزرق البحري حدٌقة الساحل -

 (فرنسا)  Embiez Archipelago-Six Fours، أرخبٌل -

 ،(إٌطالٌا) البحرٌة سٌزارٌو المحمٌة بورتو منطقة -

 ،(إٌطالٌا) البحرٌة المحمٌة بوناراكار منطقة كابو -

 ،(إٌطالٌا) البحرٌة المحمٌة  Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre منطقة -

 ، (لبنان) الطبٌعٌة صور محمٌة ساحل -

، (لبنان) الطبٌعٌة النخٌل محمٌة جزر -
 

المناطق المشمولة بحماٌة بشؤن  اقتراحاتها فً ةالمحدد والحفظ تدابٌر الحماٌة من ٌلزم ما اتخاذ المعنٌة األطراؾ إلى ٌطلب
، البروتوكول بهذا األول والمرفق، 9 من المادة  3 للفقرة وفقاخاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر األبٌض المتوسط 

 

مشمولة المناطق الب المختصة الدولٌة المنظمات إببلغمركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة  ٌطلب إلى
 هذه فً المتخذة التدابٌر ذلك فً بما حدٌثا، المعتمدةبحماٌة خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر األبٌض المتوسط 

، البروتوكول من، 9 ، من المادة5 الفقرة فً علٌه المنصوص النحو علىالمناطق، 
 

على  وإٌطالٌا الجزابر فً المعنٌة السلطات مع أن ٌعملمركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة  ٌطلب إلى
لمناطق المشمولة بحماٌة خاصة وتحظى ل العادي الدوري االستعراض ، بإجراء2013-2012 السنتٌن فترة القٌام، خبلل

 :المتعاقدة األطراؾ اعتمدتها التً التوجٌهٌة للمبادئ وفقا، التالٌةباهتمام دول حوض البحر األبٌض المتوسط 

 (الجزابر) البحرٌة  Banc des Kabyles محمٌة -
 (الجزابر) Habibas جزر -

، (إٌطالٌا) المحمٌة البحرٌة بورتوفٌنو منطقة -
 

المناطق المشمولة بحماٌة  قابمة فً إدراجها المقترح المناطق بشؤن العرض لتقارٌر المشروح الشكل إلى أن ٌضٌؾ ٌقرر
 التً للمقترحات األّولً اإلعبلن فً استخدامه ٌمكن جدٌدا فرعاتوسط خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر األبٌض الم

 المرفق فً الجدٌد وٌرد الفرع. البروتوكول من 9 من المادة" ج" أو" ب" للفقرتٌن وفقا المذكورةالمناطق بشؤن  ستعرض
،  المقرر بهذا األول

 

مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق  أطلقها التً لعملٌةبا تلتزم على أن المختصة الدولٌة الحكومٌة والمنظمات األطراؾ ٌشجع
 المتوسط، األبٌض البحر المناطق ذات األهمٌة اإلٌكولوجٌة والبٌولوجٌة  فً تحدٌد بشؤنالمتمتعة بحماٌة خاصة  
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المناطق ذات  بتحدٌد المتعلقة األعمال المنفذة لتقدٌم البٌولوجً التنوع اتفاقٌة بؤمانة االتصالإلى أمانة اتفاقٌة برشلونة  ٌطلب
 UNEP(DEPI)/MEDفً الوثٌقة  الواردة المتوسط األبٌض البحر فًاألهمٌة اإلٌكولوجٌة والبٌولوجٌة 

WG.348/3rev.1  والوثٌقة. WG.348/Inf.3 to Inf.6  المقدمة إلى جهات االتصال فً مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق
 تخضع أن تخضع أو ٌمكن التً البحرٌة المناطق فً المتعاقدة األطراؾ باختصاص مساس ، ودونالمشمولة بحماٌة خاصة 

 والٌة هذه األطراؾ أو لسٌادة
 

 .والحفظ لئلدارة المحتملة التدابٌر اعتماد من أجل األمم المتحدة لقانون البحار كما ورد فً اتفاقٌةالدولً  للقانون وفقاًا 
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 األول المرفق

 

 فً إدراجها المقترح بالمناطق المتعلقة العرض لتقارٌر المشروح شكلال من األولى الصفحة إلى فرع ٌضاؾ
المناطق المشمولة بحماٌة خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر األبٌض المتوسط  قابمة

 

 أّولً إعالن
 

ألبٌض المناطق المشمولة بحماٌة خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر ا قابمة فً اإلدراج بتقدٌم مقترحات فٌما ٌتعلق
 أو منفردة أن تصدر النظر فً المتعاقدة لؤلطراؾ ٌمكن، البروتوكول من 9 المادة من" ج" و" ب" للفقرتٌن وفقاالمتوسط 

 .العرض تقرٌر إعداد بهدؾ المعنٌة المجاورة األطراؾ مع للتشاور عملٌات إجراء على عزمها ٌفٌد أولٌا إعبلنا مجتمعة

وإنما ، عرض كامل تقرٌر تقدٌم المتعاقدة األطراؾ/الطرؾ المتعاقد ال ٌتعٌن على، االنواي األّولً عن وألؼراض اإلعبلن
: التالٌة بالمعلوماتمركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة  تزوٌد ٌكفً

 

 المنطقة اسم -

 أن المرحلة هذه فً ضمنٌا ٌعنً وهذا .للمنطقة الجؽرافً الموقع توضح خرٌطة توفٌر ٌرجى) الجؽرافً الموقع -
 .المقترحة المنطقة لحدود الدقٌق التحدٌد بعد ال ٌمثل الجؽرافً الموقع

 التقرٌبٌة المساحة -

( للمنطقة المبلبمة التدابٌر إلى نوع عامة إشارة مع) القانونً الوضع -
 

 فٌما ٌتعلق األخرى اؾاألطر من محتملة فعل وأي ردود اآلراء على الحصول أن ٌتٌح األّولً اإلعبلن ومن شؤن هذا
 بمثابة وسٌكون ،المناطق المشمولة بحماٌة خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر األبٌض المتوسطب المقترح بالمشروع

 عند المتعاقد للطرؾ ٌجوز، اإلعبلن هذا خبلل ومن. البلزمة المشاورات فً لبلشتراك المعنٌة المجاورة األطراؾ إلى دعوة
 مع التشاور عملٌة لتسهٌل واألمانةمركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة من  مساعدةأن ٌطلب ال االقتضاء
 اإلقلٌمٌة أو الدولٌة المنظمات فٌها بما المعنٌة الجهات




